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Şirketimizin değişim ve dönüşüm süreci
yeni atılımlarla devam ediyor
The change and transformation process of our Company
continues with new leaps

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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İçinde bulunduğumuz dönemi en iyi tarif eden kavramların

Among the concepts that best describe the period in which we

başında “değişim” ve “dönüşüm” geliyor. Özellikle bilgi ve

are living are “change” and “transformation”. Especially, the

iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler hayatın her alanına

developments in the information and communication technol-

yansıyarak bireyler, kurumlar ve ülkelerin çağın gerekleri

ogies are reflected in every field of life and necessitate that the

doğrultusunda hareket etmesini zorunlu kılıyor. Günümüzde

institutions and countries take action in line with the needs of

dijital dünyayla uyumlu vizyon ve stratejiler, inovatif ürünler,

the era. Visions and strategies consistent with the digital world,

Ar-Ge temelli projeler, hayatı kolaylaştıran hizmetler ve kü-

innovative products, R&D-based projects, life-facilitating ser-

resel düzeydeki çalışmalar başarının yolunu açıyor. Posta ve

vices and works at the global level pave the way to success. As

Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak bunun bilinci içinde

the Post and Telegraph Organization Corporation, we have been

faaliyetlerimizi yürütüyor ve yaklaşık 2,5 yıldır bir değişim

carrying out our activities with this awareness and managing

ve dönüşüm sürecini yönetiyoruz. Bu çerçevede Şirketimizi

the change and transformation process for the past 2.5 years.

bir dünya markası yapma hedefi doğrultusunda pek çok atı-

Within this framework, we make important leaps in line with the

lım gerçekleştiriyoruz. Geldiğimiz noktada, faaliyet alanları-

goal of making our Company a global brand. At this point, that

mızda başarı grafiğinin sürekli yükselmesi, PTT’mizin yurt

the success graphs in our fields of activity continuously increase

içinde ve yurt dışında sektöründeki güçlü konumu bizleri son

as well as the strong position of our PTT at home and abroad

derece memnun ediyor.

pleases us greatly.

Şirket olarak küresel bir vizyon ve yenilikçi stratejilerle ha-

As the Company, we adopt a human-based approach while op-

reket ederken insan odaklı bir anlayış benimsiyor ve va-

erating with a global vision and innovative strategies and aim

tandaşın hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bu nokta-

to facilitate the lives of citizens. At this point, our activities in the

da bankacılık alanındaki faaliyetlerimiz de büyük önem

field of banking are of great importance. Reaching every cor-

taşıyor. Yaygın ve güvenilir ağıyla ülkemizin her köşesine

ner of our country with its widespread and reliable network,

ulaşan PTT’miz, başka hiçbir banka şubesinin bulunmadığı

our PTT provides service in 1280 settlements where there is no

1280 yerleşim yerinde ve başka hiçbir banka ATM’sinin olma-

other bank branch and in 174 settlements where there is no other

dığı 174 yerleşim yerinde vatandaşa hizmet sunuyor. Hâliha-

bank ATM. With its approximately 9 million current active us-

zırda yaklaşık 9 milyon aktif kullanıcısı bulunan Pttkart ise

ers, Pttkart provides great ease in the transactions such as with-

para çekme, para yatırma, fatura ödeme gibi işlemlerde büyük

drawing money, depositing cash and paying bills. As the PTT,

kolaylık sağlıyor. PTT olarak toplumumuzun çeşitli kesimle-

we produce special Pttkarts for different segments of our soci-

rine özel Pttkart da üretiyoruz. Memurlarımıza yönelik Motif

ety. Following the Motif Kart for our civil servants, we carried

Kart’ın ardından esnaf ve sanatkarlarımız için Esnaf Kart’ı

into effect Esnaf Kart for our tradesmen and craftsmen. We have

hayata geçirdik. Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü ile

carried out the launching ceremony of Esnaf Kart – a result of

yaptığımız güzel işbirliğinin bir meyvesi olan Esnaf Kart’ın

the good collaboration we have made with the Directorate Gen-

tanıtım toplantısını Bakanlarımız Sayın Ahmet Arslan ve

eral of Tradesmen and Craftsmen – with the honoring of our es-

Sayın Bülent Tüfenkci’nin teşrifleriyle gerçekleştirdik. Bu kart

teemed Ministers Ahmet Arslan and Bülent Tüfenkci. Thanks to

sayesinde esnaf ve sanatkarlarımız ürünlerini ePttAVM.com

this card, our tradesmen and craftsmen will have the opportu-

aracılığıyla dünyaya ulaştırma ve Şirketimizin çeşitli hizmet-

nity to convey their products to the world through ePttAVM.com

lerinden indirimli yararlanma imkanına kavuşacak. Ülkemi-

and to benefit from our Company’s several services at discount-

zin 2023 e-ihracat hedeflerine ulaşması bakımından da son

ed prices. We are proud of having produced Esnaf Kart, which

derece önem taşıyan Esnaf Kart’ı üretmekten gurur duyuyor,

is of high importance in terms of meeting our country’s 2023

projede emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

e-export targets, and express our gratitude to those who have

Geçtiğimiz

ay

Türkiye’nin

millî

e-ticaret

platformu

put their efforts into the project.

ePttAVM.com’un 6’ncı yaşına girmesi ile bir mutluluk daha

Last month, that Turkey’s national e-commerce platform

yaşadık. 2,5 milyondan fazla kayıtlı üye, 7,5 milyonu aşkın

ePttAVM.com turned 6 gave us another happiness. Growing over

ürün ve 5 binden fazla tedarikçi ile bir önceki yıla göre

threefold compared to the previous year with over 2.5 million

3 katın üzerinde büyüyen ePttAVM.com, e-ticaret alanında

subscribed members, 7.5 million products and 5 thousand suppli-

ülkemizin en önemli uluslararası platformu olma yolunda

ers, ePttAVM.com progresses rapidly in the way of becoming the

hızla ilerlemektedir. PTT’miz için yine bir başka mutluluk

most important international platform of our country in the field

vesilesi, İstanbul’da ev sahipliği yaptığımız UPU Dünya CEO

of e-commerce. Another source of happiness for our PTT was

Forumu’nun son derece başarılı geçmesi ve misafirlerimi-

that the UPU World CEO Forum, which we hosted in Istanbul,

zin organizasyondan duyduğu memnuniyeti ifade etmesidir.

was highly successful and that our guests expressed they were

Mayıs ayındaki çalışmalarımız içinde altı çizilmesi gereken

pleased with the event. Another event among our works in May,

bir diğer etkinlik ise Türkiye ile Tayland arasında diplomatik

which we have to emphasize, is the Joint Stamp we launched on

ilişkilerin tesis edilmesinin 60’ıncı yıldönümü anısına teda-

the occasion of the 60th anniversary establishment of diplomatic

vüle çıkardığımız Ortak Pul’dur. Ulusal ve uluslararası faali-

relations between Turkey and Thailand. Our national and inter-

yetlerimiz bu ay da yoğun bir şekilde devam edecek, PTT’miz

national activities will also intensely continue this month; our

değişim ve dönüşüm sürecindeki atılımlarını hız kesmeden

PTT will unceasingly carry on its leaps within the scope of the

sürdürecektir.

change and transformation process.

Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan’ın ülkemiz, milleti-

I hope that Ramadan, the month of mercy, abundance and grace

miz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını temenni

leads to good for our country, our nation and the entire world of

ediyor, Ramazan Bayramı’nı ve Babalar Günü’nü kutluyorum.

Islam, and celebrate Eid al-Fitr and Father’s Day.
5
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı’na coşkulu kutlama
Enthusiastic celebration for 19 May Commemoration of
Atatürk, Youth and Sports Day

6

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurt-

19 May Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day was

ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

celebrated all over the country with various events.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu özel ve anlamlı

In the message he published on the occasion of this special and

gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kurtuluş Savaşımı-

meaningful day, President Recep Tayyip Erdoğan said, “On 19

zın başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs 1919’da aziz milletimiz

May 1919, which symbolizes the beginning of our War of Inde-

kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sa-

pendence, our glorious nation declared to the entire world that it

hip çıkacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Samsun’da yakılan

would protect its free will, independence and future under all con-

istiklal meşalesi, milletimiz için bağımsızlığın müjdecisi ol-

ditions. The fire of independence, ignited in Samsun, was the her-

muş; birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık

ald of independence for our nation; that unequaled fight, waged

ve inançla verilen o eşsiz mücadele, bilahare Cumhuriyeti-

in unity and solidarity, with resolve, courage, determination and

mizin kuruluşuyla taçlanmıştır” dedi. Vatanımıza ve bayra-

faith, was subsequently crowned with the foundation of our Re-

ğımıza yönelen tehditleri milletimizin canı pahasına bertaraf

public.” Stating that our fight for independence, during which our

ettiği istiklal mücadelemizin bağımsızlıklarını kazanmak için

nation eliminated at the cost of their lives all the threats targeting

mücadele veren başka milletlere de örnek olduğunu belirten

our homeland and flag, also set an example for other nations that

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstiklal mücadelemizin sembolü

were fighting to gain their independence, President Erdoğan made

olan 19 Mayıs’ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilme-

the following evaluation, “The fact that 19 May, which symbolizes

si, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen

our fight for independence, was declared as the Youth and Sports

önemin göstergesidir. İstiklal şuuruyla yetişen gençlerimiz,

Day highlights the importance attached to our youth, who are our

tarihlerine sahip çıkmaları, millî değerlerine bağlılıkları, her

hope and the insurance of our future. Our youth, raised with a

açıdan nitelikli ve donanımlı olmaları sayesinde ülkemizi mu-

consciousness of independence, are the fundamental factor in car-

asır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımada temel unsur

rying our country beyond the level of contemporary civilizations

konumundadırlar” değerlendirmesinde bulundu.

owing to the fact that they uphold their history, adhere to their na-

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştı-

tional values, and are equipped and qualified in all aspects.”

ran irade, kararlılık ve inancı gençlerimizin aynen muhafaza

Expressing that they are happy to see that our youth preserve

ettiğini görmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Biz-

the will, determination and faith, which led our War of Inde-

ler, tüm imkanlarımızla kendilerine destek verdiğimiz gençle-

pendence to victory, President Erdoğan said, “We support our

rimizin, ecdat yadigarı olan bu aziz vatanımızı en iyi biçimde

youth with all our means and capabilities, and believe that they

koruyacaklarına, istiklal ve istikbalimize gerektiğinde canları

will protect our glorious homeland, entrusted to us by our an-

pahasına sahip çıkacaklarına inanıyoruz” dedi. Cumhurbaş-

cestors, in the best way, and defend our independence and fu-

kanı Erdoğan mesajını başta Gazi Mustafa Kemal ve silah

ture at the cost of their lives if necessary.” President Erdoğan

arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm

finished his message by stating that he remembers with grace

kahramanları rahmetle yâd ettiğini belirterek tamamladı.

all our heroes who fought for our homeland, particularly Ghazi

Gençler ve sporculara iftar yemeği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü

Mustafa Kemal and his brothers in arms.

İftar dinner for youngsters and athletes

Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaş-

President Recep Tayyip Erdoğan hosted an iftar (fast-breaking)

kanlığı Külliyesi’nde gençler ve sporculara iftar yemeği ver-

dinner at the Presidential Complex for youngsters and athletes

di. Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı iftar sonrasında

on the occasion of 19 May Commemoration of Atatürk, Youth

bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin

and Sports day. Delivering a speech following the iftar, also

en önemli gücünün genç ve nitelikli nüfus olduğunu söyledi.

attended by Prime Minister Binali Yıldırım, President Erdoğan

Eğitimden sağlığa her alanda gençlere çok sağlam bir altya-

told that Turkey’s most important strength is its young and

pı bırakma konusunda önemli mesafe katettiklerini belirten

qualified population. Indicating that they have made headway
7

in handing down a very strong infrastructure to the youth in
every field from education to sport, President Erdoğan said,
“Allah willing, we will keep the promise we have given to our
youth and nation by reaching our 2023 goals in the following
period. As our youth, you will move Turkey, which you will take
over from where we have left off, much further.”

“We work shoulder to shoulder with our youth”
The delegation under the presidency of the Minister of Youth
and Sports Osman Aşkın Bak attended the ceremony held at
Anıtkabir on the occasion of 19 May Commemoration of
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah, önümüzdeki dönemde 2023 hedeflerimize ulaşarak gençlerimize ve milletimize
verdiğimiz sözü tutmuş olacağız. Gençlerimiz olarak sizler
bizim bıraktığımız yerden devralacağınız Türkiye’yi çok daha
ileriye taşıyacaksınız” dedi.

“Gençlerimizle omuz omuza çalışıyoruz”
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlığındaki heyet Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı. 81 il ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen temsilci gençler,
sporcular, öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve Bakanlık çalışanlarından oluşan heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk
koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Bakan Osman Aşkın
Bak, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı istiklal
meşalesinin aziz milletimizin gönlünde hâlâ ilk günkü aşkla
yanmaya devam ettiğini belirterek, “Dün düşman işgalinden
kurtulurken vatan müdafaasına koşan gençlerin yerini bugün
aynı ruhla onların izinden giden istiklal sevdalısı gençler almıştır. Türkiye’yi işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma davasında mücadeleye ve çalışmaya gençlerimizle omuz omuza devam ediyoruz” dedi. Bakan
Osman Aşkın Bak, başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanları saygı ve rahmetle andığını ifade etti.

PTT pul sergisi düzenledi
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 16-19
Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankara’daki Armada Alışveriş Merkezi’nde “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı Pul Sergisi” düzenledi. Şirket, özel tarih damgalı zarflar da basarak 2,50 TL bedelle www.filateli.gov.tr
adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.
8

Atatürk, Youth and Sports Day. The delegation, comprising representative youngsters, athletes, students, folk dance
teams from 81 provinces and the Turkish Republic of Northern
Cyprus and the Ministry personnel, laid a wreath on Atatürk’s
mausoleum, observed a moment of silence and recited the
Turkish National Anthem. Signing the Official Memorial Book
of Anıtkabir, and stating that the fire of independence, ignited
by Atatürk on 19 May 1919 in Samsun, still burns in the heart
of our glorious nation with the love of the first day, Minister
Osman Aşkın Bak said, “The youth who sprang to homeland defense yesterday while getting rid of enemy occupation are substituted today with youth who follow in their footsteps with the
same spirit. We continue to fight and work shoulder to shoulder
with our youth for the ideal of moving Turkey above the level of
contemporary civilizations you have pointed out.” In Minister
Osman Aşkın Bak expressed that he commemorates old heroes,
particularly Atatürk with respect and mercy.

PTT held a stamp exhibition
The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.)
held the “19 May Commemoration of Atatürk, Youth and Sports
Day Exhibition” on 16-19 May 2018 at Armada Shopping Mall
in Ankara. The Company also issued special day stamped envelopes and put them up for sale for 2.50 TL on www.filateli.gov.tr
and the mobile application of philately.

2

“İnançla, kararlılıkla büyük Türkiye
yürüyüşüne devam edeceğiz”
“We will continue the great march of Turkey
with faith and resolve”

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan’daki Dumanlı Tabiat

Prime Minister Binali Yıldırım came together with youngsters

Parkı’nda düzenlenen Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali’nde

at the Dumanlı Youth and Nature Festival organized in Dumanlı

gençlerle bir araya geldi. 13 Mayıs 2018 tarihindeki etkinlikte

Nature Park, Erzincan. Saying, “If Allah allows, as long as we

yaptığı konuşmada “Birliğimize, kardeşliğimize sımsıkı sarıl-

hold on to our unity, our fraternity, there is no difficulty we can-

dıkça Allah’ın izniyle aşamayacağımız hiçbir zorluk yok” di-

not overcome,” during his speech at the event on 13 May 2018,

yen Başbakan Yıldırım, “İnançla, kararlılıkla büyük Türkiye

Prime Minister Yıldırım made the following evaluation, “We

yürüyüşüne devam edeceğiz. Adalet ve özgürlük sevdamızdan

will continue the great march of Turkey with faith and resolve.

asla vazgeçmeyeceğiz. Demokrasimizi, ekonomimizi daha da

We will never give up our love for justice and freedom. We will

geliştireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

improve our democracy, our economy further.”

Başbakan Yıldırım, gençlerin Türkiye’nin bugünü, yarını ve

Stating that the youth are today, tomorrow and future of

geleceği olduğunu belirterek, festivale katılanlara, “Lütfen

Turkey, Prime Minister Yıldırım addressed to those who attend-

yüreklerinizdeki heyecanı ülkenin kalkınması, gelişmesi için

ed the festival by saying, “Please prompt the excitement in your

harekete geçirin. Nefreti, öfkeyi değil, sevgiyi, hayalleri, ide-

hearts for the development and improvement of the country.

allerinizi büyütün. İtilafları, anlaşmazlıkları değil, ittifaklığı,

Foster love, dreams, your ideals, not hate and anger. Strengthen

birlikteliği güçlendirin” diye seslendi.

alliance and togetherness, not disputes and conflicts.”

“Türkiye’yi 3,5 kat büyüttük”

“We have grown Turkey 3.5 times”

Konuşmasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünyanın en bü-

Also touching upon big projects such as the Yavuz Sultan Selim

yük havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale

Bridge, world’s largest airport, Marmaray, Eurasia Tunnel,

Köprüsü, Ovit Tüneli gibi büyük projelere de değinen Başba-

1915 Çanakkale Bridge and Ovit Tunnel during his speech,

kan Yıldırım, tüm bunlarla Türkiye’yi dünyaya açtıklarını, ül-

Prime Minister Yıldırım told that they have opened Turkey up to

keyi 3,5 kat büyüttüklerini söyledi.

the world with all these, and grown the country 3.5 times.

Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali’ne Başbakan Binali

Besides Prime Minister Yıldırım, the Dumanlı Youth and Nature

Yıldırım’ın yanı sıra eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yar-

Festival was also attended by his spouse Semiha Yıldırım,

dımcısı Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın

Deputy Prime Minister Recep Akdağ, Minister of Youth and

Bak, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Erzincan Valisi Ali

Sports Osman Aşkın Bak, Minister of National Education İsmet

Arslantaş da katıldı.

Yılmaz and Governor of Erzincan Ali Arslantaş.
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Esnaf ve sanatkarlara
dev hizmet: Esnaf Kart

Huge service to tradesmen and craftsmen:
The Tradesmen Card
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) ile Esnaf

The “Tradesmen Card” project was carried into effect by a

ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan proto-

protocol signed between the Post and Telegraph Organization

kolle “Esnaf Kart” projesi hayata geçirildi. Esnaf ve sanatkar-

Corporation (PTT Corp.) and the Directorate General of Trades-

lara ürünlerini ePttAVM.com aracılığıyla dünyaya ulaştırma

men and Craftsmen. The launching meeting of the Tradesmen

ve PTT A.Ş.’nin çeşitli hizmetlerinden özel indirimlerle ya-

Card, which provides tradesmen and craftsmen the opportunity

rarlanma imkanı sağlayan Esnaf Kart’ın tanıtım toplantısı

to offer their products to the world via ePttAVM.com and to ben-

14 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Toplan-

efit from various services of PTT Corp. with special discounts,

tıya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma,

was held on 14 May 2018 in Ankara. Minister of Customs and

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT A.Ş.

Trade Bülent Tüfenkci, Minister of Transport, Maritime Affairs

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile

and Communication Ahmet Arslan, PTT Corp. Chairman of

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel

Board and Director-General Kenan Bozgeyik and President of

Başkanı Bendevi Palandöken katıldı.

Confederation of Turkish Tradesmen and Craftsmen (TESK)

“Esnafımız için müthiş bir imkan”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Esnaf Kart’ın
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Bendevi Palandöken attended the meeting.

“Wonderful opportunity for our tradesmen”

faydalarına işaret ederek, “Esnaf büyüsün, Türkiye büyü-

Pointing to the benefits of the Tradesmen Card, Minister of Cus-

sün. Hedefimiz bu” dedi. Esnaf ve sanatkarların ürünlerini

toms and Trade Bülent Tüfenkci said, “May tradesmen grow,

ePttAVM.com aracılığıyla tüm dünyaya ulaştırabileceğini

may Turkey grow. This is our goal.” Noting that tradesmen

kaydeden Bakan Tüfenkci, bunun müthiş bir imkan oldu-

and craftsmen will offer their products to the whole world via

ğunu söyledi. Esnaf Kart’ın 2023 e-ihracat hedeflerinin ya-

ePttAVM.com, Minister Tüfenkci told that this is a wonderful

kalanması bakımından da önemli bir proje olduğunu vurgu-

opportunity. Emphasizing that the Tradesmen Card is an im-

layan Bakan Bülent Tüfenkci, “Esnafımız bu kart sayesinde

portant project also in terms of reaching the 2023 e-export

Pttcell, PTT Kargo, PTT KEP, PTT Sigorta, nakit ve değerli taş

goals, Minister Bülent Tüfenkci said, “Thanks to this card,

lojistiği gibi hizmetlerden indirimli olarak yararlanabilecek.

our tradesmen will benefit from such services as Pttcell, PTT

Maşallah, PTT’de hizmet çok. PTT artık Türkiye’de kabına

Kargo, PTT KEP, PTT Insurance, cash and gemstone logistics

sığmıyor, dünyaya açılıyor. Göreceksiniz, inşallah bu çalış-

with discounts. Mashallah, PTT has so many services. PTT has

malarla, Sayın Bakanımızın, Sayın Başbakanımızın, Sayın

now grown out of Turkey, it is opening up to the world. You

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla dünyada da lider haline

will see, Allah willing, it will also become a leader in the world

gelecek” dedi. Esnaf Kart’taki güzel işbirliği dolayısıyla Ulaş-

with these activities, through the instructions of our Minister,

tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT A.Ş.’ye te-

our Prime Minister, our President.” Conveying his thanks to the

şekkürlerini ileten Bakan Tüfenkci, “Bu projeyle esnafımız bir

Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communication

nefes alacak, müşteri yelpazesini genişletecek, finansman ve

and PTT Corp. for the beautiful cooperation in the Tradesmen

teknoloji ihtiyaçlarını karşılayabilecek” diye konuştu.

Card, Minister Tüfenkci stated, “With this project, our trades-

“Esnafımız PTT desteğiyle daha güçlü olacak”
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,
Esnaf Kart’ın 1 milyon 700 bini aşkın esnaf ve sanatkara
önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Esnaf Kart sayesin-

men will take a breath, extend their customer range, satisfy
their needs for financing and technology.”

“Our tradesmen will be stronger with the
support of PTT”

de PTTBank’tan özel faiz oranlarıyla kredi alınabileceğini,

Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication

Pttcell, PTT Sigorta, PTT Kargo ve PTT KEP hizmetlerin-

Ahmet Arslan told that the Tradesmen Card will make great

den indirimli faydalanılabileceğini kaydeden Bakan Ahmet

contributions to more than 1 million 700 thousand tradesmen

Arslan, “Bunların yanı sıra e-ticaret alanında esnafımızın

and craftsmen. Noting that, thanks to the Tradesmen Card, they
11

dışarıya açılması, daha fazla ihracat yapması ve ülkemiz eko-

can receive credits from PTTBank with special interest rates,

nomisine katma değer sağlaması adına bu uygulamayı çok

benefit from the services of Pttcell, PTT Insurance, PTT Cargo

önemsiyoruz. ePttAVM.com sitesi esnafımızın çok daha rahat

and PTT KEP with discounts, Minister Ahmet Arslan stated, “In

şartlarda, çok daha güvenli bir şekilde ihracat yapmasına im-

addition to these, we attach great importance to this applica-

kan verecek” diye konuştu. Esnafın kargo ve gümrükleme mas-

tion in that our tradesmen will expand abroad, export more

rafı olmaksızın dünyanın her yerine ulaşma imkanına kavuşa-

and provide added value to our country’s economy. The website

cağını belirten Bakan Arslan, “ePttAVM.com esnafımıza satış,

ePttAVM.com will enable our tradesmen to export under much

pazarlama ve reklam desteği sağlayacak. Şu anda anlaşmamız

easier conditions in a much safer way.” Indicating that trades-

bulunan 22 ülkeye devlet güvencesiyle satış yapılabilecek. Kısa-

men will get the opportunity to reach all over the world with-

ca, esnaf ve sanatkarımızın PTT desteğiyle bundan sonra daha

out cargo and customs clearance costs, Minister Arslan said,

da güçlü olacağı konusunda hiç şüphemiz yok” dedi.

“ePttAVM.com will support our tradesmen in sales, marketing

Bakan Ahmet Arslan, PTT A.Ş.’nin değişim ve dönüşüm sürecine de değindiği konuşmasında, Şirket’in küresel posta sektöründe söz sahibi bir konuma ulaştığını ve bir dünya devi haline geldiğini ifade etti. Bakan Arslan, sözlerini Esnaf Kart’ın
hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek tamamladı.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

guarantee to 22 countries with which we have agreements.
Briefly, we have no doubt that our tradesmen and craftsmen
will henceforth be much stronger with the support of PTT.”
During his speech, at which he also touched upon the change and
transformation process of PTT Corp., Minister Ahmet Arslan
expressed that the Company has reached a position in the glob-

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan

al postal sector where it has a say and become a world giant.

Bozgeyik, ülkemizin iki köklü kuruluşunun “İnsanımızın ha-

Minister Arslan finished his speech by wishing the Tradesmen

yatını nasıl kolaylaştırırız? Esnafımızın üretimini nasıl ar-

Card will be auspicious.

tırırız?” düşüncesiyle bir araya geldiğini belirterek, “Biz de
çorbada tuz misali, ekonomimizi büyütme adına, esnafımızı
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and advertising. They will be able to make sales under state

“I thank everyone who has contributed”

canlandırma adına, esnafımızın rekabet edebilirliğini artır-

Stating that two long-established institutions of our coun-

ma adına bu projeyi gerçekleştirdik” dedi. Esnaf Kart’la ilgili

try have come together with the thought “How can we facili-

değerlendirmelerde bulunan Kenan Bozgeyik, “Biz bu projey-

tate our people’s lives? How can we enhance our tradesmen’s

le aslında bir paradigma değişikliğine gidiyoruz. E-ithalattan

production?”, PTT Corp. Chairman of Board and Director-

General Kenan Bozgeyik said, “For having a finger in the pie,
we have realized this project to grow our economy, to revive
our tradesmen, to enhance the competitiveness of our tradesmen.” Making evaluations about the Tradesmen Card, Kenan
Bozgeyik stated, “In fact, we are heading for a paradigm shift
with this project. We are realizing the most basic step of a parae-ihracata yönelik bir paradigma değişikliğinin en temel aya-

digm shift from e-import to e-export. Yes, as PTT, we carry out

ğını gerçekleştirmiş oluyoruz. Evet, biz PTT olarak çok önem-

very important logistics activities, we have reached a remarka-

li lojistik işleri yapıyoruz, dünya posta teşkilatları içerisinde

ble point among world’s postal organizations, but what wrings

hatırı sayılır bir noktaya geldik, ama arkadaşlarımızla içimizi

our friends’ hearts is that a substantial part of these activities is

sızlatan odur ki, bunların önemli bir kısmı ithalata dayalı lo-

import-based logistics. Now, we will strive together with you to

jistik. Biz şimdi sizinle birlikte ihracata dayalı lojistiğimizin

enhance the competitiveness of our tradesmen along with our

yanı sıra esnafımızın rekabet gücünü artırmak için çaba için-

export-based logistics.”

de olacağız” diye konuştu.

Pointing out that tradesmen and craftsmen are the building

Genel Müdür Bozgeyik, esnaf ve sanatkarın ülke ekonomisi-

block of the country’s economy, Director-General Bozgeyik

nin yapı taşı niteliğinde olduğuna işaret ederek, “Esnaf ve sa-

said, “We are very proud to have prepared the Pttkart for our

natkarlarımıza yönelik Pttkart üretmekten ve toplumumuzun

tradesmen and craftsmen and to provide special discounts

bu çok kıymetli kesimine özel indirim ve avantajlar sağlamak-

and advantages for this quite valuable segment of the society.”

tan büyük gurur duyuyoruz” dedi. Kenan Bozgeyik, projeye

Kenan Bozgeyik thanked those who contributed to the project

emeği geçenlere teşekkür etti ve Esnaf Kart’ın hayırlı olması

and wished the Tradesmen Card will be propitious.

temennisinde bulundu.

TESK

President

Bendevi

Palandöken

also

made

a

Toplantıda TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de bir

speech at the meeting and stressed the importance of the

konuşma yaparak Esnaf Kart’ın önemini vurguladı. Genel

Tradesmen Card. President Palandöken conveyed his thanks

Başkan Palandöken, “bayram müjdesi” olarak nitelediği ve

to everyone who contributed to the Tradesmen Card, which he

faydalarının saymakla bitmeyeceğini ifade ettiği Esnaf Kart’a

described as a good news coming with the feast and expressed

emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

to have countless benefits.
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life
PTT’den yeni bir uluslararası başarı:
UPU Dünya CEO Forumu
A new international achievement from PTT:
UPU World CEO Forum
Zeynep Yiğit
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Küresel vizyonu ve yenilikçi stratejileriyle hizmet yelpazesini

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.),

sürekli genişleten Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi

which constantly extends its service range through its global vi-

(PTT A.Ş.), bir dünya markası olma hedefi doğrultusundaki

sion and innovative strategies, continues to crown its leaps to-

atılımlarını uluslararası organizasyonlarla taçlandırmaya de-

wards its goal to be a global brand with international organiza-

vam ediyor. 2016 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen 26. Dünya

tions. PTT Corp., which took over Universal Postal Union (UPU)

Posta Kongresi’nde Dünya Posta Birliği (Universal Postal

Council of Administration Chairmanship at the 26th Universal

Union-UPU) İdari Konsey Başkanlığı’nı üstlenen PTT A.Ş.,

Postal Congress held in İstanbul in 2016, added yet another one

uluslararası düzeydeki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

to its international achievements. UPU World CEO Forum, one

Küresel posta sektörünün en prestijli organizasyonlarından

of the most prestigious organizations of the global postal sec-

biri olan UPU Dünya CEO Forumu, 9-10 Mayıs 2018 tarih-

tor, was held at Swissotel The Bosphorus İstanbul on 9-10 May

lerinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet

2018 under the auspices of the Minister of Transport, Maritime

Arslan’ın himayelerinde, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Affairs and Communication Ahmet Arslan, and hosted by PTT

ve Genel Müdürü, UPU İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik

Corp. Chairman of Board and Director-General, UPU Council

ile UPU Genel Sekreteri Bishar A. Hussein’in ev sahipliğinde

of Administration Chair Kenan Bozgeyik and UPU Director

Swissotel The Bosphorus İstanbul’da düzenlendi. 60 ülkenin

General Bishar A. Hussein. Attended by the CEOs of postal ad-

posta idaresi CEO’larının katıldığı etkinlik, “Postadaki Dijital

ministrations of 60 countries, the event was held with the theme

Bölünme: Yeni Bir Portföy, Daha İyi Performans veya Yeniden

“Postal digital dividends: A new portfolio, better performance

Tanımlanmış Bir Misyon” temasıyla gerçekleştirildi.

or a redefined mission?”

Küresel posta sektörünün en
prestijli organizasyonlarından
biri olan UPU Dünya CEO Forumu,
9-10 Mayıs 2018 tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleştirildi.
UPU World CEO Forum, one of the
most prestigious organizations of
the global postal sector, was held
in İstanbul on 9-10 May 2018.

“PTT bir dünya markası olma yolunda
hızla ilerliyor”

“PTT is forging ahead on its way to become a
global brand”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,

During the speech he made in the opening ceremony of the UPU

UPU Dünya CEO Forumu’nun açılış töreninde yaptığı konuş-

World CEO Forum, Minister of Transport, Maritime Affairs and

mada, bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyona ülkemizin

Communication Ahmet Arslan expressed his satisfaction with

ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. İki

the fact that our country hosted this year’s event organized for

yıl önce İstanbul’da gerçekleştirilen 26. Dünya Posta Kongre-

the third time. Noting that critical decisions shaping global post-

si’nde küresel posta stratejilerini şekillendiren kritik kararla-

al strategies had been taken at the 26th Universal Postal Congress

rın alındığını belirten Bakan Arslan, “Kongre’de kabul edilen

carried out in İstanbul two years ago, Minister Arslan said, “The

İstanbul Dünya Posta Stratejisi 2020 yılına kadar sektörün yol

İstanbul Universal Postal Strategy adopted at the Congress has

haritasını çizmiştir” dedi. Konuşmasında PTT A.Ş.’nin ulusal

drawn the road map of the sector until 2020.” Making evalua-

ve uluslararası faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulu-

tions during his speech about PTT Corp.’s national and interna-

nan Bakan Arslan, “Ülkemizin güzide kuruluşlarından biri

tional activities, Minister Arslan stated, “The Post and Telegraph

olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 178 yıllık kök-

Organization Corporation, one of the prominent institutions of

lü geçmişi ve güçlü kurumsal yapısıyla posta, kargo-lojistik,

our country, provides services that facilitate the lives of our cit-

e-ticaret, bankacılık, sigortacılık gibi birçok alanda vatandaş-

izens in many fields such as mail, cargo-logistics, e-commerce,

larımızın hayatını kolaylaştıran hizmetler sunmaktadır. PTT,

banking and insurance with its deep-rooted history of 178 years

4 bin 870 işyeri, 41 bin 742 personeli, yaygın hizmet ağı ve sek-

and strong corporate structure. While PTT is forging ahead on

töründeki öncü konumuyla bir dünya markası olma yolunda

its way to become a global brand with its 4 thousand 870 branch-

hızla ilerlerken birçok uluslararası başarıya da imza atmak-

es, 41 thousand 742 personnel, widespread service network and

tadır” dedi.

its leader position in the sector, it also realizes many internation-

Bakan Ahmet Arslan, Türkiye’nin dünya ekonomileri arasında

al achievements.”

ilk 10’da yer almayı hedeflediğini belirterek, “Bu hedefe bilim,

Noting that Turkey aims to rank in the top 10 among world econ-

teknoloji ve bunun getirdiği dijitalleşme çalışmalarının başa-

omies, Minister Arslan said, “We know that we can reach this

rılı sonuçlarının ekonomimize yapacağı katkı ile ulaşabilece-

goal with science, technology, and the contribution to our econ-

ğimizi biliyoruz. Bu nedenle, tüm dünya ülkeleri olarak diji-

omy by the successful results of digitalization activities brought

talleşmenin ve e-ticaretin bugünkü durumunu ve geleceğini

by those. Thus, as all the world countries, we have to discuss the

masaya yatırmak, bu alanı nasıl geliştirebileceğimiz konusun-

current state and future of digitalization and e-commerce, and

da hep beraber fikir üretmek durumundayız” diye konuştu.

generate ideas all together about how we can improve this field.”
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“Sektörümüze hayırlar
getirmesini temenni
ediyorum”

“I hope it will lead to good
for our sector”

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

cultural richness and natural beau-

ve Genel Müdürü, UPU İdari Kon-

ties of İstanbul during the speech he

sey Başkanı Kenan Bozgeyik açılış

made at the opening ceremony, PTT

töreninde yaptığı konuşmada İstan-

Corp. Chairman of Board and Direc-

bul’un tarihî önemine, kültürel zen-

tor-General, UPU Council of Admin-

ginliklerine ve doğal güzelliklerine

istration Chair Kenan Bozgeyik said,

işaret ederek, “Şairlere, ressamlara

“We are very proud to be hosting you

ilham olmuş dünya mirası İstan-

in our world-heritage city of İstan-

bulumuzda

ağırlamaktan

bul, which has been a source of inspi-

büyük onur duyuyoruz” dedi. Posta

ration for poets and painters.” Not-

sektörünün çok önemli bir değişim

ing that the postal sector was going

sürecinin içinde bulunduğunu ve

through a very important process

sizleri

Pointing to the historical importance,

26. Dünya Posta Kongresi’nde alı-

of change and the decisions taken at

nan kararların tüm ülkelerin tam

the 26th Universal Postal Congress

desteğiyle hızlı bir şekilde uygula-

had been quickly carried into effect

maya konulduğunu kaydeden Genel

with the support of all countries, Di-

Müdür Bozgeyik, teknolojik ilerle-

rector-General Bozgeyik expressed

me ve dijital dönüşüm konularının

his wishes for the UPU World CEO

detaylı bir şekilde ele alınacağı UPU

Forum, in which the issues of techno-

Dünya CEO Forumu’nun sektöre

logical progress and digital transfor-

hayırlar getirmesini temenni etti.

mation would be treated in detail, to
lead to good for the sector.
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PTT A.Ş., “UPU Dünya
CEO Forumu 2018”
konulu anma pulunu
tedavüle çıkardı.
The commemorative
stamp themed “UPU
World CEO Forum 2018”
was put into circulation by
PTT Corp.

UPU Genel Sekreteri Bishar A. Hussein ise 26. Dünya Pos-

UPU Director General Bishar A. Hussein, pointing to the 26th

ta Kongresi ile UPU Dünya CEO Forumu’na işaret ederek

Universal Postal Congress and the UPU World CEO Forum, told

İstanbul’un artık posta sektörü adına çok ciddi çalışmaların

that İstanbul had become a city where quite significant activities

yürütüldüğü bir şehir haline geldiğini söyledi. UPU Dünya

for the postal sector were carried out. Conveying his thanks to

CEO Forumu’nun üçüncüsünün Türkiye’nin ev sahipliğinde

Minister Ahmet Arslan and Director-General Kenan Bozgeyik

düzenlenmesinden dolayı Bakan Ahmet Arslan ve Genel Mü-

for the fact that the third UPU World CEO Forum was held in

dür Kenan Bozgeyik’e teşekkürlerini ileten Bishar A. Hussein,

and hosted by Turkey, Bishar A. Hussein emphasized that this

bu organizasyonun posta sektörünün önümüzdeki dönemde

organization was of great importance for further improvement

daha da gelişmesi adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

of the postal sector in the following period.

Açılış töreni, PTT A.Ş. tarafından tedavüle çıkarılan “UPU

The opening ceremony ended with the signing of the commem-

Dünya CEO Forumu 2018” konulu anma pulunun imzalanma-

orative stamp themed “UPU World CEO Forum 2018” put into

sı ile sona erdi.

circulation by PTT Corp.

Verimli paneller ve ikili görüşmeler

Efficient panels and bilateral negotiations

Moderatörlüğünü Alex Taylor ve Duygu Demirdağ’ın üstlen-

The first panel of the UPU World CEO Forum, moderated by

diği UPU Dünya CEO Forumu’nda ilk panel “Bugüne Kadar

Alex Taylor and Duygu Demirdağ, was carried out under the ti-

Elde Edilen Bulgular: 2017 CEO Forum Bakış Açısı” başlığıyla

tle “Taking stock: 2017 CEO Forum in perspective”. The panel, in

gerçekleştirildi. Geçen yıl Rusya’da düzenlenen Forum’a iliş-

which a video regarding the Forum held in Moscow was shown

kin bir videonun gösterildiği ve UPU Genel Sekreteri Bishar

and UPU Director General Bishar A. Hussein made evaluations

A. Hussein’in bu seneki organizasyonun önemine yönelik de-

about the significance of this year’s organization, was followed

ğerlendirmelerde bulunduğu panel, “2017’ye Bölgesel Bakış”

by the Breakout Session themed “Regional retrospective 2017”.
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temalı Serbest Oturum’la devam etti. İlk günün ikinci pane-

Expressing their opinions within the framework of the theme

linde “Global Perspektifler: Gelişmiş Bir Çevrede Büyümenin

“Global perspectives: Elusive growth despite improved envi-

Sağlanması” teması çerçevesinde görüşlerini dile getiren katı-

ronment”, the participants discussed the question “How can the

lımcılar, “Posta sektörü, küresel bazda son derece iyi perfor-

postal sector make better use of processes brought about by the

mans gösteren ekonomik atmosferden ve dijitalleşmenin bera-

economic atmosphere exhibiting a considerably good perfor-

berinde getirdiği süreçlerden nasıl daha iyi istifade edebilir?”

mance and the digitalization?” The theme of the third panel was

sorusunu ele aldı. Üçüncü panelin teması ise “Doğru Dengeyi

shaped around the question “Getting the right balance: What

Sağlama: Günümüzde İdeal Posta Portföyü Ne Olmalı?” so-

would be the ideal postal portfolio today?” Speakers shed light

rusu etrafında şekillendi. Konuşmacılar kendi ülkelerinden

on the subject by giving examples from their own countries. The

verdikleri örneklerle konuya ışık tuttu. İlk günün programı

first day’s program ended with the fourth panel titled “Customer

“Müşteri Baskısı: Lojistik Tedarik Zincirinde Hızlı, Öngörü-

pressure: how to be the provider of fast, predictable and secure

lür ve Güvenli İşlemler Sağlayan Bir Hizmet Sağlayıcısı Nasıl

transactions to up the logistics supply chain”. In the second day

Olunur?” başlıklı dördüncü panelle sona erdi. UPU Dünya

of the UPU World CEO Forum, the fifth panel themed “Rede-

CEO Forumu’nun ikinci gününde “Evrensel Hizmet Yükümlü-

fining USO: Sharing the burden” and the Closing Session was

lüğünün Yeniden Tanımlanması: Sorunları Paylaşmak” tema-

carried out.

lı beşinci panel ile Kapanış Oturumu gerçekleştirildi.

ly valuable opinions and suggestions for the future of the sector

metli görüş ve önerilerin dile getirildiği paneller düzenlenir-

were organized; on the other hand, there were contacts that re-

ken bir yandan da posta idareleri ve ülkeler arasındaki güzel

inforced the relations among postal administrations and coun-

ilişkileri pekiştiren temaslarda bulunuldu. Bu çerçevede PTT

tries. Within this framework, PTT Corp. Chairman of Board and

A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, UPU İda-

Director-General, UPU Council of Administration Chair Kenan

ri Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, Fas Posta İdaresi Genel

Bozgeyik carried out bilateral negotiations with Post Moroc-

Müdürü Amin Benjelloun Touimi, Sri Lanka Posta İdaresi Ge-

co Director General Amin Benjelloun Touimi, Sri Lanka Post

nel Müdürü Rohana Abeyaratne, Kore Posta İdaresi Başkanı

Director General Rohana Abeyaratne, Korea Post President

Seong Ju Kang ve Suudi Arabistan Posta İdaresi CEO ve Genel

Seong Ju Kang and Saudi Post CEO and Deputy Director

Müdür Vekili Mohammed bin Abdulrahman Alabduljabbar ile

General Mohammed bin Abdulrahman Alabduljabbar.

ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
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On one hand, panels in which participants shared their extreme-

Etkinlikte bir yandan sektörün geleceği adına son derece kıy-

“İstanbul’da harika bir etkinlik düzenledik”
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, UPU

“We have organized a wonderful event
in İstanbul”

İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, etkinliğin kapanış tö-

During the speech he delivered at the closing ceremony of the

reninde yaptığı konuşmada, “UPU Dünya CEO Forumu’ndaki

event, PTT Corp. Chairman of Board and Director-General,

değerlendirmeler ışığında yeni planlamalar yapacak ve sek-

UPU Council of Administration Chair Kenan Bozgeyik said, “In

törümüzün önümüzdeki dönemlerde daha ileriye gitmesi için

the light of the evaluations made at the UPU World CEO Forum,

gayret sarf edeceğiz. Bugün dünden iyiyiz ama inanıyorum

we will prepare new plans and strive in order for our sector to

ki yarın çok daha iyi olacağız” dedi. İnsanların hayatına do-

progress further. We are better today than yesterday, but I be-

kunan hizmetleri dolayısıyla posta teşkilatlarının toplum-

lieve we will be much better tomorrow.” Pointing to the impor-

lar ve ülkeler için taşıdığı öneme işaret eden Genel Müdür

tance of postal administrations for societies and countries owing

Bozgeyik, günümüzün dijital dünyasında kurumların da çağa ayak uydurması gerektiğini vurgulayarak, “Bugün elektronik mektubu, elek-

to their services touching human life, Director-General
Bozgeyik emphasized that institutions have to
keep up with the times in the digital world of

tronik tebligatı konuşuyoruz. Peki, posta

our day, and stated, “Today, we talk about

idareleri olarak biz bu işlerin neresinde-

electronic mail, electronic notification.

yiz? Zihinsel dönüşümleri ve teknolo-

Well, as postal administrations, where do

jik değişimleri gerçekleştirip çağa ayak

we stand in all this? When we keep up with

uydurduğumuzda şirketlerimizin hızla

the times by realizing the mental transfor-

ilerlemenin ötesinde uçacağını düşünü-

mations and digital changes, I think our

yorum” diye konuştu.
Kenan Bozgeyik, PTT’nin son yıllarda bir değişim ve dönüşüm sürecini başarıyla yönettiğini
ve bunun meyvelerini almaya başladığını kaydetti. Şirket

companies will move beyond progressing
rapidly, and fly.”
Kenan Bozgeyik noted that PTT had been successfully managing a change and transformation process in

olarak müşteri memnuniyetinin yanı sıra çalışanların mem-

recent years and started to have its fruits. Stressing that, as the

nuniyetine de büyük önem verdiklerini vurgulayan Genel

Company, they attach great importance to their employees’ sat-

Müdür Bozgeyik, “Çalışanlarımızın yüzü daha da güldüğünde

isfaction as well as customer satisfaction, Director-General

hizmetlerimizin çok daha ilerilere gideceğini düşünüyoruz”

Bozgeyik said, “We believe that when our employees are much

dedi. Kenan Bozgeyik, UPU Dünya CEO Forumu’na emeği ge-

happier, our services will go much further.” Kenan Bozgeyik

çen herkese teşekkür etti.

thanked everyone who contributed to the UPU World CEO Forum.

UPU Genel Sekreteri Bishar A. Hussein ise UPU Dünya CEO

Expressing that the panels held throughout the two days at the

Forumu’nda iki gün boyunca düzenlenen panellerin son de-

UPU World CEO Forum were considerably efficient and bene-

rece verimli ve faydalı geçtiğini ifade ederek, “Bu güzel şe-

ficial, UPU Director General Bishar A. Hussein said, “We have

hirde harika bir etkinlik gerçekleştirdik. Türk yetkililere bu

carried out a wonderful event in this beautiful city. I thank the

muhteşem ortamı sağladıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Turkish authorities for providing this magnificent atmosphere.”

Genel Sekreter Hussein, organizasyonun başarıya ulaşmasın-

Director General Hussein conveyed his thanks to everyone who

da emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

contributed to the accomplishment of the event.
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Türkiye destinasyonları
Destination:Turkey

2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti
Kastamonu
The Cultural Capital of the Turkic World 2018
Kastamonu
Emre Bozkır
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Karadeniz Bölgesi’nin batısında yer alan

Situated to the west of the Black Sea region,

Kastamonu her mevsim ayrı güzellikler sunan,

Kastamonu is a city that offers different beauties

aynı zamanda köklü tarihini günümüze dek

every season and has succeeded in protecting its

korumayı başarmış bir kenttir. Merkezi de-

rooted history till our day. The city, the center of

nizden 780 metre yükseklikte bulunan şehrin

which is located at 780 meters above the sea, has

Karadeniz’e 176 kilometrelik sahili vardır. Do-

a shore of 176 kilometers. In the city which neigh-

ğuda Sinop, batıda Bartın ve Karabük, güneyde

bors Sinop to the east, Bartın and Karabük to

Çankırı ve güneydoğuda Çorum ile komşu olan

the west, Çankırı to the south and Çorum to the

Kastamonu’da iki farklı iklim yaşanır. Şehrin

southeast, two different climates prevail. While

kuzeyinde Karadeniz iklimi hâkimken, güney

the Black Sea climate prevails in the north of the

kesimlerinde İç Anadolu Bölgesi’ne özgü kara-

city, continental climate – specific to the Central

sal iklim görülür.

Anatolia region – is observed in the south.

Eşsiz tarihî, doğal ve kültürel zenginliklere sahip Kastamonu, Uluslararası Türk Kültürü
Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi.
With its unique historical, natural and cultural wealth, Kastamonu was declared the Cultural
Capital of the Turkic World 2018 by the International Organization of Turkic Culture (TÜRKSOY).

Kastamonu’nun her köşesi engin doğal,

Every corner of Kastamonu features a vast

kültürel, tarihî zenginlikler barındırır.

natural, cultural and historical richness.

Gerçekleştirilen arkeolojik kazılar ve yü-

Archeological excavations and surface re-

zey araştırmaları, Kastamonu’da Paleolitik

searches carried out show that there has

Çağ’dan günümüze kadar kesintisiz olarak

been uninterrupted human settlement in

insan yerleşimi olduğunu göstermiştir.

Kastamonu since the Paleolithic Age till our

Bilinen tarihi Hititlerle başlayan şehir, ar-

day. The city, the known history of which

dından Frig ve Lidya krallıklarının hâki-

started with the Hittites, was then under the

miyetinde kalmış, MÖ 4. yüzyılda Büyük

Phrygian and Lydian kingdoms’ rule and an-

İskender tarafından Makedonya Krallı-

nexed by Alexander the Great to the Macedo-

ğı’nın topraklarına katılmıştır. Yüzyıllar

nia Kingdom in the 4th century BC. Through

içinde Pontus, Roma, Bizans gibi çeşitli uy-

the centuries, the region hosted many civ-

garlıklara ev sahipliği yapan bölge, ilk ola-

ilizations such as Pontus, Rome and Byz-

rak Danişmendliler zamanında Türklerin

antine and was conquered by Turks during

eline geçmiştir. Sonraki yüzyıllarda, kısa

the Danismend period. Kastamonu, which

süreli Bizans hâkimiyeti dışında Çobano-

remained under the rule of beyliks such as

ğulları, Candaroğulları gibi beyliklerin

Çobanoğulları, Candaroğulları in the next

idaresinde kalan Kastamonu, Fatih Sultan

centuries apart from a short Byzantine rule,

Mehmed tarafından 1461 yılında kesin ola-

was completely annexed to the Ottoman ter-

rak Osmanlı topraklarına katılmıştır.

ritorities in 1461 by Mehmed the Conquerer.
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Çobanoğulları döneminden itibaren mimari bakımından

In Kastamonu, which started to develop in terms of architecture

gelişmeye başlayan Kastamonu’da cami, mescit, hamam,

after the Çobanoğulları period, many works such as mosques,

darüşşifa ve zaviye gibi eserler inşa edilmiştir. Şehir, zaman

prayer rooms, public baths, darüşşifas (hospitals) and zawiyas

içinde kazandığı kültürel kimliğini günümüze dek korumayı

were built. The city succeeded in protecting its cultural identi-

başarmıştır. Çobanoğulları, Candaroğulları ve Osmanlı dö-

ty that it acquired over time, till our day. Among the historical

nemlerinden kalma tarihî eserler arasında Şeyh Şaban-ı Veli,

works inherited from the Çobanoğulları, Candaroğulları and

Nasrullah Kadı ve İsmailbey külliyeleri, Mahmutbey, Atabey-

Ottoman periods are Şeyh Şaban-ı Veli, Nasrullah Kadı and

gazi ve Küre Akşemseddin camileri sayılabilir. Şehirde ayrı-

İsmailbey Social Complexes; Mahmutbey, Atabeygazi and Küre

ca çok sayıda han, geleneksel Türk sivil mimarisini yansıtan

Akşemseddin Mosques. There are many inns as well as hous-

evler ve konaklar bulunmaktadır. Hükümet Konağı’nın arka-

es and mansions that reflect the Turkish civil architecture. The

sında yer alan Saat Kulesi ile şehre hâkim konumdaki kale

Clock Tower behind the Government Office and the castle that

Kastamonu’nun simgelerindendir.

overviews the city are the symbols of Kastamonu.

Kastamonu’nun sahip olduğu tarihî ve kültürel zenginlikler

The historical and cultural wealth of Kastamonu is brought

müzelerde ziyaretçilerle buluşturulmaktadır. Şehrin arkeo-

to visitors in museums. The Archeology Museum, where the

lojik değerlerinin sergilendiği Arkeoloji Müzesi 1951 yılından

archeological values of the city are exhibited, has been providing

beri, planını Mimar Kemaleddin Bey’in çizdiği binada hizmet

service in the building, the plan of which was drawn by Mimar

vermektedir. Kentin yüzlerce yıllık geçmişini yansıtan halk

Kemaleddin Bey, since 1951. The folk culture elements that reflect

kültürü ögeleri ise Etnografya Müzesi’nde görülebilmektedir.

the history of centuries can be seen in the Ethnography Museum.

Şehirdeki bir diğer önemli mekan, Mimar Kemaleddin Bey

Another important venue in the city is the Vedat Tek Culture and

ile birlikte Birinci Ulusal Mimari Akımı’nın öncülerinden,

Art Center established in the name of the architect of Government

Kastamonu Hükümet Konağı’nın mimarı Vedat Tek adına ku-

Office Vedat Tek, who is one of the pioneers of the First National

rulan Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi’dir.

Architectural Movement together with Mimar Kemaleddin Bey.

Yeşilin her tonunu, sonbaharın en
etkileyici renklerini sergileyen, geniş
bir yaban hayvanı çeşitliliğine ev
sahipliği yapan Kastamonu, görkemli
Küre ve Ilgaz dağlarının arasından
sıyrılıp Karadeniz’in sularıyla buluşur.
Kastamonu, which exhibits every
shade of green and the most
impressive colors of autumn, and
hosts a broad range of wild animals,
meets the waters of the Black Sea
through the Küre and Ilgaz Mountains.
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Kastamonu bu zenginliğini Uluslararası Türk Kültürü

Kastamonu crowned this wealth when it was declared the

Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür

Cultural Capital of the Turkic World 2018 by the Interna-

Başkenti ilan edilerek taçlandırmıştır. Bu kapsamda, şehirde

tional Organization of Turkic Culture (TÜRKSOY). With-

2018 yılı boyunca çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler dü-

in this framework, various cultural and artistic events are

zenlenmekte, farklı ülkelerden katılımcılar bir araya gelmek-

carried out in the city throughout 2018 and participants

tedir. Gerçekleştirilen organizasyonlarla Türk dünyasının

from different countries come together. With the organi-

ortak kültürel değerlerinin tanıtılması ve gelecek nesillere

zations held, it is aimed to introduce the common cultural

aktarılması amaçlanmaktadır.

values of the Turkic world, and to hand them down to next

Yeşilin her tonunu, sonbaharın en etkileyici renklerini ser-

generations.

gileyen, geniş bir yaban hayvanı çeşitliliğine ev sahipliği

Kastamonu, which exhibits every shade of green and the

yapan, görkemli Küre ve Ilgaz dağlarının arasından sıyrılıp

most impressive colors of autumn, hosts a broad range of

Karadeniz’in sularıyla buluşan Kastamonu, sayısız güzel-

wild animals, meets the waters of the Black Sea through the

liğiyle Anadolu’nun eşsiz şehirlerindendir. Dağlık yapısı ve

Küre and Ilgaz Mountains, is a unique city of Anatolia with its

ağırlıklı olarak ormanlardan oluşan bitki örtüsü dolayısıyla

numerous beauties. Even though its arable lands are limited

tarıma elverişli arazileri kısıtlı olsa da, Kastamonu’nun az sa-

due to its mountainous structure and vegetation cover com-

yıdaki ovalarının verimli toprakları tarımsal üretimi müm-

posed mainly of forests, the fertile soils of Kastamonu’s plains

kün kılmaktadır. Bunların en önemlisi, Kastamonu dendi-

– though few in number – still make agricultural production

ğinde akla ilk gelenlerden ve adına festival dahi düzenlenen

possible. The most important among them is Taşköprü gar-

Taşköprü sarımsağıdır. Şehir, yaklaşık 10 bin yıllık geçmişi

lic, which is one the first things that springs to mind when it
23

Türkiye’nin en derin dördüncü mağarası Ilgarini, dünyaca ünlü Valla Kanyonu, Ilıca
Şelalesi ve Gideros Koyu Kastamonu’nun doğal güzelliklerinden sadece birkaçıdır.
Ilgarini, the fourth deepest cave of Turkey, world-renowned Valla Canyon, Ilıca
Waterfall and Gideros Cove are only a few of Kastomonu’s natural beauties.

olduğu tespit edilen siyez buğdayının da ülkemizde yoğun

comes to Kastamonu and in the name of which even a festival

olarak yetiştirildiği yerlerdendir. Taşköprü ilçesinde tarımı

is organized. The city is one of the places in our country where

yapılan doğal tekstil ürünü kendir ise yüzyıllardır şehrin

the einkorn wheat, which has been determined to have a histo-

önemli zanaatlarından urgancılıkta kullanılmaktadır.

ry of 10 thousand years, is most densely produced. The natural

Eşi benzeri olmayan bir doğal ve kültürel çeşitlilik barındıran Kastamonu kış turizmi, ekoturizm, deniz ve kıyı turizminin yanı sıra inanç, yayla ve spor turizmi bakımından da
ciddi potansiyele sahiptir.
Kastamonu’nun komşusu Bartın’la paylaştığı Küre Dağları
Millî Parkı her mevsim büyüleyici manzaralar sunarken,

textile product, hemp, the agriculture of which is carried out in
Taşköprü district has been used for centuries in rope-making –
one of the most important crafts, in the city.
With its unique natural and cultural diversity, Kastamonu has a
high potential for winter tourism, ecotourism and sea & coastal
tourism as well as religious, tableland and sports tourism.

Ilgaz Dağları ülkemizin en popüler kış sporları destinas-

While the Küre Mountains National Park, which Kastamonu

yonlarındandır. Bunların yanı sıra Pınarbaşı ilçesinde bu-

shares with its neighbor Bartın, offers magnifying beauties

lunan Ilıca Şelalesi, yeşilin ve mavinin muhteşem bir uyum

every season, Ilgaz Mountains are among the most popular

içinde olduğu Gideros Koyu, Türkiye’nin en derin dördün-

winter sports destinations of our country. In addition, the Ilıca

cü mağarası olan Ilgarini, dünyaca ünlü Valla Kanyonu

Waterfall in the Pınarbaşı district; the Gideros Cove where

Kastamonu’nun doğal güzelliklerinden sadece birkaçıdır.

green and blue are in perfect harmony; Ilgarini, the fourth deepest cave of Turkey; and world-renowned Valla Canyon are only
a few of Kastomonu’s natural beauties.
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HEP YANINIZDA, HEP AÇIK

PTTBANK İNTERNET BANKACILIĞI VE MOBİL UYGULAMALARIYLA
PTT GÜVENCESİNİ HER YERDE YAŞAYIN

life

Eşsiz bir hediyedir
Ramazan Bayramı
Eid al-Fitr: A unique gift
Yakup İmre

Toplulukları

birbirine

kenetleyen

Connecting societies, feasts bring

bayramlar, onu kutlayanlara kimlik

identity and awareness to those who

ve bilinç kazandırır. Ramazan Bay-

celebrate them. Eid al-Fitr provides a

ramı ise takip ettiği Ramazan ayının

unique opportunity where the divine

taşıdığı ulvi havanın coşkuyla solun-

air brought by the month of Ramadan,

duğu nadide bir fırsat sunar.

which it follows, is enthusiastically

Yaşam rutini içinde alışkanlıklarını
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breathed in.

nadiren sorgulayan insan iyiye de

Those who rarely question their hab-

çabucak alışır, kötüye de. Kısa süre-

its within the routine of life get quickly

liğine sergilediği herhangi bir dav-

used to both the good and the bad. They

ranışı kolaylıkla yaşamının geneline

can easily transform any behavior,

yayarak tabiatı haline getirebilir. Ne

which they exhibit for a short while,

kadar uyursa, o kadar uyumaya mey-

into character by spreading it to their

leder örneğin. Ne kadar yerse, o denli

entire lives. For example, the more

artar yeme isteği... Ramazan ayı ise

they sleep, the more they are inclined

Neşeyle, huzurla, mutlulukla, inançla yoğrulan Ramazan Bayramı
kavuşması emsalsiz bir şölendir.
Reaching Eid al-Fitr, which is blended with joy, peace, happiness and
faith, is a unique feast.

süregiden bu rutinin kırılıp insanın kendine dönebilmesi ve

to sleep. The more they eat, the more their will to eat increases…

yapıp ettiklerini gözden geçirmesine olanak tanıyan eşsiz bir

The month of Ramadan is a unique opportunity to break this

dönemdir. Bu öyle bir zaman dilimidir ki, kişi koca bir ay bo-

continuing routine and turn in on one’s self and review what

yunca hem kendisiyle hem çevresiyle hem de tüm bunlara an-

one does. This is such a timeframe that throughout the entire

lam katanla hemhâl olur. Kendisiyle olduğu kadar yaratılmış

month, people interact with both themselves, their surroundings

her bir varlıkla da yakınlaşır insan, bu farkındalıkla yorum-

and that who adds meaning to all of these. Man gets closer to all

lar olan biteni. Oruç, açlıktan ziyade doyma hissinin şuurunu

that has been created as he does to himself, and interprets what

bahşeder insana. Sahur ve iftar sofraları doyurulması gere-

is going on with this awareness. Fasting gives the person the

kenin sadece mide olmadığını, ruhun da beslenmeye ihtiyacı

feeling of fullness rather than hunger. The tables of pre-dawn

olduğunu öğretir kişiye.

and fast breaking teach people that what needs to be full is not

Geride bırakılan on bir ayın alışkanlıklarının ve rutinin

only the stomach but that the soul also needs nutrition.

Ramazan süresince dışına çıkan insan, arife günüyle birlik-

Having gone beyond the habits and routines of eleven months

te başka bir iklime doğru akar. Neşeyle, huzurla, mutluluk-

left behind throughout Ramadan, man flows towards a different

la, inançla yoğrulan Ramazan Bayramı kavuşması emsalsiz

climate with the eve of Eid al-Fitr. Reaching Eid al-Fitr, which is

bir şölendir. Evvela çocukluğun neşesi, eğlencenin tarifidir.

blended with joy, peace, happiness and belief, is a unique feast.

Bayram alışverişi, pazarın temaşası, kalabalığın yarattığı eşi-

First of all, the joy of the child is the definition of Ramadan. Eid

ne az rastlanır enerji, bayram gününün kendine has ritüelle-

shopping, the bazaar shows, the uncommon energy created by

ri… Bayram bir çocuğun gözüyle olduğu kadar, bir yetişkinin

the crowd, the idiosyncratic routines of Eid… It is a happy pro-

bakış açısıyla da neşeli bir süreçtir. Ramazan Bayramı, sevgi

cess from the eyes of a child as much as from an adult’s perspec-

ve saygı temelinde yükselen bir coşkunun yaş ayırt etmeksizin

tive. Eid-al Fitr is like a spring of joy that a rising enthusiasm

herkesi içine çektiği bir neşe pınarı gibidir.

based on love and respect grabs everyone regardless of age.
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Ramazan
Bayramı’nda
küskünler barışır,
nicedir görüşmeyen
eş dost hasret
giderir, bol köpüklü
Türk kahvesi
eşliğinde keyifli
sohbetler edilir.
In Eid al-Fitr, those
who are not on
speaking terms make
peace, acquintances
who haven’t seen
each other for a
long time fullfill their
longings, and they
chat joyously with the
company of
high-foamy
Turkish coffee.

“On Bir Ayın Sultanı” Ramazan, bir ağacın özsuyu gibi top-

“The Sultan of Eleven Months”, Ramadan has penetrated

lumun ruhunun en ince noktalarına kadar işlemiştir. Verilen

through the finest points of the society’s soul as the tree sap.

fitre, sadaka ve zekâtlar, kılınan teravih namazları ve mukabe-

Fitres, doles and alms donated, tarawih prayers and reciprocal

leler iftar ve sahurun huzurla deneyimlenmesini sağlamıştır.

Quran recitations ensure that the pre-dawn and fast-breaking

Bir ay boyunca terbiyeye çekilen kalpler paylaşmayı, düşküne

times are experienced in peace. Disciplined throughout the

destek olmayı, kardeşliği, sevgiyi ve saygıyı bu huzur iklimi

month, hearts have experienced the feeling of sharing, sup-

içinde yaşamıştır. Ramazan’ın müjdelediği bayramsa tüm bu

porting the helpless, brotherhood, love and respect in this cli-

güzelliklerin daha coşkulu idrak edilmesine yol açar. Rama-

mate of peace. Heralded by Ramadan, Eid al-Fitr paves the

zan Bayramı’nda inanç ve o inancın neşeyle harmanlandığı ri-

way for all these beauties to be experienced in a more joyful

tüeller, toplulukların birliktelik bilincini yükselterek kültürel

manner. In Eid al-Fitr, belief and rituals, in which that belief is

zenginliklerinin en yalın haliyle içselleştirilmesini sağlar.

blended with joy, ensure that cultural wealth is internalized in
its purest form by increasing societies’ awareness of synergy.
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Kısaca, Ramazan Bayramı birçok eşsiz deneyime fırsat tanır.

Shortly, Eid al-Fitr provides the opportunity for many unique

Yetişkinler, çocuklar kadar coşkulu karşılar onu. Küskünler

experiences. Adults welcome Eid as joyfully as children do.

barışır, nicedir görüşmeyen eş, dost, akraba hasret giderir.

Those who are not on speaking terms make peace, acquaintanc-

Küçükler en güzel elbiseleri içinde neşeyle koşturur şeker ve

es and relatives who haven’t seen each other for a long time ful-

harçlık peşinde. Büyükleri tarafından daha da bir sevildikle-

fill their longings. Children run joyfully after candy and pocket

rini hissederler bayram günlerinde. Mutfaklarda saatlerce sü-

money in their most beautiful dresses. On Eid days, they feel

ren hummalı çalışmaların, evlerin köşe bucaklarında yapılan

that they are loved more by their elders. Our mothers’ hands,

temizliklerin sonunda bitkin ama huzurla gülen annelerimi-

who smile tiredly but peacefully after hours of feverish works in

zin elleri daha bir kıymetle öpülür bayramlarda.

kitchens and having cleaned every nook and cranny of houses,

Günümüzde şehirleşmenin artmasıyla birlikte kaybolmaya

are kissed more valuably.

yüz tutan bayram gelenekleri, Anadolu’nun birçok yöresinde

The Eid traditions which are about to disappear with the in-

uygulanmaya devam ediyor ve bu halleriyle karşılıklı saygı ve

crease in urbanization today, continue to be followed in many

sevgi ilişkisi içinde ne denli mutlu yaşanabildiğinin göster-

regions of Anatolia and seen as the indicator of how happily

gesi oluyor. Mezar ziyaretlerinin topluca yapıldığı, duaların

people can live in mutual respect and love. Eid al-Fitr, during

hep bir ağızdan okunduğu, küslerin barıştırılıp uzun süre-

which cemetery visits are collectively made, prayers are recited

dir görüşmeyenlerin hasret giderdiği, çocukların ve gençle-

together, those who are not in speaking terms are reconciled,

rin gönüllerinin eylendiği Ramazan Bayramı, öz kimliğini

those who haven’t seen each other fulfill their longings, children

İslam’ın içerisinde yoğurmayı bilmiş milletimiz için eşsiz bir

and youth are amused, is a unique gift for our nation that has

hediyedir.

managed to blend its self-identity with Islam.
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Filateli
Philately

Kızılay temalı pullar

Turkish Red Crescent themed stamps
Itır Şensoy

Türkiye Kızılay Derneği oldukça köklü

The Turkish Red Crescent Association has

bir geçmişe sahiptir. 11 Haziran 1868 ta-

a quite rooted history. Founded on 11 June

rihinde “Osmanlı Yaralı ve Hasta Asker-

1868 under the name of “Ottoman Wound-

lere Yardım Cemiyeti” adıyla temelleri

ed and Sick Soldiers Aid Society”, the insti-

atılan kuruluş Doktor Marko Paşa, Doktor

tution has found life with the initiatives of

Abdullah Bey, Kırımlı Aziz Bey ve Serdar-i

Doctor Marko Pasha, Doctor Abdullah Bey,

Ekrem Ömer Paşa’nın girişimleriyle hayat

Aziz Bey of Crimea, and Commander Ekrem

bulmuştur. Savaş alanlarında yaralanan

Ömer Pasha. Having started its journey

veya hasta düşen erlere cephe gerisinde

with the aim of providing hinterland hospi-

hastane hizmetleri vermek için yolcu-

tal services to the soldiers who were wound-

luğuna başlayan kuruluş, 1877 yılında

ed or fell sick on the battlefield, the institu-

“Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti”, 1923’te

tion was named “Ottoman Red Crescent”

“Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti”, 1935’te

in 1887, “Turkish Red Crescent Society” in

“Türkiye Kızılay Cemiyeti” ve son olarak

1923, “Turkey Red Crescent Society” in 1935,

1947’de “Türkiye Kızılay Derneği” (Türk

and finally “Turkey Red Crescent Associa-

Kızılayı) isimleriyle anılmıştır.

tion” (Turkish Red Crescent) in 1947.

Türk Kızılayı sadece cephe gerisinde yara-

Not discriminating between religion, lan-

lı ve hasta askerlere değil, dünya üzerinde

guage or race, the Turkish Red Crescent

çeşitli çatışmalardan dolayı mağdur dü-

reaches out a helping hand to not just

şen sivil halklara, doğal afetlerden etki-

wounded and sick soldiers behind the front,

lenen afetzedelere, korunmaya ve bakıma

but also to civilian populations who are vic-

muhtaç insanlara din, dil ve ırk ayrımı gö-

tims of various conflicts, people suffering

zetmeksizin yardım eli uzatmaktadır.

from natural disasters, and people in need
of protection and care.
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Türkiye Kızılay
Derneği’nin
temelleri 1868
yılında atılmıştır.
The foundations
of the Turkish
Red Crescent
Association were
laid in 1868.

Pullarda Türk Kızılayı

Turkish Red Crescent on stamps

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

Within the framework of the respect it has for the raison d’etre

Osmanlı İmparatorluğu döneminde hem de Türkiye Cumhu-

of this distinguished institution – the Turkish Red Crescent –

riyeti tarihi boyunca bu güzide kurumun, Türk Kızılayı’nın

the Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.)

varlık amacına duyduğu saygı çerçevesinde onu pullara konu

has treated it on stamps during the history of both the Ottoman

etmiş, derneğe maddi destekte bulunma niyetiyle çeşitli

Empire and the Turkish Republic, and with the intention of pro-

Şefkat Pulları hazırlamış ve tedavüle çıkarmıştır.

viding material support to the association, has prepared and
issued Compassion Stamps.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk olarak 1912 yılında

The first series, initially released in the Ottoman Empire period

“Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Şefkat Pulları” adıyla teda-

in 1912, the lithography “Ottoman Red Crescent Society Com-

vüle çıkarılan birinci seri pullar taş basması, çok renkli ve

passion Stamps” are multicolored and have various visuals. The

çeşitli görsellidir. Üzerlerinde “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemi-

stamps, which bear the inscriptions, “Ottoman Red Crescent

yeti” ve “Vatana Muhabbet Yaralı Askere Muavenet” ibareleri

Society” and “Love for the Homeland, Aid to the Wounded Sol-

bulunan pullar, 10 ve 40 para olarak iki değerlidir. 1915 yılın-

dier”, are of 10 and 40 para value. The series issued in 1915 bear

da tedavüle çıkarılan seride “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiye-

the inscriptions, “Ottoman Red Crescent Society” and “Love for

ti” ve “Vatana Muhabbet Yaralı Askere Muavenet” yazılıdır;

the Homeland, Aid to the Wounded Soldier”; the lithography series

taş basması seri çok renkli, çeşitli görselli olarak basılmıştır

is printed in multicolor and with various visuals, and is of 10 para

ve 10 para değerlidir. 1916 yılında tedavüle çıkarılan pullar,

value. The stamps released in 1916 are the surcharged versions

birinci seri pullarının sürşarjlı basılmış halidir. Eski 10 para

of the first series stamps. Formerly of 10 para value, the stamps

değerli pullar “Yüz paradır” sürşarjıyla, eski 40 para değerli

were released with the “Of 100 para value” surcharge, whereas

pullar ise “Beş guruşadır” sürşarjıyla tedavüle çıkarılmıştır.

the former 40 para value ones with the “For 5 kuruş” surcharge.
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Türkiye Cumhuriyeti döneminde Kızılay temalı pullar ilk ola-

During the Turkish Republic period, Red Crescent themed

rak 1924 yılında eski Türkçe harflerle “Türkiye Hilal-i Ahmer

stamps were first printed in old Turkish letters in 1924, bore

Cemiyeti” yazılı, çok renkli ve çeşitli görselli basılmıştır. Bu

the inscription, “Turkey Red Crescent Society”, were multi-

pullar 1 guruş, 2 ½ guruş, 5 ve 10 guruş olarak dört ayrı değer-

colored and had various visuals. These stamps were released

li tedavüle çıkarılmıştır. 1927 yılında basılan pullarda da eski

for four different values of 1, 2 ½, 5 and 10 guruş. Featured on

Türkçe harf ve rakamlar yer alır ve bu pullar “20 Para” ya da

the stamps printed in 1927 are old Turkish letters and numbers,

“Yirmi Para” sürşarjlıdır.

and these stamps are “20 Para” or “Twenty Para” surcharged.

1932 yılında basılan pullar yeni Türkçe harf ve rakamları ile

The stamps printed in 1932 were released “5 Five Kuruş” sur-

“5 Beş Kuruş” sürşarjlı, 1934’te basılanlar ise “1 Bir Kuruş”

charged and with new Turkish letters and numbers, whereas

sürşarjlı olarak tedavüle çıkarılmıştır. 1934, 1935, 1941, 1942

the ones printed in 1934 “1 One Kuruş” surcharged. The stamps

ve 1943 yıllarında basılan pullar “ŞEFKAT PULU” ibarelidir

printed in 1934, 1935, 1941, 1942 and 1943 bear the inscription

ve ½ kuruş, 1 kuruş, 2 ½ kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 50 kuruş

“COMPASSION STAMP” and are of ½, 1, 2 ½, 5, 10, 50 kuruş

ve 1 lira değerlidir.

and 1 lira value.

1944-45 tarihli “Kızılay’ın Başarıları” temalı ve “Türkiye

The “Turkish Red Crescent’s Achievements” and “Turkey Red

Kızılay Cemiyeti” yazılı pullar çeşitli görselli olup 20 para,

Crescent Society” inscribed stamps dated 1944-45 have various

1 kuruş, 2 ½ kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 50 kuruş ve 1 lira değer-

visuals and were released with 20 para; 1, 2 ½, 5, 10, 50 kuruş

leriyle tedavüle çıkarılmıştır.

and 1 lira value.

1946 yılında çıkarılan “Türkiye Kızılay Derneği” yazılı pul-

Printed in 1946, the “Turkey Red Crescent Association” in-

lar “Kızılay’ın 69. Yıldönümü” temasıyla çok renkli ve çeşitli

scribed stamps were printed in multicolor and with various

görselli olarak basılmıştır ve 1 kuruş, 4 kuruş, 10 kuruş, 25

visuals with the theme of “69. Anniversary of the Red Crescent”

kuruş, 40 kuruş, 70 kuruş, 1 lira ve 2 ½ lira değerlidir. Aynı yıl

and are of 1, 4, 10, 25, 40, 70 kuruş; 1 and 2 ½ lira value. The

“Kızılay’ın Başarıları” temasıyla tedavüle çıkarılan pullar

stamps released the same year with the theme of “Turkish Red

“Türkiye Kızılay Derneği” yazılı ve çeşitli görselli olup 20

Crescent’s Achievements” bear the inscription “Turkey Red

para, 1 kuruş, 5 kuruş, 20 kuruş, 250 kuruş, 1 lira ve 5 lira

Crescent Association”, have various visuals and are of 20 para;

değerlidir.

1, 5, 20, 250 kuruş; 1 and 5 lira value.

1949 yılında çeşitli görseller ve “Türkiye Kızılay Derneği”

Printed in 1949 with various visuals and the inscription

ibaresiyle basılan pullar “Şefkat pulu”, 1950 yılında “Temsili

“Turkey Red Crescent Association”, the stamps were issued

Resimler” temasıyla basılan pullarsa daha sonra 1952 ve 1955

“Compassion stamp” surcharged, whereas the ones printed

yıllarında “20 para” sürşarjlı olarak tedavüle çıkarılmıştır.

in 1950 with the theme “Representative Photos” were issued

1952 yılında Türkiye Kızılay Derneği’nin 75. yıldönümüne

“20 para” surcharged in 1952 and 1955.

özel olarak “75 İNCİ YIL DÖNÜMÜ” yazılı ve çeşitli görselli

Printed exclusively in 1952 for the 75th anniversary of the

basılan pullar 5 kuruş, 15 kuruş, 30 kuruş ve 1 lira değerli,

Turkish Red Crescent, the stamps that bear the inscription

1953 yılında basılan “Türkiye Kızılay Derneği” yazılı şefkat

“75th ANNIVERSARY” and have various visuals are of 5, 15, 30

pulları 20 para ve 1 kuruş değerli, ertesi sene basılan şefkat

kuruş and 1 lira value, whereas the “Turkey Red Crescent As-

pulları ise 1 kuruş, 5 kuruş ve 10 kuruş değerlidir.

sociation” inscribed compassion stamps printed in 1953 are of

1956 yılında tedavüle çıkarılan şefkat pullarında “Türkiye
Kızılay Cemiyeti” yazılıdır ve pullar “20 para” ve “2.5 Kuruş”
sürşarjlıdır. 1957 ve 1958 yıllarında basılan pullar 1/2 kuruş,

20 para and 1 kuruş value, and the compassion stamps printed
the next year are of 1, 5 and 10 kuruş value.
Inscribed on the compassion stamps released in 1956 is “Tur-

1 kuruş, 2 ½ kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 20 kuruş, 25 kuruş,

key Red Crescent Society” and the stamps are “20 para” and

50 kuruş ve 100 kuruş değerlidir. 1968 yılında Kızılay’ın

“2.5 Kuruş” surcharged. The stamps printed in 1957 and 1958

100. yılı dolayısıyla tedavüle çıkarılan pullarsa 50+10 kuruş,

are of ½, 1, 2 ½, 5, 10, 20, 25, 50 and 100 kuruş value. The

60+10 kuruş ve 100+10 kuruş ek değerlidir. Bunlara ilaveten

stamps issued in 1968 on the occasion of the centenary of the

çeşitli tarihlerde Türk Kızılayı’na yardım amaçlı basılan fiskal

Red Crescent, on the other hand, have the added values of 50+10,

pullar farklı değerlerle tedavüle çıkarılmıştır.

60+10 and 100+10 kuruş. Additionally, the fiscal stamps printed
throughout various years with the purpose of granting support
to the Turkish Red Crescent were released with different values.
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Pttmatik

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

PTT A.Ş., Pttmatik sayısını sürekli

Ortak ATM özelliğine sahip Ptt-

Şirketi (PTT A.Ş.), tüm faaliyet

artırıyor. Türkiye genelindeki 2924

matik’lerden Visa (Visa/Electron/

alanlarında olduğu gibi bankacı-

adet Pttmatik’e her geçen gün yeni-

Plus) ve MasterCard (MasterCard/

lıkta da önemli atılımlar gerçekleş-

leri ekleniyor.

Maestro/Cirrus) logolu tüm banka ve

tiriyor. Şirket, başka hiçbir banka

PTT Corp. continuously increases

kredi kartlarıyla işlem yapılabiliyor.

ATM’sinin bulunmadığı 174 yerle-

its number of Pttmatiks. New ones

At Pttmatiks, which have the feature

şim yerinde, 7 gün 24 saat kesinti-

are added to 2924 Pttmatiks all over

of joint ATM, transactions can be

siz hizmet sağlayan Pttmatik’lerle

Turkey by the day.

carried out using all bank and cred-

vatandaşlara ulaşıyor.

it cards with Visa (Visa/Electron/

The Post and Telegraph Organization

Plus) and MasterCard (MasterCard/

Corporation (PTT Corp.) carries out

Maestro/Cirrus) logos.

important leaps in the field of banking as is the case in all other fields
of activity. The Company reaches
citizens with Pttmatiks that provide
7/24 service in 174 settlements where
there is no other bank ATMs.
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Kartsız işlemlerin de yürütülebil-

Pttmatik’lerde

finansal

işlemler

Pttmatik’lerden HGS hareket/ba-

diği Pttmatik’lerde nakit para ile

kapsamında para çekme/yatırma,

kiye/geçiş sorgulaması, çek hesabı

fatura tahsilatı (elektrik, su, doğal-

çek ve havale işlemleri, fatura tah-

hareket/bakiye sorgulama, Pttkart

gaz, GSM, ADSL, kablo TV), HGS

silatı, harç ücreti ödemesi, bağış ya-

şifre değiştirme, cep telefonu numa-

bakiye yükleme ve kredi kartı öde-

tırma işlemleri, kredi kartı ödeme-

rası güncelleme gibi finansal olma-

meleri gibi anlaşmalı banka işlem-

leri yapılabiliyor.

yan işlemler de gerçekleştirilebiliyor.

leri gerçekleştirilebiliyor.

Within the framework of financial

Non-financial transactions such as

At Pttmatiks, which also enable

transactions, money withdrawal/

HGS transaction/balance/transition

transactions without card to be car-

deposits, cheque and money order

inquiry, cheque account transac-

ried out, contracted banking oper-

transactions,

collections,

tion/balance inquiry, Pttkart pass-

ations such as invoice collections in

tuition fee collections, grant deposit

word change, mobile phone num-

cash (electricity, water, natural gas,

transactions and credit card pay-

ber updates can be carried out at

GSM, ADSL, cable TV), HGS mone-

ments can be made at Pttmatiks.

Pttmatiks, as well.

invoice

tary deposits and credit card payments can be made.
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Perspektif
Perspective

Nöromorfik teknolojiler
Neuromorphic technologies
Buğra Ayan

Carver Mead
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Tarih yaprakları 1967’yi gösterdiğin-

When the pages of history turned to show

de

Devletleri’nde

the year 1967, two important scientists’

iki önemli bilim insanının yolu kesiş-

roads crossed in the United States of

ti. Bunlardan biri Alman biyofizikçi

America. One was the German biophys-

Max Delbrück, diğeriyse yaşça ondan

icist Max Delbrück, and the other the

çok daha küçük olan ABD’li mühendis

American engineer Carver Mead, who

Carver Mead’di. Delbrück mesleğinin

was younger than Delbrück. Delbrück

zirvelerindeydi, onu iki yıl sonra Nobel

was at the top in his profession, everyday

Fizyoloji veya Tıp Ödülü’ne götürecek

he was furthering his works that would

çalışmalarını her geçen gün geliştiri-

in two years bring him the Nobel Prize

yordu. Delbrück, genç mühendis Mead’i

in Physiology or Medicine. Delbrück en-

fiziksel ve algısal durumlar arasındaki

couraged the young engineer to work on

ilişki üzerine çalışması konusunda teş-

the relation between physical and percep-

vik etti. Konuya ilgi duyan Mead, insan

tional conditions. Taking an interest in the

ve hayvan beyinlerinin nasıl çalıştığı,

subject, Mead started working on how the

neleri hesaplayıp davranış geliştirdi-

human and animal brains work, and what

ği konusunda çalışmaya başlayarak

they calculate to develop behavior, and

uzunca bir yolun ilk adımını atmıştı.

took the first step of a long road. Mankind

İnsanoğlunun önünde artık yepyeni bir

now had a brand new adventure before it:

serüven vardı: Nöromorfik teknoloji.

Neuromorphic technology.

Amerika

Birleşik

Nöromorfik teknolojilerle bilgisayarların insan beyni gibi çalışması,
insan gibi düşünebilme yeteneğine sahip olması amaçlanıyor.
With neuromorphic technologies, the aim is to grant computers the ability to
work like a human brain, and to think like a human.

Bu alanda bilgisayarların insan beyni gibi çalışması, insan

In this field, the aim is to grant computers the ability to work

gibi düşünebilme yeteneğine sahip olması amaçlanıyor. Bilgi-

like a human brain, and to think like a human. In this system, in

nin gerçek zamanlı olarak işlediği bu sistemde yapay nöronlar

which information is processed real-time, artificial neurons and

ve sinapslar kullanılıyor. Bu sayede, her gün yaklaşık 1 milyon

synapses are used. It is thought that systems to replace non-

nöron kaybetmesine rağmen işlevinde eksilme olmayan insan

functional computer parts can be developed this way, just like

beyninde olduğu gibi, çalışmayan bilgisayar parçalarının ye-

it is the case in the human brain, which does not lose any of its

rini doldurabilecek sistemlerin geliştirilebileceği düşünülüyor.

functionality despite losing around 1 million neurons everyday.

Nöromorfik teknolojiler kapsamında 2006 yılında Georgia

Within the framework of neuromorphic technologies, the Geor-

Teknoloji Enstitüsü ilk programlanabilir sinir dizisini ya-

gia Institute of Technology published the first programmable

yımladı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden bir grup

nerve sequence in 2006. Another group of researchers from the

araştırmacı ise 2011 yılında iyon tabanlı iletişimi taklit ede-

Massachusetts Institute of Technology developed a computer

bilen bir bilgisayar yongası geliştirdi. 2013 yılında İsviçreli

chip that can mimic ion-based communication in 2011. In 2013,

bilim insanları, insan beyninin bilgiyi işleme yeteneğini tak-

Swiss scientists announced they had developed chips that can

lit eden mikro yongalar geliştirdiklerini açıkladı. Yine 2013

mimic the human brain’s ability to process information. Also in
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yılında ABD’de Obama yönetiminde BRAIN (Yenilikçi Nöro-

2013, a project by the name of BRAIN (Brain Research through

teknolojiyi Geliştirerek Beyin Araştırması) isimli bir proje

Advancing Innovative Technologies) was initiated by the

başlatıldı. BRAIN projesinde 2020’ye kadar bu teknolojinin

Obama administration in USA. With the BRAIN project, the aim

geliştirilmesi, 2020-2025 yılları arasında ise beynin temel

is to develop this technology until 2020, and to integrate this tech-

çalışma alanlarına entregre edilmesi planlanıyor. Tekno-

nology into the basic working areas of the brain in 2020-2025.

loji devlerinden IBM de 2014 yılında nöromorfik bir devre

In 2014, on the other hand, IBM – a technology giant – developed

olan TrueNorth projesini geliştirdi. TrueNorth projesinde

the TrueNorth project, a neuromorphic circuit. An important

yer alan SyNAPSE isimli yonganın önemli bir özelliği, düşük

feature of the chip called SyNAPSE featured in the TrueNorth

sıcaklıklarda ve sadece ihtiyaç duyulduğunu algıladığında

project is that it consumes minimal amounts of energy since it

çalışmasından dolayı çok az enerji harcaması.

runs in low heat and only when it perceives the need for it.

Bu alandaki en önemli çalışmalardan biri de Human Brain

One of the most important works in the field is the Human Brain

Project. İsviçre merkezli proje, Avrupa Komisyonu tarafından

Project. The Swiss-based project is an initiative that is offered

1,3 milyar dolar fon desteği sağlanan bir girişim. Projede be-

a fund support of 1.3 billion dollars by the European Commis-

yin araştırması, beynin taklit edilmesi, silikon beyinler üre-

sion. In the project, the scientists work in the fields of brain re-

tilmesi alanlarında çalışılıyor. Elde edilecek sonuçların sos-

search, brain mimicking and the production of silicon brains.

yal, etik, robotik ve tıbbi sorunların çözümünde kullanılması

The results to be obtained are aimed to be used for the solution of

amaçlanıyor.

social, ethical, robotic and medical issues.

Akıllı telefonlarımızda bile bulunan yüz tanıma, ses tanıma, nesne tanıma gibi
yeteneklerin geliştirilmesi nöromimetik projeler arasında yer alıyor.
The development of skills such as face recognition, sound recognition and object recognition,
which are found even in our smart phones, are included among neuromimetic projects.

Nöromorfik sistemlerin bir alt alanı ise nöromimetik sis-

A sub branch of neuromorphic systems are neuromimetic sys-

temler. Bu sistemler, biyolojik davranışlardan ziyade şab-

tems. In contrast to biological behavior, these systems focus on

lon tanıma gibi konulara odaklanıyor. Örneğin artık akıllı

issues such as pattern recognition. For instance, the develop-

telefonlarımızda dahi olan yüz tanıma, ses tanıma, nesne

ment of skills such as face recognition, sound recognition and

tanıma gibi yeteneklerin geliştirilmesi nöromimetik projeler

object recognition, which are found even in our smart phones,

arasında yer alıyor. Bu alanda sayabileceğimiz diğer önemli

are included among neuromimetic projects. Other important

başlıklar arasında ise bir mikroişlemci sınıfı olan yapay zeka

headings in the field include interesting topics such as artificial

hızlandırıcılar, yapay beyinler, bilişsel bilgisayarlar gibi ilgi

intelligence accelerators, which are a class of microprocessors,

çekici konular var.

artificial brains and cognitive computers.

Nöromorfik teknolojinin insan davranışlarını çeşitli açı-

Neuromorphic technology without doubt has the power to

lardan değiştirebilecek güce sahip olduğu şüphesiz. Birçok

change human behavior in a multifaceted sense. And it is sure to

yeni etik ve felsefi sorun doğuracağı da aşikar. Görünen o ki,

create many new ethical and philosophical problems. It seems

önümüzdeki 10 yıl içinde beyin kavramını yeniden düşünüp

that in the next 10 years, we will have to rethink and requestion

sorgulamak zorunda kalacağız.

the concept of brain.
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Sektörel
Sectoral

Ortaklıklar ve posta değer zincirinin
stratejik kontrolü*
Partnerships and strategic control of the postal value chain
David Williams

Amerikan Posta İdaresi Başmüfettişi
Inspector General, U.S. Postal Service

Çeviri		
Translation
Çağla Taşkın

(...) Gelecekte ortaya çıkacak değer zinciri

(...) The battles resulting from coming

çatışmalarının neden olacağı mücadele-

value chain conflicts will create new op-

ler, yeni ortaklık fırsatları doğuracak, zira

portunities for partnerships, as players

oyuncular, kendilerine değer kontrolü üze-

seek help to assert strategic control over

rinde stratejik kontrol elde etmede yardımcı

the value chain. Partnerships, as a kind of

olacak unsurlar arayacaklar. Uzmanlaşmış

specialized alliance, are a very effective

bir ittifak olarak nitelendirilebilecek ortak-

tool in these conflicts. Partnerships can

lıklar, söz konusu çatışmalarda son derece

help players fill vacuums, enter new busi-

etkili araçlardır. Bu ortaklıklar oyuncuların

ness areas, or defend their territory from

boşlukları doldurmalarına, yeni iş sahaları-

other entrants. They provide obvious,

na girmelerine veya bölgelerini rakiplerin-

rapid solutions to fix new problems and

den korumalarına yardımcı olabilir. Yeni

seize perishable opportunities all along

sorunlarla başa çıkmada açık, hızlı çözüm-

the value chain.

ler sunarlar ve değer zincirinin tamamında
mevcut olan fırsatları yakalayabilirler.
40

Ortaklık fırsatları neler?

Where Are the Partnership Opportunities?

E-ticaret değer zinciri beklenmedik derecede uzun, ayrıca

The value chain for e-commerce is surprisingly long with

birçok fırsat ve ortaklık alanı sunuyor:

many areas for opportunity and partnerships:

• Ürün icadı, benimsenmesi veya inovasyon,

• Product invention, adoption, or innovation,

• Tasarım ve test etme,

• Design and testing,

• Üretim,

• Production,

• Paketleme,

• Packaging,

• Depolama ve kademelendirme,

• Warehousing and staging,

• Pazarlama ve satış,

• Marketing and sales,

• İşlem gerçekleştirme (müşteri ve satıcının tespiti,

• Transaction (identification of customer and seller,

anlaşmaya ulaşılması ve satın alınan ürün için para

the agreement, and the exchange of currency for

alış-verişi),

purchased item),

• Malın teslimat akışına dahil edilmesi,

• Entry of item into delivery stream,

• Alıcının teslimattan haberdar edilmesi,

• Notification to recipient of shipment,

• Ayrım,

• Sortation,

• Taşıma,

• Transportation,

• Alıcıya teslim,

• Delivery to recipient,

• Alıcının ürünü kabulü veya iadesi ve

• Recipient acceptance or return, and

• Göndericiye iade, yeniden paketleme veya imha etme.

• Return to sender, repackaging, or destruction.

Posta değer zincirindeki oyuncular hangi alanın ortaklık için

How can players in the postal value chain decide which are-

doğru olduğuna nasıl karar verebilirler? İlk adım, herhangi

as are right for partnership? The first step is to deconstruct

bir iş sahasını onu meydana getiren parçalara ayırmak, her

any area of the business into its component parts, assuring

parçanın kendi saf, optimal halinde bulunduğundan emin ol-

that each piece is in its lean, optimal state and then querying

mak ve ardından bağlantıyı araştırmaktır. Bu parça inşa mı

each link. Should this component be built or can you buy it

edilmeli yoksa hazır şekilde temin edilebilir mi? Bu parçaya

off the shelf? Can you contract for it rather than own assets

ait hisseye sahip olmak yerine onunla sözleşmeli şekilde ça-

at all? Can you somehow even control it without getting fur-

lışabilir misiniz? Hatta o parçayı kontrol etmeniz mümkün

ther involved? The answers to these questions will determine

mü? Bu sorulara verilecek yanıtlar, posta idarelerinin bir or-

whether posts will benefit from a partner and which partner

taklıktan faydalanıp faydalanamayacağını ve en uygun ortak-

is best suited. (...)

lığın hangisi olduğunu belirleyecektir. (...)
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Ortaklarla çalışmak

Working with Partners

Birçok muhtemel ortaklık yapısı bulunmaktadır: Tam ortak-

There are many potential partnership structures: a full part-

lık sözleşmeleri, imtiyazlar, ortak girişimler ve istenen görevi

nership agreement, franchises, joint ventures, and discounts

yerine getirmek için sunulan, daha az karışıklıkla fiili ortaklık

or other incentives to perform the desired task, creating a de

yaratan indirimler veya başka tür teşvikler. Bir de inovasyona

facto partnership with fewer entanglements. And there are a

hız kazandıracak kuluçka merkezleri ve yazılım yarışmaları

range of less traditional partnership opportunities that may

ile uzmanların posta verisi kullanarak çözüm geliştirmelerini

make it easier to enter digital markets such as incubators

mümkün kılan diğer araçlar gibi, dijital pazarlara girişi kolay-

to foster innovation and hackathons and other vehicles that

laştıran, daha az geleneksel ortaklık fırsatları söz konusudur.

allow experts to build solutions using postal data.

Bu seçenekler arasında seçim yapmak paylaşılacak

Choosing between these options depends on the

göreve, ortağa ve posta idaresinin kendi hedefleri-

task to be shared, the partner, and the post’s

ne bağlıdır.

own goals.

Bütün ortaklık türlerinin avantajları ve dezavan-

All forms of partnerships have advantages and

tajları vardır ve ortaklık kurmak genel olarak kolay

drawbacks, and partnership in general is not

bir şey değildir. Ortaklıklar güçlü olabilir ama aynı

always easy. Partnerships are powerful, but they

zamanda idare edilmeleri zordur, özellikle de posta

are also very difficult to operate, and in some cas-

idareleri için yeni bir alanda tesis edilmişlerse. (...)

Postanın DNA’sı

es posts are new to them. (...)

Postal DNA

Son olarak, ortaklıklar kurarken posta idareleri,

Finally, when partnering, posts should care-

kendileri için muhafaza etmek istedikleri iş sa-

fully examine the business areas they want to

halarını dikkatlice incelemelidir. Postanın DNA’sı
özünde nedir? Değer zincirinin bileşenlerini muhafaza
etmek önemli mi yoksa posta idareleri her bileşene

retain for their own. What is the essential postal DNA? Are parts of the value chain important to
preserve, or should posts dispassionately look

nötr şekilde, bir emtia olarak mı bakmalı? Posta

at each component as a commodity? These key

idarelerinin, hayati müşteri ilişkileri alanında-

questions require careful consideration so

ki kontrollerini muhafaza etmeleri, itibarlarını

posts can determine which partnerships best

güvence altına almaları ve evrensel hizmet yükümlülüklerini sürdürmeleri için hangi ortaklık

preserve their control over the vital customer
relationship, assure their reputation, and

türünün ideal olduğunu belirlemede bu kilit soru-

ensure the universal obligation is left intact. They

ların dikkatlice değerlendirilmesi büyük önem taşır.

are largely unanswered today, and that knowledge

Bu sorular bugün büyük oranda yanıtsızdır ve biz

gap will haunt all of the players in this value

stratejik ortaklıklar sahasına girdikçe bu bilgi

chain as we enter the world of strategic part-

boşluğu, değer zincirinin bütün oyuncuları için

nerships. Public-private partnerships can be

sıkıntı teşkil edecektir. Kamu-özel ortaklıkları,

very attractive for posts just recovering from

ekonomik gerileme döneminin yaralarını saran posta idareleri

the economic downturn. Where challenges are novel, a part-

için cazip olabilir. Zorlukların yeni olduğu alanlarda ortaklık

nership is very appealing. (…) Our maddening task is to keep

kurmak makul gözükebilir. (…) Bizim için zorlu olan görev, hızla

up with a rapidly changing environment; partnerships, if

değişen ortama ayak uydurmaktır. Özenle işleyen ortaklıklar, bu

executed carefully, are one way to meet that goal.

görevi yerine getirmenin bir yoludur.

* Makale, Postal Innovation Platform’un (PIP) “Value Chains and the Postal DNA” başlıklı
yayınında yer almaktadır ve PIP’in izniyle kullanılmıştır.
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* Article is featured in the publication “Value Chains and the Postal DNA” by the Postal
Innovation Platform (PIP) and used courtesy of PIP.
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İlginç bilgiler
Interesting facts

İlginç festivaller
Interesting festivals
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İnsanların dinî ya da özel sebeplerle bir araya gelerek kutla-

Festivals, in which people come together for religious or exclu-

malar ve etkinlikler düzenledikleri festivaller farklı zaman-

sive reasons and organize celebrations and events, are carried

larda ve farklı amaçlarla dünyanın hemen her yerinde gerçek-

out in almost every part of the world at different times and for

leştiriliyor. Çoğu kültürde eski zamanlardan günümüze son

different purposes. Having a prominent place since the ancient

derece önemli yer tutan festivaller bazen bizi hayrete düşü-

times in most cultures, festivals are sometimes organized in an

recek denli yaratıcı şekillerde organize ediliyor. Bu sayımızda

awe-inspiringly creative manner. In this issue of ours, we will

sizlere dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen bazı festivaller

offer you interesting facts about some of the festivals organized

hakkında ilginç bilgiler vereceğiz. Keyifli okumalar dileriz.

in different parts of the world. Enjoy reading.

Hindistan Holi Festivali

Indian Holi Festival

Holi Festivali ya da diğer adıyla “Renklerin

The Holi Festival, or also called the “Festival of

Festivali”, Hindistan’ın dört bir yanında mil-

Colors”, is a quite ancient and colorful tradi-

yonlarca insanın bir araya gelerek kutladığı

tion celebrated all around India by the gather-

son derece eski ve renkli bir gelenek. Kökle-

ing of millions of people. Known to date back

rinin 4. yüzyıla dayandığı bilinen bu coşkulu

to the 4th century, this enthusiastic festival is

festival her sene bahar aylarında düzenleni-

organized in spring each year and that day

yor ve o gün ülke genelinde resmî tatil ilan

is declared an official holiday throughout the

ediliyor. Doğanın canlandığı, güneşin sıcak

country. The arrival of spring, in which the

yüzünü yeniden göstermeye başladığı bahar

nature comes to life and the Sun once again

mevsiminin gelişi bazen bir hafta boyunca

starts to show its warm face, is heralded with

süren etkinliklerle müjdeleniyor, aile üyeleri

events that sometimes last a week, family and

ve arkadaşlar bir arada vakit geçiriyor, fes-

friends spend time together, caste and age dif-

tival süresince kast ve yaş ayrımı ortadan

ferences disappear during the festival. What

kalkıyor. Festivali son derece ilginç kılan

makes the festival quite interesting is that

ise yaşlısından gencine herkesin sembolik

everyone – young and old – adorns them-

olarak doğanın canlanışını temsil eden ren-

selves and the entire country in the colors of

garenk toz boyalarla kendilerini ve bütün

spring with powder paint of all colors that

ülkeyi baharın renklerine boyaması. Gök-

symbolically represent the awakening of the

kuşağının her rengiyle boyanmış insanlar,

nature. People adorned in all colors of the

sokakları dolduran eğlenceli müzikler eşli-

rainbow dance around great fires to fun mu-

ğinde yakılan büyük ateşlerin etrafında dans

sic filling the streets. It is not only streets but

ediyor. Festival süresince yalnızca sokaklar

also tables that become cheerful during the

değil, yemek sofraları da şenleniyor. Baharın

festival. Traditional delicacies cooked to cel-

gelişini kutlamak için pişirilen geleneksel

ebrate the arrival of spring are shared with

lezzetler, yerli-yabancı herkesle paylaşılıyor

acquaintances and strangers alike, and en-

ve keyifle tüketiliyor. Holi Festivali çok sayı-

joyed with pleasure. The Holi Festival is also

da turiste de ev sahipliği yapıyor. Bu festivale

home to many tourists. A warning for those to

katılacaklara bir uyarı: Sokağa eski kıyafet-

participate in this festival: Don’t forget to hit

lerinizle çıkmayı unutmayın çünkü bir hayli

the street in your old clothes, for things will get

renkleneceksiniz!

pretty colorful!
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Meksika Ölüler Günü Festivali
Mexican Day of the Dead

46

Eğlence ve kutlamalarla özdeşleşen festival

Don’t go questioning if festivals, associated

ölüm temasına sahip olur mu demeyin çün-

with fun and celebrations, can have death as a

kü bu mümkün. Her sene kasım ayının ilk

theme, for this is indeed possible. Realized an-

iki günü boyunca Meksika’da gerçekleştirilen

nually in Mexico during the first two days of

“Día de los Muertos” yani Ölüler Günü Festi-

the month of November, “Día de los Muertos”,

vali, hayatını kaybetmiş aile üyeleri ve yakın-

meaning the Day of the Dead, is an organiza-

lara duyulan özlem, sevgi ve saygının çeşitli

tion in which the longing, love and respect for

etkinliklerle sergilendiği bir organizasyon.

deceased family members and loved ones are

Ölüler Günü Festivali’nde sokaklar rengarenk

exhibited with various events. On the Day of

kıyafetlere bürünmüş insanlarla dolup taşı-

the Dead, the streets are crowded with people

yor. Katılımcılar kendilerini iskelete benze-

dressed in colorful clothes. The participants put

tecek şekilde makyaj yapıyor, özel kostümler

on make up that will make them look like skele-

giyiyor, kafatası figürlerinin süslediği obje ve

ton, dress in special costumes, and carry objects

resimler taşıyor. Eski Aztek inançlarına da-

and paintings where skull figures are exhibit-

yanan bu gelenekte ölülerin ardından yas tut-

ed. Based on ancient Aztec beliefs, this tradi-

mak yerine onların neşe ile anılması gerek-

tion stems from the thought that the deceased

tiği düşünülüyor. Festivalde, vefat edenlerin

should not be mourned, but remembered with

fotoğraflarının etrafında mumlar yakılıyor,

joy instead. During the festival, candles are lit

ölen aile yakınları için sunaklar hazırlanıyor,

around the photographs of the deceased, altars

diğer dünyada huzurlu olmaları için suna-

are prepared for passed relatives, and food and

ğa yemek ve içecekler yerleştiriliyor, kişisel

drinks are put inside them so that they can find

eşyaları bırakılıyor. 2008’de UNESCO’nun

peace in the other world, and their personal

İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası-

possessions are added along. Included in the

nın Temsili Listesi’ne dahil edilen, ölenlerin

UNESCO Intangible Heritage List in 2008, this

anısının mutlu bir şekilde yaşatıldığı ve ha-

interesting festival, in which the memory of the

yatta olmanın değerinin kutlandığı bu ilginç

deceased is kept alive in a happy manner and

festival herkesin yüzünde bir gülümseme bı-

the value of being alive is celebrated, manages

rakmayı başarıyor.

to leave a smile on the faces of all.

Albuquerque Balon Festivali
Albuquerque Balloon Fiesta

Dünyadaki en ilgi çekici festivallerden biri

One of the most interesting festivals in the

her sene ekim ayında ABD’de düzenlenen

world is the Albuquerque Balloon Fiesta or-

Albuquerque Balon Festivali. 5 Haziran

ganized annually in the USA in October. It is

1783’te ilk sıcak hava balonunun uçurulma-

true that we have made a lot of progress in air

sından beri hava seyahati konusunda çok

travel since the flight of the first hot air balloon

yol katetmiş olabiliriz ancak uçan balonlar

on 5 June 1783 but balloons still continue to

hâlâ en güzel manzaraları süslemeye de-

adorn the most beautiful sceneries. Organized

vam ediyor. 1972’den bu yana düzenlenen

since 1972, the Albuquerque Balloon Fiesta

Albuquerque Balon Festivali de sıcak balon-

takes the lead among the visual feasts in which

ların kullanıldığı nefes kesici görsel şölen-

hot air balloons are used. During the festival of

lerin başında geliyor. 9 gün süren festivalde

9 days, over 600 balloons soar in the skies each

her sene 600’ün üzerinde balon gökyüzün-

year. Balloons of hundreds of different shapes

de süzülüyor. Gündüzleri aynı anda uçmaya

that start to fly simultaneously during the day

başlayan yüzlerce farklı şekildeki balonu, ge-

are followed by balloons adorned in special

celeri özel ışıklarla süslenmiş balonlar takip

lights at night. Organized within the scope of

ediyor. Festival kapsamında düzenlenen uçuş

the festival, flight competitions, on the other

yarışlarıysa bu görsel şöleni daha heyecanlı

hand, manage to make this visual feast even

kılmayı başarıyor. Söz konusu festivalin New

more exciting. The said festival is thought to

Mexico eyaletinin kültürel ve tarihsel doku-

successfully project the cultural and historical

sunu başarıyla yansıttığı kabul ediliyor.

pattern of the state of New Mexico.
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Tayland Songkran Festivali
Thai Songkran Festival

Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi olan su

An essential in hot summer days, water fights

savaşları pek çoğumuzun en eğlenceli anı-

make up the most entertaining memories of

larını oluşturuyor. Tayland, bu oyunu her

most of us. Every year, Thailand manages to

sene bütün bir ülkeye oynatmayı başarıyor.

make the entire country play this game. Start-

Geleneksel Tayland takviminde yılbaşı ka-

ing on 13 April, which is acknowledged as the

bul edilen 13 Nisan’da başlayan ve ulusal bir

beginning of the new year in the traditional

etkinlik olan Songkran Festivali eğlenirken

Thai calendar, and a national event, the Song-

serinlemek isteyenler için ideal bir şölen.

kran Festival is an ideal feast for those who

Budist geleneğin bir uzantısı olan bu festi-

want to cool down while having fun. An exten-

val, son yıllarda dinî bir kutlama olmanın

sion of the Buddhist tradition, this festival has

ötesine geçerek fillerin bile dahil edildiği

recently gone beyond being a religious celebra-

eğlenceli su savaşlarına dönüşmüş. Yediden

tion and transformed into fun water fights in

yetmişe herkesin su tabancaları, kovalar,

which even elephants are involved. The festival,

hortumlar ile katıldığı ve birbirini ıslattığı

attended by people of all ages who wet each oth-

festival, iki günlüğüne bütün ülkeyi büyük

er with water guns, buckets and hoses, gets the

su savaşlarının içine sokuyor. Tayland’ın en

entire country involved with great water fights

sıcak olduğu dönemlerden olan nisan ayın-

for two days. Organized in April – one of the

da yapılan festival, bunaltıcı havalardan

periods in which the weather is the hottest in

kaçmak için son derece eğlenceli bir fırsat

Thailand – the festival offers a quite entertain-

sunuyor. Turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği

ing opportunity for those who want to get away

festivalde katılımcıların unutmaması gere-

from the overwhelming weather. Also popular

ken tek şey, baştan ayağa sırılsıklam bir gün

among tourists, the festival’s participants have

geçirecekleri.

to keep only one thing in mind: They will spend
a day on which they will get soaking wet.
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PTT, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı’dır.
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Dünya destinasyonları
Destination:World

Asya’nın büyülü toprakları:
Tayland
The magical lands of Asia: Thailand
Oğuzhan Yılmaz

50

Sakin ve mütevazı bir deneyim arayanlar, lüks

Those who look for a calm and humble experience,

tatil sevenler, renkli festival ve partilerle hayatla-

those who love luxury holidays, those who want to

rına hareket katmayı dileyenler, ruhsal yolculuk-

heat up their lives with colorful festivals and par-

larının peşine düşmüş münzeviler, vahşi doğanın

ties, hermits who chase their spiritual journeys,

cazibesine şahit olmak isteyenler, alışveriş tut-

those who want to witness the charm of the wild

kunları... Her insanın zevkine ve arayışına hitap

nature, avids of shopping… Appealing to every-

edebilen Tayland için büyülü bir masal ülkesi de-

one’s taste and pursuit, it will not be an exagger-

mek herhalde abartı olmaz. Güneydoğu Asya’da

ation to call Thailand a magical dreamland. Situ-

Hindiçin Yarımadası’nın ortasında konumlanan

ated in the middle of the Indochinese Peninsula in

ülke, tropikal ikliminin şekillendirdiği nefes

Southeast Asia, the country offers a breathtaking

kesici bir görsel ziyafet sunar ziyaretçilerine.

visual treat shaped by its tropical climate.

Çağlar boyu çok sayıda medeniyete
ev sahipliği yapmış Tayland’da
zengin bir kültürel çeşitlilik hâkimdir.
A rich cultural diversity prevails on the lands of
Thailand, which has hosted many civilizations
throughout centuries.

Laos, Kamboçya, Malezya ve Myanmar’la komşu olan ülke

Neighboring Laos, Cambodia, Malaysia and Myanmar, the

batıda Andaman Denizi ile çevrelenir. Dünyanın en büyük ve

country is surrounded by the Andaman Sea. Ranking at the

en kalabalık ülkeleri listesinde üst sıralarda yer alan Tayland,

top in the list of the biggest and most crowded countries of the

513 bin 120 kilometrekare yüzölçümüyle 67 milyonluk bir

world, Thailand has a population of 67 million on a surface

nüfusu barındırır ve dahası her yıl milyonlarca turiste ev sa-

area of 513 thousand 120 square kilometers and hosts millions

hipliği yapar. Zaten turizm, ülke ekonomisinin en önemli gelir

of tourists every year. Indeed, one of the most important sources

kaynaklarından birini oluşturur.

of income for the country is tourism.

1939 senesine dek Siyam olarak adlandırılan Tayland’da bu-

Called Siam until 1939, the oldest human settlement in Thailand

lunan en eski insan yerleşimi 40 bin yıl öncesine tarihlenir.

dates back to 40 thousand years ago. A rich cultural diversity

Çağlar boyu çok sayıda medeniyete beşik olmuş bu coğrafya-

prevails in this geography, which has hosted many civilizations

da zengin bir kültürel çeşitlilik hâkimdir. Ülke sokaklarında

throughout centuries. Mosques, churches, temples, synagogues

cami, kilise, tapınak, sinagog ve daha nice ibadet merkezi

and many other religious centers exist side by side on the streets

yan yana varlık gösterebilmektedir. Farklı dinî inançların

of the country. This atmosphere of tolerance, which enables the

bir arada ve huzurla yaşanmasına olanak tanıyan bu hoşgörü

peaceful existence of different religious beliefs together, offers

atmosferi insana sanki bilinmeyen bir zamanda ve mistik bir

people the feeling of making a journey in an unknown time in a

krallıkta seyahat etmekte olduğu hissini verir.

mystical kingdom.
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Tayland’ın en büyük şehri 8 mil-

The biggest city of Thailand is

yonu

başkent

Bangkok, the capital, with its popu-

Bangkok’tur. Tay dilinde yazılışıyla

lation exceeding 8 million. Bangkok,

166 harften oluşan fakat halk ara-

whose name is composed of 166 letters

sında kısaca “Krung Thep”, yani

in Thai language but known publicly

“Melekler

anılan

as “Krung Thep”, in other words

Bangkok, sahip olduğu 400’den

“City of Angels”, is also called the

fazla tapınak dolayısıyla “Tapınak

“City of Temples” for its over 400

Şehri” diye de isimlendirilmektedir.

temples. Constructed in 1782 by the

1782 yılında Kral I. Rama tarafın-

King Rama I, Bangkok is one of most

dan inşa ettirilen Bangkok bugün

cosmopolitan and dynamic cities of

Asya’nın en kozmopolit ve ekono-

Asia today in the economic terms.

mik açıdan oldukça dinamik şehir-

Hosting millions of tourists annually

lerinden biridir. Zengin tarihî do-

with its rich historical fabric, famous

kusu, meşhur Tay-Çin mutfağı, yıl

Thai-Chinese cuisine, many festivals

boyunca denk gelinebilecek çok sa-

one may come across throughout

yıdaki festivali, dans ve tiyatro gös-

the year, dance and theatre shows,

terileriyle her yıl milyonlarca turisti

the city is one of the most important

ağırlayan şehir, ülkenin en önemli

centers of attraction of the country.

aşan

nüfusuyla

Şehri”

olarak

cazibe merkezlerindendir.

1782 yılında Kral I.
Rama tarafından
inşa ettirilen Bangkok
bugün Asya’nın
en kozmopolit ve
ekonomik açıdan
oldukça dinamik
şehirlerinden biridir.
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Etrafına kazılan kanallarla bir ada

The ancient Thailand Grand Palace

görünümü sergileyen ve şehrin en

located in the Ko Rattanakosin region,

önemli tarihî yapılarıyla müzele-

which appears like an island with the

rinin bulunduğu Ko Rattanakosin

channels dug around and where there

bölgesindeki eski Tayland Kraliyet

is the most important historical struc-

Sarayı, Wat Phra Kaew tapınak

tures and museums of the city, the

kompleksi,

büyük

Wat Phra Kaew temple complex, the

“Uzanan Buda” heykeline sahip Wat

Wat Pho Temple which is home to the

dünyanın

en

Constructed in 1782
by the King Rama I,
Bangkok is one of the
most cosmopolitan
and dynamic cities
of Asia today in the
economic terms.

Pho Tapınağı, 1782 yılında Kral I. Rama tarafından diktirilen

world’s biggest “Reclining Buddha” statue, the city column con-

şehir sütunu ile onu çevreleyen ruhani merkez ve Millî Müze

structed by King Rama I in 1782 and the National Museum are

görülmesi gereken yerlerdendir. Ko Rattanakosin bölgesinin

among the must-see places. China Town, in which Chinese immi-

inşası için çalışan göçmen Çinlilerin yaşadığı, tarihî öneme

grants who worked for the construction of the Ko Rattanakosin

sahip Çin Mahallesi, devasa heykelleri ve renkli pazarlarıyla

region live and which has historical importance, is another ap-

Bangkok’un bir diğer ilgi çekici adresidir. Şehrin kalabalık so-

pealing address of Bangkok with its giant sculptures and colorful

kaklarında hem rahat hem eğlenceli bir gezintiyi mümkün kı-

bazaars. Motorized three-wheeler taxis called “tuk-tuk” in the

lan “tuk-tuk” denilen üç tekerlekli motorlu taksiler Tayland’a

crowded streets of the bazaar, which ensure both a comfortable

özgü bir ulaşım aracı olarak dikkat çeker.

and enjoyful tour, grab attention as a means of transportation.

Tayland’ın filmlere konu olmuş tarihî ve doğal güzellikleri bu-

Thailand has both historical and natural beauties, which have

lunmaktadır. Örneğin, 8 dalda Oscar ödülü kazanan “Kwai

become plots to movies. For example, the movie “The Bridge on

Köprüsü” filmi, adından da anlaşılacağı üzere Kwai Köprü-

the River Kwai”, which was accorded Academy Awards in 8 cat-

sü’nün hikayesini konu edinir. İnşası sırasında 250 binden

egories, treats the story of the Kwai Bridge as its name suggests.

fazla kişinin hayatını kaybettiği köprü Tayland’ın batısında yer

The bridge, during the construction of which over 250 thousand

alan Kanchanaburi şehrinde bulunmaktadır ve hâlâ sağlam bir

people lost their lives, is in the city of Kanchanaburi that is situ-

şekilde ayaktadır. Kanchanaburi’ye değinmişken Kaplan Tapı-

ated to the west of Thailand and still remains standing. Speaking

nağı’ndan da bahsetmek gerekir. Birçok vahşi hayvana barınak

of Kanchanaburi, we can’t help but mention the Tiger Temple as

sağlayan tapınakta kaplanlarla fotoğraf çektirmek hatta onla-

well. In the temple that shelters many wild animals, it is possible

ra dokunmak mümkündür. Kanchanaburi’nin hemen dışında

to take pictures with tigers and even touch them. Situated right

konumlanan Erawan Şelalesi ise ziyaretçilerine büyülü bir gör-

outside Kanchanaburi, the Erawan Waterfall provides a visual

sel şölen sunar. Yedi katlı şelalelerin oluşturduğu havuzlarda

treat to its visitors. One can swim in the lakes formed by sev-

yüzülebildiği gibi nadir görülen balık türleri de seyredilebilir.

en-level waterfalls and watch the rarely seen fish species, as well.
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Büyüleyici adaları ve beyaz kum plajları Tayland’ı dünyaca ünlü turistik bir merkez
haline dönüştüren önemli unsurlardandır.
Among the important features that turn Thailand into a worldly famous touristic center are
its islands of dazzling beauty and white-sand beaches.
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Tayland’ı dünyaca ünlü bir turistik merkez haline dönüştü-

Another important feature that turns Thailand into a world-

ren bir diğer önemli unsur eşsiz güzellikteki adaları ve beyaz

ly famous touristic center is its islands of unique beauty and

kum plajlarıdır. Phuket, Phi Phi, Ko Samui, Ko Pha Ngan gibi

white-sand beaches. While islands such as Phuket, Phi Phi, Ko

adalar kumsallarının ve etraflarını çevreleyen bitki örtüsü-

Samui and Ko Pha Ngan come to the forefront with the beauty

nün güzelliğiyle öne çıkarken, Andaman Denizi açıklarında

of their beaches and the plant cover surrounding them, islands

yer alan Similan, Ko Tao gibi adalar dünyanın en ünlü dalış

such as Similan and Ko Tao in the offshore of the Andaman Sea

merkezlerindendir.

are among the most famous diving centers of the world.

Tayland’ın kuzeyindeki dağ kabilelerinin köyleri, meraklılarını kendine hayran
bırakacak güzellikte vahşi bir doğaya ve egzotik kültürlerle karşılaşmayı
mümkün kılan eşsiz yürüyüş rotalarına sahiptir.
The villages of mountain tribes situated to the north of Thailand have a wild nature that will
amaze aficionados and unique trekking routes that enable meeting exotic cultures.

Tayland’ın kuzeyindeki dağ kabilelerinin köyleri, meraklılarını

The villages of mountain tribes situated to the north of Thai-

kendine hayran bırakacak güzellikte vahşi bir doğaya, egzotik

land have a wild nature that will amaze aficionados and unique

kültürlerle karşılaşmayı mümkün kılan eşsiz yürüyüş rotalarına

trekking routes that enable meeting exotic cultures. Of course,

sahiptir. Tabii tüm bu güzelliklerin tadını keyifle çıkarabilmek

in order to enjoy all these beauties, one has to set the right time

için ziyareti doğru zamanlamak gerekmektedir. Zira tropikal ik-

to visit because the temperature rises too high in Thailand in the

limin hâkim olduğu Tayland’da mart ve nisan aylarında sıcaklık

months of March and April, where the tropical climate prevails.

çok yükselir. Mayıs ile ekim arasındaki süreçte ise şiddetli Mu-

Between May and October, heavy monsoon rains are effective.

son yağmurları etkisini gösterir. Bu nedenle en iyi seçenek seya-

For this reason, it is better to make the trip plan for the months

hat planını havanın daha serin ve yağışların daha seyrek olduğu

of November and February when the weather is cooler and

kasım ve şubat ayları arasında yapmaktır.

rainfalls are rare.
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Kolaj: Rüzgar
Collage: Wind

Tüm zamanların en başarılı ticari
yapımlarından 1939 tarihli “Rüzgar Gibi Geçti” filmi, başta Oscar
olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür. Clark Cable ile Vivien
Leigh’in başrollerini paylaştığı ve
Atlantik Okyanusu’nun üzerinde

sinema klasikleri arasında yer alan

Yazın yapılacak en eğlenceli spor-

Avrupa’dan Amerika’ya doğru esen

film Türk izleyicisinin de beğenisini

lardan biri yelken sörfüdür. Ülke-

Alize rüzgarlarının yönü sürekli

kazanmıştır. Filmin orijinali Ame-

mizde Alaçatı ve Bitez, denizden

aynıdır ve tarih boyunca bu rüzgar-

rika’daki Kongre Kütüphanesi’nin

karaya esen rüzgarların daha çok

lar ticaret yapan yelkenli gemilerin

Ulusal Film Arşivi’nde muhafaza

tercih edildiği bu sportif aktivite

rotalarını belirlemelerine yardımcı

edilmektedir.

için en ideal yerler arasında bulun-

olmuştur. Bu sebeple “ticaret rüz-

One of the most successful commer-

maktadır. Özellikle Alaçatı, her yıl

garları” olarak da adlandırılan Alizelerin şiddetli estiği nadir görülür.

cial productions of all times, the 1939

çok sayıda rüzgar sörfçüsü tarafın-

movie “Gone with the Wind” was

dan ziyaret edilmektedir.

The trade winds, which blow from

granted many awards, particularly

One of the most entertaining sports to

Europe to America over the Atlantic

the Academy Awards. Starring Clark

do in summer is windsurfing. In our

Ocean, have always the same direc-

Cable and Vivien Leigh, and a cinema

country, Alaçatı and Bitez are among

tion and throughout history these

classic, the movie was also positively

the most ideal places for this spor-

winds have helped sailing ships that

received by the Turkish audience. The

tive activity in which the winds that

trade in determining their courses.

original copy of the movie is protect-

blow from the land to the sea are pre-

Called the trade winds for this reason,

ed in the National Film Archive of the

ferred. Alaçatı in particular is visited

these winds are rarely seen to rush.

Congress Library in America.

by many windsurfers each year.
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Son yıllarda kullanımı en yaygın
yenilenebilir enerji kaynaklarından biri rüzgardır. Yatay veya düşey
eksenli üretilen rüzgar türbinleri
ise bu temiz enerji kaynağının elde
edilmesini sağlar. Rüzgar türbinleri,

Rüzgar gülleri çocuklar için eğ-

rüzgarın kinetik enerjisini elektrik

lenceli bir oyuncak olabileceği gibi

enerjisine dönüştürerek gelecek ne-

mimaride dekoratif amaçlı da kul-

sillere temiz bir çevre bırakılmasın-

lanılmaktadır. Çoğunlukla horoz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün

da önemli bir rol oynamaktadır.

simgesiyle binaların tepelerinde yer

verilerine göre ülkemizde şimdiye

One of the most commonly used

alan bu işlevsel ve basit araçlar, rüz-

kadar kaydedilen en yüksek rüzgar

garın yönünü belirlemeye de yar-

hızı saniyede 48,9 metredir. 1 Ocak

cent years is wind. Wind turbines,

dımcı olurlar.

1978’de Tokat’ta kaydedilen bu değer,

which are produced in horizontal

Wind vanes can be an entertaining

saatte 176 kilometrelik hıza eşittir.

and vertical-axis, ensure the pro-

toy for children and are used for

According to data by the General

duction of this clean energy source.

decorative purposes in architecture,

Directorate

Wind turbines, by turning the kinet-

as well. These functional and simple

highest wind speed measured in our

ic energy of the wind into electrical

devices, which are located on top of

country is 48.9 meters per second.

energy, play an important role in

buildings generally with the symbol

This figure, which was recorded on

handing down a clean environment

of the rooster, also help in determin-

1 January 1978 in Tokat, equals to a

to future generations.

ing the direction of the wind.

speed of 176 kilometers per hour.

renewable energy resources in re-

of

Meteorology,

the
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Değişen ve dönüşen PTT
Changing and transforming PTT

Değişen ve dönüşen PTT’de
bankacılık atılımları

Banking leaps at the changing and transforming PTT
Servet Akdeniz
PTTBank Daire Başkanı
Head of PTTBank Department

Tarihsel izi MÖ 2 binli yıllara kadar sü-

Banking, the history of which can be traced

rülebilecek bankacılık, başlarda temel

to the 2 thousands BC, at first served pur-

tarımsal ve ticari faaliyetlerde alışverişin

poses such as carrying out exchanges in

gerçekleştirilmesi,

güvenle

basic agricultural and commercial activ-

muhafaza edilmesi, satıcı ve alıcı arasında

ities, securely preserving assets, and act-

aracı bir kurum işlevi görme gibi amaçla-

ing as an intermediary between seller and

ra hizmet etmiş, tarihsel süreç içerisinde

buyer, and with events throughout history

paranın icadı, denizciliğin ve ticaretin ge-

such as the invention of money, the de-

lişimi, Sanayi Devrimi gibi olaylarla da gi-

velopment of maritime affairs and trade,

derek daha fazla sayıda hizmet sunan bir

and the Industrial Revolution, has become

alan haline gelmiştir. Günümüzde mali

a field to offer an increasing number of

ekosistemin olmazsa olmazı bankalar,

services. An essential part of the finan-

finansal yapı içinde kritik rol üstlenmeleri

cial ecosystem today, banks – since they

bakımından ekonomik kalkınma ve bü-

undertake a critical role in the financial

yümenin de belirleyici faktörleri arasında

structure – are included among the de-

yer almaktadır.

terminants of economic development and

varlıkların

Posta-banka ilişkisine bakıldığında ise bu
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growth.

iki ana faaliyet sahasının tarihsel düzlem-

When we take a look at the post-bank re-

de çeşitli noktalarda kesiştikleri, hatta iç

lation, on the other hand, it is seen that

içe geçtikleri görülmektedir. Dünyanın

these two major fields have intersected at

birçok ülkesinde köklü bir geçmişe sahip

various points on the historical plane, and

Ülkemizin her
köşesine hizmet
götürme şiarıyla
faaliyet gösteren
PTT A.Ş., bankacılık
hizmetlerini
işyerleriyle
sınırlamıyor.
Carrying out its activities
with the principle of
conveying services to
every single corner
of our country, PTT
Corp. does not limit its
banking operations to
its offices.

olan posta idareleri çoğunlukla aynı zamanda banka işle-

even intertwined. Having a rooted history in many countries

vi görmüş, özellikle bankalara erişimi olmayan veya banka

of the world, Posts have mostly also functioned as banks, and

hesabı bulunmayan vatandaşlara parasal iş ve işlemlerini

have offered citizens with no access to banks or with no bank

gerçekleştirebilecekleri bir platform sunmuştur. “Posta ban-

accounts a platform on which they can carry out their mone-

kacılığı” olarak adlandırılan bu faaliyet alanı günümüzde de

tary processes and operations. Deemed “postal banking”, this

güncelliğini korumaktadır. Hizmet sahasını vatandaşın ha-

field is also current in our day. Expanding its service area so

yatını kolaylaştıracak ve kârlılığını artıracak şekilde genişle-

as to facilitate the lives of citizens and enhance its profitabil-

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

ity, our Post and Telegraph Organization Corporation (PTT

öteden beri yürüttüğü bankacılık hizmetlerini, 2004 yılından

Corp.) has been continuing its banking activities, which it has

itibaren PTTBank ismi ve çatısı altında sürdürmekte, posta

long been offering, under the name and umbrella of PTTBank

bankacılığı anlayışıyla çıktığı yola birçok yeni hizmet ve giri-

since 2014, and continues on its path, which it set with the con-

şimi kapsayacak şekilde devam etmektedir.

ceptualization of postal banking, in a manner to include many

Başka hiç kimsenin olmadığı yerdeyiz
PTTBank ilk olarak kırsal kesimde, bankacılık hizmetlerinin

new services and initiatives.

We are there where no one else is

sunulmadığı yerlerde ikamet eden vatandaşlarımızın finansal

PTTBank first started its activities in the rural, with the aim

ihtiyaçlarını karşılama amacıyla faaliyetlerine başlamış, bu

of meeting the financial needs of our citizens residing in plac-

bağlamda tüm PTT işyerlerinin bankacılık işlemleri verebile-

es where banking services are not offered, and in this context,

cek şekilde otomasyonunun gerçekleştirilmesi çalışmalarına

automation efforts were sped up so as to allow PTT offices to

ivme kazandırılmıştır. Otomasyon altyapısının yaygınlaştırıl-

offer banking services. With the proliferation of the automa-

masıyla işyerlerimizde bankacılık işlemlerinin saniyeler için-

tion infrastructure, it has become possible to carry out bank-

de rahatlıkla yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir.

ing operations within seconds in our offices.
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Ülkemizin her köşesine hizmet götürme şiarıyla faaliyet

Carrying out its activities with the principle of conveying

gösteren Şirketimiz, bankacılık hizmetlerini PTT işyerleriy-

services to every single corner of our country, our Company

le sınırlamıyor, Pttmatik’lerle de insanımızın finansal ihti-

does not limit its banking operations to PTT offices, but also

yaçlarının karşılanmasını sağlıyor. Başka hiçbir banka şu-

ensures with Pttmatiks that the financial needs of our cit-

besinin bulunmadığı 1280 yerleşim yerinde ve başka hiçbir

izens are met. I am very content to say that there are only

banka ATM’sinin bulunmadığı 174 yerleşim yerinde yalnızca

Pttmatiks in 1280 settlements where no other bank branch

Pttmatik’lerin yer aldığını söylemekten büyük memnuni-

is found, and at 174 settlements where no other bank ATM

yet duyuyorum. Türkiye genelinde sayısı 2883 olan Pttma-

is present. At Pttmatiks, the number of which amounts to

tik’lerde para çekmenin yanı sıra çek ve havale işlemleri ile

2883 throughout Turkey, money can be drawn in addition to

su, elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatı yapılabiliyor.

cheque and transfer operations as well as the collection of

Banka ödemelerine ilaveten çok sayıda bankanın kredi kar-

water, electric and natural gas bills. Pttmatiks, where cred-

tı tahsilatı işlemlerinin de gerçekleştirilebildiği Pttmatik’ler,

it card collection of many banks can be made in addition to

kullanıcılarına GSM faturası tahsilatı hizmeti de sunuyor.

bank payments, offer their users the service of GSM bill col-

Pttmatik’lerde ayrıca hesap numarası veya Hızlı Geçiş Sistemi

lection, as well. At Pttmatiks it is also possible to load Fast

(HGS) numarası ile HGS yüklemesi de yapılabiliyor, buna

Transit System (HGS) with account number or HGS number,

ilaveten finansal olmayan işlemler gerçekleştirilebiliyor. Bu

and also to carry out non-financial operations. These oper-

işlemler PTT hesap görüntüleme, bakiye sorgusu, hesap ha-

ations can be listed as PTT account check, balance inquiry,

reketleri, HGS hareket/bakiye/geçiş sorgulama, cep telefonu

account activity, HGS activity/balance/passage inquiry, cell

numarası güncelleme ve PTT Bonus Kredi Kartı sorgulama

phone number update, and PTT Bonus Credit Card inquiry.

olarak sıralanıyor. Pttmatik’lerin sayısının artırılması, Şir-

Increasing the number of Pttmatiks is included among the

ketimizin gelecek planları arasında yer alıyor. Şirket olarak,

future plans of our Company. As the Company, we are aware

içinde bulunduğumuz dijital çağda erişilebilirliğin müşteri

that in the digital age we live in, accessibility is of vital im-

talep ve ihtiyaçlarının karşılanmasında hayati önem taşıdığı-

portance in terms of meeting customer needs and demands.

Mobil PTT’ler ile PTT işyerlerini
vatandaşımızın ayağına götürüyor,
bankacılık işlemleri dahil olmak
üzere çok sayıda iş ve işlemin hızlı
ve etkin şekilde gerçekleştirilmesini
mümkün kılıyoruz.
With Mobil PTTs, we take PTT
offices to our citizens, and make
it possible to carry out many
processes and transactions
– including banking operations –
in a rapid and efficient manner.

nın farkındayız. Pttmatik’lerin başarılı bir örnek teşkil ettiği

With Mobil PTTs, yet another project we carry out with this

bu anlayış bağlamında sürdürdüğümüz projelerimizden bir

understanding to which Pttmatiks set a successful example,

diğeri olan Mobil PTT’ler ile PTT işyerlerini vatandaşımızın

we take PTT offices to our citizens, and make it possible to car-

ayağına götürüyor, bankacılık işlemleri dahil olmak üzere çok

ry out many processes and transactions – including banking

sayıda iş ve işlemin hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesini

operations – in a rapid and efficient manner. Thanks to these

mümkün kılıyoruz. Bu atılımlarımız sayesinde hâlihazırda

leaps of ours, we further strengthen our PTT, which already

Türkiye’nin en yaygın hizmet ağına sahip olan, ülkemizin en

has Turkey’s most extensive service network, and serves as our

büyük tahsilat ve ödeme merkezi olma niteliği haiz PTT’mizi

country’s biggest collection and payment center.

daha da güçlendiriyoruz.

Coming to the forefront among the services offered by our

Şirketimizin bankacılık alanında sunduğu hizmetler arasın-

Company in the field of banking, Pttkart has been offering

da öne çıkan Pttkart, 2011 yılından beri müşterilerine para

its customers the opportunity to quickly and easily carry

çekme, para yatırma, fatura ödeme gibi bankacılık hizmet-

out banking operations such as money withdrawal, mon-

lerini hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirme fırsatı sunuyor.

ey deposit and bill payment since 2011. Thanks to the “3D

Hem Pttmatik’lerde hem diğer tüm ATM’lerde kullanılabilen

secure” feature of Pttkart, which can be used in both Pttma-

Pttkart’ın “3D secure” özelliği sayesinde güvenlik açıkları

tiks and all other ATMs, one can shop at peace without hav-

veya sahtecilik endişesi olmadan gönül rahatlığıyla alışve-

ing to worry about security gaps or fraud. Prepaid Pttkarts,

riş yapılabiliyor. Ön Yüklemeli Pttkartlar ise sosyal yardım

on the other hand, are identified in the name of right owners

ödemesi alan hak sahipleri adına tanımlanıyor ve söz konusu

and allow the said persons to collect their payments from

kişilerin, ödemelerini Pttmatik’ler veya tüm ATM’lerden al-

Pttmatiks or all ATMs. With the new projects we developed

malarını mümkün kılıyor. Aktif kullanıcı sayısı hâlihazırda

within the framework of Pttkart, which already has 9 million

9 milyon olan Pttkart çerçevesinde geliştirdiğimiz yeni pro-

active users, we aim to increase this number to 15 million.

jelerle bu rakamı 15 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Söz ko-

Among the said projects are “Motif Pttkart” for the members

nusu projeler arasında Memur-Sen üyelerine yönelik “Motif

of the Confederation of Public Servants and Trade Unions

Pttkart”, esnaf ve sanatkarlara yönelik “Esnaf Pttkart”, çift-

(Memur-Sen), “Esnaf Pttkart” for tradesmen and craftsmen,

çilere yönelik “Tarım Pttkart” ve 12-25 yaş arası müşterilere

“Tarım Pttkart” for farmers, and “Genç Pttkart” for custom-

yönelik “Genç Pttkart” girişimleri yer alıyor. Bu projelerimiz

ers between the ages of 12-25. We are of the opinion that

sayesinde vatandaşımızın spesifik ihtiyaç ve beklentilerine

thanks to these projects, we will more efficiently address the

daha da etkin karşılık vereceğimiz kanısındayız.

specific needs and expectations of our citizens.
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Genişleyen hizmet portfolyosu, vizyoner
bakış açısı

Enhanced service portfolio, visionary
perspective

Şirketimiz, faaliyet gösterdiği her alanda kapsamlı, kapsayıcı

Our Company acts with the principle of offering extensive, in-

ve inovatif hizmetler sunma ilkesiyle hareket ediyor. Bu anla-

clusive and innovative services in all of the fields it operates.

yış, bankacılık için de geçerli. Faaliyetlerimize başladığımız

This understanding applies to banking, too. With projects such

2014 senesinden beri devreye aldığımız Hızlı Geçiş Sistemi

as Fast Transit System (HGS) and PTT Insurance we have

(HGS), PTT Sigorta gibi projelerle ürün portfolyomuzu geniş-

initiated since when we started our activities in 2014, we are

letiyoruz. Karayolları trafiği için adeta bir devrim niteliğinde

enhancing our product portfolio. We carry out the sales and

olan HGS’ye ilişkin satış ve bakiye yükleme işlemlerini ger-

balance-loading operations related to HGS, a revolutionary

çekleştiriyor, PTT Sigorta ile bütün sigortacılık hizmetlerini

leap in terms of highway traffic, and by collecting all insur-

tek bir çatı altında toplayarak müşterilerimize en uygun seçe-

ance services under a single roof, offer our customers the most

nekleri sunuyoruz. Söz konusu iki örnekte edindiğimiz dene-

advantageous options with PTT Insurance. Based on the ex-

yimlere dayanarak, müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin

perience we have gained in these two examples, we know that

çeşitliliğini artırıp daha fazla sayıda vatandaşımızın hayatını

by enhancing the diversity of the services we offer our cus-

kolaylaştıracağımızı biliyoruz. Bu doğrultuda 437 kurum ve

tomers, we can reach more citizens and facilitate their lives.

kuruluşla toplam 591 protokole imza attık. Hizmet çeşitlili-

To this extent, we have concluded a total of 591 protocols with

ğimizi artırma hedefimiz doğrultusunda nisan ayı itibarıyla

437 institutions and establishments. Towards our aim of en-

işyerlerimizde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ait tapu

hancing our service diversity, we have started collecting Gener-

harcı ve döner sermaye ücreti tahsilatları ile yapılandırma

al Directorate of Land Registers’ title deed fees and circulating

haricindeki ve yabancı plakalı araçların sürücülerine ve pla-

capital fees as well as the collection of all Revenue Administra-

kalarına verilen trafik idari para cezaları da dahil olmak üze-

tion taxes including traffic administrative fines imposed on

re Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait tüm vergilerin tahsilatına

drivers and license plates of vehicles with foreign license plates,

başladık.

excluding restructuring.

Kendimizi her daim yenilemeyi,
sunduğumuz hizmetlerin kapsam ve
çeşitliliğini artırmayı şirket politikası
olarak benimsememiz, başarımızın
kilit unsurları arasında yer alıyor.
That we adopt as company
principle to constantly renew
ourselves and to enhance the
scope and variety of our services
is among the keys to our success.

PTTBank faaliyetlerimiz arasında Fırat Kalkanı bölgesine

Among our PTTBank activities, the services we convey to the

ulaştırdığımız hizmetlerimiz bizim için ayrı bir yerde duru-

Euphrates Shield region stands apart for us. At the offices

yor. PTT’mizin Cerablus, El-Bab, Çobanbey, Azez ve Mare’de

opened by our PTT at Jarablus, al-Bab, Al-Rai, Azez and Mare,

açtığı işyerlerinde vatandaşlar posta gönderebiliyor, ATM

citizens can send post and benefit from ATM services. More-

hizmetlerinden faydalanabiliyor. Ayrıca bu işyerlerimiz sa-

over, thanks to these offices of ours, it is possible to send and

yesinde PTT üzerinden para gönderimi ve alımı yapılabiliyor,

receive money via the PTT, and to easily carry out all bank-

bütün bankacılık işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

ing operations. I am glad to add that our Company is getting

Şirketimizin yakın zamanda Afrin’de de bir işyeri açma hazır-

prepared to open an office in Afrin soon.

lığında olduğunu memnuniyetle eklemek isterim.

That we adopt as company principle to constantly renew our-

Kendimizi ve hizmetlerimizi her daim yenilemeyi, sundu-

selves and our services, and to enhance the scope and variety

ğumuz hizmetlerin kapsam ve çeşitliliğini artırmayı şirket

of our services is among the keys to our success. With the aim

politikası olarak benimsememiz, başarımızın kilit unsurları

of further growing the PTTBank trademark, we are develop-

arasında yer alıyor. PTTBank markasını daha da büyütmek

ing many strategies compatible with our Company’s aim of

amacıyla, Şirketimizin bir dünya markası olma hedefiy-

becoming a global brand. Establishing the world’s first postal

le uyumlu birçok strateji geliştiriyoruz. Dünyanın ilk posta

participation bank and increasing the diversity of our bank-

katılım bankasını kurmak ve bankacılık hizmetlerimizde

ing services are among our goals of priority. Making foreign

çeşitliliği artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

currency exchange possible at all PTT offices and bank cheque

Tüm PTT işyerlerinden döviz alım-satım işlemlerinin yapıl-

admittance take the lead among the projects we are planning

ması ve banka çeki kabulü ise yakın zamanda hayata geçir-

to carry into effect soon. We know that in our day, when digi-

meyi planladığımız projelerimiz arasında başı çekiyor. Dijital

tal technologies permeate every field of our lives and transform

teknolojilerin hayatımızın her alanına nüfuz ettiği, yaşayış

our patterns of living, variety of options, ease and accessibil-

örüntülerimizi değiştirdiği günümüzde seçenek çeşitliliği,

ity are of major importance. To this end, we are continuing

kolaylık ve erişilebilirliğin büyük önem taşıdığını biliyoruz.

our works to enhance our operational variety at ATMs as well

Bu doğrultuda, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine

as Internet branches and mobile branches, so that we can ad-

daha da etkin cevap verebilmek amacıyla ATM’ler ile internet

dress the needs and demands of our customers in an even more

şubeleri ve mobil şubelerde işlem çeşitliliğimizi artırmak için

efficient manner.

çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
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Portreler
Portraits

“Bir gariplik vardır ya sazla
söz arasında...”
“You know, that bizarreness between
tune and word...”
Ozan Kayahan

Şarkılara dönüşen şiirleriyle çoğumuzun gönlünde taht kurmuş önemli
bir şairdir Cemal Safi. Kısa süre önce yitirdiğimiz Usta’yı portresiyle
anmak ve hayatlarımıza dokunan birbirinden güzel dizeleri için kendisine
minnettarlığımızı ifade etmek istedik.
Cemal Safi is an important poet who is enshrined in the hearts of most of us with
his poems that were composed into songs. We want to commemorate the master
artist, we lost recently, with an obituary and express our gratitude for his verses
- each more beautiful than the other - that have touched our lives.
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Senarist bir arkadaşımla sohbet ediyordum. Mesleğini

I was chatting to a screenwriter friend of mine. He just loves

övmeyi çok seven biridir. Yine aynı örneği verdi: “İnsanlar

to praise his job. Once again he gave the same example:

yaşadıklarını adlandırmak adına yazdıklarımıza bakıyorlar,

“People look at what we write to make sense of what they live,

yazdığımız aşk sahnesine ne kadar benzediğiyle ölçüyorlar

they measure their feelings by their similarity to the love scene

hissettiklerini…”

we write...”

Belki tamamen yanlış değildi verdiği örnek ama eksik oldu-

His example was perhaps not entirely false but it sure was in-

ğu kesindi çünkü aşkın senaryolara sığmayan hikayeleri ol-

complete for I knew that love had stories that expands scripts.

duğunu biliyordum. Adına şiir dediğimiz, müzik dediğimiz

Our huge loves had stories we called poetry, we called music.

öyküleri vardı kocaman sevdalarımızın. Satırların ötesin-

They had stories we would tell beyond the lines, even “sing”

de anlattığımız hikayeleri vardı, hatta anlatmanın ötesinde

beyond telling...

“söylediğimiz”...

Granted, it was perhaps not us who wrote those lines, who add-

Kabul, belki biz yazmamıştık o satırları, biz eklememiştik uç

ed those words to one another. It was not us who had composed

uca o kelimeleri. Aklımıza takılan o melodiyi biz besteleme-

that melody we just can’t get out of our minds but here we were,

miştik ama sabahtan beri mırıldanıyorduk işte ve hiç hesapta

murmuring it since the morning and we had unexpectedly

yokken ezberlemiştik o dizeleri.

memorized those lines.

Hayatımızda hiç görmediğimiz birinin, hakkımızda en yakın

I am talking about that magical moment when we feel someone

dostumuzdan çok şey bildiğini hissettiğimiz o sihirli andan

we have never seen in our life knows more about us than our

bahsediyorum.

closest friend.

İşte bu yazı ihtimal bir kitabını almadığımız ama dizelerini

This article right here was written with the sourness of a huge

kesinlikle bildiğimiz, hatta daha büyük ihtimal ezberimiz-

unsaid thank you, in the memory of a figure whose book we

de şiirleri olan, hayatımıza kesinlikle dokunmuş isimlerden

probably did not buy but certainly know the verses of, even more

biri anısına, yüzüne söylenememiş kocaman bir teşekkürün

probably know the poems of by the heart, someone who has

burukluğuyla yazıldı.

definitely touched our life.
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Cemal Safi. Şair.

Cemal Safi. Poet.

1938 yılında Samsun’da doğmuş.

He was born in Samsun in 1938.

2003 yılında Türk Dil Kurumu, “Türk-

In 2003, the Turkish Language Society

çeyi en etkin ve güzel kullanan şair”

had awarded him as the “poet to use the

olarak ödüllendirmişti onu. Kesinlikle

Turkish language in the most efficient

çok değerli ve önemli olan bu ödül her-

and beautiful way”. This award, which

kesin bildiği bir gerçeğin altını bir kez

certainly is very valuable and important,

daha çizmişti. Cemal Safi’nin dizeleri

had once again underlined a fact known

sayfalardan çıkıp gönüllere kazınmıştı

by all. On these lands, the lines of Cemal

bu topraklarda.

Safi had exceeded the pages and were

Mesela o gece -ben daha çocuktum ama

engraved on hearts.

hatırlıyorum- ağabeyimle televizyon

That night, for instance – I was just a

karşısındaydık, Muazzez Abacı “Vur-

child but I do remember – we were in

gun sayılır” diyordu, babam annemin

front of the television with my brother,

elini tutmuştu şarkıya eşlik ederken.

Muazzez Abacı was saying, “It is like

Başka bir gece, ki biraz büyümüştüm
artık, o yüzden büyüklerle aynı fikir-

the bends”, my father was holding my
mother’s hand while singing along.

deydim, kimse Zeki Müren kadar güzel

Yet another night – I was a little grown

söyleyemiyordu “İmkansız”ı ama ıs-

by then so I was of the same opinion with

rarlara dayanamayıp udunu eline alan

the adults – no one would sing “Impos-

yengemin sesi de hiç fena değildi o yaz

sible” as beautifully as Zeki Müren did

akşamında.

but the voice of my aunt-in-law, who had

Bir de siz tanımazsınız, esmer bir kız
vardı “katilim olmadan git”mesi gere-

taken the oud in her hands, was not bad
at all on that summer night.

ken. Gitmişti de zaten ama olsun, sanki

And then – you wouldn’t know her – there

o gitmemiş de biz göndermeye çalışı-

was this girl that had to “leave before she

yormuşuz gibi Candan Erçetin’le tekrar

killed me”. She had left indeed but we had

tekrar saatlerce aynı şarkıyı söylemiş-

sung the same song for hours on end with

tik. Candan Erçetin’in haberi olmayabi-

Candan Erçetin as if she hadn’t gone and

lir bu hikayeden ama sesi kısmam için

we were trying to make her leave. Can-

duvara vuran komşunun hatırladığına

dan Erçetin is perhaps unaware of this

eminim.

story but I am sure the neighbor, who
was banging on the wall for me to turn
the volume down, does remember.
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Şiirleri İtalyanca,
Rumence ve
Arnavutçaya da
çevrilen şairin en
büyük tutkularından
biri şüphesiz yazları
geçirdiği o şirin kıyı
kasabası Akçay’dı.
One of the greatest
passions of the poet,
whose works were
translated into Italian,
Romanian and
Albanian, was withouth
doubt Akçay, that cute
town by the shore
where he would spend
his summers.

Çok sonraları keşfettim bütün bu hikayelerin bir ortak nok-

It was much later that I discovered all of these stories have one

tası daha olduğunu. Hepsi benim başımdan geçmiş olaylar-

more thing in common. They had all happened to me but my mem-

dı ama bir gizli özne eşlik etmişti hatıralarıma. Bahsettiğim

ories were accompanied by a hidden subject. All of these songs I

bütün şarkılar aslında Cemal Safi’nin bestelenmiş şiirleriydi.

have talked about were in fact composed poems by Cemal Safi.

Sadece bunlar değil, mesela Orhan Gencebay’ın kırk ayrı par-

Not just them, lyrics to forty different songs by Orhan Gence-

çasının sözleri yine Cemal Safi’ye

bay, for instance, also belonged to

aitti. Çeşitli kaynaklar farklı ra-

Cemal Safi. Although various sourc-

kamlar verse de şairin bugüne ka-

es offer different figures, the num-

dar bestelenmiş şiirlerinin sayısı

ber of composed poems by the poet

yüz elliye yaklaşıyordu.

approximated a hundred and fifty.

İşin ilginç yanı, Cemal Safi 38

The interesting thing is, Cemal Safi

yaşında başlamıştı şiir yazma-

had started writing poetry at the

ya. Hayır, edebiyat fakültesinden

age of 38. No, he had not graduated

değil, Samsun Sanat Okulu’nun

from the faculty of letters but from

Torna Tesviye Bölümü’nden me-

the Lathe Leveling Department of

zun

he-

the Samsun School of Arts. Cemal

pimizden bir şeyler sığdırmayı

olmuştu.

Mısralarına

Safi, who had managed to squeeze

başarmış olan Cemal Safi, yazdık-

in something of all of us in his vers-

larını dört ayrı kitapta toplamıştı.

es, had compiled his writings in four

Şükran Safi’yle evli olan üstadın şi-

different books. Married to Şükran

ire tutkusu çocuklarının isimleri-

Safi, the master’s passion for poetry

ne de yansımış, sanatçı oğullarına

was also reflected onto the names of

Mehmed Akif ve Peyami Safa isim-

his children, and he had named them

lerini vermişti.

Mehmed Akif and Peyami Safa.

Şiirleri İtalyanca, Rumence ve

One of the greatest passions of the

Arnavutçaya da çevrilen şairin en

poet, whose works were translated

büyük tutkularından biri şüphesiz

into Italian, Romanian and Albani-

yazları geçirdiği o şirin kıyı kasabası Akçay’dı. 1992’den beri

an, was without doubt Akçay, that cute town by the shore where

her yıl ağustos ayının son üç günü gerçekleşen Akçay Şairler

he would spend his summers. Having organized the Akçay Poets

ve Bestekârlar Festivali’ni organize eden sanatçı, maalesef

and Composers Festival held annually on the last three days of

yaşamının yaklaşık son bir yılını hastanede yoğun bakımda

August since 1992, the artist had unfortunately spent about the

geçirmişti.

last year of his life in intensive care.

Cemal Safi 20 Nisan 2018’de aramızdan ayrıldı. Cenazesi çok

Cemal Safi departed from us on 20 April 2018. His funeral

kalabalıktı. Defalarca farklı ödüllere layık görülmüş usta,

ceremony was very crowded. Having been accorded different

Ankara’dan ve ülkenin dört bir yanından koşup gelmiş sanat-

awards many times, the master was sent to his final journey

çı dostlarının ve hayranlarının omuzlarında uğurlandı son

on the shoulders of his artist friends and fans who had come in

yolculuğuna.

from Ankara and all four corners of the country.

“İçim ürperiyor ya evde yoksan” diye yazmıştı şair, keşke fısıl-

The poet had written, “I am shivering inside, what if you are not

dayabilseydim kulağına, “Ah be Usta, evde olmadığını bilmek

home”, I wish I could whisper in his ear, “Woe, Master, believe

de inan çok can yakıyor.”

me it hurts knowing you are not home.”
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Mektup
Letter

Babama mektup
Letter to my father
Haydar Ergülen

Canım babam

My dear father

ya da

or

Can babam

Dearest father

ya da

or Bald Hasan Grandfather as your grandchildren call you,

torunlarının demesiyle Kel Hasan Dede,

the man who even makes his bald head laugh.

kelini bile güldüren adam.

Writing a letter to you is at the same time writing a letter to

Sana mektup yazmak çocukluğa mektup yazmak sayılır aynı

childhood. And what counts as childhood counts as goodness.

zamanda. Çocukluğa sayılan da iyiliğe sayılır. Eh madem iyilik,

Well, then, it also counts as laughter, freshing up, cheering up

öyleyse gülümsemeye, ferahlamaya, neşelenmeye, sevinme-

and being delighted – and no such delightful stamp has ever

ye de sayılır ki, mektubun üstünde böyle sevinçli bir pul daha

been seen on a letter.

görülmemiştir.

May that stamp get on its feet with this goodness, this delight-

O pul bu iyilikle, bu sevinçle kalkıp oralara gelsin, bir de senin

fulness and travel all the way there, may it kiss both your hands

hem elinden ama hem de kelinden öpsün. Ne güzel olurdu ey

and your bald head. Oh, how nice it would be, my beautiful

benim güzel babam, kel babam!

father, my bald father!

Sen bu mektuba şaşırmazsın da okuyanlar belki şaşırır, şaşıra-

You wouldn’t be surprised with this letter but perhaps the read-

cak bir şey yok oysa. Her torununa kendini “Kel Hasan Dede-

er would, but there is in fact nothing to be surprised about.

niz” diye tanıtan bir adama yazılacak mektup da herhalde şen

A letter written to a man who introduces himself as “Your Bald

mektup olurdu! Pula da zarf gibi, zarfa da mektup gibi kıymet

Hasan Grandfather” to each and every grandchild would cer-

verirdi.

tainly be a joyful one! It would add value to the stamp like the

Seni arkadaşımı özler gibi özlediğimi söylemek bile fazla. Şi-

envelope, to the envelope like the letter.

irlerde şarkılarda Kendi gitti adı kaldı yadigar denildiği gibi,

Even saying I miss you like I miss a friend is too much. Like

sen de gittin gitmesine de biraz da erken gittin ama hem sen

it says, He went away, what remains is his name in poems and

kaldın hem de hatıran şen kaldı. Bundan da hem en büyük ço-

songs, you too went away – a little early too – but what re-

cuğun, oğlun olarak bana hem de kardeşlerime bir bahtiyarlık,

mains joyful is both you and your memory. And what remains

bir esenlik, bir gülümseme kaldı.

of that both for me as your eldest child, your son and both to my
siblings is a bliss, a happiness, a smile.
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Bu mektubu yazarken birden fark ettim ki ağzım kulakla-

While writing this letter, I suddenly realized that I am grinning

rımda! Sana yazıyorum ya ondan! Sen Almanya’daymışsın

from ear to ear. It is because I am writing to you! Say, you are

ben de Eskişehir’de ortaokulu bitiriyormuşum. Sen polaroid

in Germany and I am in Eskişehir finishing secondary school.

makineyle çekilmiş fotoğraflarını yolluyormuşsun, saçlar yok

You are sending me your polaroid photos, you have no hair but

ama favoriler uzun, gözlerse hep kara kara zeytin. Ah baba, ne

your sideburns are long, your eyes always black like olives. Oh,

sevimliydin! Yine öylesin, dedim ya hatıran şen. Sanki sadece

father, how cute you were! You still are, like I said your memory

Almanya’ya kadar gitmiş gibisin. Oradan 2-3 sene sonra yine

is joyful. It is as if you only went to Germany. You will come

genç babam olarak çıkıp geleceksin.

back from there in 2-3 years as my young father.

Hem kara zeytin gözlerinin ışığıyla hem bakışınla hem sözün-

You were a father to us with both the light of your olive eyes and

le babalık yaptın bize hem de hiç baba ağırlığı yaşatmadın, du-

your looks and your words, you never made us feel, experience

yurmadın. Hafiftin yani. Sen erken baba olmuşsun, belki ara-

the weight of a father. You were light, I mean. You became a father

mızdaki arkadaşlığın bir nedeni de bu. Bense çok geç yaşta baba

early, perhaps this is one reason of the friendship between us. I, on

oldum. Senden mi miras bilmiyorum, kızım için deli oluyorum

the other hand, was too old when I became a father. I don’t know

tabii onun sevgisiyle ama bir yandan da babalık nasıl yapılır ona

if I inherited it from you, I am of course crazy for my daughter

uğraşıyorum! Bir çocuğun sevgisi bile dünyaya değerken, sen

with the love I feel for her but on the other hand, I am trying to

6 çocuğun sevgisiyle herhalde eski dünya, yeni dünya, orta

figure out how to become a father! While the love of even one child

dünya filan hayli dünya tanımış ve çok ama çok sevmiş

is worth the world, with the love of 6 children you probably must

olmalısın.

have known many worlds – old, new, middle – and loved a lot.

Yavaş yavaş geliyoruz o yana. “Gelmeyin gelmeyin, daha de-

We are slowly approaching that side. “Don’t come, don’t come,

ğil!” diyorsun. İlk kez gözlerinin bulutlandığını ve telaşlan-

not yet,” you say. It feels like I am seeing clouds in your eyes

dığını görür gibi oluyorum. Bizi soracak olursan diyeceğim

and your haste for the very first time. I would say, “Well, if you

klasik mektuptaki gibi ama sormasan da hissedersin zaten.

ask about me” like in a classic letter but you would feel even if

Kayıplar çoğalıyor, bu tarafta azalıyoruz. Durmadan selam

you don’t ask, anyway. Losses are growing in number, we are

gönderiyoruz sizlere. Çok istediğin ama göremediğin toru-

decreasing in figures on this side. We keep sending you greet-

nun Nar büyüyor. Anneme benziyor kırmızı saçlarıyla. Seni

ings. Nar, the granddaughter you so wanted to see but couldn’t,

anlatıyorum bazen ona.

is growing up. She resembles my mother with her red hair.

Babalar Günün kutlu olsun, elini öpmeye uzansam öptürmez

I sometimes tell her about you.

çekersin biliyorum, ben de o yüzden kelinden öpüyorum canım

Happy Father’s Day, I know you will pull it away if I was to kiss

babam!

your hand, so I kiss your baldhead, my dear father!

En büyük oğlun

Your eldest son
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Pullarla müzik
Music by stamps

Meydanların gür sesi: Zurna
A loud sound on the streets: Zurna
Elvin Otman
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Nefesli halk çalgılarımızın en tiz ve

The zurna is the sharpest and loudest

en gür seslisidir zurna. Türkülerin

of our folk wind instruments. We are

neşeli eşlikçisi, düğünlerin olmazsa

familiar with it as the joyful accompa-

olmazı, davulun en yakın arkadaşı

nist of folk songs, the must of weddings,

olarak tanıyoruz onu. Ağız tarafı

and the closest friend of the drum. This

ince, gövdesi hafifçe genişleyen ve

instrument, which has the shape of a

uç kısımda birden açılıp yayvan-

pipe that is thin in the mouth part, has a

laşan bir boru biçiminde olan bu

slightly expanding body, and suddenly

saz, aslında yaklaşık 3 bin yıldır

opens up at the tip and flattens, has in

yaşamında insanoğlunun. Üstelik

fact been a part of the life of mankind

sadece düğünleri dernekleri değil,

since around 3 thousand years. More-

savaş meydanlarını da çınlatıyor

over, its loud sound echoes in not just

gür sesiyle.

weddings, but also theaters of war.

Yaklaşık 3 bin yıldır insanoğlunun yaşamında olan zurna, Orta Asya’dan Çin, Hint,
Mısır ve Anadolu topraklarına uzanan oldukça geniş bir coğrafyada biliniyor.
Having been part of the life of mankind since around 3 thousand years, the zurna is known on
a wide geography that stretches from the Central Asia to the
Chinese, Indian, Egyptian and Anatolian lands.

Zurna Orta Asya’dan Çin, Hint, Mısır ve Anadolu topraklarına

The zurna is known on a wide geography from the Central Asia

uzanan oldukça geniş bir coğrafyada biliniyor. Kadim Mısır

to Chinese, Indian, Egyptian and Anatolian lands. Reliefs of the

kültürüne ait kabartmalar, Firavunlar devrinde zurna benze-

ancient Egyptian culture are proof that pipe instruments sim-

ri boru sazların kullanıldığını kanıtlar nitelikte. Onun, köke-

ilar to the zurna were used during the time of the Pharaohs.

ni Orta Asya’ya dayanan bir Türk sazı olduğuna dair yaygın

There is a widespread conviction that the zurna is a Turkish in-

bir kanı var. İlk başta zurna sözcüğünün Farsça düğün, festi-

strument that originated in the Central Asia. Although at first

val anlamına gelen “sûr” ve kamış anlamına gelen “nay” söz-

it was claimed that the word zurna was formed with the words

cüklerinin birleştirilmesi ile oluşturulduğu iddia edilmiş olsa

“sûr”, meaning wedding, festival and “nay”, meaning cane in

da Türk dili ve kültürü üzerine yapılan yeni çalışmalar söz-

Farsi, new studies on the Turkish language and culture reveal

cüğün ezgilemek anlamında kullanılan Türkçe “surnamak”

that the word was derived from the Turkish verb “surnamak”,

fiilinden türetildiğini ortaya koyuyor. Aslı surna olan sözcü-

which means “to produce tunes”. Originally surna, the word is

ğün zamanla zurna şeklinde telaffuz edildiği düşünülüyor.

thought to have started to be pronounced “zurna” in time. The

Çalgı Çin’de de suna adıyla anılıyor. Fars kültüründe zurna-

instrument is known as suna in China. That the zurna is called

nın “nay-i Türkî” olarak adlandırılması da bu sazın bir Türk

“nay-i Türkî” (Turkish cane) in the Farsi culture strengthens the

çalgısı olduğu tezini kuvvetlendiriyor.

thesis that it is a Turkish instrument.
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Zaman içinde Mısır ve Yunan coğ-

Having also made its way to the

rafyasına da ulaşan zurnanın Av-

Egyptian and Greek geography in

rupa’ya tanıştırılması ise Osmanlı

time, the zurna was introduced to

dönemine rastlıyor. Osmanlı or-

Europe during the time of the Otto-

dusunun önemli unsurlarından

mans. The zurna was essential in the

olan mehterin vazgeçilmez üyele-

military band, one of the important

rinden biri de zurnaydı. Köslerin

components of the Ottoman army.

yanında çalınan bu enstrüman,

Played alongside the kettledrums, this

savaş

meydanlarında

ordunun

instrument not only showcased the

göstermekle

kalmıyor,

power of the army in the battlefield,

güçlü ve canlı sesiyle düşmanın

but also distracted the enemy with its

konsantrasyonunu bozarak zafe-

strong and vivid sound, and thus con-

re yardımcı oluyordu. Mehterin

tributed to the victory. During the 15th

tanınmaya başladığı 15 ve 16. yüz-

and 16th century, when the Ottoman

yıllarda zurna da Avrupa sahnesi-

military band started to be known, the

ne çıktı. Hatta Avrupa kültüründe

zurna took to the European stage. The

çalgı “corne des Turcs” yani Türk

instrument was even called “corne

borusu olarak adlandırıldı.

des Turcs”, meaning “Turkish pipe” in

gücünü

the European culture.
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PTT A.Ş., 1982
yılında zurna
görselinin yer
aldığı pulu
tedavüle çıkardı.
PTT Corp. issued
the stamp which
features the visual of
zurna in 1982.

Zurna tarih içinde çok az değişikliğe uğramış. Eski dönem-

The zurna underwent very few changes throughout history.

lerde çoğunlukla geyik boynuzundan yapılan yekpare borular

Although the single-piece pipes, which were mostly made of ant-

zaman içinde yerini ağaç gövdelere bırakmış olsa da çalgının

ler in the olden days, have in time given way to wooden bodies,

genel yapısı hemen hiç değişmemiş. Günümüzde zurna boru-

the overall structure of the instrument has remained almost

su adı verilen gövdeler çoğunlukla erik, dişbudak, kiraz ya da

the same. Called zurna pipe in our day, the bodies are mostly

zerdali ağacından yapılıyor. Gövde üzerinde 7 ses deliği bulu-

made of plum, ashen, cherry or wild apricot tree. There are

nuyor. Zurna borusunun iki yanına icra sırasında hava alma-

7 sound holes on the body. On both sides of the zurna pipe, there

yı kolaylaştıran ve cin ya da şeytan deliği olarak anılan ince

are thin holes called “cin” or “şeytan deliği” that make inhaling

delikler eklenmiş. Alttaki tek delik ise soluk deliği. Borunun

easier while playing the instrument. On top of that is the “nezik”

üzerinde başka renkte yapılmış ve ana gövdeye monte edil-

part, which is different in color and mounted to the main body.

miş nezik bölümü bulunuyor. Zurnanın ağıza alınan tarafında

On the part of the zurna that goes inside the mouth, there is a

dil, lüle ya da etem adıyla anılan yassı, yontulmuş bir kamış

flat, carved cane called “dil”, “lüle” or “etem”. When one blows

bulunuyor. Zurna üflendiğinde bu kamış parçası titreşerek

into the zurna, this piece of cane vibrates and creates the sound.

sesi oluşturuyor. Dile geçirilen, çoğunlukla kürek kemiği

Placed on the tongue and mostly made of shoulder bone or

ya da sert ağaçtan yapılan avurtluk ise havanın çalgı dışına

thick tree, “avurtluk”, on the other hand, prevents the air from

kaçmasını önlüyor.

escaping the instrument.
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Zurna çalmak kolay değil. Öncelikle nefes kontrolünü sağlamak gerekiyor.
Avurtlara doldurulan nefesi çalgının içinde döndürmeyi öğrenmek zaman istiyor.
Playing the zurna is not easy. One first has to manage breath control. Learning to turn
the air, which is filled in the cheeks, inside the instrument takes time.
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Uzunluğu 30 ila 56 santimetre olan zurnalar büyüklük ve ses

Around 30 to 56 centimeters in length, the zurna is classified in

renklerine göre sınıflandırılıyor. En büyük ve pes zurnalar

accordance to its size and sound range. The biggest and low-

kaba, daha küçükler orta kaba ve en küçük, tiz sesli zurna-

pitched zurna is called “kaba”, the smaller ones “orta kaba”, and the

lar cura ya da zil zurna olarak adlandırılıyor. Bu enstrümanın

smallest, high-pitches ones “cura” or “zil zurna”. Since this instru-

sesi çok gür olduğundan açık hava çalgısı olarak kullanımı

ment has a very strong sound, it is commonly used as an open-air

yaygın. Zurna sesi, dinleyene coşku ve neşe veriyor. Belki de

instrument. The sound of the zurna gives fervor and joy to the

bu yüzden zurnalar düğünlerin, asker uğurlama törenlerinin,

listener. Perhaps this is why it is among the most notable guests

er meydanlarının en muteber davetlileri arasında yer alıyor.

of weddings, soldier farewell ceremonies, and wresting contests.

Zurna çalmak kolay değil. Öncelikle nefes kontrolünü sağla-

Playing the zurna is not easy. One first has to manage breath

mak gerekiyor. Avurtlara doldurulan nefesi çalgının içinde

control. Learning to turn the air, which is filled inside the cheeks,

döndürmeyi öğrenmek zaman istiyor. Üstelik icra sırasın-

inside the instrument takes time. Moreover, the musician also has

da müzisyenin ezgiyi kesmeden burundan nefes almayı öğ-

to learn how to breathe in through the nose without interrupting

renmesi de şart. Yoğun bir çalışma ile zurnadan anlamlı bir

the melody during execution. With heavy work, it is possible to

ses elde etmek mümkün. Ancak kusursuz icra için sabırla

create meaningful sounds out of the zurna. For perfect execution,

çalışmak gerekiyor.

however, one needs to practice with patience.
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Röportaj
Interview

“PTT, mehter kültürünün en doğru
şekilde geleceğe taşınmasına
büyük katkı sağlıyor”
“PTT makes great contribution to handing
down the military band culture to
the future most correctly”
Röportaj Interview: Zeynep Yiğit
Fotoğraflar Photographs: Melis Seçkin

PTT Mehter Takımı’nın eğitmenleri Ekrem Yıldız ve Ali Kemal Karataş,
“Mehter her şeyden önce gönül işi. PTT personeli azim ve şevkle çalışarak
son derece başarılı programlar gerçekleştiriyor” diyor.
The instructors of the PTT Military Band, Ekrem Yıldız and Ali Kemal Karataş say,
“Military band, above all, is a work of heart. PTT employees carry out highly
successful programs by working with determination and enthusiasm.”
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Ne zamandır mehter eğitmenliği yapıyorsunuz?
Ekrem Yıldız: Askerken İstanbul Harbiye’de Askerî Müze’de

How long have you been working as military band
instructor?

görev yaptım. Orada mehteri görünce çok heveslendim ve bu

Ekrem Yıldız: When I was a soldier, I worked at the Military

topluluğun içinde yer almak istedim. O dönemde bu mümkün

Museum in Harbiye, İstanbul. When I saw the military band

olmadı ama daha sonra imtihanla Ankara Büyükşehir Beledi-

there, I got enthusiastic and desired to take part in this group. It

yesi Mehter Takımı’na girdim. 23 yıldır okuyucu yani çevgen

was not possible at that period but later I took the exam and took

olarak mesleğimi büyük bir keyifle ve severek sürdürüyorum.

part in the Ankara Metropolitan Municipality Military Band.

Son 4 yıldır aynı zamanda mehter başı yardımcılığı görevini

For 23 years, I have been continuing my profession as a chorist,

yürütüyorum. PTT Mehter Takımı’nın ise mehter başıyım.
Ali Kemal Karataş: 1987 yılından beri müzisyenim. Geçmişte bando astsubayıydım, daha sonra yaklaşık 13 yıl Ankara
Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nda görev aldım. Şu

in other words çevgen (Turkish crescent), with pleasure and willingly. In the last 4 years, I have been carrying out the duty of second head of military band (mehterbashi). I am the head of the PTT
military band, as well.

anda PTT Mehter Takımı’nın yanı sıra Başkent Halk Eğitim

Ali Kemal Karataş: I have been a musician since 1987. I was

Merkezi ve Mamak Halk Eğitim Merkezi’nde mehter eğitmen-

a band sergeant in the past and later I took duty at the Ankara

liği yapıyorum.

Metropolitan Municipality Military Band for approximately

PTT Mehter Takımı ile çalışmaya ne zaman
başladınız?
Ekrem Yıldız: PTT Mehter Takımı 17 Kasım 2017 tarihinde kuruldu. O zamandan bu tarafa haftada bir olmak üzere

13 years. Now, I work as a military band instructor at the PTT
Military Band as well as Başkent Public Training Center and
Mamak Public Training Center.
When did you start to work with the PTT Military Band?

PTT personelinden oluşan ekibimizle çalışmalarımızı sürdü-

Ekrem Yıldız: The PTT Military Band was established on

rüyoruz. Bugüne kadar kurumun çeşitli organizasyonlarında

17 November 2017. Since then, we have been continuing our

program yaptık.

works once a week with our team composed of PTT employees.

Ali Kemal Karataş: PTT Mehter Takımı kurulduktan
yaklaşık 1,5 ay sonra ilk programını gerçekleştirdi. Ankara

Until today, we have performed in several organizations of the
institution.

Hamamönü’nde Sayın Başbakanımız ve Sayın Ulaştırma

Ali Kemal Karataş: The PTT Military Band held its first per-

Bakanımızın da katıldıkları bir programda görev aldık.

formance approximately 1.5 months after its establishment.

Bu kadar kısa sürede hazırlanıp gösteri sunabilmek
önemli bir başarı…
Ali Kemal Karataş: Kesinlikle öyle. Sağ olsunlar, PTT
Mehter Takımı’ndaki arkadaşlarımız büyük bir azim ve şevkle

We were assigned in a program in which our Esteemed Prime
Minister and Esteemed Minister of Transport participated.
Getting prepared and performing in such a short
time is a great success…

çalışıyorlar. Tabii, mehter her şeyden önce gönül işi. Onlar da

Ali Kemal Karataş: Exactly. It is thanks to our friends in the

severek, gönül vererek çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizimle

PTT Military Band who work with great determination and en-

sürekli temas halindeler, örneğin gecenin geç saatinde bile

thusiasm. Of course, military band, above all, is a work of heart.

arayıp “Hocam, şurada ne yapmamız gerekiyor?” diye soru-

They continue by working determinedly and enthusiastically.

yorlar. İşte, bu ilgi, merak çok önemli.

They are continuously in contact with us. For example, they

Ekrem Yıldız: Hamamönü’ndeki programdan hemen sonra
Kars’a gittik. PTT işyerlerinin açılış töreninde gösteri sunduk.

even call us late at night and ask, “Sir, what do we have to do
here?” This interest, this curiosity is very important.

Ardından Ankara Posta İşleme Merkezi personelinin katıldı-

Ekrem Yıldız: Right after the program in Hamamönü, we

ğı bir programda ve PTT Bahar Şenliği’nde yer aldık. En son

went to Kars. We performed in the opening ceremony of the PTT

geçtiğimiz ay İstanbul’da PTT’nin ev sahipliğindeki uluslara-

offices. Then we took part in a program in which the employees
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“Hem izleyiciler hem de tüm PTT personeli
mehter takımına büyük ilgi gösteriyor.”
“Both the audience and all the PTT employees
show great interest in the military band.”

rası organizasyonda ve Eskişehir’de düzenlenen 47. Postacı

of the Ankara Mail Processing Center participated and in the

Yürüyüş Yarışması’nda program yaptık.

PTT Spring Feast. Recently, we performed in the international

PTT Mehter Takımı’ndaki enstrümanlar ve
repertuvarla ilgili bilgi verebilir misiniz?
Ekrem Yıldız: Şu anda mehter takımında hepsi PTT personeli olmak üzere 23 arkadaşımız bulunuyor. Üç katlı mehter

organization hosted last month by the PTT and the 47th Postal
Workers Race Walking Competition carried out in Eskişehir.
Can you give us information on the instruments and
repertoire of the PTT Military Band?

takımıyız, sadece zurna ve trompet hariç bütün enstrüman-

Ekrem Yıldız: Currently, we have 23 friends in the PTT

lar üçer kişilik. Repertuvarımızda 12 eser var; Mehter Marşı,

Military Band, all of whom are PTT employees. We are a mili-

Ey Şanlı Ordu Marşı, Fetih Marşı...

tary band of three layers; all the instruments are for trio except

Ali Kemal Karataş: Şu anda mehter takımlarının repertuvarındaki marş sayısı 40 civarında. PTT Mehter Takımı çok

the shrill pipe and trumpet. We have 12 works in our repertoire:
Mehter Marşı, Ey Şanlı Ordu Marşı, Fetih Marşı...

kısa sürede 12 eseri repertuvarına kattı. İnşallah, yıl sonuna

Ali Kemal Karataş: Right now, the number of marches in

kadar bu rakam 20’yi geçecek.

military bands is around 40. The PTT Military Band added

Ekrem Yıldız: PTT Mehter Takımı’ndaki arkadaşlarımız
müzikal altyapıları olmamasına rağmen son derece istekli

12 works in its repertoire in a very short time. Allah willing, this
figure will exceed 20 until the end of the year.

çalışarak eserleri başarılı bir şekilde seslendirdiler. İçlerin-

Ekrem Yıldız: Even though they do not have a musical back-

de sadece çevgenler daha önce Türk Halk Müziği ve Türk

ground, our friends in the PTT Military Band performed the

Sanat Müziği korolarına katılmışlar. Onların dışındakiler

works successfully by working quite willingly. Among them, only

mehter takımıyla birlikte bu işin içinde oldular. Buna rağmen

çevgens had participated in choirs of Turkish Folk Music and

“Çırpınırdın Karadeniz” gibi aksak ritimli oldukça zor bir ese-

Turkish Classical Music. The others got involved in this activity

ri bile çalmayı başardık.

with the military band. Nevertheless, we succeeded in playing a

Programlarda ne tür tepkiler alıyorsunuz?
Ekrem Yıldız: İzleyiciler “PTT Mehter Takımı” yazısını gör-

highly tough syncopated work such as “Çırpınırdın Karadeniz”.
What kind of reactions do you receive in programs?

düklerinde önce “PTT’nin mehter takımı mı varmış? Ne kadar

Ekrem Yıldız: When the audience sees the “PTT Mili-

güzel” diyorlar. Programın ardından da beğenilerini alkışlarla

tary Band” inscription, they say at first: “The PTT has a

dile getiriyorlar, bu da bizi çok memnun ediyor.

military band? How nice.” After the program, they express their

Ali Kemal Karataş: Hem izleyiciler hem de tüm PTT

likes with applauses; this makes us very happy.

personeli mehter takımına büyük ilgi gösteriyor. Başta PTT

Ali Kemal Karataş: Both the audience and all the PTT em-

A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Kenan

ployees show great interest in the military band. We thank all

Bozgeyik olmak üzere tüm PTT yöneticilerine ve personeline

the PTT managers and employees, notably Esteemed PTT Corp.

mehter takımına verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz.

Chairman of Board and Director-General Kenan Bozgeyik for
their support in the military band.
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PTT gibi büyük bir kurumun mehter takımının

What would you like to say about the fact that a great

olmasının önemine ilişkin neler söylemek istersiniz?

institution such as PTT has a military band?

Ekrem Yıldız: PTT Mehter Takımı, kurum personeli arasın-

Ekrem Yıldız: The PTT Military Band was established with

da sosyal ilişkileri geliştirmek, sanatsal faaliyetler aracılığıyla

the aims such as developing the relations between the employees

moral ve motivasyonu yükseltmek, mehter kültürünün gele-

of the institution, boosting the morale and motivation through

ceğe taşınmasına katkıda bulunmak gibi amaçlarla kuruldu.

artistic activities, contributing to handing down the military

Böylesine önemli bir faaliyetin gerçekleşmesini sağladıkları

band culture to the next generations. We thank Esteemed Kenan

için Sayın Kenan Bozgeyik’e teşekkür ediyoruz. Mehter, kül-

Bozgeyik for having ensured the actualization of such an im-

türümüzün çok önemli bir parçası. Tarihi 13. yüzyıla kadar

portant activity. The military band is a very important part of

uzanıyor. Padişahların saygı duyup ayakta dinlediği mehtere

our culture. Its history dates back to the 13th century. We have

biz de hak ettiği değeri vermeliyiz. PTT, kurduğu mehter takı-

to attribute necessary value to the military band which sultans

mı ile mehter kültürünün en doğru şekilde geleceğe taşınma-

respected and would listen standing. With the military band

sına büyük katkı sağlıyor.

it has established, PTT makes great contribution to handing

Ali Kemal Karataş: Ekrem Hocamız mehterin en doğru

down the military band culture to the future most correctly.

şekilde sunulmasından bahsetti. Bu konu gerçekten çok önem-

Ali Kemal Karataş: Our master Ekrem mentioned the pres-

li. Tarihimizde “dosta güven, düşmana korku salmış” mehter,

entation of the military band in the most correct way. The mili-

ticari amaçlarla insanları bir araya toplayan bir gösteri ara-

tary band, “which spread fear among the enemy and gave con-

cına dönüştürülmemeli. Maalesef, bunun örnekleriyle karşı-

fidence to the friend” in our history, must not be turned into a

laşılabiliyor. Bu bakımdan PTT gibi güzide kurumlarımızın

means of show that gathers people for commercial purposes.

mehter takımı kurmasını çok önemsiyor ve destekliyoruz.

Unfortunately, its examples can be seen. So, we quite appreciate
and support the fact that distinguished institutions such as the
PTT establish military bands.
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Sağlık
Health

Vücudumuz yaz sıcaklarıyla nasıl baş edecek?
How will our bodies cope with the summer heat?
Eda Eraslan

Soğuk, yağışlı, kapalı havaların ardından mart ayıyla birlikte

After cold, rainy, dark weather, the prolonged days and the

uzayan günler ve ısınan hava bahar neşesini getirdi hepimi-

warm air brought along with March introduced the joy of

ze. Şimdi sıcaklıkların artması ve günlerin iyiden iyiye uza-

spring in each and every one of us. Now, as it gets warmer and

masıyla yaz rehaveti çökmek üzere üstümüze. Yaz aylarında

warmer and the days grow longer, we are about to be over-

hava değişimlerine bağlı olarak ortaya çıkan yorgunluk, hal-

whelmed by the slackness of summer. Coming to the forefront

sizlik, bitkinlik gibi sorunlara karşı alabileceğimiz önlemle-

among the precautions you can take against problems such

rin başında doğru beslenmek geliyor. Yediğimize içtiğimize

as fatigue, weakness and exhaustion is proper nutrition. By

dikkat ederek, öğünlerimizin saatlerini ve sıklığını mevsime

paying attention to what you eat and drink, and adjusting the

göre ayarlayarak bunaltıcı yaz günlerini daha rahat ve aktif

time and frequency of your meals to the season, it is possible for

geçirmemiz mümkün.

us to spend overwhelming summer days in a more relaxed and
active manner.
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Vücudumuzdaki su ve mineral miktarını dengelemek için sıcak yaz günlerini
bol bol su, maden suyu veya ayran içerek geçirmemiz gerekiyor.
To balance out the amount of water and minerals in our body, we should spend
the hot days of summer by drinking plenty of water, mineral water or ayran.

Her şeyin başı su! Özellikle sıcak yaz günlerinde terlemeyle

It all starts with water! On hot summer days in particular, the

birlikte vücudumuzdan sadece su değil sodyum, potasyum

body sweats out not only water but minerals such as sodium

gibi mineraller de atılır. Yeterli su tüketmediğimiz birkaç

and potassium, too. After a few days of not drinking enough

günün ardından yorgunluk, bulantı, baş dönmesi, nabız

water, it is possible for us to encounter health problems such as

düşüklüğü gibi sağlık problemleriyle karşılaşma ihtimalimiz

fatigue, nausea, dizziness and low blood pressure. To balance

artar. Vücudumuzdaki su ve mineral miktarını dengelemek

out the amount of water and minerals in our body, the hot days

için sıcak yaz günlerini bol bol su, maden suyu veya ayran

of summer should be spent drinking plenty of water, mineral

içerek geçirmek gerek. Çay, kahve, kola gibi içeceklerin hiç-

water or ayran. It should be kept in mind that drinks such as

bir zaman suyun yerine geçemeyeceği de unutulmamalı. Tam

tea, coffee and coke can never be replacements for water. On

tersine, diüretik olan bu tür içecekler vücuttan su atımını

the contrary, these diuretic drinks increase the sweating out of

artırır ve vücudumuzu susuz bırakır.

water and leave our bodies dehydrated.

Yazın uzun günlerinde öğünlerimizi sıklaştırıp sayısını

Increasing the frequency and the number of our meals during

artırmak hem gün içinde enerjik kalmamızı kolaylaştırır

long summer days both makes it easier for us to remain ener-

hem de tek bir öğünde ağır yiyerek halsizleşmemizin önüne

getic throughout the day and prevents us from getting weak

geçer. Erken saatteki hafif bir kahvaltıyı izleyen ara öğün ve

by eating too much in one meal. Completing a snack and lunch

öğle yemeğini, öğleden sonrayı üçe bölecek iki ara öğün ve

followed by an early, light breakfast with two snacks to divide

bir akşam yemeği ile tamamlamak en ideali. Sık sık yiyerek

the afternoon in three and supper is what’s ideal. By eating

hem hafif hem sağlıklı beslenmeye ilk adımı atmış oluyoruz.

frequently, we take the first step towards both light and healthy

Peki, ne yemeli?

nutrition. So, what to eat?
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Yazın en büyük dostumuz meyveler ve salatalar. Her çeşit

Our best friends in summer are fruit and salads. There should

yeşilliğin, taze meyve ve sebzenin özellikle yaz aylarında bol

be a reason why all sorts of greens, fresh fruit and vegetables

bulunmasının bir sebebi olmalı, öyle değil mi? Genel vücut

are abundant in summer, right? To eliminate general bodily

yorgunluğunu, halsizliği, uyku halini ortadan kaldırmak

tiredness, weakness and the state of sleepiness, it is possible to

için ara öğünleri taze meyveler, ana öğünleri de salatalarla

enhance snacks with fresh fruit, and main courses with salads.

zenginleştirmek mümkün. Kışın gripten korunmak için bol

The vitamin C we consume aplenty in winter to be protected

bol tükettiğimiz C vitamini, yazın da yorgunluk ve halsizliği

against the flu gets rid of fatigue and weakness in summer.

ortadan kaldırır. Bu yüzden C vitamini deposu olan yeşil bi-

Thus, green pepper, strawberry, parsley and lemon, which are

ber, çilek, maydanoz ve limon mutlaka tükettiklerimiz arasın-

rich in vitamin C, should definitely be among the things we con-

da olmalı. Yazın vazgeçilmezi karpuz yüzde 92’lik su oranıyla

sume. Watermelon, a must in summer, both refreshes us with its

bizi hem ferahlatır hem de vücudumuzun A ve C vitamini,

water ratio of 92 percent and fills our bodies’ vitamin A and C,

magnezyum, potasyum, kalsiyum depolarını doldurur.

magnesium, potassium and calcium stores.

Yaz beslenmesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir nok-

Yet another important aspect to pay attention to in summer nu-

ta da karbonhidratlar. Özellikle hem yağ hem karbonhidrat

trition is carbohydrates. In particular, foods such as rice, pasta,

içeren pilav, makarna, her türlü pasta, börek gibi gıdalar

all sorts of pastries and börek, which include both fat and car-

uyuşukluk halini artırır ve bizi halsizleştirir. Yaz aylarında

bohydrates, increase the state of fatigue and make us feel weak.

karbonhidratlı gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak

Staying away from foods with carbohydrates as much as possible

durmak ve esmer ekmek, yulaf gibi sağlıklı karbonhidratları

during the months of summer, and consuming healthy carbohy-

da sabah saatlerinde tüketmek en iyisi.

drates such as brown bread and oat in the morning is what’s best.

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

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

0850
724
7788

83

acıyı bir nebze olsun hafifletebilecek ve hiçbir yan etkisi bulunmayan bir yöntem olduğunu biliyor muydunuz? Sprey mekanizmasına sahip temiz bir şişeye su ve 2 yemek
kaşığı elma sirkesinden oluşan karışımı
doldurup güneş yanığı olan bölgelerinize
sıkın. Sirkenin antiseptik özelliği mikropları öldürürken güneşin sebep olduğu enflamasyonu yatıştırıp kaşıntıyı önleyecektir.
Ancak siz siz olun güneşin etkilerinin en
yoğun olduğu öğle vakitlerinde önleminizi
almadan sokağa çıkmayın.

Clean more than your teeth

Yalnızca dişlerinizi temizlemeyin

Did you know there is a method with no
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Diş macunu içeriğindeki magnezyum

side effects that can slightly lessen the pain

karbonat, sudan arınmış silisyum, kalsi-

and discomfort caused by sunburns? Fill

yum karbonat, alüminyum oksit ve fosfat

a bottle with spraying mechanism with a

tuzlar sayesinde metal, plastik, cam gibi

mixture composed of 2 tablespoons of ap-

malzemelerin yüzeyinde oluşan çizik ve

ple vinegar and water, and spray on your

lekeleri çok etkili şekilde çıkarabiliyor.

sunburned areas. While the antiseptic fea-

Benzer biçimde, buğulanmış ve çizilmiş

ture of the vinegar will kill the microbes, it

araba farları, çizilmiş ve zarar görmüş

will also soothe the inflammation caused

telefon ekranları ve kamera lensleri ile

by the Sun and prevent itchiness. But do

zamanla paslanmış metal yüzeyler için

remember not to hit the streets without

de etkili bir çözüm yolu sunuyor. Tek yap-

taking precaution during the noon hours

manız gereken, beyaz renkli diş macunu-

when the effects of the Sun are at their

nuzdan bir parça sıkıp istediğiniz yüzeyi

heaviest.

ovalayarak hassasça temizlemek.
Thanks to the magnesium carbonate,
drained silicium, calcium carbonate, aluminum oxide and phosphate salts inside
toothpaste, scratches and stains on the surface of materials such as metal, plastic and
glass can be removed very efficiently. Similarly, toothpaste also offers an effective
solution against steamed and scratched
headlights, scratched and damaged phone
screens and camera lenses, and metal surfaces that have become rusty in time. All
you have to do is to squeeze out a bit of your
white toothpaste, rub the surface you want
to work on, and clean gently.

Güneş yanığı acısına son

Güneş yanıklarının yarattığı rahatsızlık ve

Putting an end to sunburn pain

life

Pratik bilgiler
Good to know

beslenmeye dayalı vitamin eksikliği gibi
pek çok neden tırnaklarınızın sararmasına ve lekelenmesine yol açabiliyor. Şayet ciddi bir sağlık sorununuz yoksa bu
rahatsız edici görüntüyü gidermenin son
derece etkili bir yolu var. Ellerinizi içine
koyabileceğiniz büyüklükte bir kabın yarısını dolduracak kadar limon sıkın ve
tırnaklarınızı 10-15 dakika bu suda bekletin. Son olarak tırnaklarınızı yumuşak
bir fırçayla fırçalayıp sıcak suda ellerinizi
yıkayın. Tırnaklarınızın eskisi kadar sarı
ve cansız olmadığını göreceksiniz.

Keep pastries fresh for long

Hamur işleriniz uzun süre taze kalsın

Many reasons such as heavy nail polish
use that prevents the nails from getting air,
vitamin deficiencies due to improper nutri-

Tırnaklarınız sararmasın

cek yoğunlukta oje kullanımı, dengesiz

Say no to yellow nails

Tırnakların hava almasına izin vermeye-

tion result in our nails getting yellow and
Kurabiyeler, kekler, çörekler, poğaçalar...

stained. If you don’t have a serious health

Yapması zahmetli, yemesiyse bir hayli

problem, there is quite an efficient way of

keyifli olan hamur işleri hiçbir zaman

getting rid of this disturbing appearance.

fırından çıktıkları andaki kadar lezzet-

Take a container you can fit your hands in,

li olmuyor maalesef. Bu besinleri uzun

squeeze enough lemon to fill half of it and

süre taze tutmanız için size bir önerimiz

keep your nails inside this water for 10-15

var. Hamur işlerinizi hava almayan ve

minutes. Lastly, brush your nails with a

içine bir dilim ekmek ya da birkaç dilim

gentle brush and wash your hands under

elma konulmuş kaplarda saklayabilir-

hot water. You will notice your nails are not

siniz. Elma ve ekmek, kaplardaki nem

as yellow and dull as they used to be.

dengesini düzenleyerek hamur işlerinizin
bayatlamasını önleyecektir.
Cookies, cakes, muffins, buns... Pastries, which are troublesome to bake but
quite pleasurable to eat, are sadly never
as tasty as when they first get out of the
oven. We have a suggestion to keep these
pastries fresh for long. You can keep your
pastries in an airtight container with a
slice of bread or a couple of slices of apple.
By regulating the moisture balance inside
the container, the apple and the bread will
prevent your pastries from going stale.
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Ancak o da ne, en sevdiğimiz babetlerimiz, deri ayakkabılarımız ayaklarımızı
sıkıyor. Dar gelen ayakkabılarımızı yeniden rahatça giyebilmenin kolay bir çözümü var. En kalın çoraplarımızı giyip
babetlerimizi ayağımıza geçiriyor, saç
kurutma makinesini yaklaşık 5 dakika
ayakkabılarımıza tutuyoruz. Ayaklarımızdaki sıcaklık geçene kadar bir süre
bekliyoruz. Kalın çoraplar ve ısı, derinin
Zerdeçalın faydaları saymakla bitmiyor.

genişlemesini sağlayacaktır.

Bu bitki cilt bakımında da son derece etki-

The weather has got warmer and we have

li çözümlere ulaşmanıza yardımcı oluyor.

taken our summer shoes from the most se-

Tıp literatüründe dahi antibakteriyel özel-

cluded corners of wardrobes. However, lo

liğiyle kendine yer edinmiş zerdeçalın ilti-

and behold, our favorite flat shoes, leath-

haplı sivilcelere sebep olan bakterileri yok

er shoes fit tight. There is an easy solution

ettiği çeşitli çalışmalarla ortaya konulmuş.

to comfortably put on your shoes that fit

Bir türlü başa çıkamadığınız sivilceleri-

tight. Put on your thickest socks and then

nizden kurtulmak için yapmanız gereken

your flat shoes. Hold the blow-dryer on

çok basit: Eşit oranda zerdeçal tozu ve balı

your shoes for approximately 5 minutes.

karıştırıp gece uyumadan önce sivilcele-

Wait for a while until the heat on your

rin üstüne sürmek. Sabah yüzünüzü yı-

foot decreases. Thick socks and heat will

kadığınızda sivilcelerinizin büyük oranda

ensure that the leather expands.

azaldığını göreceksiniz. Bu işlemi haftada
2-3 defa uygulayabilirsiniz.
Turmeric has too many benefits to list. This

Miracle of turmeric

Zerdeçal mucizesi

plant also helps you achieve effective solu-
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tions in terms of skincare. Several studies
have revealed that turmeric, which has
even made a place for itself in the medical
literature due to its antibacterial properties, gets rid of bacteria that cause acne.
Getting rid of your stubborn acne is very
simple: Mix equal amounts of turmeric
powder and honey and put this mixture
over your acne before going to sleep at
night. When you wash your face in the
morning, you will see your acne has mostly
disappeared. You can repeat this process
2-3 times a week.

Dar gelen ayakkabıların çözümü kolay

dolapların kuytu köşelerinden çıkardık.

Easy solution for tight-fitting shoes

Havalar ısındı, yazlık ayakkabılarımızı
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Spor
Sports

Güçlü zihin, güçlü beden:
Pilates
Strong mind, strong body:
Pilates
Oğuzhan Yılmaz

Joseph H. Pilates

Yaz ayları geliyor. Isınan havalar, yapı-

The summer months are on their way.

lacaklar listelerini de peşi sıra getiriyor.

As the air gets warmer, to-do lists en-

Tatil için program yapmak, işleri yetişti-

sue. You have to plan your vacation, get

rip izinleri ayarlamak, gidilebilecek yer-

things done on time and manage your

lere bakmak lazım. Bununla bitmiyor

annual leave, take a look at places to go.

tabii. Kış boyunca kapalı mekanlarda

This is not all of course. You also have to

kalmaktan, bilgisayar başında zaman

come up with a solution for bellies that

geçirmekten ve daha birçok sebepten

have grown bigger because of being

büyüyen göbeklere, hantallaşan beden-

stuck in closed spaces throughout winter,

lere de bir çare bulmak lazım. Yalnız-

spending time in front of the computer

ca iyi bir görünüm için değil; sağlıklı

and many other reasons, as well as for

bir beden, mutlu bir hayatın olmazsa

bodies that have become hulking. Not

olmazı olduğu için.

just for a good appearance; because a

Spor salonlarının dolmaya başladığı bu
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healthy body is a must for a happy life.

günlerde en çok ilgi gören yöntemlerden

In these days, when gyms start to become

biri pilates. Artık neredeyse her semtte

more and more crowded, one of the most

büyük ya da küçük bir pilates stüdyosu

popular methods is pilates. There is now

var. Spor tesislerinin programlarının

a big or small pilates studio in almost

vazgeçilmez bir parçasına dönüşen pila-

every neighborhood. The reason why

tesin bu kadar popüler hale gelmesinin

pilates, an essential in gym schedules, is

sebebi sadece kolay ulaşılabilir olması

so popular is of course not just it is easily

değil elbette. Bu etkili egzersiz yöntemi-

accessible. The foundations of this effec-

nin temelleri, isim babası Joseph H. Pila-

tive exercise method were laid by Joseph

tes (1883-1967) tarafından I. Dünya Sa-

H. Pilates (1883-1967) – the namesake

vaşı sırasında atıldı. Birçok hastalıktan

of pilates – during the First World War.

Pilatesin temelleri, isim babası Joseph H. Pilates tarafından
Birinci Dünya Savaşı sırasında atıldı.
The foundation of pilates were laid by Joseph H. Pilates,
its namesake, during the First World War.

muzdarip, zayıf bir çocuk olan Joseph H. Pilates, gençlik yıl-

Joseph H. Pilates, a skinny child suffering from many illnesses,

larını bedenini nasıl güçlendirebileceğini araştırarak geçir-

spent the years of his youth researching how he could strength-

di. Bu konuda kesin bir başarıya ulaştığı söylenebilir: Çeşitli

en his body. It can be said that he achieved substantial success

dövüş sporları çalıştı, meditasyon yaptı, jimnastik, yoga ve

on the subject: He practised certain martial arts, meditated,

vücut geliştirmeyle ilgilendi. Savaş patlak verdiğinde İngilte-

and took an interest in gymnastics, yoga and bodybuilding.

re’de yaşayan profesyonel bir boksördü ve diğer Alman vatan-

When the war broke out, he was a professional boxer residing

daşlarıyla birlikte bir askerî kampa alınmıştı. Bu esnada kötü

in England and was taken to a military camp along with other

koşullardan zayıf düşmüş insanları güçlendirebilmek adına

German citizens. In the meantime, he started making people,

onlara çeşitli egzersizler yaptırmaya ve yakın dövüş ders-

who had fallen weak beacause of the bad conditions, make var-

leri vermeye başladı. Olabildiğince az malzeme kullanarak

ious exercises as well as offering them infighting lessons. This is

kurguladığı ve sonradan adına “kontroloji” diyeceği egzersiz

where he developed the exercise program, which he built using

programını burada geliştirdi.

as little material as possible and would later call “contrology”.
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Savaş sonrasında Almanya’ya döndü. Fiziksel problemleri

After the war, he went back to Germany and started taking an

olan insanlarla ilgilenmeye başladı. Hastaların kendi kendi-

interest in people with physical problems. He was building a

lerine çalışabilmelerine yardımcı olmak için yataklarına yay

spring system on their beds to help patients work out on their

sistemleri kuruyordu. Böylece bugün hâlâ kullanılan pilates

own. Thus, he became the inventor and developer of pilates

aletlerinin mucidi ve geliştiricisi oldu.

tools, which are still in use today.

Hemşire eşi Clara ile 1925’te Amerika’da açtığı ilk “kontroloji”

At the “contrology” studio he established in America in 1925

stüdyosunda dönemin ünlü dansçı ve sporcularının sakatlık-

together with his wife Clara, a nurse, he started treating the

larını tedavi etmeye başladı. Fakat uyguladığı yöntem onun

famous dancers and athletes of the time. The method he applied,

adıyla popülerlik kazanıyordu: Pilates.

however, was gaining popularity with his name: Pilates.

Egzersizler genel olarak doğru duruşu sağlayan kaslara odaklanıyor. Güçlenen kaslar
omurgaya destek oluyor ve beden kendi dengesini bulmaya başlıyor.
The exercises are generally focused on the muscles that ensure posture. The strengthened
muscles provide support to the spine and the body starts to find its own balance.
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Joseph H. Pilates, modern yaşam tarzının, kötü postürün

Joseph H. Pilates would claim that the modern way of living,

(beden duruşu) ve yetersiz nefes almanın tüm sağlık problem-

bad posture and inadequate breathing were the source of all

lerinin kaynağı olduğunu iddia ediyor, zihnin kaslar üzerinde

health problems, and believed that the mind had serious impact

ciddi bir etkisi bulunduğunu ekliyordu. Pilatesin oldukça etkili

over the muscles. The secret to pilates being such an effective

bir egzersiz olmasının sırrı da aslında bu tespitte saklı. Çalış-

exercise in fact is in this determination. While paying attention

ma sırasında nefes alış-verişinize dikkat etmeniz kaliteli nefes

to your inhaling and exhaling during the workout ensures qual-

almanızı sağlarken, dikkatinizi de geliştiriyor. Zira dikkatinizi

ity breathing, it also enhances your attention span, for when

çalıştırdığınız kaslara verdiğinizde çok daha iyi sonuçlar elde

you focus on the muscles you are working, it is possible to get

etmeniz mümkün oluyor. Egzersizler genel olarak doğru du-

much better results. The exercises are generally focused on the

ruşu sağlayan kaslara odaklanıyor. Güçlenen kaslar omurgaya

muscles that ensure posture. The strengthened muscles provide

destek oluyor ve beden kendi dengesini bulmaya başlıyor. An-

support to the spine and the body starts to find its own balance.

cak elbette şunu akılda tutmakta fayda var: Problemler kişiden

You should, however, certainly keep this in mind: Since prob-

kişiye değişiklik gösterebildiği için egzersizlerin de kişiye özel

lems vary by individuals, the exercises should be tailor-made.

düzenlenmesi gerekiyor. Eğitmeniniz sıkıntınızı ne kadar iyi

The better your trainer grasps your problem, the better he will

kavrarsa o kadar iyi bir program hazırlayabilir. Siz de bedenini-

prepare a program for you. And the better you know your body,

zi ne kadar iyi tanırsanız o kadar kolay ilerleme kaydedersiniz.

the easier you make progress.
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Geçmişin postası
Post of the past

Amasya Tamimi
Amasya Circular
Şifre
194

Amasya
22 Haziran 1919

Amasya
22 June 1919

Code
194

GENELGE

CIRCULAR

1. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Hü-

1. The unity of the motherland and the independence of the na-

kümet-i merkeziyemiz (İstanbul Hükümeti) itilaf devletlerinin

tion are at risk. The government of İstanbul cannot fulfill the re-

etkisi ve denetimi altında çevrilmiş bulunduğundan, üstüne

quirements of the responsibilities it has taken as it is under the

aldığı sorumluluğun gereklerini yapamamaktadır. Bu durum

influence and supervision of the Entente States. This situation

milletimizi yok olmuş tanıttırıyor. Milletin bağımsızlığını,

makes our nation look like gone. The independence of the na-

yine milletin engelleri yenme kararı kurtaracaktır. Milletin

tion can again be saved only by the determination and the faith

şimdiki durumunu göz önünde tutmak ve adaletin sesini dün-

of it. It is obligatory to form a national delegation above every

yaya duyurmak için her tür etki ve denetimden uzak bir millet

kind of impact and supervision in order to take into considera-

heyeti oluşturmak zorunludur. Bunun için haberleşerek her

tion the current position of the nation and to announce the voice

yandan gelen öneri ve millî istek üzerine Anadolu’nun görü-

of justice to the world. Thus, it is decided to organize a national

nüşte en güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongrenin ivedi

congress in Sivas, which seems the safest place in Anatolia, by

toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için bütün Osmanlı

communicating with each other on the basis of proposals and

illerinin her sancağından parti anlaşmazlıkları bir yana bıra-

national will from everywhere. In order to achieve this, leaving

kılarak yetenekli ve milletin güvenini kazanmış üç kişinin en

aside party conflicts, three talented and nation’s trustworthy

çabuk şekilde kongreye yetişmek üzere hemen yola çıkarılması

people from each Ottoman sanjak must be seen off on the road

gerekmektedir. Her olasılığa karşı bunun bir millî sır halinde

in the fastest manner to arrive at the Congress. Considering all

tutularak gürültüye yer verilmemesi ve temsilcilerin yolculuk-

possibilities, this has to be kept as a national secret, must not be

ları sırasında kimliklerini gizli tutması gereklidir.

announced publicly and the participants should conceal their
identities throughout the journey.

92

2. Doğu illerimiz adına 10 Temmuz’da Erzurum’da toplan-

2. In the name of our eastern cities, the members chosen from

ması kararlaştırılan kongre için adı geçen illerin Müdafaa-i

the said cities’ Countrywide Resistance Organization and the

Hukuk-i Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyetlerinden seçilmiş üye-

Committee for the Rejection of Annexation for the decided con-

ler, zaten Erzurum’a doğru yola çıkmışlardır. O zamana kadar

gress to be carried out in Erzurum on July 10 have already

diğer illerimizin delegeleri de Sivas’a gelebilirlerse Erzurum

been on their way to Erzurum. Until that time, if the delegates

Kongresi’nin üyeleri de belirlenecek zamanda genel toplantıya

of other cities could come to Sivas, the members of the Erzurum

katılmak üzere Sivas’a hareket edeceklerdir.

Congress will also set off for Sivas to join the general meeting

3. Bu maddelere göre temsilcilerin Müdafaa-i Hukuk-i Milliye

on the time to be determined.

Cemiyetleri, belediye başkanlıkları ve diğer suretlerle seçimi

3. According to these articles, I request that the selection of the

ve isimleri ve hareket zamanlarının telgrafla bildirilmesini

representatives by the Countrywide Resistance Organizations,

rica ederim.

municipalities and by other means, their names and time of

4. Bu telgrafın gelişinin hemen bildirilmesi rica olunur.

departure be informed by telegraph.
4. It is requested that the arrival of this telegraph should be
communicated immediately.

Mustafa Kemal,
Hüsrev, Kâzım, Ali Fuad, Hüseyin Rauf

Mustafa Kemal,
Hüsrev, Kâzım, Ali Fuad, Hüseyin Rauf

Kurtuluş Savaşı’nı başlatan genelge olarak da bilinen Amasya

Known as the circular that started the War of Independence, the

Tamimi, İstanbul Hükümeti’nin yok sayılması, millî ege-

Amasya Circular is of historical importance in terms of declar-

menliği temel alan bir savunma oluşturma ihtiyacının ifade

ing the İstanbul Government as null and void, and expressing

edilmesi gibi açılardan tarihî önemi haizdir. Abdurrahman

the need for creating a defense grounded on national sover-

Rahmi Efendi tarafından telgrafla ülkenin dört bir yanın-

eignty. The circular, communicated to administrative chefs and

daki idari amir ve askerî komutanlara ulaştırılan genelge,

military commanders all around the country with a telegraph

Erzurum ve Sivas Kongrelerini duyurması yönüyle de kıymet

by Abdurrahman Rahmi Efendi, is also important in that it

arz etmektedir.

announces the Erzurum and Sivas Congresses.
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Hobi
Hobby

Renkli çiçeklerin dünyası:
Kanaviçe
The world of colorful flowers:
Cross-stitch
Eda Eraslan
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Bir zamanlar çeyizlerin vazgeçilmezi olan, çarşaf

Once essential to dowries, adorning the corners of

kenarlarını, dolap örtülerini süsleyen, her genç

bed linens and chest covers, worked elaborately by

kız annesinin binbir emekle işlediği ya da işini

the mothers of each and every young girl or com-

beğendiği konu komşuya sipariş verdiği evladi-

missioned to a neighbor whose works the mother

yelik kanaviçeler yepyeni bir formla karşınızda!

likes, cross-stitch appears before us in a brand new

Modern hayatın hızı, el emeğinin giderek artan

form! Owing to the speed of modern life, the increas-

değeri ve görsellikten çok kullanım pratikliğine

ing value of handicrafts and preferences giving

göre şekillenen seçimler nedeniyle bir süredir

more weight to practicality rather than visuality,

Kanaviçe işlemek hem el işi yaparak rahatlamak hem de eğlenceli
dekoratif eşyalar üretmek isteyenlerin gözde hobisi haline geldi.
Cross-stitch has become the favorite hobby of those who want to both relax by being
engaged in handicrafts and to produce fun decorative objects.

gözlerden ıraktı kanaviçeler. Onca emekle işlenip birkaç

cross-stitch was out of sight for some time. Time may be up for

inatçı leke yüzünden mahvolan masa örtülerinin, yıkanması,

table clothes worked with lots of effort but ruined with a few

ütülenmesi, kullanımı her an özen gerektiren renkli çiçek-

persistent stains, pillow cases adorned with colorful flowers

lerle bezeli yastık kılıflarının, yatak örtülerinin devri kapan-

and which require care at all time while being washed, ironed

mış olabilir ama kanaviçe bambaşka şekillerde, bambaşka

and used but cross-stitch continues to decorate our lives in

işlevlerde evlerinizi süslemeye devam ediyor.

completely different forms, with completely different functions.

Artık işlemesi haftalar sürecek büyük, detaylı motifler, çeşit

Big, detailed motifs, embroidery threads of all kinds, thin fab-

çeşit işleme ipleri, hata kaldırmayacak incecik kumaşlar ye-

rics that can handle no mistakes have now given way to mod-

rini hem şık hem spor duracak modern tasarımlara, duvarla-

ern designs that are both chic and casual, miniature cross stitch

rınızı süsleyecek minyatür kanaviçe tablolara, mutfağınızda

designs to adorn your walls, and trays you can joyfully use in

zevkle kullanacağınız tepsilere bıraktı. Böylece kanaviçe işle-

your kitchen. Thus, cross stitch has become the favorite hobby of

mek hem el işi yaparak rahatlamak hem de evi için eğlenceli

those who want to both relax by being engaged in handicrafts

dekoratif eşyalar üretmek isteyenlerin gözde hobisi oldu.

and to make fun, decorative objects for their homes.
95

Artık modern
tasarımlara uygun
renk ve şekillerde
kasnaklar ve
motiflere ulaşmak
çok kolay.
It is now very easy
to access colors
and shapes of
hoops and motifs
that are fit to
modern designs.
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Bu işin özüne aşinasınız zaten.

You are already familiar with the

Hepiniz annelerinizin değilse de an-

essence of cross-stitch. You have all

neannelerinizin,

babaannelerinizin

seen hoops, squared cross-stitch fab-

evlerinde görmüşsünüzdür kasnakla-

rics and embroidery threads at your

rı, kareli kanaviçe kumaşlarını, nakış

mothers’, and if not that your grand-

ipliklerini. Artık modern tasarımlara

mothers’ houses. It is now very easy

uygun renk ve şekillerde kasnaklar

to access colors and shapes of hoops

ve motiflere ulaşmak çok kolay. Her

and motifs that are fit to modern

tür hobi marketten veya internet üze-

designs. With a few basic materials

rinden edinebileceğiniz temel bir-

you can obtain from craft stores on

kaç malzeme ile işe koyulabilirsiniz

the Internet, you can get right to it.

hemen.

The most important steps for the

Kanaviçeye yeni başlayacaklar için

beginners of cross-stitch can be list-

bu işin en önemli adımları şöyle sıra-

ed as such: Your basic materials

lanabilir: Temel malzemeleriniz iste-

are a piece of etamine fabric in your

diğiniz büyüklükte bir parça etamin

desired size, a hoop you can stretch

kumaşı, bu kumaşı yerleştireceğiniz

this fabric over, cotton embroidery

bir kasnak, istediğiniz renklerde pa-

threads in your preferred color, and

muklu nakış ipliği ve nakış iğnesi.

embroidery needle. After preparing

Malzemelerinizi hazırladıktan sonra

your materials, it is now time to pick

sıra geldi işlemek istediğiniz dese-

the design you like. While it is possi-

ni seçmeye. İnternette yapacağınız

ble to access beginner-level designs

kısa bir araştırma ile yeni başlayan-

with a quick search you will do on

lara uygun hazır desenlere ulaşma-

the Internet, you can also make use

nız mümkün olduğu gibi hobi marketlerden edinebileceğiniz

of cross-stitch magazines you can obtain from craft stores or

kanaviçe dergilerinden ya da ipleriyle birlikte set halinde

pre-prepared motifs sold as a set together with threads. Our

satılan hazır motiflerden de faydalanabilirsiniz. Önerimiz,

recommendation is to work with as small pieces as possible at

işin başında mümkün olduğunca küçük parçalarla çalışmak.

the beginning so that you don’t require embroidery threads of

Böylelikle hem bir anda çok sayıda renkli nakış ipliğine ihti-

many colors at once and you can also quickly finish the work

yaç duymazsınız hem de elinizdeki işi hızla bitirip bir şeyler

you have at hand and experience the joy of having created

üretmiş olmanın hazzını yaşarsınız.

something.

Tüm malzemeleri ve deseninizi temin ettikten sonra renkli

After obtaining all the materials and the design, there is only

iplerin, eğlenceli motiflerin dünyasında kaybolmaya sadece

one step left before you get lost in the world of colorful threads

bir adımınız kaldı: Deseninizi kumaşa aktarmak. Önce ku-

and fun motifs: Transferring your design onto the fabric. You

maşınızın merkezini tespit etmeli, sonra da işlenecek desenin

must first determine the center of your fabric, then place the

merkez noktasını kumaşın merkez noktasına oturtmalısınız.

center of the design to be worked in the center of the fabric.

Kumaşınızı dörde katlayıp açarak merkezi kolayca işaretleye-

You can easily mark the center by folding your fabric into four

bilir ya da suda çözünebilen işaret kalemiyle merkeze minik

and then opening it again, or put a tiny dot in the center with

bir nokta kondurabilirsiniz. Artık hazırsınız!

a water-soluble pen. You are now ready!

Desendeki çarpı işaretleri ve çizgilere göre etamin üzerine dol-

You can start embroidering your work by filling the etamine in

gular yaparak ya da şekillerin dış hatlarını takip ederek eseri-

accordance with the crosses and lines on the design, or following

nizi işlemeye başlayabilirsiniz. Dünyanın telaşından uzaklaşıp

the outer lines of the shapes. After a few hours you have listened

kendinizi dinlediğiniz birkaç saatin sonunda el emeğinizle işle-

to yourself by getting away from the rush of the world, your

diğiniz kanaviçeniz hazır. Sadece dinlenmek ve rahatlamakla

handcrafted cross-stitch is ready. What is more, you don’t only

kalmayıp eviniz için bir yastık kılıfı, zevkle kullanacağınız bir

get to rest and relax but also make a pillow case for your home,

kitap ayracı, kolye ucu ya da bir tablo üretmiş olmak da cabası!

a bookmark, a pendant or an art piece you will enjoy using!
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Gastronomi
Gastronomy

Bayram lezzetleri
Eid delicacies
Mine Durur

Malzemeler
Bu sayımızda size bayram sofralarınızı

In this issue, we provide you with some

süsleyecek birkaç lezzetli tarif veriyoruz.

delicious recipes that will garnish your

Afiyet olsun.

table in Eid. Enjoy your meal.

Zeytinyağlı sarma
Stuffed grape leaves in olive oil
Binbir emekle hazırlanıp 10 dakikada

Prepared with lots of effort and devoured

mideye indirilen sarmalar geleneksel

in 10 minutes, stuffed grape leaves are

mutfağımızın ayrılmaz bir parçası,

an indispensible part of our traditional

bayram ziyafetlerinin olmazsa olmazı.

cuisine, and a must of Eid feasts.

Yapılışı:
Soğanlar yemeklik doğranarak zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavrulur.
Önce çam fıstığı, sonra yıkanmış pirinçler eklenir ve 1-2 dakika pişirilir. İç harcı
oluşturan diğer malzemeler de karışıma eklenir ve 1 çay bardağı sıcak su ilave edilerek pirinçler suyu çekene kadar pişirilir. Harç soğuyunca yıkanmış ve temizlenmiş asma yapraklarının içine istenilen miktarda konulur ve sarılır. Sarmalar, dibi
asma yapraklarıyla kaplanmış tencereye boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir,
1 su bardağı sıcak su, limon, zeytinyağı ve tuz eklenir. Tencere hava almayacak
şekilde kapatılıp sarmalar 35-40 dakika boyunca kısık ateşte pişirilir. Sarmalar
biraz soğuduktan sonra servise hazır.

Preparation:
Dice the onions and fry them in olive oil until they turn pink. Add the pine kernels
and then the split rice and cook for 1-2 minutes. Add the other stuffing ingredients
to the mixture and a tea cup of hot water and cook until the rice comes to a simmer.
When the stuffing cools, stuff them inside washed and cleaned grape leaves and
wrap. Place the stuffed grape leaves inside the pot without leaving any gaps and
add 1 cup of hot water, lemon, olive oil and salt. Close the lid of the pot so that no air
gets in and cook in low heat for 35-40 minutes. After the stuffed grape leaves cool a
little, they are ready to be served.
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Ingredients
- 500 gram salamura asma yaprağı
- 1 kahve fincanı zeytinyağı
- 1 su bardağı sıcak su, 1 limon
İç Harç Malzemeleri
- 4 adet orta boy kuru soğan
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı çam fıstığı
- 2 su bardağı kırık pirinç, 1 adet kesme şeker
- 1 yemek kaşığı kuş üzümü
- Yarım demet kıyılmış maydanoz
- 1 çay bardağı sıcak su
- İstenilen miktarda tuz,
karabiber, kuru nane
- 500 grams of grape leaves in brine
- 1 coffee cup of olive oil
- 1 cup of hot water, 1 lemon
Stuffing Ingredients
- 4 medium-sized onions
- 2 table spoons of pine kernels
- 2 cups of split rice, 1 sugar cube
- 1 tablespoon of currant
- Half a bundle of chopped parsley
- 1 tea glass of hot water
- Salt, pepper, dry mint to taste

Malzemeler

Yalancı su böreği
Faux “water” börek

Kat kat açılan yufkasıyla su böreği

With its layers of dough, “water” börek

son derece zahmetli ve vakit gerek-

requires a lot of effort and time. If

tiren hamur işlerindendir. Su böreği

you don’t have the time to prepare it,

hazırlayacak vaktiniz yoksa sizin için

we have a very practical and easy

gerçeğini aratmayacak, son derece

recipe you won’t be able to tell from the

pratik ve kolay bir tarifimiz var.

original.

Yapılışı:

Ingredients
- 5 adet hazır yufka
- 3 adet yumurta
- 400-500 gram yağlı beyaz peynir
- Yarım demet kıyılmış maydanoz
- Yarım su bardağı süt
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 5 pre-prepared dough sheets
- 3 eggs
- 400-500 grams of greasy feta cheese
- Half a bundle of chopped parsley
- Half a cup of milk
- Half a tea glass of oil

Küçük parçalar halinde ezilmiş beyaz peynire kıyılmış maydanoz eklenir. Bir
kapta çırpılan yumurta, sıvı yağ ve süte tuz ilave edilir. Bir yufka, yağlanmış fırın
tepsisine kenarları üstte katlanabilecek kadar pay bırakılarak yerleştirilir. Kalan
4 yufka, 4 eşit parçaya bölünerek yumurta-süt karışımına bulanır. Harca bulanmış yufkaların yarısı ilk katı oluşturan yufkanın üstünü kapatacak biçimde gelişigüzel yerleştirilir. İç harcın tamamı bu yufkaların üstüne homojen şekilde dağıtılır. Kalan yufkalar da iç harcın üstüne yerleştirilir ve tabana serilen yufkanın
pay bırakılmış kısımları tepsinin üstüne doğru, bütün yufkaları örtecek şekilde
kapatılır. Kalan yumurta-süt karışımı da tepsiye döküldükten sonra kare parçalara bölünen börek, önceden 190 derecede ısıtılmış fırına yerleştirilir. Böreğiniz
40-45 dakikada servise hazır.

Preparation:
Add chopped parsley to the crushed feta cheese. Mix eggs, oil and milk with salt.
Place a dough sheet on the oven tray by leaving enough parts to cover the top. Cut
the 4 remaining dough sheets into 4 equal parts and dip them in the egg-milk mixture. Randomly place the dipped dough sheets so as to cover the dough sheet that
forms the first layer. Sprinkle the entire stuffing homogenously over these dough
sheets. Place the remaining dough sheets over the stuffing and use the first layer of
dough sheet to entirely cover the other sheets of dough. After pouring the remaining
egg-milk mixture over the tray, cut the börek in squares and place them in the oven
preheated at 190 degrees. Your börek will be ready to serve in 40-45 minutes.
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Malzemeler
Ingredients

Kolay baklava
Easy baklava

Bayram ziyaretlerinin olmazsa ol-

Homemade baklava is essential to Eid

mazıdır ev yapımı baklava. Ne var ki

visits. However, its preparation takes

hazırlaması büyük emek ve zaman

a lot of time and effort. Easy baklava,

gerektirir. Oysa kolay baklava kısa

on the other hand, can be prepared in

sürede yapılabilir.

no time.

Yapılışı:
Bir kapta harmanlanan hamur malzemelerine yavaş yavaş un eklenir ve yoğrulur.
Kulak memesi kıvamı alan hamur biraz dinlendirilir. Bu esnada şerbet malzemeleri ocağa alınır. Kaynamaya başlayan karışıma limon suyu ilave edilir, biraz daha
kaynatılıp soğumaya bırakılır. Dinlenmiş hamur 20 eşit parçaya bölünür ve her bir
parça nişasta da eklenerek incecik açılır. Hazırlanan yufkaların 10 adedi aralarına
eritilmiş tereyağı sürülerek yağlanmış fırın tepsisine serilir. Üzerine iç malzeme
eşit derecede yayılır. Diğer 10 kat yufka da aynı şekilde yağlanarak iç malzemesinin üzerine yerleştirilir ve istenilen şekilde kesilir. 180 derecede ısıtılmış fırında
30-35 dakika pişirilir. Baklavalar fırından çıkarılınca üzerine ılık şerbet dökülür.

Preparation:
Slowly add the flour to the dough ingredients blended in a container and knead. After
the dough gains consistency, let it rest for a while. Meanwhile, take the sherbet ingredients on the heat. Add the lemon juice to the boiling mixture, boil some more and
leave to cool. Cut the rested dough into 20 equal parts and by adding starch, roll out
each part thinly. Spread butter between 10 of the prepared dough sheets and layer
them on the oven tray covered with oil. Equally spread the stuffing over them. Oil
the 10 remaining dough sheets in the same manner, place them over the stuffing and
cut in the desired shape. Bake for 30-35 minutes in an oven preheated at 180 degrees.
When the baklava is taken out of the oven, pour the lukewarm sherbet over them.
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Hamur Malzemeleri
- 2 yumurta
- Yarım paket kabartma tozu
- 1 su bardağı yağlı süt
- Yarım su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz
- 5 su bardağı un
- Hamuru açmak için 1 su bardağı nişasta
İç Malzemesi
- 300 gram iri çekilmiş ceviz
Şerbet Malzemeleri
- 5 su bardağı su
- 4 su bardağı toz şeker
- 3-4 damla limon suyu
Yufka Arası Malzemesi
- 250 gram tereyağı
Dough Ingredients
- 2 eggs
- Half a packet of baking powder
- 1 cup of whole milk
- Half a cup of yoghurt
- 1 cup of oil, 1 teaspoon of salt
- 5 cups of flour
- 1 cup of starch to roll out the dough
Stuffing Ingredients
- 300 grams of big chunks of walnuts
Sherbet Ingredients
- 5 cups of water
- 4 cups of icing sugar
- 3-4 drops of lemon juice
Ingredients for Between the Dough
- 250 grams of butter

Malzemeler

Ev yapımı limonata
Homemade lemonade

Sıcak havalarda içinizi serinlete-

The all-natural lemonade with no

cek katkı maddesiz, tamamen doğal

preservatives will cool you down in

limonata bayram sofralarının vazge-

hot weather and is likely to become

çilmezi olmaya aday.

essential to Eid tables.

Yapılışı:
Yıkanan 4 adet limon ve portakalın kabukları beyaz kısım alınmayacak şekilde

Ingredients
- 10 adet limon
- 1 adet portakal
- Yarım demet taze nane
- 1,5 litre su
- 4-5 adet kuru karanfil
- 10 lemons
- 1 orange
- Half a bundle of fresh mint
- 1.5 liters of water
- 4-5 dried cloves

rendelenir. Kabuğu rendelenen limon ve portakalların suyu sıkılır ve karıştırılır.
Kalan limonlar da küçük parçalar halinde doğranır ve rendelenmiş kabuklarla
bu karışıma eklenir. İçine kuru karanfil ve toz şeker ilave edilerek karıştırılır.
Hazırlanan karışım yaklaşık 1 saat bekletilir. Toz şeker iyice eriyince ve parça
limonlar suyunu salınca karışım güzelce harmanlanır ve bir süzgeç ya da tülbent yardımıyla suyu süzülür. Buna 1,5 litre su ve ayıklanmış nane yaprakları
eklenerek isteğe göre buzla servis edilir.

Preparation:
Grate 4 washed lemons and the washed orange without getting the white part.
Squeeze the lemons and the orange you have grated and mix them. Chop the remaining lemons and add to this mixture together with the grated peels. Add the
dried cloves and the icing sugar inside and mix. Leave the mixture to rest for about
an hour. When the icing sugar is fully melted and the lemons leave their juices, nicely knead the mixture and drain with the help of a strainer or cheesecloth. Add the
1.5 liters of water and the mint leaves to this and serve with ice to taste.
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Levnî

life

Sanatçılar ve eserleri:
Levnî
Artists and works

Itır Şensoy

Levnî mahlasını kullanan Abdülcelil Çelebi, tah-

Using the pseudonym Levnî, Abdülcelil Çelebi is a significant

minen 1680-1732 yılları arasında yaşamış önemli

painter and poet who assumedly lived between 1680-1732.

bir nakkaş ve şairdir. Kendisinden önce Musavvir

In his own style, he has reinterpreted the portraits of Otto-

Hüseyin’in hazırlamış olduğu düşünülen Osmanlı

man sultans thought to have been prepared by Hüseyin the

padişahları portrelerini kendi üslubunda yeniden be-

Depictor before him. Levnî has adorned the book Sûrnâme

timlemiştir. Levnî, saray tarihçisi Vehbî’nin Sultan

by court historian Vehbî, in which he recounts the cir-

III. Ahmed’in şehzadeleri için İstanbul’da düzenlenen

cumcision ceremonies organized in İstanbul for the sons

sünnet şölenini anlattığı Sûrnâme kitabını minya-

of Sultan Ahmed III. One of the most renowned painters

türleriyle resimlemiştir. Lale Devri’nin en tanınmış

of the Tulip Period, Levnî is known as a figure who has

nakkaşlarından olan Levnî, geleneksel minyatür

made a difference in the art of miniature with the sense

usulünü bozmadan resimlerine kattığı derinlik hissi

of depth he has included in his paintings as well as the

ve boyut vurgusuyla minyatür sanatında fark yaratan
bir isim olarak anılagelir. Tanık olduğu manzaraları görsel bir gerçekçilikle resimlerine aktaran Levnî’nin eserleri
tarihsel belge niteliği de taşımaktadır.
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highlight of dimension without distorting the traditional
miniature style. The works of Levnî, who has transferred
the sceneries he has witnessed onto his paintings with visual
realism, also have documentary value.

Sultan III. Ahmed
Sultan Ahmed III

Levnî’nin resmettiği padişah portrelerinden sonuncusu olan

Featured in this miniature, which the last of the sultan portraits

bu minyatürde Sultan III. Ahmed ve arkasında şehzadesi yer

depicted by Levnî, are Sultan Ahmed III and his son behind him.

alır. Tahtında oturmakta olan sultanın dizinin üzerinde gös-

The right hand of the sultan who is sitting of his throne gives

terilen sağ eli sanki hareket etmek üzereymiş gibi bir hissiyat

the feeling that he is about to move. The tall serpuş on his hand

verir. Baştaki yüksek serpuş, dönemin modasına uygun olarak

is adorned with three fan-shaped and feathered murassa top-

yelpaze biçimli ve tüylü üç murassa sorguç ile süslenmiştir.

knots in line with the trend of the time. The dagger hanging

İşlemeli kemerin taşıdığı hançer ve sol elin küçük parmağına

on the inlaid belt and the golden ring on the little finger of the

iliştirilen altın yüzük, göze çarpan ince detaylardandır. Hafif

left hand are among the fine details that stand out. Whereas

kemerli burun, badem biçimli gözler ve koyu renk sık sakallar

the slightly aquiline nose, almond-shaped eyes and dark, bushy

Sultan Ahmed’i gerçekçi şekilde betimlerken, arkada resme-

beard depict Sultan Ahmed in a realistic manner, the young son

dilen genç şehzade önünde kavuşturduğu elleriyle saygılı bir

appearing in the back exhibits a courtly expression with his

ifade sergiler.

hands folded at the front.
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Sûrnâme’den bir sahne
Scene from Sûrnâme
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1720 senesinde Sultan III. Ahmed’in şehzadelerinin sünnet

This painting, which depicts a scene from the fifth day of the

düğünü için İstanbul’da Okmeydanı ile Haliç’te düzenlenen

fifteen-day feasts organized in 1720 in Okmeydanı and Haliç

ve on beş gün süren şenliklerin beşinci gününden bir man-

in İstanbul for the circumcision ceremony of the sons of

zarayı betimleyen bu resim, Vehbî’nin Sûrnâme kitabında

Sultan Ahmed III, is featured as a spread in the book Sûrnâme

karşılıklı iki sayfada yer alır. Haliç’teki Tersane Kasrı’nın

by Vehbî. The characteristic features of Sultan Ahmed III, who

seyir balkonundan iki şehzadesi ve maiyetiyle rakkasları ve

is overlooking the male dancers and acrobats with his two sons

cambazları seyreden Sultan III. Ahmed’in karakteristik yüz

and entourage from the view terrace of the Shipyard Pavilion at

hatları oldukça gerçekçi betimlenmiştir. Resmin iki yanında

Haliç, is depicted in a quite realistic manner. Found on both sides

da yer alan ve ancak yarısı gözüken tekneler, manzaraya sü-

of the painting but only half visible, the boats give the scenery

reklilik hissiyatı kazandırır. Bunlardan sağ tarafta yer alan

a sense of continuity. Of the boats, the one on the right, which

ve Zülfikar kılıçlı sancağı taşıyan teknede sadrazamla vezir-

bears the banner with the Zulfiqar sword, carries the grand

ler bulunur. Hemen altta görülen küçük teknede ise özgün

vizier and viziers. Inside the small boat that is right at the

giysileri ve siyah şapkalarıyla fark edilen Avrupalı elçiler

bottom, on the other hand, European envoys grab attention with

göze çarpar.

their unique attire and black hats.

İki yelkenlinin direkleri ve kıyıdaki çınar ağacına bağlanarak

The acrobat walking on the rope stretched between the poles

gerilen ipin üzerinde yürüyen cambaz, dans eden rakkaslar ve

of the two vessels and the plane tree on the shore, male danc-

hareket halindeki at arabası gösterilerin en çarpıcı unsurlarını

ers and the moving coach are the most striking elements of the

oluşturmaktadır. Vehbî’nin eski mimar İbrahim’in buluşu ol-

shows. Inside the car, which Vehbî says is a discovery by the

duğunu söylediği arabanın içinde yelpazeli, feraceli yapma bir

former architect İbrahim, is an artificial female figure with fan

kadın figürü oturmaktadır. Tekerlekleri iki paralel ip üzerinde

and ferace. Moving on two parallel lines with wheels, the car is

dönen araba uzaktan yönetilir. Alttaki teknelerden ikisinde sı-

remote-controlled. Whereas the waist, neck and wrist curves of

ralanan müzisyenler ve aralarındaki rakkasların bel, boyun ve

the musicians and male dancers between them lined inside the

bilek kıvrımları müziğin resim yoluyla hissedilmesini sağlar-

boats underneath ensure the music is felt through the painting,

ken, izleyicilerin el işaretlerinden gösterileri merak ve ilgiyle

the audience’s gestures reveal their interest in and curiosity

seyrettikleri anlaşılır. Kayık ve teknelerin kenarlarına çarpan

about the show. The small waves hitting the sides of the caiques

küçük dalgalar ve suyun içine serpiştirilen balıklar ise resme

and boats as well as the fish sprinkled inside the water, on the

hem derinlik hem hareket kazandırır.

other hand, add both depth and movement to the painting.
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Cönk okuyan genç erkek
Young male reading cönk

Minyatürdeki genç erkek figürü elindeki cöngü, yani şiir def-

The young male figure in the miniature is depicted reading the

terini okurken resmedilmiştir. Levnî, bu vesileyle kendi şair

cönk, that is to say poetry book, in his hand. It is as if Levnî is

yönünü, edebiyatla olan ilişkisini vurgulamak ister gibidir.

taking the opportunity to underline his poet side, his relation to lit-

Çekik ve kalkık kaşları, açık renk gözleri, kırmızı dudakla-

erature. Depicted with his slanted and lifted eyebrows, light eyes,

rı ve pembe yanaklarıyla betimlenen genç, kaftanıyla aynı

red lips and pink cheeks, the young man is wearing a thin-fringed

renkte ince saçaklı bir sarık giymiştir. Sarığın ortasında yer

turban that is the same color as his kaftan. The thread in the

alan sırma da altın kemer tokası, hançer ve kamayla renk

center of the turban, on the other hand, is in harmony in terms of

açısından ahenk içindedir. Deftere düşülen harfler okunaklı

color with the golden belt buckle, dagger and wedge. Although the

olsa da bir anlam ifade etmemektedir. Sayfaları açık tutan sol

letters depicted inside the notebook are legible, they do not mean

elin iki parmağı, sağ elin işlemeli mendili kavrayışı, diğerin-

anything. The two fingers of the left hand that is keeping the pages

den bir adım ileride duran ayak ve kaftanın öne doğru açılan

open, the right hand’s grip of the adorned kerchief, the foot that is

kıvrımları hem figüre hem resme hareket kazandırır.

one step ahead of the other and the outwardly unfurling layers
of the kaftan add movement to both the figure and the painting.
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Tüm Kredi Kartlarınızla
PTT İşyerlerinden
Otomatik Talimat Verin

Bakiyeniz Hiç
Bitmesin
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life

Haberler
News

1

ePttAVM.com 6 yaşında
ePttAVM.com turns 6

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

Turkey’s national e-commerce platform ePttAVM.com, which

dan 17 Mayıs 2012 tarihinde hayata geçirilen Türkiye’nin millî

was carried into effect on 17 May 2012 by the Post and Tele-

e-ticaret platformu ePttAVM.com 6 yaşına girdi.

graph Organization Corporation (PTT Corp.), turned 6.

2,5 milyondan fazla kayıtlı üye, 7,5 milyondan fazla ürün ve

The number of successfully completed transactions on a daily

5 binden fazla tedarikçi ile bir önceki yıla göre 3 katın üze-

basis on ePttAVM.com, which has grown over 3 fold compared

rinde büyüyen ePttAVM.com’da günlük gerçekleşen başarılı

to the previous year with over 2.5 million subscribed members,

işlem sayısı 20 bini geçti. Satışın yoğunlaştığı saatlerde sa-

7.5 million products and 5 thousand suppliers, has exceeded

niyede işlem hacmi 90 TL olan platformda bir önceki yıldan

20 thousand. On the platform on which the transaction volume

bugüne kadar 250 ton kuruyemiş, yaklaşık 300 bin gram

is 90 TL per second in the hours when the transactions intensify,

altın, 350 bin küçük ev aleti ve 1,5 milyon sandalye satışı ile

approximately 300 thousand grams of gold, 350 thousand small

2,5 milyon HGS yüklemesi gerçekleşti.

home appliances and 1.5 million chairs were sold, and 2.5 million

Türkiye’nin e-ihracat platformu
20’den fazla ülke ile e-ihracat anlaşması yapan ePttAVM.com,

HGS deposits were made since the previous year until today.

E-export platform of Turkey

1 Ocak 2018 tarihinde Katar Postası ile turkishsouq.qa projesi-

Having concluded e-export agreements with over 20 coun-

ni hayata geçirerek bir ilke imza attı. Anlaşmanın gerçekleşti-

tries, ePttAVM.com realized a first by carrying into effect the

rildiği tarih itibarıyla Katarlı vatandaşlar www.turkishsouq.qa

turkishsouq.qa project with Qatar Post on 1 January 2018. As

sitesi üzerinden Türkiye’deki birçok KOBİ’nin ve ulusal mar-

of the date on which the agreement was carried into effect,

kanın ürünlerine tek tıkla ulaşabilirken, kredi kartı ile öde-

Qatari citizens can access the products of many SMEs and

melerini yaparak iki ülkenin posta teşkilatı güvencesinde

national brands in Turkey through a single click, pay by credit

alışverişlerini tamamlayabiliyor. Proje ile Türk KOBİ’leri de

cards and complete their shopping under the guarantee of two

ürünlerini kolaylıkla ihraç etme fırsatı yakaladı.

countries’ postal administrations. With the project, Turkish
SMEs have the opportunity to easily export their products.
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ePttAVM.com’un 6 yaşına girmesi ile ilgili açıklama yapan

Releasing a statement on the 6th anniversary of ePttAVM.com,

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan

PTT Corp. Chairman of Board and Director-General Kenan

Bozgeyik, “Türkiye’nin millî e-ticaret platformu ePttAVM.com,

Bozgeyik said, “Turkey’s national e-commerce platform

e-ticaret alanında ülkemizin en önemli uluslararası platfor-

ePttAVM.com is making progress towards becoming the most

mu olma yolunda ilerlemektedir. Yıllık 3 kat büyüyen platfor-

important platform of our country in the field of e-commerce.

mumuz, yetişmiş insan kaynağı ve tecrübeli yönetimi ile her

Our platform, which annually grows threefold, advances beyond

yıl verilen hedefleri aşıyor. Tabii bunda PTT A.Ş.’nin müşte-

targets each year with its qualified human resources and expe-

rilerine hızlı hizmet ve kaliteli ürün garantisi sağlamasının

rienced management. Of course, quite influential in that is that

ve teslimatları yaygın hizmet ağı üzerinden 178 yıllık bir ku-

the PTT Corp. provides rapid service and product quality to its

rumun sunduğu güvenceyle gerçekleştirmesinin etkisi çok

customers and that it carries out deliveries over a wide service

büyük” dedi.

network under the guarantee of an 178-year-old institution.”

Yerli üreticiye destek

Support to the local producer

Genel Müdür Kenan Bozgeyik, 2017 yılında Tarım Bakanlığı

Director-General Kenan Bozgeyik indicated that they support

ve Kooperatifçiler Birliği ile yapılan anlaşmayla yerli üretimi

the local production and local producer through the agreements

ve yerli üreticiyi desteklediklerini belirterek şunları söyle-

carried out with the Ministry of Agriculture and the Union of

di: “ePttAVM.com ile yöresel ürünleri son kullanıcıya daha

Cooperatives in 2017 and said, “Through ePttAVM.com, we

avantajlı fiyatlardan ve aracısız olarak sunmaya başladık. Ay-

started to offer local products directly to the end user at more

rıca kamu kurumları, Türkiye Çölyaklılar Derneği, Türkiye

advantageous prices. In addition, we carried out important

Yeşilay Cemiyeti gibi önemli kurumlarla işbirliği çalışmaları

collaborative works with important institutions such as public

yaptık.”

institutions, the Turkish Association of Celiacs and the Turkish

ePttAVM.com’un gelecek hedefleri arasında e-ticaret sistemi-

Green Crescent Society.”

ni güçlendirecek yeni bir e-ticaret lojistik merkezi ve e-ihracat

Indicating that among the future goals of ePttAVM.com are

projelerinde kullanılmak üzere yurt dışı depoları kurmanın

the establishment of a new e-commerce logistics center that

bulunduğunu söyleyen Genel Müdür Bozgeyik, e-ticaret siste-

will strengthen the e-commerce system as well as warehouses

mine yeni ödeme sistemleri entegre ederek tüketiciyi destek-

abroad to be used in e-export projects, Director-General

lemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bozgeyik expressed that they plan to support the consumer by
integrating new payment systems to the e-commerce system.
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Gençlik nerede, PTT orada
Where the youth is, there is the PTT

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

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.)

Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, İstanbul

Chairman of Board and Director-General Kenan Bozgeyik

Büyükşehir

came together with the youth at the İstanbul Youth Festival host-

Belediyesi’nin

ev

sahipliğinde

düzenlenen

İstanbul Gençlik Festivali’nde gençlerle bir araya geldi.

ed by the İstanbul Metropolitan Municipality.

4 Mayıs 2018 tarihinde festival katılımcılarıyla buluşan Genel

Meeting with the festival participants on 4 May 2018, Director

Müdür Bozgeyik, ülkemizin istiklali ve istikbalinde yer alan

-General Bozgeyik said that the PTT, which was present in

PTT’nin 178 yıllık tarihinde ilklere imza atmış bir kurum ol-

the independence of our country and will be present in its fu-

duğunu söyledi. Şirket’in faaliyet gösterdiği alanlardaki öncü

ture, is an institution that has broken grounds in its history of

çalışmalarını bugün de sürdürdüğüne işaret eden Kenan

178 years. Pointing out that the Company continues its pioneer-

Bozgeyik, PTT Messenger, Kargomat 7/24 ve dünyanın ilk

ing works today in the fields in which it is active, Kenan Bozgeyik

posta katılım bankası projelerini örnek vererek, “Biz PTT’mi-

gave the projects of PTT Messenger, Kargomat 7/24 and the first

zi bir dünya markası yaparken, dünyayla rekabet ederken, is-

postal participation bank as examples and said, “While we are

tihdamı büyütürken ülkemizin refahını artıracak, insanımı-

making our PTT a global brand, competing with the world, and

zın hayatını kolaylaştıracak iş ve işlemleri gerçekleştirmeye

increasing our employment, we try to carry out businesses and

çalışıyoruz. ‘Bu ülke için bir şey yapmak istiyorum’ diyen her

operations that will facilitate the lives of our people. The doors of

gence PTT’nin kapısı açık” diye konuştu. Personel sayısını

the PTT are open to everyone who says, ‘I want to do something

42 binden 100 bine çıkarmayı hedeflediklerini, bu yıl için-

for this country’.” Indicating that they plan to increase the num-

de 5 bin kişiyi istihdam edeceklerini belirten Genel Müdür

ber of employees from 42 thousand to 100 thousand and that

Bozgeyik, gençlere, “Biz PTT ailesine sizleri de katmak isti-

they will employ 5 thousand people within this year, Director

yoruz. ‘Benim bir fikrim var’, ‘Bu ülkeye hizmet etmek istiyo-

-General Bozgeyik issued a call to the youth, “We would like to

rum’ diyen kim varsa PTT’ye buyursun” çağrısında bulundu.

include you in the PTT family, as well. Those who say ‘I have an

“Kendinize inanın, ülkenize güvenin”
Genel Müdür Kenan Bozgeyik, gençlere kendilerine güven-
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idea’, ‘I want to serve this country’ are welcome to the PTT.”

“Believe in yourself, trust your country”

melerini ve çok çalışmalarını tavsiye ederek, “İnanmak ve

Director-General Kenan Bozgeyik advised the youth to be-

çalışmak... Bu ikisi bir arada olduğunda önünüzde hiçbir

lieve in themselves and work hard, and said, “To believe and to

güç duramaz. Kendinize inanın, ülkenize güvenin. Eğer ba-

work… When these two are together, no force can stand in your

şarmak istiyorsanız, kendiniz, aileniz, memleketiniz için bir

way. Believe in yourself, trust your country. If you want to suc-

şeyler yapmak istiyorsanız mutlaka çok çalışmalısınız. Biz ge-

ceed; if you want to do something for yourself, for your family,

rek PTT olarak gerek Bakanlığımız olarak bu tür çalışmaların

for your homeland, you must work hard. As both the PTT and

tamamını destekliyor ve sizlerin önünü açmaya çalışıyoruz”

our Ministry, we support all these kinds of works and we try to

dedi.

clear the way for you.”

4
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Hacettepe Üniversitesi’nden
PTT Kargo’ya lojistik ödülü
Logistics Award to PTT Kargo by
Hacettepe University

Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen

Determined with the votes of Hacettepe University students,

“Hacettepe Üniversitesi Kristal Geyik Ödülleri” sahipleri-

“Hacettepe University Crystal Deer Awards” were accorded to

ni buldu. Müşterilerinin kargolarını “Her Yere Zamanında”

their winners. PTT Kargo, which carries parcels of its custom-

sloganıyla hızlı ve güvenli bir şekilde Türkiye’nin en ücra kö-

ers safely and rapidly to the country’s back of the beyond with

şelerine kadar ulaştıran PTT Kargo, lojistik alanında ödü-

the slogan of “Everywhere on time”, was awarded in the field of

le değer görüldü. Ödülü, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

logistics. The award was received by the Head of the Depart-

Şirketi (PTT A.Ş.) adına Posta ve Kargo Hizmetleri Daire

ment of Post and Cargo Services Selahattin Ekinci on behalf of

Başkanı Selahattin Ekinci aldı.

the Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.).

Hacettepe Üniversitesi Kristal Geyik Ödülleri’nin organi-

The organization committee of the Hacettepe University Crystal

zasyon komitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi ve Hacettepe

Deer Awards is formed of the Students’ Representative Council

Üniversitesi’nin önde gelen yedi öğrenci topluluğundan

and 7 leading student groups of Hacettepe University. Accorded

oluşuyor. İlk kez bu sene takdim edilen ödüller, Hacettepe

for the first time this year, the awards aim to determine the most

Üniversitesi öğrencilerinin oyları doğrultusunda sektörün-

successful people, institutions or organizations in their sectors

deki en başarılı kişi, kurum veya kuruluşları seçmeyi, ye-

in line with the votes of the Hacettepe University students, to

nilikçi kişi ve firmalara verilen değeri göstererek üniversite

encourage students for specializing their fields by attributing

öğrencilerini alanlarında uzmanlaşmaya teşvik etmeyi ve

importance to the value of innovative people and companies,

sektör liderleriyle tanışma ortamı oluşturup katılımcıların

and to enhance the visions of participants by creating a meet

vizyonlarını genişletmeyi amaçlıyor.

and greet environment with the sector leaders.

Mühendislik, Yönetim-Finans, Bilim, Kültür-Sanat-Spor

Presented in four categories, namely in Engineering, Manage-

olmak üzere dört kategoride sunulan Hacettepe Üniversitesi

ment-Finance, Science and Culture-Arts-Sports, the Hacettepe

Kristal Geyik Ödülleri, 26 Nisan 2018 tarihinde Hacettepe

University Crystal Deer Awards were accorded in a ceremony

Üniversitesi Beytepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenle-

carried out on 26 April 2018 at the Hacettepe University

nen törenle sahiplerine takdim edildi. Yönetim-Finans kate-

Beytepe Congress and Culture Center. PTT Kargo was accorded

gorisinde lojistik alanındaki ödüle PTT Kargo değer görüldü.

the award in the Management-Finance category.
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Türkiye-Tayland Ortak Pulu
Turkey-Thailand Joint Stamp

Türkiye ile Tayland arasında diplomatik ilişkilerin tesis edil-

The “Turkey-Thailand Joint Stamp” was issued on 12 May 2018

mesinin 60’ıncı yıldönümü anısına 12 Mayıs 2018 tarihinde

on the occasion of the 60th anniversary of the establishment of

“Türkiye-Tayland Ortak Pulu” tedavüle çıkarıldı. Türk yağlı

diplomatic relations between Turkey and Thailand. The launch-

güreşi ve Thai boksu görsellerinin yer aldığı Ortak Pul’un

ing ceremony of the Joint Stamp, which features the visuals of

tanıtım toplantısı 29 Mayıs 2018 tarihinde PTT Pul

Turkish oil wrestling and Thai boxing, was carried out in the

Müzesi’nde gerçekleştirildi.

PTT Stamp Museum on 29 May 2018.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar

In the speech he delivered in the ceremony, Ministry of Trans-

Yardımcısı Galip Zerey, törende yaptığı konuşmada Posta ve

port, Maritime Affairs and Communication Deputy Undersec-

Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT A.Ş.) her geçen gün

retary Galip Zerey said that the Post and Telegraph Organi-

hızla büyüdüğünü ve yeni atılımlar yaptığını söyledi. Şirket’in fa-

zation Corporation (PTT Corp.) grows rapidly by the day and

aliyet alanları arasında e-ticaretin önemli bir yeri bulunduğunu

makes new leaps. Indicating that e-commerce has a special

ifade eden Galip Zerey, “PTT olarak Tayland ile özellikle e-ticaret

place among the activities of the Company, Galip Zerey said,

konusunda işbirliği yapmak istiyoruz. Bununla ilgili görüşmeler

“As the PTT, we would like to cooperate with Thailand especial-

yapılıyor. E-ticaret konusunda PTT’nin pazar payı hızla artı-

ly in the field of e-commerce. Bilateral negotiations are being

yor. Bu alanda Tayland ile daha yakın işbirliği içinde olmayı ve

carried out on the issue. The market share of PTT in the field of

her iki tarafın da kazanacağı şekilde büyümeyi hedefliyoruz”

e-commerce is rapidly increasing. We aim to cooperate more

dedi. Galip Zerey konuşmasında pulların önemini vurgulayarak

closely with Thailand in the field of e-commerce and grow in a

kendisinin de geniş bir pul koleksiyonu olduğunu söyledi.

manner in which both sides will win.” Highlighting the significance of stamps in his speech, Galip Zerey stated that he, too,
has an extensive stamp collection.
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Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Murat Yavuz Ateş

Ministry of Foreign Affairs Deputy Undersecretary Murat

ise iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişe sahip ol-

Yavuz Ateş, on the other hand, said that the relations between

duğunu ve 2018’in Türkiye ile Tayland’da karşılıklı “Kültür

the two countries have a long history and that intense works

Yılı” olarak kutlanması hususundaki mutabakat çerçevesinde

are carried out within the framework of the agreement regard-

yoğun çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

ing the bilateral celebration of 2018 as the “Year of Culture”.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

“I thank everyone who put an effort”

PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya törende

In the speech he delivered in the ceremony, PTT Corp. Deputy

yaptığı konuşmada köklü geçmişe sahip Türkiye ile Tayland’ın

Director-General Osman Çetinkaya said that Thailand and

iyi ilişkiler içinde bulunduğunu ifade etti. PTT A.Ş. ile Tayland

Turkey, which have rooted histories, have good relations. Indicat-

Posta İdaresi arasındaki ilişkilerin de sorunsuz şekilde devam

ing that the relations between PTT Corp. and Thailand Post also

ettiğini ve başta e-ticaret olmak üzere çeşitli alanlarda işbir-

continue on good terms and that cooperation is ensured in var-

liği yapıldığını kaydeden Çetinkaya, “Türkiye-Tayland Ortak

ious fields, particularly e-commerce, Çetinkaya expressed, “The

Pulu, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi-

Turkey-Thailand Joint Stamp was prepared for the commemo-

nin 60’ıncı yıldönümü anısına hazırlanmıştır. Ortak Pullar

ration of the 60th anniversary of the establishment of diplomatic

ülkeler arasındaki işbirliğinin ve dayanışmanın bir nişane-

relations between the two countries. Joint stamps are the signs of

sidir. Türkiye-Tayland Ortak Pulu’nda emeği geçen herkese

cooperation and solidarity between countries. I thank everyone

teşekkür ediyorum” diye konuştu.

who put an effort in the Turkey-Thailand Joint Stamp.”

Tayland Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit ise iki

Ambassador-Designate of Thailand Phantipha Iamsudha

ülke arasındaki ilişkilerin köklü geçmişine işaret ederek,

Ekarohit pointed out to the rooted history of the relations

“Politikadan ekonomiye, kültürden eğitime birçok alandaki

between the two countries and said, “Our relations in many

ilişkilerimiz, karşılıklı gerçekleştirilen üst düzey resmî ziya-

fields from policy to economy, from culture to education are

retlerle daha da güçlenmektedir” dedi. Büyükelçi Ekarohit,

further strengthened with the high-level official visits carried

Tayland Posta İdaresi ile yakın çalışmalar yürüterek Ortak

out bilaterally.” Ambassador-Designate Ekarohit thanked PTT

Pul’un basımına katkıda bulunması dolayısıyla PTT A.Ş.’ye

Corp. for its contribution to the issuance of the Joint Stamp by

teşekkür etti.

carrying out works in close cooperation with Thailand Post.

Toplantıda Türkiye-Tayland Ortak Pulu’nda görsellerine yer

In the meeting, an introductory film on Turkish oil wres-

verilen Türk yağlı güreşi ve Thai boksu ile ilgili tanıtım filmi

tling and Thai boxing, the visuals of which were used on the

sunuldu. Ayrıca Ortak Pul, konuşmacılar tarafından imzalandı.

Turkey-Thailand Joint Stamp, was presented. In addition, the
Joint Stamp was signed by the speakers.
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47. Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali
Turkish Final of the 47th Postal Workers Race Walking Competition
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) sadece

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.)

ekonomik değil, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleriyle de

continues to take part in every field of life not only its economic but

hayatın her alanında yer almaya devam ediyor. Bu çerçevede

also cultural, artistic and sportive activities. Within this frame-

“47. Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali” Eskişehir’de

work, the Turkish Final of the 47th Postal Workers Race Walking

gerçekleştirildi. Bu yıl 47’ncisi yapılacak “Balkan Ülkeleri

Competition was held. The competition, which was carried out to

Postacı Yürüyüş Yarışması”nda ülkemizi ve PTT A.Ş.’yi tem-

determine the candidate team to represent our country and the

sil edecek aday kadroyu belirlemek amacıyla gerçekleştirilen

PTT Corp. at the “47th Balkan Countries Race Walking Competi-

yarışma son derece çekişmeli ve centilmence geçti. PTT A.Ş.

tion”, was highly competitive and sportsmanlike. In the compe-

Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya’nın startını ver-

tition, which was given a start by the Deputy Director-General

diği mücadelede 35 kadın ve 65 erkek sporcu ter döktü. Ya-

Osman Çetinkaya, 35 women and 65 men competed. The names

rışmada dereceye girerek ödülleri takdim edilen sporcuların

and categories of the athletes, who ranked the highest in the

kategorileri ve isimleri şöyle:

competition and who were awarded, are as follows:

Ferdi Kadınlar’da birinci Esra Sağlam (Ankara PTT Başmü-

Winner in the Women’s Single Category is Esra Sağlam

dürlüğü), ikinci Gülşen Eser (İzmir PTT Başmüdürlüğü),

(PTT Ankara Head Office), Gülşen Eser (PTT İzmir Head

üçüncü Nermin Arslanoğlu (PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü).

Office) ranked second and Nermin Arslanoğlu (PTT General

Kadın

Takımlar’da

birinci

Ankara

PTT

Başmüdürlü-

Directorate) third.

ğü, ikinci PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü, üçüncü İzmir PTT

Winner in the Women’s Team Category is PTT Ankara Head

Başmüdürlüğü.

Office, PTT General Directorate ranked second and PTT İzmir

Ferdi Erkekler’de birinci Serkan Doğan (Ankara PTT Baş-

Head Office third.

müdürlüğü), ikinci Kadir Çolak (Bursa PTT Başmüdürlüğü),

Winner in the Men’s Single Category is Serkan Doğan (PTT

üçüncü Hanifi Çobanoğlu (PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü).

Ankara Head Office), Kadir Çolak (PTT Bursa Head

Erkek Takımlar’da birinci PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü,
ikinci Bursa PTT Başmüdürlüğü, üçüncü İstanbul Avrupa
Yakası PTT Başmüdürlüğü.

Office) ranked second and Hanifi Çobanoğlu (PTT General
Directorate) third.
Winner in the Men’s Team Category is PTT General Directorate, PTT Bursa Head Office ranked second and PTT İstanbul
European Side Head Office third.
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PTT’den yaza özel indirim kampanyası
Summer discount campaign by PTT

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

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.)

ısıtan ve enerjimizi yükselten yaz aylarında yüzümüzdeki gü-

has made a huge discount campaign that will add more smiles

lümsemeyi daha da artıracak dev bir indirim kampanyasına

on our faces in the months of summer that warm us up and

imza attı. Şirket, 24 Mayıs 2018 Perşembe günü başlattığı ve

boost our energy. The Company will provide a unique oppor-

31 Ağustos 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar sürdürece-

tunity to its customers within the scope of the campaign that

ği kampanya kapsamında müşterilerine eşsiz bir fırsat suna-

started on Thursday, 24 May 2018 and continue until the end of

cak. Buna göre, önümüzdeki üç ay içinde bireysel göndericiler

business day on Friday, 31 August 2018. Accordingly, in the next

tarafından postaya verilecek tüm APS kurye, posta kargosu

three months, a 25-percent discount over the current Post and

ve kargo gönderilerine mevcut Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi

Telegraph Fee Tariff will be applied on all EPS mail couriers,

üzerinden yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

mail cargos and cargo dispatches.

Yaygın ve kaliteli hizmete indirimli ulaşma
imkanı

The opportunity to access widespread and
quality service on discounted prices

Özel gün ve haftalarda çeşitli kampanyalar düzenleyerek

PTT Corp., which contributes to the further enhancement of

sevinçlerin katlanmasına, birlik ve beraberliğin pekişmesi-

joy and stiffening of unity and solidarity by organizing vari-

ne katkıda bulunan PTT A.Ş., bu çerçevede dinî bayramlar,

ous campaigns on special days and weeks, makes 25-percent

yılbaşı, Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Öğret-

discount in this respect on domestic EPS mail couriers and mail

menler Günü ve kendi kuruluş yıldönümü olan 23 Ekim’den

cargos that are posted on religious holidays, New Year’s Day,

önceki 5 iş günü içinde postaya verilen yurt içi APS kurye ve

Mother’s Day, Father’s Day, Valentine’s Day, and 5 days prior to

posta kargosu gönderilerine yüzde 25 oranında indirim ger-

23 October – the anniversary of its establishment. The Compa-

çekleştiriyor. Şirket bu uygulamasının kapsam ve süresini

ny has initiated a campaign specific to the months of summer by

artırarak yaz aylarına özel bir kampanya başlattı.

increasing the scope and duration of this implementation.

Müşteri memnuniyetinin daha da artırılmasına yönelik kam-

The campaign which aims to further boost customer satisfac-

panya, bireysel gönderilerde yüzde 25 oranında indirim sağla-

tion, will both contribute to family budgets in the months of

yarak Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nı da içine alan

summer – also comprising Eid al-Fitr and Eid al-Adha – and

yaz aylarında hem aile bütçelerine katkıda bulunacak hem de

ensure that the customers benefit from the PTT’s widespread,

vatandaşların PTT’nin yaygın, güvenilir, hızlı ve kaliteli hiz-

reliable, rapid and quality service with discounted prices by

metlerinden indirimli olarak faydalanmasına imkan tanıyacak.

providing a 25-percent discount on personal dispatches.
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PTT işyerlerine yenileri ekleniyor
PTT adds new ones to its branches

Dünya markası olma yolunda hızlı bir değişim ve dönüşüm

Undergoing a rapid change and transformation process in

sürecinin içinde bulunan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

its way to become a global brand, the Post and Telegraph

Şirketi (PTT A.Ş.) faaliyet gösterdiği tüm alanlarda atılım-

Organization Corporation (PTT Corp.) carries out leaps in all

lar gerçekleştirmeye ve ülke genelindeki yaygın hizmet ağı-

fields of activity, and at the same time continues to expand its

nı genişletmeye devam ediyor. Her vatandaşın bulunduğu

widespread service network throughout the country. Aiming

noktadan hangi yöne giderse gitsin 20 dakika içinde bir PTT

to ensure that every citizen can reach a PTT branch within

işyerine ulaşmasını hedefleyen Şirket, “en yakın, en hızlı, en

20 minutes whichever direction they go from where they

güvenilir hizmet” anlayışıyla işyerlerine yenilerini ekliyor.

are, the Company adds new ones to its branches with the
understanding of “nearest, fastest, most reliable service”.
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PTT A.Ş. Ankara-Beşevler Şubesi
PTT Corp. Ankara-Beşevler Office

PTT A.Ş. Ankara-Havacılar Şubesi
PTT Corp. Ankara-Havacılar Office

PTT A.Ş. İstanbul-Bağlar Şubesi
PTT Corp. İstanbul-Bağlar Office

PTT A.Ş. İstanbul-Fatih Sultan Şubesi
PTT Corp. İstanbul-Fatih Sultan Office

15 Nisan-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında Türkiye genelinde

Many new PTT branches, agencies and Pttmatiks were opened

pek çok yeni PTT işyeri, acentelik ve Pttmatik’in açılışı gerçek-

throughout Turkey between 15 April 2018 and 15 May 2018.

leştirildi. Ankara, Aydın, Bursa, Elazığ, İstanbul, Kastamonu,

A total of 29 branches in 9 cities, namely Ankara, Aydın, Bur-

Kocaeli, Manisa ve Samsun olmak üzere 9 ilde toplam 29 iş-

sa, Elazığ, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Manisa and Samsun;

yeri; Adana, Ankara, Antalya, Muş, Nevşehir ve Niğde olmak

a total of 7 agencies in 6 cities, namely Adana, Ankara, Antalya,

üzere 6 ilde toplam 7 acentelik hizmete sunuldu. Ayrıca, Ada-

Muş, Nevşehir and Niğde were put into service. In addition, a

na, Afyonkarahisar, Ankara, Artvin, Aydın, Bursa, Erzurum,

total of 73 Pttmatiks in 26 cities, namely Adana, Afyonkara-

Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, Karabük, Kastamonu,

hisar, Ankara, Artvin, Aydın, Bursa, Erzurum, Giresun, Hatay,

Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye,

Iğdır, Isparta, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Konya,

Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Uşak olmak üzere

Malatya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun,

26 ilde toplam 73 Pttmatik’in açılışı gerçekleştirildi.

Tekirdağ, Trabzon and Uşak were opened.
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KİTAP

life

BOOK

BAZI YOLLAR YALNIZ
YÜRÜNÜR

ÖZGÜR BACAKSIZ
118

Felsefe ve psikoloji üzerine yazılar yazan

Writing about philosophy and psychol-

Özgür Bacaksız, kitabında küçük şeyler-

ogy, Özgür Bacaksız tells of the beauty

le mutlu olmanın güzelliğini anlatıyor.

of getting happy with small things in his

Sade ve akıcı bir dilin kullanıldığı eserde

book. In the work, in which a simple and

yazarın seçtiği örnekler insanların haya-

fluent language is used, the examples se-

ta bakış açısını olumlu yönde etkilemeyi

lected by the author aim to affect people’s

amaçlıyor. Kendini bulabilmenin yolla-

points of view about life positively. The

rının ele alındığı kitap okuyucuya umut

book, in which the ways of finding oneself

aşılıyor.

are treated, instills hope to the reader.

AYSIMA

Eserde, 1950’li yıllarda İstanbul’da öğ-

In the work, the impossible love of Ali of

KULOĞLU ÖMER

renci olan Karadenizli Ali ve Sima’nın

Black Sea and Sima, who are students in

imkansız aşk hikayesi ilginç bir kurgu

İstanbul, is presented to reader with an in-

ile okuyucuya sunuluyor. Bir dönemin

teresting plot. The book, in which the his-

tarihsel dokusunun, sevgililer arasına

torical pattern of a period, the social bar-

giren toplumsal engellerin ve önyargıların

riers between lovers and the cruel reality

acımasız gerçekliğinin ele alındığı kitap

of biases are treated, looks for an answer

yalın anlatımıyla “Tarih kendini tekerrür

to the question of “Should history repeat

mü etmelidir?” sorusuna yanıt arıyor.

itself?” with a plain narration.
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MÜZİK

life

MUSIC

PARMAK İZI

ŞEBNEM FERAH
120

Söz yazarı ve yorumcu kimliği ile rock

One of the most favorite figures of rock

müziğin en sevilen isimlerinden Şebnem

music as a songwriter and performer,

Ferah, sekizinci stüdyo albümünü mü-

Şebnem Ferah offered her eighth studio

zikseverlerin beğenisine sundu. 10 şarkı-

album to lovers of music. All the lyrics

dan oluşan albümün tüm söz ve besteleri

and compositions in the album, which

sanatçıya ait. “Parmak İzi”nin kayıtların-

features 10 songs, belong to the artist.

da Ozan Tügen, Kerem Özyeğen, Buket

Musicians such as Ozan Tügen, Kerem

Doran, Ayhan İlhan, Metin Türkcan,

Özyeğen, Buket Doran, Ayhan İlhan,

Tarkan Gözübüyük ve Demir Demirkan

Metin Türkcan, Tarkan Gözübüyük and

gibi müzisyenler yer alıyor.

Demir Demirkan have performed in the
recordings of “Parmak İzi”.

KANUN RESITALI - I

Etkileyici tekniği ile Türkiye’nin ve Orta

One of the most important qanun virtu-

AYTAÇ DOĞAN

Doğu’nun en önemli kanun virtüözlerin-

osos of Turkey and the Middle East with

den olan Aytaç Doğan, “Kanun Resitali - I”

his impressive technique, Aytaç Doğan of-

albümünü

beğenisi-

fered his album “Kanun Resitali - I” to the

ne sundu. 13 parçadan oluşan albümde

lovers of music. Composed of 13 pieces, the

Yıldız Tilbe, Kenan Doğulu, Orhan

album includes covers of songs by figures

Gencebay gibi isimlerin şarkıları yorum-

such as Yıldız Tilbe, Kenan Doğulu, Orhan

lanırken sanatçıya ait bir beste de yer

Gencebay and a composition by the artist,

alıyor.

as well.

müzikseverlerin
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FİLM
MOVIE

BORG vs McENROE
Gerçek hikayeden uyarlama olan

Adapted into screenplay from a

film, tenis tarihinin en önemli

real story, the movie treats one of

müsabakalarından birini konu

the most important games of tennis

alıyor. Filmde Wimbledon oyun-

history. In the movie, the 1980 final

cularından iki farklı karakter,

match between two different char-

heyecanlı

ve

acters among the Wimbledon ath-

sakin yapılı Björn Borg’ün 1980

letes, the excited John McEnroe and

yılındaki final mücadelesi ve saha

Björn Borg, who grabs attention

dışındaki hayatları anlatılıyor.

with his placid character, as well

Başrollerini Sverrir Gudnason

as their lives beyond the court are

ve Shia LaBeouf’ın paylaştığı fil-

portrayed. The director of the film,

min yönetmenliğini Danimarkalı

in which Sverrir Gudnason and

Janus Metz Pedersen üstleniyor.

Shia LaBeouf star, is Janus Metz

John

McEnroe

Pederson.

YÖNETMEN DIRECTOR: JANUS METZ PEDERSEN
OYUNCULAR STARS: SVERRIR GUDNASON, SHIA LABEOUF, TUVA NOVOTNY
YAPIM PRODUCTION: İSVEÇ, DANİMARKA, FİNLANDİYA SWEDEN, DENMARK, FINLAND
TÜR GENRE: BİYOGRAFİ, DRAM, SPOR BIOGRAPHY, DRAMA, SPORTS
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OCEAN’S 8
Hapishaneden çıkan Debbie Oce-

Having got out of jail, Debbie

an, her yıl Metropolitan Müze-

Ocean plans to attend the Met

si’nde gerçekleştirilen Met Gala’ya

Gala held annually in the Met-

katılıp 150 milyon dolar değerin-

ropolitan Museum and steal the

deki kolyeyi çalmayı planlamak-

necklace worth 150 million dol-

tadır. Soygun için kolları sıvar ve

lars. She rolls up her sleeves for

tamamı kadınlardan oluşan bir

the robbery and organizes a team

ekip kurar. Yönetmenliğini Gary

completely composed of women.

Ross’un üstlendiği filmde Sandra

Many important names such as

Bullock, Cate Blanchett, Rihanna,

Sandra Bullock, Cate Blanchett,

Anne Hathaway, Helena Bonham

Rihanna, Anne Hathaway, Helena

Carter, Sarah Paulson, Mindy

Bonham Carter, Sarah Paulson,

Kaling, Awkwafina gibi pek çok

Mindy Kaling, Awkwafina star in

ünlü isim yer alıyor.

the movie directed by Gary Ross.

YÖNETMEN DIRECTOR: GARY ROSS
OYUNCULAR STARS: SANDRA BULLOCK, CATE BLANCHETT, ANNE HATHAWAY,
HELENA BONHAM CARTER, SARAH PAULSON, MINDY KALING, RIHANNA, AWKWAFINA
YAPIM PRODUCTION: ABD USA
TÜR GENRE: AKSİYON, KOMEDİ, GERİLİM, SUÇ ACTION, COMEDY, THRILLER, CRIME
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Bilgi
Information

Posta gönderileriniz imzanızı

Would you like your postal

taşısın ister misiniz?

dispatch to bear your signature?

PTT A.Ş.’nin Kişisel Pul Hizmeti’yle

With PTT Corp.’s Personal Stamp Ser-

gönderilerinizde iz bırakın, postaları-

vice, leave a mark on your dispatch and

nıza değer katın. PTT işyerlerinden Ki-

add value to your post. By obtaining the

şisel Başvuru Formu ve Sözleşmesi’ni

Personal Stamp Application Form and

temin ederek ilk adımı atabilir, seçti-

Agreement from PTT branches, you can

ğiniz bir görsel objeyi pul haline geti-

take the first step, and make a stamp out

rebilirsiniz. Üstelik bu pulu gönderile-

of a visual object of your choice. Moreo-

rinizde kullanabilir veya hatıra amaçlı

ver, you can use this stamp on your dis-

saklayabilirsiniz.

patches or keep it as souvenir.

Biz kitap dostuyuz

We are book-friendly

Kitapların eğitim ve kültüre katkısının

Aware of the contribution of books to

bilincinde olan PTT A.Ş., yürüttüğü

education and culture, the PTT Corp.,

kitap taşıma kampanyasıyla kitapları

with its book delivery campaign, brings

diğer gönderilere oranla daha uygun fi-

books to the recipient at even more af-

yatlara alıcıya iletiyor. Ticari olmamak

fordable prices compared to other types

kaydıyla içeriğinde kitap bulunan APS

of post. EMS posts that include books –

kurye gönderileri, eğer ağırlığı 1 kilog-

on the condition that they are not com-

ramı aşmıyorsa 3 TL ücretle alıcıya

mercial – are delivered for 3 TL if they

ulaştırılıyor. Ağırlığı 1 kilogramı aşan

are under 1 kilogram. For EMS courier

APS kurye veya kargo gönderilerine ise

or cargo exceeding 1 kilogram, on the

mevcut tarife üzerinden yüzde 50 indi-

other hand, a discount of 50 percent

rim uygulanıyor.

over the present tariff is applied.

Milyonlarca ürün

Millions of products on

ePttAVM.com’da

ePttAVM.com

PTT’nin e-ticaret sitesi ePttAVM.com,

PTT’s e-commerce website ePttAVM.

7,5 milyondan fazla ürünü oldukça uy-

com offers over 7.5 million products at

gun fiyatlara sunuyor. Siteden gözünüz

quite affordable prices. Have no doubts

kapalı alışveriş yapabilirsiniz. Çünkü

whatsoever about shopping on the site,

ePttAVM.com’da güvenli ticaret siste-

for on ePttAVM.com, each and every

miyle alıcı ve satıcı arasındaki bütün

step between seller and buyer are con-

adımlar baştan sona kontrol ediliyor.

trolled through the secure e-commerce

Müşterinin kredi kartı bilgileri sistem-

system. Customers’ credit card infor-

de tutulmuyor ve üçüncü şahıslarla ke-

mation is not retained on the system

sinlikle paylaşılmıyor. Ödeme, güvenli

and is not shared with third parties

bir 3D secure sayfası üzerinden aracı-

whatsoever. Payment is made unmed-

sız olarak gerçekleştiriliyor.

iated on a 3D secure site.

Teknolojik mektubun adı

Technological letter: PTTKEP

PTTKEP

Registered Electronic Mail (Kayıtlı Elek-

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) PTT

tronik Posta-KEP) is delivered with safe-

aracılığıyla güvenli bir şekilde ileti-

ty through the PTT. The content of digital

liyor. PTTKEP’le gönderilen dijital

mail sent via PTTKEP is absolutely un-

postaların içeriği kesinlikle değişti-

alterable, and these posts can be used as

rilemiyor ve bu postalar gerektiğinde

legal evidence if required. Persons and

hukuki delil olarak kullanılabiliyor.

institutions that want to save on time,

Zamandan, kağıttan ve paradan tasar-

paper and money, complete their offi-

ruf etmek, resmî ve ticari işlemlerini

cial and commercial procedures rapid-

hızlı yapmak, ticari faaliyetlerini ve-

ly, carry out their commercial activities

rimli yürütmek, çevrenin korunması-

efficiently, and contribute to the protec-

na katkı sağlamak isteyen şahıslar ve

tion of the environment opt for PTTKEP

kurumlar elektronik yazışmaları için

in their electronic correspondence.

PTTKEP’i tercih ediyor.

Baskı ve gönderi maliyetinizi

Reduce your printing and

azaltın

dispatch costs

PTT A.Ş., Birleşik Posta hizmetiyle

PTT Corp. offers major comfort to its

müşterilerine büyük kolaylık sağlıyor.

customers with its Combined Post ser-

Kurum ve kuruluşların yanı sıra şahıs-

vice. In this service, which can be used

ların da faydalanabildiği bu hizmette

by establishments, institutions and per-

fatura, sigorta poliçesi, banka ekstresi,

sons alike, collective sendings such as

tebrik, broşür, kutlama kartı gibi toplu

bills, insurance policy, bank statements,

gönderiler PTT A.Ş. tarafından basılı-

congratulatory notes, brochures and

yor ve ilgili kişilere iletiliyor. Dünyada

celebration notes are printed by the PTT

az sayıda posta şirketinde bulunan bu

Corp. and sent to the relevant persons.

hizmet Türkiye’de PTT A.Ş. kalitesi ve

Offered by only a few postal administra-

güveniyle sunuluyor.

tions in the world, this service is granted
in Turkey under the quality and safety of
the PTT Corp.

Western Union hizmeti

Western Union service

Uluslararası para transferinde dünya-

The world’s most reliable and fastest

nın en güvenilir ve en hızlı kuruluşu

institution when it comes to internation-

kabul edilen Western Union, Türkiye’de

al money transfer, Western Union adds

PTT aracılığıyla hızını katlıyor. PTT bir

to its speed in Turkey with the PTT. As a

Western Union temsilcisi olarak, ban-

Western Union representative, the PTT

ka hesabı gerektirmeden, dünyanın her

carries out money transfers anywhere

noktasına para transferi işlemlerinizi

in the world without the requirement of

gerçekleştiriyor. Western Union’la para

a bank account. To transfer money via

transferi yapabilmek için kimliğinizle

Western Union, all you have to do is go to

birlikte PTT’ye gitmeniz yeterli.

a PTT branch with your ID card.
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Hazırlayan: Mustafa Başaran
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