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Uluslararası ilişkiler devletler kadar kurumlar için de büyük 
önem taşır. Faaliyet gösterilen sahada küresel işbirlikleri te-
sis etmek ve çalışmaları dünyayla entegre biçimde yürütmek 
hem büyüme ve gelişmenin hem de gelecek hedeflerine ulaş-
manın temel koşullarındandır. Diğer ülkelerin ilgili kurum-
larının yanı sıra aynı çatı altında buluşulan dernek, birlik gibi 
yapılarla sürdürülen sektörel ilişkiler pek çok açıdan önemli 
ve faydalı sonuçlar doğurur. Kurumsal düzeydeki uluslarara-
sı temasların devletler nezdinde de olumlu yansımaları oldu-
ğunu belirtmek gerekir; işbirliği içinde yürütülen faaliyetler 
sadece ekonomik kazanımlar elde edilmesine değil, ülkeler 
ve milletler arasında iyi, samimi ve dostane ilişkilerin gelişip 
pekişmesine katkıda bulunur. 

International relations are of importance for institutions as 
much as for states. Establishing global collaborations in the 
fields of activity and carrying out works in an integrated man-
ner with the world are the basic conditions of both growth and 
development, in addition to achieving future goals. Sectoral re-
lations maintained with the related institutions of other coun-
tries as well as associations and unions produce important and 
beneficial results in many different ways. It should be noted that 
international contacts on the corporate level have positive pro-
jections in terms of states, as well; activities pursued in collab-
oration contribute to not just making economic gains, but also 
the development and reinforcement of good, close and friendly 
relations between countries and nations. 

Küresel atılımlarımıza 
CEO Zirvesi ile devam ediyoruz
We are continuing our global leaps with the CEO Summit

GENEL MÜDÜR’DEN
DIRECTOR-GENERAL’S ADDRESS

life

Kenan Bozgeyik
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı

Post and Telegraph Organization Corporation Chairman of Board and Director-General 
Universal Postal Union Council of Administration Chair
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak, tüm faaliyet 
alanlarımızda hep daha iyiyi hedefleyerek çalışmalarımızı 
sürdürürken uluslararası temaslarımıza da büyük önem ve-
riyoruz. Bu alanda özellikle son yıllarda ciddi atılımlar ger-
çekleştirdik. Bunun en somut örneklerinden biri, 20 Eylül- 
7 Ekim 2016 tarihleri arasında Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığımızın himayesinde ev sahipliği yaptığımız 
26. Dünya Posta Kongresi’dir. 160 ülkeden 2 bine yakın dele-
genin katıldığı bu muazzam organizasyonda Şirketimiz 2020 
yılına kadar Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union- 
UPU) İdari Konsey Başkanlığı’nı üstlendi. Küresel posta sek-
töründe söz sahibi ve karar alıcı bir konumda olduğumuzun 
göstergesi niteliğindeki bu önemli görev çerçevesinde bugüne 
kadar pek çok toplantıda ülkemizi temsil etmenin gururunu 
yaşadık. Öte yandan, çeşitli heyetleri ülkemizde ağırlarken, 
“Uluslararası E-Ticaret Konferansı” gibi son derece prestijli 
bir etkinliğe imza attık. Şimdi ise bir başka büyük organi-
zasyonun hazırlığı içindeyiz. Bu ay dünyanın dört bir yanın-
dan posta idaresi CEO’larını İstanbul’da ağırlayacağız. UPU  
Dünya CEO Forumu’nun üçüncüsüne ülkemiz adına ev sahip-
liği yapacak olmaktan onur duyuyoruz. 

Geçtiğimiz ay hem uluslararası alanda hem de postadan 
kargo-lojistiğe, e-ticaretten bankacılığa tüm faaliyet saha-
larımızda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. ABD’deki ikili 
temaslarımız çerçevesinde posta mevzuatı, dijital dönüşüm, 
veri güvenliği, e-ticaret ve lojistik sektörlerindeki gelişmeler 
gibi pek çok önemli konuyu ele aldık. Kamu ve özel sektör 
yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler son derece verimli geçti. 

Şirket olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’nda çok özel misafirler ağırladık. Dost ve kardeş ülke Bos-
na Hersek’ten gelen çocuklar 23 Nisan coşkusunu bizlerle bir-
likte yaşadı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 

16 Mayıs’ta idrak etmeye başlayacağımız mübarek Ramazan 
ayının ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyor, birlik, beraberlik ve esenlik 
içinde Ramazan Bayramı’na kavuşmamızı diliyorum. Ayrıca, 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlu-
yor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş 
ve bağımsızlığımızı sağlamış tüm ecdadımızı saygı, minnet 
ve rahmetle yâd ediyorum. Tüm annelerimizin Anneler  
Günü’nü de kutluyorum. 

As the Post and Telegraph Organization Corporation, we attrib-
ute major importance to our international contacts while contin-
uing our works by always aiming for the better in all of our fields 
of activity. We have made considerable leaps in the field espe-
cially in the recent years. One of the most tangible examples of 
this fact is the 26th Universal Postal Congress we hosted in İstan-
bul on 20 September-7 October 2016 under the auspices of our 
Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communication. 
During this magnificent event attended by around 2 thousand 
delegates from 160 countries, our Company took over the Coun-
cil of Administration Chairmanship of the Universal Postal Un-
ion (UPU) until 2020. Within the framework of this important 
task – an indicator of our influential and decision-making posi-
tion in the global postal sector – we have experienced the pride 
of representing our country in many meetings until today. While 
hosting various delegations in our country, on the other hand, 
we carried out the highly prestigious event of “International 
E-Commerce Conference”. Now, we are getting prepared for yet 
another major event. This month, we will host postal CEOs from 
all over the world in İstanbul. We are honored to host the third 
UPU CEO Forum in the name of our country.

Last month, we carried out important works in all of our fields of 
activity from post to cargo-logistics, from e-commerce to bank-
ing. Within the framework of our bilateral contacts in the USA, 
we treated many important topics such as postal regulation, 
digital transformation, data security, and developments in the 
e-commerce and logistics sector. Our meetings with public and 
private sector representatives were quite efficient. 

As Company, we hosted very special guests on 23 April Nation-
al Sovereignty and Children’s Day. Children coming in from the 
brotherly and friendly country of Bosnia and Herzegovina expe-
rienced the joy of 23 April with us. 

I hope that the holy month of Ramadan, which we will start to 
experience on 16 May, will lead to good for our country, nation 
and the entire world of Islam, and express my wishes that we 
embrace the Eid al-Fitr with union, solidarity and health. In 
addition, I celebrate the Commemoration of Atatürk, Youth and 
Sports Day, and commemorate all our ancestors who ensured 
our liberation and independence, particularly Ghazi Mustafa 
Kemal Atatürk with respect, gratitude and grace. I celebrate the 
Mother’s Day of all our mothers, as well. 
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve  
Çocuk Bayramı’na coşkulu kutlama
Enthusiastic celebrations for the 23 April National 
Sovereignty and Children’s Day

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye  
Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 98. yıldönümü tüm 
yurtta ve yurt dışı temsilciliklerde çeşitli etkinliklerle kutlandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal  
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj-
da, “23 Nisan 1920, her yaştan ferdiyle vatanı, bayrağı, ezanı 
ve özgürlüğü için yılmadan mücadele eden aziz milletimizin 
yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsalidir” dedi. “Haki-
miyet kayıtsız şartsız milletindir” şiarıyla Meclis’in kurulma-
sının, tam bağımsızlık hususunda azim ve kararlılığın tüm 
dünyaya ilanı anlamına geldiğini ifade eden Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “İstiklal mücadelemizde eşsiz bir kahramanlık 
destanı yazan aziz milletimizin, iradesini hayata geçirme yo-

The 23 April National Sovereignty and Children’s Day and the 
98th Anniversary of the opening of the Grand National Assembly 
of Turkey (TBMM) was celebrated with several events at home 
and in foreign representations. 

In his message published on the occasion of the 23 April  
National Sovereignty and Children’s Day, President Recep 
Tayyip Erdoğan said, “23 April 1920 is the symbol of the res-
urrection and rebirth of our valuable nation that struggled 
fearlessly for its homeland, flag, adhan and freedom with its 
citizens of every age.” Indicating that the foundation of the  
Assembly with the slogan of “Sovereignty rests unconditionally 
with the nation” means the proclamation to the entire world  
of the determination and the decisiveness regarding the issue 

Güncel
Agendalife 1Güncel
Agendalife 1
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lunda sergilediği azim, başka milletlerin bağımsızlık mücade-
lelerine de ilham kaynağı olmuştur. Millî iradenin tecelligâhı  
Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurulduğu günden bu yana ge-
çen 98 yılda, vatandaşlarımızın huzur, refah ve barış içinde 
yaşaması, ülkemizin daha müreffeh hale gelmesi için ilk günkü 
heyecan ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında kuruluşundan bu yana 
TBMM çatısı altında ülkeye hizmet etmiş tüm milletvekille-
rine millet adına şükranlarını sunduğunu belirterek, “İstiklal 
Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile 
tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. 
Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna 
bayramını gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye daima ileri gidecektir” 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 
açılışının 98. yıldönümü dolayısıyla TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’de düzen-
lenen törene katıldı. TBMM Başkanı Kahraman tarafından 
Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından saygı 
duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Misak-ı Milli 
Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan TBMM Baş-
kanı Kahraman, “İlk başkanlığını yaptığınız Türkiye Büyük  
Millet Meclisi, ülkemizin istikbal mücadelesinin merkezi ola-

of independence, President Erdoğan said, “The determination, 
which our valuable nation that wrote an epic of heroism in 
our struggle for independence showed in carrying into effect 
its will, has become a source of inspiration for other nations’ 
struggle for independence. In the 98 years that have passed 
since its foundation, the place of manifestation of the nation-
al will, the Grand National Assembly of Turkey continues its 
works with the excitement and decisiveness of the first day so 
that our citizens live in tranquility, welfare and peace, and our 
country becomes more prosperous.” 

Indicating in his message that he expresses his gratitude to all 
deputies who have provided service to this country under the 
roof of TBMM since its foundation, President Erdoğan went 
on to add, “I commemorate with grace and gratitude the Com-
mander-in-Chief of our War of Independence, the first Presi-
dent of the Grand National Assembly of Turkey and the father 
of our Republic Ghazi Mustafa Kemal as well as our martyrs 
and veterans. I sincerely celebrate this exceptional feast of all 
our children and of all the children in the entire world.”

“Turkey will always go forward”

On the occasion of the 23 April National Sovereignty and 
Children’s Day and the 98th Anniversary of the Opening of the 
Grand National Assembly of Turkey, high state officials head-
ed by the Speaker of TBMM İsmail Kahraman participated in 
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rak büyük bir inanç ve fedakarlık içinde görevini sürdürmek-
tedir. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet şuuruyla 
çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin güvenini 
boşa çıkarmayacaktır. Türkiye daha da gelişecek ve daima 
ileri gidecektir” ifadelerini kullandı. 

Şenliğe 40 ülkeden çocuklar katıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları 
çerçevesinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tara-
fından “40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği” düzenlendi. 
Bu yıl 40 ülkeden çocukların katıldığı şenlik, Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın teşrifle-
riyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şenlikte yaptığı konuşmada konuk 
çocukların sergiledikleri folklor gösterileriyle izleyicileri 
dünyanın dört bir yanına götürdüğünü belirterek, “Bizleri 
mutlu ettiniz, sizleri çok sevdik” dedi. Bu yıl Türkiye’ye gelen 
çocukların Bursa’da misafir edildiğini kaydeden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Biz, sizleri önümüzdeki 23 Nisan’da da burada 
bekliyoruz. Tekrar gelmeye var mıyız? Bütün bu güzellikleri 
gidince annenize, babanıza, yakınlarınıza ve arkadaşlarınıza 
anlatın. Eşimle birlikte sizleri en kalbî duygularla selamlıyo-
ruz ve gözlerinizden öpüyoruz” dedi.

the ceremony held in Atatürk’s Mausoleum. After Speaker of 
TBMM İsmail Kahraman left a wreath at Atatürk’s mausole-
um, the attendees stood in homage and the Turkish National 
Anthem was sung. Signing the Anıtkabir Memorial Book at 
the National Pact Tower, TBMM Speaker Kahraman wrote, 
“The Grand National Assembly of Turkey, at the first of which 
you were the President, continues its works in great faith and 
sacrifice as the center of our country’s struggle for the future. 
Working with the consciousness of a single nation, a single 
flag, a single homeland and a single state, the Grand National 
Assembly of Turkey will not disappoint our nation. Turkey will 
develop much more and always go forward.” 

Children of 40 countries participated in the 
festival

Within the framework of the celebrations of the 23 April Na-
tional Sovereignty and Children’s Day, the “40th International 
23 April Children’s Festival” was organized by the Turkish 
Radio and Television Corporation (TRT). Attended by the 
children of 40 countries this year, the festival was held at the 
Beştepe People’s Convention and Culture Center with the grace 
of President Recep Tayyip Erdoğan and his spouse. 

Indicating in his speech he delivered at the festival that the 
guest children took the audience to the four corners of the 
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PTT’den 23 Nisan’a özel filatelik ürünler

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na yönelik filatelik ürün-
ler hazırladı ve pul sergileri açtı. “23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı” konulu anma pulu 23 Nisan 2018 tarihinde 
tedavüle çıkarıldı. 36x52 milimetre boyutundaki anma pulu  
2 TL bedelle, söz konusu pula ait 140x210 milimetre boyutun-
daki ilk gün zarfı 3 TL bedelle, portföy ise 15 TL bedelle PTT 
işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygu-
lamasında satışa sunuldu. Söz konusu filatelik ürünlerin sa-
tışı ile aynı tarihte “Ulus PTT Merkez Müdürlüğü/ANKARA” 
adresinde “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
23.04.2018 ANKARA” ibareli ilk gün damgası kullandırıldı. 
23 Nisan’a yönelik birbirinden güzel ve renkli posta kartları 
PTT işyerlerinden ücretsiz alınabilirken, pul sergileri Ankara 
ve İstanbul’da açıldı.

world with their folk dances, President Erdoğan said, “You 
made us happy, we liked you very much.” Expressing that the 
children who came to Turkey this year were hosted in Bursa, 
President Erdoğan said, “We are waiting to see you here the 
next April, as well. Are you in for coming again? When you 
go back, tell of all these beauties to your mothers, fathers, rel-
atives and friends. Together with my spouse, we would like to 
salute you with our sincere feelings, and express our love.”

Special philatelic products for 23 April by the PTT 

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT 
Corp.) prepared philatelic products on the occasion of the  
23 April National Sovereignty and Children’s Day and opened 
stamp exhibitions. The commemorative stamp themed  
“23 April National Sovereignty and Children’s Day” was put 
into circulation on 23 April 2018. The commemorative stamp 
of 36x52 millimeters was put up for sale for 2 TL whereas the 
related first day cover of 140x210 millimeters for 3 TL and 
portfolio for 15 TL at PTT branches, on www.filateli.gov.tr and 
on the mobile application of philately. On the same day of the 
sale of the said philatelic products, the first day stamp with 
the inscription “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı 23.04.2018 ANKARA” was used in the address “Ulus PTT 
Merkez Müdürlüğü/ANKARA”. While the postcards related to 
23 April, each more beautiful and colorful than the other, could 
be bought free of charge at PTT branches and stamp exhibi-
tions were opened in Ankara and İstanbul.
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Indicating that Turkey’s growth in 2017 was declared 7.4 percent 
by turning all international estimates upside down, that export 
has increased from 36 billion dollars to 160 billion dollars by 
breaking all-time records and that there are signs that the new 
tourism season will go well, President Recep Tayyip Erdoğan 
said, “Turkey continues on its way with firm steps”.

Touching upon nationwide investments in the speech he delivered 
on 12 April 2018 at the Başkentray Opening Ceremony, President 
Erdoğan said, “Among the places harmed by terrorist activities, 
we have revived Sur, Diyarbakır alone with an investment of 
over 2 billion liras, that is to say 2 quadrillions. In Çanakkale, we 
have piled into the sea the towers of the 1915 Çanakkale Bridge, 
the biggest work of the world in its field. In short, we continue on 
our way. Now we are extending the Keçiören-Atatürk Cultural 
Center subway to Kızılay, and its construction has started, as 
well.” President Erdoğan also emphasized the importance of  
carrying the Kanal İstanbul Project into effect as soon as possible. 

In the speech he delivered at the ceremony, Turkish Parliament 
Speaker İsmail Kahraman said that the country is being granted 
yet another beautiful work. Reminding the words, “The place you 
cannot go is not yours” by of the former ministers of Public Works 
Halil Rıfat Pasha, İsmail Kahraman thanked those who turned 
this principle into reality in highways and brought in many 
works in the recent period. 

“Turkey continues on its way with firm steps” 
“Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 2017 yılı 
büyümesinin tüm uluslararası tahminleri altüst ederek yüz-
de 7,4 olarak açıklandığını, ihracatın 36 milyar dolardan 160 
milyar dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdığını, 
turizmde yeni sezonun çok parlak geçeceğine dair pek çok 
emare olduğunu belirterek, “Türkiye emin adımlarla yoluna 
devam ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Nisan 2018 tarihinde Başkentray 
Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada ülke çapındaki yatırım-
lara değinerek, “Terör eylemlerinden zarar gören yerlerden 
sadece Diyarbakır Sur’u 2 milyar lirayı aşan bir yatırımla ye-
niden hayata döndürdük, yani 2 katrilyon. Çanakkale’de kendi 
alanında dünyanın en büyük eseri olan 1915 Çanakkale Köp-
rüsü’nün kule kazıklarını denize çaktık. Velhasıl yola devam 
ediyoruz. Şimdi Keçiören-Atatürk Kültür Merkezi metrosunu 
Kızılay’a uzatıyoruz, bunun da inşaatı başladı” dedi. Cumhur-
başkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin bir an önce haya-
ta geçirilmesinin önemini de vurguladı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise törende yaptığı konuş-
mada ülkeye bir güzel eser daha kazandırıldığını söyledi.  
Bayındırlık eski Bakanlarından Halil Rıfat Paşa’nın “Gideme-
diğin yer senin değildir” sözünü hatırlatan İsmail Kahraman, 
karayollarında bu prensibi hayata geçiren ve son dönemde 
birçok eser kazandıranlara teşekkür etti.

2
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“One by one, we turn targets that could not be 
dreamed of into reality” 

Prime Minister Binali Yıldırım also delivered a speech in the 
Başkentray Opening Ceremony. Touching upon the investments 
in Ankara and indicating that the capital is almost revitalized 
with the projects carried into effect from tourism to health, from 
transportation to urbanization, Prime Minister Yıldırım said,  
“When we hit the road, we said ‘We will do the politics of works, 
not words’ and we did what was necessary for it. Whatever we 
have achieved so far, we did it in the name of the nation, for our 
nation. One by one we turn targets that could not be dreamed of 
into reality.” Prime Minister Yıldırım informed that Başkentray, 
which cost 1 billion 227 million liras, will provide service to over 
half a million Ankara residents and that the station premises,  
23 stations, 12 highway overpasses and underpasses, 10 pedes-
trian subways and overpasses, tunnel and 70 culverts were built. 

Indicating that they acted in accordance with Persident  
Erdoğan’s order of “Make Ankara not only the capital of Turkey 
but also of transportation corridors,” Minister of Transport, 
Maritime Affairs and Communication Ahmet Arslan said, “In 
the last 15 years, we have been trying to make Ankara a capi-
tal in real terms in the field of highways, railways and airways.”  
Minister Arslan expressed that Başkentray was completed with-
in a record time of 20 months and thanked those who put their 
efforts in the project. 

“Hayal edilemeyen hedefleri birer birer gerçeğe 
dönüştürüyoruz”

Başkentray Açılış Töreni’nde Başbakan Binali Yıldırım da 
bir konuşma yaptı. Ankara’ya yönelik yatırımlara değinen ve  
Başkent’in turizmden sağlığa, ulaştırmadan şehirleşmeye 
kadar hayata geçirilen projelerle adeta yeniden ayağa kaldı-
rıldığını belirten Başbakan Yıldırım, “Yola çıktığımızda ‘Laf 
değil, eser siyaseti yapacağız’ dedik ve bunun gereğini yaptık. 
Bugüne kadar hangi başarılara imza attıysak millet adına, 
milletimiz için yaptık. Hayal edilemeyen hedefleri birer birer 
gerçeğe dönüştürüyoruz” dedi. Başbakan Yıldırım, 1 milyar 
227 milyon liraya mâl olan Başkentray’ın yarım milyondan 
fazla Ankaralıya hizmet vereceğini, proje kapsamında gar bi-
nası, 23 istasyon, 12 karayolu alt ve üst geçidi, 10 yaya alt ve 
üst geçidi, tünel ve 70 menfez yapıldığını bildirdi. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 
ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ankara’yı sadece Türkiye’nin 
değil, ulaştırma koridorlarının başkenti yapın” talimatıyla 
hareket ettiklerini belirterek, “Son 15 yıldır Bakanlık olarak 
Ankara’yı kara, demir ve havayolları alanında gerçek an-
lamda bir başkent yapmaya çalışıyoruz” dedi. Bakan Arslan,  
Başkentray’ın 20 ay gibi rekor bir sürede bitirildiğini kayde-
derek projede emeği geçenlere teşekkür etti. 
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“PTT dünyanın sayılı 
kurumlarından biri haline geldi”
“PTT has become one of the numbered institutions  
of the world”

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), yaygın 
hizmet ağı ile filosunu genişletmeye devam ediyor. Bu çerçe-
vede 2 bin 539 adet yeni araç Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında 
düzenlenen törenle Şirket’in filosuna dahil edildi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, törende yaptığı ko-
nuşmada PTT’nin değişen yüzüne işaret ederek, “Bugün her 
alanda yenilikleriyle ön plana çıkan devasa bir kurumla, bir 
şirketle karşı karşıyayız. Bu bile aslında Türkiye’nin geldiği 
noktayı göstermesi bakımından çok değerli bir örnektir. Bu 
her alanda böyle oldu. Türkiye son 15 yıllık zaman dilimi için-
de bütün sektörlerde adeta kabuğunu kırdı, değişti, dönüştü, 
gelişti” dedi. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, yeni araçların 
PTT camiasına hayırlar getirmesini, insanımızı güzel hizmet-
lerle buluşturmasını temenni etti.

5 bin yeni istihdam müjdesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 
ise PTT’nin son 15 yılda yaptığı çalışmalarla dünyanın sayılı 
kurumlarından biri haline geldiğini söyledi. “PTT 177 yıllık 

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
continues to expand its fleet with its widespread service net-
work. Within this framework, 2 thousand 539 new vehicles 
were included in the Company’s fleet with a ceremony organ-
ized at Tofaş’s factory in Bursa. 

Pointing to the changing face of PTT during his speech at the cer-
emony, Deputy Prime Minister Hakan Çavuşoğlu said, “Today, 
we are facing an institution, a company that stands out with its 
innovations in every field. This, alone, is in fact a highly valua-
ble example in that it shows the point Turkey has reached. This 
applies to every field. In the last 15 years, Turkey has broken its 
shell, changed, transformed, developed.” Deputy Prime Minister 
Çavuşoğlu wished that the new vehicles would lead to good for 
the PTT family and bring beautiful services to our people. 

Good news on 5 thousand new employments 

Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication 
Ahmet Arslan told that PTT has become one of the numbered 
institutions of the world. Saying, “PTT continues to grow,  

3
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bir çınar olarak büyümeye, gelişmeye ve ülkeye hizmet etme-
ye devam ediyor” diyen Bakan Arslan, Şirket’in bu çerçevede 
filosuna yeni araçlar kattığını ve 2 bin 539 aracın 2008 tane-
sinin millî sermayeli şirketlerden alındığını kaydetti. Bakan 
Ahmet Arslan, ülke çapında 4 bin 870 PTT işyeri ve 2 bin 
735 Pttmatik bulunduğunu belirterek, Şirket’in posta, kargo,  
lojistik, bankacılık ve e-ticaret alanlarındaki hizmetleri va-
tandaşın ayağına götürdüğünü ifade etti. PTT A.Ş.’nin şu anda  
42 bin personeli olduğunu belirten Bakan Arslan, “İnşallah 
bu sene hemen önümüzdeki ay 5 bin kişinin daha PTT ailesi-
ne katılması, ülkemize hizmet etmesi adına istihdam süreci-
ni başlatacağız” müjdesini verdi. Bakan Arslan, konuşmasını 
“PTT’deki bütün çalışma arkadaşlarımı en üst kademeden en 
alt kademeye kadar tebrik ediyor, hepsine kolaylıklar diliyo-
rum. İnşallah, bu araçları güle güle ve hayırlısıyla kullanmak 
onlara nasip olur” diyerek tamamladı.

“Hayırlı olmasını diliyorum”

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik ise törendeki konuşmasında PTT’yi bir dünya marka-
sı yapma hedefi doğrultusunda tüm hizmet alanlarında atılım-
lar gerçekleştirildiğini söyledi. Bu törenle yaklaşık 2 bin 500 
aracın hizmete gireceğini ifade eden Genel Müdür Bozgeyik, 
“İnşallah, biz bunları daha ilerilere taşıyacağız; yerli firma-
larımızla birlikte kendi özel hizmet araçlarımızı üretmenin 
Ar-Ge çalışmasını da başlatmış bulunmaktayız. Bugün bu 
araçlarımızı hizmete alırken başta Sayın Cumhurbaşkanımız 
ve Sayın Başbakanımız olmak üzere sizlere katkılarınızdan 
dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle araçlarımızın ha-
yırlı olmasını diliyorum” dedi.

improve and serve the country as a 177 year-old plane tree,”  
Minister Arslan noted that the Company has added new vehicles 
to its fleet within this framework, and 2008 of the 2 thousand 
539 vehicles has been purchased from companies with nation-
al capital. Stating that there are 4 thousand 870 PTT branches 
and 2 thousand 735 Pttmatiks throughout the country, Minister 
Ahmet Arslan expressed that the Company brings services to 
citizens in the fields of post, cargo, logistics and e-commerce. 
Indicating that PTT Corp. has 42 thousand personnel at pres-
ent, Minister Arslan gave the good news, “Allah willing, we will 
commence the employment process for 5 thousand more people 
to join the PTT family and serve our country.” Minister Arslan 
finished his speech by saying, “I congratulate all of my col-
leagues from the highest level to the lowest, and wish all of them 
ease. Allah willing, may they be vouchsafed to use these vehicles 
with pleasure.” 

“I wish it will be propitious”

PTT Corp. Chairman of Board and Director-General Kenan  
Bozgeyik told during his speech at the ceremony that they make 
breakthroughs in every field of service in line with the goal to 
make PTT a world brand. Expressing that 2 thousand 500 vehi-
cles will come into service with this ceremony, Director-General 
Bozgeyik said, “Allah willing, we will improve these services 
further; we have initiated the R&D study for manufacturing 
our own special service vehicles together with our local com-
panies. As we put these vehicles into service today, I thank you, 
particularly our Esteemed President and Esteemed Prime Min-
ister, for your contributions. Hereby, I wish our vehicles will be 
propitious.”
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life

İstanbul’la ilgili sayısız tanım yapılabi-
lir. Ancak hiçbir tanıma sığmaz İstanbul. 
Örneğin, ekmek mücadelesinin ve koş-
turmacanın memleketidir. Türkiye’nin ve  
Avrupa’nın en kalabalık şehridir. Ekono-
mik, sosyal ve kültürel bakımdan ülkenin 
kalbi burada atar. Asya ve Avrupa kıtaları-
nın, Doğu ile Batı’nın buluştuğu noktadır. 
Koca bir tarihe ev sahipliği yapar. 

Countless definitions on İstanbul can be made. 
However, İstanbul would not fit any. It is, for 
instance, the land of the struggle for bread, of 
hustle and bustle, of uproar. It is Turkey’s and 
Europe’s most crowded city. The heart of the 
country beats here in the economic, social and 
cultural sense. It is where the continents of 
Asia and Europe, the East and the West meet. 
It is home to a magnificent history.

Osmanlı’nın Cumhuriyet’e mirası
İstanbul 
An Ottoman legacy bequeathed to the Republic 
İstanbul

Emre Bozkır

Türkiye destinasyonları
Destination:Turkey
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İstanbul’u sevmek kolay, tanımak zordur; 
zaman ve emek ister. Öyle büyüktür ve öy-
lesine çok şey sunar ki her kişinin İstanbul 
tanımı kendi merakı ölçüsünde ve şehir-
deki deneyimiyle şekillenir. Tarihî Yarı-
mada’nın sokaklarını adımlamak, Çorlulu 
Ali Paşa Medresesi’nin avlusunda insan 
gürültüsünün oluşturduğu mırıltıda hu-
zuru hissetmek, Gülhane Parkı’nda soluk-
lanmak, Moda sahilinde güneşi batırmak,  
Üsküdar’da Kız Kulesi’ne karşı, Boğaz kıyı-
sında çay yudumlamak, Beşiktaş’ta insan 
kalabalığına kendini bırakmak, Beyazıt, 
Beyoğlu ya da Kadıköy’deki sahaflarda ki-
taplar arasında kaybolmak… Veya müze-
leri, sarayları, park ve bahçeleri gezmek, 
şehri süsleyen tarihî yapıları keşfetmek, 
sayısız cami, medrese ve külliyenin mima-
ri ve manevi havasını solumak… Kısacası,  
İstanbul’un pek çok yüzü vardır, hem sa-
kinlerinin hem de ziyaretçilerinin keşfet-
mesini beklediği. 

Loving İstanbul is easy, getting to know 
it difficult; it requires time and effort. It is 
so big and has so much to offer that every 
person’s definition of İstanbul is shaped in 
accordance with their curiosity and their 
experience in the city. Roaming the streets 
of the Historical Peninsula, feeling the peace 
formed by the crowd in the courtyard of 
the Ali Pasha of Çorlu Madrasah, taking 
a breather at Gülhane Park, bidding fare-
well to the Sun on the Moda shore, sipping 
tea in Üsküdar facing the Maiden’s Tower 
on the coast of the Bosphorus, letting your-
self go in the crowd in Beşiktaş, getting lost  
between books in the second-hand book shops 
in Beyazıt, Beyoğlu or Kadıköy... Or visit-
ing museums, palaces, parks and gardens, 
discovering the historical structures that 
adorn the city, breathing in the architectur-
al and spiritual air of the countless mosques, 
madrasahs and social complexes... In short,  
İstanbul has many faces, and it waits for both 
its residents and visitors to discover them.

İstanbul’un pek çok yüzü vardır, hem sakinlerinin hem de ziyaretçilerinin  
keşfetmesini beklediği...

İstanbul has many faces, and it waits for both its residents and visitors 
to discover them...
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Bunların belki de en önemlisi, şehrin güçlü tarihî dokusu-
dur. İstanbul geçmişten her an her yerde karşılaşılabilecek, 
hissedilebilecek izler barındırır. Yerleşik yaşamın MÖ 3 bin 
civarında başladığı tahmin edilen şehir, tarih boyunca fark-
lı kültür ve uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Roma İmpa-
ratorluğu, Bizans İmparatorluğu, Latin İmparatorluğu ve 
Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere 4 farklı imparatorluğa 
başkentlik yapan İstanbul, bu anlamda yüzyıllar boyunca 
pek çok alanda önemli bir merkez olmuştur. Çok sayıda farklı 
din, dil ve etnik kökenden insanları barındırmış, bu çeşitlilik 
zaman içinde daha da zenginleşerek şehrin sahip olduğu koz-
mopolit yapıyı güçlendirmiştir. 

The most important among them is perhaps the strong histor-
ical pattern of the city. İstanbul bears traces of the past that 
can be encountered, felt anytime, anywhere. The city, where  
settled life is estimated to have begun around 3 thousand BC, 
has hosted various cultures and civilizations throughout history. 
Having served as capital to 4 different empires – Roman,  
Byzantine, Latin and Ottoman – İstanbul in this sense has be-
come an important center in many fields throughout centuries. 
It has housed people of many different faiths, languages and 
ethnic origins, and has grown even more diverse in time and 
strengthened its cosmopolitan mold. 

İstanbul, yüzyıllar boyunca çok 
sayıda farklı din, dil ve etnik 

kökenden insanları barındırmış, 
bu çeşitlilik zaman içinde 

daha da zenginleşerek şehrin 
sahip olduğu kozmopolit yapıyı 

güçlendirmiştir. 
İstanbul, throughout centuries, has 
housed people of many different 

faiths, languages and ethnic 
origins, and has grown even more 
diverse in time and strengthened 

its cosmopolitan mold. 
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Şehrin tarihindeki en ciddi ve günümüz İstanbul’unun yapı-
sını da büyük ölçüde şekillendiren dönüm noktalarından biri, 
29 Mayıs 1453 tarihinde Osmanlılar tarafından fethedilme-
si olmuştur. Fethin mimarı olan 7. Osmanlı Padişahı Fatih  
Sultan Mehmed, böylece devleti bir dünya imparatorluğuna 
dönüştürme hedefine yönelik en önemli adımı atmıştır. 

Bununla birlikte, Fatih Sultan Mehmed yalnızca kudretli bir 
asker ve hükümdar değil, aynı zamanda geniş görüşlü bir 
kültür adamıydı. Türkçenin yanı sıra Arapça, Farsça, Slavca, 
Rumca gibi dillere hâkim olan Fatih Sultan Mehmed, eğitime 
önem veren bir padişahtı. Fetihten kısa süre sonra, başkent 
ilan edilen İstanbul’daki sekiz kilise medrese haline getirildi, 
Ayasofya Kilisesi camiye çevrilerek Ayasofya Medresesi ku-
ruldu. Din felsefesi konusunda bilgi sahibi olan Fatih Sultan 
Mehmed’in coğrafya, matematik, astronomi gibi ilimlere özel 
bir ilgisi vardı. Adına inşa ettirdiği caminin etrafında ünlü 
Semaniye medreselerini yaptırdı. Burada, matematikçi ve 
gökbilimci Ali Kuşçu gibi dönemin kıymetli bilim insanları 
görev aldı. 

One of the most significant turning points in the history of the 
city, which has also majorly shaped the pattern of the current 
İstanbul, is the Ottoman conquest of 29 May 1453. The maker 
of the conquest, the 7th Ottoman Sultan Mehmed the Conqueror, 
has thus taken the most important step towards the goal of 
transforming the state into a global empire.

Moreover, Mehmed the Conqueror was not just a mighty soldier 
and ruler, he was also a man of culture with a broad perspec-
tive. Having good command over languages such as Arabic, 
Farsi, Slavic and Romaic in addition to Turkish, Mehmed the 
Conqueror was a sultan who valued education. In İstanbul, 
which was declared capital shortly after the conquest, eight 
churches were transformed into madrasahs, the Hagia Sophia 
Church was made into a mosque and the Hagia Sophia  
Madrasah was established. Knowledgeable about philoso-
phy of religion, Mehmed the Conqueror had special interest 
in sciences such as geography, mathematics and astronomy. 
He had the Semaniye madrasahs built around the mosque he 
commissioned in his name. There, valuable scientists of the time 
such as mathematician and astronomer Ali Qushji took office.
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Following the conquest, a brand new and multidimensional city 
started to be built. As the city was reshaped in Islamic order 
and in Ottoman style, structures – Byzantine ones in particu-
lar – were considerably preserved. The mosaic-like structure of 
İstanbul, in which different ethnic-religious groups lived and a 
vivid social life was led, continued its existence by prospering in 
the centuries to come.

Handing down its centuries-old title of capital to Ankara fol-
lowing the proclamation of the Turkish Republic after the First 
World War, İstanbul has also become one of the most important 
cities of the Republican period. With its solid history on which 
it stands, its formidable cultural wealth, and the ever-present  
universal values where the East and the West meet, İstanbul day 
by day fortifies its position as a global city in the 21st century. 

Fethin ardından yepyeni, çok yönlü bir şehir inşa edilmeye 
başladı. Şehir İslami bir düzende, Osmanlı tarzında yeni-
den şekillendirilirken, özellikle Bizans döneminden kalan 
yapılar da dikkate değer ölçüde korundu. Farklı etnik-dinî 
grupların yaşadığı, oldukça hareketli bir sosyal hayatı olan 
İstanbul’un mozaik yapısı, izleyen yüzyıllarda gelişerek var-
lığını sürdürdü. 

I. Dünya Savaşı’nın ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
rulmasıyla yüzyıllar boyunca taşıdığı başkent unvanını  
Ankara’ya devreden İstanbul, Cumhuriyet döneminin de en 
önemli şehirlerinden olmuştur. Yaslandığı güçlü tarih, sahip 
olduğu hayranlık uyandırıcı kültürel zenginlik ve Doğu ile 
Batı’nın buluştuğu noktada hiç yitirmediği evrensel değer-
le İstanbul, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda dünya şehri 
olma özelliğini her geçen gün pekiştirmektedir. 

İstanbul hayranlık uyandırıcı kültürel zenginliği ve Doğu ile Batı’nın buluştuğu 
noktada hiç yitirmediği evrensel değerleriyle dünya şehri olma özelliğini  

her geçen gün pekiştirmektedir. 
With its awe-inspiring cultural wealth and the universal values it always holds on to where 

the East and the West meet, İstanbul fortifies its feature of being a global city everyday.



PTTBANK İNTERNET BANKACILIĞI VE MOBİL UYGULAMALARIYLA 
 PTT GÜVENCESİNİ HER YERDE YAŞAYIN

HEP YANINIZDA, HEP AÇIK
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Müze temalı pullar

Filateli
Philately

 Museum themed stamps 

Itır Şensoy

İnsanlık tarihi boyunca hayatı algıla-
ma ve yorumlama biçimlerimiz, sanat ve  
zanaat uğraşlarımız, kendimiz ve doğayla 
kurduğumuz ilişki bugün kim olduğumu-
zu, yaşadığımız dünyanın gerçekliğiyle 
nasıl bir bağ kurduğumuzu anlamak adı-
na büyük bir önem taşır. Bu bağlamda 
insanlık tarihinin materyal kültür ögeleri 
tarihî eserleri koruyup gelecek nesillere 
aktarmak için müzeler özel bir anlam ifa-
de etmektedir. Her yıl 18-24 Mayıs günle-
ri arasında kutlanan Müzeler Haftası ise 
kültür varlıklarının tanıtılması, kültür ve 
tarih bilgisinin zenginleştirilmesi adına 
önemli bir rol oynar. 

Throughout the history of mankind, our 
ways of perceiving and interpreting life, 
our art and craft occupations, the relation 
we have with ourselves and the nature have 
been of great importance in terms of under-
standing who we are today and the sort of 
bond we form with the realities of the world.  
Within this framework, museums have a 
special meaning when it comes to protecting 
and handing down to future generations the 
historical works, which are material cultur-
al elements of the history of mankind. The  
Museum Week celebrated each year between 
18-24 May plays an important role in the 
promotion of cultural assets, and the enrich-
ment of the knowledge of culture and history. 

life

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

müzelerimizi çeşitli 
yıllarda tedavüle 
çıkardığı pullara 
konu edinmiştir. 

The Post and Telegraph 
Organization 
Corporation  

(PTT Corp.) has treated 
museums on stamps it 
has put into circulation 

in various years. 
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Çağlar boyunca çok sayıda medeniyete kültür beşiği olan bir 
coğrafyada konumlanan ülkemizde müzecilik faaliyetleri-
nin temelleri Osmanlı İmparatorluğu döneminde atılmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk müzesi ise 1924 yılında açılan 
Topkapı Sarayı Müzesi olmuştur. Tarihe ve kültür varlıkları-
na verilen değer oranında bugün ülkemizde çok sayıda müze 
bulunmaktadır. 

Pullara yansıyan müzelerimiz

178 yıllık köklü bir geçmişe sahip Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), tarihimize ve kültür varlıkları-
mıza verdiği önemi vurgulayarak müzelerimizi çeşitli yıllar-
da tedavüle sunduğu pullara konu edinmiştir. PTT A.Ş., ilk 
olarak 1984-1987 tarihleri arasında dört seri halinde ve ek 
değerli anma pulları kapsamında Topkapı Sarayı Müzesi pul-
larını tedavüle çıkarmıştır. 

1984 yılında dolaşıma sunulan ilk serideki 16. yüzyıla ait 
Kemha Kaftan görselli pul 20+5 lira, II. Selim ve III. Murad 
dönemi minyatürlerinde de görülen Merasim İbriği 70+15 
lira, 19. yüzyıl Osmanlı işi Murassa Kılıçlar 90+20 lira,  
I. Ahmed’in unvanlarını barındıran Kabe Kilidi 100+25 lira 
değerli olarak basılır. Ertesi sene çıkarılan seride yer bu-
lan İznik seramiği Tavus Kuşu Motifli Çini Süslemeli Tabak 
temalı pul 10+5 lira, 16. yüzyıl tarihli yine İznik seramiği  

In our country, which is located in a geography that has been the 
cultural cradle of many civilizations throughout centuries, the 
foundations of museology activities were laid during the Otto-
man Empire period. The first museum of the Republic of Turkey 
was the Topkapı Palace Museum, which was opened in 1924. In 
proportion to the importance attributed to history and cultural 
assets, today there are many museums in our country. 

Our museums reflected on stamps 

With its rooted history of 178 years, the Post and Telegraph  
Organization Corporation (PTT Corp.) has emphasized the 
importance it attributes to our history and cultural assets and 
treated museums on stamps it has put into circulation in vari-
ous years. The PTT Corp. released the Topkapı Palace Museum 
stamps as a series of four within the scope of added value com-
memorative stamps between 1984-1987.

In the first series, which was put into circulation in 1984, the 
stamp with the visual of Kemha Kaftan dated to the 16th cen-
tury was issued for 20+5 liras, whereas the Ceremony Pitcher 
seen on the miniatures of the periods of  Selim II and Murad 
III  for 70+15 liras, Ottoman Murassa Swords for 90+20 liras, 
and Keys of Kaaba which bear the titles of Ahmed I for 100+25  
liras. The stamp themed the İznik ceramic with the Peacock  
Motif Tile Ornamented Plate in the series issued the ensuing 
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Sürahi ve Boza Bardağı görseli 20+10 lira, 1730-35 tarihli  
Viyana yapımı Porselen İbrik ve Leğen temalı pul 100+15 lira, 
Chia Ching dönemine (1522-1566) ait Çin Ejderi Motifli Tabak 
pulu ise 120+20 lira değerli üretilmiştir. 1986 yılında tedavüle 
sunulan üçüncü seride yer alan geç Ming dönemine (17. yüzyıl 
ikinci yarısı) ait metal Buhurdan görselli pul 20+5 lira, değerli 
taşlarla bezeli 16. yüzyıl ikinci yarısına tarihlenen Yeşim Bar-
dak temalı pul 100+10 lira, 1714 yılında I. Mahmud tarafın-
dan yaptırılan Hançer görselli pul 120+15 lira, Söğüt Kalkan 
temalı pul ise 200+30 lira değerlidir. Topkapı Sarayı Müzesi 
Anma Pullarının 1987 yılında tedavüle sunulan dördüncü se-
risindeki 16. yüzyıldan Necef İbrik görselli pul 20+5, “Sultan 
Ahmed Han 1025” yazılı ve değerli taşlarla bezeli Zümrüt Askı 
temalı pul 50+10, 19. yüzyıla tarihli Şerbet Güğümü görselli 
pul 200+15, 16. yüzyıla ait yakut ve zümrüt bezeli Necef Yazı 
Çekmecesi temalı pul ise 250+30 lira değerindedir. 

year was produced for 10+5 liras, whereas the visual of water 
bottle and the boza glass of İznik ceramic dated to 16th century for 
20+10 liras, the stamp themed Vienna-Made Ceramic Pitcher and 
Basin for 100+15 lira, the stamp of the plate with the motif of the 
Chinese dragon of the Chia Ching Period (1522-1566) for 120+20 
liras. The stamp with the visual of metal Buhurdan dated back to 
the late Ming period (second half of the 17th century) in the third 
series which were put into circulation in 1986 is worth 20+5 liras, 
whereas the stamp themed Jade Cup ornamented with valuable 
stones dated back to second half of the 16th century 100+10 liras, 
the stamp with visual of the dagger made by Mahmud I in 1714 
120+15 liras, the stamp themed Willow Shield 200+30 liras. The 
stamp with the visual of Necef Pitcher of the 16th century in the 
fourth series of the Topkapı Palace Museum Commemorative 
Stamps, which were put into circulation in 1987 is worth 20+5 
liras, whereas the stamp themed Emerald Hanger ornamented 
with valuable stones and on which “Ahmed Han 1025” is inscribed 
for 50+10 liras, the stamp with the visual of Sherbet Kettle dated 
back to the 19th century 200+15, the stamp themed Necef Writing 
Drawer ornamented with ruby and emerald which dates back to 
the 16th century 250+30 liras. 
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PTT A.Ş., 2015 yılında ise “Müzelerimiz” konulu sürekli resmî 
posta pulları serisi hazırlayarak dolaşıma sunar. Birinci  
serideki Anadolu Medeniyetleri Müzesi yazılı ve görselli pul-
lar 15 kuruş, Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi 
yazılı ve görselli pullar 1,25 lira, Etnografya Müzesi yazılı ve 
görselli pullar 9 lira değerindedir. İkinci seride Ankara Re-
sim ve Heykel Müzesi yazılı ve görselli, 1 lira ederinde pullar 
yer alır. Üçüncü serideki pullar 50 ve 25 kuruş olmak üzere 
iki farklı değerlidir ve üzerinde Zeugma Mozaik Müzesi yazısı 
ve görselleri bulunur. Dördüncü seride yer alan Rumeli Hi-
sarı Müzesi yazılı ve hisar görselli pullar 1,40 lira, Ayasofya  
Müzesi yazılı ve görselli pullar 30 kuruş, Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi yazılı ve görselli pullar 15 kuruş, İstanbul Arkeoloji  
Müzeleri yazılı ve görselli pullar 10 lira ve Galata Mevleviha-
nesi Müzesi yazılı ve görselli pullar 4,50 lira değerlidir.

In 2015, the PTT Corp. prepared official postage stamps themed 
“Our Museums” and put them into circulation. The stamps with 
the visual and the inscription of the Museum of Anatolian Civi-
lizations in the first series are worth 15 kuruş, stamps with the 
visual and inscription of Atatürk’s Mausoleum Atatürk and the 
War of Independence Museum 1.25 liras, whereas the stamps 
with the visual and inscription of the Ethnography Museum  
9 liras. In the second series, there are stamps, on which there is 
the visual and inscription of the Ankara Museum of Painting 
and Sculpture, worth 1 lira. In the third series, the stamps are of 
two different values, 50 and 25 kuruş and there are the inscrip-
tion and visuals of the Zeugma Mosaic Museum on them. In the 
fourth series, there are stamps with the visual and inscription 
of the Museum of Rumelian Fortress worth 1.40 liras where-
as the stamps with the visuals and inscriptions of the Hagia  
Sophia Museum 30 kuruş and the stamps with the inscription 
and visual of the Museum of Turkish and Islamic Arts 15 kuruş, 
the stamps with the inscription and visual of the İstanbul  
Archeology Museums 10 liras and the stamps with the inscrip-
tion and visual  of Galata Mevlevi Lodge Museum 4.50 liras.

Her yıl 18-24 Mayıs günleri arasında kutlanan Müzeler Haftası kültür varlıklarının 
tanıtılması, kültür ve tarih bilgisinin zenginleştirilmesinde önemli bir rol oynar. 

Celebrated on 18-24 May annually, Museums Week plays an important role in the 
promotion of cultural assets, and the enrichment of the knowledge of culture and history.
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Ramadan heralds a time when hearts 
are relieved, when the mightiest of 
the minds and each and every single 
one of His blessings are better under-
stood, when bodies are purified, and 
the self is cleansed and rinsed. As the 
darkness makes way for the light, the 
suhur tables are not only places where 
the person who is intent on fasting fills 
his stomach; it is a sacred time when 
the sounds of the early morning hours 
are heard together, and a shared intent 
is expressed for taming the self, which 
some find difficult. A community alto-
gether has the intention to stay hungry. 
Millions of people from all around the 

Rahmet ve bereket ayı
Ramazan
The month of forgiveness and abundance 
Ramadan

Yakup İmre

Ramazan gönüllerin feraha erdiği, 
zihinlerin yüceler yücesini ve on-
dan gelen her bir nimeti daha iyi 
anladığı, bedenlerin arındığı, nefsin 
temizlenip durulandığı bir zama-
nı müjdeler. Karanlıklar aydınlığa 
doğru süzülürken hazırlanan sahur 
sofraları sadece oruç tutmaya niyet-
lenecek insanın karnını doyurduğu 
yer değildir, sahur aynı zamanda 
sabaha duran saatlerin sessizliğine 
beraberce kulak verilen, kimilerin-
ce zorlu bulunan nefsi açlıkla ter-
biye etme haline hep birlikte niyet 
edilen bir kutlu vakittir. Bir ümmet 
hep beraber niyetlenir aç kalmaya.  

life
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Dünyanın her tarafına yayılmış milyonlarca insan aynı niyet-
le bedenini zora koşar. Bu niyet, bedeni aç bırakarak ona ezi-
yet etme arzusu barındırmaz, nefsi terbiye etmeye ilişkindir. 

Sahur vaktinin sonunda gelen niyetlenme insanı, yaratılmış 
diğer tüm canlılardan ayıran en önemli özelliği ortaya ko-
yar. Bu eşsiz özelliğin adı iradedir. Aklını ve vicdanını bir 
hedef doğrultusunda yönlendirebilen insan, yaratılmış diğer 
tüm canlılardan bu sayede ayrılır. Bu iradesi ve kendi arzu-
suyla onu yaratanın buyruğu yönünde hareket eder insan ve 
kendisini aç bırakmayı tercih eder. Bu tercihle güne başlar  
Müslüman, bu tercihle kavrar günlük hayatın gerçeklerini, 
dünü, bugünü ve yarını. 

Sahurla başlayan o güzelim zaman dilimi insana gün bo-
yunca kendisiyle, dünyayla ve tüm bunların yaratıcısıyla 
bir olma, birlik olma fırsatı sunar. İnsan kendisini, dünya-
daki yerini, varoluşunu ve varoluşa dair ayrıntıları hatır-
lama imkanı bulur Ramazan ayında. Bu hatırlama insanı 
en derinlerine götürür. Zira insan kendisini düşünürken 
mutlaka yapıp ettiklerine temas eder, mutlaka sevdikleriy-
le ve sevmedikleriyle yaşadığı anlara doğru yolculuk yapar.  
İnsan dünyadaki yerini düşünürken ille de kendi küçüklüğü-
nü ve büyüklüğünü, yapabileceklerini ve yapamayacaklarını  
değerlendirir. Bedeninin ihtiyaçlarını hissettiği, açlıkla  

world challenge their bodies with the same intention, which does 
not include the will the torture the body by starving it, it is about 
taming the soul.

The state of being intent, which is felt at the end of the time of  
suhur, reveals the most important feature that sets mankind apart 
from all other creatures. This unique feature is called will. Able to 
steer his mind and conscience towards a certain goal, mankind 
is thus distinguished from all other living beings. He acts in ac-
cordance with this will and towards the command of He who has 
created him, and chooses to stay hungry. The Muslim starts the 
day with this preference; it is with this preference that he grasps 
the realities of daily life as well as yesterday, today and tomorrow.

That beautiful timeframe that begins with the suhur offers one 
the opportunity to be one, to be united with himself, the world and 
the Creator of all of that throughout the day. During the month of 
Ramadan, man gets the chance to remember himself, his place 
in the world, his existence, and details on existence. This remi-
niscing takes one to his deepest parts, for when one is thinking 
of himself, he cannot help but get in touch with his deeds, he for 
sure travels to the moments he has experienced with his loved 
and unloved ones. When thinking of his place in the world, man 
cannot help but evaluate his own smallness and bigness, what he 
is and is not capable of. In each moment he feels the needs of the 

Ramazan ayı bedeniyle, nefsiyle, muhayyile ve tefekkür gücüyle insanın kendisine 
döndüğü, kendisini değerlendirdiği bir zaman dilimidir.

The month of Ramadan is a timeframe when one turns in on himself through his body, 
soul, and the power of imagination and contemplation, and assesses himself.



26

birlikte vücudunun acizliğini gördüğü ve açlığın getirdiği sı-
kıntılara boyun eğmeyip bedenine meydan okuyan iradeyi 
sergilediği her anda onu yaratanın büyüklüğünü anlar insan. 
Nefsiyle mücadele ettiği her an yüce Yaradan’la hemhal olan 
insan, o büyüklüğün karşısında kendi küçüklüğünü görür ve 
aynı zamanda onun gözündeki kıymetini de anlar. Böylece 
Ramazan ayı, bedeniyle, nefsiyle, muhayyilesi ve tefekkür gü-
cüyle insanın kendisine döndüğü, kendisini değerlendirdiği 
bir zaman sunar. Ramazan ayında insan adeta kendisine ve 
olan bitene kuşbakışı bakar, hatalarını görür, eksiklerini teş-
his eder, doğrularını kontrol eder. Ramazan ayı insanın ken-
disine ve Yaradan’ına sığındığı kıymetli bir andır.

body, sees the helplessness of the body with hunger, and does not 
submit to the troubles brought along with it and exhibits his will, 
man understands the greatness of He who has created him. In-
tertwined with the Mighty Creator each moment he is struggling 
with his self, man sees his own smallness in the face of that great-
ness, and also understands his value in His eyes. Thus, the month 
of Ramadan offers a time in which man turns in on himself with 
his body, self, imagination and power of contemplation, when he 
evaluates himself. During the month of Ramadan, it is almost as if 
man has a bird’s eye view of himself and what is going on; he sees 
his mistakes, recognizes his inadequacies, checks his right deeds. 
The month of Ramadan is a precious moment when man takes 
refuge in himself and his Creator.

Akan zaman iftar 
saatini, o güzelim 

akşam ezanını 
getirdiğinde artık 

insan için sofra 
başka bir sofradır, 

yemekler başka 
türlü bir lezzet 

barındırır, su artık 
daha kıymetlidir...

When the flowing 
time brings about the 

time to break fast, 
that lovely evening 
call to prayer, the 

table is now a 
different one, there is 
a different tastiness 

to the meals, water is 
even more precious...



27

Tüm bunlarla birlikte akan zaman iftar saatini, o güzelim 
akşam ezanını getirdiğinde artık insan için sofra başka bir 
sofradır, yemekler başka türlü bir lezzet barındırır, su artık 
daha kıymetlidir, bir lokma ekmeğin değeri daha bir anlaşılır 
olmuştur. Zira insan gün boyu dünya nimetlerini, bedenini, 
vakti, yapıp ettiklerini değerlendirdiği bir tefekkür iklimin-
den geçmiştir. Artık düşünen zihinler için her şeyin sahibinin 
belli olduğu; insanın yerinin, nimetlerin varlık sebebinin daha 
açık bir şekilde anlaşılabildiği bir an yaşanmaktadır. Nefsiyle 
mücadelesini, yaratılmışlar ve onları yaratanla bütünleşerek 
yaşayan insanın bakışı değişmeye başlamıştır. İşte iftar sofra-
ları böyle bir değişimin meydanıdır. Artık sofradan kalkarken 
edilen duanın anlamı daha bir güçlü hissedilir, artık kılınan 
teravih namazı anlama anlam katar. Tüm bu kavrayışların 
bütünleştiği bir aydır Ramazan ve her Müslüman’ı aynı kav-
rayış etrafında birleştirir. Gönüllerden geçen, zihinlerde can-
lanan, amellere yansıyan hep ortaktır artık. Hep bir ağızdan 
şükredilir Allah’a verdiği nimetler için, sağlıklı bedenler için, 
o bedene hükmedecek aklı ve iradeyi sağladığı için. 

When the time that flows with all of these brings with it the mo-
ment of breaking fast, that beautiful evening call to prayer, the 
meal table is now a different one, there is a distinct taste to the 
dishes, water is now more precious than ever, the worth of a sin-
gle bread bite is much better understood, for throughout the day, 
man has experienced an atmosphere of contemplation in which 
he has assessed the blessings of the world, his body, time, and his 
deeds. What is now experienced is a moment in which the One 
who possesses it all is clear to minds; when the place and rai-
son d’être of blessings are more clearly understood. The view of 
man, who has experienced the struggle with his self by becoming 
one with the created and He who has created them, has started 
to change. Fast breaking tables are the theaters of this change. 
The meaning of the prayer said before leaving the table is now felt 
much stronger, the tarawih prayer now adds further meaning 
to meaning. Ramadan is a month when all these realizations be-
come one, and it unites each Muslim around the same realization. 
What the heart says, what the mind visualizes, what the deeds re-
flect is now all shared. People thank Allah in unison for the bless-
ings He has granted, for the healthy bodies He has bestowed upon 
us, and for providing the mind and will to master those bodies.
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Yurt içinde yaygın hizmet ağıyla 
fark yaratan Posta ve Telgraf Teş-
kilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 
2013 yılından beri yurt dışı varışlı 
gönderilerinin TURPEX adı altında 
hızlı ve güvenilir şekilde adreslerine 
ulaştırılmasını sağlıyor. 

Making difference with its national 
widespread service network, the 
Post and Telegraph Organization 
Corporation (PTT Corp.) ensures 
that internationally addressed 
dispatches are rapidly and safely  
delivered to their addresses under 
the name of TURPEX since 2013. 

Diplomatik olarak yapılacak taşıma 
işlemleri; evrak, doküman, hediyelik 
eşya, uluslararası bedelli-bedelsiz 
ve geçici ihracat eşyaları; fuar, sergi 
gibi etkinliklere ilişkin tanıtıcı ya-
yınlar TURPEX güvencesiyle ağır-
lık ve boyut kısıtlaması olmaksızın 
yurt dışına kargolanabiliyor. 

Tüm PTT işyerlerinden uygun  
fiyat seçenekleriyle yararlanıla-
bilen TURPEX hizmeti, yurt dışı  
varışlı gönderilerin taşınma,  
dağıtım ve teslimat işlemlerinin tek  
elden yapılmasını sağlıyor. 

Diplomatic delivery operations; 
papers, documents, souvenirs,  
internationally paid/non-paid and 
provisory export goods, advertori-
als regarding activities such as fairs 
and exhibitions can be dispatched 
under the TURPEX guarantee and 
without weight and size restrictions. 

The TURPEX service, which can be 
benefited in all PTT branches with 
convenient price options, ensures 
that the freight, distribution and  
delivery operations of all interna-
tional dispatches are carried out 
from a single point. 

TURPEX
TURPEX
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Özel ulak ve uçak ek hizmetlerini 
kapsayan TURPEX sayesinde gön-
deriler, www.ptt.gov.tr adresindeki 
“Yurtdışı Gönderi Takibi” sekmesin-
den güncel olarak takip edilebiliyor. 

Thanks to TURPEX, which compris-
es special courier and additional 
airlift services, dispatches can be 
tracked timely in the “Tracking of  
International Items” tab on the  
website www.ptt.gov.tr. 

Kaybolan, çalınan ya da hasar gören 
gönderiler için hak sahiplerine taz-
minat ödeniyor, bu gönderilerle ilgi-
li haber isteme süresi ise gönderinin 
postaya verildiği tarihten bir gün 
sonra başlamak üzere 1 ay ile sınırlı 
tutuluyor.

Gerek duyulması halinde ve gönderi 
tipine göre gönderinin yapılacağı 
PTT işyerlerinden çeşitli ambalaj 
malzemeleri temin edilebiliyor. 

If needed, several packaging materi-
als according to dispatch type can be 
obtained in the PTT branches from 
where the delivery will be made. Compensation is paid to the right 

holders in case of loss, theft and dam-
age; the duration for inquiry regard-
ing these items is limited to 1 month 
starting from the day after they have 
been posted.
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No matter which society’s door we knock 
on from the easternmost point of the 
world to the westernmost, their answer 
to the question of “What is the most sor-
rowful thing for the life of man?” will 
probably be “death”. Defined as the defin-
itive termination of the vital activities of a  
living being, death is a strong phenome-
non around which all faiths shape their 
ways. We have known this for thousands 
of years. Well, what is it that makes us 
speak differently of death today?

The developing technology has inter-
twined reality and perception so deeply 
that we have even come to question death 
today. Let’s leave aside the complexity of 
man and think of a scenario about a little 

Dijital avatarlarla ölümsüzlük

Perspektif
Perspective

Immortality with digital avatars

Buğra Ayan

Dünyanın en doğusundan en batısına 
kadar hangi topluluğun kapısını çalar-
sak çalalım, “İnsan hayatı için en hüzün 
verici şey nedir?” sorusuna muhteme-
len “ölüm” diye cevap vereceklerdir. Bir 
canlı varlığın hayati faaliyetlerinin kesin 
biçimde sona ermesi olarak tanımlanan 
ölüm, bütün inançların yaşayış biçimle-
rini etrafında şekillendirdiği güçlü bir 
olgudur. Bunu binlerce yıldır biliyoruz. 
Peki, bugün ölüm hakkında farklı şekil-
de konuşmamıza vesile olan nedir?

Gelişen teknoloji, gerçek ve algıyı o ka-
dar iç içe geçirdi ki, bugün ölümü dahi 
sorgular hale geldik. İnsanın karmaşık-
lığını bırakıp öncelikle köpeğini yitir-
miş küçük bir çocuğa ilişkin bir senaryo 

life
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düşünelim. Köpek ses ve görüntüden oluşan; yemek yeme, 
uyuma gibi fonksiyonları olan bir canlı. Sesin matematiksel 
bir seri, görüntünün ise üç boyutlu bir tasarım olduğunu bi-
liyoruz. Bunun insansı robotlarla yeniden üretilebileceğini 
gördük. Öyleyse köpeğini kaybeden küçük bir çocuğun trav-
ma yaşamaması için ona gerçek köpek görünümlü bir robot 
verebilir, içine de önceki örnek veriyi kullanarak köpeğin se-
sini entegre edebiliriz. Belki de bu, ileride rahatlıkla mümkün 
olacak. Gelecekte bir evcil hayvan kütüphanesinden dilediği-
miz köpek hafızasını indirip hayvansı robotumuza yükleye-
bileceğiz.

Bir adım ileri gidelim. Çocuk büyüdü ve bir yakınını kaybetti. 
Bu ölümün ardından yavaş yavaş yakınının sesi hafızasından 
silinecek. Zamanla bu ölümü kabullenecek. İnsan beyni bin-
lerce yıldır böyle çalışıyor. Fakat büyüyen çocuk bu sefer farklı 
bir şey yaptı: Yakınının tüm internet hareketlerini bir makine 
öğrenmesi kütüphanesine aktardı. Ses örneğini işleterek yeni  

child who has lost his dog. The dog is a living being composed 
of sounds and images, and fulfills functions such as eating and 
sleeping. We know that sound is a mathematical series and  
images are three-dimensional designs. We have seen these can 
be reproduced with humanoid robots. This means that to ensure 
that the boy who has lost his dog does not experience trauma, 
we can give him a robot that has the appearance of a real dog, 
and integrate in it the sound of the dog by making use of pre-
vious data. Perhaps this will be easily possible in the future. In 
the future, we will be able to download the dog memory of our 
choice from a pet library and install it in our animal-like robot.

Let’s go a step further. The child has grown up and lost a rela-
tive. Following this death, the sound of his relative will slowly 
be erased from his mind. In time, he will come to terms with 
this death. The brain of mankind has been functioning like that 
for thousands of years. This child who has grown, however, did 
something different this time: He conveyed all Internet activities 

Gelecekte bir evcil hayvan kütüphanesinden dilediğimiz köpek hafızasını indirip 
hayvansı robotumuza yükleyebileceğiz.

In the future, we will be able to download the dog memory of our choice from a pet 
library and install it in our animal-like robot.
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sesler türetebilen bir mekanizma kullandı ve bunu doğal dil 
işleme ile birleştirip konuşmasını sağladı. Bunu da insansı 
bir robot tasarımıyla bir araya getirdi. Artık yakınının sesi-
ni unutması imkansız, çünkü karşısındaki insanımsı robot  
dijital asistanların yaptığı gibi birçok soruya cevap verebiliyor. 
Şimdi bilinç ve bilinçaltı ölümü tekrar yorumlamak zorunda.

Daha da ileri gidelim. Bir ilkokul öğrencisi olan Ahmet sa-
bah kalktığında fizik ve tarih dersi olduğunu fark etti. Okula 
gitmek yerine “avatar” programını uygulayacağını belirtti. 
Sanal gerçeklik gözlüğünü taktı ve gözünü bir Sicilya hama-
mında açtı. Kafasını çevirdiğinde Arşimet’in hamam tası-
na bakarak “Evreka!” diye bağırdığını gördü. Ardından ona  
aklındaki soruları sorarak basit sıvıların kaldırma kuvvetleri 

of his relative onto a machine learning library. He used a mech-
anism that can produce new sounds by making use of the sound 
sample and combining it with natural language processing, he 
made it talk. He then merged that with a humanoid robot de-
sign. It is now impossible for him to forget the voice of his rel-
ative, for the humanoid robot in front of him can respond to 
many questions like digital assistants do. Now the conscious 
and the subconscious have to reinterpret death.

Let’s go even further. Ahmet, a primary school student, woke up 
one morning and realized he has physics and history class. He in-
dicated that instead of going to school, he would use the “avatar” 
program. He put on his virtual reality glasses and opened 
his eyes in a Sicilian hammam. When he turned his head, he 

deneyini yaptı. Bir molanın ardından tarih dersi için tekrar 
gözlüğünü taktı. Osmanlı oyununa girerek önce karakterini, 
ardından hangi padişahın döneminde yaşayacağını seçti ve 
rol yapma oyununa dahil oldu. Cenk ettikten sonra soluğu 
bir Bektaşi tekkesinde aldı... Şimdi sanal gerçeklik gözlüğü 
ile avatar dünyasını insansı robotlarla fiziksel olarak var  
ettiğimizi hayal edin. 

saw Archimedes looking at a hammam bowl and exclaiming,  
“Eureka!” Later on, he posed Archimedes the questions he has in 
mind and conducted the buoyancy of liquids experiment. After a 
break, he put his glasses back for a history lesson. Logging into 
the Ottoman game, he picked the time of the sultan he would 
live in and got involved in the role-playing game. After being 
engaged in war, he made it to a Bektaşi lodge... Now imagine we 
render the world of avatars physically existent through human-
oid robots, and with the help of virtual reality glasses.
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Dünyanın belli bir bölgesinin bu insansı robotların var  
olduğu, eğitim faaliyetleri için kullanıldığı adalar haline gel-
mesi uzak gelecekte ihtimal dışı değil. Newton’ın kafasına dü-
şen elmayı görmek için belki de geç kalmamışızdır. Belki de 
hepimizin bilinci birer makine öğrenmesi kütüphanesi olarak 
tarihin sayfalarına kaydedilecek.

İşte bu satırların her birindeki gelecek tahminleri sayısız etik, 
ekonomik, toplumsal sorunu ve soruyu beraberinde getiriyor.  
Geleceğin hızında çok fazla ihtimal mümkün. Kesin olan şey 
ise şu: Bahsi geçen geleceği bu ihtimaller üzerine en çok düşü-
nen, üretenler yazacak.

It is not entirely impossible that in the near future, certain parts 
of the world will become islands on which these humanoid  
robots exist and are used for educational activities. Perhaps 
we are not too late to see the apple that hit Newton in the head. 
The consciousness of each and every one of us, perhaps, will go 
down in the pages of history as machine learning libraries.

The future predictions in these sentences all bring along count-
less ethical, economical and societal problems and questions. 
In the speed of the future, there are just too many possibilities. 
What is certain is this: The said future will be written by those 
who think and produce the most on these possibilities.

Dünyanın belli bir bölgesinin insansı robotların eğitim faaliyetleri için kullanılması  
uzak gelecekte ihtimal dışı değil.

It is not entirely impossible that certain parts of the world will be used for educational 
activities of humanoid robots in the near future.
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Giriş: 19 Mayıs 1919
Gelişme: Millî Mücadele
Sonuç: Türkiye Cumhuriyeti
Prologue: 19 May 1919
Climax: National Struggle
Conclusion: Republic of Turkey

Çağla Taşkın

İlkokul ders kitaplarının unutulmaz 
ifadesi; çocukluktan itibaren aklımı-
za, kalbimize kazınmış bir kalıptır “19  
Mayıs 1919 Atatürk’ün Samsun’a çıkışı”. 
Bu ifadeyi ilk gördüğümüzde -yaşımız 
gereği- anlamlandıramamış olmamız 
muhtemel. Öyle ya, bir yere “çıkmak” 
ne demek? Yine de hepimiz olayın öne-
mine dair belirli bir idrak seviyesini 
yakalamışızdır demek yanlış olmaz 
herhalde. Zira ders kitapları 19 Mayıs 
1919 tarihiyle birlikte şunu da söyler: 
Kurtuluş mücadelesinin başlangıcı. 

19 Mayıs 1919 tarihinin öneminin tam 
anlamıyla anlaşılabilmesi için tarih-
sel bağlamıyla ele alınması gerekir. 
Bu noktada da Osmanlı Devleti’nin  

“19 May 1919 Atatürk’s landing in  
Samsun” is the unforgettable expression 
of primary school textbooks; a template 
that has been engraved on our hearts 
and minds ever since childhood. It is 
probable that when we first saw this ex-
pression we couldn’t quite make sense of 
it owing to our age. What exactly does 
it mean to “land” somewhere, anyway? 
Still, it would not be wrong to say that we 
have all achieved a certain level of un-
derstanding in terms of the significance 
of the event, for textbooks also say this 
together with the date 19 May 1919: The 
beginning of the struggle for liberation. 

To fully grasp the importance of the date 
of 19 May 1919, one needs to evaluate it in 

life Tarihte bugün
Today in history
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I. Dünya Savaşı’nda aldığı yenilgiden sonra imzalanan  
30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi ön plana çıkar. 
Adeta bir ölüm fermanı niteliğindeki mütarekenin hükümleri 
arasında Boğazların İtilaf Devletleri donanmalarına açılma-
sı, Osmanlı ordusunun neredeyse tamamen terhis edilmesi, 
İtilaf Devletleri’ne “güvenliklerini tehdit edecek bir durum 
olması halinde” işgal yetkisi verilmesi, haberleşme sistemle-
rinin İtilaf Devletleri denetimine bırakılması gibi doğrudan 
bağımsızlığı hedef alan maddeler bulunur. Mustafa Kemal, bu 
durumu Nutuk’ta şu sözlerle ifade eder: “Osmanlı Devleti’nin 
temelleri çökmüş, ömrü tükenmişti. Osmanlı ülkesi bütün 
bütüne parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk’ün barındığı bir 
ata yurdu kalmıştı. Son olarak, bunun da paylaşılmasını sağ-
lamak için uğraşılmaktaydı.” 

Mustafa Kemal Anadolu’da

Mondros Mütarekesi imzalandığında Yıldırım Orduları Grup 
Kumandanı görevinde bulunan Mustafa Kemal’in Anadolu’ya 
ayak basmasının ilk aşaması, Yıldırım Orduları karargahının 

its historical context. At this point, the Mudros Armistice, signed 
on 30 October 1918 following the Ottoman State’s defeat at the 
First World War, gains prominence. Almost a death warrant, 
the armistice’s provisions included articles directly against  
independence, such as opening the Straits to Entente navies,  
almost complete disbandment of the Ottoman army, grant-
ing the Entente the authorization for occupation “should their  
security be threatened”, and leaving the means of communi-
cation to Entente supervision entirely. This is how Mustafa  
Kemal recounts the situation in The Speech: “The foundations 
of the Ottoman State were shaken, its course ran. The Ottoman  
country was entirely dismembered. What was left was the  
fatherland on which a handful of Turks resided. Efforts were 
being made to ensure its distribution, as well.”

Mustafa Kemal in Anatolia

Acting as Group Commander of Lightning Armies when the 
Armistice of Mudros was signed, Mustafa Kemal’s entrance 
in Anatolia was initiated when the Grand Vizier invited him to  

Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basıp Anadolu’da bilfiil 
Millî Mücadele’yi başlatması, bağımsızlık destanımızın ve Cumhuriyet’in 

kurulmasının mihenk taşlarındandır.
Mustafa Kemal’s landing in Samsun on 19 May 1919 and actually initiating the National Struggle 

is one of the cornerstones of our epic of independence and the foundation of the Republic.
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kaldırılması ve kendisinin Sadrazam tarafından Suriye sını-
rından İstanbul’a davet edilmesi olur. Fakat Mustafa Kemal 
İstanbul’da kalmanın zaman kaybetmek olduğu görüşünde-
dir; ülkenin dört bir yanı hâlihazırda işgal altındadır, dahası 
Yunan kuvvetleri 15 Mayıs 1919’da İzmir’e girmiştir. Mustafa 
Kemal’in o dönemdeki haletiruhiyesini anlamada yine Nutuk 
bize yardımcı olur: “Bu durum karşısında bir tek karar vardı. 
O da ulus egemenliğine dayanan, kayıtsız, koşulsuz, bağımsız 
yeni bir Türk devleti kurmak. İşte, daha İstanbul’dan çıkma-
dan önce düşündüğümüz ve Samsun’da Anadolu topraklarına 
ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar, bu karar 
olmuştur.” 

Mustafa Kemal, 16 Mayıs 1919 günü Anadolu’daki işgal faali-
yetlerine çözüm üretmek üzere 9. Ordu Müfettişi unvanıyla 
İstanbul’dan yola çıkar. Bandırma Vapuru’nun taşıdığı yal-
nızca asker değil, bir ulusun kaygıları, umutları ve bitmek 
tükenmek bilmeyen bağımsızlık arzusudur. Mustafa Kemal’in  
19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basıp Anadolu’da bilfiil 
Millî Mücadele’yi başlatması, bağımsızlık destanımızın ve 
Cumhuriyet’in kurulmasının mihenk taşlarındandır.

19 Mayıs gününün “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor  
Bayramı” olarak kutlanması 1935 yılına dayanır. Aynı yıl  
Fenerbahçe Stadı’nda “Atatürk Günü” olarak kutlanan  
19 Mayıs, yüzlerce sporcunun katılımıyla bir spor günü haline 
gelir. Ardından bu günün “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” 
olarak kutlanması teklifi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ona-
yıyla kabul edilir. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla millî 
bayram olarak kutlanan gün, daha sonra “Atatürk’ü Anma,  
Gençlik ve Spor Bayramı” adını alır. 

İstanbul from the Syrian border. Mustafa Kemal, however, 
was of the opinion that staying in İstanbul was a waste of time; 
the four corners of the country were already occupied, what is 
more, the Greek forces had entered İzmir on 15 May 1919. Once 
again, The Speech is of help in terms of understanding Mustafa 
Kemal’s state of mind at the time: “There was only one decision 
to be taken in this case, which was to build a new, independent 
Turkish state based on the sovereignty of the nation with no con-
ditions whatsoever. Indeed, this was the decision we had con-
sidered even before leaving İstanbul and started to implement 
as soon as we stepped on Anatolian lands in Samsun.”

To come up with a solution against the occupational forces in 
Anatolia, Mustafa Kemal set off from İstanbul on 16 May 1919 
with the title of 9th Army Inspector. What the ship Bandırma 
carried was not only soldiers but a nation’s concerns, hopes 
and the never ending will for independence. Mustafa Kemal’s 
landing in Samsun on 19 May 1919 and actually initiating 
the National Struggle is one of the cornerstones of our epic of  
independence and the foundation of the Republic.

The celebration of the day of 19 May as Commemoration of 
Atatürk, Youth and Sports Day goes back to 1935. Celebrated 
as “Atatürk Day” at the Fenerbahçe Stadium on this year,  
19 May turned into a day of sports with the attendance of 
hundreds of athletes. Later on, the proposal to celebrate this 
day as “19 May Youth and Sports Feast” was accepted with 
the approval of Mustafa Kemal Atatürk, as well. Celebrated 
as a national holiday with the law of 20 June 1938, the day 
was later renamed “Commemoration of Atatürk, Youth and  
Sports Day”.
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What we know on oceans, which cover 72 percent of the surface 
of the earth, and the underwater world is quite minor compared 
to what we do not know about them,  for even though research-
es have been carried out for centuries, we know of only 5 per-
cent of this mysterious ecosystem. In the depths of the ocean, in 
this area of 5 percent we know about, many interesting natural 
events, that wow us and we couldn’t even imagine, occur. In this 
issue, we have collected some interesting information on the  
underwater world that will challenge the imagination of us all 
and astonish us. Hope you enjoy reading them.

Dünya yüzeyinin yüzde 72’sini kaplayan okyanuslar ve su altı 
dünyasıyla ilgili bildiklerimiz, bilmediklerimizin yanında son 
derece az çünkü araştırmalar yüzyıllardır sürse de bu gizemli 
ekosistemin yalnızca yüzde 5’i hakkında bilgi sahibiyiz. Okya-
nusların derinliğinde, neler olup bittiğini bildiğimiz bu yüzde 
5’lik alanda duyduğumuzda bizleri şaşırtan, asla aklımıza 
gelmeyecek son derece enteresan doğa olayları gerçekleşiyor. 
Bu sayımızda su altı dünyasına dair hepimizin hayal gücünü 
zorlayacak ve bizleri şaşkınlığa uğratacak bazı ilginç bilgileri 
sizler için derledik. Keyifli okumalar dileriz.

Su altı dünyası
Underwater world

life İlginç bilgiler
Interesting facts



39

The underwater world is home to many  
species. It is estimated that there are over 
230 thousand species in the 5 percent seg-
ment of the oceans, which have been shed 
light on until today, and new ones are being 
discovered everyday. There are many inter-
esting living beings that continue their lives 
in oceans without oxygen but one of them 
is as special as science-fiction character.  
Acknowledged as the sole “immortal” crea-
ture in the world in the biological sense, the 
Turritopsis dohrnii is a kind of jellyfish. Mostly 
seen in Japan and the Mediterranean, this 
species has the capacity to live in all oceans 
of the world. The reason why the Turritopsis 
dohrnii is classified as potentially immortal, 
on the other hand, is its ability to renew all 
of its cells and go back to its non-adult stage 
when it feels under biological threat, mean-
ing when it arrives at the old age stage. Con-
sidered immortal since it has the capacity to 
biologically repeat this process until eternity, 
the jellyfish can only be killed by creatures 
that live by hunting them. That means the  
immortal jellyfish can only survive as long as 
it is lucky enough to escape its hunter. Since 
1996, scientists have been working to adapt 
this talent hidden in the DNA of the immortal 
jellyfish to humans but you can well imagine 
that this does not seem quite possible!

Su altı dünyası pek çok farklı canlıya ev sahip-
liği yapıyor. Okyanusların şu ana kadar ışık tu-
tulabilen yüzde 5’lik kısmında 230 bini aşkın 
tür bulunduğu tahmin ediliyor ve her geçen 
gün yeni türler keşfedilmeye devam ediyor. 
Binbir gizemle dolu okyanuslarda oksijensiz 
hayat süren pek çok ilginç canlı var ancak bun-
lardan biri bilimkurgu karakterlerini aratma-
yacak denli özel. Bilim insanları tarafından 
biyolojik olarak dünyadaki tek “ölümsüz” canlı 
kabul edilen  Turritopsis dohrnii,  bir tür de-
nizanası. Daha ziyade Japonya ve Akdeniz’de 
rastlanan bu tür, dünyanın bütün okyanusla-
rında yaşama kapasitesine sahip. Turritopsis 
dohrnii’nin potansiyel ölümsüz şeklinde sı-
nıflandırılmasının sebebiyse biyolojik olarak 
tehlike hissettiği, yani yaşlılık evresine geldiği 
anda veya fiziksel stres altına girdiğinde bütün 
hücrelerini yenileyerek tekrardan erişkin ol-
mayan haline geri dönebilme yeteneği. Bu işle-
mi biyolojik olarak sonsuza kadar tekrarlama 
kapasitesi olduğu için ölümsüz kabul edilen 
denizanasının sonunu getirebilecek tek şeyse 
onu avlayarak yaşamına devam eden canlılar. 
Yani ölümsüz denizanası ancak avcısından 
kaçacak kadar şanslı olduğu sürece hayatta 
kalabiliyor. 1996’dan bu yana bilim insanları 
ölümsüz denizanasının DNA’sında saklı olan 
bu yeteneği insanlara uyarlamak için çalışıyor-
lar ancak tahmin edersiniz ki bu pek mümkün 
gözükmüyor!

Ölümsüzlüğün sırrı
Key to immortality
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Are you looking for a place that perfectly fits 
the idiom “paved with gold”? Then oceans 
are where you have to look at. The amount 
of gold on the ocean floor and in ocean  
waters is estimated at around 20 million 
tons. However, it is not quite possible to  
access this treasure that is right in front of 
our eyes. As scientists continue to look for 
ways to desorbing this valuable metal in the 
depths of the ocean, hope mongers are lying 
in wait. The gold in oceans has even taken 
the lead in some of the most interesting fraud 
stories of the 19th century. Two buddies who 
lived in England in the 1890s managed to 
get over 1 million dollars from investors and 
flee with the promise they have developed a  
machine that can desorb the gold in sea  
water.

“Taşı toprağı altın olmak” deyimini tam mana-
sıyla karşılayan bir yer mi aradınız? O zaman 
bakmanız gereken yer okyanuslar. Okyanus 
tabanı ve okyanus sularında serbestçe dolaşan 
altın miktarının yaklaşık 20 milyon ton oldu-
ğu tahmin ediliyor. Ancak gözümüzün önünde 
duran bu hazineye erişebilmek pek mümkün 
değil. Bilim insanları okyanusun derinlikle-
rinde yatan bu değerli metali ayrıştırmanın 
yolunu aramaya devam ederken umut tacirle-
ri de boş durmuyorlar. Öyle ki, okyanuslarda 
bulunan altın 19. yüzyılın en dikkat çekici 
dolandırıcılık hikayelerinde başrol oynamış. 
1890’larda İngiltere’de yaşayan iki kafa-
dar, deniz suyundaki altını ayrıştırabilen bir  
makine geliştirdikleri iddiasıyla yatırımcılar-
dan 1 milyon dolardan fazla para alıp ortadan 
yok olmayı başarmışlar.

Altın avcıları iş başında
Gold diggers on a mission
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Carried out for thousands of years, wedding 
ceremonies differ from culture to culture. With 
the advance of technology, couples who want 
to render this happy day unforgettable find 
the means to get married in different and cre-
ative ways. Underwater weddings are among  
ceremonies that will never be forgotten. Re-
alized in the Trang region of Thailand for the 
first time in 1997 with the aim of animating 
tourism, underwater marriage ceremonies 
have received such interest that they have now  
become traditions. The couple, who managed 
to make it into the Guinness Book of Records 
by getting married in a Thai underwater cave 
130 meters under the sea in 2014, is one of the 
most striking examples of this sort of marriage. 
Both diving instructors, Hiroyuki Yoshida and  
Sandra Smith trained hard for 6 months for 
their wedding. Accompanying the couple un-
der the water was a diver friend who had the  
authority to perform a marriage ceremony 
as well as 2 witnesses. Although the ceremony  
lasted 8 minutes, it took a total of 190 minutes for 
the couple to perform the dive and go back on the 
surface of the water. What the newlyweds were 
happiest about at the end of such a striking and 
interesting wedding ceremony was that they 
hadn’t lost their rings under the water.

Binlerce yıldır gerçekleştirilen evlilik tören-
leri kültürden kültüre çeşitlilik gösteriyor. 
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu mutlu 
günlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler 
her geçen gün daha farklı ve yaratıcı bir şe-
kilde evlenmenin yolunu buluyor. Su altında 
gerçekleştirilen evlilikler de asla unutulma-
yacak törenler arasında yer alıyor. İlk defa 
1997 yılında turizmin canlandırılması ama-
cıyla Tayland’ın Trang bölgesinde gerçekleş-
tirilen su altı evlilik töreni o kadar ilgi gör-
dü ki bu artık bir gelenek haline geldi. 2014 
yılında Tayland’da bir su altı mağarasında 
130 metre derinlikte evlenerek Guinness 
Rekorlar Kitabı’na girmeyi başaran çift bu de-
ğişik evlenme şeklinin en dikkat çekici örnek-
lerinden birini teşkil ediyor. Her ikisi de dalış 
eğitmeni olan Hiroyuki Yoshida ve Sandra 
Smith, düğünleri için 6 ay boyunca çok sıkı 
dalış idmanları yaptılar. Çifte su altında  
nikah kıyma yetkisi olan dalgıç arkadaşlarının 
yanı sıra 2 şahit eşlik etti. Seremoni 8 dakika 
sürmüş olsa da çiftin dalışı gerçekleştirip tek-
rar su yüzeyine çıkması toplamda 190 dakika-
yı buldu. Böylesine dikkat çekici ve ilginç bir  
evlilik seremonisinin sonunda çiçeği burnun-
da çiftin en çok sevindiği şey ise alyanslarını 
su altında kaybetmemiş olmalarıydı.

Benimle evlenir misin?
Will you marry me?
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Avrupa’nın başkenti 
Brüksel

Dünya destinasyonları
Destination:World

Europe’s capital 
Brussels

Evren Özesen

life

Batı Avrupa’da bulunan Belçika’nın 
başkenti Brüksel ülkenin hemen  
hemen ortasında konumlanır.  Avru-
pa Birliği’nin (AB) üç temel kurumu 
olan AB Komisyonu’na, AB Bakanlar 
Konseyi’ne ve İsviçre’nin Strazburg 
kenti ile dönüşümlü olarak Avrupa  

Situated to the Western Europe,  
Belgium’s capital city Brussels is lo-
cated right at the heart of the country. 
Home to the three fundamental insti-
tutions of the European Union (EU) – 
the EU Commission, EU Council and 
the European Parliament in rotation 
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Brüksel bir politik merkez olmasının  
yanı sıra her daim hareketli  
ve kozmopolit bir şehirdir. 

Brussels, in addition to being a political center, 
is an ever-vivid and cosmopolitan city.

Parlamentosu’na ev sahipliği yapan Brüksel, “Avrupa’nın  
başkenti” olarak da anılır. Bunların yanında NATO’nun mer-
kez karargahı da yine Brüksel’dedir. Bu özellikleri sebebiyle 
Brüksel bir politik merkez olmasının yanı sıra her daim hare-
ketli ve kozmopolit bir şehirdir. 

Kelime anlamı “bataklığın içindeki yer” olan Brüksel, kurutu-
lan bir bataklığın üzerine kurulmuştur. Saldırılardan korun-
mak için ilk defa 12. yüzyılda inşa edilen ve şehri çevreleyen 
duvarlar artan nüfus sebebiyle 14. yüzyıla kadar sürekli ge-
nişlemiştir. Bu duvarların bazı bölümleri günümüzde halen 
ayaktadır.  

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Grand Place, 
Brüksel’in en turistik yerlerindendir. Meydan ve çevresi, 
Barok ve Gotik tarzdaki yapılarıyla hem tarihî bir atmosfe-
re hem de kafeleri, restoranları ve mağazalarıyla güncel bir 
Avrupa şehrinin renkli sosyal hayatına sahiptir. 15. yüzyıla 
tarihlenen Brüksel Belediye Binası bu alandaki en ilgi çekici  

with the Swiss city of Strasbourg – Brussels is also known 
as “Europe’s capital”. In addition, the NATO Headquarters is 
also located in Brussels. Owing to these features, Brussels, in  
addition to being a political center, is an ever-vivid and cos-
mopolitan city.

Literally “the place in the swamp”, Brussels was built on a 
dried swamp. The walls surrounding the city, which were first 
built in the 12th century to be protected against attacks, con-
stantly expanded due to the growing population. Some of these 
walls are still standing today.

Featured on the UNESCO World Heritage List, the Grand 
Place is one of the most touristic spots in Brussels. The square 
and its environs have both a historical atmosphere with its  
Baroque and Gothic buildings as well as the colorful social 
life of a contemporary European city with its cafés, restau-
rants and shops. Dated to the 15th century, the Brussels Town 
Hall is one of the most interesting structures in the area.  
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yapılardandır. Binanın 96 metrelik 
asimetrik ihtişamlı kulesi Jan van 
Ruysbroeck tarafından tasarlanmış 
ve inşası farklı dönemlerde devam 
etmiştir. Kuledeki tasarım hatala-
rını gören mimarın kendisini bura-
dan atarak hayatına son verdiğine 
dair hikayeler anlatılagelir.

The asymmetrical and grandiose 
tower of 96 meters was designed 
by Jan van Ruysbroeck and its con-
struction continued throughout var-
ious periods. It is rumored that the 
architect, upon realizing the flaws 
in the tower, took his own life by 
jumping off of the tower.

Brüksel Belediye 
Binası’nın 96 metrelik  

asimetrik ihtişamlı 
kulesi Jan van 

Ruysbroeck tarafından 
tasarlanmış ve inşası 

farklı dönemlerde 
devam etmiştir.

Brussels Town Hall’s 
asymmetrical and 

grandiose tower of 96 
meters was designed 
by Jan van Ruysbroeck 

and its construction 
continued throughout 

various periods.

Meydandaki bir diğer önemli 
yapı, tarihi 15. yüzyıla kadar uza-
nan “Maison du Roi”, yani Kralın 
Evi’dir. Brabant Dükü tarafından 
bir yönetim merkezi olarak yaptı-
rılan bina 1800’lü yıllardan beri 
Brüksel Şehir Müzesi olarak varlı-
ğını sürdürür. Müzede Brüksel ta-
rihine ilişkin sayısız obje ve belge 
sergilenir. 

Yet another important building in 
the square is the “Maison du Roi”, 
meaning the King’s House, which 
dates to the 15th century. Built as an 
administrative center by the Duke of  
Brabant, the building serves as the 
Brussels City Museum since the 
1800s. In the museum, countless  
objects and documents on the history 
of Brussels are exhibited.



45

Situated close to the square, the Manneken Pis is one of the most 
important symbols of Brussels. Built in the early 1600s, this 
bronze statue of 61 centimeters has been associated with many 
rumors. That the child depicted in the statue is the son of a noble 
family who was found a few days after having been lost is one 
of them. The story goes to say that his family was so glad that 
the child was found that they had his statue built. For those who 
think this story is not satisfactory enough, there are other sto-
ries in which the child defuses a bomb that is about to explode 
and saves the entire Brussels, or stories starring child agents 
and spies. Attempted to be stolen and thus damaged in 1965, the 
original statue is kept at the City Museum. Dressing the stat-
ue in different clothes for various celebrations and on special 
days has become a sort of tradition for the people of Brussels.  
Hundreds of costumes the statue has worn until today can also 
be seen at the City Museum. 

Brüksel’in bir diğer önemli simgesi, Belçikalı mühendis André 
Waterkeyn tarafından Expo 58 için tasarlanan Atomium’dur. 
Demir kristalinin büyütülmüş halini temsil eden bu anıt bina 
1958’deki fuar için yalnızca 6 aylığına inşa edilmesine rağmen 
öylesine büyük ilgi görmüştür ki Brüksel’in en önemli sim-
gelerinden ve turistik noktalarından biri olarak bugün hâlâ 
ayaktadır. 102 metre yüksekliğindeki yapı, birbirine demir 

Yet another important symbol of Brussels is the Atomium de-
signed by the Belgian engineer André Waterkeyn for Expo 58. 
Representing the magnified state of the iron crystal, this monu-
mental building was built for only 6 months for the fair in 1958 
but received such major interest that it still stands today as one of 
the most important symbols and tourist attractions of Brussels. 
Of 102 meters tall, the structure is composed of nine spheres 

Meydanın hemen yakınında bulunan Çocuk Heykeli (Manne-
ken Pis) Brüksel’in en önemli simgelerindendir. 1600’lü yılla-
rın başında yapılan 61 santimetre yüksekliğindeki bu bronz 
heykel hakkında pek çok rivayet bulunur. Heykelde tasvir 
edilenin, soylu bir ailenin kaybolduktan birkaç gün sonra bu-
lunan çocuğu olduğu yönündeki söylence bunlardan biridir. 
Hikayeye göre ailesi çocuğun bulunmasına öylesine sevinir ki 
onun heykelini yaptırır. Bu hikayeyi yeterli bulmayanlar için, 
çocuğun patlamak üzere olan bir bombayı etkisiz hale geti-
rip tüm Brüksel’i kurtardığı şeklinde veya başrolünde çocuk 
ajanların ve casusların yer aldığı hikayeler de bulunmaktadır. 
1965’te çalınmak istenen ve hasar gören heykelin aslı Şehir 
Müzesi’nde sergilenir. Heykele çeşitli kutlamalarda ve özel 
günlerde farklı kıyafetler giydirmek Brüksel halkı için bir gele-
nek halini almıştır. Bugüne kadar heykele giydirilen yüzlerce  
kostüm yine Şehir Müzesi’nde görülebilir. 
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çubuklarla bağlı 18 metre çapındaki dokuz küreden oluşur. 
Şu an altısı ziyarete açık olan kürelere asansörler ve yürüyen 
merdivenler aracılığıyla ulaşılır. Brüksel’e panoramik bir ba-
kış sunan bu kürelerde restoranların yanı sıra bilimsel etkin-
likler, çocuklar için eğitimler ve sergiler için kullanılan alan-
lar bulunmaktadır. 2008’de 50’nci yılı kutlanan Atomium’un 
en yüksek noktasındaki küreye ölümünden sonra tasarımcısı 
Waterkeyn’in adı verilmiştir.

Atomium ile aynı alanı paylaşan Mini Avrupa adlı minyatür 
parkının ne denli popüler olduğunu anlatmak için yılda orta-
lama 300 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyleyebiliriz. 
Parkta Avrupa Birliği’nden 80 şehre ait 350 binanın 1:25 ölçe-
ğinde küçültülmüş minyatürleri sergilenir. 24 bin metrekare 
alana yayılan bu parka giderek Avrupa’nın en önemli mimari 
yapılarını birkaç saat içinde görebilmek mümkündür.  

of 18-meter diameter that are connected to one another with 
iron bars. The spheres, six of which are currently open to visits, 
are accessed with escalators. Offering a panoromic view of  
Brussels, these spheres feature restaurants as well as spaces 
for scientific activities, trainings for children and exhibitions. 
Having celebrated its 50th anniversary in 2008, the Atomium’s 
highest sphere was named after its designer Waterkeyn  
following his death.

To exhibit just how popular Mini Europe, which shares the 
same space with the Atomium, is, we can say it is visited by 
around 300 thousand people each year. The park features 1:25 
scale downsized miniatures of 350 buildings from 80 EU cities. 
Spanning an area of 24 thousand square meters, this park of-
fers the visitors the opportunity to see some of the most impor-
tant architectural structures in Europe in just a couple of hours.

Mini Avrupa adlı minyatür parkı büyük ilgi görmekte ve yılda ortalama  
300 bin kişi tarafından ziyaret edilmektedir. 

The miniature park called Mini Europe receives a lot of interest and is visited by  
around 300 thousand people annually.
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Belçika Güzel Sanatlar Kraliyet Müzesi, Brüksel’deki en önem-
li sanat müzelerindendir. 15. yüzyıldan günümüze Batı sana-
tının farklı akımlarından ve dönemlerinden örneklerin ser-
gilendiği müzenin koleksiyonunda Belçikalı René Magritte, 
Paul Delvaux gibi ressamların yanı sıra Van Gogh ve Salvador 
Dali gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserleri de bulunur.

Brüksel’de yıl boyunca özellikle nisan-ekim ayları arasında 
çok sayıda kültürel etkinlik ve festival düzenlenir. Uluslararası 
Fantastik Film Festivali, Ommegang Orta Çağ Festivali,  
Pukkelpop Müzik ve Dans Festivali ile Çiçek Halı Festivali bu 
etkinliklerden yalnızca birkaçıdır. 

“Avrupa’nın başkenti” Brüksel’de 9 Mayıs Avrupa Günü de 
renkli etkinliklerle kutlanır. 1950’de Fransız Dışişleri Bakanı 
Robert Schuman’ın, Avrupa’da kalıcı barışçıl ilişkilerin kurul-
masının zorunlu olduğunu belirtip bütünleşmiş bir Avrupa 
kurma gayesiyle bir kanun teklifi verdiği gün olan 9 Mayıs, 
1985’te Milan Zirvesi’nde alınan kararla tüm Avrupa’da her 
yıl “Avrupa Günü” olarak kutlanmaya başlamıştır.

The Royal Museum of Fine Arts of Belgium is an important 
art museum in Brussels. The collection of the museum, which 
displays examples of the different movements and periods of  
Western art from the 15th century until the present, features works 
by Belgian painters such as René Magritte and Paul Delvaux as 
well as world-famous artists such as Van Gogh and Salvador Dali.

Many cultural activities and events are organized in Brussels 
throughout the year, especially between April-October. The 
International Fantastic Film Festival, Ommengang Medieval 
Festival, Pukkelpop Music and Dance Festival, and the Flower 
Carpet Festival are only some of these activities.

In Brussels, “Europe’s capital”, 9 May Europe Day is also  
enthusiastically celebrated. 9 May, the day when then-French  
Minister of Foreign Affairs Robert Schuman indicated in 1950 
that establishing lasting peace relations is a must and announced 
a law proposal with the aim of founding a united Europe, has 
started to be annually celebrated as “Europe Day” throughout 
Europe with the decision taken at the Milan Summit in 1985.

Brüksel’de yıl boyunca özellikle nisan-ekim ayları arasında çok sayıda  
kültürel etkinlik ve festival düzenlenir. 

Many cultural activities and events are organized in Brussels throughout the year,  
especially between April-October.



Tarih boyunca zarafet ve güzelliğin 
simgesi olan çiçekler sadece kokuları 
ve renkleriyle değil, taşıdıkları an-
lamlarla da dikkat çeker. Öyle ki za-
man içinde bir çiçek dili oluşmuştur. 
Bu dilin ilk kez 1600’lü yıllarda orta-
ya çıktığı tahmin edilmektedir. Buna 
göre, beyaz gül masumiyeti ve yeni 
başlangıçları, kırmızı gül aşkı, sarı 
gül sıcak sevgiyi ve canlılığı ifade 
ederken mavi gül gizemi temsil eder.

A symbol of elegance and beauty 
throughout history, flowers grab  
attention with not just their scents 
and colors, but also with the mean-
ings they bear. So much so that a 
flower language has been formed 
in time. It is estimated that this lan-
guage first emerged in the 1600s. 
Accordingly, white rose symbolizes 
innocence and new beginnings, 
whereas red rose love, yellow rose 
warm love and vitality and blue rose 
mystery.

Anavatanı Doğu Asya olan gül,  
günümüzde hamur işi ve lokum  
yapımından sabun ve yağ üretimine 
birçok alanda kullanılmaktadır. Bu 
hoş kokulu bitkiden yararlanılan bir 
diğer önemli alan ise gül suyu üre-
timidir. 1 litre gül suyu elde etmek 
için 6 bin civarında gül kullanıl-
maktadır.

Having originated in the Eastern 
Asia, the rose is used today in many 
fields from production of pastry 
and Turkish delight to soap and oil 
making. Another field, in which this  
fragrant plant is benefited from, is 
rose water production. To obtain  
1 liter of rose water, approximately  
6 thousand roses are used.

İtalyan yazar Umberto Eco’nun 
1980 yılında yayımlanan roma-
nı Gülün Adı, Orta Çağ dünyasını 
okuyucuya tanıtan polisiye öykü-
süyle büyük beğeni kazanır ve bir-
çok dile çevrilir. Yazarın ilk romanı 
olan eser 1996 yılında beyazperdeye 
uyarlanır. 

The Name of the Rose, Italian author 
Umberto Eco’s 1980 novel, has re-
ceived huge credit with its detective 
story that introduces the Medieval 
world to the reader and has been 
translated into many languages. The 
work, which is the first novel of the 
author, was adapted into screenplay 
in 1996.
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Kolaj: Gül
Collage: Roselife



25 civarında gül çeşidi barındıran 
ülkemizde, gül yetiştiriciliğinin en 
önemli merkezlerinden biri Ispar-
ta’dır. Bu yörede yetişen ve şehrin 
ismini taşıyan Rosa damascena  
(Isparta gülü) pembe renkli, kuv-
vetli kokulu bir bitkidir ve daha çok 
gül yağı elde etmede kullanılır.

In our country, which is home to 
around 25 rose species, Isparta is one 
of the most important centers of rose 
cultivation. Rosa damascena (Isparta 
rose), which is cultivated in this city 
and bears its name, is pink in color, 
has a strong scent, and is mostly 
used to obtain rose oil.

Her yıl 5 Mayıs akşamı baharın 
gelişini kutlamak amacıyla düzen-
lenen Hıdırellez etkinlikleri kapsa-
mında gül ağacına üzerine dilekle-
rin yazıldığı kağıtlar asılır. Bir tören 
şeklinde gerçekleşen kutlamalarda, 
gül ağacının dibine dilek notlarının 
bırakıldığı ve şekiller çizildiği de 
görülür. Hıdırellez sabahı ise kağıt-
lar bulunduğu yerden alınarak suya 
bırakılır.

Within the framework of the 
Hıdırellez activities annually held 
on the night of 5 May to celebrate the  
arrival of the spring, papers on 
which wishes are written are hung 
on rose trees. In the ceremonial fes-
tivities, it is observed that the wish 
notes are left at the bottom of rose 
trees and figures are drawn, as well. 
On the morning of Hıdırellez, the  
papers are taken from where they 
are and left in the water. 

PTT A.Ş. her yıl tedavüle çıkardığı 
pullarla kültür varlıklarından  
tarihî mekanlara, bitkilerden önem-
li günlere pek çok konuyu filateli 
dünyasına taşır. Şirket, 2016 yılın-
da çıkardığı “Şukufe (Gül) Konulu 
Resmî Posta Pulları”nda güzellik-
leri ve göz alıcı renkleriyle gülleri 
konu etmiştir.

The PTT Corp. has conveyed to the 
realm of philately many subjects 
from cultural assets to historical 
venues, from plants to special days 
with the stamps it puts into circula-
tion every year. In the “Şukufe (Rose) 
Themed Official Postage Stamps” 
of 2016, the Company has treated  
beautiful and strikingly colored roses. 
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Günümüzde sıklıkla karşımıza çıkan kü-
reselleşme terimi, kişi ve kurumlar ara-
sındaki artan ve yoğunlaşan etkileşimi 
işaret eder. Ulaşım ve iletişimdeki geliş-
melerle ivme kazanan bu durum ticaretin 
boyut değiştirmesine, ülkeler arası ilişki-
lerin farklı seviyelerde sürdürülmesine, 
düşünceler ve kültür unsurlarının daha 
hızlı şekilde yayılıp birbirlerini etkileme-
sine vesile olmuştur. Özellikle 20. yüzyıl-
da büyük ivme kazanan bu bağlantılılık 
hali, mevcut dünya düzeninin yapıtaşla-
rından birini oluştururken bütün sektör-
lere de tesir etmiştir. 

Posta sektörü, küreselleşmenin etkisini 
birkaç farklı açıdan hissetmiştir. Bu süre-
cin izi, Dünya Posta Birliği’nin (Universal 
Postal Union-UPU) kurulduğu 1874 yılına 
kadar sürülebilir. Çeşitli ülkelerin  
posta idareleri bu erken tarihte müşterek 
çalışmalar yürütme ve ikili, bölgesel ve  

The term globalization, which frequently 
appears before us in our day, points out to 
the increasing and intensifying interaction 
between individuals and institutions. Gain-
ing momentum with the developments in 
communication and transportation, this 
situation has paved the way for commerce 
to change shape, the continuation of the 
relations between countries on different 
levels, and the faster proliferation of ideas 
and cultural components as well as their in-
teraction with each other. This state of con-
nectedness, which has gained tremendous  
momentum in particular in the 20th century, 
has had an impact on all sectors while con-
stituting one of the building blocks of the 
world order.

The postal sector has experienced the effect 
of globalization in several different ways. 
This process can be traced back to 1874 
when the Universal Postal Union (UPU) 

PTT A.Ş. önemli 
uluslararası 

çalışmalara imza 
atmakta, dünya 
çapında faaliyet 
gösteren posta 

birliklerinde ülkemizi 
temsil etmektedir.

The PTT Corp. 
carries out important 
international works, 
and represents our 
country in global 

postal unions.

Değişen ve dönüşen PTT
Changing and transforming PTT life

Candan Şenyüz
PTT A.Ş. Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı
PTT Corp. Head of International Relations Department

Değişen ve dönüşen PTT’de 
uluslararası atılımlar
International leaps at the changing and transforming PTT
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uluslararası işbirliği içinde olmanın önemini idrak etmiş,  
ayrıca süreçlerin işleyişini ve takibini kolaylaştıracak, posta iş 
ve işlemlerinin standardizasyonunu sağlayacak tek bir ortak ağ 
tesis etmenin gerekliliğinin farkına varmıştır. Küreselleşme-
nin posta sektörü üzerindeki bir diğer kritik etkisi de iletişim 
araçlarının daha önce görülmemiş hız ve çeşitlilikte gelişmesi, 
buna mukabil mektup ve telgraf gibi geleneksel posta hizmetle-
rinin tercih edilirliğinin azalması şeklinde gerçekleşmiştir. Bu 
durum posta idareleri için birtakım zorlukların yanı sıra alter-
natif faaliyet sahalarına açılarak kârlılığı artırma gibi fırsatları 
beraberinde getirmiş, bu süreçte bölgesel ve uluslararası işbir-
liklerinin önemi daha belirgin hale gelmiştir. 

Küresel platformlarda PTT A.Ş.

Bahsedilen unsurlar dikkate alındığında -hemen her sektör 
için geçerli olduğu gibi- posta sektöründe de tayin edilmiş  
işletmelerin varlık ve faaliyetlerini izole halde, kendi başla-
rına devam ettirmelerinin sürdürülebilir olmadığı açıktır.  
Ülkesinde ve bölgesinde başarılı olmak isteyen bir posta 
idaresinin bunu gerçekleştirebilmesi için küresel gelişme-

was established. As early as 1874, Posts of various countries 
had realized the importance of carrying out mutual works as 
well as being engaged in bilateral, regional and international 
collaboration, and also recognized the requirement to establish 
a single joint network to facilitate the operation and tracking of 
processes, and ensure the standardization of postal procedures. 
Yet another critical impact of globalization on the postal sector 
was the diversification and development of the means of com-
munication at an unprecedented speed and the related decrease 
in the preferability of traditional postal services such as letter 
and telegram. This fact, in addition to introducing some chal-
lenges, has brought along the possibility to increase profitability 
by opening up to alternative operational fields, and during the 
process, the importance of regional and international collabo-
ration has become even more apparent.

PTT Corp. on global platforms

When the said factors are taken into consideration it becomes 
clear that designated operators in the postal sector – as is the 
case in almost any other sector – cannot continue their exist-
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leri takip ve tatbik etmesi, uzmanlığını artıracak işbirlikle-
ri kurması, bilgi ve deneyim paylaşımını mümkün kılacak 
ortaklıklar geliştirmesi gerekir. Bu durumun farkında olan 
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketimiz (PTT A.Ş.) kü-
resel bir oyuncu olma vizyonuyla uyum içinde uluslararası 
çalışmalara imza atmakta, dünya çapında faaliyet gösteren 
posta birliklerinde ülkemizi temsil etmektedir. Söz konusu 
temsiliyetler içinde dünyanın en eski uluslararası kuruluş-
ları arasında yer alan, Birleşmiş Milletler ihtisas organı ola-
rak faaliyet gösteren ve hâlihazırda 192 üyesi bulunan Bern 
merkezli Dünya Posta Birliği başı çekmektedir. 20 Eylül- 
7 Ekim 2016 tarihlerinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  
Bakanlığımız himayesinde İstanbul’da ev sahipliği yaptığımız  
26. Dünya Posta Kongresi’nde Birliğin nihai karar organı İdari  
Konsey’in Başkanlığını Katar’dan devraldık. İdari Konsey, 
Dünya Posta Birliği’nin bütün faaliyetlerini denetleyici kritik 
bir organdır. Bir diğer UPU organı olan Posta İşletme Konse-
yi’nin kararlarını onama yetkisi bulunmasının yanı sıra bütçe 
ve strateji konularındaki söz sahipliği, değişen koşullar çerçe-
vesinde Birliğin yapısının değişime olan ihtiyacını tespit edip 
çalışmalar yürütmesi ve bu çalışmaları Kongre’ye sunulacak 

ence and activities alone and in an isolated manner. For a Post 
that wants to succeed in its country and in the world to achieve 
that, it is mandatory to keep up with and implement global de-
velopments, establish collaborations to enhance its expertise, 
and form partnerships to ensure the exchange of know-how and  
experience. Aware of this fact, our Post and Telegraph Organi-
zation Corporation (PTT Corp.) carries out international works 
in line with its vision of becoming a global player, and repre-
sents our country in postal unions that are active throughout 
the world. Among the said representations, the Berne-based  
Universal Postal Union, which is among the world’s oldest  
international organizations, has 192 members and continues 
its activities as a specialized agency of the United Nations takes 
the lead. During the 26th Universal Postal Congress, which we 
hosted in İstanbul on 20 September-7 October 2016 under the 
auspices of our Ministry of Transport, Maritime Affairs and 
Communication, we took over the Chairmanship of the Council 
of Administration, the final decision-making body of the UPU, 
from Qatar. The Council of Organization is a critical organ 
that regulates all activities of the UPU. The fact that it has the  
authorization to approve the decisions of the Postal Operations 
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düzeye getirmesi, İdari Konsey’i son derece önemli bir yerde 
konumlandırmaktadır. İdari Konsey Başkanlığımız yalnızca 
Şirketimizin küresel posta sektörü içindeki yerini güçlendir-
me bakımından değil, prestijli bir görev olması hasebiyle ül-
kemiz için de son derece kıymetlidir. Şirketimizin UPU’daki 
bir diğer önemli misyonu, Birliğin teknik beyni olarak ni-
telendirilebilecek, posta idarelerinin modernizasyonunun 
sağlanmasıyla görevli Posta İşletme Konseyi üyeliğidir.  
Posta sektörünün en büyük ve en önemli kuruluşunda bu  
denli kritik görevler üstlenmemiz, Şirketimizin bir dünya 
markası olma vizyonu için merkezî önem taşımaktadır. Bu 
doğrultuda yönettiğimiz ve iştirak ettiğimiz UPU toplantı-
larında posta idareleri, Dünya Posta Birliği ve küresel posta 
sektörünün yol haritasını belirleyecek kararlar alıyor, geleceği 
şekillendiriyoruz. Ayrıca bu ay içinde ev sahipliği yapacağımız 
Dünya Posta Birliği CEO Forumu da UPU eksenli faaliyetle-

Council, yet another UPU organ, its say in budget and strate-
gy matters and its efforts in terms of determining and working 
on the Union’s need for change in line with the transforming 
conditions, and getting the said works ready to be presented to 
the Congress position the Council of Administration in a highly 
significant rank. Our Chairmanship of the Council of Admin-
istration is quite valuable not only in terms of reinforcing our  
Company’s position within the global postal sector, but also for 
our country since it is a prestigious task. Yet another important 
mission of our Company at the UPU is its membership to the  
Postal Operations Council, which can be deemed the techni-
cal brain of the Union, and is tasked with the modernization of 
Posts. That we fulfill such critical tasks in the biggest and most 
important institution of the postal sector is of central importance 
to our Company’s vision of becoming a global brand. During the 
UPU meetings we run and attend to this end, we take decisions 
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rimiz arasında önemli bir yerde duruyor. Posta sektörünün 
önde gelen isimlerinin bir araya gelerek görüş ve önerilerini 
paylaştığı, sorun ve fırsatları değerlendirdiği bu prestijli et-
kinliğin ülkemizde düzenlenmesi hem Şirketimizin uluslara-
rası konumunun somut bir göstergesi niteliği taşıması, ayrıca 
3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında Addis Ababa’da gerçekleş-
tirilecek Olağanüstü Kongre öncesinde posta işletmelerinin 
en üst düzey yöneticilerinin son kez bir araya gelmesine im-
kan tanıyacak olması hem de Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 
küresel organizasyonlara bir yenisini eklemesi bakımından 
büyük değer taşıyor. 2020 yılına kadar sürdüreceğimiz İdari 
Konsey Başkanlığımız boyunca sektörümüzü daha ileriye ta-
şıyacak kararlara imza atacağımıza inanıyoruz.

Uluslararası faaliyetlerde çeşitlilik

PTT Anonim Şirketimizin aktif rol üstlendiği uluslararası 
kuruluşlardan bir diğeri, Yönetim Kurulu’nda bulunduğum 
Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop). 1993 yı-
lında kurulan Brüksel merkezli PostEurop’un 49 ülkeden 52 
posta işletmecisi üyesi bulunuyor. Üyeleri arasında işbirliğini 
artırırken sürdürülebilir büyüme ve daimi inovasyon şiarıyla 
hareket eden Birlik, sektörün geleceği adına önemli atılımlar 
gerçekleştiriyor ve UPU bünyesinde  aktif olan posta birlik-
lerinin başında geliyor. Şirketimizin üyeliği bulunan bir di-
ğer uluslararası kuruluş, 2011 yılından beri faaliyet gösteren 
Akdeniz Posta Birliği (EuroMed/PUMed). Geçtiğimiz Şubat 
ayında İstanbul’da Yönetim Kurulu Toplantısı’na ev sahipliği 
yaptığımız Birlik, faaliyetlerini dört ilke etrafında şekillen-
diriyor: 1) İletişimin geliştirilmesi 2) Mali katılımın teşvik 

to determine the roadmap of the Universal Postal Union and the 
global postal sector, and shape the future. Moreover, the Universal 
Postal Union CEO Forum we will host this month has apromi-
nent place among our UPU-related activities. That our country 
hosts this prestigious event, during which the leading figures of 
the postal sector get together and share opinions and suggestions, 
and assess challenges and opportunities is quite valuable in terms 
of being a tangible indicator of our Company’s international po-
sition, providing the top-level managers of Posts the opportunity 
to convene for the last time before the Extraordinary Congress to 
be organized in Addis Ababa on 3-7 September 2018, and adding 
yet another one to the prestigious events hosted by Turkey. We are 
of the opinion that we will take decisions to further develop our 
sector during our term as Chair of the Council of Administration 
we will fulfill until 2020.

Diversity in international activities

Yet another one of the international organizations in which our 
PTT Corporation undertakes active role is the Association of  
European Public Postal Operators, of which I am a Board mem-
ber. Established in 1993, the Brussels-based PostEurop has  
52 postal operator members from 49 countries. Moving with the 
principle of sustainable growth and constant innovation while en-
hancing collaboration between its members, the institution takes 
important leaps in terms of the future of the sector and takes the 
lead among the active postal unions within the body of the UPU. 
Our Company is also a member of the international institution 
Postal Union for the Mediterranean (EuroMed/PUMed), which 
has been operational since 2011. The Union, of which the Board 
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edilmesi 3) Ticaretin canlandırılması 4) Kaynakların pay-
laşılması. Söz konusu birliklerdeki faaliyetlerimizin küresel 
konumumuz açısından, özellikle son yılların en hızlı büyüyen 
sektörü olan ve posta işletmecilerinin de en önemli parçası 
olduğu e-ticaret gönderileri bakımından kritik önem taşı-
dığı görüşündeyiz. Uluslararası kuruluşlarda edindiğimiz 
deneyimi Şirketimizin 178 yıllık birikimiyle harmanlayarak 
PTT’mizi daha da güçlendiriyor, hizmet standardımızı en üst 
seviyeye taşıyoruz.

Birbiriyle bağlantılı küresel posta ekosisteminde aktif rol 
üstlenen Şirketimiz, uluslararası kuruluşlardaki faaliyet-
lerini ikili işbirlikleriyle perçinliyor. PTT A.Ş., özellikle  
e-ticaret alanında önemli işlere imza atıyor. 26. Dünya Posta  
Kongresi esnasında birçok ülkeden bilhassa e-ticaret ko-
nusunda işbirliği talebi alan Şirketimiz, etkinlikten sonra 
bu alanda kayda değer yenilikler gerçekleştirdi. E-ticaret  
sitemiz www.epttavm.com’un ürün havuzundan beslenen ve  
yabancı posta idareleri için bir e-ticaret geliştirme altyapısı 
işlevi gören ready2sale platformu ile Katar Posta İdaresi’yle 
birlikte hizmete sunduğumuz, Katarlı vatandaşların  
Türkiye’deki birçok KOBİ’nin ve ulusal markanın ürünlerine 
ulaşmasına olanak tanıyan www.turkishsouq.qa sitesi, Şirke-
timizin e-ticaret alanındaki uluslararası atılımlarına önem-
li örnek teşkil ediyor. Bunun yanı sıra Hong Kong merkezli  
lojistik partnerimiz PAL Express’le olan işbirliğimiz,  
POST-EXPO gibi kritik sektörel etkinliklere gösterdiğimiz 
katılım, yakın zamanda Azerbaycan, Pakistan ve Katar’la 
imza attığımız Ortak Pul çalışmalarımız, PTT A.Ş.’nin ulus-
lararası nitelikli faaliyetlerine verilebilecek örnekler arasın-
da yer alıyor. 

of Directors Meeting we hosted in İstanbul last February, shapes 
its activities around four principles: 1) Strengthening communi-
cation 2) Encouraging financial inclusion 3) Boosting commerce  
4) Sharing resources. We are of the opinion that our activities 
in the said institutions are of critical importance in terms of our 
global position, especially regarding e-commerce dispatch, the 
most growing sector of the recent years, and a sector of which 
Posts are the most critical part. Blending the experience we 
gained at international organizations with our Company’s accu-
mulation of 178 years, we strengthen our PTT even further, and 
take our service standard to the ultimate level.

Undertaking an active role in the interconnected global postal 
ecosystem, our Company reinforces its efforts in international 
organizations with bilateral collaborations. The PTT Corp. car-
ries out significant works especially in the field of e-commerce.  
Having received e-commerce collaboration requests in particular 
from many countries during the 26th Universal Postal Congress, 
our Company took considerable steps after the event. Feeding 
on the product pool of our e-commerce site www.epttavm.com 
and serving as a development infrastructure for foreign Posts, 
the ready2sale platform and the web site www.turkishsouq.qa, 
which we have put to service in collaboration with the Qatar 
Post and which ensures Qatari citizens access products of many  
Turkish SMEs and national brands, constitute important  
examples to our Company’s international leaps in the field of  
e-commerce. Also featured among the PTT Corp.’s international 
efforts are our collaboration with PAL Express, our Hong Kong-
based logistics partner, our participation in critical sectoral 
events such as the POST-EXPO, and our Joint Stamp works we 
have recently completed with Azerbaijan, Pakistan and Qatar.

2020 yılına kadar sürdüreceğimiz 
UPU İdari Konsey Başkanlığımız 

boyunca sektörümüzü daha ileriye 
taşıyacak kararlara imza atacağımıza 

inanıyoruz.
We are of the opinion that we will take 
decisions to further develop our sector 
during our term as the UPU Council of 

Administration Chair we will fulfill until 2020.



56

Yeşilçam’a “İrademdir” diyen 
Sultan: Türkan Şoray
Türkan Şoray: A sultan who dictates 
her will to the Turkish cinema

Ozan Kayahan

Portreler
Portraitslife

Türk sinemasının yaşayan en büyük isimlerinden Türkan Şoray’ın kariyeri 
boyunca layık görüldüğü, kucakladığı ödüller saymakla bitecek gibi 

değil. Nice unutulmaz filmde rol alan sanatçının sinema yolculuğunda 
yönetmenliğini yaptığı beş, senaryosuna imza attığı iki film bulunuyor.
One of the greatest living figures of the Turkish cinema, Türkan Şoray has been 

accorded, and has embraced too many awards to be listed throughout her 
career. Having starred in many unforgettable films, the artist has directed five, 

and written two films during her cinema journey.
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“… mahallemize bir film seti geldi. Filmin bir setini mahalle-
mizde çekeceklerdi. Başrol oyuncusu kadını gördüğümde ‘Ne 
kadar güzel bir kadın’ dedim. Bu kadın Muhterem Nur’du. 
Öyle şaşkın bir şekilde bakınırken yanıma bir adam geldi ve 
‘Sen de filmlerde oynamak ister misin?’ diye sordu. Korktum 
ve hemen eve kaçtım. Bu adamın da daha sonra Memduh Ün 
olduğunu öğrendim. O zaman film setinden kaçmıştım ama 
daha sonra film setleri hayatım oldu.” 

Sinemayla tanışmasını böyle anlatıyor Türkan Şoray. Film 
setlerinin hayatı olduğunu söylemesi ise mecaz değil kesin-
likle. Dile kolay; 72 yıllık bir yaşama, 45 yıllık bir kariyere 
sığan 210’un üzerinde film söz konusu. Dünyanın en çok film 
çeviren kadın oyuncusu unvanına sahip Şoray’ın sinema yol-
culuğunda ayrıca yönetmenliğini yaptığı beş, senaryosuna 
imza attığı ise iki film yer alıyor.

Yeşilçam’ın yaşayan en büyük isimlerinden biri olan Türkan 
Şoray’ın kariyeri boyunca layık görüldüğü, kucakladığı  

“… there was a movie set in our neighborhood. They were going 
to shoot one set of the film in our neighborhood. When I saw the 
leading actress I said to myself, ‘What a beautiful woman’. This 
woman was Muhterem Nur. While I was staring in astonish-
ment, a man came close and asked, ‘Would you like to perform 
in movies, as well?’ I was scared and I ran back home. Later, I 
learned that this man was Memduh Ün. At that time I had fled 
the movie set but then movie sets became my life.” 

This is how Türkan Şoray recounts her acquaintance with cin-
ema. Her saying that movie sets are her life is absolutely not a 
metaphor. Easier said than done; over 210 films that fit in 72 
years, a career of 45 years. In the cinema journey of Şoray, who 
bears the title of the actress to shoot the highest number of films, 
there are five films she directed herself and two that she wrote. 

The awards accorded to and embraced by Türkan Şoray, one 
of the greatest living figures of Yeşilçam (Turkish Cinema) 
throughout her career are too many to count. Yet we can’t help 
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ödüller saymakla bitecek gibi değil. 
Yine de Antalya Film Festivali’nde 
defalarca En İyi Kadın Oyuncu ola-
rak Altın Portakal’a uzanan Şoray’ın  
Moskova ve Roma Film Festivallerinde 
de ödüller aldığından ya da İstanbul 
Film Festivali’nde Onur Ödülü’ne layık 
görüldüğünden bahsetmemek olmaz.

Göz kamaştıran bu büyük başarı öykü-
sünün ardında özel hayatında fırtınalı 
günler yaşayan bir isim oldu Türkan 
Şoray. Genç yaşta tanıştığı Rüçhan  
Adlı’yla yaşadığı büyük aşk dönemin 
magazin basınına damga vurmuş,  
yirmi yıl süren bu ilişki defalarca man-
şetlere taşınmıştı. Türkan Şoray’ın 
hayatına giren bir diğer isim de kızı  
Yağmur’un babası Cihan Ünal olur  
fakat bu birliktelik uzun sürmez. 

but mention that Şoray, who received 
the Best Leading Actress Award at 
the Antalya Film Festival many times, 
was also accorded awards at the  
Moscow and Rome Film Festivals, or 
was deemed worthy of the Honorary 
Award at the İstanbul Film Festival. 

Behind this spectacular success story, 
Türkan Şoray has been a figure who 
has led a turbulent private life. The 
great love she had for Rüçhan Adlı, with 
whom she met when she was young, had 
made a mark on tabloid press and this 
relationship was carried to headlines 
over and over again. Another figure 
who came into Türkan Şoray’s life was 
Cihan Ünal, the father of her daughter, 
but this relationship did not last long. 

Türkan Şoray 
1960’ların ikinci 

yarısından itibaren  
büyük şöhret 

yakaladı.
Türkan Şoray achieved 

major fame starting 
from the second half 

of the 1960s.
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2012 yılında yayımladığı otobiyografik eseri Sinemam ve 
Ben’de gördüğü “Türkan Şoray Kanunları” işte böyle bir or-
tamda şekillendi. Dönemin ünlü film şirketlerinin karşısına 
18 maddeden oluşan şartlarla çıkan Türkan Şoray, kısa sürede 
tüm yapımcıları masaya oturtmuş ve kendi kurallarına göre 
düzenlenmiş yeni sözleşmeler imzalamıştı. Bu sayede başrolü 
paylaşacağı oyuncudan kendisini kimin seslendireceğine, ça-
lışma gün ve saatlerinden senaryo içeriğine kadar birçok konu-
da son sözü söyleme hakkı kazanan ünlü sanatçı, Yeşilçam’ın 
da “Sultan”ı oluyordu.

(My Cinema and I) the autobiographical work she published in 
2012, were shaped in such a setting. Confronting the famous 
movie companies of the period with 18 stipulations, Türkan 
Şoray shortly made all producers gather around the table and 
sign new agreements drafted according to her rules. Thus, 
the famous artist who gained the right to have a say in many 
subjects from the co-star she would act with to by whom she 
would be dubbed, from the working days and hours to the 
content of the script, also became the “Sultan” of the Turkish  
cinema. 

Sadece beyazperdede değil, rol aldığı televizyon dizilerinde 
de seyircinin gönlünde taht kurmayı başaran Türkan Şoray’ı 
izlenme oranları, ödüller veya özel hayatının detaylarıyla ne 
kadar anlatabildim emin değilim. Belki de dönemdaşı diğer 
büyük kadın oyuncular Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz 
Akın arasından neden onun “Sultan” olduğuna bakmak lazım. 
Bunu yapabilmek için de 60’ların sonuna uzanmak ve yıllarca 
şehir efsanesi olarak kulaktan kulağa fısıldanmış bir hikaye-
nin kapağını aralamak…

Türkan Şoray 1960’ların ikinci yarısından itibaren yakaladığı 
büyük şöhret ile Yeşilçam’ın gözbebeklerinden biri haline 
gelmişti. Filmleri halkın büyük ilgisini çekiyor, ulaşılan gişe 
rakamları yapımcılara hayatlarının en kârlı dönemlerini ya-
şatıyordu. Bu noktada bazen aynı hafta içerisinde iki ayrı  
filmi sinemalarda vizyona giren Türkan Şoray ise maalesef  
rekabetin tek kaybedeniydi. Emeğinin karşılığını alabilmek 
için önce ücretini artırmak istedi Şoray fakat yapımcılar bu  
talebe karşı birleşerek onu kara listeye almayı denediler. Bir-
çok sanatçının belki geri adım atacağı bu durumda Türkan  
Şoray ise zor olanı seçti. Halkın detaylarını ilk kez Şoray’ın 

I am not sure how much I could tell of Türkan Şoray, who is 
enshrined in audiences’ hearts not only in cinema but also in 
the TV series in which she took role, with her ratings, awards 
and with the details of her private life. Perhaps, one has to look 
at why it was her that was the “Sultan” amongst other great 
actresses of her period, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, and Filiz 
Akın. To do that, one has to go back to the end of the 1960s and 
uncover a story that has spread as an urban legend for years… 

With the popularity she had achieved by the second half of 
the 1960s, Türkan Şoray had become the apple of the Turkish  
cinema’s eye. Her movies were sparking public interest, the 
box office figures were making producers experience the most 
profitable periods of their lives. At this point, Türkan Şoray, 
who would sometimes release two movies in one week, was  
unfortunately the only loser of the competition. To get what she  
deserved, Şoray wanted to increase her pay but producers 
tried to come together and blacklist her as a reaction to her de-
mands. In this case, where most artists would take a step back,  
Türkan Şoray chose the tough way. The “Türkan Şoray Laws”,  
the details of which the public first found out in Sinemam ve Ben  
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Posta değer zincirinin 
yeniden düşünülmesi*

Rethinking the Parcel Delivery Value Chain

Tüketicilerin ve işletmelerin tavırları de-
ğişiyor, yeni talep ve gereklilikler ortaya 
çıkıyor. Bu durumda toplumsal trendler 
yeni posta ve lojistik ekosistemini şekil-
lendirecek. Temel posta hizmeti olarak 
gönderici ve alıcı arasında fiziksel bir bağ 
temin etmek uzun zamandır yeterli değil. 
Fakat son beş ila on senenin gelişmeleri-
ne baktığımız zaman trendlerin hızla de-
ğişme eğiliminde olduklarını görüyoruz; 
lojistik zinciri ve operasyonlarda dönüşüm 
ise oldukça maliyetli. O halde posta idare-
lerinin ne yapması gerekiyor? Karakteris-
tik niteliği hızla değişen işletme ve tüketici 
talepleri olan, rekabetin yüksek olduğu bir 
piyasada nasıl başarılı olabilirler? (...)

Consumers and businesses change their 
behavior, have new demands and require-
ments and society trends will shape the new 
postal and logistics ecosystem. Providing a 
physical link between sender and receiver 
as the basic postal service function is - for 
a long time already - not enough anymore. 
However, trends tend to change quickly 
when we look back at the developments of 
the past five to ten years and investments 
in the logistics chain and changes in the op-
erations are expensive. So what are posts 
supposed to do and how can they succeed in 
a market which is defined by rapidly chang-
ing business and consumer demands and a 
high level of competition?  (...)

Sektörel
Sectorallife

Bernhard Bukovc
Çeviri Translation :
Çağla Taşkın
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En baştan başlayalım. Posta idareleri geleneksel olarak fizik-
sel aracılar -yani fiziksel bir unsur olan mektup veya koliyi 
göndericiden alıcıya ulaştıran unsur- olarak tanımlanmıştır 
(veya kendilerini bu şekilde tanımlamıştır). Bu rolü çok uzun 
süredir üstlenmektedirler ve hem kendi ülkelerinde hem 
uluslararası seviyede eşsiz ağlara sahiplerdir. Bu ağ, bir şeyler 
göndermek isteyen bir gönderici olduğu ve posta idaresinin de 
bunun gereğini yaptığı ilkesinde temellenir. Bu hizmetle ilgili 
muhtemelen herhangi bir sorun çıkmaz ve posta idareleri bu 
alanda genellikle ustalaşmışlardır.

Fakat yukarıda bahsedildiği gibi bu hizmet artık tek başına 
yeterli değil. Posta idareleri kargo ve lojistik sektöründe kay-
da değer rekabetle karşı karşıya ve başarılı olmak istiyorlarsa 
daha fazlasını yapmak zorundalar. Bu işletmeler müşterileri-
nin esneklik, kargo takip gibi katma değerli hizmetler ve özel-
likle e-ticaretin yükselişiyle birlikte tahmin edilebilirlik, hız 
ve iade çözümleri istediklerinin farkına vardı. Bütün bu me-
seleler uzun yıllardır gündemde ve piyasa paylarını muhafaza 
etmek ve yeni kârlılık alanları yakalamak isteyen posta idare-
leri, hizmet portfolyolarını çoktan bu yeni müşteri taleplerini 
kapsayacak şekilde güncellediler. (…) İşin teknik tarafı sorun 
değil ama bu adım operasyonel bakımdan ve ödeme modeli 
bakımından son derece zorlu çıktı. Fakat posta idarelerinin 
başka seçeneği yok. Müşterilerinin isteklerinin peşinden gi-
dip onların talep ettikleri hizmet ve çözümleri sunmak duru-
mundalar. Eğer bunu yapmazlarsa yapan başkaları çıkacaktır 
çünkü bu piyasada rekabet çetin. (…)

Posta idareleri ideal olarak yalnızca çekirdek hizmetlerinde 
uzmanlaşıp müşterilerinin talep ve gereksinimlerini karşıla-
makla kalmaz, aynı zamanda piyasa değişim ve trendlerini 
öngörür. Bu gelişmeleri öngörmekle posta idareleri, piyasayı 
şekillendirebilir hatta zaman içinde onu düzenler konuma 
gelebilir. Posta idarelerinin ideal konumu aracılıktır. Onlar 
satıcı ve alıcı arasındaki bağlantıdır, sipariş edilen ürünleri 
alıcıya teslim ederler ve hem satıcılar hem alıcılarla temas 
halindelerdir. Bu durum onları son derece güçlü şekilde ko-
numlandırır; gelecekteki ihtiyaç ve talepleri öngörüp önceden 
bunlara uygun hizmetler sunmak suretiyle müşterilerin bağ-
lılığını artırabilirler. (…)

Posta ve lojistik sektörlerinin hazırlıklı olması ve yanıt olarak 
hizmet ve çözümler geliştirmesi gereken trendlere bakalım. 
En büyük itici güçlerden biri, ana unsurlarından birini e-ti-
caretin oluşturduğu değişen satın alma davranışı. İnternet 

Let’s start from bottom up. Posts have traditionally been de-
fined (or define themselves) as physical intermediaries, i.e. 
bringing a letter or a parcel, a physical item, from a sender 
to a receiver. This role they have played for very long and 
their network on the domestic and as well on the global level 
is unique. It’s based on the principle that there is a sender 
who wishes to ship or mail something and the post takes care 
of it. There should not be any real issues with this service and 
posts will, usually, master it.

However, as mentioned above, this service alone is not 
enough anymore. Posts face fierce competition in the par-
cel and logistics sector and they must do more if they want 
to be successful. They realized that their customers want 
flexibility, value-added services such as track & trace and, 
in particular due to the rise of eCommerce, predictability, 
speed and returns solutions. All these topics have been on the 
table for many years and if posts wanted to keep their mar-
ket shares and capture new revenue streams they already 
adapted their service portfolio to include these new custom-
er demands. (...) The technical side is no problem, but oper-
ational and payment model wise this step turned out to be 
quite a challenge. However, posts have no choice. They need 
to follow their customers’ wishes and offer the services and 
solutions their customers ask for. If they don’t, others will - 
competition is strong in this market. (...)

Ideally, posts do not only master their core business and fol-
low their customers’ demands and requirements, but they 
rather anticipate market changes and trends. By anticipat-
ing developments posts can shape the market and eventually 
even orchestrate it. Posts are ideally positioned as interme-
diaries. They are the link between the seller and the buyer, 
they bring the ordered goods to the buyer and they are in 
contact with both sellers and buyers. This position makes 
them extremely strong and by anticipating needs and future 
demands they can offer services and solutions early on and 
thus bind their customers to them. (...)

Let’s take a look at the trends that the postal and logistics sec-
tor needs to anticipate and develop services and solutions for. 
One of the major forces driving change is the changing buy-
ing behavior with eCommerce being one of its main elements. 
There will still be brick and mortar shops, but their role 
might be changing. People might want to try on things, but 
they might prefer not to carry but instead to have it shipped 
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üzerinden faaliyet göstermeyen fiziksel mağazalar elbette varlı-
ğını sürdürecek ama bunların rolleri değişiyor olabilir. İnsanlar 
kıyafet denemeye istekli olabilir ama bunları eve taşımaktan zi-
yade eve teslim edilmesini tercih edebilir veya internet üzerin-
den sipariş verip kıyafet olmazsa iade etmek isteyebilirler. Her 
halükarda bu örneklerin çoğu yeni du-
rumlar değil ama bunlar mağaza kon-
septini ve şehir merkezlerini dramatik 
şekilde değiştirecek. Çok kanallı iş 
modelleri posta idarelerine B2B2C (iş-
letmeden işletmeye, işletmeden müşte-
riye) ortamındaki yeni değer zincirinin 
yanı sıra birçok fırsat sunuyor. Uzun 
süredir gündemde olan bir diğer trend 
ise üretimin yeniden bölgesel seviyelere 
taşınması. İnternet, küresel pazarı bir-
denbire önlerinde bulan küçük üretici-
ler için yeni olasılıkların kapısını açtı. 
Ayrıca robotik ve teknoloji alanındaki 
gelişmeler, üreticilerin üretim maliyet-
lerinin daha düşük olduğu ülkelerden 
ziyade tekrar müşterilerine daha yakın 
(ve daha ucuz) şekilde üretim yapma-
larını mümkün kılıyor. Posta idareleri 
depo yönetimi, envanter takibi, sipariş 
işleme, çok kanallı dağıtım yönetimi, 
sanal mağaza ve ödeme hizmetleri ile veri yönetimi dahil ol-
mak üzere gerekli değer zinciri yönetimini temin ederek bu yeni 
üretim ortamında fayda sağlayabilir. Bu şekilde yerel üretimin 
güçlendirilmesinin ana “hub”ı haline gelip bu tarz üretimi en çok 
teşvik eden oluşumlardan birine dönüşebilirler. (…)

Geleceğin parlak olduğu sonucuna varabiliriz. Posta idarelerinin 
birçok seçeneği var ve aynı zamanda çok sayıda zorlukla karşı 
karşıyalar. Bugün gördüğümüz gelişmeler ve trendler sürpriz 
değil ve çoğu şeyin evrilmesi için zaman gerekiyor. Fakat dü-
şünmek ve koli teslimatı tedarik zincirine ilişkin hangi stratejik 
yaklaşımın benimseneceğine karar vermek önem taşıyor. Alter-
natifler fiziksel bir aracı rolü üstlenmekten müşterilerini anla-
yan ve onların taleplerini yerine getiren bir posta idaresi olmaya, 
piyasaya yön veren bir operatör haline gelip yeni üretim, tedarik 
zinciri ve dağıtım yönetimi modellerine “hub” işlevi üstlenmeye 
kadar uzanıyor. Siz hangi rolü oynamak istersiniz?

home. Or they order online and return the good if it does not 
fit. In any case, most of this is not new, but it will change 
shop concepts and city centers even more dramatically. Om-
ni-channel business models offer posts many opportunities 
along these new value chains in a B2B2C environment. An-

other trend that is already in the air 
for quite some time is the move of 
manufacturing back to the region-
al levels. Internet has opened new 
possibilities to small producers who 
suddenly found the global market in 
front of their door step. In addition, 
robotics and technology advance-
ments enable manufacturers to pro-
duce again closer to their customers 
(and cheaper) and not in countries 
where production costs are lower. 
Posts can help in this new manufac-
turing environment by providing 
the necessary supply chain man-
agement, upstream manufacturing 
to downstream distribution, includ-
ing warehouse management, inven-
tory tracking, fulfillment, multi-
channel distribution management, 
web-shop and payment services 

and data management. Posts can thus become the main hub 
for local production empowerment and one of its main ena-
blers.  (...)

One can conclude that the future looks bright. Posts have 
choices and face many opportunities. The developments 
and trends that we see today do not come as a surprise and 
many things take time to evolve. However, it is important to 
think and decide on the strategic approach with regard to 
the changing needs towards the parcel delivery value chains. 
The alternatives range from being a physical intermediary 
to a postal operator which understands its customers and fol-
lows their demands, up to an operator that orchestrates the 
market and becomes a hub for a new manufacturing, supply 
chain and distribution management. Which role would you 
like to play?

* Makale Postal Innovation Platform’un (PIP) “Rethinking the Parcel Delivery Value Chain” 
başlıklı yayınından alınmış ve PIP’in izniyle kullanılmıştır.

* Article featured in the publication “Rethinking the Parcel Delivery Value Chain” by the Postal 
Innovation Platform (PIP) and used courtesy of the PIP.
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PTT, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı’dır.
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Anneye mektup
Letter to the mother

life
Haydar Ergülen

Mektup
Letter

Gül annem, canım annem,

Sahi senden mi doğdum anne / yollar nehirler kuşluk vakit-
leri dururken / bir insandan mı doğar bir çocuk? dizeleriyle 
başlayan ilk kitabım Karşılığını Bulamamış Sorular’ın da ilk 
şiiri olan “Anne” şiirimi yazalı tam 38 yıl olmuş. Neredeyse  
40 yıl. 24 yaşındaymışım, şanslıymışım, çünkü o şiiri yaza-
bilmişim. Şiiri övmek için söylemiyorum bunu. Hayatta kaldı-
ğım için ve gençliğin üstüne 38 yıl daha yaşadığım için.

Zira sen benden daha iyi biliyorsun ki bu şiirin yazıldığı yıllar, 
özellikle üniversite öğrencilerinin eve kolay kolay dönemediği 
yıllardı. İnsan genç olunca canı o kadar tatlı olmuyor ama bir 
de onu 9 ay karnında taşıyan, doğuran, büyüten anneye sor! O 
yıllarda üniversitedeydim ve Ankara’dan Eskişehir’e eve sağ-
salim her dönüşüm bayram sayılırdı. Bayram olmazsa arife.

O şiiri ne zaman okusam annem ağlardı. Anne, sadece kendi 
evlatlarına üzüldüğü için anne değildir, başkalarının evlat-
larına da gözyaşı döktüğü için annedir. Annelik evrensel bir 
duygudur çünkü. Bir canlıyı doğurmak! Bu görkemli, büyük, 
zorlu eylemi gerçekleştiren anne, elbette annedeki çocuk ve 
çocuktaki anne duygusunu da en iyi yaşayan ve yaşatan kişi-
dir. Çoğu kez, kimi üzücü olaylar için “anne şefkati” ve “anne 
duyarlılığı”ndan söz edilmez mi? Anneliğin yatıştırıcı, ılık ve 
insanın kalbine giden sözleri kadim bir bilgidir çünkü. 

My mother of roses, my dear mother,

It has been 38 years since I wrote “Anne”, which starts with the 
verses It is true I was born of you, mother / not roads, rivers or 
mid-mornings / can a child be born of a person? and is the first 
poem of my first book Karşılığını Bulamamış Sorular. Almost  
40 years. I was 24, I was lucky because I could write that poem. 
I am not saying this to praise the poem. It is because I survived 
and lived for another 38 years after my youth.

For you know much better than I do that the years in which that 
poem was written were years when university students in par-
ticular could not easily return home. You don’t care that much 
for yourself when you’re young but what about the mother that 
carried you for 9 months, gave birth to you, and raised you? 
I was at university during those years and each time I safely 
made it from Ankara to Eskişehir, my return would be taken as 
a feast. Or its eve.

My mother would cry whenever I read that poem. A mother is 
not a mother only because she feels sad for her own children, she 
is a mother because she sheds tears for the children of others, 
as well, for motherhood is a universal feeling. Giving birth to 
a living being! The mother, who performs this glorious, major, 
challenging act, is of course the person who best experiences 
and makes others experience the feeling of child in the mother 
and mother in the child. Do we not most of the time talk about 
“a mother’s tenderness” or “a mother’s sensitivity” for certain 
sad events? That is because the soothing and warm words of 
motherhood that go straight to the heart are ancient wisdom.
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Güzel annem,

Elim kalem tutuyor ya, tutmuş anneliği sana anlatıyorum! 
Olacak şey mi? Benim sayfalar dolusu yazsam anlatamayaca-
ğım şeyi, sen konuşarak da değil, bir gülüşünle, bir bakışınla 
anlatırsın her zaman. İşte ben de seni sana anlatma çabasına 
girişmişim gibi geldi bana. 

İnsan eksiktir, tamamlanmak ister diye düşünülür. İnsanlar 
da eksikliklerini bilip öğreninceye kadar ömrün yarısından 
çoğu geçer gider. Çoğunlukla da eksik gelir, eksik gideriz. Ama 
bizi yaşama, tabiata tamamlayan bir varlıktır anne, o çocukla 
tamamlanır. Dünyaya getirmekle, bakmakla, beslemekle, bü-
yütmekle… Anne çocukla iki hayat birden yaşar, iki kat zorlu 
uğraşlar verir, iki kat yorulur… Demezsin bilirim ama ben se-
nin yerine diyeyim: Sevinci, mutluluğu da iki kat mı peki? Ne 
gezer! Kuş daha kanat alıştırmaları yaparken pırrr yuvadan 
uçup gider! Yine de yavru kuşun sevinci anne kuşu uzaktan 
uzağa mutlu etmeye yeter! 

Anacığım,

Bilirim sen “Bayram değil seyran değil” demezsin. Anaya ev-
lat hem bayram hem seyrandır. Yeter ki bir selam versin, hatır 
sorsun, yüzü gülsün; ellerinden, yanaklarından öpsün, şöy-
le geniş bir nefes alır, sonra da iyiliği içine çeker gibi “Anam”  
desin. İşte o söyleyiş, şiirin de, romanın da, şarkının da, mek-
tubun da yerine geçer. Bazen bir gül olur, bazen kır papatyası, 
bazen bir karanfil olur, bazen gecesefası, ama en güzeli evlat 
kokusu olur. 

Bize bir ömür veren anneye, bir gün bile verince anneler mutlu 
olur.

My beautiful mother,

Just because I can jot down words, I am telling of motherhood to 
you! How is that even possible? What I cannot tell of in countless 
pages, you always recount by not even talking but with a smile, 
with a look. It seems to me I am trying to tell you of yourself.

We think man is incomplete and wants to be completed. And 
people lose more than half their lives to finding out about their 
inadequacies. Most of the time we come and go incomplete. But 
the mother is a being that complements us to life, to the nature, 
and it is with the child that she becomes complete. With giving 
birth, taking care, feeding, raising... The mother leads two lives 
at once; her efforts are doubled, she gets twice more tired...  
I know you wouldn’t say it but let me say it for you: Are her joy 
and happiness also doubled? No way! Just as it is practicing, 
the bird flies away from the nest. Still, the joy of the little bird is 
sufficient to make the mother bird happy from a distance!

My dear mother,

I know you wouldn’t say, “It’s not like it’s a feast or celebration.” 
To the mother, the child is both a feast and a celebration. All it 
takes is for him to greet the mother, ask how she is doing, and 
smile; all it takes is to kiss her in the hands and in the cheeks; 
to say “My dear mother” as if taking a deep breath and inhal-
ing goodness. That utterance replaces poetry, novels, songs and  
letters altogether. It is sometimes a rose, sometimes a field  
daisy, sometimes a carnation, sometimes an evening primrose, 
but at its most beautiful the smell of the child.

When we give even just one day to mothers who give us a life-
time, they are happy.
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Engelsiz yaşamın önünde engel yok
10-16 Mayıs Engelliler Haftası
Enable a life without disabilities
10-16 May Week for the Disabled

Nil Özben

life

Engellilik konusunda bilinçlendirme çalışmalarında sık sık 
karşımıza çıkan bir ifade vardır: Hepimiz birer engelli ada-
yıyız. Bu sözün bu kadar yaygın kullanılması boşuna değil 
elbette; can alıcı bir gerçeği dile getiriyor. Görmek, duymak, 
konuşmak, hareket etmek gibi yetilerimizin ne kadar büyük 
nimetler olduğunu çoğu zaman fark etmiyor, ne denli önemli 
olduklarını belki hiç düşünmüyoruz bile. Oysa bunlardan 
birini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalsak söz konusu  
yetilerin ne kadar kıymetli olduklarının anında farkına varır, 
onlara sahip olmayan kimseleri çok daha iyi anlayabiliriz. 

There is an expression we frequently encounter in awareness 
efforts related to the disabled: It is probable for all of us to  
become disabled. It is of course not in vain that this expression is 
so frequently used; it states a striking truth. Most of the time, we 
do not realize just how great blessings our abilities to see, hear, 
speak and move are, perhaps not even think about it. However, 
if we were to face the risk of losing any one of them, we would 
instantly realize how valuable the said abilities are, and better 
understand people who do not possess them. There are various 
special days to create this awareness and to ensure that the 
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İşte bu farkındalığın oluşması, engelli bireylerin yaşadıkları 
zorluklar ve onların hayatlarını kolaylaştıracak uygulamala-
rın anlaşılması için çeşitli özel günler bulunuyor. 10-16 Mayıs 
günlerini kapsayan Engelliler Haftası, buna önemli bir örnek 
teşkil ediyor. Hafta boyunca bütün engellilik türlerine iliş-
kin özel programlar gerçekleştiriliyor, bireylerin bu konuda 
bilinçlendirilmeleri ve üzerlerine düşen görevleri yerine ge-
tirmeleri için farkındalık çalışmaları düzenleniyor. Kısacası 
hafta, engelli bireylere “Yalnız değilsiniz” mesajının iletilmesi 
için önemli bir vesile niteliği taşıyor.

PTT A.Ş.’nin engelli dostu hizmetleri

Hizmetlerini geliştirirken insan odaklı bir anlayış benimse-
yen ve şirket stratejilerinde engelli bireylere özel programla-
ra yer veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT 
A.Ş.) ülkemizde bu konu hakkında farkındalığa sahip olan ku-
rumların başında geliyor. Vatandaşın hayatını kolaylaştırma 
misyonuyla hareket eden Şirket, engelli kişilerin ihtiyaçlarını 
da gözeterek hizmetlerini sürekli güncelliyor. Bu çerçevede 

challenges faced by the disabled as well as the implementations 
to facilitate their lives are better understood. Encompassing  
10-16 May, the Week for the Disabled constitutes an impor-
tant example to the said days. Throughout the week, special  
programs are organized for all disability types, and awareness  
efforts are carried out to inform people on the subject and ensure 
they fulfill their part. In short, the week is an important oppor-
tunity to relay disabled people the message, “You’re not alone”.

PTT Corp.’s disabled-friendly services

Adopting a human-oriented approach while developing its ser-
vices and featuring special programs for disabled citizens in its 
company strategies, the Post and Telegraph Organization Cor-
poration (PTT Corp.) takes the lead among the institutions in our 
country that have an awareness of the subject. Moving forward 
with the mission of facilitating the lives of citizens, the Compa-
ny constantly updates its services by taking into consideration 
the needs of the disabled people. Within this framework, Pttma-
tiks, which deliver services to all four corners of Turkey, were 

PTT A.Ş. hizmetlerini geliştirirken insan odaklı bir anlayış benimsiyor ve şirket 
stratejilerinde engelli bireylere özel programlara yer veriyor.

The PTT Corp. adopts a human-oriented approach while developing its services and 
features special programs for disabled citizens in its company strategies.
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Türkiye’nin dört bir yanına hizmet gö-
türen Pttmatiklerin tuş takımı ve para 
alma-verme kısımlarına görme engelli 
vatandaşlar için Braille alfabesi eklendi, 
işitme engelli vatandaşlar içinse kulaklık 
girişi entegre edildi. Ortopedik engelli bi-
reylerin Pttmatikleri rahatça kullanabil-
meleri amacıyla engelli rampaları yapıl-
dı. Ayrıca Pttkartların üzerindeki yazılar 
kabartmalı hale getirilerek görme engelli 
vatandaşlar için kullanımı kolaylaştırıldı.

İçinde bulunduğumuz dijital çağın gerek-
liliklerinin farkında olan ve herkesin gün-
cel iletişim teknolojilerine erişim hakkı 
bulunduğuna inanan PTT A.Ş., internet 
sitesini de engelli vatandaşların kulla-
nımına uygun hale getirdi. Erişilebilirli-
ği artırmak amacıyla ayrıca Ulaştırma,  
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbir-
liğiyle “Engelli Dostu Numaralar” projesi 
hayata geçirildi. Proje kapsamında, işitme 
ve konuşma engelli bireylerin görüş ve 
önerilerini iletebilecekleri 0312 309 59 13 
numaralı SMS hattı tahsis edildi.

equipped with the Braille alphabet in the 
keypad and money deposit-withdrawal 
parts, and headphones jacks were  
integrated to the devices for the hearing- 
impaired. Disabled ramps were installed 
so that orthopedically handicapped citi-
zens can use Pttmatiks with ease. More-
over, the inscriptions on Pttkarts were 
rendered embossed to ensure visually- 
impaired citizens can use them easily.

Aware of the requirements of the digital 
era we live in and believing that everyone 
has the right to access up-to-date com-
munication technologies, the PTT Corp. 
made its web site suitable for the use of 
disabled citizens. To enhance accessibili-
ty, the “Disabled-Friendly Numbers” pro-
ject was initiated in collaboration with the 
Ministry of Transport, Maritime Affairs 
and Communication and the Ministry of 
Family and Social Policies. As part of the 
project, the SMS line at 0312 309 59 13 
was allocated for hearing-impaired and 
speech handicapped citizens to express 
their opinions and suggestions.

Pttmatik 
cihazlarında 

engelli vatandaşlar 
için Braille alfabesi 

ve kulaklık girişi  
yer alıyor.

Featured on the 
Pttmatik device for 

disabled citizens are 
Braille alphabet and 

headphone jack.
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PTT A.Ş. iletişimi yalnızca temel faaliyet sahası olarak değil, 
şirket politikasının kritik bir unsuru olarak görüyor. Strateji-
lerini müşterilerinin düşünce ve beklentileri doğrultusunda 
geliştiren Şirket, engelli vatandaşlarla iletişimi kuvvetlendir-
mek için Çağrı Merkezi’nde işaret dili bilen 2 müşteri tem-
silcisi istihdam etti. İşitme ve konuşma engelli bireyler, söz 
konusu müşteri temsilcileriyle 0850 222 1 788 numaralı hat 
üzerinden görüntülü konuşma yapabiliyor. www.aloptt.gov.tr 
internet sitesine entegre edilen “Online Canlı Destek” uygu-
laması ise çevrimiçi sohbet ortamında PTT hizmetleri hak-
kında bilgi alınmasını, görüş belirtilmesini mümkün kılıyor.

Hizmet standartlarını belirlerken hayatı kolaylaştırma ilkesi-
ni merkeze koyan PTT A.Ş., engelli ve hasta vatandaşlar için 
kütüphanelerden kitap taşıma, aylıklarını diledikleri yerde 
ödeme gibi hizmetlere imza atıyor. Görme engellilere özgü 
yazılar ek hizmet hariç ücretsiz taşınırken, engelli vatandaş-
lar ve yakınları için özel Pttcell tarifeleri sunuluyor. 

PTT A.Ş. şirket içi eğitim faaliyetleriyle de bu alandaki far-
kındalığı artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, Şirket bünye-
sinde çalışan 800’ü aşkın engelli personel için düzenlenen 
“Ülkem İçin Dünyam İçin Ben de Varım” konulu eğitimin 
yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü eğitimcileri tarafından sunulan 
“Erişilebilirlik Eğitimi”, PTT A.Ş.’nin bu konuda gerçekleştir-
diği önemli çalışmalar arasında bulunuyor.

The PTT Corp. evaluates communication as not just a fundamen-
tal field of activity but a critical component of company policy. 
Shaping its strategies in line with the thoughts and expectations 
of its customers, the Company has employed at its Call Center  
2 customer representatives who are competent in sign language 
to strengthen communication with disabled citizens. Hearing- 
impaired and speech handicapped individuals can video chat 
with the said customer representatives at 0850 222 1 788. In-
tegrated into the web site www.aloptt.gov.tr, the “Online Live  
Support”, on the other hand, enables citizens to get information 
on PTT services and express opinions on the chat platform.

Putting the principle of facilitating lives in the center when  
determining its service standards, the PTT Corp. offers services 
such as carrying books from libraries, and paying their monthly 
pay in their place of preference to elderly and disabled citizens. 
Whereas writings specific to the visually-impaired are deliv-
ered free of charge, special Pttcell tariffs are offered for disabled  
citizens and their relatives.

The PTT Corp. also aims to enhance awareness through inter-
corporate training activities. Within this framework, the “I, too, 
am Here for My Country, for My World” training offered to over 
800 disabled personnel of the Company as well as the “Accessibil-
ity Training” given by the Ministry of Family and Social Policies 
Directorate-General of Disabled and Elderly Services are among 
the important works carried out to this end by the PTT Corp. 
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Gelenekle yaşamak
Davul

Pullarla müzik
Music by stamps

Living with tradition
Drum

Elvin Otman 

İnsanlık tarihinin en eski vurmalı 
çalgılarından biri davul. Araştır-
malar, Eski Mısır ve Uzak Doğu 
medeniyetlerinde davulun yay-
gın olarak kullanıldığını sapta-
mış. Davulun Anadolu kültürüne 

One of the most ancient percus-
sion instruments of the history of 
mankind is the drum. Research 
has determined that the drum was 
largely used in the Ancient Egyp-
tian and Far Eastern civilizations.  

life



71

dahil oluşu ise Sümerler zamanına rastlıyor. Öte yandan,  
Avrupa’ya ulaşan Hun ve Moğollar bu sazı Avrupa kavimle-
rine de tanıştırmış. Davul ortaya çıkışından bu yana hem bir 
müzik aleti hem de bir haberleşme aracı olarak kullanılmış. 
Amerika yerlileri davuldan dinî törenlerde yararlanırken,  
Afrika kavimleri ritim ve vuruşları şifre olarak kullanarak bu 
enstrümanı bir iletişim aracına dönüştürmüş. 

Davul, Osmanlı kültüründe de önemli bir yere sahip. Öyle 
ki, 1284 yılında Selçuklu hükümdarı Sultan II. Gıyaseddin 
Mesud, Osman Bey’e Söğüt ve çevresinin emirliğini verirken 
hükümdarlık alameti olarak tuğ ve alem yanında o dönem 
tabl diye anılan davul ve nakkâre isimli yarım küre biçimli 
yarım davullardan oluşan bir mızıka takımı göndermiş. Yıl-
lar içinde Osmanlı sultanları bu mızıka takımına çeşitli saz-
lar ekleyerek onu geliştirmiş ve belli zamanlarda çaldırmış. 

The introduction of the drum in the Anatolian culture dates 
back to the Sumerian period. On the other hand, the Huns and  
Mongols who reached Europe introduced this instrument to the  
European tribes. Ever since its emergence, the drum has been 
used both as an instrument and a communication method. 
Whereas Native Americans benefited from the drum in their re-
ligious ceremonies, African tribes used rhythm and strokes as a 
code and turned them into a method of communication. 

The drum has a special place in the Ottoman culture, as well. In 
fact, in 1284, Seljuqid Sultan Gıyaseddin Mesud II sent Osman 
Bey a tug and a flag accompanied by a drum, which was called 
tabl at that period and a brass band set composed of orbicular 
half-drums called nakkâre as a sign of sovereignty when he as-
signed him to the Emirate of Söğüt and environs. Over the years, 
the Ottoman sultans developed this brass band set by adding 

Davul -ya da Osmanlıların adlandırmasıyla tabl veya tavul- mehter takımının da 
önemli bir ögesi, hatta baş sazı.

The drum – or as the Ottomans called it tabl or tavul – was an important part of the military 
band, as well; in fact, the major instrument of it.
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Bu geleneğe “nevbet vurmak” adı verilmiş. 
Selçuklu Sultanı’nın fermanı Osman Bey’e 
ikindi vakti ulaştığından, ikindi vakti vu-
rulan nevbeti Osmanlı sultanları bir say-
gı göstergesi olarak ayakta izlemiş. Fatih  
Sultan Mehmed’le birlikte ayakta izleme 
geleneği terk edilse de nevbet, Osmanlı 
kültüründe önemini korumaya devam et-
miş ve bu mızıka takımı yerini günümüz 
askerî bandolarının atası olarak kabul edi-
len mehterhâneye bırakmış.

Davul -ya da Osmanlıların adlandırma-
sıyla tabl veya tavul- mehter takımının da 
önemli bir ögesi, hatta baş sazı. Kös adı 
verilen ve tokmakla vurulan büyük çaplı 
davullar sefer sırasında düşmana korku 
salmak ve askerin coşkusunu artırmak için 
kullanılmış. Bu davulların görece küçük 
olanları atların iki yanına bağlanırken, en 
büyük kösler fillerle savaş meydanlarına 
taşınmış. Öyle ki, davullardan çıkan gür ve 
güçlü sesin hayvanları sağır ettiği rivayet 
edilmiş. “Duymamak, ilgiyle dinlememek” 
anlamında kullanılan “kös dinlemek”  
deyişinin de buradan hareketle ortaya çık-
tığı düşünülüyor.

different instruments to it and would have it 
played in specific times. This tradition was 
given the name “nevbet vurmak” (playing the 
drums). As the edict of the Seljuqid Sultan reached  
Osman Bey in the mid-afternoon, Ottoman sul-
tans would watch the mid-afternoon drums on 
foot as an indicator of respect. Even though the 
tradition of watching on foot was abandoned af-
ter Mehmed the Conquerer, nevbet kept its impor-
tance in the Ottoman culture and this brass band 
set gave way to mehterhâne, which is acknowl-
edged the ancestor of today’s military bands. 

The drum – or as Ottomans called it tabl or tavul 
– was an important part of the military band, 
as well; in fact, the major instrument of it. The 
large-sized drums, which were called kös and 
beaten by a handle, were used to scare away the 
enemy and increase the vigor of soldiers during 
campaigns. Whereas smaller-sized ones were 
fastened to both sides of horses, the largest ones, 
kös, were carried to the battlefield by elephants. 
In fact, the sound of the drums was so loud that 
it was rumored that the animals would become 
deaf. It is thought that the saying “kös dinlemek” 
which is used to mean “to not hear, not listen 
willingly” emerged as a result of it.

Davul iki 
parçadan 

oluşuyor: Ahşap, 
pişmiş toprak 
veya modern 
zamanlarda 

metalden yapılan 
kasnaklar ve 

onların üzerine 
gerilen deri.
The drum is 
composed 

of two parts: 
Rimshots made 
of wood, terra-
cotta and metal 
in modern times 

and leather 
stretched  

over it.
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Osmanlı kültüründe davullar sadece askerî musikinin bir 
parçası olmakla kalmamış, birer iletişim aracı olarak da kul-
lanılmış. Sefer sırasında akşam çöktüğünde askerin birbirle-
rinden ayrılmasını önlemek amacıyla da vurulmuş davullara. 
Tabl-ı asayiş duyulduğunda çarpışmaya son verilmiş. Bir kale 
fethedildiğinde tabl-ı beşâret adı verilen davul ritimleri ile 
orduya fetih müjdelenmiş. Payitahtta çıkan yangınlar davul-
larla duyurulmuş mahalle halkına. Sahur ve imsak vakitlerini 
yine davullar ve davulcular bildirmiş. Ramazan davulu gele-
neği de işte böyle ortaya çıkmış.

Davul iki parçadan oluşuyor: Ahşap, pişmiş toprak veya  
modern zamanlarda metalden yapılan kasnaklar ve onla-
rın üzerine gerilen deri. Tonlamayı derinin gerginliği sağlı-
yor. Saz, elle ya da tokmak ve benzeri aletlerle icra ediliyor.  
Davul, klasik müzik, pop, rock ve caz orkestralarında, ban-
do ve mızıka takımlarında yaygın olarak kullanılıyor. Zaman 
içinde sabit ve tokmağı pedallı davullar da geliştirilmiş. Elle 

Drums were not only a part of military music in the Ottoman 
culture, but were also used as a method of communication. 
During campaign, when it got dark, the drums would be beaten 
to prevent the dispersion of soldiers. When tabl-ı asayiş was 
heard, the combat would be put to an end. When a castle was 
conquered, the conquest would be heralded to the army with the 
drum rhythms called tabl-ı beşâre. The fires that broke out in 
the capital would be announced to the public with drums. Suhur 
and predawn times were also announced by drums and drum-
mers. This is how the tradition of the Ramadan drum emerged.

The drum is composed of two parts: Rimshots made of wood,  
terra-cotta and metal in modern times and leather stretched  
over it. The intonation is achieved with the tightness of the  
leather. The instrument is performed by hand or by devices such 
as knobs. The drum is commonly used in the classical music, 
pop, rock and jazz orchestras, bands and harmonica groups. 
In time, fixed drums as well ones with drum pedals were  
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çalınan bongoların, bagetle çalınan trampetlerin hepsi birer 
davul türü aslında, sesin gücünü ve görkemini hissettiren... 
Ancak en yakından tanıdığımız, omza kasnaklarla asılan, 
tokmak ve çıtalarla çalınan çift yönlü davullar. Bu davullar 
türkülerimizin değişmez eşlikçisi. 

Davulsuz düğün olur mu? Gelini baba evinden almaya gider-
ken vurulan, mahalleyi inleten davullar olmadan, halaylar 
çekilmeden? Peki ya Ramazan? Asırlardır sahur ve imsak 
vaktini davulların gecenin karanlığını bölen gür tınıları müj-
delemiyor mu? Yaşamımıza girse de çalar saatler, davulun 
sesi, davulcunun neşeli manisiyle sahura kalkmak hâlâ bir 
başka. Bir geleneği yaşatmaktan öte, bir gelenekle yaşamak 
belki de bunun adı...

“Besmeleyle çıktım yola 
Selam verdim sağa sola 
A benim ağalarım 
Ramazan mübarek ola…”

developed, as well. In fact, bongos played by hand and trumpets 
played by drumsticks are all types of drums that make one feel 
the power and glory of the sound... However, the ones we are 
most familiar with are double-size drums hung by hoops on the 
shoulder and beaten by knobs or sticks. These drums are the un-
changing accompanists of our folk songs.  

Can a wedding even take place without the drum? Without 
the drums that are beaten when the bride is taken from her 
father’s house; the drums, the sounds of which resonate in the 
neighborhood; without the halay dance? Well, what about  
Ramadan? Since centuries, haven’t drums that show up at night 
with their loud sounds heralded the suhur and predawn time? 
Even though the alarm clock has came into our lives, waking up 
for suhur with the mani (Turkish short poem) of the drummer 
still feels different. Perhaps, beyond maintaining a tradition, it 
is called living with tradition.

“Reciting the Basmala, I took the rood,  
I saluted here and there  
O my lords 
Eid mubarak… “
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Röportaj
Interviewlife

Merve Karakoca: Geçmişin izlerini taşıyan postacı 
kıyafetlerini çizmek bana büyük mutluluk veriyor
Merve Karakoca: Painting the clothes of postal workers, which bear  
the traces of the past, gives me great happiness

Röportaj Interview: Zeynep Yiğit

1840’tan günümüze postacı kıyafetlerini konu alan resimleri Kastamonu PTT 
Başmüdürlüğü’nde sergilenen Merve Karakoca, “Postacı kıyafetlerinin beni 
en çok etkileyen yanı yaşanmışlıklarının olması. Resimlerime gösterilen ilgi 

nedeniyle PTT yetkililerine ve personeline çok teşekkür ediyorum” diyor.
Merve Karakoca, whose postal worker clothes from 1840 to the present themed paintings 
are exhibited at the Kastamonu PTT Head Directorate, says, “What affects me the most 

about the postal worker clothes is that they are laden with experience. I am very thankful 
to the PTT authorities and staff for the interest shown in my paintings.”
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Resme ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Resme ilgim renklerle başladı. Çocukken mevsim geçişlerin-
de oluşan muhteşem doğa manzaralarına hayranlık duyar-
dım. Henüz okula dahi başlamadığım o yıllarda doğaya ve 
onun renklerine yönelik ilgim resme başlamamın temelini 
oluşturdu. 

Genellikle ne tür resimler yapıyorsunuz?

Realist çalışmalar yapmayı seviyorum, bununla birlikte  
izlenimcilik de vazgeçemediğim bir akım.

Seçtiğiniz temalar arasında geçmişten günümü-
ze postacı kıyafetleri de bulunuyor. Bu konuyu ele  
almaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz?

Üniversite yıllarımda Ankara’da PTT Pul Müzesi’ni ziyaret 
etmiştim. Bu güzel müzede sergilenen ve yaşanmışlığı olan 
postacı kıyafetleri ve aksesuarları çok ilgimi çekti. Onları 
hayranlıkla inceledim. PTT Pul Müzesi’nden ayrılırken pos-
tacı kıyafetleriyle ilgili broşürü aldım ve onları geçmişten 
günümüze resimlerime yansıtmak istedim. 

Postacı kıyafetlerini çizdiğiniz resimler Kastamonu 
PTT Başmüdürlüğü’nde sergileniyor. Bu size neler 
hissettiriyor? Ne gibi tepkiler alıyorsunuz?

Annemin PTT’de çalışması nedeniyle çocukluğumdan itiba-
ren çoğu günüm bu güzide kurumumuzda geçti. Şimdi resim-
lerimin PTT çatısı altında sergileniyor olması ve onlardan 
övgüyle bahsedilmesi çok güzel bir duygu. Postacı kıyafet-
lerini çizmeye başladığımda bu resimlerimin Kastamonu 

When and how did your interest in painting develop? 

My interest in painting developed with colors. When I was 
a child, I would admire the magnificent nature sceneries in 
mid-seasons. In those years when I hadn’t even started attend-
ing school, my interest in the nature and its colors formed the 
basis for my start in painting. 

What kind of paintings do you generally do? 

I like doing realist works. In addition, impressionism is a move-
ment I cannot give up on. 

Among the themes you chose, there are postal worker 
clothes from the past to the present, as well. When and 
how did you decide to treat this subject? 

During my university years, I had visited the PTT Stamp  
Museum in Ankara. The postal worker clothes and accessories, 
which were exhibited in this museum, and were laden with 
experience, had greatly grabbed my attention. While leaving 
the PTT Stamp Museum, I took the brochure on postal worker 
clothes and wanted to reflect them on my drawings from the 
past to the present.  

The works in which you have painted postal worker 
clothes are exhibited at the PTT Kastamonu Head 
Directorate. How does this make you feel? What kind 
of reactions do you get? 

As my mother worked at the PTT, I spent most of my days in 
this distinguished institution since childhood. That my paint-
ings are now exhibited under the PTT roof and that they are  
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PTT Başmüdürlüğü’nün girişine asılabileceğini hiç düşün-
memiştim. Bir gün PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sayın 
Ali İhsan Karaca Kastamonu PTT Başmüdürlüğü’ne geldi-
ğinde annem benim resimlerimden bahsetmiş. Sayın Karaca 
resimlerimi görünce beğenisini ifade etmiş. Daha sonra,  
Sayın Aysel Varlıker’in Kastamonu PTT Başmüdürlüğü döne-
minde bu resimler çerçeveletilerek “1840’tan Bugüne Postacı  
Kıyafetleri” temasıyla Başmüdürlük binasında sergilenmeye 
başladı. Tabii bu benim için büyük bir heyecan ve mutluluk 
kaynağı oldu. Resimlerimin Kastamonu PTT Başmüdürlü-
ğü’nün girişinde yer alması ve pek çok kişi tarafından görül-
mesi çok güzel bir duygu. Sayın Ali İhsan Karaca’ya, Sayın 
Aysel Varlıker’e, Kastamonu PTT Başmüdürü Sayın Mustafa 
Nalbant’a ve tüm PTT yetkilileri ile personeline resimlerime 
gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum.  

Postacı kıyafetlerini çizmeye devam edecek misiniz?

Elbette. Postacı kıyafetlerinin beni en çok etkileyen yanı  
yaşanmışlıklarının olması. Her bir kıyafet ve aksesuar geç-
mişin izlerini barındırıyor. Onlara baktıkça yaklaşık iki asır-
lık bir kurumun tarihine yolculuk yapıyorsunuz. Bu bakım-
dan, yeni tasarlanmış kıyafetleri yaşanmışlık izleri taşımaya 
başladıklarında tuvale aktarmayı düşünüyorum.

Resim yapmak sizin için ne ifade ediyor?

Resim yaparak bir şeyler üretmek, orijinal çalışmalar ortaya 
koymak mutluluk verici. Bundan daha da güzel olan şey ise 

spoken highly of is a very beautiful feeling. When I started to 
paint postal worker clothes, I did not think that my paintings 
would be hung at the entrance of the Kastamonu PTT Head  
Directorate. One day, when PTT Corp.’s distinguished Deputy 
Director-General Ali İhsan Karaca came to the Kastamonu PTT 
Head Directorate, my mother told him about my paintings. Es-
teemed Mr. Karaca expressed his admiration when he saw the 
paintings. Later, in the period of distinguished Aslı Varlıker’s 
Kastamonu PTT Head Directorate, these paintings were framed 
and started to be exhibited in the building of the General Direc-
torship under the theme “Postal Worker Clothes from 1840 to the 
Present”. Of course, this became a source of great excitement 
and happiness for me. That my paintings are hung at the en-
trance of the Kastamonu PTT Head Directorate and are seen by 
many people is a very beautiful feeling. I thank distinguished Ali 
İhsan Karaca, distinguished Aysel Varlıker, Head of Kastamonu 
PTT Head Directorate distinguished Mustafa Nalbant as well as 
all PTT authorities and staff for their interest they have shown 
in my paintings. 

 Will you continue to paint postal worker clothes? 

 Of course. What affects me the most about postal worker clothes 
is that they are laden with experience. Each attire and accessory 
bear the traces of the past. As you look at them, you go on a jour-
ney into the history of an institution of around two centuries. 
Therefore, I am thinking of painting the newly designed clothes 
on canvas when they start to bear the traces of life experiences. 

 What does painting mean to you? 

Producing something by painting and presenting original 
works is pleasing. What is even more beautiful is the excite-
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zihninizde canlandırdıklarınızı tuvale aktarırken heyecan 
duymanız ve çalışmayı bitirdiğinizde “Evet, yaptım, tam da 
bu” diyebilmeniz.

Çalışmalarınızda daha çok hangi tekniği kullanıyor-
sunuz? 

Resimlerimde ayrıntılı çalışmayı sevdiğim gibi, rahat fırça 
darbelerine yöneldiğim zamanlar da oldukça fazla. Özellikle 
yağlı boya çalışmalarımda bunu tercih ediyorum. Guaj boya 
ve pastel boya da kullandığım malzemeler arasında yer alıyor.

Bugüne kadar çalışmalarınızı sergilerde sanatse-
verlerle buluşturma imkanınız oldu mu? Aldığınız  
ödüller var mı?

Evet, katılmış olduğum çeşitli sergiler var. İlk ödülümü ise  
24 Kasım 2004 tarihinde Öğretmenler Günü dolayısıyla dü-
zenlenen İlköğretim Okulları 6, 7, 8. Sınıflar Arası Resim 
Yarışması’nda almıştım. O yarışmada kazandığım birincilik 
ödülü hem ilk olması hem de resim çalışmalarımı teşvik et-
mesi bakımından benim için özel bir yere sahiptir.

Görsel sanatlar öğretmenisiniz. Sizce resim yapmak 
çocukların gelişimine ne gibi katkılar sağlıyor? 

Mesleğimde henüz ikinci yılım. Bugüne kadarki gözlemlerime 
dayanarak şunu söyleyebilirim, öğrenciler istekli olmaları ha-
linde çok güzel resimler yapıyorlar. Onların özgürce, içlerin-
den geldiği gibi saf ve temiz hayallerini resimlerine yansıtma-
ları bana büyük mutluluk veriyor. Resim yapmak öğrencilerin 
el becerilerini geliştirmesinin yanı sıra zihinsel gelişimlerine 
de katkı sağlıyor. 

ment you feel when you are painting on canvas what you have  
visualized in your mind and to be able to say, “Yes, I did it, this 
is exactly it.”

Which technique do you use more frequently in your 
works? 

Even though I love to work in detail in my paintings, there are 
also many times which I direct myself to smooth brushstrokes.  
I prefer it especially in my oil paintings. Gouache paint and  
pastel are among the materials I use. 

Until today, did you get the chance to bring your works 
to artlovers in exhibitions? Are there any awards you 
have been accorded? 

Yes, there are several exhibitions in which I have participated.  
I received my first award on 24 November 2004 in the Primary 
Schools Painting Competition of 6th, 7th and 8th Grades held on 
the occasion of Teachers’ Day. The Grand Prize I won at that 
competition has a special place for me in terms of being a first 
and encouraging my painting works. 

You are a visual arts teacher. In your opinion, what 
kind of contributions does painting make in the 
development of children? 

This is only my second year in my occupation. Based on my 
observations until today, I can say that when students are  
enthusiastic, they produce very beautiful paintings. That they 
freely reflect their pure and clear dreams on paintings as they 
feel gives me great happiness. Painting increases their manual 
skills, and contributes to their mental development, as well. 

“Resim yaparak bir şeyler üretmek mutluluk 
verici. Bundan daha da güzel olan şey 

ise zihninizde canlandırdıklarınızı tuvale 
aktarırken heyecan duymanız ve çalışmayı 

bitirdiğinizde ‘Evet, yaptım, tam da bu’ 
diyebilmeniz.”

“Producing something by painting is pleasing. 
What is even more beautiful is the excitement you 
feel when you are painting on canvas what you 

have visualized in your mind and to be able to say, 
‘Yes, I did it, this is exactly it.’”
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Doğru nefesle gelen sağlık

Sağlık
Health

Breathing in health

Eda Eraslan

life

Nefes almak içgüdüseldir ve doğduğumuzda ciğerlerimizi hava 
ile doldurup vücudumuza oksijen depolamayı öğrenmemize 
gerek yoktur. Fakat zaman içinde geliştirdiğimiz yanlış du-
ruş, oturuş ve uyku pozisyonlarımız nefes alışımızı da olum-
suz etkiler. Özellikle masa başında omuzlarımızı düşürüp 
oturduğumuz ya da karnımızı içimize çekerek yürüdüğümüz  
zamanlarda, aslında tamamen yanlış nefes alıyor ve bu yanlış-
lığı o kadar uzun süre devam ettiriyoruz ki bedenimiz doğru  
nefes alma pratiğini kaybediyor. Hiç farkında olmadan nefesin  
vücudumuza vereceği pek çok iyilikten de mahrum kalıyoruz. 

Breathing is instinctual and when we are born, we don’t have 
to fill our lungs with air and teach our body to store oxygen. 
The wrong posture, sitting and sleeping positions we develop 
in time, however, also have a negative impact on the way we 
breathe. Especially when we stoop in front of the desk or suck 
in our stomach while walking, we are breathing in a completely 
flawed way and we continue it for so long that our body loses 
its practice of correct breathing. Without even realizing it, we 
are deprived of the many good things breathing can bestow 
upon our bodies.
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Yanlış nefes alarak akciğerlerimizin maksimum kapasiteyle 
çalışmasını engellemekle kalmıyor, aynı zamanda kan pompa-
layarak organlarımıza oksijen taşınmasını sağlayan kalbimizi 
yoruyor ve zararlı toksinlerin vücudumuzda birikmesine se-
bep oluyoruz. Oksijen vücudumuzun temel ihtiyacı; iç organ-
larımız, sinir sistemimiz, beynimiz oksijen olmadan birkaç 
dakikadan fazla işlev gösteremez. Peki, vücudumuzu oksijenle 
dolduracak doğru nefes alma teknikleri neler?

Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği standartlara göre doğru 
nefes almak sağlıklı bir bireyin akciğerlerini her dakika 4 ile 
6 litre arasında bol oksijenli hava ile doldurması anlamına 
geliyor. Nefes alıp verirken göğsün inip kalkması değil, diyaf-
ramın hareket etmesi gerekiyor. Diyaframı etkin kullanmak 
hem nefes alış-veriş süremizi uzatıyor hem de daha fazla hava 
teneffüs etmemizi sağlıyor. 

Breathing wrongly does not only obstruct our lungs from work-
ing at maximum capacity, but is also tiring for our heart, which 
pumps blood to convey oxygen to our organs, and thus cause 
the accumulation of harmful toxins in our bodies. Oxygen is the 
basic need of our bodies: Without oxygen, our internal organs, 
nervous system and brain cannot function for more than a few 
minutes. Well, what are the techniques of proper breathing that 
will fill our bodies with oxygen?

According to the standards set by the World Health Organiza-
tion, for a healthy individual breathing right means filling their 
lungs with oxygen-laden air of 4 to 6 liters per minute. When 
inhaling and exhaling, the chest should not go up and down but 
the diaphragm should move. Using the diaphragm efficiently 
both prolongs our inhaling and exhaling periods and ensures 
we take in much higher amounts of air.

Diyaframı etkin kullanmak hem nefes alış-veriş süremizi uzatıyor hem de  
daha fazla hava teneffüs etmemizi sağlıyor. 

Using the diaphragm efficiently both prolongs our inhaling and exhaling periods  
and ensures we take in much higher amounts of air.
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Doğru nefes almayı yeniden öğrenmek hiç de zor değil aslın-
da. Gün içinde yapacağımız basit egzersizlerle doğru nefes 
alma alışkanlığını tekrar edinmek mümkün. 

Yanlış nefes aslında fazla sık ve fazla sığ nefes anlamına geli-
yor. Yani yeterince oksijen almıyor ve yeterince karbondioksit 
vermiyoruz. Bu alışkanlığı değiştirmek için öncelikle burnu-
muzdan, yavaş yavaş ve olabildiğince uzun nefesler almalıyız. 
Nefes alırken ağır ağır dörde kadar, nefes verirken de yine ağır 
ağır altıya kadar saymayı deneyebiliriz. Bu egzersizi her gün 
en az 40 nefes için yapmaya çalışmalıyız. 

Hepimiz uyurken uzun ve derin nefesler alırız. Bu nedenle 
doğru nefes almayı alışkanlık haline getirebilmek için bir di-
ğer yol da uyku halindeki nefes alış-verişimizi taklit etmeye 
çalışmaktır. Sırtüstü yatıp gözlerimizi kapatalım, vücudumuzu 
rahatlatıp uyuduğumuzu farz edelim ve nefesimizi derinleştire-
lim. Göbek deliğimizin biraz altına koyacağımız hafif bir kitap,  
diyafram hareketlerimizi takip etmemizi kolaylaştıracaktır. 
Önce karnımızın alt kısmına, sonra ciğerlerimize doğru nefes 
almaya çalışalım. Nefes verirken de önce ciğerlerimizdeki, daha 
sonra da diyaframımızdaki havayı boşaltmaya odaklanalım.

Doğru nefes almak işte bu kadar basit!

Relearning how to breathe properly is in fact not difficult at 
all. With simple exercises we perform during the day, it is pos-
sible to reacquire the habit of breathing right.

Wrong breathing actually means heavy and shallow breath-
ing. That means we don’t inhale enough oxygen and exhale 
enough carbon dioxide. In order to change this habit, first 
breathe through our nose as slow and as long as we can. 
We can try slowly counting to four when inhaling and to six 
when exhaling. Try to do this exercise for at least 40 breaths  
every day.

We all take long and deep breaths while sleeping. Thus, one way 
to make a habit out of breathing right is to mimic the way we 
breathe while sleeping. Let’s lay on our back and close our eyes, 
imagine our body is relaxed and we are asleep. A light book we 
will place a little below our belly button will make it easier for 
us to track our diaphragm movements. Let’s try breathing first 
towards the lower part of our abdomen then our lungs. When 
exhaling, we should focus on first releasing the air in our lungs 
and then the air in our diaphragm.

Correct breathing is this simple!



83

0850 
724 

7788

› DASK
› TRAFİK
› KASKO
› KONUT
› EŞYA
› FERDİ KAZA
› YABANCI SAĞLIK

PTT SIGORTA ILE GELECEĞINIZI 
BUGÜNDEN GÜVENCE ALTINA ALIN, 
YARINLARA KEYIFLE BAKIN.
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When it comes to protecting clothes and 
storage areas of houses from moths, the 
first method that comes to mind is naph-
thalene. However, naphthalene is com-
posed of many hazardous chemicals and 
carcinogen materials. In fact, there are 
quite easy and natural ways to overcome 
moths without harming our health. We 
can fill a cloth bag with a mixture we will 
prepare with dry lavender, thyme and dry 
carnation and put it between our clothes or 
hang it in our wardrobe. The scent of these 
plants will cause the moths to flee and 
make our clothes smell fragrantly. 

Kıyafetleri ve evlerin depolama alanlarını 
güvelerden korumak söz konusu olduğun-
da akla ilk gelen yöntem naftalin. Ancak 
naftalin sağlığımızı tehdit eden pek çok ze-
hirli kimyasaldan oluşuyor ve kanserojen 
maddeler ihtiva ediyor. Oysa sağlığımıza 
zarar vermeden güvelerle başa çıkmanın 
son derece kolay ve doğal yolları var. Kuru 
lavanta, kekik ve kuru karanfillerden ha-
zırlayacağımız karışımı kumaş keselere 
doldurarak kıyafetlerimizin arasına koya-
bilir, dolabımıza asabiliriz. Bu bitkilerin 
kokuları güveleri kaçırırken kıyafetlerimi-
zin mis gibi kokmasını sağlayacak.

Pratik bilgiler
Good to knowlife

The benefits of cinnamon are too many 
to count. Thanks to cinnamon, which we 
sprinkle on the soils of our potted plants 
at home, we will win the struggle against 
plant flies and mushrooms, make our sick 
plants recover and  prevent mushroom re-
growth. For injured plants, the solution is 
again cinnamon. Our potted plants, when 
their branches are accidentally broken or 
their leaves harmed, may get infected in 
these parts and are decayed. Sprinkling 
cinnamon on these parts where there is 
an “open wound” will do the job of adhe-
sive plaster. Besides powder cinnamon, we 
may also use powdered cinnamon sticks.

Tarçının faydaları saymakla bitmiyor. Ev-
deki saksı bitkilerimizin toprağına serpe-
ceğimiz tarçın sayesinde bitki sinekleri ve 
mantarlarla mücadelede her zaman galip 
gelir, hastalanmış bitkilerimizi sağlıkla-
rına kavuşturur ve mantar oluşumunu 
engelleriz. Yaralanan bitkiler için çözüm 
yine tarçında. Yanlışlıkla dalını kırdığı-
mız ya da yaprağına zarar verdiğimiz sak-
sı bitkilerimiz bu bölgelerden enfeksiyon 
kapıp çürüyebiliyorlar. İşte “açık yara”nın 
olduğu bu bölgelere bir tutam tarçın serp-
mek yara bandı işlevi görüyor. Toz tarçının  
yanında çubuk tarçın da kullanabiliriz.
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Doweries prepared for brides, handicraft 
laces and linens handed over from our an-
cestors, sheets… These textile products turn 
yellow, pale and become stained by time 
even if not used. Fortunately, there are very 
easy methods of removing stains without 
harming the fabric. Soak the stained laun-
dry in lukewarm or cold milk for 3-4 hours. 
The stains will diminish. On the stains, 
which are not removed by milk, you may 
put carbonate and rub gently. After apply-
ing the process of milk and carbonate, you 
may rinse your lace and textile products in 
the washing machine or in hand. 

Gelinlere hazırlanan çeyizler, aile bü-
yüklerimizden kalan el emeği danteller, 
çarşaflar... Bu tekstil ürünleri kullanıl-
masalar dahi zaman içerisinde sararı-
yor, soluklaşıyor ve lekeleniyor. Neyse ki,  
kumaşa zarar vermeden sandık lekelerini 
çıkarmanın son derece basit yöntemleri 
var. Lekeli çamaşırları ılık ya da soğuk 
sütte 3-4 saat bekletin. Lekeler hafifleye-
cektir. Sütün çıkarmadığı lekelerin üstü-
ne ise karbonat koyup hafifçe çitilemeniz 
işe yarayacaktır. Süt ve karbonat işlemi 
uygulandıktan sonra dantel ve tekstil 
ürünlerinizi çamaşır makinesinde ya da 
elde durulayabilirsiniz.

Shoes that have been worn unchanged for 
a long time will cause bacteria that lead 
to bed smells because of foot perspiration, 
not wearing woolen socks, humidity or 
shoe material. We have an easy solution 
to prevent these annoying bad odors that 
cause discomfort. Before going to bed 
at night, place non-used tea bags inside 
your shoes and put them in a place where 
they won’t be dehumidified.  Tea bags 
will absorb the moisture and eliminate 
bad smells. In the morning, our shoes are 
ready to be worn!

Uzun süre değiştirilmeden giyilen ayak-
kabılar ayaklarımızın terlemesi, pamuk-
lu çorap giyilmemesi, nem ya da ayakka-
bıların üretildiği malzeme sebebiyle kötü 
kokular oluşturan bakterilere ev sahip-
liği yapıyor. Rahatsızlık veren bu kötü 
kokuların önüne geçmek için kolay bir 
çözümümüz var. Akşam yatmadan önce 
ayakkabılarımızın içine kullanılmamış 
çay poşetlerini yerleştirip onları nem-
lenmeyecekleri bir yere koyuyoruz. Çay 
poşetleri nemi emecek ve kötü kokuları 
yok edecek. Ayakkabılarımız sabah giyil-
meye hazır!

Sandık lekelerine veda edin
Say goodbye to chest stains
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Ice cream is a dessert that is a must in hot 
weather, the tastiest treat of our stressful 
times, and can always be kept in our freez-
er. When we keep ice cream in the freezer for 
too long, it becomes rigid and also hard to 
serve. To keep this beautiful dessert non-icy 
and soft, the only thing we have to do is to 
put the ice cream which is in a container 
or in package, into a zip lock bag while  
placing it into the freezer.

Sıcak havaların vazgeçilmez yiyeceği, 
stresli zamanların en lezzetli kaçamağı, 
buzluklarımızda her zaman saklayabile-
ceğimiz bir tatlı dondurma. Dondurma-
yı uzun süre buzlukta tuttuğumuzda bir 
hayli sertleşiyor ve servis etmesi de zorla-
şıyor. Bu güzel tatlıyı buzlanmadan ve yu-
muşak kalacak biçimde muhafaza etmek 
için yapmamız gereken tek şey, kapta ya 
da paketli olan dondurmayı derin dondu-
rucuya kaldırırken kilitli poşete koymak.

Splinters can form on your chopping board 
and unpainted wooden belongings. These 
can mix in with your food or lodge in your 
hands. However, it is very easy to make 
wooden objects brand new again. Place a 
damp towel over the area with splinters 
and iron over. Once you lift the towel, you 
will see that the splinter you have softened 
with moisture sticks back to the wood with 
the effect of the heat.

Doğrama tahtanızda veya boyasız ahşap 
eşyalarınızda kullanıma bağlı olarak za-
manla kıymıklar oluşabilir. Bu kıymıklar 
yemeklerinize bulaşabilir veya elinize 
batabilir. Halbuki ahşap eşyaları yepyeni 
hale getirmek çok kolay. Kıymıklı bölgeye 
nemli bir havlu koyun ve ütüleyin. Havlu-
yu kaldırdığınızda nemle yumuşattığınız 
kıymığın ısı etkisiyle tahtaya geri yapıştı-
ğını göreceksiniz.
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The way of harmonizing with life  
Aikido 

“Eğer aradığınız şey antrenmansa her-
hangi bir spor salonu işinizi görecektir. 
Eğer ne kadar güçlü olduğunuzu gös-
termek, yarışmalarda takdir edilmek ve  
kupaları rafınıza dizmek istiyorsanız, 
uğraşabileceğiniz birçok dövüş sporu 
vardır. Ama daha fazlasını arıyorsanız, 
her şeyiyle sağlıklı bir birey olarak kendi-
nizi geliştirmek istiyorsanız aikido ara-
dığınız şey olabilir…” M. Saotome Shihan

Japonya, her ziyaretçisinin damağın-
da başka bir tat bırakabilen ülkelerden 
biri. Bir taraftan modern şehirleri ve 
yaşamıyla bildik bir manzarayı hatır-
latırken, diğer taraftan küçük köyleri, 
kıyafetleri, müzikleri ile bizi mistik 
bir atmosfere taşıyor. Bir yanda dur-
madan ilerleyen teknoloji, diğer yanda 
kılıç taşıyan eski Samuray savaşçıla-
rının izleri... Tarihin yapraklarında 
derin bir yer tutan Samurayların ruh-
ları hâlâ varlıklarını sürdürüyor olsa 
gerek ki sanatları ve disiplinleri bir-
çok farklı alanda kendini gösteriyor. 

“If you are looking for training, any fit-
ness center will do the job for you. If you 
want to show how strong you are, to be 
praised in competitions and to line up the 
cups on your shelf, there are lots of mar-
tial arts that you can be occupied with. 
However, if you look for more and want 
to develop yourself totally as a healthy  
individual, aikido can be the thing you 
are searching for…” M. Saotome Shihan

Japan is one of the countries that leave 
a different taste in each visitors’ tongue.  
While on one hand it reminds us of a  
familiar scenery with its modern cities 
and life, on the other hand it carries us 
to a mystic atmosphere with its small 
villages, garments and music. Ever- 
developing technology on one hand, trac-
es of ancient Samurais carrying swords 
on the other… The spirits of the Samurais, 
who occupy a prominent place in history, 
must be still in existence since their arts 
and disciplines reveal themselves in 
many different fields. 

Oğuzhan Yılmaz

life Spor
Sports

Yaşamla uyumun yolu  
Aikido

O’Sensei Morihei Ueshiba
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Japonya’da içeride ve dışarıda yüzlerce yıl boyunca devam 
eden savaşlar sırasında gelişen yöntemler, nesilden nesile akta-
rılarak bugüne kadar gelmeyi başarmış. 1900’lerin başlarında 
O’Sensei Morihei Ueshiba’nın (1883-1969) bu teknikleri kendi 
barışçıl felsefesiyle birleştirmesi sonucunda, bugün neredeyse 
tüm dünyada milyonlarca insan tarafından çalışılan modern 
aikido ortaya çıkmış.

Aikido, üç kelimenin birleşiminden oluşuyor: Ai (uyum, birleşme), 
ki (ruh, yaşam gücü ya da evrensel enerji) ve do (yol, sanat). Yani 
en sade anlamıyla “yaşamla uyumun yolu” şeklinde dilimize çe-
virebiliriz. Biraz daha yakından baktığımızda ise saldıran kişi-
nin enerjisini merkezsel ve dairesel hareketlerle yönlendirmeyi, 
dengesini bozarak rakibin gücünü kendine karşı kullanmayı 
sağlayan bir savaş sanatı çıkıyor karşımıza.

In Japan, the methods developed throughout years at wars 
waged at home and abroad were able to reach the present day by 
being passed down from one generation to another. In the begin-
ning of the 1900s, when O’Sensei Morihei Ueshiba (1883-1969) 
combined these techniques with his own peaceful philosophy, 
modern aikido, which is practised today by almost millions of 
people in the entire world, emerged. 

Aikido is formed of the combination of three words: Ai (har-
mony, merger), ki (spirit, life force or universal energy) and do 
(path, art). In short, we can translate it into our language as 
“harmonizing with life”. When viewed much closer, we come 
across a martial art that ensures directing the attacker’s energy 
by using central and circular movements, unbalancing the  
opponent and using his force against him. 

Aikido üç kelimenin birleşiminden oluşuyor: Ai (uyum, birleşme), ki (ruh, yaşam 
gücü ya da evrensel enerji) ve do (yol, sanat). 

Aikido is formed of the combination of three words: Ai (harmony, merger), ki (spirit, 
life force or universal energy) and do (path, art).
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Aikido teknikleri güce güçle karşılık vermek yerine önce  
gücün önünden çekilmeyi ve daha sonra güvenli ve rakibe 
karşı üstün bir pozisyon almayı öğretiyor. Bu sayede rakibin 
gücü boşa çıkarılmış ve dengesi bozulmuş oluyor. Tabii bunu 
yaparken kendi dengemizi kaybetmemek için güçlü, dik ve do-
ğal bir duruşa ihtiyacımız var. Bu noktada bu sporun duruş 
bozuklukları olanlar için kesinlikle tavsiye edildiğini söyle-
mekte fayda var. Ancak eğitmeninize, yani sensei’nize duru-
munuzdan bahsetmeyi unutmayın.

Aikido aynı zamanda bir disiplin sanatı. Zihninizi disipline 
etmenize ve yeni bakış açıları kazanmanıza yardımcı oluyor. 
Her çalışmanızda yüzünüze doğru gelen bir yumruğun önün-
den sakince çekilirken, bedeninize, duruşunuza ve nefesinize 
odaklanmayı öğreniyorsunuz. Konsantrasyon yeteneğiniz geli-

Aikido techniques teach steering away from the force first 
and then taking a superior and safe position against the  
opponent instead of answering force with force. Thus, the 
opponent’s force becomes useless and unbalanced. Of course, 
while doing this, we need to have a strong, straight and nat-
ural posture. At this point, it will be useful to say that this 
sport is advised for people with flawed posture. However, 
don’t forget to inform your trainer, in other words your  
sensei about your condition. 

Aikido is an art of discipline, as well. It helps you discipline 
your mind and acquire new points of view. While calmly 
dodging a punch directed at your face in every workout, you 
learn to focus on your body, posture and breath. The ability 
of concentration is enhanced and you start to become more 

Aikido teknikleri güce güçle karşılık vermek yerine önce gücün önünden çekilmeyi, 
daha sonra güvenli ve rakibe karşı üstün bir pozisyon almayı öğretiyor.

Aikido techniques teach steering away from the force first and then taking a superior and 
safe position against the opponent instead of answering force with force. 
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şiyor ve çevrenizde olan biteni daha kolay fark etmeye başlıyor-
sunuz. Bir süre sonra bu deneyim, zihninizde anlam buluyor. 
Yani sorun her seferinde bir yumruk olmak zorunda değil. Bir iş 
toplantısında ya da eşinizle bir tartışma esnasında söylenen bir 
kelimeye takılır kalırsınız bazen. Sinirlenir, durumun kontrolü-
nü kaybedersiniz. İşte böyle bir durum için aikido, tek bir nokta-

aware of your surroundings.  After a while, this experience 
finds meaning in your mind. In other words, the problem 
doesn’t have to be a punch each time. Sometimes you get stuck 
on a word said during a business meeting or in a dispute with 
your spouse. You get angry and lose control of the situation. 
It is for such cases that aikido may teach not to focus on a 

ya ya da probleme saplanıp kalmamayı, olaylara daha geniş bir 
çerçeveden bakmayı öğretebiliyor. Üzerinize gelen fiziksel sal-
dırıların arasındayken sakince nefes almayı ve sadece gerektiği 
kadar hareket etmeyi öğrendiğinizde, sözlü bir tartışmada ya 
da bir iş problemi karşısında sakinliğinizi korumanız ve çözüm 
üretmeniz çok daha kolay oluyor.

Belki de yaşamla uyumun sanatı sayesinde her gün karşı-
mıza çıkan zorluklarla mücadele etmek yerine onlara uyum  
sağlamayı öğrenebiliriz.

single point or dwell on a certain problem but to look at the 
events from a wider perspective. When you learn to breathe 
calmly and make moves only when needed in the middle of 
physical attacks coming towards you, it becomes much easier 
to keep calm in verbal discussions or in the face of a business  
problem, and to find a solution. 

Perhaps, through the art of harmonization with life, we can 
learn to harmonize with the difficulties we face everyday 
rather than battling them.
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Geçmişin postası
Post of the past

life

Sevgili Sammy, 

Uzun zamandır sana yazmayı istiyordum. Geçici olarak hapiste 
olmam ve diğer işlerin yanı sıra bir de Nijerya’ya yaptığım se-
yahat beni bundan alıkoydu. 

Neredeyse 2 ay önce mücadelemiz için yardımını talep etti-
ğimde bu kadar yaratıcı ve coşkulu bir yanıt beklemiyordum. 
Şahane desteğin hepimize ilham veriyor; Komite yoğun şekil-
de 27 Ocak hazırlıklarını yürütüyor. Umarım minnettarlığı-
mızı, hissettiğimiz sıcaklıkta sana iletebilirim. 

New York’taki olağan ve yoğun geçici kalışlarımın birinde, 
daha önce de misafir olduğum Nemiroffların daveti sırasında 
Oscar Brown’ın “Kicks and Co.” adlı oyununu dinleme fırsatı 
buldum. Senin oyunla alakanı öğrendim ve çok mutlu oldum. 

Dear Sammy, 

I have been meaning to write you for quite some time. A sojourn 
in jail and a trip to Nigeria among other tasks have kept me 
behind. 

When I solicited your help for our struggle almost two months 
ago, I did not expect so creative and fulsome a response. All of 
us are inspired by your wonderful support and the Committee 
is busily engaged in the preparations for January 27th. I hope 
I can convey our appreciation to you with the warmth which 
we feel it. 

In the midst of one of my usual crowded sojourns in New York, 
I had the opportunity to hear the play, “Kicks and Co.” by Oscar 
Brown at the invitation of the Nemiroffs, at whose home I have 
previously been a guest. I learned of your interest in it and I am 
deeply pleased. 

Martin Luther King Jr.’ın Sammy Davis Jr.’a teşekkür mektubu
Martin Luther King Jr.’s thank-you letter to Sammy Davis Jr.
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Bildiğim kadarıyla ruhun çatışmalarını, hem siyahi hem beyaz 
insanlarımızın bu vahim zamanlarda karşılarına çıkan ahlaki 
seçimleri bu denli zekice yansıtan bir eser, Amerikan sahne-
sine pek nadir geliyor. Bu oyun ayrıca çok zarif dokunuşlu ve 
eğlenceli; bu nedenle çok daha ikna edici. 

Sanat insana birçok açıdan etki ediyor ve onu değiştiriyor çün-
kü sevgi gibi kalp vasıtasıyla ve doğrudan kalbe hitap ediyor. 
Bu genç adamın çalışması kendine has yöntemiyle genç insan-
larımızın ahlaki gücü ve enerjisi sayesinde büyük kalabalıkla-
rın vicdanına etki edecektir. Bunun senin gibi son derece et-
kili bir kaynaktan gelmesi hepimize hem ilham hem de destek  
verecektir. 

Bu çerçevede, seni bunu yapmaya yönlendiren sebeplere ve bil-
geliğe olan takdirimi bir kez daha seninle paylaşmak isterim. 

En içten dileklerimle, 

İmza, “Martin”  
Martin Luther King, Jr. 
MLK.m

To my knowledge, rarely has there come upon the American 
scene a work which so perceptively mirrors the conflict of soul, 
the moral choices that confront our people, both Negro and 
white, in these fateful times. And yet a work which is at the 
same time, so light of touch, entertaining--and thereby all the 
more persuasive. 

Art can move and alter people in subtle ways because, like 
love, it speaks through and to the heart. This young man’s work 
will, in its own special way, affect the conscience of vast num-
bers with the moral force and vigor of our young people. And  
coming as it does from a source so eminently influential as 
yourself, it will be both an inspiration and a sustenance to us all. 

In that context, let me share with you again my appreciation for 
the motives and the wisdom that have led you to it. 

Very sincerely yours, 

(Signed, “Martin”) 
Martin Luther King, Jr. 
MLK.m

Şiddet karşıtı ve ırklar arasında eşitliği gözeten görüşleriyle 
tanınan Martin Luther King, Amerikalı şarkıcı ve aktör  
Sammy Davis Jr.’a yazdığı bu mektupta, uğruna mücadele 
ettiği değerlere verdiği destek için sanatçıya teşekkürlerini  
sunuyor. Bunun yanı sıra King, “Kicks & Co” adlı müzikale 
olan beğenisini de ifade ediyor. 

In this letter written to American singer and actor Sammy 
Davis, Martin Luther King – known for his views of non- 
violence and racial equality – extends his thanks to the artist 
for the support he has granted to the values King fights for. In 
addition, King also expresses his appreciation for the musical 
“Kicks & Co”.



94

Kağıttan dünya  
Origami

Hobi
Hobby

A world of paper  
Origami

Eda Eraslan 

life

Japonca “katlanmış kağıt” anlamına gelen origami 
yetişkinlerin yeni gözdesi olmaya aday. Boya 
kitapları ve basit maket yapımının ardından  
origami de gündelik hayatın koşturmacasından 
ve stresinden bunalan, bilgisayar ya da televizyon 
karşısında geçirdiği saatleri daha verimli kullan-
mak isteyen yetişkinlerin rağbet ettiği bir hobi 
olmaya başladı. Japonların geleneksel kağıt kat-
lama sanatı olarak bilinen origami, kare kağıtlar 
ve birkaç temel katlama tekniğiyle zihninizi din-
lendirip stresinizi azaltmayı vadediyor. 

Meaning “folded paper” in Japanese, origami is 
likely to become a new favorite for grown-ups. 
Following coloring books and simple modeling, 
origami has started to become a hobby preferred 
by those overwhelmed by the hustle and bustle as 
well as the stress of daily life, and those who want 
to make better use of the time they spend in front 
of the television. Known as the traditional Japa-
nese art of folding paper, origami promises to re-
lax your mind and lower your stress with square  
papers and a few basic folding techniques.
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Kağıdın doğum yeri Çin’den Budist rahipler aracılığıyla  
Japonya’ya taşındığı düşünülen origami, başta öncelikle zen-
ginlerin uğraştığı bir hobiyken kağıdın giderek yaygınlaşma-
sı ile gelişip çeşitlenir. 20. yüzyılda çocukların matematiksel 
zekasını geliştirmek için ders olarak okutulur, daha sonraları 
öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak için elişi dersi 
müfredatına eklenir. Yüzyılların bilgeliğini taşıyan bu eğlen-
celi uğraşı öğrenmek artık çok kolay.

Thought to have been carried to Japan from China – the birth-
place of paper – by Buddhist monks, origami was at first a 
hobby for the wealthy but as paper become more widespread, 
it developed and diversified. In the 20th century, it was taught 
as a lesson to enhance the mathematical intelligence of children, 
later on it was added to the handwork syllabus to bring out  
children’s creativity. Carrying the wisdom of centuries, this fun  
occupation is now very easy to learn.

Origamiye başlamanın en güzel tarafı aslında hiçbir özel  
materyale ihtiyaç duymamanız. Origami yapmak için özel 
renkli kağıtlar ve değişik katlama tekniklerini anlatan origami 
kitapları edinmek mümkün olsa da ilk denemeler için orta sert-
likte herhangi bir kağıt ve internetten ya da elişi dergilerinden 
edinebileceğiniz birkaç temel model kullanmanız yeterli.

The best part about starting origami is in fact that you don’t 
need any special materials. Although to practice origami it is 
possible to acquire special colored papers and origami books 
recounting different folding techniques, for your first tries a  
paper of medium stiffness and a few basic models you can get 
off the Internet or handcraft magazines will suffice.

Japonların geleneksel kağıt katlama sanatı olarak bilinen origami, kare kağıtlar ve 
birkaç temel katlama tekniğiyle zihninizi dinlendirip stresinizi azaltmayı vadediyor.

Known as the traditional Japanese art of folding paper, origami promises to relax your 
mind and lower your stress with square papers and a few basic folding techniques.
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Eğer ilginizi 
derinleştirmek ve bu 

sanatta ilerlemek 
isterseniz, yeni 

teknikler öğrenmek 
ya da daha 

karmaşık modeller 
çalışmak için sonsuz 

seçeneğiniz var.
If you want to further 
develop your interest 
and make progress 
in this art, you have 
countless options to 

learn new techniques 
or be engaged in 

more complex models. 

Bir-iki model denedikten sonra bu 
işe merak saldığınızı düşünürseniz, 
o zaman her tür origami malzemesi 
satan büyük kırtasiyeler ve inter-
net sitelerinde dolaşmanın vaktidir.  
Temel ihtiyacınız ise kağıtlar. Başlan-
gıç seviyesinde en uygun seçenek mat 
renkli, kaygan olmayan yüzeyli ve 
orta kalınlıkta kağıtlardır. Origami 
sanatında ilerledikçe özel dokulu, iki 
renkli ya da parlak yüzeyli kağıtlarla 
da çalışmak mümkün. Kağıtlarınızı 
edindikten sonra kağıt makası, tut-
kal, katlama aleti gibi temel birkaç 
malzeme daha alarak origami seti-
nizi tamamlayabilirsiniz. Görüldüğü 
gibi, origami belki de en masrafsız 
hobilerden biri!

If you realize you have an interest for 
origami after trying out a few models, 
then it is time to wander big stationery 
stores that sell all sorts of origami ma-
terials as well as web sites. Your basic 
requirement is paper. In the beginner’s 
level, the most proper option is matte, 
non-slippery and medium-stiff sheets 
of paper. As you make progress in the 
art of origami, it is possible to work 
with specially textured, duo-colored 
or bright-surfaced sheets of paper. 
After acquiring your sheets of paper, 
you can complete your origami set by 
getting a few more basic materials 
such as paper scissors, glue and fold-
ing apparatus. As it is seen, origami is 
perhaps one of the cheapest hobbies!
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Kısacası origami elinizin altında binbir şekle giren renkli ka-
ğıtların arasında kaybolup dinleneceğiniz, hem yaratıcılığını-
zı geliştirip hem stres atacağınız yeni bir dünya sunuyor.

Long story short, origami offers you a new world in which you 
can get lost and rest between colorful papers that take on thou-
sands of shapes, and in which you can enhance your creativity 
and reduce stress.

Eğer ilginizi derinleştirmek ve bu sanatta ilerlemek isterseniz, 
yeni teknikler öğrenmek ya da daha karmaşık modeller çalış-
mak için sonsuz seçeneğiniz var. Farklı internet sitelerinde 
amatörden profesyonele pek çok origami modeli ve açıklaması 
bulabilirsiniz. Origaminin popülerleşmesiyle bu sanatın ince-
liklerini anlatan pek çok kitap da artık piyasada. Hem katlama 
sanatının detaylarını hem de farklı modelleri bu kitaplardan 
öğrenebilirsiniz. Ya da kısa süreli bir kursa kaydolup tek bir 
kağıdın katlanması ile yapılan klasik origami, birbirine ben-
zeyen parçaların birleşimiyle oluşturulan modüler origami, 
kağıdın ıslatılması ile daha detaylı formlar elde etmenizi sağ-
layan ıslak origami veya kağıdı sadece katlayarak değil kese-
rek de şekillendirebileceğiniz krigami gibi farklı türlerde de  
uzmanlaşabilirsiniz. Üstelik öğrendiklerinizi etrafınızdaki-
lerle, özellikle çocuklarınızla paylaşarak onlarla geçirdiğiniz 
keyifli saatleri artırmanız da mümkün. Uzmanlar, origaminin 
hem yetişkinler hem de çocuklarda el-göz koordinasyonu-
nun gelişmesine katkıda bulunduğunu ve dizilim takip etme,  
dikkat ve yönlendirme becerilerini artırdığını vurguluyor.

If you want to further develop your interest and make progress 
in this art, you have countless options to learn new techniques 
or be engaged in more complex models. On different web sites, 
you can find many origami models and explanations from  
amateur to professional level. As origami has become more 
popular, there are now many books on the market that tell of the  
intricacies of this art. Through these books, you can discover 
both the details of the art of folding and different models, or you 
can get enrolled in a course and specialize in different types such 
as classical origami, which is made with the folding of a single 
sheet of paper; modular origami, which is composed of pieces 
that resemble one another; wet origami, which ensures you get 
more detailed forms with wet paper, or krigami, in which you 
can shape paper by not just folding it, but also cutting it. More-
over, you can add to the pleasurable times by sharing what you 
have learned with people around you, especially your children. 
Experts underline that origami helps enhance hand-eye coor-
dination in both children and adults, and that it heightens skills 
such as sequence following, attention and directing.
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Ayran aşı çorbası

Yapılışı:

Preparation:

Ayran aşı soup

Ayran aşı çorbası, içeriğindeki besinler 
ve hem soğuk hem sıcak tüketilebilmesi 
bakımından oruç tutulan günler için 
son derece sağlıklı, doyurucu ve besle-
yici bir ana öğün alternatifidir.

“On Bir Ayın Sultanı” Ramazan’ı iftar ve 
sahur sofralarınızı süsleyecek leziz tarif-
lerle karşılamak istedik. Afiyet olsun...

Bir gece önceden ayrı kaplarda suda bekletilen buğday ve nohutlar ayrı tencerelere 
alınır, haşlanır ve suları süzülür. Buğdayların haşlandığı su çorba yapımında kulla-
nılacaktır. Haşlanan nohutlar buğdaylarla yavaşça karıştırılır. Buğday ve nohutlar 
piştikten sonra ocaktan alınarak soğumaya bırakılır. Ayrı bir kapta çırpılan yoğurt, 
tuz ve kuru nane soğumuş olan buğday ve nohuta eklenir. Servis sırasında çorba kase-
lerine ince kıyılmış dereotu, haşlanmış mısır taneleri, zeytinyağı ve pul biber eklenir.

Owing to its nutrients and the fact that 
it can be consumed both hot and cold, 
ayran aşı soup is a very healthy, fill-
ing and wholesome snack alternative 
for days of fasting.

We wanted to welcome Ramadan, the 
“Sultan of Eleven Months” with deli-
cious recipes to adorn your suhur and 
fast-breaking tables. Enjoy...

Soak the wheat and cracked wheat in separate bowls the night before and place 
them inside different pots the next day. Boil until the wheat is puffed up. The water 
in which we boil the wheat will be used when making the soup. Boiled chickpeas 
are stirred slowly with wheat. When the wheat and the chickpea are cooked, take 
them off the heat and leave to cool. Nicely whisk the yoghurt, salt and dried mint in 
a separate pot and add to wheat and chickpeas. While serving, add finely chopped 
dill, boiled corn, olive oil and red pepper to the bowls.

- 1 su bardağı buğday ya da yarma
- Yarım su bardağı nohut
- 1 çay bardağı haşlanmış mısır tanesi
- 600 gram süzme yoğurt
- 1,5 litre (yaklaşık 8 su bardağı) su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım demet ince kıyılmış dereotu
- İsteğe bağlı olarak pul biber

- 1 cup of wheat or cracked wheat
- Half a cup of chickpeas
- 1 tea glass of boiled corn
- 600 grams of drained yoghurt  
- 1.5 liters (about 8 cups) of water
- 1 dessertspoon of salt
- 1 dessertspoon of dried mint
- 2 spoons of olive oil
- Half a bundle of finely chopped dill
- Red pepper to taste

Ingredients

Malzemeler

Ramazan lezzetleri
Ramadan delicacies

Mine Durur

Gastronomi
Gastronomylife
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Kolay etli pide

Yapılışı:

Preparation:

Easy meat pide

Lezzetine doyulmaz etli pideyle  
protein, karbonhidrat ve enerji veren 
lipidleri tek bir porsiyonda almanız 
mümkün.  

Hamur malzemeleri karıştırılır, yoğrulur ve mayalanması için ağzı kapalı şekilde 
1 saat dinlenmeye bırakılır. Kuşbaşı doğranmış et yağsız tavada kavrulur. Etler 
suyunu çekince tavaya sıvı yağ, ince doğranmış soğan, biber ve baharatlar ekle-
nir ve 5-7 dakika kavrulur. Mayalanan hamur orta boy bezeler şeklinde bölüne-
rek gondol şekline getirilir. İçine malzemeler yerleştirilir, üstüne ise arzu edilen 
miktarda kaşar eklenir. Pideler yağlı kağıt kaplanmış fırın tepsisine birbirine 
değmeyecek şekilde sıralanır ve önceden 200 dereceye getirilmiş fırına verilir.  
25-30 dakika içinde etli pideniz hazır olacaktır.

It is possible with the tasty pide to get 
proteins, carbohydrates and energy 
source lipids in one portion.

Mix the dough ingredients and knead them until they are soft, leave the dough to 
rise for about an hour by covering it. Start cooking the diced meat in a pan with 
no oil. When the meat has come to a simmer, add the oil, finely chopped onion and 
pepper, and the spices to the pan and stir for 5-7 minutes. Divide the dough into 
medium-sized balls and place the filling in the middle. Add your desired amount of 
kaşar cheese on the pide filling. Fold the corners of the dough inside and make them 
into gondolas. Place the pides on a baking sheet-covered oven tray without them 
touching each other and place them in the oven preheated to 200 degrees. Your meat 
pide is ready in 25-30 minutes.

Hamur malzemeleri:
- 3-4 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 su bardağı ılık su
- 1 paket hazır maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
İç malzemeleri:
- 350 gram kuzu ya da dana eti
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 2-3 adet yeşil biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı tuz
- 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Dough ingredients:
- 3-4 cups of flour
- 2 tablespoons of yoghurt
- 1 cup of warm water
- 1 pack of instant yeast
- 1 dessertspoon of salt
- 1 dessertspoon of sugar
Filling ingredients:
- 350 grams of lamb or veal 
 - 1 medium-sized onion
- 2-3 green peppers
- 1 teaspoon of pepper
- 1 teaspoon of cumin
- 1 teaspoon of salt
- 100 grams of grated kaşar cheese

Ingredients

Malzemeler
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Zeytinli kaşık salata

Yapılışı:

Preparation:

A, D, E ve K vitaminleri ile kalsiyum 
bakımından son derece zengin olan 
zeytin, sindirim sistemini düzenle-
meye de yardımcı bir besindir. İçe-
riğindeki oleuropein maddesinin ise 
hücre yenilenmesine yardımcı olduğu 
bilinmektedir. Bağırsak aktivitesinde-
ki olumlu etkisi ve içeriğindeki yüksek 
kalsiyum sebebiyle zeytin, Ramazan 
sofralarının da vazgeçilmezlerinden-
dir. Bu faydalı gıdanın tazecik mev-
sim sebzeleriyle bir araya gelmesiyse 
damaklarımız için adeta bir şölen.

Maydanoz ve nane güzelce yıkanıp ayıklandıktan sonra ince ince kıyılır.  
Domates, salatalık ve biberler küp şeklinde doğranır. Yeşillikler ve sebzeler salata  
kasesine alınır. Çekirdekleri çıkartılmış siyah zeytinler her biri 3-4 halka olacak 
şekilde doğranır ve malzemelere ilave edilir. Zeytinyağı, limon, nar ekşisi ve tuz 
küçük bir kavanoz ya da sos kabında güzelce çalkalanır ve salataya eklenir. 

Quite rich in terms of vitamins A, D, 
E and K as well as calcium, olive also 
helps regulate the digestive system. 
The oleuropein it contains, on the  
other hand, is known to help cell  
renewal. Thanks to its positive effect 
on bowel movement and high calcium 
composition, olive is also indispensi-
ble for Ramadan tables. The union of 
this beneficial ingredient with fresh  
seasonal vegetables is almost like a 
feast for the palate. 

Nicely wash and clean the parsley and the mint and finely chop them. Dice the  
tomato, cucumbers and peppers. Put the greens and the vegetables inside a salad 
bowl. Cut each pitted olives so as to form 3-4 rings and add them to the ingredients. 
Nicely shake the olive oil, lemon, pomegranate syrup and salt inside a small jar or 
sauce container and add to the salad.

“Spoon” salad with olives
- 3-4 adet domates veya  
   9-10 adet çeri domates
- Yarım demet maydanoz
- 2-3 adet biber
- 4 dal taze nane
- 2 adet salatalık
- 10-15 adet siyah zeytin
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 küçük limon
- 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
- 1 çay kaşığı tuz

- 3-4 tomatoes or 9-10 cherry tomatoes
- Half a bundle of parsley
- 2-3 green peppers
- 4 stalks of fresh mint
- 2 cucumbers
- 10-15 black olives
- 2 table spoons of olive oil
- 1 small lemon
- 1 dessertspoon of pomegranate syrup
- 1 teaspoon of salt

Malzemeler
Ingredients
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Date energy balls

Preparation:
Soak the dates for 10-15 minutes so that they are softened. Mix the oatmeal with 
milk. Drain the softened dates and cut them into 4-5 pieces, mix them inside the 
blender first with the oatmeal then the almonds and walnuts. Break apart small 
pieces from the pasty mixture and shape them into balls. Cover them in coconut 
shreds and cacao if you wish. After staying in the refrigerator for 15 minutes, your 
date energy balls are ready to serve.

Hurmalı enerji topları

Yapılışı:

Zinde ve enerjik kalmamız için  
gerekli olan hemen hemen bütün be-
sin ögelerini içeren hurmayla yapılan 
enerji topları, gün içerisinde şekeri-
nizin düşmesini önleyecektir.

Hurmalar 10-15 dakika suda bekletilerek yumuşatılır. Yulaflar çekebilecekle-
ri kadar sütle karıştırılır. Yumuşayan hurmalar süzülüp 4-5 parçaya ayrılarak 
önce yulaflarla sonra badem ve cevizlerle mikserde karıştırılır. Macun kıvamı-
na gelen karışımdan küçük top parçaları hazırlanır. Enerji topları isteğe göre  
hindistan cevizi veya kakaoyla kaplanır. 15 dakika buzdolabında dinlendikten 
sonra hurmalı enerji toplarınız servise hazır.

Made with dates, which contain  
almost all nutritional elements to keep 
us fit and energetic, energy balls will 
prevent the dropping of our blood  
sugar throughout the day.

- 13-14 adet çekirdeksiz hurma
- Yarım su bardağı yulaf ezmesi
- Yarım su bardağı süt
- Yarım su bardağı çiğ badem
- Yarım su bardağı ceviz
- 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi (isteğe bağlı)
- Hindistan cevizi ve kakao

- 13-14 pitted dates
- Half a cup of oatmeal
- Half a cup of milk
- Half a cup of raw almonds
- Half a cup of walnuts
- 1 dessertspoon of peanut butter (optional)
- Coconut shreds and cacao

Malzemeler
Ingredients
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17 Haziran 1921 Edirne doğumlu İlhan Koman, 1940’ta  
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenimine başlamış, 
1945 yılında Rudolf Belling’in öğrencisi olarak mezun olmuş-
tur. Kazandığı devlet bursu ile Paris’e giden sanatçı, 1947-51 
tarihleri arasında Académie Julian ve l’École du Louvre’da, 
1951-58 yıllarında ise İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi bün-
yesinde çalışmalarını sürdürmüştür. 1958’de İsveç’in başkenti 
Stockholm’e yerleşen Koman burada İsveç Uygulamalı Güzel 
Sanatlar Akademisi Konstfackskolan’da öğretim üyeliği göre-
vine başlamış ve vefat ettiği 1986 tarihine kadar atölye olarak 
da kullandığı Hulda isimli teknesinde yaşamıştır. Eserleriyle 
çok sayıda ödüle layık görülen İlhan Koman, insanı, doğayı ve 
matematik, geometri ile fizik olgularını harmanladığı özgün 
çalışmalarıyla evrensel bir sanatçıdır. 

Born on 17 June 1921 in Edirne, İlhan Koman started receiv-
ing education at the İstanbul Academy of Fine Arts in 1940. 
He graduated as a student of Rudolf Belling in 1945. The  
artist, who went to Paris with state scholarship, continued his 
works at the Académie Julian and l’École du Louvre between 
1947-1951 and at the İstanbul Academy of Fine Arts between 
1951-1958. Koman settled in the capital of Sweden, Stockholm 
in 1958, started to work as a faculty member at Royal Swedish 
Academy of Fine Arts in Konstfackskolan and lived in his boat 
called Hulda, which he also used as atelier, until he passed away 
in 1986. Accorded many awards with his works, İlhan Koman 
is a universal figure with his idiosyncratic pieces in which he 
has blended man, nature, and the phenomena of mathematics,  
geometry and physics. 

Itır Şensoy

İlhan Koman

Sanatçılar ve eserleri:  
İlhan Koman
Artists and workslife

© Koman Vakfı
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Anıtkabir Doğu Kanadı Rölyefleri
Eastern Wing Reliefs of Atatürk’s Mausoleum

Anıtkabir’de mozoleye çıkan merdivenlerin doğu kanadında 
yer alan büyük kabartmalar İlhan Koman’ın 1952’de Anıtkabir 
Heykel Yarışması kapsamında birincilik kazanan kompozis-
yonu ile oluşturulmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi’nin 
tasvir edildiği rölyeflerde savaş, vatan müdafaasında halk, 
Başkomutan Mustafa Kemal ve ona zafer çelengi sunan bir 
melek gibi figürler yer alır. En solda bulunan kadın, vatanı; 
diz çökmüş genç, Türk ordusunu; meşe ağacı ise kesin zafe-
ri temsil etmektedir. Koman’ın Paris’te görüp etkilendiği  
Mezopotamya ve Mısır rölyeflerindeki usul, Anıtkabir için  
hazırladığı bu kabartmalarda vücutların önden, yüzlerin  
profilden betimlenmesiyle kendini gösterir.  

The great reliefs on the Eastern wing of the stairs leading to 
the mausoleum were formed with İlhan Koman’s composition 
that ranked first at the framework of the Atatürk’s Mausoleum 
Sculpture Competition in 1952. On the reliefs, where the Battle 
of Sakarya is depicted, there are depictions such as war, pub-
lic in homeland defense, Commander-in-Chief Mustafa Kemal 
and an angel presenting a victory wreath to him. The woman in 
the far-left represents the homeland whereas the young man on 
bended knee the Turkish army; and the oak tree absolute victory. 
The method used in Mesopotamian and Egyptian reliefs, which 
Koman saw in Paris and fell under the influence of, shows itself 
on the reliefs prepared for Atatürk’s Mausoleum through the  
depiction of the bodies from the front and the faces from the sides. 

© Yıldırım Arıcı
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Eser, İlhan Koman’ın yüzeylerin ve biçimlerin sırrını, bu 
bağlamda matematik ve geometri üzerine çalışmaları araş-
tırmaya yoğunlaştığı 1970 yılına tarihlenir. İzleyicinin doğ-
rudan katılımını gerektiren, onun başlattığı devinimi zemin 
eğimli olsa dahi yürür gibi bir hareketle, herhangi bir engelle 
karşılaştığında ise semazen misali kendi ekseninde döne-
rek sürdüren heykel, tek parça ağaçtan yapılmıştır. Ahşabın 
esnekliğini kullanarak ortaya çıkardığı bu eserine Koman, 
ağacın mistik bir doğası olduğuna duyduğu inançla “Derviş” 
adını vermiştir. Böylece eser, özde mistik bir karakterin yanı 
sıra akıl ve matematiğin dışa vurumu bir devinim ve dengeye 
ulaşmıştır. 

The work dates back to 1970 when İlhan Koman concentrated 
on studying the mystery of surfaces and forms and in this con-
text works on mathematics and geometry. The sculpture, which  
requires the direct inclusion of the audience and which continues 
the motion the audience has started with a walking-like  
movement even though the surface is inclined and whirls around 
like a dervish facing obstacles, was made of a mono-block tree. 
Koman named his work, which he created by using the elasticity 
of wood, “Dervish” with the belief that the tree has mystical  
nature. Thus, in addition to an essentially mystical charac-
ter, the work has acquired a motion and balance that is the  
manifestation of reason and mathematics. 

Derviş
Dervish

© Yıldırım Arıcı
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İlhan Koman, uçurtma kuyruklarından esinlenerek 1970’lerin 
sonunda “Sonsuz Eksi Bir” adlı bir seri için çalışmalara başlar. 
Birim ögeyi temel alarak yinelenen biçimler seyircinin zihninde 
bir süreklilik kazanarak sonsuzluk kavramının üç boyutlu bir 
izdüşümünü mümkün kılar. Bu eserini oluştururken çok sayı-
da prototip üzerinde çalışan sanatçı materyal olarak kullandığı 
çeliğin anıtsal boyutlarda üretime izin vermemesi dolayısıyla  
titanyum ile çalışabilmeyi dilemiş, onun bu dileği vefatından 
çok sonra gerçekleştirilmiştir. Eser, Stockholm’de Koman’ın 
asistanlığını yapan Marco Veschetti ve Koman Vakfı ekibinin bir 
yıl süren yoğun çalışmalarıyla anıtsal boyutlarda (6 metre) ve 
titanyum kullanılarak 2007 yılında yeniden canlandırılmıştır. 

Inspired by the tails of kites, İlhan Koman started working 
for a series called “Infinity Minus One” at the end of the 1970s. 
Forms repeated by taking the unit element as basis make the 
three-dimensional projection of the concept of eternity possible 
by achieving continuity in the mind of the audience. Having 
worked on many prototypes while creating this piece, the artist 
wanted to work with titanium as the steel, his material did not 
allow for production of monumental size; this wish was real-
ized long after he passed away. The work was revived again 
by Marco Veschetti in 2007, who was Koman’s assistant in  
Stockholm, and the Koman Foundation team in monumental 
size (6 meters) by using titanium. 

Sonsuzluğa
To Eternity

© Yıldırım Arıcı
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Akdeniz Heykeli, 12 milimetre kalınlığında, eşit aralıklarla 
yerleştirilen 112 metal levhadan oluşur ve özünde kağıt kesme 
katlama tekniğinden esinlenmiştir. Levhaların kıvrımlı şek-
li, araları dolduran boşluk, birim tekrarı kullanımı heykele 
devinim, derinlik ve canlılık kazandıran temel unsurlardır. 
1980 yılında tamamlanan eser bir sigorta şirketi için yaptırıl-
mış, 1981’de ise Koman’a Sedat Simavi Vakfı Görsel Sanatlar 
Ödülü’nü kazandırmıştır. İstanbul’da farklı zamanlarda çe-
şitli lokasyonlarda konumlandırılan eser, bugün Taksim’deki 
Yapı Kredi Kültür Sanat binasında sergilenmektedir. Binanın 
şeffaf camla kaplı kısmından Galata Meydanı’nı seyreden 
Akdeniz Heykeli, İlhan Koman’ın Türkiye’de en çok tanınan 
eserlerinden biridir.

The Sculpture Mediterranean is made of 112 equally spaced 
metal plaques of 12 millimeters width and fundamentally  
inspired by paper cutting-folding technique. The curved forms 
of the plaques, the space between them as well as the use of 
unit repetition are the basic elements that bring motion, depth 
and vitality to the sculpture. Completed in 1980, the work was 
made for an insurance company, and brought Koman the Sedat 
Simavi Foundation Fine Arts Award in 1981. The work, which 
was placed in different locations at different times in İstanbul, 
is exhibited today at the Yapı Kredi Culture and Art building in 
Taksim. The Sculpture Mediterranean, which faces the Galata 
Square through the transparent glass part of the building, is one 
of the most known works of İlhan Koman in Turkey. 

Akdeniz
The Mediterranean

Tüm Kredi Kartlarınızla
PTT İşyerlerinden

Otomatik Talimat Verin

Bakiyeniz Hiç 
Bitmesin

* İlhan Koman Kültür ve Sanat Vakfı Küratörü Yıldırım Arıcı’ya fotoğraflar için teşekkür ederiz. *We would like to thank the curator of the İlhan Koman Foundation for Arts & Cultures  
Yıldırım Arıcı for photos.

© Yıldırım Arıcı
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Tüm Kredi Kartlarınızla
PTT İşyerlerinden

Otomatik Talimat Verin

Bakiyeniz Hiç 
Bitmesin



108

One of the most prestigious organizations of the global postal 
sector, the “Universal Postal Union (UPU) World CEO Forum” 
will be held in İstanbul on 9-10 May 2018. Bringing together 
the CEOs of postal administrations from all over the world, the 
event will be hosted by the Post and Telegraph Organization 
Corporation (PTT Corp.). At the UPU World CEO Forum, which 
will be carried out for the third time this year, subjects that will 
shape the future of the sector will be treated. 

A well-attended organization 

The PTT Corp., which overtook the Universal Postal Union 
Council of Administration Chairmanship until 2020 at the 
26th Universal Postal Union Congress held in İstanbul between  
20 September-7 October 2016, is getting prepared to add to its 
successful organizations at the international level. The PTT 
Corp., which made attempts to carry out the third of the event in 
Turkey that was organized in Moscow last year and ensure that 
event is brought to our country, will host the CEOs of approxi-
mately 60 countries’ postal administrations and their retinues 
in İstanbul between 9-10 May 2018. 

CEO summit of postal sector in İstanbul 

Posta sektörünün  
CEO zirvesi İstanbul’da

Küresel posta sektörünün en prestijli organizasyonlarından 
biri olan “Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union-UPU) 
Dünya CEO Forumu” 9-10 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirilecek. Dünyanın dört bir yanından posta idaresi 
CEO’larını bir araya getiren etkinlik Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Anonim Şirketi’nin (PTT A.Ş.) ev sahipliğinde düzenlenecek. 
Bu yıl üçüncüsü yapılacak UPU Dünya CEO Forumu’nda sektö-
rün geleceğine yön verecek konular ele alınacak. 

Geniş katılımlı organizasyon

20 Eylül-7 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleş-
tirilen 26. Dünya Posta Kongresi’nde 2020 yılına kadar Dünya 
Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı’nı üstlenen PTT A.Ş., 
uluslararası düzeydeki başarılı organizasyonlarına bir yenisini 
daha eklemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Moskova’da düzen-
lenen UPU Dünya CEO Forumu’nda bu seçkin etkinliğin üçün-
cüsünün Türkiye’de yapılması konusunda girişimlerde bulu-
nan ve organizasyonun ülkemize getirilmesini sağlayan PTT 
A.Ş., 9-10 Mayıs 2018 tarihlerinde yaklaşık 60 ülkenin posta 
idaresi CEO’sunu ve beraberindekileri İstanbul’da ağırlayacak.

Haberler 
Newslife 1



109

Important panels regarding the sector 

The third UPU CEO Forum will be held at the Swissotel The 
Bosphorus İstanbul under the theme “Postal digital dividends: 
A new portfolio, better performance or a redefined mission?” 
At the event’s first panel themed “Taking stock: 2017 CEO  
Forum in perspective”, the participants will negotiate how 
they will direct this year’s discussions in the light of the evalu-
ations made and experiences gained last year. While the sec-
ond panel will be carried out under the theme “Global perspec-
tives: Elusive growth despite improved environment”, in the 
third panel, the question of “Getting the right balance: What 
would be the ideal postal portfolio today?” will be discussed. 

The fourth panel of the UPU World CEO Forum will be themed 
“Customer pressure: How to be the provider of fast, pre-
dictable and secure transactions to up the logistics supply 
chain?”. After the fifth panel themed “Redefining USO: Shar-
ing the burden”, the closing session will be carried out. While 
the fundamental messages of this year’s event will be treated 
in the session, a common perspective to be presented to the  
Ministerial Conference which will be carried out in Ethiopia 
will be formed, as well. 

Sektörle ilgili önemli paneller

UPU Dünya CEO Forumu’nun üçüncüsü Swissotel The 
Bosphorus İstanbul’da “Postadaki Dijital Bölünme: Yeni Bir 
Portföy, Daha İyi Performans veya Yeniden Tanımlanmış Bir 
Misyon?” temasıyla gerçekleşecek. Etkinliğin “Bugüne Kadar 
Elde Edilen Bulgular: 2017 CEO Forum Bakış Açısı” başlıklı 
ilk panelinde katılımcılar geçen sene yapılan değerlendirme-
ler ve edinilen tecrübeler ışığında bu yılki tartışmaları nasıl 
yönlendireceklerini müzakere edecekler. İkinci panel “Global 
Perspektifler: Gelişmiş Bir Çevrede Büyümenin Sağlanma-
sı” başlığıyla düzenlenirken üçüncü panelde “Doğru Dengeyi 
Sağlama: Günümüzde İdeal Posta Portföyü Ne Olmalı?” soru-
su ele alınacak.

UPU Dünya CEO Forumu’nun dördüncü paneli “Müşteri Bas-
kısı: Lojistik Tedarik Zincirinde Hızlı, Öngörülür ve Güvenli 
İşlemler Sağlayan Bir Hizmet Sağlayıcısı Nasıl Olunur?” baş-
lığını taşıyacak. “Evrensel Hizmet Yükümlülüğü’nün Yeniden 
Tanımlanması: Sorunları Paylaşmak” konulu beşinci panelin 
ardından ise Kapanış Oturumu gerçekleştirilecek. Oturumda 
bu yılki etkinliğin temel mesajlarının neler olduğu üzerinde 
durulurken Etiyopya’da düzenlenecek Bakanlar Konferansı’na 
sunulmak üzere ortak bir perspektif oluşturulacak. 
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PTT ailesi bahar şenliğinde buluştu
PTT family meets at spring feast

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), vatan-
daşlara en iyi hizmeti sunabilmek için yoğun ve özverili bir 
şekilde çalışan personeline yönelik sosyal etkinliklerine bir 
yenisini daha ekledi. Şirket, 22 Nisan’da Ahlatlıbel Sosyal  
Tesisleri’nde “PTT Bahar Şenliği” düzenledi. Etkinliğe aileleriy-
le birlikte katılan PTT personeli oldukça keyifli saatler geçirdi. 
Özellikle çocuklar oyunlar oynayıp şarkılar söyleyerek şenliğin 
tadını doyasıya çıkardı.  Etkinlikte “23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı” çerçevesinde PTT A.Ş.’nin misafir ettiği 
Bosna Hersekli çocuklar ve öğretmenleri de yer aldı.

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik bahar şenliğinde bir konuşma yaparak hem orga-
nizasyonla hem de PTT ile ilgili değerlendirmelerde bulun-
du. PTT’nin istiklalden istikbale ülkemizin her döneminde 
yer almış büyük bir kuruluş olduğunu belirten Genel Müdür 
Bozgeyik, Şirket’in özellikle son yıllardaki atılımlarına işa-
ret ederek, “Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakabilmek 
için modern Türkiye’nin yenilenen PTT’sini hep birlikte inşa 
ediyoruz” dedi. PTT’yi bir dünya markası yapmayı hedefle-
diklerini ve 42 bin kişilik büyük PTT ailesi olarak bu doğrul-

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
added a new one to its social activities it organizes for its staff 
who intensely and devotedly work to provide the best service 
to the citizens. The Company organized the “PTT Spring Feast” 
at the Ahlatlıbel Recreational Facilities on 22 April. The PTT 
staff who attended the event with their families spent quite 
pleasant time. Singing songs and playing games, children in 
particular made the most of the feast. The Bosnian children 
and their teachers hosted by the PTT within the framework 
of the “23 April National Sovereignty and Children’s Day”  
participated in the event, as well. 

PTT Corp. Chairman of Board and Director-General Kenan  
Bozgeyik delivered a speech at  the spring feast and evaluated 
both the organization and the PTT. Indicating that the PTT has 
existed in every period of our country from independence to the 
future and pointing out the leaps of the Company in the recent 
years, Director-General Bozgeyik said, “We are building together 
the renewed PTT of the modern Turkey to hand over a better 
future to our children.” Expressing that they plan to make the 
PTT a global brand and they work around the clock as the PTT 

2
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tuda gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Kenan Bozgeyik, 
PTT yöneticilerine ve personeline “Bugün sizlere ailelerini-
zin huzurunda bir kez daha şükranlarımı iletmek istiyorum. 
İyi ki varsınız, iyi ki birlikte çalışıyoruz” diye seslendi. Genel  
Müdür Bozgeyik, şenliğe katılanların güzel bir gün geçirmesi-
ni ve esenlik içinde daha nice güzel etkinlikte bir araya gelin-
mesini temenni etti. 

Kenan Bozgeyik konuşmasında “PTT Bahar Şenliği”nde  
Bosna Hersekli çocukların yer almasından duyduğu memnuni-
yeti de ifade ederek, “Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri burada gör-
mek, Türkiye’de ağırlamak bizim için ayrı bir mutluluk” dedi.

family of 42 thousand within this framework, Kenan Bozgeyik 
addressed the PTT managers and staff, “Today, I would like 
to express once again my gratitude in the presence of your  
families. I am so glad I have you and we are working together.”  
Director-General Kenan Bozgeyik expressed his wishes that 
those who participate in the feast have a good day and that they 
come together in many more beautiful events in health. 

Indicating the gratitude he has for the Bosnian children’s 
participation at the “PTT Spring Feast” in his speech, Kenan  
Bozgeyik said, “I would like to welcome you all. Seeing you 
here and hosting you in Turkey is a special happiness for us.” 

Renkli etkinlikler

PTT personelinin ailece güzel vakit geçirdiği bahar şenliğinde 
PTT Anaokulu ve PTT Mehter Takımı’nın gösterileri ile PTT 
Türk Halk Müziği Korosu ve Orhan Çakmak konserleri büyük 
alkış aldı. Çocukların şarkılar söyleyip çeşitli gösteriler ser-
gilediği etkinlik oldukça renkli geçti. Küçükler kendileri için 
özel olarak hazırlanmış oyun alanlarında doyasıya eğlenir-
ken, aldıkları hediyelerle de büyük mutluluk yaşadı.

Lively activities

At the spring feast, in which the PTT staff spent good time with 
their families, the PTT Nursery School and the PTT Military 
Band received great applause with their shows whereas the 
PTT Choir of Turkish Folk Music and Orhan Çakmak with their 
concerts. The activity in which the children sang songs and per-
formed shows was quite lively. While the children had great fun 
in the playfields designed specifically for them, they were also 
quite happy with the gifts presented to them. 
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ABD’de güçlü ikili temaslar
Solid bilateral contacts in the USA 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği 
(Universal Postal Union-UPU) İdari Konsey Başkanı Kenan 
Bozgeyik ve beraberindeki heyet, 2-7 Nisan 2018 tarihleri 
arasında ABD’de ikili temaslar gerçekleştirdi. Posta mevzua-
tından dijital dönüşüme, e-ticaret ve lojistik sektörlerindeki 
gelişmelerden veri güvenliğine pek çok önemli konunun ele 
alındığı görüşmeler son derece verimli geçti. 

Genel Müdür Kenan Bozgeyik, Washington’daki temasla-
rı çerçevesinde ABD Posta Düzenleme Komisyonu Başkanı  
Robert G. Taub, ABD Ticaret Bakanlığı AB İlişkileri Başka-
nı Kristin Najdi ve GT Hukuk Ofisi Başkanı Joe R. Reeder 
ile görüşme gerçekleştirirken Amerika Posta Hizmetleri 
Servisi’ni (USPS) ziyaret etti. Kenan Bozgeyik, dünyanın 
sayılı lojistik merkezlerinden Utah’ta ise Eyalet Valisi Gary  
Richard Herbert, OOCL Deniz Aşırı Konteyner Şirketi Kuzey 
Amerika Grubu Başkanı Paul Devine, e-ticaret platformu 
Overstock Şirketi Başkanı Jonathan E. Johnson, LSI Lojistik 
Uzmanlıklar Şirketi CEO’su Sean Slatter, Utah Eyaleti  
Ekonomik Kalkınma Ofisi Başkanı Q. Val Hale ve İş Geliştir-
me Direktörü Thomas J. Wadsworth’la bir araya geldi.

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
Chairman of Board and Director-General, Universal Postal 
Union (UPU) Council of Administration Chair Kenan Bozgeyik 
and the delegation accompanying him made bilateral contacts 
between 2-7 April 2018. The meetings, in which many important 
issues from postal legislation to digital transformation, from de-
velopments in e-commerce and logistics sectors to data security 
were discussed, were extremely fruitful. 

While meeting with the Chairman of the United States Postal 
Regulatory Commission Robert G. Taub, Office of European 
Country Affairs Director at United States Department of Com-
merce Kristin Najdi and Shareholder of Greenberg Traurig Law 
Firm Joe R. Reeder within the scope of his contacts in Wash-
ington, Director-General Bozgeyik visited United States Postal  
Service (USPS). In Utah, one of the world’s most numbered logis-
tics centers, Kenan Bozgeyik came together with the Governor of 
the State of Utah Gary Richard Herbert, the President of OOCL 
(Orient Overseas Container Line) North American Group Paul 
Devine, the e-commerce platform Overstock’s Chairman of 
Board Jonathan E. Johnson, LSI (Logistic Specialties, Inc) CEO 
Sean Slatter, Utah Governor’s Office of Economic Development 
Executive Director Q. Val Hale and Business Development Direc-
tor Thomas J. Wadsworth.

3
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Balkan şampiyonu olduk!
We are the Balkan champions! 

Sırbistan’ın Zrenjanin kentinde 14 Nisan 2018 tarihinde dü-
zenlenen 18. Balkan Yürüyüş Şampiyonası’nda Türkiye üç 
altın, dört gümüş ve iki bronz madalya ile takım şampiyon-
luğunu elde etti. Altın madalyaların ikisini PTT Spor Kulü-
bü sporcuları Evin Demir ve Ayşe Tekdal kazandı. 18 yaş altı  
kızlar kategorisinde yarışan Evin Demir 5 kilometrede, 20 yaş 
altı kadınlar kategorisinde mücadele eden Ayşe Tekdal ise 10 
kilometrede altın madalyanın sahibi oldu. Ülkemize üçüncü 
altın madalyayı 10 kilometrede 18 yaş altı erkekler kategori-
sinde yarışan Özgür Topsakal kazandırdı.

18. Balkan Yürüyüş Şampiyonası’nda büyük kadınlar kategori-
sinde Semiha Özdemir 20 kilometrede, 20 yaş altı kadınlarda 
Kader Dost, 18 yaş altı erkeklerde Umut Temel ve 20 yaş altı 
erkeklerde Abdulselam İmuk ise 10 kilometrede gümüş ma-
dalyanın sahibi oldu. Büyük erkekler kategorisinde müca-
dele eden Serkan Doğan 20 kilometrede, 18 yaş altı kızlar 
kategorisinde yarışan Bedriye Tekin 5 kilometrede bronz  
madalya elde etti. 

At the 18th Balkan Race Walking Championship held on 14 April 
2018 in Zrenjanin, Serbia, Turkey won three gold, four silver and 
two bronze medals and became the team champions. The two 
winners of the gold medals were the athletes of the PTT Sports 
Club, Evin Demir and Ayşe Tekdal. Competing in the U18 girls’ 
Category, Evin Demir won gold medal in 5 kilometers, where-
as Ayşe Tekdal who competed in the U20 women’s category in  
10 kilometers. The third gold medal of our country was accord-
ed to Özgür Topsakal in U18 boys’ category.  

At the 18th Balkan Race Walking Championship, Semiha 
Özdemir won the silver medal in the women’s category in  
20 kilometers, whereas Kader Dost in U20 women’s category, 
Umut Temel in U18 boys’ category and Abdulselam İmuk in 
U20 men’s category won the silver in 10 kilometers. Compet-
ing in adult men’s category, Serkan Doğan won the bronze in  
20 kilometers, and Bedriye Tekin, who competed U18 girl’s  
category in 5 kilometers. 

4
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With over 4 thousand 800 branches throughout the country, 
the Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.)  
expands its widespread service network by the day. The Com-
pany, which targets to increase the number of its branches to 
15 thousand until 2023, provides service today to citizens in 
1280 settlement areas where there are no bank branches and 
174 settlement areas where there are no bank ATMs. The PTT 
Corp., which constantly increases the number of its Pttmatiks 
that is nearly 2 thousand 800 at present, works to provide the  
citizens the closest, the fastest and the most reliable service. 

PTT at the service of citizens with its new branches
PTT yeni işyerleriyle vatandaşın hizmetinde

Türkiye genelinde 4 bin 800’ü aşkın işyeri bulunan Posta ve 
Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), yaygın hizmet 
ağını gün geçtikçe daha da genişletiyor. 2023 yılına kadar 
işyeri sayısını 15 bine ulaştırmayı hedefleyen Şirket, gü-
nümüzde başka hiçbir banka şubesinin bulunmadığı 1280 
yerleşim yerinde ve başka hiçbir banka ATM’sinin olmadığı  
174 yerleşim yerinde vatandaşlara hizmet sunuyor. Hâlihazırda 
yaklaşık 2 bin 800 olan Pttmatik sayısını sürekli artıran  
PTT A.Ş., vatandaşa en yakın, en hızlı, en güvenilir hizmeti 
vermek için çalışıyor.

5
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15 Mart-15 Nisan 2018 tarihleri arasında Türkiye genelin-
de pek çok yeni PTT işyeri, acentelik ve Pttmatik’in açı-
lışı gerçekleştirildi. Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara,  
Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Osma-
niye, Samsun ve Şırnak olmak üzere 13 ilde toplam 18 işyeri;  
Bingöl, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kastamonu, Mardin ve  
Trabzon olmak üzere 7 ilde toplam 11 acentelik hizmete sunuldu.

Ayrıca, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu,  
Denizli, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, 
Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Niğde, Rize, Sakarya, Samsun, 
Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere  
25 ilde toplam 70 Pttmatik’in açılışı gerçekleştirildi. 

The PTT Corp. opened many new offices, agencies and  
Pttmatiks throughout Turkey between 15 March 2018 and 
15 April 2018. A total of 18 offices in 13 cities, namely Adana, 
Adıyaman, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, 
Edirne, İstanbul, Kocaeli, Osmaniye, Samsun and Şırnak; a to-
tal of 11 agencies in 7 cities namely Bingöl, Gaziantep, Giresun, 
Hatay, Kastamonu, Mardin and Trabzon were put into service. 

A total of 70 Pttmatiks in 25 cities, namely Adana, Afyonka-
rahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Denizli, Elazığ, Gaziantep, 
Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kilis, Kocaeli, Konya,  
Manisa, Niğde, Rize, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat,  
Trabzon, Van and Zonguldak were opened.

PTT A.Ş. İstanbul-Altıntepe Şubesi PTT A.Ş. Ankara-Natavega Şubesi

PTT A.Ş. Balıkesir-Plevne ŞubesiPTT A.Ş. Adıyaman-Adıyaman Üniversitesi Şubesi

PTT Corp. İstanbul-Altıntepe Office PTT Corp. Ankara-Natavega Office

PTT Corp. Balıkesir-Plevne OfficePTT Corp. Adıyaman-Adıyaman University Office
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47. Uluslararası Gençler İçin Mektup 
Yazma Yarışması
47th International Letter-Writing Competition for Young People

Dünya Posta Birliği tarafından düzenlenen “47. Uluslararası 
Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması”nın Türkiye seçmeleri 
Millî Eğitim Bakanlığı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi (PTT A.Ş.) işbirliğiyle gerçekleştirildi. 

Bu yıl “Zamanda yolculuk yapan bir mektup olduğunu dü-
şün. Okuyucularına hangi mesajı iletmek istersin?” temasının 
işlendiği yarışmaya 287 mektup gönderildi. Bu mektuplar-
dan şartnameye uyan 257’si değerlendirmeye alındı. Ankara  
Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile PTT A.Ş. yetkililerinden 
oluşan bir komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonu-
cunda ilk 3’e giren mektuplar belirlendi. 

Yarışmada birinciliği Ada Aksaya (Reşat Nuri Güntekin Orta-
okulu/İstanbul), ikinciliği Yağız Mirza Erdoğan (TOBB Cevdet 
Yılmaz Ortaokulu/Bingöl), üçüncülüğü ise Hilal Kurt (Necip 
Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi/Kütahya) kazandı. Ada  
Aksaya’nın mektubu “47. Uluslararası Gençler İçin Mektup 
Yazma Yarışması”nda Türkiye’yi temsil etmek üzere Dünya 
Posta Birliği’ne gönderilecek. Birlik tarafından oluşturulacak 
jüri, ülkelerden gelen mektupları değerlendirerek yarışmanın 
birincisini seçecek.

The Turkish selection of the “47th International Letter-Writing 
Competition for Young People” organized by the Universal Postal 
Union was carried out by the collaboration of the Ministry of 
National Education and the Post and Telegraph Organization 
Corporation (PTT Corp.). 

287 letters were sent in to the competition in which the theme 
“Imagine you are a letter travelling through time. What mes-
sage do you wish to convey to your readers?” is treated.  
257 among them that complied with the conditions were taken 
into evaluation. As a result of the evaluation by the commission 
formed of the Ankara Governorship’s Provincial Directorate for 
National Education and the PTT Corp. authorities, the letters 
that ranked in the first three were determined. 

In the competition, Ada Aksaya (Reşat Nuri Güntekin Sec-
ondary School/İstanbul) ranked first whereas Yağız Mirza  
Erdoğan (TOBB Cevdet Yılmaz Secondary School/Bingöl) 
second and Hilal Kurt (Necip Fazıl Kısakürek Anatolian High 
School/Kütahya) third. The letter by Ada Aksaya will be sent to 
the Universal Postal Union to represent Turkey at the 47th Inter-
national Letter-Writing Competition for Young People. The jury 
to be formed by the Union will evaluate the letters sent in by the 
countries and select the winner of the competition. 

6
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Mutfakların vazgeçilmezi baharatlar pullarda
Spices, a must in cuisines, on stamps

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), yemekle-
re verdikleri renk, tat ve kokuyla mutfakların vazgeçilmezleri 
arasında yer alan baharatları filateli dünyasına taşıdı. Şirket, 
kırmızıbiber, karabiber, kimyon ve nane görsellerine yer ve-
rerek hazırladığı “Baharatlar” konulu sürekli posta pullarını  
18 Nisan 2018 tarihinde tedavüle çıkardı.

26x36 milimetre boyutundaki sürekli posta pulları 20 kuruş, 
50 kuruş, 2,30 TL ve 6,50 TL bedelle, söz konusu pullara ait 
140x210 milimetre boyutundaki ilk gün zarfı ise 10,75 TL  
bedelle PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve fila-
teli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Birbirinden lezzetli ve iştah açıcı dört farklı baharatın yer 
aldığı filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte “PTT Pul  
Müzesi Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus/
ANKARA” adresinde “Baharatlar Konulu Sürekli Posta Pulla-
rı 18.04.2018 ANKARA” ibareli ilk gün damgası kullandırıldı.

PTT geçtiğimiz ay Dolmabahçe Saat Kulesi görselinin yer aldı-
ğı “Tarihi Saat Kuleleri” konulu anma pulunu da tedavüle çı-
kardı. 36x78 milimetre boyutundaki anma pulu 2 TL bedelle, 
söz konusu pula ait 140x210 milimetre boyutundaki ilk gün 
zarfı ise 3 TL bedelle 5 Nisan 2018 tarihinde satışa sunuldu. 

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT 
Corp.) brought spices – the sine qua non of cuisines with the 
colors, tastes and scents they add to the meals – to the world of  
philately.  The Company put into circulation the regular post-
age stamps themed “Spices” on which the visuals of red pepper,  
pepper, cumin and mint are featured on 18 April 2018. 

The regular postage stamps of 26x36 milimeters was put for 
sale for 20 kuruş, 50 kuruş, 2,30 TL and 6,50 TL and the relat-
ed first day cover of 140x210 millimeters for 10,75 TL in PTT 
branches, on www.filateli.gov.tr and on the mobile application 
of philately. 

On the same date the philatelic products, which feature four 
different delicious and appetising spices, were sold, the first 
day stamp inscribed “Spices Themed Regular Postal Stamps 
18.04.2018 ANKARA” at the address “PTT Pul Müzesi Anafarta-
lar Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus/ANKARA” was used.

Last month, PTT put into circulation the commemorative stamp 
themed “Historical Clock Towers” on which there is the visual 
of Dolmabahçe Clock Tower. The commemorative stamp of  
36x78 milimeters was put for sale for 2 TL and the related first 
day cover of 140x210 millimeters for 3 TL on 5 April 2018. 

7
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life
KİTAP
BOOK

Türk rock müziğinin en sevilen isimle-
rinden Teoman çocukluk yıllarını, bü-
yüme sancılarını, gençliğini, rock yıldızı 
olma yolundaki anılarını kaleme aldığı 
kitabı Fasa Fiso’yu okuyucunun beğeni-
sine sunuyor. Kitapta bugün bulunduğu 
noktanın yanı sıra müziğine yön veren 
isimleri anlatan sanatçı, Fasa Fiso’da 
röportajlarına ve şarkı sözlerine de yer 
veriyor.

A favorite figure of the Turkish rock mu-
sic, Teoman offers the reader his book 
Fasa Fiso, in which he recounts his child-
hood years, growing pains, youth, and his 
memoirs on his way of becoming a rock 
star. Telling of his current stance as well 
as the figures that steered his music in his 
book, the artist has also included his inter-
views and lyrics in Fasa Fiso.

FASA FİSO  
TEOMAN   
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Psikolog Zeynep Selvili Çarmıklı, oku-
yucularına yol arkadaşı olmak amacıyla 
yazdığı Pembe Fili Düşünme’de kendi 
deneyimlerine de yer vererek kabul ve 
kararlılık terapisi, şefkat odaklı terapi, 
öz-şefkatli farkındalık kavramlarını an-
latıyor. Anlık deneyimlerimizi anlam-
landırmak ve kendimizi kabul etmek için 
bir rehber niteliğinde olan çalışma, oku-
yucularına bilim temelli yanıtlar veriyor. 

In Pembe Fili Düşünme, which she wrote 
with the aim of becoming a companion to 
her readers, psychologist Zeynep Selvili 
Çarmıklı tells of her own experiences 
and recounts the concepts of acceptance 
and determination therapy, compassion- 
oriented therapy, and self-compassionate 
awareness. The work, which serves as a 
guide to make sense of our instantaneous 
experiences and self-acceptance, offers 
science-based answers to its readers.

PEMBE FİLİ DÜŞÜNME   
ZEYNEP SELVİLİ 
ÇARMIKLI    
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life
MÜZİK
MUSIC

AŞK ZAMANI   
EZGİNİN GÜNLÜĞÜ

Ezginin Günlüğü, “Aşk Zamanı” isimli 
18. stüdyo albümünü müzikseverlerle 
buluşturdu. Grup üyelerinin kendi eser-
lerinin yanı sıra Ataol Behramoğlu,  
Nazım Hikmet gibi ünlü şairlerin şiirle-
rinin de bestelenerek dinleyicilerin be-
ğenisine sunulduğu albüm 12 parçadan 
oluşuyor. Eserleri Deniz Sujana ve Çağrı 
Çetinsel seslendiriyor.

Ezginin Günlüğü introduced their 18th  
studio albüm “Aşk Zamanı” to the lovers of 
music. The album, which features poems 
by famous poets such as Ataol Behramoğ-
lu and Nazım Hikmet set to music as well 
as the works by the band members, is 
composed of 12 songs. The works are sung 
by Deniz Sujana and Çağrı Çetinsel.
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Nejat İşler ve Yiğit Özşener’in başrol-
lerini paylaştığı “Kaybedenler Kulübü 
Yolda” müzikleriyle de oldukça beğeni 
kazandı. Müziklerini Toygar Işıklı’nın 
bestelediği filmin 23 parçadan oluşan 
albümü tüm dijital platformlarda yerini 
aldı. Albümde Yavuz Çetin’in yanı sıra 
Türk blues grubu Steady Fingers, Ozbi ve 
Gülce Duru gibi isimlerin eserlerine de 
yer verildi. 

Starring Nejat İşler and Yiğit Özşener, 
“Kaybedenler Kulübü Yolda” received 
major interest with its music, as well. 
The 23-song album of the film, the music 
of which was composed by Toygar Işıklı, 
is now accessible on all digital platforms. 
Featured in the album are works by Yavuz 
Çetin as well as Turkish blues band Steady 
Fingers, Ozbi and Gülce Duru.

KAYBEDENLER  
KULÜBÜ YOLDA  
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YÖNETMEN DIRECTOR: DAVID LEITCH
OYUNCULAR STARS: RYAN REYNOLDS, JOSH BROLIN,  
MORENA BACCARIN, T. J. MILLER 
YAPIM PRODUCTION: ABD USA
TÜR GENRE: MACERA, AKSİYON, KOMEDİ ADVENTURE, ACTION, COMEDY

life
FİLM
MOVIE

Marvel dünyasının yaramaz ka-
rakteri Deadpool, kız arkadaşı ve 
kahramanlık işleriyle gündelik 
hayatını sürdürmektedir. Gele-
cekten gelen Cable’ın bir çocuğun 
peşine düşmesi üzerine Dead- 
pool, onu durdurabilmek için sü-
per güçlere sahip aykırı X-Force 
ekibini kurar ve aksiyon dolu bir 
maceraya atılır. “Deadpool 2”nin 
yönetmen koltuğunda David  
Leitch otururken başrolü Ryan 
Reynolds üstleniyor.

The unyielding character of the 
world of Marvel, Deadpool con-
tinues his daily life with his girl 
friend and being a hero. When 
Cable, who is coming from the 
future, sets after a child, Dead-
pool forms the extreme X-Force 
team with super powers to stop 
him, and sets on an adventure 
laden with action. “Deadpool 2” is  
directed by David Leitch, and 
stars Ryan Reynolds.

DEADPOOL 2



123

YÖNETMEN DIRECTOR:  MIKE SCHAERER 
OYUNCULAR STARS: KAROLINE HERFURTH, THERESE AFFOLTER, MICHEAL GEMPART  
YAPIM PRODUCTION: ALMANYA GERMANY
TÜR GENRE: BİLİMKURGU, MACERA, FANTASTİK SCI FI, FANTASTIC, ADVENTURE

Küçük Cadı’nın en büyük hayali 
büyük bir festivalde diğer cadı-
larla birlikte dans etmektir. Çok 
genç olduğu için festivale katıl-
masının şartı bir sınava girmesi 
ve bütün büyüleri yapabilmesi-
dir. Arkadaşı kuzgun Abraxas’la 
birlikte yeteneklerini kullanmayı 
öğrenmek için hiç vakit kaybet-
meden çalışmalara başlar.

The greatest dream of the Little 
Witch is to dance with the other 
witches in a big festival. Since she 
is too young, she first has to take 
an exam and execute all spells to 
attend the festival. With her friend 
Abraxas the raven, she starts 
working without losing time so 
that she can learn how to use her 
skills.

KÜÇÜK CADI
DIE KLEINE HEXE
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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, 
7 milyondan fazla ürünü oldukça uy-
gun fiyatlara sunuyor. Siteden gözünüz 
kapalı alışveriş yapabilirsiniz. Çünkü 
ePttAVM.com’da güvenli ticaret siste-
miyle alıcı ve satıcı arasındaki bütün 
adımlar baştan sona kontrol ediliyor. 
Müşterinin kredi kartı bilgileri sistem-
de tutulmuyor ve üçüncü şahıslarla ke-
sinlikle paylaşılmıyor. Ödeme, güvenli 
bir 3D secure sayfası üzerinden aracı-
sız olarak gerçekleştiriliyor.

Millions of products on  
ePttAVM.com
PTT’s e-commerce website ePttAVM.
com offers over 7 million products 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 con-
trolled through the secure e-commerce 
system. Customers’ credit card infor-
mation is not retained on the system 
and is not shared with third parties 
whatsoever. Payment is made unmed-
iated on a 3D secure site. 

Bilgi
Informationlife
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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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