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GENEL MÜDÜR’DEN
DIRECTOR GENERAL’S ADDRESS

İyi günde ve kötü günde milletimizin yanında,
ülkemizin hizmetindeyiz
We stand by our nation,
we are at the service of our country through thick and thin

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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Milletimizin en önemli hasletlerinden biri sevinci ve kederi pay-

One of the most important traits of our nation is to share joy and

laşabilmektir. Ortak duygular etrafında buluşabilmek bizi biz

sorrow. Gathering around common feelings is among the val-

yapan değerlerimizdendir. Acıları birlikte azaltıp mutlulukları

ues that make us who we are. Our nation, which eases the pain

birlikte çoğaltan milletimiz zor zamanlarda tek yürek olabilme-

and multiplies happiness together, has managed to become one

yi de başarmaktadır. Bunun en yakın örneği, 15 Temmuz 2016

heart in tough times. The closest example of this is the glorious

tarihinde FETÖ mensuplarının gerçekleştirdiği hain darbe giri-

resistance against the treacherous coup attempt carried out by

şimi karşısındaki şanlı direniştir. Canı pahasına tanklara geçit

the FETÖ members on 15 July 2016. The stouthearted children of

vermeyen kahraman vatan evlatları, birlik ve beraberlik içinde

this nation, who did not let the tanks pass at the cost of their lives,

yeni bir destan yazmış, millî irade ve demokrasiye sahip çık-

made history in unity and solidarity, and protected national will

mıştır. Büyük PTT ailemiz de 15 Temmuz gecesi ve sonrasında

and democracy. Our great PTT family stood against traitors

hainlerin karşısında dimdik durarak milletimizle omuz omuza

on the night of 15 July and later, and stood shoulder to shoul-

vermiştir. Şirketimiz iyi günde ve kötü günde vatandaşlarımızla

der with our nation. Our Company will continue to be together

birlikte olmaya, geniş hizmet yelpazesiyle insanımızın hayatını

with our citizens through thick and thin, facilitate the lives of our

kolaylaştırmaya ve ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlama-

people with its broad service range and contribute hugely to our

ya devam edecektir.

country’s economy.

PTT olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken insan odak-

As the PTT, while we develop our products and services, we adopt

lı bir anlayış benimsiyor, toplumumuzun çeşitli kesimlerinin

a human-oriented approach; we take into consideration the needs

ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulunduruyoruz. Bu çerçevede

and demands of different sections of our society. One of our new-

hayata geçirdiğimiz en yeni hizmetlerimizden birini “Engelsiz

est services we have carried into effect within this framework is

ePttAVM.com” platformu oluşturuyor. Bu platform sayesinde

the “Handicap-free ePttAVM.com”. Thanks to this platform, our

işitme engelli vatandaşlarımız işaret dili ile on farklı kategoride

hearing impaired citizens can watch the advertorials of hundreds

yüzlerce ürünün tanıtımını izleyebiliyor, böylece rahatça alışve-

of products in ten different categories, and thus get the opportuni-

riş yapabilme imkanına kavuşuyor. Ülkemizde bir ilki daha ger-

ty of easy shopping. The “Handicap-free ePttAVM.com” through

çekleştirmenin onurunu yaşadığımız “Engelsiz ePttAVM.com”,

which we have the honor of realizing yet another first is among

e-ticaret alanındaki dikkat çekici atılımlarımızdan birini teşkil

our remarkable leaps in the field of e-commerce. I would like to

ediyor. 2012 yılından bu yana hizmet veren ve e-ticaret eko-

also indicate that ePttAVM.com, which has been providing ser-

sisteminde öncü konumda bulunan ePttAVM.com’un ülkemi-

vice since 2012 in a leading position in the e-commerce ecosystem,

zin uluslararası bir e-ticaret üssü haline gelmesi yolunda ciddi

makes important leaps in the way to make our country an inter-

adımlar attığını ve bu çerçevede küresel ölçekli yeni projeler ha-

national e-commerce base and gets prepared to carry out new

yata geçirmeye hazırlandığını da ifade etmek istiyorum.

projects on a global scale within this framework.

E-ticaretten bankacılığa, posta-kargodan sigortacılığa tüm fa-

Our Company, which shows remarkable developments in all

aliyet alanlarında kayda değer gelişmeler gösteren, işyerlerine

its fields of activity from e-commerce to banking, from post-

her geçen gün yenilerini ekleyen Şirketimiz, güçlü işbirlikleri

cargo to insurance, attributes special importance to building

tesis etmeye de özel önem veriyor. Bugüne kadar ülkemizin pek

strong collaborations. In July, when we experienced the sacred

çok güzide kurum ve üniversitesiyle imzaladığımız işbirliği pro-

month of Ramadan, we added a new one to the cooperation proto-

tokollerine mübarek Ramazan ayını idrak ettiğimiz Haziran’da

cols, which we have signed with many distinguished institutions

bir yenisini daha ekledik. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile

and universities until today. We carried out a good collaboration

başta e-ticaret olmak üzere çeşitli faaliyet alanlarımıza yönelik

with the General Directorate of Land Registry and Cadastre re-

güzel bir işbirliği gerçekleştirdik. Ramazan ayına veda etmenin

garding our various fields of activity, particularly e-commerce.

hüznü ile Ramazan Bayramı’na kavuşmanın sevincini bir arada

The month of July, during when we experience the sadness of bid-

yaşadığımız Haziran ayı, hem milletimizin hem PTT ailemizin

ding farewell to the month of Ramadan and the joy of reaching Eid-

birlik ve beraberliğinin pekişmesine de vesile oldu. Çeşitli illeri-

al-Fitr together, has become a means both for our nation and the

mizde değerli çalışanlarımız ve onların kıymetli aileleriyle iftar

PTT family to reinforce unity and solidarity. Meeting our valuable

sofralarında buluşmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Ülkemize

employees and their precious families at iftar tables in different

ve milletimize en iyi hizmeti sunabilmek için gece gündüz emek

cities has made us very happy. I thank our managers and employ-

veren yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunu-

ees, who keep their shoulders to the wheel to provide the best ser-

yor, hep birlikte huzur ve esenlik içinde nice Ramazanlara ka-

vice to our country and our nation, and hope that we reach many

vuşmayı temenni ediyorum.

months of Ramadan together in peace and wealth.

İçinde bulunduğumuz Temmuz ayında Şirketimiz yine oldukça

In the month of July, our Company carries out again highly

yoğun faaliyetler yürütüyor. Değişim ve dönüşüm sürecinde ulu-

intensive activities: Our PTT which continues to realize innovative,

sal, bölgesel ve küresel düzeyde inovatif, teknoloji odaklı, etkin

technology-based, effective and productive works on the national,

ve verimli çalışmalar gerçekleştirmeye devam eden PTT’miz,

regional and global level within its process of change and transfor-

Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union-UPU) İdari Konsey

mation, fulfills perfectly its duties and responsibilities within the

Başkanlığı çerçevesindeki görev ve sorumluluklarını da

framework of the Universal Postal Union Council of Administration

bihakkın yerine getiriyor. Şirket olarak, Eylül ayında Etiyopya’da

Chairmanship. As the Company, we are continuing our prepara-

düzenlenecek ve küresel posta sektörü bakımından kritik gün-

tions regarding the 2nd UPU Extraordinary Congress, which will be

demle toplanacak UPU 2. Olağanüstü Kongresi ile ilgili hazırlık-

held in Ethiopia in September and convene with a critical agenda for

larımızı sürdürüyor, ülkemizi bu uluslararası platformda da en

the postal sector; we are working meticulously in order to represent

iyi şekilde temsil edebilmek için büyük bir titizlikle çalışıyoruz.

our country in the best possible way on the international platform.
5
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“Türkiye, tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir”
“Turkey has taught a democracy lesson to the entire world”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018 ta-

Stating that the voter turnout for the Presidential Election

rihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem

and 27 th Term Parliamentary Election of 24 June 2018 is al-

Milletvekili Genel Seçimi’ne katılım oranının yüzde 90’lara

most 90 percent, President Recep Tayyip Erdoğan said,

yaklaştığını belirterek, “Türkiye, tüm dünyaya demokrasi dersi

“Turkey has taught a democracy lesson to the entire world.

vermiştir. Kendi ülkelerindeki seçimlerde yüzde 50’yi bulma-

I invite those who deem democratic the results in their coun-

yan katılım oranlarıyla ortaya çıkan sonuçları demokratik ka-

tries, which appear with turnouts under 50 percent, and still

bul edip ülkemize hâlâ şaşı bakanları bu sonuçları çok iyi oku-

have doubts about our country, to read these results very well.”

maya davet ediyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarına ilişkin Huber

tion to the election results, President Erdoğan thanked all

Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında, oyunu kullanan ve

those who cast their votes and fulfilled their duty as citizens,

vatandaşlık vazifesini yerine getiren herkese teşekkür ederek,

and went on to add, “Ballot security and the freedom to vote

“Sandık güvenliği ve oy kullanma özgürlüğü, Türk demokra-

is the expression of the strength of the Turkish democracy.

sisinin gücünün ifadesidir. Türkiye’nin tamamında milletimiz

Entire Turkey, our nation has went to the ballots with their

özgür iradesiyle sandığa gitmiş, oyunu kullanmış, kendisi ve

own free will, and made its choice for itself and its country.

ülkesi için tercihini yapmıştır. Seçimlerin ülkemizin her ye-

We are additionally pleased that the elections were conclud-

rinde büyük bir olgunlukla tamamlanmış olmasından ayrıca

ed with great maturity in all parts of our country.” Express-

memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin aydınlık

ing that they will continue to walk with the nation on the

geleceğine giden yolda milletle birlikte yürümeyi sürdürecekle-

path to Turkey’s bright future, “I once again thank everyone

rini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Demokrasi bayramı-

who has contributed to our democracy feast with their votes,

mıza oylarıyla, emekleriyle, mücadeleleriyle katkıda bulunan

efforts and struggle”, said President Erdoğan.

herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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In the press meeting he organized at Huber Palace in rela-

“Gayemiz, ülkemizi 2023 hedeflerine
ulaştırmaktır”

“Our aim is to ensure that our country reaches
its 2023 goals”

Konuşmasında Türkiye’nin her alanda daha da ileriye gitme-

Stating in his speech that they will continue to struggle to

si için mücadele vermeyi sürdüreceklerini ifade eden ve “Ga-

make sure Turkey progresses further in all fields and say-

yemiz, bu dönemde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır”

ing, “Our aim is to ensure that our country reaches its

diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu değerlendirmelerde bulun-

2023 goals,” Erdoğan made the following evaluation: “We will

du: “Üretimiyle, ihracatıyla, istihdamıyla, Kanal İstanbul’uyla,

work day and night to carry our country to the future with

Türkiye’nin otomobiliyle, savunma sanayi ürünleriyle, diğer

its production, export, employment, Kanal İstanbul, Turkey’s

tüm projeleriyle ülkemizi geleceğe taşımak için gece gündüz

automobile, defence industry products, and all other projects.

çalışacağız. Dünya değiştikçe, Türkiye değiştikçe reform ih-

As the world keeps changing, as Turkey keeps changing, our

tiyacımız hiç bitmeyecektir. Anayasamızda ve yasalarımız-

need for reform shall never end. We will carry out the changes

da yeni yönetim sistemimizin tabii sonucu olan değişiklikleri

in our Constitution and laws, which are natural results of our

Meclisimizle işbirliği içinde devam ettireceğiz. Yargımızın ta-

new administrative system, in cooperation with our Parlia-

rafsız ve bağımsız niteliğini güçlendirerek itibarını artırmak

ment. We will continue to take the necessary steps to enhance

için gereken adımları atmayı sürdüreceğiz. Demokrasimizi

the reputation of our jurisdiction by strengthening its neutral

güçlendirmek, hak ve özgürlüklerde yeni ihtiyaçlara uygun açı-

and independent quality. We are determined about strength-

lımları sürdürmek konusunda kararlıyız. Milletimizin bize ver-

ening our democracy, and continuing new breakthroughs

diği ülkeyi yönetme emanetini namusumuz bilip canımızdan

in terms of rights and freedoms. We will deem our country’s

önde tutarak mücadele etmeye devam edeceğiz.”

entrustment to us of ruling the country our honor, keep it
above our lives, and continue our struggle.”
7

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında Türkiye’yi dün-

In the press conference, President Erdoğan indicated that

yanın en büyük 10 ülkesinden biri haline getirmenin gayreti

they will work to transform Turkey into one of the 10 biggest

içinde olacaklarını ifade etti. Türkiye’yi daha da güçlendirmek,

economies of the world. Underlining that they will continue

zenginleştirmek ve ortaya çıkan refahı milletin tüm fertlerine

to work to further strengthen Turkey, make it richer and just-

adil şekilde paylaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini

ly distribute the resulting welfare, President Erdoğan said,

vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ülkede hiç kimsenin

“We will never allow anyone in this country to be ill-treated,

kökeninden, inancından, kıyafetinden, hayat biçiminden veya

to have their rights restricted, their area of freedom limited

başka herhangi bir farklılığından dolayı horlanmasına, hak-

because of their origin, faith, clothing, way of life or any other

larının kısıtlanmasına, özgürlük alanının daraltılmasına asla

difference.”

izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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“Ülkemizin uluslararası alandaki itibarını çok
daha yükseklere çıkaracağız”

“We will further enhance our country’s reputation in the international field”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’daki

Following the 24 June elections, President Recep Tayyip

seçimlerin ardından İstanbul ve Ankara’da vatandaşlara da

Erdoğan addressed the public in İstanbul and Ankara, as well.

seslendi. “Bu seçimin galibi demokrasidir, millî iradedir, mille-

Saying, “The winner of this election is democracy, national

timizin kendisidir. Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın

will, our nation itself. The winner of this election is each and

her bir ferdidir. Türk siyasi tarihinin en yüksek katılımlı serbest

every member of our 81 million citizens. I thank all of my citi-

seçiminde sandığa giderek bu demokrasi şölenine katılan tüm

zens who went to the ballots and joined this democracy feast in

vatandaşlarıma teşekkür ediyorum” diyen Cumhurbaşkanı

the free election with the highest turnout rate in the Turkish

Erdoğan, Türk milletinin sandığa, sandıkta tezahür ettirdi-

political history,” President Erdoğan stated that the Turkish

ği iradesine sahip çıkarak demokrasiye ve onun ayrılmaz bir

nation, by owning the ballots and its national will reflected in

parçası olan hak ve özgürlüklerine ne kadar önem verdiğini bu

the ballots, once again showed how much value it attributes to

seçimde tekrar gösterdiğini söyledi.

democracy and rights and freedoms, an inseperable part of it.

“Türk siyasi tarihinin en yüksek katılımlı serbest seçiminde sandığa giderek
bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.”
“I thank all of my citizens who went to the ballots and joined this democracy feast in
the free election with the highest turnout rate in the Turkish political history.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında uluslararası ilişkilere

In his speech, President Erdoğan also touched upon inter-

de değinerek, “Ülkemizin uluslararası alandaki itibarını çok

national relations and said, “We will further enhance our

daha yükseklere çıkaracağız. Bayrağımız inşallah çok daha

country’s reputation in the international field. Allah willing,

nazlı dalgalanacak. Ezanlarımız çok daha huşuyla okuna-

our flag will continue to fly in grace. Our calls to prayer will

cak. Her bir vatandaşımızın huzurunu ve refahını daha ileriye

be made in much more reverence. We will carry the peace

taşıyacağız. Rabiamızı çok daha gür bir sesle ifade edeceğiz;

and welfare of our citizens much further. We will voice our

tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet… Bunun için bir ola-

Rabia much louder; single nation, single flag, single home-

cağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber kardeş olacağız,

land, single state... For that, we shall be one, we shall be great,

hep birlikte Türkiye olacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

we shall be alive, we shall be brothers all together, we shall

Türkiye’nin, dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumların

all together be Turkey.” President Erdoğan underlined that

ve mağdurların elinden tutmaya devam edeceğini vurguladı.

Turkey will continue to lend a helping hand to the oppressed

Türkiye’nin bir demokrasi imtihanını daha tüm dünyaya örnek

and wronged no matter where they are in the world.

olacak şekilde geride bıraktığını ifade eden Cumhurbaşkanı

Indicating that Turkey has completed yet another democracy

Recep Tayyip Erdoğan, “Seçim sonuçlarının demokrasimi-

trial by leading an example to the entire world, President

ze, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” diye

Recep Tayyip Erdoğan said, “I hope that the election results will

konuştu.

lead to good for our democracy, our country and our nation.”
9
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138 yıllık Ovit Tüneli
hayali gerçek oldu
The Ovit Tunnel dream of
138 years comes true

Ovit Tüneli, uzunluk bakımından Türkiye’de birinci, dünya-

The Ovit Tunnel was put into service on 13 June 2018 as the twin

da ise üçüncü sırada yer alan çift tüplü karayolu tüneli olarak

tube highway tunnel that ranks first in Turkey and third in the

13 Haziran 2018 tarihinde hizmete açıldı. Rize’nin İkizdere

world in terms of length. The opening of the tunnel constructed

ile Erzurum’un İspir ilçeleri arasındaki Ovit Dağı Geçidi’nde

in the Mount Ovit Pass between the İkizdere district of Rize and

inşa edilen tünelin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

İspir district of Erzurum was held by President Recep Tayyip

Erdoğan gerçekleştirdi. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1880

Erdoğan. With the opening of the tunnel, which was in the 1880

Kalkınma Planı’nda da yer alan tünelin açılmasıyla 138 yıllık

Development Plan of the Ottoman Empire, a dream of 138 years

hayal gerçeğe dönüştü.

came true.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşma-

In the speech he delivered in the ceremony, President Erdoğan

da, Ovit Tüneli ve bağlantı yollarının hayırlı olması temen-

expressed his hope that the Ovit Tunnel and its connection roads

nisinde bulunarak, “Uzunluğu 14 kilometre olan Ovit Tüneli,

will lead to good and said, “With its length of 14 kilometers, the

Avrupa ve Orta Asya’ya açılan Kafkasya koridoru üzerinde

Ovit Tunnel has a strategic importance due to the fact that it is

bulunması sebebiyle stratejik öneme sahiptir” dedi. Tünelin

on the Caucasian corridor leading to Europe and Central Asia.”

yapımında emeği geçenleri tebrik eden ve Allah’ın yardımı,

Thanking those who have put their efforts in the construction of

milletin desteğiyle bir eseri daha hayata geçirdiklerini söy-

the tunnel and saying that they have carried yet another work

leyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tünelin hizmete girmesiyle

into effect with the help of Allah and support of the nation, Pres-

Karadeniz limanlarına ulaşımın kolaylaşacağını ve bölgenin

ident Erdoğan indicated that transportation to Black Sea har-

ticaret trafiğinde gözle görülür bir artış yaşanacağını belirtti.

bors will be facilitated and there will be a remarkable increase in
the trade traffic of the region once the tunnel is put into service.
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Tüm Kredi Kartlarınızla
PTT İşyerlerinden
Otomatik Talimat Verin

Bakiyeniz Hiç
Bitmesin
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Türkiye destinasyonları
Destination:Turkey

Akdeniz’in cennet köşesi
Antalya
Heavenly corner of the Mediterranean
Antalya
Emre Bozkır

Görenleri büyüleyen doğal güzellikleri, insanlığa mâl olmuş

With its natural beauties bewitching those who see them, its his-

tarihî ve kültürel zenginlikleriyle Antalya sadece ülkemizin

torical and cultural richness that has become a shared value of

en özel şehirlerinden biri değil, dünyanın eşi benzeri olmayan

humanity, Antalya is not only one of the most special cities of

yerlerindendir. Antalya’da tarihle doğa iç içe geçer, engin deniz

our country but also among the matchless places of the world. In

ve gökyüzünün mavisi, dinginlik veren ormanların yeşili ve

Antalya, history and nature intertwine, the blue of the open sea

pırıltılı kumsalların sarısı göz alıcı bir renk senfonisi sergiler.

displays a spectacular color symphony together with the green of

“Türk rivierası” kabul edilen bölgenin en önemli kısımlarından

the tranquilizing forests and the yellow of the glittering beaches.

olan ve hakkında “Akdeniz’in incisi”, “yeryüzü cenneti” gibi

Antalya, which is one of the most important parts of the region

tanımlamalar yapılan Antalya dünyanın popüler turizm

recognized as “the Turkish riviera” and is called by such names

destinasyonları arasındadır.

as “the pearl of the Mediterranean” and “an earthly heaven”, is
among the popular tourism destinations of the world.
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Hakkında “Akdeniz’in incisi”, “yeryüzü cenneti” gibi tanımlamalar yapılan Antalya
dünyanın popüler turizm destinasyonları arasındadır.
Antalya, which is defined as “the pearl of the Mediterranean” and “an earthly heaven”,
is among the popular tourism destinations of the world.

Batıda Muğla, kuzeyde Burdur ve Isparta,

Neighboring Muğla on the west, Burdur and

kuzeydoğuda Konya, doğuda ise Karaman

Isparta on the north, Konya on the north-

ve Mersin illeriyle komşu olan Antalya gü-

east, and Karaman and Mersin on the east,

neyde Akdeniz’in masmavi sularıyla bulu-

Antalya meets the deep blue waters of the

şur. Türkiye’nin en kalabalık beşinci şehri,

Mediterranean. It is the fifth most populat-

yüzölçümü bakımından da en büyük altıncı

ed city and sixth largest city by land area

ilidir. Ilıman Akdeniz ikliminin yaşandığı

of Turkey. In Antalya, where moderate

Antalya’da yılda ortalama 300 güneşli gün

Mediterranean climate prevails, there are

görülür, yıllık sıcaklık ortalaması ise yak-

300 sunny days a year on average, and the

laşık 18 derecedir. Bu özelliğiyle şehir yılın

average yearly temperature is around 18 de-

12 ayı turizm hareketlerine açıktır.

grees. Thanks to this feature, the city is open

Antik çağlardan itibaren Likyalılar, Lidya-

to tourism activities 12 months of the year.

lılar, Pamfilyalılar, Bergamalılar, Roma-

Home to various civilizations since the

lılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osman-

ancient ages such as the Lycians, Lydians,

lılar gibi çeşitli uygarlıklara ev sahipliği

Pamphylians, Pergamons, Romans, Byzan-

yapan Antalya, her karışında bu köklü ta-

tines, Seljuqs and Ottomans, Antalya bears

rihten izler taşır. Adını Bergama Kralı II.

traces from this rooted history in its every

Attalos’tan alan şehrin merkezinde bulu-

inch. Located at the city center which takes

nan Kaleiçi, barındırdığı tarihî evler ve

its name from Attalos II, King of Pergamon,
13
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mimari yapılar dolayısıyla Antalya’nın en çok ziyaretçi çe-

Kaleiçi is among the places that attracts most visitors in Antalya

ken yerleri arasındadır. MS 130 yılında Roma İmparatoru

for its historical houses and architectural buildings. Among the

Hadrianus adına yapılan Hadrian Kapısı ve Hıdırlık

significant buildings here are the Hadrian’s Gate built in 130 AD

Kulesi’nin yanı sıra Antalya’daki erken Türk mimarisi örnek-

in the name of the Roman emperor Hadrian, and the Hıdırlık

lerinden olan Yivli Minare ile Kesik Minare Camii burada

Tower, along with Yivli Minaret and Kesik Minare Mosque,

konumlanan önemli yapılardandır.

which are examples of early Turkish architecture in Antalya.

Adeta bir antik kent cenneti olan Antalya’nın tarihî zengin-

Virtually a heaven of ancient cities, Antalya’s historical rich-

likleri saymakla bitmez. Şehrin sahip olduğu en önemli kül-

ness is countless. One of the most important cultural heritages

tür miraslarından biri, günümüzde Serik ilçesinde bulunan

of the city is the theatre of the Ancient City of Aspendos, located

Aspendos Antik Kenti’nin tiyatrosudur. Çok iyi şekilde koru-

today in Serik district. The building, which has been preserved

narak günümüze ulaşan yapı, Roma mimari özelliklerini ta-

remarkably well and reached the present day, has Roman archi-

şımaktadır. Aksu ilçesinde yer alan ve Pamfilya uygarlığının

tectural characteristics. A considerably well-preserved ancient

sayılı şehirlerinden olan Perge Antik Kenti’nde ise oldukça iyi

stadium is situated in the Ancient City of Perge, located in Aksu

muhafaza edilmiş antik stadyumlardan biri bulunur. Güllük

district and one of the numbered cities of the Pamphylian civili-

Dağı’nın tepesine kurulmuş olan Termessos, günümüze kadar

zation. Built at the top of Mount Güllük, Termessos is an ancient

korunmuş antik kentlerdendir. Roma Barışı olarak bilinen dö-

city that has been preserved until today. The Temple of Apollo in

nemde inşa edilen iki tapınaktan biri olan Side’deki Apollon

Side, one of the two temples built during the period known as the

Tapınağı ise görülmeye değer bir başka kültür mirasıdır.

Pax Romana, is another cultural heritage worth seeing.

Antalya’nın her köşesi insanı tari-

Every corner of Antalya invites one

hin ve doğanın derinliklerine doğ-

for a journey into the depths of histo-

ru bir yolculuğa davet eder. Bunun

ry and nature. One of the best exam-

en güzel örneklerinden biri Likya

ples of this is the Lycian Way. On the

Yolu’dur. Muğla’nın Fethiye ilçe-

Lycian Way, which is approximate-

sinden başlayıp Antalya’ya uzanan

ly 540 kilometers long and stretch-

yaklaşık 540 kilometre uzunluğun-

es from Fethiye district of Muğla

daki Likya Yolu üzerinde dillere

to Antalya, one can stop by a large

destan koylar ve kumsallar arasına

number ancient cities scattered

serpilmiş çok sayıda antik kente

across splendid bays and beaches.

uğranabilir. Eski dönemlerde adı

Called Antiphellos in ancient times,

Antiphellos olan Kaş, denizinin göz

Kaş astonishes with the glamorous

alıcı mavisiyle baş döndürür. Likya

blue of its sea. Described as the most

bölgesinin en önemli dinî ve idari

important religious and adminis-

merkezi olarak nitelenen Xanthos

trative center of the Lycia region,

da Kaş yakınlarında bulunur. Yine

Xanthos is also near Kaş. Situated

bu bölgede konumlanan Patara

again in this region, the Ancient

Antik Kenti, 18 kilometre ile Türki-

City of Patara has the longest beach

ye’nin en uzun kumsalına ve eşsiz

of Turkey with 18 kilometers and a

günbatımı manzarasına sahiptir.

unique sunset view.

Demre

Antik

The Ancient City of Myra, located in

Kenti, Likya döneminden kalma kaya

Demre district, is famous for its rock-

mezarları ve Aziz Nikolaos (Noel

cut tombs and Saint Nicholas (Santa

Baba) Müzesi ile ünlüdür. Likya

Claus) Museum. One of the prom-

Birliği’nin önde gelen şehirlerinden

inent cities of the Lycian League,

Olympos tarihî kalıntıları, olağa-

Olympos is quite an attractive spot

nüstü kumsalı ve efsanevi sönmeyen

with its historical ruins, spectacular

ateşin kaynağı Yanartaş’ı ile oldukça

beach and Yanartaş, the source of

çekici bir noktadır. Kemer ilçesindeki

the legendary eternal flames. And

Phaselis Antik Kenti’nin kumsalının

beauty of the Ancient City of Phaselis’

güzelliği ise kelimelere sığmaz.

beach is indescribable.

ilçesindeki

Myra

Antalya’nın doğal
güzellikleri ve
tarihî zenginlikleri
saymakla bitmez.
Antalya’s natural
beauties and historical
richness are countless.
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Antalya çok sayıdaki tarihî mekanları, altın sarısı kumsalları, eşsiz güzellikteki doğası ve
dünyanın en iyileri arasında sayılan otelleriyle ziyaretçilerine mükemmel bir tatil vadeder.
Antalya offers a perfect holiday to its visitors with its numerous historical venues, golden beaches,
nature of unique beauty and hotels which are considered among the best in the world.
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Antalya’da deniz, kum ve güneşin tadının sonuna kadar

There are innumerable beaches in Antalya, each more attractive

çıkarılabileceği, hepsi birbirinden çekici sayısız plaj bulunur.

than the other, where one can enjoy the sea, sand and sun to the

Şehir merkezindeki Mermerli, Lara, İnciraltı ve Konyaaltı

fullest. Mermerli, Lara, İnciraltı and Konyaaltı beaches in the

plajları, Kumluca ilçesindeki Adrasan Koyu, Alanya’daki

city center, Adrasan Bay in Kumluca district, Kleopatra Beach

Kleopatra Plajı, Kaş ile Kalkan arasındaki Kaputaş Plajı bu

in Alanya, Kaputaş Beach located between Kaş and Kalkan are

nefes kesici kumsallardan yalnızca birkaçıdır.

just a few of these breathtaking beaches.

Antalya’nın büyüsü elbette tarihî mekanları ve kumsalla-

Of course, the magic of Antalya is not limited to its historical plac-

rıyla sınırlı değil. Karain, Damlataş, Dim, Beldibi gibi tarih

es and beaches. With its caves such as Karain, Damlataş, Dim

öncesi dönemlerden izler taşıyan mağaraları, rafting sporu-

and Beldibi which bear traces from prehistoric times, Dim River

na elverişli Dim Çayı, Türkiye’nin ilk rafting parkurlarından

which is convenient for rafting, Köprülü Canyon which is one

olan ve olağanüstü doğa yürüyüşü olanakları sunan Köprülü

of the first rafting courses of Turkey and offers extraordinary

Kanyon, kış sporlarına uygun Saklıkent Kayak Merkezi, hay-

hiking opportunities, Saklıkent Ski Center which is suitable for

ranlık uyandıran Manavgat, Kurşunlu ve Düden şelaleleri,

winter sports, admirable Manavgat, Kurşunlu and Düden falls,

kamp tatiline uygun alanları, dünyanın en iyileri arasın-

areas suitable for camping holidays, and hotels counted among

da sayılan otelleriyle Antalya, ziyaretçilerine en iyi şekilde

the best in the world, Antalya promises its visitors to spend their

vakit geçirmeyi vadeder. Kısacası Antalya, sayfalara sığma-

time in the best way. In short, Antalya is too rich and inviting to

yacak kadar zengin ve davetkar. En iyisi, tarihin, kültürün ve

be described in pages. The best is to set out on a journey into the

doğanın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarak bu cennet

depths of history, culture and nature, and explore this heavenly

köşesini doyasıya keşfetmektir.

place to the full.

HEP YANINIZDA, HEP AÇIK

PTTBANK İNTERNET BANKACILIĞI VE MOBİL UYGULAMALARIYLA
PTT GÜVENCESİNİ HER YERDE YAŞAYIN
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Filateli
Philately

Turizm temalı pullar
Tourism themed stamps
Deniz Aktan

Eşsiz tarihî, kültürel ve doğal zenginlik-

Home to unique historical, cultural and

lere sahip ülkemiz her yıl dünyanın dört

natural assets, our country annually hosts

bir yanından milyonlarca turist ağırlar.

millions of tourists from all around the

Yıllar içinde hem yerli hem yabancı tu-

world. Throughout the years, the increase

rist sayısındaki artış, ülke ekonomisi-

in the number of both domestic and foreign

ne de önemli katkı sağlamıştır. Posta ve

tourists has also made important contri-

Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT

bution to the country’s economy. The Post

A.Ş.) bugüne kadar birçok kez turizm

and Telegraph Organization Corporation

konulu pullar basmıştır.

(PTT Corp.) has many times issued tourism
themed stamps until today.
The first tourism themed stamps were issued in 1964 with the visuals of Amasra,
Silifke Zeus Temple, İstanbul, Ankara
Augustus Temple, Mersin Maiden’s Castle
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PTT A.Ş. bugüne
kadar çok sayıda
turizm konulu pul
tedavüle çıkarmıştır.
The PTT Corp. has
put many tourism
themed stamps into
circulation until today.

İlk turizm temalı pullar 1964’te Amasra, Silifke Zeus Tapınağı,

and for 50 and 60 kuruş. Stamps dated 1965 were printed with

İstanbul, Ankara Augustus Tapınağı, Mersin Kız Kalesi gör-

the visuals of Ordu, Manavgat Waterfall, İstanbul, Urfa and

selli, 50 ve 60 kuruş değerli tedavüle çıkarılmıştır. 1965 ta-

Alanya for 30, 50, 60, 100 and 130 kuruş. The tourism themed

rihli pullar Ordu, Manavgat Şelalesi, İstanbul, Urfa ve Alanya

stamps of 1966 featuring the visual of Bodrum are of 10, 30, 50,

görselleri ile 30, 50, 60, 100 ve 130 kuruş değerli basılmıştır.

90 and 100 kuruş value. The tourism themed stamps, which

1966’nın Bodrum görselli turizm temalı pulları 10, 30, 50,

were put into circulation in 1967, bear the visuals of valuable

90 ve 100 kuruş değerlidir. 1967’de tedavüle çıkarılan turizm

figures specific to the Turkish culture such as Hacivat-Karagöz,

temalı pullar Hacivat-Karagöz, mehter takımı ve kılıç kal-

Ottoman military band and Kılıç Kalkan (Ottoman show game

kan gibi Türk kültürüne özgü figürlerin görsellerini taşır ve

of sword and shield) and are of 50, 60, 90 and 100 kuruş val-

50, 60, 90 ve 100 kuruş değerlidir. 1977’de Anamur Kalesi ve

ue. The Europa CEPT stamps were issued in 1977 with the vis-

İshakpaşa Sarayı görselleri ile 2 ½ ve 5 lira değerli, 1978’de

uals of Anamur Castle and İshakpasa Palace for 2 ½ and 5 lira
19

ise Pamukkale ve Ürgüp Zelve Vadisi görselleri ile 200 ve 400

value and in 1978 with the visuals of Pamukkale and Ürgüp

kuruş değerli Europa CEPT pulları tedavüle çıkarılmıştır.

Zelve Valley for 200 and 400 kuruş value. European tourism

1990 yılında basılan Avrupa Turizmi temalı pullar Antalya

themed stamps issued in 1990 bear the visuals of Antalya and

ve İstanbul görselleri taşır ve 300+50 ve 1000+100 lira artı

İstanbul, and are of 300+50 and 1000+100 lira additional val-

değerlidir. 1992 yılına ait dağ   turizmi temalı pullarda dağ-

ue. In the mountain tourism themed stamps of 1992, the vis-

cılık ve izcilik görselleri kullanılmış, bu pullar 1000+200 ve

uals of mountaineering and scouting were used; these stamps

3000+200 lira artı değerle tedavüle çıkarılmıştır. 1994 yılı-

were put into circulation for the additional values of 1000+200

na ait turizm temalı pullar trekking (dağ yürüyüşü) ve rafting

and 3000+200 lira. On the tourism themed stamps of 1994,

(akarsu sporu) görselleri kullanılarak 5000 ve 10.000 lira

trekking and rafting visuals were used and these stamps

değerle basılmıştır. 1999’da 125,000 ve 225,000 lira değerli

were issued for the values of 5000 and 10.000 lira. The World

tedavüle çıkarılan Dünya Turizm Günü temalı pullarda Zeus

Tourism Day stamps put into circulation with the values of

Tapınağı, Antakya Arkeoloji Müzesi, Belek Golf Alanları,

125.000 and 225.000 lira in 1999 bear the visuals of the Tem-

Bodrum görselleri bulunur. Mevlana ve Semazen görselli pul-

ple of Zeus, Antakya Archeology Museum, Belek Golf Cours-

lar 2000 yılında inanç turizmi temasıyla 275,000+10,000

es and Bodrum. Rumi and Whirling Dervish themed stamps

ve 300,000+10,000 lira artı değerli basılmıştır. 2012 ta-

were issued in 2000 under the theme of belief tourism with the

rihli turizm konulu sürekli posta pulları Antalya, İstanbul,

values of 275.000+10.000 and 300.000+10.000 lira addition-

Nevşehir ve İzmir şehir görselleri ile 2 Türk lirası değerli

al value.Tourism themed definitive stamps of 2012 featuring

tedavüle çıkarılmıştır.

the visuals of Antalya, İstanbul, Nevşehir and İzmir were put
into circulation for 2 Turkish liras.
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2013’te basılan pullar Alanya Kalesi, Apollon Tapınağı,

The stamps issued in 2013 bear the visuals of the Alanya Castle,

Hadrian Kapısı, Kaleiçi, Manavgat Şelalesi, Saat Kulesi ve

Temple of Apollo, Hadrian’s Gate, Kaleiçi, Manavgat Waterfall,

Yivli Minaresi’nin görsellerini taşır ve 2,20 Türk lirası değerli-

Clock Tower and Yivli Minaret and are of 2,20 Turkish liras val-

dir. 2014 yılının turizm konulu sürekli posta pulları Antalya,

ue. The tourism themed definitive stamps of 2014 were put into

Şanlıurfa, Erzurum, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara ve

circulation with the visuals of Antalya, Şanlıurfa, Erzurum,

Trabzon görselleri ile 0,35, 1,25, 2,50, 4,00 ve 9,00 TL değer-

İzmir, İstanbul, Konya, Ankara and Trabzon and are of 0,35,

li tedavüle çıkarılmıştır. Safranbolu, Antalya ve İzmir gör-

1,25, 2,50, 4,00 and, 9,00 TL value. The tourism themed stamps

selli 2015 yılına ait turizm konulu pullar 0,50 TL ve 2,50 TL

of 2015 with the visuals of Safranbolu, Antalya and İzmir are of

değerlidir. 2016’da İslam Dünyası Turizm Başkenti Konya te-

0,50 TL and 2,50 TL value. In 2016, Tourism Capital of Islam-

malı ve Konya görselli pulları 1,60 ve 3,20 TL değerli teda-

ic World Konya themed stamps with the visuals of Konya were

vüle çıkarılmıştır. 2016’da turizm temalı bir başka seride ise

put into circulation for the values of 1,60 and 3,20 TL. In another

Ordu, Erzincan, Denizli, Nevşehir, İzmir ve Kars görselleri ile

tourism themed series in 2016, stamps with the visuals of Ordu,

20 ve 40 Kuruş, 1,60, 3,20, 5,10, ve 11 TL değerli pullar tedavüle

Erzincan, Denizli, Nevşehir, İzmir and Kars were put into circula-

çıkarılmıştır.

tion for the values of 20 and 40 kuruş, 1,60, 3,20, 5,10, and 11 TL.
21
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PTT teknolojileri
PTT technologies

Kargo teslimatında yeni dönem: Kargomat 7/24
A new era in parcel delivery: Kargomat 7/24
Çağla Taşkın
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Teknoloji üzerine yazılmış yazılarda hız ve değişim kavram-

It has now become commonplace to stress speed and change in

larına vurgu yapılması artık alışıldık bir durum halini aldı.

articles written on technology. We frequently read about just

Teknolojinin ne kadar büyük bir hızla geliştiğini, bu gelişi-

how rapidly technology develops, and how this development

min tüketim alışkanlıklarımızda köklü değişimler ortaya çı-

creates rooted changes in our consumption habits – what is

kardığını sıklıkla okuyor, dahası her gün tecrübe ediyoruz.

more, we experience it. We see that an element comes to the

Son on yılda ivme kazanan bu dönüşüm örüntüsü içinde bir

fore in this pattern of transformation that has gained momen-

unsurun bilhassa ön plana çıktığını, şirket stratejilerinin bu

tum in the last decade, that company strategies are shaped

unsur etrafında şekillendiğini görüyoruz: Müşteri. İçinde bu-

around this element: The customer. What is changing in our

lunduğumuz dönemde değişen yalnızca teknoloji ve tüketim

times is not just technology and consumption habits, but the

alışkanlıkları değil, müşterinin ta kendisi. Artık bilişim ve

customer himself. We are now talking about a customer profile

iletişim teknolojilerine erişimi bulunan, dijital dünyanın bir

that has access to information and communication technolo-

parçası haline gelmekle kalmayıp o dünyayı şekillendiren, ta-

gies, is not only a part of the digital world but shapes it, whose

lep ve beklentileri gelişen ve çeşitlenen bir müşteri profili söz

demands and expectations are developed and diversified. In

konusu. Rekabetin yüksek, seçeneklerin bol olduğu sektör-

sectors where competition is high and options aplenty, provid-

lerde müşteri memnuniyetini sağlamak, başarının anahtarı

ing customer satisfaction is the key to success. One of the said

niteliğinde. Söz konusu sektörlerden biri de posta sektörü...

sectors is the postal sector...

Posta sektörüne yakından bakıldığında mektup postası hac-

When we take a closer look at the postal sector, we see a decrease

minde bir düşüş yaşandığı, posta kolisi pazarının ise ciddi bir

in letter post volume and a considerable increase in the postal

yükselişte olduğu görülüyor. Dünya Posta Birliği’nin (Universal

parcel market. According to a study published by the Universal

Postal Union-UPU) 2018 başında yayımladığı bir araştırmaya

Postal Union (UPU) in early 2018, the parcel market volume

göre posta kolisi pazarı, 2015 ile 2016 yılları arasında küresel

achieved an increase of 12.5 percent on a global basis between

bazda yüzde 12,5’lik bir artış göstermiş, son on yılda ise yüzde

2015 and 2016, and has grown by 62 percent in the last decade.

62 oranında büyümüş. Posta kolisinin yükselişinde e-ticaretin

The national and international growth of e-commerce plays

ulusal ve uluslararası bazda artışı büyük rol oynuyor. Her iki

major role in the rise of the parcel. The ongoing success of both

pazarın yükselen başarı grafiği, posta idarelerini e-ticaret

markets pushed Posts to seek new alternatives in delivery, the

işlemlerinin en kritik aşaması olan teslimata ilişkin yeni al-

most critical stage of e-commerce transactions. Coming into

ternatifler aramaya sevk etti. Bu noktada da müşteri odaklı

play at this point was smart automated parcel lockers that work

teslimat prensibine göre çalışan, müşteriyi evde veya işyerinde

in accordance with the customer-oriented delivery principle, re-

kargo bekleme derdinden kurtaran ve teslimat sürecine büyük

lieve the customer of the burden of waiting for delivery at home

serbestlik kazandıran akıllı kargo otomatları devreye girdi.

or at work, and grant major flexibility to the delivery process.

Türkiye’de bir ilk

A first in Turkey

Uluslararası standartlarda sunduğu hizmetlerde çağı yakala-

Keeping up with the age in the services it offers in international

yan ve vatandaşların hayatını kolaylaştırma şiarıyla hareket

standards and acting with the principle of facilitating the lives

eden Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) ülke-

of citizens, the Post and Telegraph Organization Corporation

mizde bir ilke imza atarak “Kargomat 7/24” projesini uygula-

(PTT Corp.) realized a first and implemented the “Kargomat

maya koydu. Türk mühendisler tarafından üretilen Kargomat

7/24” project. Developed by Turkish engineers, Kargomat

7/24, müşterilerin gönderilerine istedikleri yer ve zamanda

7/24 makes it possible for customers to receive their dispatch

ulaşmalarını sağlıyor. Gönderiler, alıcının adreste bulunama-

whenever and wherever they want. If the recipient cannot be

ması veya bu yönde talep beyan etmesi halinde güvenli, hava

found at the address or if the recipient wishes so, the dispatch

şartlarından etkilenmeyen ve 7/24 hizmet veren Kargomat-

is transferred to Kargomats, which are safe, not effected by

lara sevk ediliyor. Alıcı adına Kargomat’a gönderi bırakılması

weather conditions, and offer service 24/7. When a dispatch is

halinde cep telefonuna gönderinin hangi Kargomat’ta olduğu,

dropped in Kargomat, the recipient receives a short message
23

Türk mühendisler tarafından üretilen Kargomat 7/24, müşterilerin gönderilerine
istedikleri yer ve zamanda ulaşmalarını sağlıyor.
Developed by Turkish engineers, Kargomat 7/24 makes it possible for customers to
receive their dispatches whenever and wherever they want.
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gönderi barkod numarası ve teslimat şifresi bilgilerini içeren bir

with information on in which Kargomat the dispatch is, dispatch

kısa mesaj iletiliyor. Alıcının gönderisini teslim almak için tek

barcode number and delivery password. All the recipient has to

yapması gereken, Kargomat’ın dokunmatik özellikli ekranına

do to receive their dispatches is to enter their Republic of Turkey

TC kimlik numarasını ve cep telefonuna iletilen şifreyi girmek.

identity number and password to the touch-operated screen of

Mobil entegrasyonu tamamlanan Kargomat işlemlerini akıllı

Kargomat. Transactions related to Kargomat, which is mobile

telefon uygulamaları üzerinden gerçekleştirmek de mümkün.

integrated, can also be completed on smart phone applications.

Bu alternatifte müşteri, uygulamadaki QR kodunu Kargomat

In this alternative, the customer can receive his dispatch by

cihazındaki barkod okuma bölmesine göstererek gönderisini

scanning the QR code in the mobile application over the barcode

teslim alabiliyor.

reading section of the Kargomat device.

17-19 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen

Accorded the Public Special Award in the “Public and the Facili-

“World Cities” etkinliğinde “Kamu ve Özel Hayatın Kolaylaş-

tation of Private Life” category at the “World Cities” event organ-

tırılması” kategorisinde Kamu Özel Ödülü’ne layık görülen

ized in İstanbul on 17-19 April 2018, Kargomat is of major impor-

Kargomat 7/24, ülkemizde bir ilke imza atması ve teslimat süre-

tance in terms of realizing a first in our country and initiating a

cinde yeni bir dönem başlatması nedeniyle büyük önem taşıyor.

new era in delivery. Making it possible for the customer to shape

Müşterinin teslimat sürecini kendi programına göre şekillen-

the delivery process in accordance with their own schedule,

dirmesini mümkün kılan Kargomat 7/24, PTT A.Ş.’nin inovatif

Kargomat 7/24 takes the lead among the innovative and life-

ve hayatı kolaylaştıran hizmetleri arasında başı çekiyor.

facilitating services of the PTT Corp.

SİZ NE ZAMAN İSTERSENİZ
KARGOMAT 7/24 HIZMETINIZDE

HİÇBİR TESLİMATI KAÇIRMAYIN
Kargomat’a teslimat seçeneği ile kargonuzu evde beklemek zorunda değilsiniz.
Kargomat’a kargonuz bırakıldığında cep telefonunuza SMS ve/veya Kargomat uygulamanıza bildirim gelir.
Siz de dilediğiniz gün ve saatte, kolay ve hızlı bir şekilde kargonuzu alabilirsiniz.
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Milletimizin zaferi
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
The victory of our nation
15 July Democracy and National Unity Day
Mehmet Sakarya
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Sakin bir yaz akşamı eşimizle koyu bir sohbete dalmışken

As we were lost in conversation with our spouses on a quiet

ya da belki sıcaktan kaçmak için dostlarla parklarda serinlik

summer night or maybe searching for coolness in parks with

ararken bütün gün sinsi bir planın hayata geçirilmeye çalı-

friends to avoid hot water, it was impossible to know that an

şıldığını bilmek şüphesiz mümkün değildi. Bununla birlikte,

insidious plan was being tried to carry into effect all day. Nev-

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz

ertheless, as soon as the first signs of the coup attempt of the

2016 gecesi millî irade ve demokrasiye kasteden darbe giri-

members of the Fetullahist Terrorist Organization (FETÖ) that

şiminin ilk ipuçları alınır alınmaz birçok insan hiç düşünme-

aimed at the national will and democracy emerged on the night

den kendini sokağa attı ve cesaretle bu hain saldırının kar-

of 15 July 2016, many people took to the streets without hesi-

şısında durdu. Darbecilerin tepeden bakarak küçümsediği ve

tation, and courageously stood against this malicious attack.

önlerinde bir engel olarak dahi görmediği halk, kendisinin

The public, which the coup plotters underestimated by lording

bir parçası olmaktan sevinç duyanlar için hiç de şaşırtıcı ol-

over and did not even consider an impediment, showed great

mayan bir şekilde büyük bir direniş gösterdi. Darbenin daha

resistance, which was not surprising at all for those who were

ilk dakikalarında ortaya konulan bu güçlü refleks endişelerin

proud to be a part of it. This strong reflex shown even in the first

giderek azalmasını da sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

minutes of the coup ensured the gradual elimination of worries.

Erdoğan’ın televizyon ekranından millete seslenmesi ile bir-

When President Recep Tayyip Erdoğan addressed the nation on

likte de endişeden eser kalmadı.

the television screen, there was not a shadow of worry left.

Darbe girişimi karşısındaki
direniş, milletimizin birlik
ve beraberlik içinde nelerin
üstesinden gelebileceğinin
en güzel örneklerinden
birini oluşturuyor.
The resistance against the
coup attempt is one of the
most beautiful examples of
what our nation can overcome
in unity and solidarity.

Üzerinden iki yıl geçmesine rağmen 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a

Even though two years have passed, experiences of the night

bağlayan gece yaşananlar hem bütün sıcaklığını koruyor hem

linking 15 July to 16 July are still vivid and stand before us

de milletimizin her tür tehdit ve tehlikede birlik-beraberlik

as one of the most beautiful examples of what our nation can

içinde nelerin üstesinden gelebileceğinin en güzel örnekle-

overcome in unity and solidarity against any kind of threat and

rinden biri olarak karşımızda duruyor. O gece ve sonrasında

danger. Each and every single sentence that has been uttered

insanların ağzından dökülen cümlelerin her biri bunu teyit

on that night and afterwards proves that. Most of our martyrs’

ediyor. Birçok şehidimizin son sözleri ve gazilerimizin an-

last words as well as what our veterans recount explicitly show

lattıkları, darbe girişimine karşı çıkmanın aynı zamanda bir

that resisting the coup attempt means defense of the mother-

vatan savunması anlamına geldiğini açık şekilde gösteriyor.

land, as well. For instance, before breathing his last, one of our

Mesela şehitlerimizden Mehmet Ali Kılıç son nefesini verme-

martyrs, Mehmet Ali Kılıç said to his friends, “Do not surrender

den önce bir arkadaşına “Bu memleketi onlara teslim etmeyin,

this country to them. I entrust this country to you.”

bu memleket size emanet” diyor.

15 July proves to us that when our freedom and future are in

15 Temmuz bize istiklal ve istikbalimiz tehlikeye girdiğinde

danger, whatever our position may be, the will we shall exert

mevkiimiz ne olursa olsun, kendimizi en güçsüz hissettiğimiz

even when we feel the weakest can achieve great things. The

anda dahi ortaya koyacağımız iradenin ne büyük işler başa-

heroism shown by Chief Master Sergeant Ömer Halisdemir
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racağını kanıtlıyor. Astsubay Kıdemli

without a single doubt upon the or-

Başçavuş Ömer Halisdemir’in komu-

der of his commander is perhaps

tanından aldığı emir sonrası bir an

one of the movements that signif-

bile tereddüt etmeden canı pahasına

icantly changed the course of that

gösterdiği kahramanlık, belki de o

night. That many boys who were

gecenin seyrini kayda değer şekil-

born after 15 July were named

de değiştiren hamlelerden biriydi.

Ömer Halis appears before us as the

15 Temmuz’dan sonra doğan birçok

reflection of the appreciation of this

erkek çocuğa Ömer Halis isminin ve-

heroism. On the other hand, Zeynep

rilmesi de bu kahramanlığın gördüğü

Sağır, Ayşe Aykaç, Türkan Türk-

takdirin bir yansıması olarak karşı-

men Tekin and many more figures

mıza çıkıyor. Diğer taraftan Zeynep

clearly remind us that women do

Sağır, Ayşe Aykaç, Türkan Türkmen

not only give birth to heroes but they

Tekin ve daha nice isim de kadınların

also show heroism in the forefront.

yalnız kahraman doğurmadığını, ön

From politicians who did not leave

saflarda kahramanlık da gösterdiğini

the Turkish Grand National Assem-

en berrak şekilde hatırlatıyor. Bom-

bly under bombardment to those

bardıman altındaki Türkiye Büyük

who laid before the tanks, from

Millet Meclisi’ni terk etmeyen siyaset-

those who set their fields on fire in

çilerden tankların önüne yatanlara,

order to prevent planes’ take off to

uçakların kalkışına engel olmak için

those of any age – whether fifteen or

tarlalarını yakanlardan yaşına aldır-

seventy – who went on streets, the

madan on beşinde ya da yetmişinde

examples set by our people regard-

sokaklara

ing the national unity are still fresh

çıkanlara,

insanımızın

millî birliğe dair sunduğu örnekler
bugün hafızalarda tazeliğini koruyor.
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in our minds today.

Canı pahasına
tanklara geçit
vermeyen halk, gecenin
seyrini değiştirdi.
The people, who did
not let the tanks pass
at the cost of their
lives, changed the
course of the night.

“İstiklalden istikbale milletimizin
hizmetindeyiz”

“We are at the service of our nation from the
struggle for freedom to the future”

Yaklaşık iki yüzyıldır ülkemizin içinden geçtiği en hayati

Having witnessed the most vital moments of our country

süreçlere şahitlik eden ve özellikle Millî Mücadele dönemin-

for around two centuries and produced many heroes with-

de bünyesinden birçok kahraman çıkaran Posta ve Telgraf

in its body during the National Struggle period, the Post and

Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) de büyük bir aile olarak

Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) also stood

darbe girişiminin karşısında durdu. PTT, “İstiklalden istik-

against the coup attempt as a great family. With the slogan of

bale milletimizin hizmetindeyiz” sloganıyla 15 Temmuz’u yüz

“We are at the service of our nation from the struggle for free-

yıl önce verdiğimiz istiklal mücadelesinin bir devamı ve istik-

dom to the future”, the PTT viewed 15 July as a continuation of

balimize uzanan yol üzerindeki en önemli kavşaklardan biri

the struggle for freedom, which we put up a century ago, and

olarak gördü.

one of the turning points on the road leading to our future.

PTT mensupları hem 15 Temmuz gecesinde sokaklara çıktı

The PTT employees took to the streets on the night of 15 July

hem de sonraki günlerde gerçekleştirilen demokrasi nöbet-

and played an active role in the democracy watches held on the

lerinde aktif bir rol üstlendi. Büyük PTT ailesi, demokrasi

following days. During the democracy watches, the great PTT

nöbetleri sürecinde başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve

family stood shoulder to shoulder with our public with the

15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı olmak üzere çeşitli

booths it set up in different locations namely Presidential Com-

bölgelerde kurduğu stantlarla halkımızla omuz omuza ver-

plex and the 15 July Kızılay National Will Square. With the belief

di. PTT, 15 Temmuz gecesi darbeye karşı gösterilen direnişin

that the memory and meaning of the resistance shown against
29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meydanlara çıkma çağrısı üzerine sokakları
dolduran vatandaşlar darbecilerin hain emellerine ulaşmasına izin vermedi.
Citizens, who filled the streets upon President Recep Tayyip Erdoğan’s call to take to squares,
did not let the coup plotters achieve their treacherous objectives.

30

hatırasının ve anlamının gelecek kuşaklara aktarılması

the coup on the night of 15 July must be conveyed to the next

gerektiğine duyduğu inançla “15 Temmuz Şehitler Günü

generations, PTT issued a commemorative stamp themed

(Milletim Büyüksün)” konulu bir anma pulu çıkardı. Bunun

“15 July Martyrs Day (My Nation, You Are Great)”. In addition,

yanı sıra sonuçları 15 Temmuz’un birinci yıldönümünde açık-

the Company organized a commemorative stamp design com-

lanan “Demokrasi ve Şehitler Günü” konulu anma pulu tasa-

petition the results of which were announced on the first anni-

rım yarışması düzenledi, büyükler ve küçükler olmak üzere

versary of 15 July; the stamp designs of eight people awarded

iki farklı kategoride ödüllendirilen sekiz kişinin ve diğer ka-

in two categories namely in junior and adult as well as other

tılımcıların pul tasarımları PTT Pul Müzesi’nde sergilendi.

participants were exhibited in the PTT Stamp Museum. Similar

Ankara Tren Garı ve Üsküdar sahili etkinlik alanında da ben-

exhibitions were carried out in the Ankara Train Station and

zer sergiler gerçekleştirildi.

Üsküdar coast event venue, as well.

PTT mensupları
hem 15 Temmuz
gecesinde sokaklara
çıkarak hem de
demokrasi
nöbetlerinde aktif rol
üstlenerek milletle
omuz omuza verdi.
The PTT members
were shoulder to
shoulder with the
nation by both going
out to streets on the
night of 15 July and
taking an active
role in democracy
watches.

PTT aynı zamanda 15 Temmuz

The PTT also carried out an aid

şehitlerimizin aileleri ile gazilerimize

campaign for the families of our

yönelik bir yardım kampanyası dü-

15 July martyrs and our veterans,

zenleyerek kahramanlarımızın her

and declared once again that it al-

zaman yanında olduğunu bir kez

ways stands by our heroes. Just as

daha beyan etti. Türkiye’nin çınar

it was the case in the past, the rooted

kurumu, bugüne kadar olduğu gibi

institution of Turkey will continue

bundan sonra da millî varlığımızın

to fulfill its part to the fullest in any

korunması ve manevi değeri bulu-

vital process to be experienced by our

nan günlerin hatırasının yaşatılma-

country so as to protect our national

sı için üzerine düşeni sonuna kadar

existence and to keep alive the mem-

yerine getirecektir.

ory of days of sentimental value.
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Ufukta teknoloji
Technology on the horizon

Sanal veri depomuz: Bulut bilişim
Our virtual data warehouse: Cloud computing
Onur Alp Öztürk
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Teknolojinin imkanlarını kullanmanın bir sonucu olarak orta-

From time to time, we might have difficulty in protecting our

ya çıkan dijital ayak izlerimizi muhafaza etmede zaman zaman

digital footprints that have emerged as a result of using the

zorlanabiliyoruz. Gün geçtikçe daha çok fotoğraf ve video çeki-

means of technology. By the day we take more photos, shoot

yor, daha fazla bilgi salınımı yapıyor, her gün veri üretiyor veya

more videos, produce more data every day and want to keep

üretilen verilerden bize lazım olanları saklamak istiyoruz.

the ones necessary for us among those produced. That the de-

Günümüzde kullandığımız cihazların her gün daha fazla veri

vices we use today produce more data each day causes the

üretmesi beraberinde bu verileri saklama sorununu ve ihtiyaç

problem of protecting these data and not being able to access

duyulduğunda onlara hızlı bir şekilde ulaşılamaması proble-

them quickly when needed. Unfortunately, as the memory ca-

mini de getiriyor. Cihazların hafıza kapasiteleri yükseldikçe

pacity of the devices increase, their prices increase. Thankful-

maalesef fiyatları artıyor. Neyse ki, bulut bilişim bu sorunları

ly, cloud computing offers a good alternative for eliminating

ortadan kaldırmak için iyi bir alternatif sunuyor.

these problems.

Depolama sistemlerinin çok yer kapladığı bir gerçek. Oysa bulut

It is true that storage systems occupy a lot of place. However,

bilişim sayesinde çalışma alanımızı daha verimli kullanabili-

thanks to cloud computing we can use our working area more

yoruz. Bulut bilişim, bilgisayarlar başta olmak üzere internete

efficiently. Cloud computing is a technology that enables infor-

bağlanabilen tüm cihazlar üzerinden bilgi paylaşımı yapılabil-

mation sharing through all devices that can be connected to the

mesini sağlayan bir teknoloji. Onun sayesinde internet bağlan-

Internet, particularly computers. Thanks to this technology,

tısı olan her yerde fiziksel bir depolama ürününe ihtiyaç duyma-

we can access any archive information we like without the

dan istediğimiz arşiv bilgimize ulaşabiliyor ve bilgi paylaşımı

need for a physical storage product, and share information.

yapabiliyoruz. Daha basit şekilde anlatacak olursak, bulut

To put it simply, cloud computing is a system in which the data

bilişim, hard disklerimizde sakladığımız verilerin internet

we keep in our hard disks can be stored on the Internet, and

Bulut bilişim, hard disklerimizde sakladığımız verilerin internet ortamında muhafaza
edilebildiği ve onlara dilediğimiz an erişim sağlayabilmemizi mümkün kılan bir sistemdir.
Cloud computing is a system in which the data we keep in our hard disks can be stored on
the Internet, and which enables us to access them whenever we want.

ortamında muhafaza edilebildiği ve onlara dilediğimiz an

which enables us to quickly access them whenever we want.

hızla erişim sağlayabilmemizi mümkün kılan bir sistemdir.

While this system, which allows us to save on especially time

Özellikle zamandan ve iş gücünden tasarruf etmemizi sağla-

and labor, decreases costs, it also eliminates all complexity

yan bu sistem, maliyeti düşürürken altyapı konusundaki tüm

regarding infrastructure.

karmaşayı da yok ediyor.

Owing to the opportunities provided by cloud computing

Çok miktarda veriyi internet üzerinde rahatlıkla depolama-

which ensures that we easily store vast amounts of data on

mızı sağlayan bulut bilişimin sunduğu imkanlar sayesin-

the Internet, important developments are experienced in Big

de Endüstri 4.0’ın ana unsurlarından olan büyük veride de

Data, one of the main elements of Industry 4.0. The bene-

önemli gelişmeler yaşanıyor. İnternet üzerinde yapay zeka,

fits of cloud computing, which enables data storage on issues

nesnelerin interneti gibi konularda bilgi depolamayı ve bu

such as artificial intelligence and the Internet of Things, and

bilgileri hızlı şekilde çekmeyi sağlayan bulut bilişimin

quick information retrieval, are explicitly seen.

faydaları açık şekilde görülüyor.
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Bulut bilişimin yararları sadelik,

The benefits of cloud computing can

esneklik, uygun maliyet ve kullanı-

be summarized in four categories

labilirlik olmak üzere dört madde-

namely simplicity, elasticity, reason-

de özetlenebilir. Fakat bu sistemin

able cost and availability. However,

yüksek hızlı internet bağlantısına

that this system requires high speed

sahip olmayı gerektirmesi bir de-

Internet connection appears as a

zavantaj olarak karşımıza çıkıyor.

disadvantage. The lower the speed

İnternetimizin hızı ne kadar dü-

of our Internet, the slower our speed

şükse veri alış-veriş hızımız da o

of data exchange gets. That is why

denli zorlaşıyor. Bu yüzden, bulut

those who want to benefit from cloud

bilişimden faydalanmak isteyenle-

computing, especially mobile users,

rin, özellikle de mobil kullanıcıların

have to wait for the days when they

5G teknolojisini aktif olarak kullana-

will be able to effectively use the 5G

bileceği günleri beklemesi gerekiyor.

technology. The greatest disadvan-

Bu sistemin en büyük dezavantajı

tage and most worrying part of this

ve korkutucu yanı ise önlenemeyen

system is the unavoidable security

güvenlik açıkları. Eskilerin “Hırsıza

gaps. The saying “There is no enough

kilit dayanmaz” sözü bu duruma

precaution for thieves” is highly ap-

son derece uygun çünkü sanal su-

propriate for this case because a hun-

nucularda

verilerin

dred percent solution could not be

kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi

produced yet against the possibility

ihtimaline henüz yüzde yüz geçerli

that data fall into the wrong hands.

bir çözüm üretilebilmiş değil. Dola-

Therefore, that the users of the cloud

yısıyla, bulut sistemi kullanıcıları-

system should act cautiously against

nın güvenlik açıklarına karşı tedbirli

the security gaps is of importance.

sakladığımız

hareket etmesi önem taşıyor.
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Bulut sistemi
kullanıcılarının
güvenlik açıklarına
karşı tedbirli
hareket etmesi
önem taşıyor.
It is important
that the users
of the cloud
system should act
cautiously against
security gaps.

Bulut bilişimin sunduğu imkanlar sayesinde Endüstri 4.0’ın ana unsurlarından
olan büyük veride de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Owing to the opportunities provided by cloud computing, important developments are
experienced in Big Data, one of the main elements of Industry 4.0.

Bulut bilişim hizmetlerine yatırım yapmayı planlayan kuru-

The institutions that plan to invest in the cloud computing sys-

luşların ise bu sistemi tamamen kendi bünyelerinde kurma-

tem must have a hardware infrastructure and a significant

ları için donanımsal altyapıya ve kayda değer oranda mad-

financial investment power to completely establish this system

di yatırım gücüne sahip olması gerekiyor. Neyse ki, bulut

within their own bodies. Fortunately, being able to benefit from

bilişim hizmetlerinden kiralama modeli ile faydalanılabilmesi

cloud computing systems through the renting model comes to

maliyetleri düşüren bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.

the forefront as an option that decreases costs.

Kurumsal firmaların ve kişisel kullanıcıların depolama hiz-

The cloud system, which ensures a more flexible use of storage

metinden daha esnek şekilde yararlanmasını sağlayan bulut

services by corporate companies and private users, has already

sistemi ücretli ve ücretsiz seçenekleriyle hayatımıza çoktan

come into our lives with its paid and free-of-charge options.

girdi. Bize düşen, bu teknolojiyi daha verimli ve güvenli kulla-

What we have to do is to obtain maximum benefit from this

narak bu sistemden maksimum fayda elde etmek.

system by using the technology more efficiently and securely.
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Sektörel
Sectoral

“Dev”in uyanma zamanı*
Time for “Giant” to wake up
Bishar A. Hussein

Dünya Posta Birliği Genel Sekreteri
Director General of the Universal Postal Union

Çeviri		
Translation
Deniz Aktan

Posta işletmeleri gerçek potansiyellerini

Postal operators need to wake up to their

açığa çıkarmalı ve büyük veri rezervlerini,

true potential and start using their enor-

muazzam lojistik filolarını ve altyapılarını

mous reserves of data, vast logistical fleets,

e-ticaret, mali erişim ve ekonomik geli-

and infrastructure to lead the world on

şim alanlarında dünyaya yön vermek için

e-commerce, financial inclusivity, and

kullanmaya başlamalıdır. (...)

economic development. (...)

Birleşmiş Milletler posta sektörü ihtisas

As the head of the United Nations spe-

organı Dünya Posta Birliği’nin Genel

cialized agency for the postal sector, the

Sekreteri olarak, İstanbul, Türkiye’de dü-

Universal Postal Union, I recently returned

zenlenen ve posta idarecilerini bir araya

from the 2018 World CEO Forum bringing

getiren 2018 Dünya CEO Forumu’ndan

together postal chief executive officers in

yeni döndüm.

Istanbul, Turkey.

Etkinliğin teması dijital bölünmeydi. Bu-

The event’s theme was the digital dividend,

nunla

oturumlarından

but from the panel sessions, I sensed a

edindiğim izlenime göre kendimizi iyi ve

birlikte,

panel

growing belief among some CEOs that there

kendinden emin hissetmek için iyi sebep-

were reasons to feel positive and confident.

lerimiz olduğuna dair CEO’lar arasında

Here’s why.

gittikçe artan bir inanç hâkim. Neden mi?
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Posta hizmetleri yıllardır kapana kısılmış halde; uluslararası

Postal services, for many years, have been pinned down; caught

anlaşmalar çerçevesinde belirlenmiş esas görevi olan evrensel

between their essential duties under an international treaty to

posta hizmetinin sağlanması -bu gezegendeki herkese mektup

provide a universal postal service — one network of networks

ve paket ulaştıran ağlar arası bir ağ- ile kemer sıkma çağında

delivering letters and parcels to everyone on this planet — and

makul bir kâr elde edilmesi arasında sıkıştı kaldı.

turning a decent profit in the age of austerity.

Bir yandan rekabet, yenilenme ve yaratıcılık dünyasında kendi-

Too often, burdened by the contrary impulses to provide a

sinden bekleneni yerine getirme, bir yandan da çok ihtiyaç du-

much-needed public service, while delivering in a world of com-

yulan kamu hizmetini sağlama gibi karşıt saiklerle yüklü posta

petition, innovation, and creativity, the postal sector has been

sektörü acımasızca köşeye sıkıştırılmış bir boksör gibi savunma

forced into a defensive crouch — a boxer mercilessly pushed into

pozisyonuna itildi.

the corner.

Şimdi itildiğimiz köşeden çıkma zamanı. Beş milyonun üs-

It’s time to get out of the corner. With more than five million em-

tünde çalışanla, 600 bin işyeri ve yıllık 300 milyardan fazla

ployees, more than 600,000 outlets and more than 300 billion

mektup ve paket dağıtımı ile küresel posta sektörü kocaman

letters and parcels delivered annually, the global postal sector is

bir uyuyan dev.

a colossus, a sleeping giant.

Posta idarelerinin güvenilirliğini pekiştirmek ve aynı zaman-

Leveraging that vast infrastructure, as well as burnishing the

da bu devasa altyapıyı güçlendirmek her posta idaresinin

post’s trusted brand is the task of every postal operator. The

görevidir. Ne de olsa, posta demek “güven” demektir.

post is, after all, synonymous with the word “trust”.

Dijitalleşme ve e-ticaretle yakalanan müthiş fırsatların değer-

Seizing the incredible opportunities offered by e-commerce and

lendirilmesi posta idareleri için aynı zamanda yeni bir dağı-

digitalization is also the means for posts to start a new age of

tım çağı ve yeni bir posta geleceğini başlatacak araçlardır.

delivery, a new postal future.
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Bu defa mektup ve paketlere dayalı bir hizmetten değil, posta

A service based this time not on letters and parcels, but on ac-

idarelerinde bulunan muazzam boyutlardaki veriye erişilmesine

cessing the enormous amounts of data held by postal operators

ve kişilere istediklerini verecek emsalsiz müşteri ilişkileri yöne-

and building unrivalled customer-relationship-management

timi araçları geliştirmeye dayalı bir hizmetten bahsediyorum.

tools to give people what they want.

Posta sektörünün en gözle görülür farkı yaratabileceği ve kâr

It is in financial inclusivity where the postal sector can make its

edebileceği alan mali erişimdir. Hemen hemen her ülkede,

most telling difference and be profitable. In almost every coun-

finansal hizmetlere ve küresel e-ticaret pazarına erişimi

try, there are people and small businesses who are unable to

olmayan küçük işletmeler ve insanlar var.

access financial services and the global e-commerce market.

Milyonlarca kişi maaş günü kredisi almak ya da birikimlerini

Millions are forced into taking pay-day loans or keeping their

güvenilir olmayan yerlerde saklamak zorunda kalıyor. Bu du-

savings in unsafe places. This situation needs to end and the

rumun sona ermesi gerek ve Dünya Posta Birliği bu problemi

Universal Postal Union intends to be at the forefront of the

çözme çabalarında ön sıralarda yer almaya niyetli.

efforts to resolve this problem.

Dünya posta idareleri savaş, hastalık, kıtlık demeden yüzlerce

Over hundreds of years, through wars, disease, and famine, the

yıl boyunca gururla mektup ve paket taşıdı.

world’s posts have proudly delivered letters and parcels.

Eşsiz ve yeknesak bir ağ mücadelesi neredeyse bitti ama yeni

That struggle for a unique, uniform network is almost over, but

bir mücadele bizi bekliyor: Dünya finansal sisteminin dışın-

there is a new fight. The inclusion of two billion people who cur-

da olan ve tam da bu yüzden korkunç bir bedel ödeyen iki

rently stand outside the world’s financial system and pay a dis-

milyar insana ulaşmak. Bu mücadeleyi kazanmak için

astrous penalty for doing so. It is a fight we are well-positioned

yeterince güçlüyüz.

to win.

Posta sektörü hâlihazırda küresel bir ağ; bir yandan kâr hedefi

The postal sector is already a global network; a powerful alli-

doğrultusunda dijitalleşme ve e-ticareti yürekten benimserken

ance capable of helping the unbanked and under-served, while

diğer yandan banka hesabı bulunmayan ve hizmetlere erişimi

wholeheartedly embracing e-commerce and digitalization to

olmayanlara yardım edebilecek kapasitede nüfuzlu bir birlik.

become profitable.

* Makale, yazarının ve ilk yayımlandığı New Straits Times’ın izniyle kullanılmıştır.

* Article used with the permission of its author and New Straits Times, where it was first published.

İMAR BARIŞI
TAHSİLATLARI

PTT'DE

İmar Barışı kapsamında tahsilat işlemlerinizi
PTT işyerlerinden gerçekleştirebilirsiniz.
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Kolaj: Ayna
Collage: Mirror

Bilim insanları tarafından 1980’li
yıllarda maymunlar üzerinde yapı-

Sonsuzluk aynası, bakan kişiye üç

lan deneyler sonucu keşfedilen ayna

boyutlu bir imaj sunarak sonsuz-

Rivayete göre, Antik Çağ’ın önemli

nöronlar, canlının karşısındakinin

luk hissi uyandıran bir çift paralel

bilim insanlarından Arşimet ay-

davranışını gözlemlemesi ve tak-

aynadır. Çağdaş heykeltıraş ve gör-

nadan yansıttığı güneş ışınlarıy-

lit etmesiyle ateşlenir, yani bir tür

sel sanatçıların son yıllarda eserle-

la Sirakuza’yı işgal etmek isteyen

yansıtma işlevi görür. Nörologlar

rinde sıkça başvurduğu sonsuzluk

Romalıların

bu konunun insan davranışındaki

aynası uygulamalarının günümüz-

başarmıştır. Yüzyıllar boyunca bir

uzantılarını

gemilerini

yakmayı

de dekoratif amaçla da birçok yerde

söylence olarak yayılan bu hikaye

çalışmalarını sürdürmektedir.

kullanıldığı gözlemlenmektedir.

tam olarak ne doğrulanabilmiş ne

Discovered by scientists as a result

The infinity mirror is a pair of par-

de çürütülebilmiştir.

of experiments carried out on mon-

allel mirrors that provide a three-

Rumor has it that Archimedes, one of

keys in the 1980s, mirror neurons

dimensional image for those who

the important scientists of Antiquity,

are fired through living beings’ ob-

look at it and provoke the feeling of

with the sunrays he reflected from

servation and mimicking of others,

infinity. It is observed that infini-

a mirror, managed to set on fire the

in other words they have the function

ty mirrors, which contemporary

ships of the Romans, who wanted to

of reflection. Neurologists continue

sculptors and visual artists heavily

conquer Syracuse. The story, which

their works in order to discover the

refer to in their works in the recent

has spread as a legend throughout

implications of the issue for human

years, are used in many places for

centuries, can neither be verified nor

behavior.

decorative purposes.

falsified.
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keşfetmek

amacıyla

Başrollerini Fatma Girik ve Sadri
Alışık’ın

paylaştığı

1966

tarihli

“Karakolda Ayna Var”, Türk sinemasının değerli filmleri arasında yer alır.

Tarih boyunca dumandan güver-

Kendine has tasarımlarıyla dikkat

Yönetmenliğini Halit Refiğ’in üstlen-

cine, telgraftan mektuba birçok

çeken parabolik aynaların öncelikli

diği film, amirinin gizli bir operas-

haberleşme aracından yararlanan

kullanım alanı otomobil farlarıdır.

yon için görevlendirdiği Demir Çiçek

insanoğlu,

Enerjinin tek bir noktaya toplan-

lakaplı başarılı polis Ferhunde’nin

güneş ışınlarıyla oluşturulan ve

masını sağlayan bu aynalardan,

başından geçenleri konu edinir.

önceden belirlenen işaretlerin kul-

Olimpiyat

The 1966 movie “Karakolda Ayna

lanıldığı bir sistemle de birbirine

oyunlarının

simgesi

meşalenin tutuşturulmasında da
yararlanılmaktadır.

aynadan

Var” (There is a Mirror in the Police

mesaj göndermiştir.

yansıtılan

Station) in which Fatma Girik and

Benefiting from many means of com-

The primary field of use of para-

Sadri Alışık co-starred, is among

munication from smoke to pigeons,

bolic mirrors that grab attention

the valuable movies of the Turkish

from telegraph to letter throughout

with their idiosyncratic designs are

cinema. Directed by Halit Refiğ, the

history, humankind has sent mes-

headlamps. These mirrors are also

movie treats the experiences of suc-

sages to each other through a meth-

benefited from in the ignition of the

cessful cop Ferhunde, nicknamed

od formed with sunlight reflected

Olympic flame, which is the symbol

Demir Çiçek and assigned for a

from a mirror and in which signs

of the Olympics.

covert operation by her superior.

determined in advance are used.
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Dünya destinasyonları
Destination:World

Orta Amerika’nın zengin sahili
Kosta Rika
Costa Rica: The rich coast of Central America
Evren Özesen
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Kristof Kolomb, 1502’de Karayip

When Christopher Columbus crossed

Denizi’ni aşıp Orta Amerika’da-

the Caribbean Sea and stepped

ki keşfedilmemiş topraklara ayak

on undiscovered lands in Central

bastığında sahilde onu karşıla-

America in 1502, what greeted him

yanlar sadece beyaz başlı kapuçin

were not only white-headed capu-

maymunları ve üç parmaklı tembel

chin monkeys and three-fingered

hayvanlar değildi. Sayıları fazla ol-

sloths. Columbus recorded in his

masa da kendisini karşılayan yerli-

logbook that there were also natives

lerin olduğunu ve bu yerlilerde hatırı

who greeted him – although not high

sayılır miktarda altın süs eşyası bu-

in number – and that these natives

lunduğunu yazdı Kolomb seyir def-

had considerable golden ornaments.

terine. “Zengin Sahil”di burası, yani

This was the “Rich Coast”, that is to

Kosta Rika…

say Costa Rica...

1838 yılında tam bağımsızlığına kavuşan
Kosta Rika, bugün Orta Amerika’nın en
istikrarlı ve gelişmiş ülkelerindendir.
Having achieved its full independence in
1838, Costa Rica is one of the most stable and
developed countries of Central America today.

16. yüzyıl boyunca hızlı bir kolonileştirilme sürecine giren

Entering a rapid colonization process throughout the 16th cen-

Kosta Rika, özellikle Guatemala’dan gelen İspanyollar ta-

tury, Costa Rica was heavily inhabited by the Spaniards com-

rafından yoğun olarak iskan edildi. Yüz yıl gibi bir sürede

ing in from Guatemala in particular. This “Rich Coast”, the

madenleri hızla tüketilen bu “Zengin Sahil” 1700’lü yılların

mines of which were quickly consumed in a hundred years,

başına gelindiğinde İspanyol İmparatorluğu’na ait resmî bel-

was in the early 1700s referred in the official documents of the

gelerde “İmparatorluğun tüm Amerika kıtasındaki en fakir ve

Empire as the “poorest and most wretched colony of the Empire

sefil kolonisi” olarak anılıyordu. Değişim yalnızca madenlerle

on the entire American continent”. The change was not limited

sınırlı değildi kuşkusuz. Ülkenin güneyinde, Panama sınırın-

to the mines. The majority of the local population – excluding

daki Talamanca Dağları’nda halen yaşayan Boruca ve Bribri

the Boruca and Bribri tribes still living on the Talamanca

kabileleri haricindeki yerli halkın büyük çoğunluğu, nüfusun

Mountains to the south of the country, on the Panama

da azlığı nedeniyle bu süreçte hızla İspanyollaştı.

border – quickly became Spaniardized in this process, which

1821’de bağımsızlığını ilan edip İspanya’dan ayrıldıktan son-

was facilitated by the low population.

ra bazı şehirleri Meksika İmparatorluğu etkisine giren Kosta

Costa Rica, whose certain cities went under the influence of

Rika, çeşitli iç çatışmaların ardından 1838 yılında tam ba-

the Mexican Empire after it declared independence in 1821 and

ğımsızlığına kavuştu. Bu sırada geniş topraklarda üretimine

broke away from Spain, achieved full independence in 1838

başlanan kahve ve ardından özellikle ABD’ye ihraç edilmeye

after various domestic conflicts. Meanwhile, coffee, which had

başlanan muz, Kosta Rika’nın kalkınmasında çok büyük rol

started to be produced on large fields, and banana, which was

oynadı. Bugün Orta Amerika’nın en istikrarlı ve gelişmiş ül-

exported to the USA in particular, played a major role in the de-

kelerinden olan Kosta Rika, 2010 ve 2011 yıllarında “insani

velopment of Costa Rica. One of the most stable and developed
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kalkınma ve eşitsizlikle mücadele”

countries of Central America today,

ve “sürdürülebilir çevre” alanla-

Costa Rica was chosen as exemplary

rında Birleşmiş Milletler Kalkınma

country in the fields of “sustainable

Programı tarafından örnek ülke

environment” and “humanitarian

seçilmiştir. Uygulanan başarılı eği-

development and battle against

tim politikalarının etkisiyle son yıl-

inequality” by the United Nations

larda teknolojik üretimde de atılım

Development Program. Also making

gerçekleştiren Kosta Rika’nın bir

leaps in technological production in

diğer önemli ekonomik faaliyeti de

the recent years with the influence of

turizmdir.

the successful educational programs
implemented, Costa Rica’s important
fields of activity include tourism.
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Kosta Rika’ya giderken gezi prog-

You have to prepare a good itiner-

ramınızı çok iyi yapmanız ve önce-

ary and determine your priorities

liklerinizi belirlemeniz gerekiyor.

when going to Costa Rica. Although

51 bin metrekarelik yüzölçümüy-

it stands over an area that is one fif-

le Türkiye’nin yaklaşık on beş-

teenth of Turkey with its surface area

te biri kadar bir alana yayılsa da

of 51 thousand square meters, Costa

Kosta Rika, çok sayıda millî parka

Rica is home to many national parks

ve doğal yaşam alanına sahip. Öyle

and natural living areas. So much

ki ülkenin dörtte birini bu alan-

so that one fourth of the country is

lar kaplıyor. Buna bir de sayısı üç

covered with these spaces. When you

yüzü aşan, Büyük Okyanus’a veya

add to that over three hundred beach-

Karayip Denizi’ne nazır plajları ek-

es overlooking the Pacific Ocean and

lediğimizde gezip görülecek, keyfi

the Caribbean Sea, the list of places

sürülecek yerler listesi uzayıp gi-

to see and enjoy becomes longer and

diyor. Ekvatoral iklim kuşağında

longer. If you visit Costa Rica, which

Son yıllarda teknolojik
üretimde atılımlar
gerçekleştiren Kosta
Rika’nın bir diğer
önemli ekonomik
faaliyet alanı
turizmdir.
Making leaps
in technological
production in the
recent years, Costa
Rica’s important
economic
fields of activity
include tourism.

bulunan Kosta Rika’yı aralık-nisan ayları arasında ziyaret

is located on the equatorial climate belt, between the months of

ederseniz gezinizin yağmursuz geçmesi muhtemeldir. Bu ay-

December and April, it is probable that you will have no rain

lar dışında tropikal yağmurlara hazırlıklı olmakta fayda var.

during your trip. One should be ready for tropical showers dur-

Sıcaklık ortalaması 25 derece olan ülkede ısının yüksek ke-

ing the rest of the year. Let us add that in the country, which has

simlerde bile 10 derecenin altına düşmediğini, dolayısıyla kar

the average temperature of 25 degrees, it does not go below 10

yağışı görülmediğini de belirtelim.

degrees even in high places, and thus no snowfall occurs.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulamayan Kosta

San José, the capital city of Costa Rica – which requires no

Rika’nın başkenti ve en büyük şehri olan San José’ye aktar-

visa from Turkish citizens – can be reached in 24 hours with

malı uçuşlarla 24 saatte ulaşılabiliyor. Kahve endüstrisinin,

connecting flights. In San José, the center of the coffee indus-

kültürel faaliyetlerin ve ulaşım ağlarının merkezi konumun-

try, cultural activities and transportation networks, tour-

daki başkent San José’de turistler genellikle bir ya da iki gün

ists stay for a day or two and continue with their trips. The

kalıp seyahatlerine devam ediyor. Ulusal Tiyatro ve Melico

National Theater and the Melico Salazar Theater are among

Salazar Tiyatrosu şehrin en ilgi gören mimari yapılarından-

the most attention grabbing architectural structures of the

dır. San José’nin sanat merkezi konumundaki Barrio Amon

city. The region of Barrio Amon, the art central of San José, is

bölgesi de korunmuş eski yapıları ve atmosferiyle turistlerin

also in focus with its preserved old buildings and atmosphere.

ilgi odağındadır. Bunun dışında ilgi alanlarınıza göre Kosta

Additionally, depending on your fields of interest, you can visit

Rika tarihine ve sanatına ilişkin irili ufaklı çok sayıda müzeyi

many museums – small and big – on the history and art of

ziyaret edebilirsiniz.

Costa Rica.

San José’ye 140 kilometre uzaklıkta bulunan, 400’den fazla kuş,

140 kilometers to San José and home to over 400 bird, over 100

100’den fazla sürüngen, 2 bin 500 civarında bitki ve binlerce bö-

reptile species and around 2 thousand 500 plants and thou-

cek türüne ev sahipliği yapan Monteverde Bulut Ormanı pek çok

sands of bugs, the Monteverde Cloud Forest is a spot many tour-

turistin ziyaret edip konakladığı bir noktadır. Burada seçeceğiniz

ists visit and spend the night. With the walks you will make on

parkurlarda yapacağınız uzun doğa yürüyüşlerinde bulutların içine

the tracks you pick there, you can go in and out of the clouds,

girip çıkabilir, güzel bir uykunun ardından tertemiz orman havasın-

and after a good night’s sleep start the new day with the sounds

da Scarlet papağanlarının sesleriyle yeni bir güne başlayabilirsiniz.

of Scarlet parrots in the fresh forest air.
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Kosta Rika’nın Büyük Okyanus kıyısında yer alan Manuel Antonio Millî Parkı
vahşi yaşam meraklılarının gözde mekanlarındandır.
The Manuel Antonio National Park, which is located by the shore of the Pacific Ocean,
is among the favourite spots of wild life aficianados.
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Ülkenin kuzeydoğusunda, Karayip Denizi kıyısında bulunan

Situated to the northeast of the country by the shore of the

Tortugero Millî Parkı, ekim-kasım aylarında yumurtaların-

Caribbean Sea, the Tortuego National Park is famous for

dan çıkıp denize koşan yeşil kaplumbağalarıyla ünlüdür.

its green tortoises that break free of their shells during the

Kelime anlamı da kaplumbağa olan Tortugero’ya yalnızca

months of October-November and run to the sea. Also meaning

denizden ulaşılabilmektedir.

“tortoise”, Tortuego is only accessible by sea.

Kosta Rika’nın orta batısında, Büyük Okyanus kıyısındaki

The favorites of the Manuel Antonio National Park, which is lo-

Manuel Antonio Millî Parkı’nın gözdeleri ise tembel hayvan-

cated to the mid-west of Costa Rica and by the shore of the Pacific

lar ve maymunlardır. Üstelik bu millî park sadece vahşi ya-

Ocean, are sloths and monkeys. Moreover, this national park ap-

şam meraklılarına hitap etmiyor. Muhteşem plajlarıyla deniz

peals not solely to wildlife enthusiasts. With its wonderful beach-

tatili yapmak isteyenler için de ideal bir ortam ve konakla-

es, it offers an ideal setting and accommodation alternatives

ma seçenekleri sunuyor. Sörf, dalış ve kano tüm Kosta Rika

for those who want a vacation by the sea. Surfing, diving and

sahillerinde olduğu gibi burada da popüler.

canoeing are also popular here like in all Costa Rican coasts.

Latin Amerika’nın en büyük kraterinin bulunduğu Poas Volkanı Millî Parkı,
ziyaretçilerine dumanı tüten bir volkana yukarıdan bakma heyecanı yaşatır.
The Poas Volcano National Park, where the biggest crater of Latin America is located,
offers its visitors the excitement of taking a bird’s-eye view at a smoking volcano.

Kosta Rika’ya giden turistlerce ilgi gören başlıca diğer millî

Other top national parks that receive interest from visitors of

parklar ise ülkenin güneyinde bulunan ve katıksız vahşi doğa

Costa Rica are the Corcovado National Park, which is located

gözlemleme fırsatı vadeden Corcovado Millî Parkı ve Karayip

to the south of the country and offers the opportunity to ob-

Denizi kıyısında, Panama sınırı yakınlarındaki Manzanillo

serve wildlife at its purest, and the Manzanillo National Park

Millî Parkı ve plajıdır. Poas Volkanı Millî Parkı ise bambaş-

and beach, which is by the Caribbean Sea shore and close to the

ka bir deneyim fırsatı sunar. Halen aktif olan bu yanardağ,

Panama border. The Poas Volcano National Park, on the other

Latin Amerika’nın en büyük kraterine sahiptir. Eğer uygun

hand, offers a completely different experience. Still active, this

bir havada orada olursanız dumanı tüten bir volkana yukarı-

volcano has the biggest crater of Latin America. If you happen

dan bakmanın heyecanını tadabilirsiniz. Poas Volkanı yakın-

to be there in the right weather, you can experience the excite-

larındaki Arenal Nehri boyunca da konaklayabileceğiniz çok

ment of taking a bird’s-eye view at a smoking volcano. There are

sayıda termal tesis bulunur.

many thermal facilities you can lodge in along the Arenal River

Kosta Rika’dan dönüşte kendinize ve sevdiklerinize bir

close to the Poas Volcano.

hediye almak isterseniz çok düşünmenize gerek yok; bir pa-

If you want to get something for yourself and your loved ones

ket yeni kavrulmuş taptaze kahve çekirdeği oldukça makbule

while coming back from Costa Rica, you don’t need to think too

geçecektir.

much; a packet of freshly ground coffee beans will just do the job.
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Değişen ve dönüşen PTT
Changing and transforming PTT

Değişen ve dönüşen PTT’de
ePttAVM.com atılımları
ePttAVM.com leaps at the changing
and transforming PTT
Hakan Çevikoğlu
ePttAVM.com CEO’su
ePttAVM.com CEO
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4 trilyon dolar, yüzde 81, yüzde 144, 5,5.

4 trillion dollars, 81 percent, 144 percent,

Verdiğim rakamlar sırasıyla dünyada

5.5. The figures I have listed respectively

e-ticaret hacminin 2020 yılında ulaşması

point out to the amount e-commerce vol-

beklenen miktarı, bir ürün satın alma-

ume is expected to reach in the world by

dan önce internette ve e-ticaret sitele-

2020, the ratio of people who search on the

rinde araştırma yapan kişilerin oranını,

Internet and on e-commerce sites before

e-ticaret platformlarında ürün tanıtımı

making a purchase, how much using vid-

için video kullanılmasının satışları ne ka-

eos for product promotion on e-commerce

dar artırdığını ve kendilerine kişiselleş-

platforms increases sales, and how many

tirilmiş çözümler sunulan kullanıcıların,

times users who have been offered person-

alışveriş yapmaya diğer kullanıcılara kı-

alized solutions are likely to shop compared

yasla kaç kat daha fazla eğilimli olduğunu

to other users. I have chosen the said num-

gösteriyor. Söz konusu rakamları rastgele

bers not randomly, but because each one

değil, hepsi e-ticaret ekosisteminin fark-

of them clearly reveal a different aspect of

lı unsurlarını açıkça ortaya koyduğu için

the e-commerce ecosystem. We see great

seçtim. Bu muazzam pazara baktığımızda

potential when we look at this huge market.

devasa bir potansiyel görüyoruz. Bu po-

What creates and enhances this potential

tansiyeli yaratan ve gün geçtikçe büyüten

day by day is the changing user patterns.

ise değişen kullanıcı örüntüleri. Dijital

Using the blessings of the digital age to the

çağın nimetlerini sonuna kadar kullanan

fullest, the customer of our day now expe-

günümüz müşterisi artık satın alma aşa-

riences many pre-purchase phases such

ePttAVM.com
olarak trendleri
yakalamaya, millî
ekonomimize
sunduğumuz
katkıyı maksimize
etmeye büyük önem
veriyoruz.
As ePttAVM.com,
we attribute great
importance to keeping
up with the trends,
and maximizing the
contribution we make to
our national economy.

masından önce araştırma, karşılaştırma, yorum okuma gibi

as research, comparison, and comment scanning, and thus

birçok süreç deneyimliyor, tercihlerini bu şekilde yapıyor.

makes his choice. In this process, companies that can take users’

Bu süreçte kullanıcıların e-ticaret deneyimini bir adım ileri

e-commerce experience one step further and offer personalized

taşıyabilen, kişiselleştirilmiş çözümler sunan şirketler öne

solutions come to the forefront. While all these factors enhance

çıkıyor. Bütün bu unsurlar e-ticaret ekosistemini geliştirip

and grow the e-commerce ecosystem, they create considerable

büyütürken millî ve uluslararası ekonomiler için kayda değer

added value for national and international economies.

katma değer yaratıyor.

In our country, the Post and Telegraph Organization Corpo-

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

ration (PTT Corp.) is among the institutions to first realize

mizde e-ticaret sahasının potansiyelini en erken fark eden

the potential of the e-commerce field. Although ePttAVM.com,

kurumlar arasında yer alır. Şirket’in e-ticaret platformu

the e-commerce platform of the Company was offered to ser-

ePttAVM.com 2012 yılında hizmete sunulsa da projelendirme

vice in 2012, its project design and infrastructure works date

ve altyapı çalışmaları daha gerilere gider. Bu girişim, ülke-

way back. In addition to granting an asset to our country, this

mize bir değer kazandırmanın yanı sıra PTT A.Ş.’nin posta

initiative is also of importance in terms of demonstrating that

sektörünün dinamiklerini doğru analiz ettiğini göstermesi

the PTT Corp. has correctly analyzed the dynamics of the postal

bakımından da önem taşır. Geleneksel posta hizmetlerinin

sector. That it steered towards this alternative sphere in a time

tercih edilirliğinin azaldığı bir dönemde bu alternatif sahaya

when traditional postal services’ preferability was in decline is

yönelinmesinin, Şirket’in etkinliği ve kârlılığının devam etti-

of critical significance for the Company to maintain its effec-

rilmesi açısından kritik önemi haizdir. Vizyoner bakış açısı ve

tiveness and profitability. Contributions by the Chairman of

geleceğe dönük hamleleriyle PTT A.Ş.’nin ülkemizin yüz akı

Board and Director General, Universal Postal Union Council of

kurumları ve dünyanın sayılı posta idareleri arasındaki yerini

Administration Chair Kenan Bozgeyik, who has strengthened

güçlendiren Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür, Dünya

the position of the PTT Corp. among the sublime institutions

Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik’in katkısı,

of our country and the numbered Posts of the world, plays an

ePttAVM.com’un kazandığı ivmede büyük rol üstlenmektedir.

important role in the momentum ePttAVM.com has gained.
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ePttAVM.com: Rakamlar ve yaklaşımlar

ePttAVM.com: Figures and approaches

Geçtiğimiz günlerde 6’ncı yaşını kutladığımız ePttAVM.com

Having turned 6 recently, ePttAVM.com is today among the

bugün 2,5 milyondan fazla kayıtlı üyesi, 7,5 milyonu aşkın ürü-

leading e-commerce platforms of Turkey with over 2.5 million

nü ve sayıları 5 bini geçen tedarikçisiyle Türkiye’nin önde gelen

registered users, more than 7.5 million products and suppliers

e-ticaret platformları arasında yer alıyor. Saniyede 90 TL’lere

exceeding 5 thousand. On our web site, which has a transaction

ulaşan işlem hacmi bulunan sitemizde geçtiğimiz yıl gün bazın-

capacity of almost 90 liras/second, we completed over 20 thou-

da 20 bini aşkın başarılı işlem gerçekleştirdik. Bir önceki yıla

sand transactions last year. On ePttAVM.com, which are over

oranla 3 katın üzerinde büyüyen ePttAVM.com’da bir sene için-

threefold compared to the previous year, we have completed the

de 250 ton kuruyemiş, yaklaşık 300 bin gram altın, 1,5 milyon

sales of 250 tons of dried nuts, around 300 thousand grams of

sandalye ve 350 bin küçük ev aletinin satışını tamamladık ve

gold, 1.5 million chairs and 350 thousand small home applianc-

3 milyonun üzerinde HGS yüklemesi yaptık. Ayrıca, erişilebi-

es, and loaded over 3 millions of Fast Transit System credits.

lirliğin büyük önem taşıdığı günümüzde bütün vatandaşlarımı-

Moreover, in our day when accessibility is of major importance,

zın bu avantajdan eşit şekilde faydalanabilmesi için “Engelsiz

to ensure that all our citizens can equally benefit from this ad-

ePttAVM.com”u hayata geçirdik. Türkiye’de bir ilk olan uygu-

vantage we realized “Handicap-free ePttAVM.com”. A first in

lama ile işitme engeli bulunan vatandaşlarımızın işaret dili ile

Turkey, the application makes it possible for our hearing im-

10 farklı kategoride yüzlerce ürünün tanıtımını izlemelerine

paired citizens to watch promotional videos with sign language

olanak tanıyoruz.

for hundreds of products in 10 different categories.

ePttAVM.com olarak trendleri yakalamaya, millî ekonomi-

As ePttAVM.com, we attribute great importance to keeping up

mize sunduğumuz katkıyı maksimize etmeye büyük önem

with the trends, and maximizing the contribution we make to

veriyoruz. Bu doğrultuda, benim “e-Ticaret 3.0” olarak adlan-

our national economy. To this end, we keep an eye on the dy-

dırdığım dönemin dinamiklerini takip ediyor, gereklerini yeri-

namics of the era I call “e-Commerce 3.0”, and fulfill its require-

ne getiriyoruz. Bildiğiniz gibi, e-ticaretin ilk evresi, açılan bir

ments. As you know, the first phase of e-commerce points out to

internet sitesi üzerinden çevrimiçi ürün satışının yapıldığı dö-

the period when products were sold online on a website. That

nemi ifade eder. Bunun ardından pazar yeri olarak nitelenen,

is followed by the period when the platform called “market-

birden fazla sayıda sanal mağazanın ürünlerini müşterilerle

place”, where multiple virtual shops introduce their products to

buluşturduğu platformun yaygınlık kazandığı dönem gelir.

customers, has gained prominence. The e-Commerce 3.0 phase

İçinde bulunduğumuz e-Ticaret 3.0 evresi ise sesli yardımcılar,

we are experiencing right now, on the other hand, indicates a

ePttAVM.com’u e-Ticaret 3.0
evresinde avantajlı şekilde
konumlandıran atılımlarımızın başında
ready2sale.com platformu geliyor.
Taking the lead among our leaps
that position ePttAVM.com in an
advantageous position in the
e-Commerce 3.0 phase is the
ready2sale.com platform.

üç boyutlu deneme odaları, artırılmış gerçeklik gibi gelişmiş tek-

period when advanced technologies such as voice assistants,

nolojilerin kullanıldığı, “cross-border” tabir edilen ülkeler arası

three-dimensional dressing rooms and augmented reality

e-ihracat yapılan döneme işaret eder. Bu dönemde yalnızca e-ti-

are used, and cross-border e-export is carried out between

caret alışkanlıkları değil, modeli de evrilmiştir. Alıcıyla satıcıyı

countries. In this era, not only has e-commerce habits have

doğrudan bir araya getiren B2C (business to consumer-firma-

changed, but the model has evolved, as well. The B2C (busi-

dan müşteriye) modeli, B2B2C (business to business to consu-

ness to customer) model, which directly brings the buy-

mer-firmadan firmaya, firmadan müşteriye) modeliyle birleş-

er and the seller together, has been replaced by the B2B2C

miştir. Dünyadaki sayılı örneklerinden birini ePttAVM.com’un

(business to business to customer) model. In this model, of

teşkil ettiği bu modelde, platformda yer alan bütün firmalar ve

which ePttAVM.com is among the numbered examples in the

kullanıcılar arasında sürekli bir etkileşim söz konusudur. Bu et-

world, there is constant interaction between all companies

kileşim sayesinde firmalar kendi ürün ve hizmetlerini daha iyi

and users on the platform. Thanks to this interaction, com-

tanıtma ve pazarlama, daha geniş bir müşteri tabanına ulaşma

panies find the chance to better introduce and promote their

fırsatı yakalarken kullanıcılar da kendileri için en uygun se-

products and services as well as to reach a broader custom-

çeneklere yönlendirilir. Kısacası bu model, tam bir “win-win”

er base, and users are directed towards the best options for

(kazan-kazan) durumudur.

them. This model, briefly, is a complete win-win situation.

E-ihracata öncülük ediyoruz

Pioneering e-export

ePttAVM.com’u e-Ticaret 3.0 evresinde avantajlı şekilde konum-

Taking the lead among our leaps that position ePttAVM.com

landıran atılımlarımızın başında ready2sale.com platformu ge-

in an advantageous position in the e-Commerce 3.0 phase is

liyor. Ülkelerin kendi e-ticaret sitelerinin geliştirilmesi için bir

the ready2sale.com platform. ready2sale.com, which can be

altyapı olarak kullanılabilen ve ePttAVM.com ürün havuzundan

used as an infrastructure to allow countries to develop their

beslenen ready2sale.com, işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin

own e-commerce sites and which feeds on the ePttAVM.com

posta idarelerine kendi e-ticaret platformlarını kurma imkanı

product pool, is a structure that allows the Posts we collabo-

veren bir yapı niteliği taşıyor. KOBİ’lerimizin ve ulusal marka-

rate with to set up their own e-commerce platforms. Thanks

larımızın dünyaya açılıp daha fazla pazara erişmesini mümkün

to ready2sale.com, which enables our SMEs and national

kılan ready2sale.com sayesinde PTT A.Ş., e-ihracata öncülük

brands to open up to the world and reach more markets, the

ediyor, ülkemizin bu alandaki hedeflerine önemli katkı sunuyor.

PTT Corp. pioneers e-export, and significantly contributes to

E-ticaretin geleceğini şekillendirecek unsurlar arasında başı

our country’s goals in the field. Taking the lead among the
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çeken e-ihracat, ePttAVM.com olarak öncelikli gündem mad-

factors that will shape the future of e-commerce, e-export is

delerimiz arasında yer alıyor. Ülkemizin 2023 hedefleri doğ-

included in our top priority agenda items as ePttAVM.com.

rultusunda atılan adımlar arasında E-İhracat Stratejisi ve

That the E-Export Strategy and Action Plan is includ-

Eylem Planı’nın da yer alması, bu alanın önemini ortaya ko-

ed among the leaps taken towards our country’s 2023

yuyor. E-ihracatın daha kolay ve ulaşılabilir kılınmasını, Türk

goals reveals the importance of this field. We are greatly

ürün ve hizmetlerinin küresel piyasalarda daha fazla yer al-

pleased to contribute to this plan which foresees rendering

masını ve son kertede ülkemizin dünyanın tamamına hizmet

e-export easier and more accessible, further feauturing

sunan bir e-ticaret merkezi haline gelmesini öngören bu plana

Turkish products and services in global markets, and in the

destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu doğrultu-

last instance transforming our country into an e-commerce

da attığımız somut adımların en güncel örneği, Ocak 2018 iti-

hub that serves to the entire world. The most recent exam-

barıyla hayata geçen www.turkishsouq.qa sitesidir. Katar Posta

ple of the concrete steps we have taken to this end is the site

İdaresi’yle ortaklaşa imza attığımız bu proje sayesinde Katarlı

www.turkishsouq.qa we have launched in January 2018.

vatandaşlar Türkiye’deki çok sayıda KOBİ ve ulusal markanın

Thanks to this project we realize in collaboration with the

ürünlerine ulaşabiliyor. Hâlihazırda 22 ülkeyle daha e-ihracat

Qatar Post, Qatari citizens can reach the products of many

alanında ön anlaşma imzaladığımızı belirtmekten ve 2018 yılı

SMEs and national brands in Turkey. I am greatly pleased

içinde 5 yeni ülkeyle benzer projeler hayata geçireceğimizin

to state that we have already reached initial settlement with

müjdesini vermekten büyük memnuniyet duyuyorum.

22 other countries in the field of e-export, and to herald that

Gelecek vizyonu
ePttAVM.com olarak vizyonumuzu şekillendirirken yalnızca
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we will realize similar projects with 5 other countries in 2018.

Vision for the future

işlem hacmimizi ve kârlılığımızı artırmayı değil, inovatif atı-

As ePttAVM.com, when shaping our vision we aim not only

lımlarla ülkemize sunduğumuz katma değeri en üst seviyeye

to enhance our transaction volume and profitability, but also

çıkarmayı ve büyümemizi sürdürülebilir kılmayı da amaç-

to maximize our contribution to our country through inno-

lıyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda hem spesifik olarak

vative leaps and to render our growth sustainable. To this

e-ticaret trendlerini hem de genel olarak teknolojiyi yakından ta-

end, we keep a close watch on e-commerce trends in particu-

kip ediyoruz. Bu noktada, sürdürülebilirliğin yolunun teknoloji-

lar and technology in general. At this point, we are aware

nin yalnızca tüketicisi değil, üreticisi olmaktan geçtiğinin farkın-

that the key to sustainability is not just to consume, but also

dayız. Bu yüzden ODTÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren

produce technology. This is why the works carried out in our

Ar-Ge merkezimizde yürütülen çalışmalar bizim için son derece

R&D center operating at METU Teknokent is quite valuable

kıymetli. Bu merkezde e-ticaret, e-ihracat, ödeme sistemleri ve

to us. In this center, in addition to developing solutions relat-

geleceğin alışveriş konseptlerine yönelik çözümler geliştirmenin

ed to e-commerce, e-export, payment systems and the shop-

yanı sıra kendi yazılımlarımızı üretiyor, platform geliştirme ve

ping concepts of the future, and run platform development

güncelleme süreçlerini hayata geçiriyoruz. Ayrıca büyük verinin

and update processes. Moreover, we carry out important

müşteri memnuniyetinin artırılması için kullanılması, sanal

works on using Big Data to enhance customer satisfaction,

alışverişlerde kredi kartı dolandırıcılıklarının tespit edilmesi ve

and the determination and prevention of credit card fraud in

önlenmesine yönelik önemli çalışmalar yürütüyoruz.

online shopping.

ePttAVM.com olarak vizyonumuzu
şekillendirirken yalnızca işlem
hacmimizi ve kârlılığımızı artırmayı
değil, inovatif atılımlarla ülkemize
sunduğumuz katma değeri en üst
seviyeye çıkarmayı ve büyümemizi
sürdürülebilir kılmayı da amaçlıyoruz.
As ePttAVM.com, when shaping our
vision we aim not only to enhance our
transaction volume and profitability,
but also to maximize our contribution
to our country through innovative leaps
and to render our growth sustainable.

Hedeflerimize ulaşmada Türkiye’nin çınar kurumu PTT

The know-how and experience, widespread network and sol-

A.Ş.’nin bilgi ve deneyimi, yaygın altyapısı ve güçlü adresle-

id addressing system of the PTT Corp., the rooted institution of

me sistemi de bizim için büyük değer taşıyor. PTT A.Ş., depo-

Turkey, is of great value to us in terms of reaching our goals.

lama, tedarik, taşımacılık, gümrükleme, teslimat, ödeme ve

In the e-commerce ecosystem, which encompasses the process-

iade süreçlerinin tamamını kapsayan e-ticaret ekosisteminde

es of storage, transportation, customs, delivery, payment and

hâlihazırda öncü konumda bulunuyor. Biz, Şirket’in kendine

returns, the PTT Corp. is already in a pioneering position. We

özgü avantajlarının onu yalnızca yurt içinde değil, yurt dı-

believe that the Company’s unique advantages position it ahead

şında da rakiplerinin önünde konumlandırdığına, bu sayede

of its competition in not just the domestic but also international

küresel platformda etkinliğini daha da artıracağına inanı-

sense, and thus further enhance its efficiency on the interna-

yoruz. PTT A.Ş.-ePttAVM.com olarak el ele verip ülkemizin

tional platform. We will walk hand in hand as the PTT Corp.-

e-ihracatına katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda

ePttAVM.com and continue to contribute to our country’s e-ex-

Hong Kong’daki lojistik iştirakimiz PAL Express’le işbirliği-

port. To this end, we are carrying out negotiations with PAL

mizin kapsamını genişletmek için istişarelerde bulunuyoruz.

Express, our logistics participation in Hong Kong to extend

Ayrıca Amerika, Çin, Hollanda ve Almanya’da ofisler açmak

the scope of our collaboration. Moreover, we have taken action

için harekete geçtik. Bu ofislerimizde “fulfillment” adı veri-

to launch offices in America, China, Holland and Germany. In

len ve depolamadan ürünlerin güvenliğinin sağlanmasına,

these offices of ours, we will continue our works with the ful-

faturalamadan paketlemeye, tedarikten taşımacılığa tüm

fillment model, in which all e-commerce operations from ware-

e-ticaret operasyonlarının bir arada yürütüldüğü bir ikmal

housing to product safety, from billing to packaging, from sup-

merkezi modeliyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu sayede

ply to transportation are offered together in a supply center.

coğrafi bakımdan büyük lojistik avantajı bulunan ülkemizin

Thus, we will take important steps towards our country, which

bölgesel ve uluslararası bir e-ticaret üssü haline gelmesi yo-

has great logistic advantage in the geographical sense, becom-

lunda önemli adımlar atacak, ekonomimize e-ihracat yoluyla

ing a regional and international e-commere hub, and increas-

sunduğumuz katkıyı artıracağız.

ingly continue to add to our economy through e-export.
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İlginç bilgiler
Interesting facts

Gökten yağanlar
It is raining stuff

Yağış deyince aklımıza ilk gelen hava olayları yağmur, kar ve

When it comes to precipitation, the weather phenomena that

dolu. Kimi zaman hiç beklemediğimiz bir anda doluya tutu-

first spring to mind are rain, snow and hail. At times we are

lurken kimi zaman çok yoğun kar yağışıyla karşılaşabiliyoruz.

unexpectedly caught under hail whereas at other times we come

Bazen de yağmur çiselerken güzel ve romantik bir yürüyüş

across heavy rain and sometimes we enjoy a beautiful and

yapmanın tadını çıkarıyoruz. Yağışlar sadece günlük hayatı

romantic walk while it is drizzling. Precipitations do not only

etkilemiyor, biyolojik yaşam döngüsünün sürmesi için de ha-

affect daily life but they are also of crucial importance for the

yati önem arz ediyor. Fakat yağışın alışkın olduklarımızdan

continuation of the biological life cycle. However, precipitations

farklı türleri de var. Bu sayımızda gökten yağan en ilginç şey-

have types different than those we are used to. In this issue, we

leri sizler için derledik. Keyifli okumalar dileriz.

compiled the most interesting things that have fallen from the
sky for you. Enjoy reading.
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Havada golf topları uçuşuyor
Golf balls flying in the air

Golf birçok insanın zevkle yaptığı bir spor.

Golf is a type of sport many do with pleasure.

Uygun bir saha, rahat kıyafetler ve çantalar

An appropriate course, comfortable outfits

bu sporun olmazsa olmazları arasında yer

and bags are among the sine qua non of this

alıyor. Ancak golf sporunun belki de en önem-

sport. However, perhaps the most important

li malzemesi golf topu. Golfçüler yaklaşık

material of golf is golf ball. When golfers hit

46 gram ağırlığında, 43 milimetre çapındaki

the ball of 46 grams weight and 43 millime-

topa vurduğunda başarılarını belirleyen atışı

ters diameter, they make the strike that de-

yapmış oluyor. Elbette golf toplarını saha dışın-

termines their success. Of course, you are not

da görmeye alışık değilsinizdir ancak gökten

used to seeing golf balls outside the course but

yağacakları hiç aklınıza gelir miydi?

would you ever think that they would fall from

Takvimler 1 Eylül 1969’u gösterdiğinde Ame-

the sky?

rika Birleşik Devleti’nin Florida eyaleti sakin-

On 1 September 1969, residents in the United

leri çok ilginç bir olaya şahit oldu. Sessiz ve

States of America’s Florida state witnessed a

yağmurlu bir gecede aniden gökten yüzlerce

very interesting event. On a silent and rainy

golf topu yağmaya başladı. Toplar şehrin her

night, it suddenly started raining hundreds of

yerindeydi. Çatı oluklarında, caddelerde...

golf balls. Balls were everywhere in the city.

Florida’nın Punta Gorda şehrindeki polis

In gutters, on streets… In the Punta Gorda city

merkezine bağlı devriye görevlileri topları

of Florida, patrols of the police station started

toplamaya başladı ancak bir süre sonra onlar-

collecting the balls but a while later, they were

la uğraşmaktan yoruldular. Yerel golf kulüp-

tired of tussling with them. In the researches

lerinde yapılan araştırmalarda bir kasırganın

carried out in the local golf clubs, the possi-

golf toplarını taşımış olabileceği ihtimali üze-

bility that a hurricane might have carried the

rinde duruldu fakat bunun doğruluğu ispatla-

balls was stressed but this was not proven.

namadı. Olay halen gizemini koruyor.

The incident still remains a mystery.
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Rengarenk bir cümbüş
A colorful feast

Kar, yağdığı her yere bembeyaz bir örtü se-

Snow lays whiter than white cover every-

rer. Mevsimin ilk karı yağdığında büyük kü-

where it falls. With the first snow of the sea-

çük demeden çoğumuz çocuksu bir sevinçle

son, most of us – no matter young or old – go

çıkarız dışarı. Kimimiz kartopu savaşı ya-

outside with a childish joy. Some of us have

par, kimimiz kardan adam. Kara güzelliğini

snowball fights whereas others build snow-

veren biraz da bembeyaz rengidir. Peki, ya

men. What gives snow its beauty is partly

kar farklı bir renkte yağsaydı?

its whiter than white color. Well, what if it

Sözünü edeceğimiz ilginç olay 2007 yılın-

snowed in a different color?

da Sibirya’da gerçekleşti. Rusya’nın Sibirya

The incident we are going to mention took

Federal Bölgesi’ne bağlı Omsk’da 1500 kilo-

place in Siberia in 2007. In Omsk, which is

metrelik bir alana düşen kar taneleri turun-

affiliated to the Siberian Federal Region of

cu renkliydi. Normal seviyenin 4 katı demir

Russia, snow that fell over a field of

içeriği taşıyan kar, turuncu olmasının yanı

1500 kilometers was orange-colored. Con-

sıra kötü kokulu ve yağlıydı. Karın fark-

taining 4 times more iron than the normal

lı bir renkte yağmasına ilişkin öne sürülen

level, the snow was not only orange in color,

açıklamalar komşu ülke Kazakistan’da ger-

but also stinky and greasy. The explanations

çekleşen kum fırtınası üzerine yoğunlaştı.

regarding the orange color of the snow cen-

Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden

tered on the sand storm that had taken place

fırlatılan roketler ve çevredeki fabrikaların

in the neighboring country, Kazakhstan.

sanayi atıkları da turuncu karın muhtemel

Even though the rockets launched from the

sebepleri arasında gösterilse de kesin bir

Baikonur Cosmodrome as well as the indus-

açıklamaya ulaşılamadı.

trial wastes of the surrounding factories were
also indicated among the possible causes, a
clear explanation could not be put forward.
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Gökyüzünde gezintiye çıkan inek

The cow that went on an excursion in the sky

Tarımın önemli bir kolu olan hayvancılıkta

In husbandry, an important branch of agri-

büyükbaş hayvanların, özellikle ineklerin

culture, cattle, especially cows have a special

ayrı bir yeri bulunuyor. Türkiye’de çiftçiler

place. This animal, the meat and milk of which

etinden ve sütünden faydalandıkları, saye-

farmers benefit from and through which they

sinde geçimlerini sağladıkları bu hayvana

make a living, is doted upon in Turkey. In

çoğu zaman gözü gibi bakıyor. Hindistan’da

India, the cow is considered holy and a sacred

ise inek kutsal kabul ediliyor ve kendisine ru-

meaning is attributed to it. Well, would you

hani bir anlam yükleniyor. Peki, çayırlarda ve

have ever thought that the cow, which we are

meralarda görmeye alışık olduğumuz ineğin

used to seeing in meadows and rangelands,

gökten yağacağını düşünür müydünüz?

would fall from the sky?

İki Japon balıkçının karşılaştığı bu durum,

This incident that two Japanese fishermen

gökten yağan şeylerin en ilginci olarak ta-

experienced went down in history as the most

rih sayfalarındaki yerini aldı. 1997 yılında

interesting thing to fall from the sky. In 1997,

Japon Denizi’nde bir balıkçı teknesi gökten

a fisher boat in the Sea of Japan was rescued

düşen bir inek yüzünden batmak üzereyken

just as it was about to sink due to a cow that

kurtarıldı. Balıkçılar önce gözaltına alındı

had fallen from the sky. The fishermen were

fakat sonra olayın aslı anlaşıldı ve serbest

first taken into custody but later the truth was

bırakıldılar. Olayı aydınlatan, Rus Hava

realized and they were freed. What clarified

Kuvvetleri’nin açıklaması oldu. Kurum, kar-

the incident was the statement by the Russian

go uçaklarından birinde bir inek bulunduğu-

Air Forces. The institution indicated that there

nu ancak hayvanın uçuş sırasında paniklediği

was a cow in one of their cargo planes, but it

ve uçağın dengesini bozduğu için mürettebat

panicked during the flight and the crew had to

tarafından mecburen Japon Denizi üzerinde

shove the animal over the Sea of Japan since it

bırakıldığını ifade etti.

was disturbing the balance of the plane.
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Kan yağmuru
Blood rain

Gökten kurbağa, solucan, hatta jöle yağdı-

You might have heard of frogs, worms or even

ğını işitmiş olabilirsiniz. Ancak kan yağ-

jelly falling from the sky. But have you ever

dığını duymuş muydunuz? 2008 yılında

heard of blood raining down? In 2008, the

Kolombiya’nın Choco La Sierra köyüne ya-

rain that fell on the Choco La Sierra village in

ğan yağmur herkesi şaşırttı; çünkü kırmızı

Colombia surprised everyone because it was

renkteydi. Yağmurdan çok kana benziyordu.

red in color. It was not like rain, it was rather

Yaklaşık yarım saat süren yağış sırasında

like blood. Bacteriologists took samples dur-

bakteriyologlar tarafından örnekler alındı

ing the rain that lasted for approximately half

ve incelemeler sonucunda bu örneklerin kan

an hour and after they were analyzed, indi-

olabileceği yönünde görüş bildirildi. Benzer

cated that the samples could be blood. A simi-

bir kan yağmuru vakası Hindistan’ın Kerala

lar blood rain incident was observed in the

eyaletinde görüldü.

Kerala state of India.

Bilim insanları muhtelif zamanlarda göz-

Scientists continue their researches on blood

lemlenen kan yağmurları ile ilgili araştır-

rains observed at various times and try to

malarını sürdürüyor ve konuyu açıklamaya

explain the subject. Well, how does blood

çalışıyor. Peki, kan yağmurları nasıl ortaya

rain emerge? One of the explanations on

çıkıyor? Konuya getirilen açıklamalardan

the subject is that dusts and particles of red

biri, kırmızı renkli toz ve partiküllerin güç-

color could get mixed in rain clouds through

lü rüzgar ve fırtınalarla yağmur bulutlarına

strong winds and storms. Another explana-

karışmış olabileceği yönünde. Bilim insanla-

tion, on which scientists agree as a result of

rının son yıllarda yürütülen araştırmalarla

the researches carried out in the recent years,

üzerinde uzlaştığı diğer bir açıklama ise kan

is that blood rains emerge as a result of the

yağmurlarının, çoğunlukla yağmur orman-

dissemination of spores of green microalgae

larında gözlemlenen Trentepohlia adlı yeşil

called Trentepohlia in the air. The scientific

mikroalgin sporlarının havaya serpilme-

works that attribute the incident especially in

si sonucu ortaya çıktığı yönünde. Özellikle

Kerala to this explanation grab considerable

Kerala’daki olayı bu duruma bağlayan

attention.

bilimsel çalışmalar oldukça dikkat çekiyor.
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Mektup
Letter

Ay’a mektup
Letter to the Moon
Haydar Ergülen

Ay, sevgili Ay,

Moon, dear Moon,

Ay, güzel Ay,

Moon, beautiful Moon,

Bu mektubu sen çıkmadan yazıyorum. Güneş daha yerli ye-

I am writing this letter before you appear. While the Sun is still

rindeyken. Bazen de buluşuyorsunuz gibime geliyor. Öyle bir

in its place. It seems to me that sometimes you unite. That kind

hal(vet). Sizin rastlaşmanız mı diyeyim, yoksa vuslat mı, bil-

of union. I don’t know if I should call it you two chancing on each

miyorum ama birlikte tadına doyulmaz bir görüntü oluşturu-

other, or the ultimate union but together you create a scenery

yorsunuz.

one just cannot get enough of.

Sen çıkıyorsun, güneş doğuyor. Dünya feneri mi desem acaba?

You come out, the Sun rises. Or should I call it the lighthouse of

Nöbeti hiç elden bırakmıyorsunuz. Demek siz de uzaktan da

the world? You just never let go of the watch. This means you,

olsa bizi seviyorsunuz. Biz derken, dünya demek istedim yani.

too, love us – even if from a distance. When I say us, I mean the

Ama uzaktan. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli dediği

world. From a distance, though. Like the song says, Loving you

gibi şarkının. Belki de en iyisini yapıyorsunuz, bizi uzaktan

from a distance is the best kind of love. You are perhaps doing

severek. Yakından sevilecek pek halimiz kalmadı çünkü. Ha-

what’s best by loving us from a distance, for there is not much

limiz, yani dünya hali. O yüzden senden, senin hallerinden

left of us to love from nearby. Our state, I mean that worldly

konuşmak daha güzel.

state. So it is better to talk of you, of your states.

Yeni ay, hilal, ilk dördün, dolunay, son dördün… Her halin

New moon, crescent, first quarter, full moon, last quarter… Each

güzel ve sen hepsinde de -inanılmaz demek az gelir, en iyisi

state of yours is beautiful and you have donned – saying unbe-

hiçbir şey dememek- bambaşka güzelliklere büründün. Ve

lievable would not be sufficient, it is best not to say anything

her seferinde de mutluluk diye göründün. İnsanlar sözleriyle,

– all sorts of beauties in each and every one of them. And you

hayvanlar sesleriyle, bitkiler nefesleriyle şükrettiler. Tıpkı gü-

have appeared as bliss each time. People counted their blessings

neşin doğuşu gibi senin varlığına, aydınlığına da şükrettiler.

with their words, animals with their sounds, plants with their

Güneş üstüne yakılmış türküler vardır ama Ay üstüne söylenmiş türküler çoktur. Ay doğar Bedir Allah / Bu sevda nedir

breaths. They praised your existence, your brightness just like
the rising of the Sun.

Allah? türküsüyle severim seni, Bir ay doğar ilk akşamdan

There are folk songs on the Sun but folk songs on the Moon are

geceden türküsüyle ağlarım, Aylı gece serin gülek göy çemen

aplenty. I love you with the folk song The Moon comes out in

/ dört yanımız ıtır saçar yasemen / ancak meni bu dertlere

full, Allah / What kind of love is this, Allah, I cry with the folk

garkeden /ne çemendir ne çiçektir / sen sen sen ay balam sen

song A moon rises from the first night, from the dark, and I lose

sen sen diyen Azeri türküsüyle de kendimden geçerim.

myself with the Azerbaijani folk song that says, A night with the
Moon, a cool wind, green grass / surrounded by fragrant jasmine
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Ay’ın halleri türlü türlü. Kendi halleri var. Bir de insanlara

all around / what causes this trouble in me, though / is neither

yaptığı haller var. Şu üçünü saydığım türkülerde bile halden

the flower nor the grass / you, you, you, my beautiful one, you,

hale çeviriyor baksanıza. Ya şiirler? Adeta bir Ay antolojisi.

you, you. The Moon has all kinds of states. It has its own. Then

Nazım Hikmet’in “Kuvay-ı Milliye Destanı”ndaki şu bölüm,

there are states it inflicts on people. Just look at it, even in the

şu atmosfer, şu seyir unutulur gibi değil: Ayın altında kağnı-

three folk songs I have listed it takes you from one state to anoth-

lar gidiyordu / Kağnılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon’a

er. And what about poems? They are almost like an anthology

doğru / Toprak öyle bitip tükenmez / dağlar öyle uzakta /

of the Moon. This part, this atmosphere, this scenery in Nazım

sanki gidenler hiçbir zaman / hiçbir menzile erişmeyecekti.

Hikmet’s “Kuvay-ı Milliye Destanı” is unforgettable: Ox carts

Tuna Kiremitçi’nin ilk şiir kitabının da adı olan “Ayabakan-

were moving under the Moon / Ox carts were moving towards

lar”ı iki kez hatırlıyorum, ikincisi “aya bak anlar”. Hollandalı

Afyon via Akşehir / The lands so far from withering away / the

bir arkadaşımız vardı, Wilbert, felsefeci, “Ay kursu”na yazıl-

mountains at such distance / it is as if those who have left will

mıştı. Ay üzerine her şeyin konuşulduğu. Aydede’nin göz kırp-

never / reach any destination at all. I twice remember the name

tığı bile. Ay sanki komşumuzdu ya da mahalleden çocukluk

of the poetry book by Tuna Kiremitçi, “Ayabakanlar”, the sec-

arkadaşımız. Aynı sınıfta olabilir miydik?

ond one is “look at the Moon, it understands”. We had this Dutch

Ay hem öyle yakın hem de gözümüzün önünde olduğu için sırlarını bilemediğimiz bir şeydi. Sonra dediler ki, 20 Temmuz
1969 günü, içinde 3 astronot bulunan Apollo 11 uzay aracı
Ay’a indi ve Neil Armstrong Ay’a ayak basan ilk insan oldu.
Babaannem demedi ama yaşlı kadınlardan biri, “Anam Ay’a
kurban olsunlar!” dedi ve inanmadı.
Ben mi? Ben inandım maalesef. İnsan, dünyayı bunca kirlettikten sonra bir de Ay’a gitmeye biraz utanmalıydı değil mi?
Ama nerdeee!

friend, Wilbert, a philosopher, he had signed up for a “Moon
course”. One where everything about the Moon was talked about.
Even that the man on the Moon blinks. It was as if the Moon was
a neighbor of ours, or a childhood friend from the neighborhood.
Could it be possible that we were in the same class?
Because it was so close and right in front of our eyes, the Moon
was something the secrets of which we did not know. Then they
said that on the day of 20 July 1969, the Apollo 11 spacecraft
with 3 astronauts landed on the Moon and Neil Armstrong became the first man to set foot on the Moon. It was not my grandmother who said it but one of the elderly ladies said, “My oh my,
I would give it all away for the Moon” and just couldn’t believe it.
Me? As for me, I unfortunately did believe it. Mankind should
have had some shame to set off for the Moon after all the
pollution it has caused here, right? You wish!
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Portreler
Portraits

Bir asırlık yaşam macerası
Halil İnalcık
A centennial life adventure
Halil İnalcık
Dr. Nergiz Nazlar

Tarih alanındaki üstün çalışmaları ve yetiştirdiği sayısız öğrencisi ile “Hocaların
Hocası”, “Tarihçilerin Kutbu” olarak kabul gören Prof. Dr. Halil İnalcık,
Cambridge Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından dünyada sosyal bilimler
alanında isim yapmış 2 bin bilim insanı arasında gösteriliyor.
Deemed the “Teacher of Teachers” and “Pole of Historians” with his outstanding
works in the field of history and numerous students he raised, Prof. Halil İnalcık is
shown by the Cambridge International Biographical Centre among the
2 thousand scientists who made a name in the field of social science in the world.
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Rivayet odur ki Halil İnalcık’ın doğduğu gün İngiliz gemileri

Rumor has it that the day Halil İnalcık was born, British ships

İstanbul’da Haydarpaşa Garı’nı bombalamaktadır. Sene 1918

were bombarding the Haydarpaşa Train Station in İstanbul. It

olsa gerek, gerçi nüfus kağıdında 1916 yazar. Cihan Harbi hâlâ

must be 1918 – though 1916 is written on his birth certificate.

sürmektedir, Türkiye Cumhuriyeti ise henüz kurulmamıştır.

The World War was still in progress and the Republic of Turkey

İşte İnalcık böyle bir dünyaya gözlerini açar. Tam bir asır

was not founded yet. İnalcık was born into such a world. His

sürer yaşam macerası. Onlarca kitap ve üç yüzü aşkın ma-

life adventure lasted exactly a century. Having written tens of

kaleyi vücuda getiren Halil İnalcık, dünyanın her yerinden

books and over 3 hundred articles, Halil İnalcık became the luck,

sayısız öğrencinin şansı, hocası, hatta Hocaların Hocası olur.

teacher and even Teacher of Teachers for numerous students

Kendisinin de küçücük yaşlarında parçası olduğu Osmanlı

from all over the world. He dedicated his life until his last breath

dünyasını bütünüyle anlamak, bu tarihi anlamlandırmak ve

to completely understanding the Ottoman world, of which he

anlatmak için son nefesine kadar ömrünü ilmî çalışmalara

also was a part when he was still a young boy, interpreting and

vakfeder.

explaining this history.

Kırım göçmenlerinden Seyit Osman Nuri ile Ayşe Bahriye

Born to Crimean immigrants Seyit Osman Nuri and Ayşe

Hanım’ın çocukları Halil İnalcık, iyi bir tahsil hayatına sa-

Bahriye Hanım, Halil İnalcık had a good educational life. The year

hip olur. Saygın eğitim kurumlarından Balıkesir Necati Bey

he graduated from one of the respected educational institutions,

Muallim Mektebi’nden mezun olduğu yıl yurt çapında açılan

Balıkesir Necati Bey Teaching School, he attended the nation-

sınava katılarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya

wide exam and ranked among the 40 students who were entitled

Fakültesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan 40 öğrenci ara-

to receive education in Ankara University Faculty of Language,

sına girer ve aynı okulda akademik faaliyetlerini sürdürür.

History and Geography, and carried out his academic activities

1942 yılında “Tanzimat ve Bulgar Meselesi” başlıklı teziyle

in the same school. He was accorded the title of doctor with his

doktor unvanına, ertesi sene doçentliğe, 1952’de ise profesör-

thesis titled “The Tanzimat Reforms and the Bulgarian Issue”

lük pâyesine hak kazanır.

in 1942, associate professor next year, and professor in 1952.
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Çok iyi seviyede Osmanlı Türkçesinin

Having a good command of English,

yanı sıra iyi derecede İngilizce, Fransız-

French and German as well as a very

ca ve Almancası olan İnalcık, Arapça,

good command of Ottoman Turkish,

Farsça ve İtalyanca dillerine de orta

İnalcık had an intermediate command of

düzeyde hâkimdir. İlk yurt dışı dene-

Arabic, Farsi and Italian. He gained one

yimlerinden birini, çalışma alanındaki

of his first international experiences in the

ihtisasını artırması için fakültesinin

United Kingdom in 1949 with the support

verdiği destekle 1949 yılında İngilte-

of his faculty for enhancing his special-

re’de edinir. Burada dünyanın sayılı

ization. Here, he worked on the records

arşivine sahip müzelerinden biri olan

regarding the Ottoman history in the

British Museum’da Osmanlı tarihine

British Museum, which is one of the muse-

ilişkin kayıtlar üzerinde çalışır. Bu ta-

ums with numbered archives of the world.

rihten sonra da defalarca kez göçmen

Following that date, he would carry out

kuş misali dünyanın çeşitli arşiv ve

studies on the Ottoman history in differ-

müzelerinde Osmanlı tarihi üzerine

ent archives and museums of the world

çalışmalar gerçekleştirir.

for many times like a migratory bird.

Halil İnalcık çeşitli yıllarda Columbia,

In various years, Halil İnalcık gave lec-

Harvard, Princeton ve Pennsylvania

tures as a visiting professor in Columbia,

üniversitelerinde ziyaretçi profesör ola-

Harvard, Princeton and Pennsylvania

rak dersler verir. Osmanlı’nın siyasi ta-

universities. He conducted researches

rihinin yanı sıra sosyal ve ekonomik ta-

that marked an era with his analyses

rihine ilişkin incelemeleriyle çığır açan

regarding the social and economic histo-

araştırmalara imza atar. Arşiv materyal

ry as well as the Ottoman political his-

ve belgelerine dayalı ampirik çalışma

tory. Thanks to his empirical working

tekniği sayesinde zamansız ve mekan-

technique based on archive materials

sız genellemelere, havada asılı teori-

and documents, he didn’t give credit to

lere paye vermez. İlk kez Londra’da ve

timeless and placeless generalizations

Halil İnalcık,
Osmanlı’nın siyasi
tarihinin yanı sıra
sosyal ve ekonomik
tarihine ilişkin
incelemeleriyle çığır
açan araştırmalara
imza atmıştır.
Halil İnalcık conducted
researches that marked
an era with his analyses
regarding the social
and economic as well
as the political history of
the Ottomans.

İngilizce basılan Osmanlı İmparatorluğu: Klasik Çağ 1300-

that had no ground. His work titled The Ottoman Empire: The

1600 (The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600)

Classical Age 1300-1600, which was printed for the first time in

başlıklı çalışması yoğun ilgi görür ve tüm Balkan dillerinin

London in English drew huge interest and was translated into

yanı sıra Arapçaya da çevrilir. Kitap böylece dünya üniversite-

Arabic as well as all Balkan languages. The book has become

lerinde okutulan temel eserler arasında yerini alır.

one of the fundamental works taught in world universities.

1972 yılında Ankara Üniversitesi’nden emekli olan İnalcık,

Having retired from Ankara University in 1972, İnalcık con-

Osmanlı Tarihi Kürsüsü’nü kurduğu Chicago Üniversitesi’n-

tinued his studies until 1986 at Chicago University where he

de 1986 yılına dek çalışmalarını sürdürür. Buradan da emekli

established the Department of Ottoman History. After retiring

olduktan sonra Bilkent Üniversitesi’nin daveti üzerine 1992’de

from there, he returned to Turkey in 1992 upon the invitation of

Türkiye’ye döner ve bu üniversitede lisansüstü tarih bölümü

Bilkent University. He gave lectures within the body of Bilkent

eğitim programını kurarak 23 yıl da Bilkent Üniversitesi bün-

University for 23 years by establishing the Graduate Program

yesinde dersler verir, değerli öğrenciler yetiştirir.

of History in this university and educated valuable students.

Halil İnalcık, International Association for Social and

Halil İnalcık started a great initiative by establishing an inter-

Economic History of Turkey adlı uluslararası bir birlik kurarak

national union named International Association for Social and

Osmanlı ve Türk tarihi üzerine araştırmaların paylaşılması

Economic History of Turkey to share and improve researches

ve geliştirilmesi için büyük bir girişimde bulunur. Bu kapsam-

on Ottoman and Turkish history. Within this framework, he led

da ilki 1977’de Hacettepe Üniversitesi’nde olmak üzere toplam

the meeting of 11 international congresses, the first of which

11 uluslararası kongrenin toplanmasına öncülük eder.

convened at Hacettepe University in 1977.
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Halil İnalcık’ın ilk kez
Londra’da ve İngilizce basılan
Osmanlı İmparatorluğu:
Klasik Çağ 1300-1600 başlıklı
çalışması yoğun ilgi görür ve
tüm Balkan dillerinin yanı sıra
Arapçaya da çevrilir.
Halil İnalcık’s work titled The Ottoman
Empire: The Classical Age 1300-1600,
which was printed for the first time in
London in English drew huge interest and
was translated into Arabic as well as all
Balkan languages.

Osmanlı ve Türk tarihi üzerine yürüttüğü özgün çalışmaları

He was accorded many awards, medals and orders such as the

nedeniyle kendisine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

Republic of Turkey’s Ministry of Foreign Affairs Distinguished

Yüksek Hizmet Madalya ve Diploması, Kültür Bakanlığı Kül-

Service Award and Diploma, Ministry of Culture’s Culture

tür ve Sanat Büyük Ödülü, Macaristan Cumhurbaşkanlığı

and Art Grand Award, Order of Merit of Hungarian Presi-

Liyakat Nişanı, Romanya Devlet Nişanı ve Beratı gibi birçok

dency, Order of the Romanian State for his unique works he

ödül, madalya ve nişan takdim edilir. Yurt içindeki üniversi-

carried out on Ottoman and Turkish history. He was awarded

telerin yanı sıra yurt dışında da Atina, Kudüs İbranî, Bükreş,

the title of honorary PhD by many worldwide respected uni-

Sofya, Manas üniversiteleri gibi dünyaca saygınlığı haiz birçok

versities such as Athens, The Hebrew University of Jerusalem,

üniversite tarafından fahri doktora unvanına layık görülür.

Bucharest, Sofia and Manas along with Turkish universities.

1966’da daha sonra başkanlığını da yürüteceği Uluslararası

He was elected a member to the International Association of

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Kurumu’na (Association

the Southeast European Studies (AIESEE) in 1966 of which he

Internationale des Etudes du Sud-Est Européen-AIESEE),

would later be the chairman, the Royal Historical Society in

1974’te İngiltere Kraliyet Tarih Cemiyeti’ne (Royal Historical

1974, the American Academy in 1986, the Atatürk Supreme

Society), 1986’da Amerikan Akademisi’ne, 1992’de Atatürk

Council for Culture, Language and History in 1992 and the

Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na ve 1993’te Britanya

British Academy in 1993. He was accorded the title of honor-

Akademisi’ne üye seçilir. Kraliyet Asya Cemiyeti’nin (Royal

ary member by the Royal Asiatic Society as well as the Turkish

Asiatic Society) yanı sıra Türkiye Bilimler Akademisi tarafın-

Academy of Sciences.

dan da şeref üyesi olarak onurlandırılır.
25 Temmuz 2016 tarihinde çoklu organ yetmezliği nedeniy-

of Teachers who passed away on 25 July 2016 due to mul-

le vefat eden Hocaların Hocası, Bakanlar Kurulu Kararı ile

tiple organ failure was buried in the presence of his family,

hakkında çok sayıda çalışmasının bulunduğu Fatih Sultan

those who love him, his students and colleagues in the Fatih

Mehmed’in de türbesinin yer aldığı Fatih Camii Haziresi’ne

Mosque Cemetery where there is also the tomb of Mehmed the

ailesi, sevdikleri, öğrencileri ve meslektaşları huzurunda def-

Conquerer about whom he has many works. Halil İnalcık con-

nedilir. Halil İnalcık sadece sevdiklerinin ve yetiştirdiği öğren-

tinues to live not only in the hearts of his beloved ones but also

cilerin gönüllerinde değil, tüm dünyada okunan ve okutulan

in the minds with his works read and taught all over the world.

eserleriyle zihinlerde yaşamaya devam etmektedir.
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Perspektif
Perspective

“Ya atomları manipüle edersek?”
Nanoteknoloji
“What if we manipulate atoms?”
Nanotechnology
Buğra Ayan

Nanoteknoloji gün geçtikçe hayatın

We come across nanotechnology in

daha fazla alanında karşımıza çıkıyor.

more fields of our life by the day. Nano-

Metrenin milyarda biri anlamına gelen

technology, which we can define as un-

nanometre ölçeğindeki yapıların anla-

derstanding, controlling and changing

şılması, kontrol edilmesi ve değiştiri-

the structures of the scale of nanometer

lebilmesi olarak tanımlayabileceğimiz

that refers to one billionth of a meter, is

nanoteknoloji malzeme bilimi, tıp, biyo-

used in many fields such as materials

loji, kuantum bilgisayarları gibi birçok

science, medicine, biology and quantum

alanda kullanılıyor.

computers.

Peki,
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bu

serüven

başladı?

Well, how did this adventure start? The

Nanoteknolojinin kavramsal çerçeve-

conceptual framework and the men-

si ve düşünce yapısı, fizikçi Richard

tality of nanotechnology are based

Feynman’ın 1959 yılında Amerika Fizik

on a speech delivered by the physicist

Topluluğu’nda yaptığı bir konuşmaya

Richard Feynman in 1959 at the Ameri-

dayanıyor.

Feynman

nasıl

konuşmasında

can Physicist Association. In his speech,

bilim insanları atom ve molekülleri

Feynman touched upon what could hap-

manipüle ederlerse bunun sonucunda

pen if scientists manipulated atoms and

olabileceklere değiniyor. Bundan yak-

molecules. Approximately 22 years lat-

laşık 22 yıl sonra ise Japon profesör

er, Japanese professor Norio Taniguchi

Metrenin milyarda birini ifade eden nanometre ölçeğine göre bir karıncanın başı
bir milyon nanometreye, DNA molekülleri ise iki buçuk nanometreye karşılık geliyor.
According to the nanometer scale which refers to one billionth of a meter, while the head of an ant
corresponds to one million nanometers, DNA molecules equal to two and a half nanometers.

Norio Taniguchi “nanoteknoloji” terimini kullanarak kavra-

used the term “nanotechnology” and had the concept intro-

mı literatüre sokuyor. Elbette burada ilk zorluk nano boyutu

duced to literature. Of course, the first difficulty here was to

insanlara anlatmak oluyor. Bir karıncanın başı bir milyon

explain the nano dimension to the people. While the head of

nanometreye tekabül ederken, DNA molekülleri iki buçuk

an ant corresponds to one million nanometers, DNA molecules

nanometreye karşılık geliyor. Aynı yıllarda Taramalı Tünel-

equal to two and a half nanometers. In the same years, with the

leme Mikroskopu’nun (Scanning Tunneling Microscope) ica-

invention of the Scanning Tunneling Microscope, atoms could

dıyla birlikte atomlar ilk defa tek başına görülebiliyor. Bu icat

be viewed alone for the first time. This invention brought the

1986 yılında Gerd Binnig ve Heinrich Rohrer’e Nobel Ödülü

Nobel Prize for Physics to Gerd Binnig and Heinrich Rohrer

kazandırıyor. 1989 yılında 35 xenon atomuyla IBM logosu

in 1986. In 1989, IBM’s logo was written with the 35 xenon

yazılıyor. Çeşitli araştırma merkezleri ve stratejik planlama

atom. Various research centers and strategic planning initia-

girişimleri “nanoteknoloji” alanında yer almaya başlıyor. Söz

tives started to take place in the field of “nanotechnology”. The

konusu gelişmeler, atomların manipülasyonunda bir dönüm

said developments are considered a turning point in the ma-

noktası olarak görülüyor. Bu tarihten itibaren de su geçir-

nipulation of atoms. As of this date, various inventions have

mez polar montlar, gece görüşüne yakalanmayan kıyafetler,

been introduced in our lives such as waterproof polar jackets,

sınai ve askerî alanlarda kullanılan nanorobotlar gibi çeşitli

clothes that are not detected by night vision, and nanorobots

icatlar hayatımıza dahil oluyor.

used in industrial and military fields.
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Peki, nanoteknolojinin geleceğinde neler var? Karşımıza ilk

Well, what is expected in the future of nanotechnology? We first

olarak “doktorların bedenimizin kaynak kodlarını öğrenmesi”

come across “doctors’ learning of the source codes of our body”.

çıkıyor. Bunun anlamı şu: Giyilebilir teknolojiler ile sürek-

This means that our health monitored continuously by weara-

li gözlemlenen sağlığımız ve bedensel aktivitelerimiz bir tür

ble technologies and physical activities will appear before the

bilgisayar kaydı gibi doktorun önüne düşecek ve belki de bu

doctor as a computer record and instantaneous interventions

verilere uzaktan anlık müdahaleler edilebilecek.

to this data can be made from far away.

İkinci olarak, sensörlere boğulmuş bir dünya ile karşılaşıyo-

Secondly, we come across with a world drown in sensors. There

ruz. Kafamızı çevirdiğimiz veya çeviremediğimiz her yerde

will be sensors at every spot we can and cannot turn our heads.

sensörler olacak. Bu sensörler sayesinde belediyeler hizmetle-

Thanks to these sensors, the municipalities may receive feed-

rinin gidişatıyla ilgili geri bildirim alabilecek.

back regarding the process of municipality services.

Üçüncü olarak, “kendi kendini onarabilen yapılar” gündemi-

Thirdly, “self-repairing structure” are brought to our agenda. In

mize giriyor. Bu alanın arka planında nanoteknolojinin ma-

the background of this field is the combination of nanotechnolo-

kine öğrenmesiyle birleşmesi yer alıyor. Örneğin, nanorobot

gy and machine learning. For example, an “artificial butterfly”

şeklinde üretilmiş bir “yapay kelebek” karşılaştığı zorluklarla

produced as a nanorobot will develop itself as it handles the dif-

başa çıktıkça kendisini geliştirebilecek. Benzer uygulamalarla

ficulties it faces. We will see similar applications in the field of

sağlık alanında da karşılaşılacak.

health, as well.

Dördüncü olarak, “büyük veri evrenine yolculuk” geliyor.

Fourthly comes the “journey to the Big Data universe”. Big Data

Büyük veri sürekli konuşulan fakat pratikte uygulama şansı

is a subject that is often discussed but has a small chance of

az bulunan bir konu. Fakat nanoteknoloji ile toplanan verinin

application in practice. However, the sensitivity of the data col-

hassasiyeti çok daha yüksek seviyelere çıkacak. Bu da sokak-

lected through nanotechnology will increase to higher levels.

taki trafiğin düzenlenmesinden suç oranlarının düşmesine

This will trigger positive developments in many subjects from

birçok konuda olumlu gelişmeleri tetikleyebilecek.

the arrangement of traffic to decrease in crime rates.

Nanoteknoloji, normalden çok daha fazla enerji üreten gelişmiş bataryaların
tasarımında kayda değer bir rol oynuyor.
Nanotechnology plays a crucial role in the design of developed batteries that produce more
energy than normal.

Bunların ötesinde belki de en önemli başlık, “iklim değişikliğiy-

Furthermore, maybe the most important topic is to “to be able to

le başa çıkabilme”. İklim değişikliğine karşı savaşta en önemli

cope with climate change”. In the fight against climate change,

unsurlardan biri elektrik kullanımı. Bu noktada nanoteknoloji,

one of the most important issues is the use of electricity. At this

normalden çok daha fazla enerji üreten gelişmiş bataryaların

point, nanotechnology plays a crucial role in the design of devel-

tasarımında kayda değer bir rol oynuyor. Bu da elektrikli ara-

oped batteries that produce more energy than normal. This in-

balar başta olmak üzere birçok yenilikçi teknolojiye ilham ve-

spires many innovative technologies, particularly electric cars.

riyor. Dolayısıyla nanoteknolojik gelişmeler gelecekteki enerji

Therefore, nanotechnological developments have the power to

politikalarını da doğrudan etkileyebilecek güçte.

directly affect energy policies in the future.

Özetle, yarım yüzyıl önce fizikçi Richard Feynman’ın sorduğu

To sum up, the question “What if we can manipulate atoms?”

“Ya atomları manipüle edebilirsek?” sorusunun bugün milyar-

asked by physicist Richard Feynman has an answer today that

larca insanın hayatını doğrudan etkileyebilecek bir cevabı var.

can directly affect the lives of billions of people. In the world of

Engin bir derya olan nanoteknolojinin dünyasında insanlık

nanotechnology, which is a profound ocean, humankind will

gün geçtikçe yeni kulaçlar atarak derinlere ilerleyecek.

progress to depths through new strokes by the day.
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Röportaj
Interview

Kubilay Eralp Dinçer:
Ebru yapmak eski bir dostla oturup
saatlerce muhabbet etmeye benziyor
Marbling is like sitting with an old
friend and chatting for hours
Röportaj Interview: Emre Bozkır

12 yıldır ebru sanatını icra eden, bu alanda yurt içinde ve yurt dışında pek çok
önemli çalışma gerçekleştiren Kubilay Eralp Dinçer, “Ebru 800 yıllık bir geleneğe
ve derin bir felsefeye sahip. Bu felsefe sevgi ve hoşgörü üzerine kurulmuş. Ebru
ile uğraşmak insan psikolojisi ve ilişkileri üzerinde olumlu etkiler yaratıyor” diyor.
Having practiced marbling for 12 years and carried out important works at home and
abroad in this field, Kubilay Eralp Dinçer says, “Marbling has an 800-year-old tradition
and a deep philosophy. This philosophy is based upon love and tolerance. Engaging in
marbling creates positive effects on human psychology and relationships.”
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Öncelikle, kısaca ebru sanatının tarihinden bahse-

First of all, could you please briefly mention the

debilir misiniz?

history of the art of marbling?

Ebru sanatının ne zaman, nasıl ve nerede ortaya çıktığını

It’s not possible to tell exactly when, how and where the art of

kesin olarak söyleyebilmek mümkün değil. Bundan yakla-

marbling emerged. We know that around 1200 years ago an

şık 1200 sene önce Çin’de bizimkine benzer bir sanatın var-

art similar to ours existed in China. But we cannot see it in our

lığından haberdarız. Ancak günümüzde kendisine rastlaya-

day. There is also an art called suminagashi or beninagashi that

mıyoruz. Yaklaşık 1000 sene önce Japonya’da ortaya çıkan,

emerged in Japan around 1000 years ago and is still practiced.

suminagashi veya beninagashi olarak adlandırılan ve hâlâ

We can say that Turkish marbling was born in the Middle East,

uygulanan bir sanat da var. Türk ebrusunun ise yaklaşık

in Bukhara 800 years ago, reached Anatolia via the Silk Road

800 sene önce Orta Asya’da, Buhara’da doğduğunu, İpek Yolu

through India and Iran and thence arrived in İstanbul.

ile Hindistan ve İran üzerinden Anadolu’ya ve oradan da
İstanbul’a ulaştığını söyleyebiliriz.
Marmara Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü’nden mezunsunuz. Ebru sanatıyla tanışma hikayenizi anlatabilir misiniz?
12-13 sene önce bir arkadaşımı ebru yaparken izlemiştim,
sonra bir-iki ebru da bana yaptırmıştı. Fırçayı parmağıma
vurduğumda suya düşen boyalar yıllarca mikroskopta gördüğümüz hücrelerin şekillerini andırıyordu. Bu durum bende
merak ve heyecan uyandırdı. Ebru sanatının iki temel mal-

You graduated from Marmara University Department
of Biology Teacher Education. Could you tell how you
met the art of marbling?
12-13 years ago I watched a friend of mine do marbling, and
later he made me marble a few papers. The dyes that dropped
on the water when I struck the brush on my finger resembled
the shapes of cells that we had observed on the microscope for
years. This aroused curiosity and excitement in me. Two basic
materials of the art of marbling are water and soil, just like in
life itself. This is how I first met marbling and I could never give

zemesi su ve topraktır, aynı yaşamın kendisinde olduğu gibi.

up afterwards.

Ebru ile ilk tanışmam bu şekilde oldu ve bir daha da bıraka-

How did the idea of establishing the Ebru Workshop

madım.
Ebru Atölyesi’ni kurma fikri nasıl gelişti? Atölyede
ne tür çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?
İnsan yaşadığı, gördüğü güzellikleri başkalarıyla paylaştıkça
mutlu oluyor. Bu işe gönül verdikten sonra neden bir atölyemiz olmasın ve insanlarla bu sanatı paylaşmayalım diye düşündüm, sonrasında atölye kendi kendine şekillendi ve gelişti.
Atölyemizde haftanın 3 günü düzenli olarak ebru dersleri
yapılıyor. Öğrencilere dilimizin döndüğünce orijinal malzemelerle klasik Türk ebrusu öğretmeye çalışıyoruz. Çocuklarla atölye çalışmalarımız da var. Klasik Türk ebrusu dışında,
farklı boyalarla deri, cam, kumaş, ahşap, seramik gibi yüzeylere ebru uygulayarak ürün tasarlıyoruz. Malzemelerimizin

develop? What kind of activities do you carry out at
the workshop?
People become happy as they share the beauties they see with
others. After I lost my heart to marbling, I thought why not have
our own workshop and share this art with people, and then the
workshop shaped and developed by itself.
At our workshop, marbling courses are carried out regularly
3 days a week. We try to teach students classical Turkish marbling as much as we could by using original materials. We also
do workshops with children. Apart from classical Turkish marbling, we design products by marbling surfaces such as leather,
glass, cloth, wood and ceramic with various dyes. We prepare
various videos to show the art of marbling more to people.

üretimini atölyemizde kendimiz gerçekleştiriyoruz. Çeşit-

How does engaging in the art of marbling make you

li videolar hazırlayarak insanlara ebru sanatını daha fazla

feel? What do you think this art contributes to people?

göstermeye çalışıyoruz.

I think marbling is like sitting with an old friend and chat-

Ebru sanatıyla uğraşmak size neler hissettiriyor?

ting for hours. First of all, it makes one feel good. Every

Sizce bu sanat insanlara neler katıyor?

time I sit at the tank, I feel as if I am starting a new journey.
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Ebru yapmak eski bir dostla oturup saatlerce muhabbet etme-

Working with water and soil, bringing them together some-

ye benziyor bence. Öncelikle insanın kendisini iyi hissetmesine

how and witnessing the dialogue between them are not some-

sebep oluyor. Teknenin başına her oturduğumda yeni bir yol-

thing one can easily give up. On the other hand, it is an internal

culuğa başlıyormuşum hissine kapılıyorum. Suyla ve toprakla

journey or meditation. Human nature enables people to know

uğraşmak, onları bir şekilde buluşturup aralarındaki diyaloğa

themselves or other people better. Marbling has an 800-year-

şahit olmak kolay kolay vazgeçilecek bir şey değil. Bir yandan

old tradition and a deep philosophy. This philosophy is based

da içsel bir yolculuk veya meditasyon. İnsanın tabiatı, kendisini

upon love and tolerance. Naturally, engaging in marbling

ve başka insanları daha iyi tanımasını sağlıyor. Ebru 800 yıllık

creates positive effects on human psychology and relationships.

bir geleneğe ve derin bir felsefeye sahip. Bu felsefe sevgi ve hoşgörü üzerine kurulmuş. Ebru ile uğraşmak insan psikolojisi ve
ilişkileri üzerinde olumlu etkiler yaratıyor doğal olarak.
Ülkemizde son yıllarda ebru sanatı oldukça popülerlik
kazandı. Siz bu ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
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In recent years, the art of marbling has become quite
popular in our country. How do you evaluate this
interest shown by people?
The art of marbling has stopped being an art facing the danger of disappearing and become considerably popular. In

Ebru sanatı kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış bir sa-

2014, UNESCO included the art of marbling in the Represent-

nat olmaktan çıkıp oldukça popüler bir hâle geldi. 2014 senesin-

ative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity by

de UNESCO ebru sanatını, “Türk Kağıt Süsleme Sanatı” adıyla

the name “Turkish Art of Marbling”. In our country, the art of

İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’nın Temsilî Listesi’ne

marbling is taught at hundreds of courses and schools. There

aldı. Ülkemizde yüzlerce kursta ve okullarda ebru sanatı öğre-

are people engaged in marbling in almost all countries in the

tiliyor. Dünyanın hemen her ülkesinde ebru ile uğraşan kişiler

world. I see the fact that people become acquainted with mar-

var. İnsanların ebru ile tanışmasını, ebru yapmasını ve ebruyu

bling, practice marbling, and know marbling as pleasing de-

tanıyor olmasını mutluluk veren gelişmeler olarak görüyorum.

velopments. I believe in the necessity of any kind of innovation,

Klasik Türk ebrusunun özü bozulmadan ve yeri ayrı tutularak

progress to be made without spoiling the essence of classical

yapılacak her türlü yeniliğin, gelişmenin ve ebru sanatının daha

Turkish marbling and by preserving its special place, and that

fazla insana ulaştırılabilmesinin gerekliliğine inanıyorum.

the art of marbling is brought to more people.

“Ebru, estetik güzelliğinin
yanı sıra uygulama tekniğinin
farklılığı, içinde barındırdığı
zarif matematiği ve felsefesi
sayesinde kelimenin tam
anlamıyla insanları büyülüyor.”
“Marbling literally bewitches
people thanks to the distinctness
of its application technique, and
the elegant mathematics and
philosophy it contains, besides its
aesthetical beauty.”

Yurt içinde ve yurt dışında sergi, festival gibi çeşit-

You attend various events at home and abroad

li etkinliklere katılıyorsunuz. Yurt dışında ebru

such as exhibitions and festivals. How is the art of

sanatı nasıl karşılanıyor, gittiğiniz etkinliklerde nasıl

marbling greeted abroad, what kind of reactions do

tepkiler alıyorsunuz?

you receive in events you attend?

Geçtiğimiz yıllar içinde yurt dışında ebru sanatı ile birlikte

We took part in many events with the art of marbling abroad

birçok etkinlikte yer aldık; sergi, atölye çalışması, gösteriler

in the previous years; for example, exhibitions, workshops

gibi. Zaman zaman çocuklarla çalışma şansımız da oldu. Her

and shows. From time to time, we had the chance to work

yaştan ve her kesimden insanlar ebru ile ilk tanıştıklarında

with children, too. When people of all ages and from all walks

aynı tepkiyi veriyorlar. Yüzlerinde bir gülümseme beliriyor

of life first meet marbling, they give the same reaction. A smile

ve çok şaşırıyorlar. Ebruyu anlatmaya ve göstermeye devam

appears on their faces, and they get quite amazed. As we keep

ettikçe bu şaşkınlık beraberinde saygıyı da getiriyor. Ebru,

on explaining and demonstrating marbling, this amazement

estetik güzelliğinin yanı sıra uygulama tekniğinin farklılığı,

is accompanied by respect. Marbling literally bewitches peo-

içinde barındırdığı zarif matematiği ve felsefesi sayesinde keli-

ple thanks to the distinctness of its application technique, and

menin tam anlamıyla insanları büyülüyor. İnsanlar ve ülkeler

the elegant mathematics and philosophy it contains, besides

arasında dostluk köprüleri kuruluyor.

its aesthetical beauty. Bridges of friendship are built between

PTT’nin

ev

sahipliğinde

gerçekleştirilen

UPU

people and countries.

Dünya CEO Forumu kapsamında bir gösteri sun-

You put on a performance within the scope of the

dunuz. Bu etkinlikle ilgili değerlendirmelerinizi

UPU World CEO Forum hosted by PTT. May we learn

öğrenebilir miyiz?

your considerations about the event?

Bizim için oldukça keyifli bir etkinlikti. Sahnede 10 dakikalık

It was a highly pleasant event for us. We put up a 10-minute per-

bir gösteri sunduk. Sonrasında açtığımız iki tekneye misafir-

formance on the stage. Afterwards, our guests visited the two

lerimiz gelerek ebru yaptılar ve ebru hakkında sohbet ettik.

tanks we set up, and marbled paper, then we had a chat about

Çeşitli ülkelerden 200’e yakın davetli vardı sanırım ve birço-

marbling. I guess there were around 200 guests from various

ğu da bu sanatla ilk defa bu etkinlik sayesinde tanışmış oldu.

countries, and most of them got to know this art through this

Ülkemizle ilgili unutulmayacak bir deneyim yaşadılar.

event. They had an unforgettable experience about our country.
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Geçmişin postası
Post of the past

Erzurum Kongresi
Erzurum Congress
Bütün belediye ve millî cemiyetlere;

To all municipalities and national societies;

Kutsal vatanın parçalanması ve millî bağımsızlığımızın orta-

Our congress, about which was decided with the consensus

dan kaldırılması için varlığımıza yöneltilmiş olan hiddet ve

of the Eastern Anatolian provinces to convene by bringing

tehdit silahını kırmak amacıyla ve Ermeni ve Yunan arzula-

together the representatives of all districts, sanjaks and prov-

rına karşı milletin azim ve imanından oluşan sağlam bir set

inces in order to eliminate the violence and threat against our

oluşturmak üzere Doğu Anadolu vilâyetlerinin ortak kararıyla

existence for disintegrating the holy motherland and take away

bütün kaza, sancak ve vilâyet temsilcilerinden oluşarak top-

our national independence and to create a solid set composed

lanması kararlaştırılan ve bütün siyasî farklılıklar ile şahsî iş-

of the determination and faith of the nation against the Arme-

lerin üzerinde bulunan kongremiz, Allah’ın yardımı ve Hazreti

nian and Greek wills, has been opened today – coinciding the

Peygamber’in maneviyatı sayesinde milletin bağımsızlığını

glorious day the nation has gained its independence – thanks

kazandığı yüce güne rastlayarak bugün açıldı.

to Allah’s help and the spirit of the Prophet.

Osmanlı ve İslam dünyasından ayrılmamak üzere hilâfet

In order to manifest once again that we are determined to make

ve saltanat makamı etrafında sarsılmaz bir set oluşturarak,

all kinds of sacrifices for countrywide resistance by creating a

müdâfaa-i hukuk için her türlü fedâkârlığı yapmaya kararlı

solid set around caliphate and sultanate for not being separat-

olduğumuzu ve bu kararlılık ile millî birlikten vatan ve mil-

ed from the Ottoman and Islamic world, the confirmation of

letin kurtuluş ve bağımsızlığının doğacağı ümidinin teyidi ve

the hope that the salvation and independence of the homeland

milletin bizimle beraber olduğu gerçeğini tekrardan ortaya

and nation will evolve out of this determination and national

koyma adına burada ifade edilenlerin bölgenizdeki gazetelere

unity as well as the fact that the nation is with us, we kindly

bildirilmesini rica ederiz.

request that things expressed here should be communicated to

23 Temmuz 1919 Kongre Heyeti

newspapers in your regions.
23 July 1919 Congress Delegation
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Kongre

kararıyla

sadrazamlığa,

vilâyetlere

ve

diğer

To the grandviziership, provinces and other sanjaks, under

sancaklara;

the decision of Congress;

Hilâfet makamına ve millî bağımsızlığımıza darbe vurulmak

It is respectfully submitted that the Erzurum Congress which

istendiğini gören Doğu Anadolu vilâyetleri tarafından, kaza,

was decided by the Eastern Anatolia provinces – seeing that

sancak ve vilâyet temsilcilerinden oluşmak üzere Erzurum’da

heavy blows desired to be inflicted on the caliphate and our

toplanması kararlaştırılan ve bütün siyasî farklılıklar ile şahsî

national independence – to convene in Erzurum by bringing

işlerin üzerinde bulunan Erzurum Kongresi’nin, millî gayemiz

together the representatives of all districts, sanjaks and prov-

olan Osmanlı ve İslam dünyasından ayrılmamak ve ayrıca

inces and above all the political differences and personal busi-

hilâfet ve saltanat makamının korunması ile millî bağımsızlı-

nesses, has been opened today – coinciding the glorious day

ğı sağlamak için gereken tedbirleri almak ve durumun tespiti

the nation gained its independence – in order to take neces-

amacıyla milletin bağımsızlığını kazandığı yüce güne tesadüf

sary precautions for not to being separated from the Ottoman

ederek bugün açıldığı arz olunur.

and Islamic world which is our national goal, and in addition,

23 Temmuz 1919 Kongre Heyeti

to protect the caliphate and sultanate and to ensure national
independence as well as to determine the situation.
23 July 1919 Congress Delegation

Millî Mücadele döneminin en önemli aşamalarından olan

One of the most important steps of the National Struggle period,

Erzurum Kongresi, 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri ara-

the Erzurum Congress convened between 23 July-7 August 1919.

sında toplanmıştır. Yukarıdaki telgraflar, bu kongrenin açı-

The telegraphs above were sent to announce the opening of this

lışını kamuoyuna ve millî cemiyetlere ilan etmek üzere gön-

congress to the public and national societies. Texts show also the

derilmiştir. Metinler, şartlar itibarıyla bir taraftan saltanatla

connection to the sultanate due to the circumstances on one hand,

da bağı göstermekte, bir taraftan da mevcut işgale karşı mü-

and indicate overtly that a national struggle was put up against

cadele verildiğini net biçimde ifade etmektedir. İlk kez ka-

the current occupation. The opening of the congress, which em-

yıtsız şartsız millî bağımsızlığın sağlanması gerektiğini vur-

phasized for the first time that national independence must be un-

gulayan kongrenin açılışı, telgraflarda da ifade edildiği gibi

conditionally ensured, coincided with the day of proclamation of

II. Meşrutiyet’in ilan gününe tesadüf etmiştir.

the Second Constitutional Era as it is mentioned in the telegraphs.
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Sağlık
Health

Yüzünüz gülsün, bedeniniz gülsün!
Laugh and your body laughs with you!
Eda Eraslan
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Daha sağlıklı bir hayat sürebilmek için bir yandan yediğimize

In order to pursue a healthier life, on one hand we pay at-

içtiğimize dikkat ediyor, bir yandan da düzenli spor yapmaya

tention to what we eat and drink, and on the other we try to

çalışıyoruz. Taze meyve-sebze, sağlıklı yağlar, düzenli yürüyüş…

exercise regularly. Fresh fruits and vegetables, healthy fats,

Çoğumuz bu denklemde bir eksiklik görmüyor olabiliriz ama

regular walking… Most of us may not see anything lacking in

uzmanlara göre içten bir kahkaha da uzun ve sağlıklı bir yaşam

this equation but according to experts, a belly laugh is highly

sürebilmek için oldukça önemli.

important to pursue a long and healthy life.

Araştırmalar, gülmenin stresle başa çıkmada önemli bir fark ya-

Researches show that laughing makes great difference in

rattığını ortaya koyuyor. Gülmek vücudumuzun salgıladığı kor-

coping with stress. Laughing regulates vital hormones such

tizol, adrenalin ve dopamin gibi hayati hormonların seviyelerini

as cortisol, adrenaline and dopamine secreted by our bodies.

düzenliyor. Hormonların gerektiği oranda salgılanması da hem

That the hormones are secreted in necessary rates both pro-

Araştırmalar, gülmenin stresle başa çıkmada, konsantrasyonu ve yaratıcılığı
artırmada önemli bir fark yarattığını ortaya koyuyor.
Researches show that laughing makes great difference in coping with stress, and
enchancing concentration and creativity.

bağışıklık sistemini koruyor hem de kanser gibi bağışıklık siste-

tects the immune system and helps the prevention of diseases

miyle yakından ilişkili hastalıkların önlenmesine yardımcı olu-

linked to the immune system such as cancer. It is known that

yor. Kahkahalarla geçen bir 15 dakikanın bile kan damarlarını ge-

even 15 minutes spent with laughter accelerates the bloodstream

nişletip kan dolaşımını hızlandırdığı ve bu yolla kalbi desteklediği

by expanding the blood vessels, and supports the heart as such.

biliniyor. Stresin kan akışını sınırlayarak ve kalp damarlarında

It is also known that stress limits the blood flow and damages

sıkışmalara neden olarak kalbe zarar verdiği de biliniyor. Araştır-

heart by causing heart vessel squeezes. Researches show that

malar buna karşı en etkili önlemin gülmek olduğunu gösteriyor.

the most efficient precaution against stress is laughing.

Gülmek ayrıca ağrıyı da azaltabiliyor. Özellikle romatizma gibi

Laughing can reduce pain, as well. Even forming basic habits

kronik ağrılardan şikayetçi kişilerde bir komedi programını dü-

such as regularly following a comedy program or watching

zenli olarak takip etmek ya da haftada bir neşeli bir film izlemek

a joyous movie raises the pain threshold and quality of life,

gibi basit alışkanlıklar geliştirmek bile ağrı eşiğini yükselterek

especially in people complaining from chronic pain such as

hayat kalitesini artırabiliyor. Bir yandan hayata olumlu bakmak

rheumatism. On one hand positive thinking and cheeriness

ve neşeli olmak ağrılara karşı dayanıklılığımızı artırıyor, öte

increase our tolerance to pain, on the other the endorphine we

yandan gülme anında salgıladığımız endorfin ağrının şiddetini

secrete when laughing lowers the pain level and helps us feel

azaltıp kendimizi daha iyi hissetmemize yardımcı oluyor.

better.
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Gülmek bizi strese bağlı hastalıklardan koruyabiliyor, olumsuz

Laughing can protect us against stress-based diseases, fights

düşünceleri dağıtıp depresyonla savaşıyor, kan basıncımızı dü-

depression by eliminating negative thoughts, ameliorates heart

şürüp kalp fonksiyonlarımızı iyileştiriyor, hatta kan şekeri sevi-

functions by decreasing blood pressure, and even ensures that

yemizi düzenleyerek kilomuzu daha rahat kontrol edebilmemi-

we control our weight much easier by regulating the blood sug-

zi sağlıyor. Kahkaha atarken karın kaslarımıza uyguladığımız

ar level. The pressure we apply on our abdominal muscles while

basınç vücudumuzun hücre içi fazlalık ve toksinleri atmasına

laughing accelerates the circulation in lymphatic ducts, which

yardımcı olan lenf kanallarındaki dolaşımı hızlandırıyor. Yani

helps us to get rid of intracellular excess and toxins. In other

gülmek uygulayabileceğimiz en zahmetsiz, en etkili ve en doğal

words, laughing is the most effortless, most effective and most

fiziksel detoks!

natural detox we can apply!

Bedenimiz için oldukça mühim olan bu fiziksel faydalarının yanı

Besides these physical benefits, which are highly crucial for our

sıra gülmek konsantrasyonu ve yaratıcılığı da artırıyor. Yoğun

body, laughing enhances concentration and creativity, as well.

bir haftanın son gününde sağlıklı düşünmeye ve detaylara odak-

On the last day of a busy week, try watching a movie that will

lanmaya devam edebilmek için gülmekten karnımızı ağrıtacak

make you burst into laughter so that you can continue to think

bir film izlemeyi deneyelim. Attığımız kahkahalar kafamızı

healthy and focus on details. Our laughter will ensure that we

boşaltmamızı ve daha kolay ve istekli çalışabilmemizi sağlaya-

clear our head and work more easily and willingly. Many re-

caktır. Bu konuda yürütülen pek çok araştırma daha fazla gülen

searches carried out on this subject point to the fact that people

kişilerin, daha özgüvenli ve uyumlu olduklarına da işaret ediyor.

who laugh more are more self-confident and well adjusted. To

Kısacası gülmek iş dünyasında da başarının sırrı gibi gözüküyor.

sum up, it seems that laughing is also the secret to success in the

Hayat karşımıza ne çıkarırsa çıkarsın hem fiziksel hem zihinsel
olarak verebileceğimiz en iyi cevap kocaman bir kahkaha!

business world, as well.
Whatever life brings our way, the best answer we can give both
physically and mentally is one big laughter!
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PTT SIGORTA ILE GELECEĞINIZI
BUGÜNDEN GÜVENCE ALTINA ALIN,
YARINLARA KEYIFLE BAKIN.

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

0850
724
7788
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Teknoloji yaşamda
Technology in life

Oturduğumuz yerden müze gezmek mümkün
It is possible to visit museums from where you are
Deniz Aktan
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Bir seyahat planlayın. Topkapı Sarayı’ndan başlasın. Sarayın

Plan a voyage. Let it start from the Topkapı Palace. Get closer to

en ihtişamlı bölümlerinden Bağdat Köşkü’nün tavanına yak-

the ceiling of the Bagdad Mansion, which is one of the most mag-

laşın, köşkü çepeçevre saran kuşak yazıdaki ayetleri göz hiza-

nificent parts of the palace, analyze the verses of Quran on the

sından inceleyin. Buradan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne

bend that completely covers the mansion. Proceed to the Anatolian

geçerek Helenistik döneme ait Medusa başını mercek altına

Civilizations Museum and examine the Medusa head of the Hel-

alın, sonra da Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden

lenistic Period closer and then enter the İznik Museum, the doors

İznik Müzesi’nin bir kitabeyle taçlandırılmış kapısından içeri

of which are crowned with an epitaph. Following the exit, wear

girin. Çıkışta oksijen tüpünüzü takın ve Bodrum Sualtı Arke-

your oxygen tube and swim in the Turkish bath in the Bodrum

oloji Müzesi’ndeki Türk hamamında biraz yüzün. Yorulmak

Underwater Archeology Museum. No exhaustion. Come on, let’s

yok. Haydi Fransa’ya. Şu an Louvre Müzesi’ndesiniz ve tam

go to France. Now you are in the Louvre Museum and you have

önünüzde Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosu var. Şim-

the Mona Lisa, the painting by Leonardo da Vinci right in front

di de Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nde 3 milyon yaşındaki

of you. And now you are looking at the skull of the 3 million year-

hominid Lucy’nin iskeletine bakıyorsunuz. Buradan çıkıp

old hominid Lucy at the American Museum of Natural History.

Peru semalarında süzülüyor ve yok olmaya yüz tutmuş 2 bin

Leaving there, you plane over Peru and have a bird’s–eye view on

300 yıllık antik tapınak Chankillo’ya kuş bakışı göz gezdiri-

the 2 thousand 300 year-old ancient temple complex, Chankillo.

yorsunuz. Ulaşım ve konaklama masrafı, bedensel engel ya

Forget about the transportation and accommodation costs, phys-

da rahatsızlıkları unutun. Bu seyahati yerinizden kalkmadan

ical disabilities or disorders. You may carry out this voyage from

gerçekleştirmeniz mümkün. İhtiyacınız olan tek şey, interne-

where you are. All you need is a device connected to the Internet.

te bağlı bir cihaz. Tabii rahat bir ortam, tok bir karın ve güzel

Of course, if you have a comfortable environment, you are full and

bir içeceğiniz de olursa değmesinler keyfinize!

if you have a nice beverage, you can now enjoy yourself!

Gittikçe daha da
“akıllanan”
teknolojik aygıtların
yaşamlarımızın her
alanına nüfuz ettiği
dijital dönüşüm
çağında müzecilik de
“sanallaşıyor.”
In the digital
transformation age,
when technological
devices that get
“smarter” by the day
have penetrated into
every field of our lives,
museology is becoming
“virtual”, as well.

Gittikçe daha da “akıllanan” tek-

In this digital transformation age,

nolojik aygıtların yaşamlarımızın

when technological devices that get

her alanına nüfuz ettiği bu dijital

smarter by the day have penetrated

dönüşüm çağında müzecilik de

into every field of our lives, museolo-

“sanallaşıyor.”

bugün

gy is becoming “virtual” as well. Per-

internetin arşivleme olanaklarını

haps today, there is no museum left

kullanarak koleksiyonlarını dijital

that has not conveyed its collections to

ortama aktarmayan müze kalma-

the digital field by using the archiving

mıştır. Ama teknolojinin müze se-

means of Internet. However, technol-

verlere bundan çok daha eğlenceli

ogy has much more joyful surprises

sürprizleri var.

to museum lovers than that.

Mesela

Herhalde

Explorer-The

American

For example, with the applications

Museum of Natural History ve The

such

Field Museum gibi uygulamalarla

Museum of Natural History and The

müzelere “gidebilir”, “içeride” is-

Field Museum, you can “visit” muse-

tediğiniz kadar kalabilirsiniz. Ya

ums and “stay” there as long as you

da teknolojinin nimetlerini sonuna

wish. Or you may view works in high

kadar kullanan sanal müzelerde bi-

quality while wandering around the

naları 3D teknolojisi ile “gezerken”

buildings in the museum with the

eserleri yüksek kalitede görüntü-

3D technology. It is possible to multi-

leyebilirsiniz. Örnekleri çoğaltmak

ply the examples. Including the works

mümkün. İslam sanatı, kilim sanatı

of 40 museums from 14 countries that

ve barok sanatı gibi koleksiyon-

can be visited in 8 different languag-

lar içeren Sınırlar Ötesi Müze’nin

es, the Discover the Islamic Art in the

toplam 14 ülkeden 40 müzenin

Mediterranean section of the Museum

eserlerini barındıran ve 8 farklı

Without Borders, which includes col-

dilde gezilebilen Akdeniz’de İslam

lections such as Islamic art, tapis art

Sanatını Keşfedin bölümü, merak-

and baroque art, has the quality to

lılarına bayram ettirecek nitelikte.

make its aficionados have a field day.

as

Explorer-The

American
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Ziyaretçilerin eserlerle daha “gerçek” karşılaşmalar yaşamasını sağlayan teknolojiler,
sanal müze deneyimini oldukça etkili kılıyor.
Technologies that make it possible for visitors to have more “real” encounters with works
render the virtual museum experience quite effective.

Türkiye’de ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 28 müze

In Turkey, 28 museums affiliated to the Ministry of Culture

Bakanlığın internet sitesinden 360 derece panoramik görün-

and Tourism can be visited on the website of the Ministry with

tülerle gezilebiliyor. En kapsamlı içeriğe sahip özel müze ise

360-degree panoramic view. The private museum with the most

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Vincent van Gogh, Fikret Mualla gibi

comprehensive content is the Eczacıbaşı Virtual Museum which

yerli ve yabancı pek çok sanatçının koleksiyonunu barındıran

includes the collections of many artists at home and abroad such

Eczacıbaşı Sanal Müzesi.

as Bedri Rahmi Eyüboğlu, Vincent van Gogh and Fikret Mualla.

Sanal müze deneyimini daha etkileyici kılmak için müzelerin

Moreover, in order to make the virtual museum experience more

içi de ziyaretçilere eserlerle daha “gerçek” karşılaşmalar yaşa-

attractive, the inside of the museums is equipped with technolo-

tacak teknolojiyle donatılıyor. Bunun en güzel örneklerinden

gy that can create more “real” encounters. One of the most beau-

birini Cleveland Sanat Müzesi’nde görmek mümkün. Burada

tiful examples of this can be seen in the Cleveland Art Museum.

esere yaklaştığınız anda hareketlerinizi ve yüz ifadenizi algı-

Here, when you get closer to the work, the programs that under-

layan programlar, eserle etkileşim içine girmenizi mümkün

stand your gestures and facial expressions make it possible for

kılıyor. Biraz eğildiğinizde başınızın üstüne bir sanat eseri

you to interact with the work. The most popular one among them

yerleştiren uygulama, içlerinde en popüler olanı.

is the application that places a work of art on your head when
you bend a little.
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Müzeler gibi tarihî mekanları da sanal olarak gezebilmek

Just like museums, you may virtually visit historical venues,

mümkün. Hem de ne gezinti! Google ve CyArk işbirliğiyle ger-

too. In fact, what a visit! On the website of the Open Heritage

çekleştirilen Open Heritage Sites projesinin sitesinde 7 kıta-

Sites project carried out with the cooperation of Google and

dan 200’ün üstünde tarihî mekan ve eser çok boyutlu olarak

CyArk, over 200 historical venues and works from 7 continents

kaydedilmiş. Bunlar arasında 2016 Myanmar depreminde

are recorded in a hyperdimensional manner. Among them

hasar gören Sulamani Tapınağı ve 2001 yılında Taliban tara-

are the Sulamani Temple which was damaged in the 2016 My-

fından bombalanarak tahrip edilen Afganistan’daki Bamyan

anmar earthquake and the Buddhas of Bamiyan Statutes in

Buda Heykelleri de yer alıyor. CyArk, kullanıcılara bu dene-

Afghanistan which were bombed and destroyed by Taliban

yimi sunmak için lazer eklentili 3D görüntüleme, haritalama

in 2001. CyArk offers its users highly developed systems such

teknolojisi ve coğrafi şekillerin derinlik ve mesafesini ölçen

as 3D viewing with laser extension, mapping technology and

LiDAR teknolojisi gibi oldukça gelişmiş sistemler kullanıyor.

LiDAR technology that measures the depth and distance of geo-

Böylece, devasa boyuttaki anıt ve heykelleri milim milim

graphical formations. Thus, it becomes possible for everyone to

incelemek herkes için mümkün oluyor.

analyze huge monuments and statutes of giant size inch by inch.

Sanal müzecilik yalnızca tarihî ve sanatsal eserleri kapsamı-

Virtual museology does not only include historical and artistic

yor. Bu uygulama, farklı temalarla da hayata geçiriliyor. Örne-

works. This application is carried into effect under different

ğin Kırık Kalpler Müzesi... Bu sitede ayrılıkla sonuçlanan ro-

themes. For example, the Museum of Broken Relationships… On

mantik ilişkileri temsil eden objeler, ilişkinin kısa bir hikayesi

this website, objects representing romantic relationships that

ile birlikte sergileniyor. Burada dünyanın dört bir yanından

have ended with a break-up are exhibited with a short story of

kırık kalpleri tanımak, hatta çevrimiçi olarak müzeye katkı

the relationship. Here, it is possible to get to know the broken

sağlamak bile mümkün.

hearts and even to contribute to the museum.
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Spor
Sports

657 yıllık tarih dersi:
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
A history course of 657 years:
Kırkpınar Oil Wrestling Festival
Oğuzhan Yılmaz

Ata sporu denildiğinde akla gelen ilk

When the subject is ancestral sport, wres-

kelimedir güreş. Günümüzde olimpi-

tling is the first word that springs to mind.

yatlarda Greko-Romen ya da serbest

This ancient sport, which is contested in

güreş gibi farklı stilleriyle yer alan bu

Olympics in our day with different styles

kadim spor, aslında bundan çok daha

such as Greco-Roman and freestyle, ac-

fazlasını ifade eder. Geçmişin yiğit

tually has a meaning far beyond that.

savaşçılarının hatıralarının yanı sıra

This sport conveys the memories of the

Türk tarihinin ve kültürünün izlerini

brave soldiers of the past as well as the

günümüze taşır. Tüm bunları bir arada

traces of the Turkish history and culture

görebileceğimiz en köklü organizasyon

to our day. The most rooted organization

ise bu sene 9-15 Temmuz 2018 tarihleri

where we can see all of these together is

arasında 657’ncisi düzenlenecek olan

the Kırkpınar Oil Wrestling Festival, the

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’dir.

657th of which will be held this year

Efsaneye göre, Orhan Gazi’nin Rume-

Orhan Gazi
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between 9-15 July 2018.

li seferleri sırasında oğlu Süleyman

Rumor has it that during the Rume-

Gazi ve beraberindeki 40 asker bugün

lian campaign of Orhan Ghazi, his son

Yunanistan sınırları içerisinde bulunan

Suleiman Ghazi and his retinue of 40 sol-

Simavina’da (Samona) mola verir. Tam

diers stopped over in Simavina (Samona)

da burada bu 40 asker güreş tutar fakat

which is today within the boundaries of

aralarından Ali ve Selim yiğitler bir tür-

Greece. Right there 40 soldiers started

lü yenişemezler. Saatler süren mücadele

wrestling but the two brave men among

Kırkpınar Yağlı Güreşleri geçmişin yiğit savaşçılarının hatıralarının yanı sıra
Türk tarihi ve kültürünün izlerini günümüze taşımaktadır.
Kırkpınar Oil Wrestling Festival conveys the memories of the brave soldiers of the past
as well as the traces of the Turkish history and culture to our day.

bir sonuca varmaz. Bu iki yiğit daha sonra bir Hıdırellez gü-

them, Ali and Selim were unable to defeat each other. No result

nünde Edirne yakınlarındaki Ahiköy’de yeniden güreş tutar.

could be achieved after the hours of struggle. These two brave

Gündüz geçer, gece olur ama mücadeleleri bitmez. Sonunda

men wrestled again in Ahiköy near Edirne on the Hıdırellez day.

ikisinin de nefesi tükenir ve güreştikleri yerde can verirler.

Days and nights passed quickly, but their contest did not end. Both

Arkadaşları onları bir incir ağacının altına gömer. Yıllar son-

ran short of breath and passed away where they wrestled. Their

ra aynı yere geldiklerinde iki güreşçinin mezarlarının olduğu

friends buried them under a fig tree. After many years, when they

noktada gür bir pınarın aktığını görürler. Bir zaman sonra

came to the same place, they saw a spring running at the point

halk oraya Kırkpınar adını verir. 1361’de Edirne’yi fetheden

where there were the tombs of the two wrestlers. After a while,

Sultan I. Murad burada 40 yiğidin, özellikle de Ali ve Selim’in

the public named this place Kırkpınar (Forty Springs). Having

anısına bir güreşçiler tekkesi kurar ve her yıl gerçekleştiril-

conquered Edirne in 1361, Sultan Murad I established a wres-

mek üzere güreş turnuvaları, yani Kırkpınar Güreşleri’nin

tlers’ lodge in the memory of 40 brave men, particularly Ali and

düzenlenmesini sağlar.

Selim and ensured that wrestling tournaments, in other words
Kırkpınar Wrestling Festival would annually be held.
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Geleneksel olarak güreşlere davet edilmek istenen kişiye kır-

Candles with a red base are traditionally sent to the person to

mızı dipli mumlar gönderilir. Bugün bu âdet halen sürdü-

be invited to the wrestling contest. This tradition is still pursued

rülmektedir. Güreşçiler büyükbaş hayvanların derilerinden

today. Wrestlers wear kıspet (a kind of trousers), which means a

üretilen ve belden aşağı giysi anlamına gelen kıspet giyerler.

cloth produced from the cattles’ pelt and worn under waist. These

Az sayıdaki ustanın emeğinin ürünü olan bu kıspetler, zembil

kıspets, which are the products of the efforts of masters few in

denilen ve yine el yapımı küçük sepetlerde taşınır.

number, are carried in small handmade baskets called zembil.

Pehlivanlar hem güçlü bir dengeye sahip olmalı hem de rakibin dengesini bozmayı
başarmalıdır. Böylece kaba kuvvetin yerini beceri ve ustalık alır.
Wrestlers must have a strong balance and succeed in unbalancing the opponent, as well.
Thus, brute force is substituted by skill and mastership.
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Güreş müsabakaları davullar, zurnalar ve ardından dualar

Wrestling contests start with the company of drums, zurnas and

eşliğinde başlar. Duaları okumak cazgır denilen kişinin işidir.

prayers. It is cazgır’s (announcer) job to recite prayers. Wrestlers

Pehlivanlar ileri geri adımlar atar, dizlerini yere vurur, top-

step back and forth, touch the ground on their knees and touch

rağa dokunur. Bir yandan kıspetlerine vurarak gerçekleştir-

the soil with their hands. While they walk by beating their kıs-

dikleri yürüyüşlerinde pehlivanlar, açık kolları ve sağlam du-

pets, with their solid posture on open arms, they show their brav-

ruşlarıyla adeta yiğitliklerini gösterir ve rakiplerine meydan

ery and challenge their opponents. Rivals check the strength

okur. Karşı karşıya gelen rakipler küçük temaslarla birbirlerini

of each other with slight touches and continue walking. Repeated

tartar ve yürümeye devam eder. Üç kez yinelenen bu gösterişli

thrice, this flamboyant ritual is called peşrev (an opening ritu-

ritüele peşrev atmak denir ve en iyi peşrev atan pehlivan ödül-

al) and the best wrestler in peşrev is awarded. Then comes the

lendirilir. Ardından Kırkpınar’ın vazgeçilmezi olan yağlanma

sine qua non of Kırkpınar, the oiling stage. Firstly, the right side

aşaması başlar. Önce sağ elle vücudun sol tarafı, sonra sol elle

of the body is oiled with the left hand and then the left side with the

sağ tarafı yağlanır. Bu esnada pehlivanlar birbirlerine yardım

right. During this process, wrestlers help each other. Of course,

eder. Yağlanma ritüelinin de elbette bir amacı vardır. Yağ sa-

the oiling process has a purpose. Owing to the oil, it gets hard

yesinde rakibi tutmak zorlaşır. Bu da güreşi sadece kaba kuv-

to grab the opponent. This makes wrestling acquire a meaning

vete dayalı bir mücadele olmaktan çıkarır, çünkü pehlivanlar

beyond a struggle based on brute force because wrestlers must

hem güçlü bir dengeye sahip olmalı hem de rakibin dengesi-

have a strong balance and succeed in unbalancing the opponent,

ni bozmayı başarmalıdır. Böylece kaba kuvvetin yerini bece-

as well. Thus, brute force is substituted by skill and mastership.

ri ve ustalık alır. Üç gün süren güreşlerin galibi başpehlivan

The winner of the wrestling competition, which lasts three days,

ilan edilir ve bir yıllığına altın kemerin sahibi olur. Şayet aynı

is declared the chief wrestler and awarded the golden belt for a

kişi üç yıl üst üste başpehlivan olmayı başarırsa altın kemer

year. If the same person succeeds in becoming chief wrestler three

süresiz olarak onun hakkı sayılır.

years in a row, he is entitled to permanently own the golden belt.

Pehlivanlarından Kırkpınar ağasına, davul zurnasından yağ-

From its wrestlers to the Agha (master) of Kırkpınar, from

cısına, kıspetinden elensesine Kırkpınar Yağlı Güreşleri tari-

drummers and zurna players to oilers, from kıspet to headlock

himizin ve kültürümüzün yüzyıllardır devam eden, nesilden

the Kırkpınar Wrestling Festival is a part of our history and cul-

nesile aktarılan canlı bir parçasıdır.

ture, which has been passed down from one generation to the
next for centuries.
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Yeni medya
New media

İyi bir sosyal medya uzmanı nasıl olunur?
How to become a good social media manager?
Tolga Akkuş
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Sosyal medya uzmanı, dijital mecralar-

Social media manager is someone who

da içerik sunan sayfaları ve hesapları

effectively manages the pages and ac-

etkili şekilde yöneten, verilmek istenen

counts that provide content on digital

mesajları bu yolla daha fazla insana

mediums and convey the messages to be

ulaştıran kişidir.

given to more people through this means.

Sosyal medya uzmanı profesyonel bir

If social media experts work with a pro-

ekiple çalışıyorsa stratejik ve spesifik

fessional team, they may improve them-

konularda kendini geliştirebilir ama

selves on strategic and specific issues, but

sayfayı tek başına yönetmek zorun-

if they have to manage the page on their

daysa bilmesi gereken hususlar çoğa-

own, the issues they have to know about

lır. Tek başına hizmet veren bir sosyal

increases. Social media experts provid-

medya uzmanı temel seviyede grafik

ing service on their own must have a

tasarım ve video montajı, metin yazar-

fundamental command of the subjects

lığı, sosyal medya raporlaması, sosyal

of graphic design and video editing, text

medya takibi, sosyal medya reklamları

authorship, copyrighting, social media

ve sosyal medya stratejileri konuları-

monitoring, social media advertisements

na hâkim olmalıdır. Bunların yanı sıra

and strategies. In addition, even though

-dijital kanallarda çalışacak olsa da- işe

they will be working on the digital chan-

başlamadan önce geleneksel pazarlama

nels, it is of importance that they ac-

yöntemlerine ilişkin bilgi edinmesi de

quire information regarding traditional

önemlidir.

marketing methods in advance, as well.

Sosyal medya uzmanının en önemli görevi yönettiği sayfaları güncel tutmaktır.
Bunun için de istikrarlı şekilde görsel ve yazılı içerik üretmesi gerekir.
The most important duty of social media experts is to make sure that the pages they manage
are up-to-date. For that, they have to consistently produce visual and written content.

Sosyal medya uzmanının en öncelikli görevi yönettiği sayfa-

The most primary task of social media experts is to make sure

ları güncel tutmaktır. Bunun için de istikrarlı şekilde görsel

that the pages they manage are up-to-date. For that, they have

ve yazılı içerik üretmesi gerekir. İyi bir sosyal medya uzmanı

to consistently produce visual and written content. A good social

sayfalarca bilgiyi 280 karakterde özetleyebilir veya 28 karak-

media expert can summarize pages of information in 280 char-

terlik bir metni 2 dakikalık bir video içeriğine dönüştürebi-

acters and turn a text of 28 characters into a 2-minute video con-

lir. İçerik üretecek malzemeye erişimi her zaman mümkün

tent. Even though they do not always have the chance to access the

olmasa da özellikle önemli günleri kullanarak yönettiği

material to produce content, they may keep especially the pages

sayfayı canlı tutabilir.

they manage up-to-date by making good use of special days.

İyi bir sosyal medya uzmanı olmak isteyenler işe büyük mar-

Those who want to become a good social media expert can start

kaların sosyal medya içeriklerinde kullandıkları metin ve

by analyzing the texts and visuals in detail that great brands

görselleri detaylı bir şekilde analiz ederek başlayabilir. Bu sa-

use in their social media contents. By those working in this field

hada çalışanlar tarafından sosyal ağlar takip edilerek yöneti-

the evaluations regarding the pages managed by following the

len sayfalarla ilgili değerlendirmeler işverene anlık ve haftalık

social networks must instantaneously and weekly be reported

olarak raporlanmalıdır. Oldukça önemli veriler sunan bu ger-

to the employers. According to these real time reports that pro-

çek zamanlı raporlara göre hem günlük hayatta hem de dijital

vide important data, new roadmaps to be referred to both in

mecralarda başvurulacak yeni yol haritaları çıkarılmalıdır.

daily life and digital media must be created.
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Sosyal medya yönetiminde takipçi, erişim ve etkileşim sayı-

It is also important to find strategic solutions that will increase

larını artıracak stratejik çözümler bulmak da çok önemlidir.

the number of followers, access and interaction. As the inter-

Sosyal medyanın sunduğu etkileşimli ortamı iyi kullanmak

active setting offered by social media has to be used well, it

gerektiği için, uzmanın, yönettiği sayfalar ile takipçiler ara-

is of crucial importance that experts establish a loyalty bond

sında bir sadakat bağı kurması elzemdir. Bu bağı kurmada

between the pages they manage and their followers. In estab-

ve kuvvetlendirmede eğlenceli yarışmalar düzenlenmesi,

lishing and strengthening this bond, practices such as organ-

çeşitli hediyeler verilmesi gibi uygulamalar etkili birer yön-

izing fun competitions and giveaways are effective methods.

temdir. Gelen yorum, mesaj ve diğer etkileşimlerin 24 saat

It is crucial to follow the comments and messages received as

boyunca izlenerek takipçilere anlık ve çözüm üreten cevaplar

well as other interactions for 24 hours and offer instantaneous

verilmesi de büyük önem taşır. Sosyal ağlarda beklenmedik

responses that provide solutions to followers. Finding the sub-

şekilde “trend” olabilen konuları herkesten önce bulup ger-

jects that can unexpectedly become “trends” in social media

çek zamanlı özgün içerikler üretmek sayfayı bir adım öne

before anyone else and providing real-time original content

taşıyacaktır. Ayrıca, sosyal medya uzmanının sosyal ağlarda

will carry the page one step ahead. In addition, it must be re-

trendler kadar rakiplerini de yakından takip etmesi gerektiği

membered that social media experts have to closely follow their

unutulmamalıdır.

rivals as well as trends in social networks.

Kriz yönetimi, sosyal medyanın başlıca konularındandır. Krizlerden korunmak için
özellikle hesap güvenliği konusuna önem verilmesi gerekir.
Crisis management is one of the main subjects of social media. In order to get protected
from crises, one has to attribute importance to the issue of account security.

Kriz yönetimi, sosyal medyanın başlıca konularındandır.

Crisis management is one of the main subjects of social

Kurumsal firmalar sosyal medyayı sadece bir duyuru pano-

media. Corporate companies must not view social media only

su gibi görmemeli, olası bir kriz veya saldırı anına hazırlıklı

as a bulletin board, and they must be prepared for a crisis or

olmalıdır. Krizlerden korunmak için özellikle hesap güvenliği

attack. In order to get protected from crises, one has to attribute

konusuna önem verilmesi gerekir.

importance to the issue of account security.

Sosyal medya yönetimiyle ilgilenenlerin bu alanda eğitim

That those who are interested in social media management

veren bir kurumdan sertifika almaları iş bulmalarını kolay-

receive a certificate from an institution that provides training

laştırabilir. Sosyal medya uzmanları kurumların kendi bün-

in this field may be a facilitating factor for them to find a job.

yesinde, ajanslarda veya freelance olarak çalışabilirler.

Social media experts can work in institutions and agencies or

Sosyal medya yönetimi kapsamındaki tüm işler günümüz-

freelance.

de ayrı ayrı uzmanlık gerektiren birer iş dalıdır. Bu alanda

All the works within the framework of social media manage-

kendini geliştirmek isteyenler aynı zamanda tek bir konuda

ment are business segments, each of which require a specific

en iyisi olmayı da deneyebilirler. Sosyal medya uzmanlığı-

expertise. Those who want to improve themselves in this field

nın yarının değil bugünün mesleği olduğu akılda tutulmalı,

may also try to become the best in a single subject. It must be

diğer dijital alanlarda da gelişime önem vermek gerektiği

kept in mind that social media expertise is the occupation of not

unutulmamalıdır.

tomorrow but today, and remembered that one has to attribute
importance to development in other digital fields, as well.
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Sanatçılar ve eserleri:
Antonio Vivaldi
Artists and works

Antonio Vivaldi
Itır Şensoy

İtalyan barok klasik müziğinin önde gelen isimlerinden Antonio

One of the leading names of the Italian baroque music, Antonio

Vivaldi 4 Mart 1678 tarihinde Venedik’te dünyaya gelir. Müzik

Vivaldi was born in Venice on 4 March 1678. The artist, who

eğitimine genç yaşta ve babasından aldığı keman dersleriyle baş-

started his musical training with the violin courses he took

layan sanatçı, ilk bestelerini 1705 yılında yayımlar. 500’den fazla

from his father at a young age, published his first composi-

konçerto bestesine sahip Vivaldi’nin kendi ifadesine göre 94 adet

tions in 1705. Having over 500 concerto compositions, Vivaldi,

de opera bestesi bulunmaktadır. 28 Temmuz 1741 tarihinde Avus-

according to his own statement, has 94 opera compositions.

turya’ya yaptığı bir yolculuk sırasında vefat eden sanatçı, öldüğü

The artist, who passed away during his journey to Austria on

gün kimsesizler mezarlığına gömülmüştür. 1723 yılında Roma’da

28 July 1741, was buried in the cemetery of the nameless the

Papa’nın önünde çalabilecek kadar büyük bir şöhrete kavuşan

day he died. The fact that Vivaldi, who had achieved such fame

Vivaldi’nin ölmeden önce unutulmaya yüz tutması hazin bir ha-

that he performed before the Pope in Rome in 1723, was about

yat hikayesine işaret eder. Sanatçının eserleri 1920’li yıllardan

to be forgotten before passing away points to a touching life

itibaren çeşitli çalışmalarla tanınmaya başlamıştır.

story. The compositions of the artist started to be known with
different works starting from the 1920s.
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Dört Mevsim Konçertosu
The Four Seasons Concerto
Hem Vivaldi’nin hem de barok müziğinin en ünlü eserlerinden

One of the most famous works of both Vivaldi and baroque mu-

Dört Mevsim Konçertosu 1725’e tarihlenen ve Amsterdam’da

sic, the Four Seasons Concerto forms the first four of the 12 con-

yayımlanan Opus 8 “Il cimento dell’armonia e dell’inventione”

certos which were dated to 1725, published in Amsterdam and

başlıklı 12 konçertonun ilk dördünü oluşturur. İlk konçerto-

titled Opus 8 “Il cimento dell’armonia e dell’inventione”. In the

da ilkbaharın canlılığı ve coşkusu mi majör tonalitesiyle ve

first concerto, the vitality and joy of the spring is emphasized

kemanlarla vurgulanır. İkinci konçertoyu oluşturan yaz te-

with the E major tonality and violins. In the summer theme,

masında havanın sıcaklığını betimlemek için sol minör tona-

which forms the second concerto, the G minor tonality is used

litesi kullanılır. Sonbahar temalı üçüncü bölümde köylülerin

to describe the heat of the summer. In the third concerto under

hasat sevinci fa majör ile, kış temalı dördüncü bölümde ise kış

the theme autumn, the harvest joy of peasants is characterized

soğuğu fa minör tonalitesiyle canlandırılır. Her bir konçer-

with F major whereas the winter cold in the fourth part with

to, girişi ve sonucu hızlı, gelişme kısmı yavaş üçer bölümden

F minor. Each concerto is composed of three parts where the

oluşmaktadır.

overture and the finale are fast and the movement part is slow.
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La Follia Sonatı
La Follia Sonata
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Barok müziğin sıklıkla kullandığı melodilerden olan La Follia,

One of the most frequently used melodies of the baroque mu-

Avrupa’nın bilinen en eski müzikal temalarındandır ve bir

sic, La Follia is included among the oldest musical themes of

halk dans şarkısı olarak ortaya çıktığı varsayılır. Bu eseri

Europe and considered to have emerged as a folk dance song.

yazması için genç Vivaldi’yi öğretmeni Arcangelo Corelli’nin

It is said that young Vivaldi’s teacher Arcangelo Corelli en-

teşvik ettiği söylenir. La Follia Sonatı, sanatçının 1705’te ilk

couraged him to compose this work. La Follia Sonata is the last

kez yayımladığı 12 trio sonat parçasının oluşturduğu Opus 1

work of the Opus 1 series, which the artist published in 1705

serisinin son eseridir. Burada ana tema, ağır ve canlı olmak

and is composed of 12 trio sonata pieces. The main theme here

üzere birbiri ardına sıralanan 19 varyasyon tarafından süs-

is ornamented with 19 slow and vivid variations in sequence.

lenmiştir. Sonatta iki keman, bir viyolonsel ve sürekli basla-

The musical harmony of the two violins, one cello and basso

rın oluşturduğu müzikal ahenk dikkat çekicidir.

continuo is appealing.

La Stravaganza Konçertosu
La Stravaganza Concerto

İtalyanca “aşırılık” anlamına gelen La Stravaganza, Vivaldi

La Stravaganza, which means “the extravagance” in Italian,

tarafından 1712-1713 yıllarında yazılmıştır. 12 konçertoluk

was composed by Vivaldi between 1712-1713. The work, which

bir seriden oluşan eser “Opus 4” olarak da tanınmaktadır. İlk

is composed of a series of 12 concertos, is also known as

kez 1716 yılında Amsterdam’da yayımlanan La Stravaganza,

“Opus 4”. Published in Amsterdam in 1716 for the first time, La

sanatçı tarafından Venedikli bir soylu olan keman öğrencisi

Stravanganza was dedicated by the artist to Victor Delfin, his

Victor Delfin’e ithaf edilmiştir. Eserinde geleneksel konçer-

noble violin student from Venice. Vivaldi, who emphasized his

to stiline karşı kendi bireysel stilini konuşturan Vivaldi, solo

individual style in contrast to the traditional concerto style in

keman, yaylı çalgılar ve sürekli basların yanı sıra fazladan

his works, has included extra soloists in addition to the solo

soloculara da yer vermiş ve bu şekilde melodik figürleri dikkat

violin, strings and basso continuo, and therefore preferred to

çekici bir şekilde kullanmayı tercih etmiştir.

use melodic figures in an interesting manner.
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Ottone in Villa Operası

Ottone in Villa Opera
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“Ottone in Villa” ya da “Villasında Otho” eseri Vivaldi’nin ilk

“Ottone in Villa” or “Otho at his Villa” is the first opera com-

opera bestesidir. Eser, Roma İmparatoru Otho, onun aşık ol-

position by Vivaldi. The work treats the dramatic yet fictional

duğu kadın Cleonilla ve bu kadının flört etmekten geri du-

story between the Roman Emperor Otho; the woman he has fall-

ramadığı Caio ile erkek kılığındaki Ostilia arasında geçen

en for, Cleonilla; the man this woman just cannot stop flirting

dramatik fakat tarihî gerçeklere dayanmayan bir hikayeyi

with Caio; and Ostilla, who masquerades herself as a man. The

konu alır. Operanın metnini takma adı Domenico Lalli olan

libretto of the opera was written by Sebastino Biancardi, whose

Sebastiano Biancardi yazmıştır. Üç perdelik operanın prömi-

nickname was Domenico Lalli. The premier of the three-act

yeri 17 Mayıs 1713 tarihinde İtalya’nın Vicenza şehrinde ger-

opera was held on 17 May 1713 in Vicenza, Italy. In the work,

çekleştirilir. Küçük bir orkestra için bestelenen eserde koro

which was composed for a small orchestra, a choir was not

kullanılmamış, sadece beş şarkıcıya yer verilmiştir.

used; only five singers were featured.
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Hobi
Hobby

Hayat çiçeklerle daha güzel
Life is more beautiful with flowers
Zakire Sema Yar

100

Çiçek ve çocuk... Bu iki kelime, insanda uyandır-

Flower and child… These two words have more

dığı güzel hislerin dışında başka ortak noktalara

things in common besides the beautiful feelings they

da sahiptir. Bir çocuğun anne rahminden mucize-

evoke in humans. Just like the miraculous birth of a

vi bir şekilde hayata doğması ve insanlığa açması

child from the womb of a mother and their bloom

gibi çiçek de toprak anadan doğup ondan aldığı

into humankind, the flower, too, can be born of

güçle hayata özgürce ve büyüleyici bir biçimde

mother earth and may freely and magnificently

açabilmektedir. Birbirinden farklı renk, şekil ve

blossom with the strength it gets from her. Appealing

kokularıyla bizi cezbeden çiçekler, tıpkı çocuklar

to us with their different colors, shapes and scents,

gibi hayatımıza güzellikler katar.

flowers add beauty to our lives just like children do.

Ev dekorasyonunu önemseyen ve estetik detaylara özen gösterenler için
çiçeklerle ilgilenmek vazgeçilmez bir uğraşı olarak öne çıkar.
For those who attribute importance to home decoration and pay attention to aesthetical
details, taking care of flowers comes to the forefront as an essential hobby.

Eşsiz görünümlerinin yanı sıra oksijen salınımlarıyla hem

We can prepare a corner – though small – for the flowers that

fiziksel hem de ruhsal varlığımıza iyi gelen çiçekler için evi-

are healing for both our physical and spiritual existence with

mizde küçük de olsa bir köşe hazırlayıp onlarla geçireceğimiz

their oxygen release as well as their unique appearances, and

değerli zaman diliminde günlük koşuşturmalarımızın sıkıntı,

ease the problems, stress and fatigue of our daily hassle in the

stres ve yorgunluğunu giderebiliriz. Ev dekorasyonunu

precious timeframe we spend with them. For those among us

önemseyen ve estetik detaylara özen gösterenlerimiz için de

who attribute importance to home decoration and pay atten-

çiçeklerle ilgilenmek vazgeçilmez bir uğraşı olarak öne çıkar.

tion to aesthetical details, taking care of flowers comes to the

Üstelik çiçek yetiştirmek oldukça zevkli ve zahmetsizdir.

forefront as an essential hobby. Moreover, growing flowers is
quite enjoyable and effortless.
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Her insan farklı karakter
özelliklerine, dolayısıyla
farklı beğenilere
sahiptir. Neyse ki
çiçekler dünyası
her beğeniye uygun
seçenekler barındırır.
Everyone has different
character traits, and
thus different tastes.
Fortunately, the world
of flowers includes
alternatives for every taste.
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Her insan farklı karakter özellikle-

Everyone has different character

rine, dolayısıyla farklı beğenilere sa-

traits, and thus different tastes. For-

hiptir. Neyse ki çiçekler dünyası her

tunately, the world of flowers includes

beğeniye uygun seçenekler barındırır.

alternatives for every taste. There are

Karakterimize,

alışkanlıklarımıza,

many sources that can tell us in detail

evimizin ne kadar güneş gördüğüne

the most ideal type of flower we can

bağlı olarak yetiştirebileceğimiz en

grow in accordance with our charac-

ideal çiçek türünü ve onun hangi usul-

ter habits and the amount of sunlight

lere göre bakımının yapılacağını bize

our houses get as well as how to take

detaylıca anlatabilecek çok sayıda

care of these flowers. Florists, the large

kaynak bulunur. Çiçekçiler, internetin

body of information on the Internet,

bilgi deryası, bu konuda hazırlanmış

many books, leaflets or manuals pre-

birçok kitap, kitapçık ya da kılavuz

pared on this subject, are ready to help

hangi tür çiçek yetiştirmek istediği-

us determine the kind of the flower we

mizi belirlemek ve onu nasıl canlı ve

want to grow and let us know how to

mutlu kılacağımızı bilmek için bize

keep them fresh and happy.

yardım etmeye hazırdır.

Işık, ısı ve su farklı miktar ve derecelerde de olsa her çiçek

Light, heat and water – though in different amounts and

için hayati önem taşır. Kimi çiçek türleri pencere kenarından

degrees – are of vital importance for every flower. Some flower

gün boyu güneşi kollamaya, kimi sadece sabahın sakin ve

types need to chase the sun on a windowsill throughout the day

dingin aydınlığına, kimi ise gölgede kalıp gün ışığına mesafeli

whereas some others the calm and quiet light of the morning

durmaya ihtiyaç duyar. Isı söz konusu olduğunda da ihtiyaçlar

and yet others to remain aloof from daylight resting in shad-

farklılaşır. Bazı çiçekler soğuk ister bazıları sıcak bazıları da ne

ows. When it comes to heat, the needs differentiate, as well.

soğuk ne sıcak. Sulama konusuna gelince... Bu hususta sıklık-

Some flowers want it cold, some hot and some neither cold nor

la yapılan bir hata çiçeklere gerektiğinden fazla su vermektir.

hot. When it comes to watering… A common mistake about this

Oysa aşırı sulama çiçek köklerinin hava almasını zorlaştırır,

issue is overwatering flowers. In fact, overwatering makes it

büyümesini engeller ve ömrünü kısaltır. Unutmamak gerekir

difficult for the roots of the flowers to get air, prevents their

ki azar azar ve yudum yudum suyunu içmek isteyen çiçekler

growth and shortens their lifespan. Keep in mind that there are

de vardır. Peki, hangi sıklıkta vereceğiz suyu? Çiçeklerin top-

flowers that want to get water in dribs and drabs. Well, how

rağını elimizle kontrol ederek kuruluk derecesini algılayabilir,

often are we going to water them? By checking the soil of flow-

aynı şekilde saksının hafiflik oranına göre sulama zamanının

ers with our hands, we can perceive the degree of dryness, and

geldiğini fark edebiliriz.

similarly, we can realize that it is watering time depending on
how light the pot is.

İnsanlığın varoluş serüveni kadar köklü bir tarihe sahip olan

Flowers, which have a history as rooted as the existence

çiçekler insan hayatında her dem önemli bir yere sahip olacak-

adventure of humankind, will always have an important place in

tır, çünkü onlar sayesinde yaşamamızı mümkün kılan topra-

human life because it is owing to them we remember the impor-

ğın, suyun, havanın önemini anımsamakta ve parçası olduğu-

tance of soil, water and air that make it possible for us to live and

muz doğaya karşı içimizi şükür hisleriyle doldurabilmekteyiz.

fill ourselves with feelings of gratitude for the nature of which we

Bu nedenle hayatın anlamını uzaklarda değil, yetiştirdiğimiz

are a part. That is why we may prefer to search for the meaning

çiçeklerin huzurunda ayrımsamayı tercih edebiliriz.

of life not far away but in the peace of the flowers we grow.
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Diyet yemekleri
Weight loss recipes
Mine Durur

Yaz aylarında üzerimizde ayrı bir yük

We hope you will like our weight loss

yaratan fazla kilolardan kurtulmaya

meals and snacks that will help getting

yardımcı olacak sağlıklı diyet öğünleri-

rid of the extra weight which is a bur-

mizi ve atıştırmalıklarımızı umarız be-

den on us during the months of sum-

ğenirsiniz. Afiyet olsun!

mer. Enjoy!

Kabak çorbası
Zucchini soup
Vitaminler ve lif bakımından bir hayli

Quite rich in vitamins and fiber, zucchini,

zengin kabak, lezzetli bir çorbaya dö-

once it transforms into a delicious soup,

nüştüğünde tok tutma özelliğiyle ideal

comes to our tables as an ideal weight

bir diyet yemeği olarak sofralarımıza

loss meal since it is quite filling.

geliyor.

Yapılışı:
Bütün sebzeler güzelce yıkanıp doğranır ve tencereye alınır. Üzerlerini bir parmak
geçecek kadar su ilave edilen sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 40 dakika orta
ateşte pişirilir. Pişen sebzeler blender yardımıyla ezilir ve yarım bardak süt ilave
edilir. Karışım tekrar ocağa alınır ve baharatlar eklenir. Kaynama aşamasına gelen çorba piştikten sonra üzerine incecik kıyılmış dereotu serpilerek servis edilir.
Bir porsiyonu yalnızca 51 kalori olan vitamin deposu bu çorba sizi uzun süre tok
tutacaktır.

Preparation:
Wash and chop all the vegetables carefully and take them into a pot. Add enough
water to cover the vegetables and cook them for 40 minutes at medium heat until
they become soft. Smash the vegetables with the help of a blender and add half
a cup of milk. Take the mixture back on the heat and add the spices. After the
soup that reaches the boiling point is cooked, serve by sprinkling over the finely
chopped dill. A source of vitamin and only 51 calories per serving, this soup will
keep your stomach full for long.
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Malzemeler
Ingredients
- 3 adet kabak
- 1 adet soğan
- 1 adet küçük patates
- 3 adet çarliston biber
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Dereotu
- Süt
- İsteğe göre acı kırmızı biber ve karabiber
- Tuz
- 3 zucchini
- 1 onion
- 1 little potato
- 3 banana peppers
- 2 cloves of garlic
- 1 spoon of oil
- Dill
- Milk
- Hot red pepper and black pepper to taste
- Salt

Malzemeler
Ingredients

Ton balıklı salata
Tuna fish salad

Ana öğün olarak yiyebileceğiniz,

Tuna fish salad, which you can eat

protein bakımından bir hayli zengin

as a main course and is highly rich

ton balıklı salata, yüksek kalori al-

in terms of protein, is an ideal recipe

madan ihtiyaç duyduğunuz besinleri

for you to get the nutrients you need

tüketmeniz için ideal bir tarif.

without consuming high calories.

Yapılışı:
Bütün yeşillikler güzelce yıkandıktan sonra doğranıp derin bir kaseye alınır.
Yağsız ton balığı yeşilliklerin içinde homojen şekilde dağılacak biçimde güzelce
didiklenerek kaseye ilave edilir. Cherry domatesler 2-3 parçaya doğranarak sa-

- 1 konserve yağsız ton balığı
- 1 adet haşlanmış yumurta
- Yarım aysberg marul
- 5-6 yaprak kırmızı kıvırcık marul
- 4-5 cherry domates
- ¼ demet dereotu
- 4-5 adet taze yeşil soğan
- 1 limon
- Yarım yemek kaşığı balzamik sirke
(isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- 1 can of oil-free tuna
- 1 boiled egg
- Half an iceberg lettuce
- 5-6 leaves of red curly lettuce
- 4-5 cherry tomatoes
- ¼ bundle of dill
- 4-5 green onions
- 1 lemon
- Half a spoon of balsamic vinegar
(optional)
- 1 spoon of olive oil
- Salt

lataya eklenir. Zeytinyağı, limon, balzamik sirke ve az miktarda tuzla hazırlanan
sos da kaseye ilave edildikten sonra salata güzelce karıştırılır. İstenilen küçüklükte dilimlenmiş yumurtalar salatanın üzerine yerleştirilir. Rengarenk bir görsel şölene dönüşen doyurucu ve besleyici salatanız servise hazır.

Preparation:
Wash all the greens, chop and take them into a deep bowl. Shred the oil-free tuna
homogeneously over the greens and add in the bowl. Slice cherry tomatoes into
2-3 pieces and add them to the salad. After adding the sauce prepared with olive oil,
lemon, balsamic vinegar and a pinch of salt, mix the salad. Place the eggs sliced in
the desired size over the salad. Your filling and nutritious salad which has turned
into a colorful visual feast is ready to serve.
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Malzemeler

Muz dondurması
Banana ice cream

Potasyum deposu, kalori yoksunu,

High in potassium and low in calories,

serinletici mi serinletici bir tatlı muz

banana ice cream is a quite refreshing

dondurması. Hazırlanışıysa tahmin

dessert. And its preparation is simple

edemeyeceğiniz kadar basit.

beyond imagination.

Yapılışı:
Muzlar halka halka dilimlenerek bir buzdolabı poşeti içinde derin dondurucuya
konur. 24 saat derin dondurucuda kalan muzlar çıkarılır ve yaklaşık 5 dakika yumuşamaları için beklenir. Muzlar, mutfak robotunda kremamsı bir kıvam alana
kadar ezildikten sonra kuruyemişler ve bal karışıma eklenerek güzelce harmanlanır. Kaselere alınan dondurma, ince ince dilimlenmiş çilek parçalarıyla süslenir. Servis etmeden önce dondurmanızın üzerine bir tutam kakao ve hindistan
cevizi serperek daha farklı lezzetler yaratabilirsiniz.

Preparation:
Slice the bananas and place them in the freezer inside a refrigerator bag. Take the
bananas from the freezer after 24 hours and wait for them to soften for 5 minutes.
Crush the bananas in the food processor until they become creamy and add the
dried fruits and honey into the mixture. Take the ice cream into bowls and decorate
with thinly sliced strawberries. You may create various delicacies by sprinkling
a pinch of cacao and coconut shred on your ice cream before serving it.
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Ingredients
- 4 adet olgunlaşmış muz
- 1 yemek kaşığı bal
- 7-8 adet ceviz içi ve ezilmiş fındık
- 4-5 adet çilek
- 4 ripe bananas
- 1 spoon of honey
- 7-8 meats of walnut and crushed hazelnuts
- 4-5 strawberries

Malzemeler
Ingredients

Kavunlu buzlu içecek
Iced melon smoothie

Antioksidan özelliğe sahip bu içe-

This antioxidant beverage, while

cek diyet esnasında tatlı ihtiyacınızı

guiltlessly fulfilling your need for

masum şekilde giderirken sıcak yaz

dessert on a diet, will be the per-

günlerinde ferahlamanızı sağlayacak

fect snack to freshen you up on hot

harika bir ara öğün olacak.

summer days.

- 2 kase doğranmış kavun
- 2 adet doğranmış salatalık
- 12-13 adet taze nane yaprağı
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- Yarım bardak su
- Yarım limon suyu
- 1 tatlı kaşığı bal
- Yarım su bardağı buz
- 2 bowls of sliced melon
- 2 sliced cucumbers
- 12-13 fresh mint leaves
- 1 spoon of yogurt
- Half a cup of water
- Juice of half a lemon
- 1 dessertspoon of honey
- Half a cup of ice

Yapılışı:
Bütün malzemeler blender ya da mutfak robotuna alınır ve püre kıvamına gelene
dek karıştırılır. Bardaklara konulan buzlu içecek, limon veya salatalık dilimleriyle
süslenerek servis edilir. Tarifinizde buz kullanmak istemiyorsanız, kavun ve
salatalıkları hazırlık aşamasından önce 6-7 saat buzlukta bekletip içeceğinizin
soğuk olmasını sağlayabilirsiniz.

Preparation:
Take all the ingredients in a blender or food processor and mix them until they are
mashed. Poured into glasses, the smoothie is served decorated with slices of lemon
or cucumber. If you do not want to use ice in your recipe, you can keep the melon
and cucumber in the freezer for 6-7 hours before the preparation stage and ensure
that your beverage is cold.
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motivasyonumuzun artması ve mesai saatlerinin daha verimli geçmesi için son derece önemli. Çalışma alanlarımızda en çok
yer kaplayan ve elimize ayağımıza dolanan
şeylerse elektronik cihazların kabloları.
Söz konusu kabloları çalışma masamızın
kenarına takacağımız çelik kıskaçlarla düzenleyebilir, her bir kablo için farklı renkte
kıskaç kullanarak onların hangi cihazlara
ait olduğunu kolayca bulabiliriz. Bu sayede,
çalışma alanı ve ofisimiz hem düzenli görünecek hem de farklı elektronik cihazları

Charging cables’ life span increases

Şarj kablolarının ömrü uzuyor

kullanırken vakitten kâr edeceğiz!
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Akıllı telefonlar ve tabletler hayatımızın

Tidiness of your working area is highly

vazgeçilmez parçaları haline geldiğinden

crucial for increased motivation and

şarj aletleri de gün içerisinde en çok kul-

more efficient working hours. What oc-

landığımız eşyalar arasında yer alıyor.

cupies the biggest space in our working

Yıpranmaya bir hayli meyilli olan bu kab-

areas and gets in our way are the cables

loların ömrünü uzatarak bizi masraftan

of electronic devices. We may organize the

kurtaracak bir önerimiz var. Mürekkebi

said cables with steel clamps in the corner

bitmiş bir tükenmez kalemin içindeki

of our desk, and easily find which cables

yayı çıkararak şarj kablosunun elektronik

belong to which device by using different

aletlere takılan ucunu bu yayla kaplaya-

colored clamps. Thus, both our working

biliriz. Böylece kırılma ve bükülme du-

area and office will look tidy and we will

rumlarında kablomuz çok daha dayanıklı

save time while using different electronic

olacak ve uzun yıllar zarar görmeden

devices!

kullanılabilecek.
Since smart phones and tablets have become essential parts of our lives, charging
cables are among the stuff we use the most
during the day. We have a suggestion that
will enable us to avoid costs by extending
the life span of these cables highly inclined
to wear out. We may take out the spring
in a ballpoint pen that has run out of ink
and cover the end of the charging cable
attached to the electronic devices with this
spring. Thus, our cable will be more solid
in cases of breaking off and bending and
may be used for many years without being
damaged.

Çalışma masasında kargaşaya son

Çalıştığımız ortamın derli toplu olması

No more mess on your desk

life

Pratik bilgiler
Good to know

hatimizi en ekonomik şekilde gerçekleştirmek içinse pek çok web sitesini ziyaret
ediyoruz. Web sitelerinde en uygun fiyatlı
biletleri bulmanın en kolay yolu, arama yapmadan önce internet geçmişi ve
“çerezleri” silmekten geçiyor, çünkü web
sitelerinin algoritması daha önce ziyaret
ettiğimiz sayfalar üzerinden şekilleniyor
ve geçmişi sildiğimizde söz konusu siteleri ilk defa kullanacağımız için firmalar

If your printer is low on ink

Yazıcı mürekkebiniz azaldıysa

önce en ekonomik seçenekleri karşımıza
Siyah-beyaz yazıcınızın mürekkebi azaldı

çıkarıyor.

fakat acilen çıktı mı almanız gerekiyor?

Most of us buy our bus and airplane tickets

Kartuşunuzda kalan az miktardaki mü-

on the Internet. We visit many websites to

rekkebi son damlasına kadar en etkili şe-

have our journey most economically. The

kilde kullanmanızın bazı yöntemleri var.

easiest way to find tickets for the most

Çıktı almadan önce seçtiğiniz yazı tipi ren-

reasonable prices on websites is to delete

gini yüzde 99 oranında gri olan “#010101”

search history and “cookies” because algo-

serili koda ayarlayın. Bu renk kodu siyah

rithms of websites are shaped by the pag-

yazı tipi renginden daha az mürekkep

es we have previously visited, and as we

harcamasına rağmen kağıda basıldığın-

will use the said websites for the first time

da neredeyse aynı tonda görünür. Buna

when we delete our history, companies will

ek olarak, kartuştan tasarruf etmenin bir

provide us the most economical options.

Online bilette en ekonomik seçenek

mizi internet üzerinden alıyoruz. Seya-

The most economical choice in online tickets

Artık çoğumuz otobüs ve uçak biletleri-

diğer yolu ise daha az mürekkep harcayan Arial, Calibri, Century Gothic, Times
New Roman ve Verdani yazı karakterlerini
kullanmanız.
Your black-and-white printer is running
out of ink but you urgently have to get a
printout. There are some methods to use
the low-level ink left in your cartridge to
the fullest. Before getting the printout, set
the color font you choose to “#010101” which
is 99 percent grey. Even though this color
code consumes less ink than black, it looks
almost the same when printed on paper. In
addition, another way to save on cartridge
is to use typefaces such as Arial, Calibri,
Century Gothic, Times New Roman and
Verdani which consume less ink.
109

lunduğu ortamdan uzaklaşıldıkça internet
sinyalinde zayıflamalar olabiliyor ve kullandığımız cihazlara bağlı olarak internet
erişimi yavaşlıyor ya da tamamen kısıtlanıyor. Bu sorunun üstesinden gelmek için
gerekli tek malzeme alüminyum folyo.
2 ya da 3 kat yapıldığında bir kitap boyutuna gelecek miktarda alüminyum folyoyu
modem anteninin etrafına konkav şekil-

Do not let your keyboard be the living space of bacteria

Klavyeniz bakterilere yaşam alanı olmasın

de yerleştiriyoruz. Antenden çıkan sinyal
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alüminyum folyo tarafından yansıtılıp
Bilgisayar klavyeleri en çok kirlenen ve

daha geniş bir alana dağılacaktır.

temizlemesi bir hayli zor olan elektronik

Wireless Internet access is a great facility

aletlerin başında geliyor. Klavyelerin te-

for us all. However, as one walks away

mizlenmesinde yapılan en büyük hataysa

from the environment where the modem

elektrikli süpürge kullanılması. Elektrikli

is, the Internet signal may weaken and

süpürge statik enerji açığa çıkarıp klavye-

Internet access slows down or gets com-

lerin bozulma riskini artırıyor. Dolayısıy-

pletely restricted depending on the devices

la bu aletin kullanılmasından kaçınmak

we use. In order to overcome this problem,

gerekiyor. Bunun yerine tuşların arasına

the only necessary material is aluminium

giren tozları bir fırça yardımıyla nazikçe

foil. Concavely place the aluminium foil

temizleyip, saf alkol ve su karışımına ba-

which is the size of a book when folded

tırdığınız kulak temizleme çubuklarıyla

2 or 3 times around the antenna. The sig-

tuşların üstünü ve aralarını silmeniz çok

nal received from the antenna will spread

daha etkili ve güvenli bir temizlik yöntemi

to a broader area after being reflected by

olacaktır.

the aluminium foil.

Keyboards are among the leading electronic devices that get most dirty and are
quite difficult to clean. The biggest mistake
made while cleaning keyboards is using a
vacuum cleaner. The vacuum cleaner releases static energy and increases the risk
of keyboard malfunction. Hence, we have
to refrain from using this device. Instead,
it is a more effective and safer cleaning
method to gently clean the dust between
the keys with a brush and wipe out the surface and gaps between the keys with a cotton bud soaked in a mixture of water and
absolute alcohol.

Evinizin her yerinde güçlü Wi-Fi

büyük bir kolaylık. Ancak modemin bu-

Strong Wi-Fi signal in every inch of your home

Kablosuz internet erişimi hepimiz için

PTT, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı’dır.
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PTT ailesi iftar sofralarında buluştu
PTT family meets at iftar tables

Oruç ibadetini yerine getirdiğimiz, ailemiz ve sevdiklerimizle

The month of Ramadan, when we perform the worship of fast-

bereketli iftar sofralarında bir araya geldiğimiz, ihtiyaç sahip-

ing, come together around plentiful iftar tables with our fami-

lerine yardım eli uzattığımız Ramazan ayı, manevi dünyamızı

ly and beloved ones, and give a helping hand to those who are

zenginleştirmemize, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmemize

in need, has become a means for enriching our spiritual world

vesile oldu. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT

as well as reinforcing our unity and brotherhood. The Post

A.Ş.) ailesi de ülkemizin dört bir yanında iftar sofralarında

and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) family

buluştu. Bu mübarek gecelerde hem hasbihâl edildi hem de

gathered at iftar tables all around the country. On these sacred

ülkemize ve milletimize en iyi hizmeti sunabilmek adına ya-

nights, they were both engaged in conversation and evaluated

pılan çalışmalar değerlendirildi. PTT A.Ş. Yönetim Kurulu

the works carried out in the name of offering the best service

Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile PTT A.Ş. Ge-

to our country and nation. Through the iftar programs par-

nel Müdür Yardımcıları Adil Zembat, Cumali Yüksek, Osman

ticipated by the PTT Corp. Chairman of Board and Director

Çetinkaya, Ali İhsan Karaca, Gürbüz Akbulut ve Yusuf

General Kenan Bozgeyik and PTT Corp. Deputy Directors

Canbolat’ın çeşitli illerde katıldığı iftar programları vesi-

General Adil Zembat, Cumali Yüksek, Osman Çetinkaya, Ali

lesiyle PTT ailesi daha da kaynaştı, kenetlendi, moral ve

İhsan Karaca, Gürbüz Akbulut and Yusuf Canbolat in vari-

motivasyonla gücüne güç kattı.

ous cities, the PTT family got closer and strengthened its ties,

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

enhanced its strength with morale and motivation.

Kenan Bozgeyik, iftar programlarında yaptığı konuşmalarda,

In the speeches he delivered in iftar programs, PTT Corp. Chair-

PTT’nin 42 bin kişilik büyük bir aile olduğunu belirtti. “Gece

man of Board and Director General Kenan Bozgeyik indicated

gündüz çalışan mesai arkadaşlarımızla ve kıymetli aileleriyle

that the PTT is a great family of 42 thousand. Indicating, “Being

aynı sofrada olmak, orucumuzu beraber açmak bizi ziyadesiy-

at the same table with our colleagues, who keep their shoulders

le mutlu etti. Tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diyen

to the wheel, as well as their valuable families, and breaking fast

Genel Müdür Bozgeyik, hep birlikte huzur ve esenlik içinde

with them has made us quite happy. I thank all our employees,”

nice Ramazan ayına kavuşulması temennisinde bulundu.

Director General Bozgeyik expressed his wishes for reaching
many more months of Ramadan in peace and welfare together.
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Bayramlaşma töreni

Eid al-Fitr ceremony

Ramazan ayının tüm güzelliklerini birlikte yaşayan PTT A.Ş.

Having experienced all the beauties of the month of Ramadan

ailesi, Ramazan Bayramı’nın sevincini de paylaştı. PTT A.Ş.

together, the PTT Corp. family shared the joy of Eid al-Fitr,

Genel Müdürlüğü’ndeki bayramlaşma töreninde mübarek

as well. In the Eid-al Fitr ceremony at the PTT Corp. General

Ramazan Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam

Directorate, the wish that the sacred Eid al-Fitr will lead to

âlemi için hayırlara vesile olması temennisi dile getirildi.

good for our country, nation and the entire world of Islam was

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

expressed.

Bozgeyik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda,

In the message he published on the occasion of Eid al-Fitr, PTT

“On Bir Ayın Sultanı” Ramazan’ın ardından kavuştuğumuz

Corp. Chairman of Board and Director General Kenan Bozgeyik

bayram günlerinin ailemizle, yakınlarımızla, sevdiklerimiz-

pointed to the fact that the days of Eid we embrace following

le vakit geçirebilmemiz için eşsiz bir fırsat sunduğuna işaret

the “Sultan of eleven months” Ramadan provide us a unique op-

ederek, “Sevinçleri paylaştığımız, mutlulukları çoğalttığımız,

portunity to spend time with our family, acquaintances, belov-

yardımlaşma ve dayanışmayı artırdığımız bayramlar, içimizi

ed ones and said, “Eid, when we share joy, multiply happiness,

neşeyle dolduruyor, yüzümüzü güldürüyor, hayatımızı güzelleş-

and increase cooperation and solidarity, fills us with joy, makes

tiriyor. Hep birlikte huzur ve esenlik içinde nice Ramazan Bay-

us smile, and makes our lives better. I hope that we experience

ramı’na kavuşmamızı diliyorum. Kıymetli büyüklerimizin el-

many more months of Ramadan in peace and welfare together.

lerinden, sevgili küçüklerimizin gözlerinden öpüyor, Ramazan

I respectfully kiss the hands of our valuable elderly, and fondly

Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam âlemi için hayır-

kiss the eyes of dear children; I plead Allah that Eid al-Fitr leads

lara vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum” dedi.

to good for our country, nation and the entire world of Islam.”
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PTT, güçlü işbirliklerine hız kesmeden devam ediyor
PTT ceaselessly continues its strong collaborations
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), bir dün-

While extending its product and service range in line with its

ya markası olma hedefi doğrultusunda ürün ve hizmet yelpa-

target to become a global brand, the Post and Telegraph Organ-

zesini her geçen gün genişletirken çeşitli kurumlarla yürüttü-

ization Corporation (PTT Corp.) gradually increases its coop-

ğü işbirliği faaliyetlerini de artırarak sürdürüyor. Şirket, bu

eration activities it carries out with various institutions by the

çerçevede 7 Haziran 2018 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel

day. Within this framework, the Company signed a cooperation

Müdürlüğü (TKGM) ile bir işbirliği protokolü imzaladı.

protocol on 7 June 2018 with the General Directorate of Land

TKGM çalışanlarının www.epttavm.com sitesinde satışa su-

Registry and Cadastre (TKGM).

nulan ürünleri uygun fiyatlarla alabilmelerini ve PTT A.Ş.

The protocol, which aims to enable the TKGM employees to

hizmetlerinden

yararlanabilmelerini

buy products offered on www.epttavm.com and benefit from

sağlamayı amaçlayan protokole PTT A.Ş. Yönetim Kurulu

the PTT Corp. services for campaign prices, was signed by the

Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile Tapu ve

PTT Corp. Chairman of Board and Director General Kenan

Kadastro Genel Müdür Vekili Mehmet Zeki Adlı imza attı.

Bozgeyik and Deputy Director General of Land Registry and

kampanyalı

olarak

Kenan Bozgeyik, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada,

Cadastre Mehmet Zeki Adlı.

ülkemizin iki güzide kurumu arasındaki işbirliğinin önemi-

In the speech he delivered at the protocol signing ceremony,

ne işaret ederek, “Bu protokolün kurumlarımıza, memleke-

Kenan Bozgeyik pointed to the importance of two distinguished

timize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Tapu

institutions of our country and said, “I hope that this protocol

ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yaptığı hamleleri takdirle

will lead to good for our institutions, motherland and nation.”

izlediklerini belirten Bozgeyik, “Tapu ve Kadastromuzun ba-

Indicating that they watch the leaps of the General Directorate

şarılarının daim olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

of Land Registry and Cadastre with appreciation, Bozgeyik ex-

Mehmet Zeki Adlı ise günümüzde teknoloji alanındaki geliş-

pressed, “I wish the success of our General Directorate of Land

melere işaret ederek, son yıllarda önemli atılımlar gerçek-

Registry and Cadastre will be permanent.” Pointing to the devel-

leştiren PTT A.Ş.’nin teknolojiyi çok iyi kullanan bir kurum

opments in the field of technology in our day, Mehmet Zeki Adlı

olduğunu söyledi. İşbirliği protokolünde emeği geçen herkese

said that the PTT Corp, which has made important leaps in recent

teşekkür eden Adlı, “Bu protokolün kurumlarımıza ve memle-

years, is an institution that uses technology very well. Thanking

ketimize büyük katkı sağlayacağına inanıyor, hayırlı olmasını

everyone who put an effort in the cooperation protocol, Adlı said,

temenni ediyorum” dedi.

“ I believe that this protocol will make a great contribution to our
institutions and motherland and hope that it leads to good.”
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Kosova Posta İdaresi’ne
motosiklet desteği

Motorcycle support to the Kosovo Post
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), çeşitli

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) con-

ülkelerin posta idareleriyle yakın işbirliği ve dayanışma için-

tinues to work in close collaboration and solidarity with the post-

de olmaya devam ediyor. Bu çerçevede PTT A.Ş. tarafından

al administrations of various countries. Within this framework,

Kosova Posta İdaresi’ne 10 adet motosiklet hibe edildi.

10 motorcycles were granted to the Kosovo Post by the PTT Corp.

Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç,

In the speech she delivered in the ceremony carried out in the

28 Haziran 2018 tarihinde Kosova’nın başkenti Priştine’de

capital of Kosovo on 28 June 2018, Pristine, Republic of Turkey’s

düzenlenen törende yaptığı konuşmada, motosikletlerin

Ambassador to Pristina Kıvılcım Kılıç said that the motorcycles

Kosova Postası’nın çalışma koşullarının iyileştirilmesine

will contribute to the amelioration of the Kosovo Post’s working

ve halka daha iyi hizmet sunulmasına katkı sağlayacağı-

conditions and the offering of better services to customers. Indi-

nı söyledi. İki dost ülkenin posta idareleri arasındaki işbir-

cating her contentment with the cooperation between the postal

liğinden mutluluk duyduğunu dile getiren Kılıç, Türkiye

administrations of the two friendly countries, Kılıç expressed

Cumhuriyeti’nin tüm kurumlarıyla Kosova halkının yanında

that the Republic of Turkey stands by the people of Kosovo with

olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.

all its institutions and will continue to do so.

“Her türlü işbirliğine hazırız”

“We are ready for all kinds of collaborations”

PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya, Kosova

Pointing to the common historical past of Kosovo and Turkey,

ile Türkiye’nin ortak tarihî geçmişine işaret ederek, Kosova

PTT Corp. Deputy Director General Osman Çetinkaya said that

Posta İdaresi ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını söy-

they are ready for all kinds of collaborations with the Kosovo

ledi. Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı’nı yürüten

Post. Expressing that the PTT Corp., which performs the duty of

PTT A.Ş.’nin dünya postasına yön verdiğini ifade eden Çetin-

UPU Council of Administration Chairmanship, steers the world

kaya, Şirket olarak posta paydaşlarına katkılarının devam

post, Çetinkaya said that they will continue their contributions

edeceğini belirtti.

to the postal stakeholders as the Company.

Kosova Posta İdaresi Genel Müdürü Sejdi Hoxha ise motosik-

Emphasizing that the motorcycle support will accelerate and

let desteğinin Kosova Posta İdaresi’nin hizmetlerini hızlandı-

ameliorate the services of the Kosovo Post, Chief Executive Of-

racağını ve iyileştireceğini vurgulayarak PTT A.Ş.’ye teşekkür

ficer of Kosovo Post Sejdi Hoxha thanked the PTT Corp. Hoxha

etti. Hoxha, iki ülkenin posta idareleri arasındaki işbirliğinin

indicated that the cooperation between the two countries’ postal

devam edeceğini kaydetti.

administrations will continue.
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“Engelsiz ePttAVM.com” hayata geçti
“Handicap-free ePttAVM.com” carried into effect
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) tarafın-

Put into service by the Post and Telegraph Organization Cor-

dan 2012 yılında hizmete sunulan Türkiye’nin millî e-ticaret

poration (PTT Corp.) in 2012, the national e-commerce plat-

platformu ePttAVM.com, ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek

form of Turkey ePttAVM.com realized a first in our country and

“Engelsiz ePttAVM.com” projesini hayata geçirdi.

carried the “Handicap-free ePttAVM.com” project into effect.

2,5 milyondan fazla kayıtlı üye, 7,5 milyonu aşkın ürün ve

The new application of ePttAVM.com – one of the important

5 binden fazla tedarikçi ile sektörünün önemli platform-

platforms of its sector with over 2.5 million registered users,

larından olan ePttAVM.com’un yeni uygulaması “Engelsiz

more than 7.5 million products and over 5 thousand suppliers

ePttAVM.com”, işitme engelli vatandaşların işaret dili ile

–“Handicap-free ePttAVM.com” enables hearing impaired cit-

10 farklı kategoride yüzlerce ürünün tanıtımını izlemeleri-

izens to watch hundreds of product promotions in 10 different

ne olanak tanıyor. Engelli vatandaşlar beğendikleri ürünleri

categories through sign language. Disabled citizens can buy

platform üzerinden güvenli alışveriş ve ödeme imkanı ile sa-

the products they like on the platform with secure shopping and

tın alabiliyor. Ayrıca, PTT Kargo güvencesinde kargo hizmeti

payment opportunities. In addition, cargo service is provided

sağlanıyor.

under the guarantee of PTT Kargo.

http://engelsiz.epttavm.com
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adresinde

hizmete

sunulan

On the “Handicap-free ePttAVM.com” platform, which was put

“Engelsiz ePttAVM.com” platformunda işitme engelli vatan-

into service on the web address http://engelsiz.epttavm.com,

daşlar ürünler, alışveriş süreci ve diğer konulara ilişkin soru-

hearing impaired citizens can get special customer service

ları hakkında özel müşteri hizmetleri desteği alabiliyor.

support about products, shopping processes and other issues.

ePttAVM.com’un bu önemli platformu hayata geçirmesi dola-

Making a statement on the occasion of this platform’s reali-

yısıyla bir açıklama yapan PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

zation, PTT Corp. Chairman of Board and Director General

ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “Türkiye’nin millî e-ticaret

Kenan Bozgeyik said, “Turkey’s National e-commerce platform

platformu ePttAVM.com 6’ncı yaşında çok kıymetli bir proje-

ePttAVM.com launched a very valuable project on its 6th anni-

ye imza attı. E-ticaret alanında ülkemizin en önemli uluslara-

versary. Progressing towards becoming the most important in-

rası platformu olma yolunda ilerleyen ePttAVM.com, yaygın

ternational platform of our country in the field of e-commerce,

hizmet ağına ve köklü bir geçmişe sahip PTT A.Ş.’nin sunduğu

ePttAVM.com goes beyond the limits with the power of the trust

güven ve istikrarın gücü ile tüm sınırları aşıyor ve önüne çıkan

and stability offered by the PTT Corp., which has a broad service

engelleri vatandaşlarımız için yıkıyor. ‘Engelsiz ePttAVM.com’

network and rooted history, and eliminates the impediments it

platformu ile işitme engelli vatandaşlarımızı duyuyor ve on-

faces for our citizens. With the ‘Handicap-free ePttAVM.com’,

ların rahatça alışveriş yapabilmeleri adına çalışmalarımızı

we lend an ear to our hearing impaired citizens and diversify

çeşitlendiriyoruz” dedi.

our works so that they can shop comfortably.”
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PTT ile Dünya Kupası heyecanı!
The World Cup fever with PTT!

Hayatın her alanına dokunan faaliyetler gerçekleştiren

Carrying out activities that touch every field of life, the Post and

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

Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) continues to

sporcunun dostu olmaya devam ediyor. PTT A.Ş.’nin sunduğu

be sports- and athlete-friendly. While the “World Cup”, presented

“Dünya Kupası” TRT ekranlarında futbolseverlerle buluşur-

by the PTT Corp., is brought to the football fans on TRT screens,

ken, “FIFA Dünya Kupası Rusya 2018” konulu anma pulu ise

the commemorative stamps themed “FIFA World Cup Russia

filatelistlerin koleksiyonlarındaki yerini aldı.

2018” took its place among philatelists’ collections.

PTT A.Ş. tarafından FIFA’nın resmî işaret, logo ve maskot gör-

The commemorative stamp, prepared by the PTT Corp. using

sellerine yer verilerek hazırlanan anma pulu, bu yıl 21’incisi

the official FIFA sign, logo and mascot, was put into circulation

düzenlenen Dünya Kupası’nın başladığı 14 Haziran 2018 tari-

on 14 June 2018, the date when the World Cup – organized for

hinde tedavüle çıkarıldı. 26x41 milimetre boyutundaki, ikisi

the 21st time this year – started. The four commemorative stamps

2’şer TL, ikisi 4’er TL bedelli dört değerli anma pulu ile söz

of 26x41 millimeters, 2 of which are of 2 TL value, 2 of which are

konusu pula ait 140x210 milimetre boyutundaki, 15 TL bedelli

of 4 TL value, as well as the related first day cover of 140x210

ilk gün zarfı PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve

millimeters with 15 TL value were put for sale in PTT branches,

filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

on www.filateli.gov.tr and on the mobile application of philately.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte “Ulus PTT

The first day stamp with the inscription “FIFA Dünya Kupası

Merkez Müdürlüğü/ANKARA” adresinde mesai saatleri içeri-

Rusya 2018 14.06.2018 ANKARA” was used on the same day

sinde “FIFA Dünya Kupası Rusya 2018 14.06.2018 ANKARA”

as the sale of the said philatelic products at the address of “Ulus

ibareli ilk gün damgası kullandırıldı.

PTT Merkez Müdürlüğü/ANKARA”.
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PTT yeni işyerleriyle vatandaşın hizmetinde
PTT is at the service of citizens with new offices
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Bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen

Proceeding with firm steps on the way to become a global

Türkiye’nin köklü kuruluşu Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

brand, the rooted institution of Turkey, the Post and Telegraph

Şirketi (PTT A.Ş.), yurt içi hizmet noktalarını her geçen gün

Organization Corporation (PTT Corp.) continues to multiply

çoğaltmaya devam ediyor. 2023 yılına kadar işyeri sayısını

its national service locations by the day. The Company, which

15 bine ulaştırmayı hedefleyen Şirket, en yakın, en hızlı ve en

aims to increase the number of its offices to 15 thousand until

güvenilir hizmetin sağlayıcısı olmaya devam edebilmek için

2023, adds new ones to its offices in order to continue to be the

işyerlerine yenilerini ekliyor.

closest, fastest and most reliable service provider.

PTT A.Ş. Sakarya-Şeker Mahallesi Şubesi
PTT Corp. Sakarya-Şeker Mahallesi Office

PTT A.Ş. Sakarya-2. Organize Sanayi Şubesi
PTT Corp. Sakarya-2. Organize Sanayi Office

PTT A.Ş. Ankara-Kardeşler Şubesi
PTT Corp. Ankara-Kardeşler Office

PTT A.Ş. Diyarbakır-Karacadağ Şubesi
PTT Corp. Diyarbakır-Karacadağ Office

PTT A.Ş. Uşak-Üniversite Şubesi
PTT Corp. Uşak-Üniversite Office

PTT A.Ş. Edirne-Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Şubesi
PTT Corp. Edirne-Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Office

15 Mayıs-15 Haziran 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 May 2018 and 15 June 2018.

leştirildi. Ankara, Bartın, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul,

A total of 15 branches in 11 cities, namely Ankara, Bartın,

Kastamonu, Kocaeli, Konya, Sakarya ve Uşak olmak üzere

Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Kon-

11 ilde toplam 15 işyeri; Antalya, Balıkesir, Bartın, Elazığ,

ya, Sakarya and Uşak; a total of 16 agencies in 12 cities, name-

Giresun, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Malatya,

ly Antalya, Balıkesir, Bartın, Elazığ, Giresun, Isparta, İzmir,

Manisa ve Şanlıurfa olmak üzere 12 ilde toplam 16 acentelik

Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Manisa and Şanlıurfa were

hizmete sunuldu. Ayrıca, Ağrı, Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın,

put into service. In addition, a total of 35 Pttmatiks in 18 cit-

Balıkesir, İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Muğla, Osmaniye,

ies, namely Ağrı, Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir,

Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak olmak

İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Muğla, Osmaniye, Samsun,

üzere 18 ilde toplam 35 Pttmatik’in açılışı gerçekleştirildi.

Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Van and Zonguldak were opened.
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BOOK

BENI İÇINDEN SEV

AHMET BATMAN
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İki dakika arayla doğmuş ikiz kardeşler

Born two minutes apart, the twins, Güçlü

Güçlü ve Güneş’in hayatı, annelerinin

and Güneş’s lives turn upside down when

ölümünden sonra babalarının evlen-

their father remarries after the passing

mesiyle tamamen altüst olur. İki kar-

of their mother. The book, which treats

deşin hikayesi üzerinden kardeşliği,

brotherhood, friendship, sacrifice, love

arkadaşlığı, fedakarlığı, aşkı, aile ilişki-

and family affairs through the story of

lerini anlatan kitap, hayatta her zaman

two siblings, relays the message that we

dönüm noktaları olduğunu hatırlatarak

have to keep our pecker up by reminding

umutsuzluğa kapılmamamız gerektiği

us that there are always turning points

mesajını veriyor.

in life.

KARDEŞ

Balkan müziğinin en sevilen yorumcu-

One of the most loved performers of the

DIVANHANA &
SUZAN KARDEŞ

larından Suzan Kardeş, Bosna-Hersekli

Balkan music, Suzan Kardeş offered her al-

grup Divanhana ile birlikte çıkardığı

bum “Kardeş” she released with the Bosnia

“Kardeş”

müzikseverlerin

-Herzogovinian group Divanhana to the

beğenisine sundu. On şarkıdan oluşan

lovers of music. In the album composed of

albümde altı Türkçe ve dört Boşnakça

ten songs, there are six Turkish and four

eser bulunuyor. Dinleyicilere müzikal

Bosnian works. The album, which offers

bir şölen sunan çalışma barışa, dostluğa,

a musical feast to listeners, is dedicated to

arkadaşlığa, sevgiye adanmış.

peace, friendship, amity and love.

albümünü

MÜZİK
MUSIC
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MOVIE

ANT-MAN VE WASP

ANT-MAN AND THE WASP

Scott Land, hem süper kahraman

Scott Land is dealing with the con-

hem de baba olarak seçimlerinin

sequences of his choices both as a

sonuçlarıyla uğraşmaktadır. Ev

super hero and a father. While try-

hayatı ve Ant-Man sorumluluk-

ing to manage his domestic life and

larını bir arada yürütmeye çalı-

responsibilities together as Ant-

şırken kendisinden önemli bir gö-

Man, he is required urgent help for

rev için acil yardım istenir. Scott

an important mission. Scott Land

Land, Wasp ile işbirliği yapacak

will cooperate with Wasp and em-

ve geçmişin sırlarını ortaya çıkar-

bark on an adventure to reveal the

mak için bir maceraya atılacaktır.

secrets of the past.

YÖNETMEN DIRECTOR: PEYTON REED
OYUNCULAR STARS: AUL RUDD, EVANGELINE LILLY,
MICHAEL DOUGLAS, LAURENCE FISHBURNE
YAPIM PRODUCTION: ABD USA
TÜR GENRE: AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU ACTION, ADVENTURE, SCIENCE-FICTION
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PTT’DEN YAZA ÖZEL

DEV İNDİRİM
KAMPANYASI

24 Mayıs-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında bireysel göndericiler tarafından postaya verilecek tüm
APS Kurye, Posta Kargosu ve Kargo gönderilerine mevcut Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi üzerinden %25 indirim uygulanacaktır.
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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 Hybrid Mail service.

Kurum ve kuruluşların yanı sıra şahıs-

In this service, which can be used by es-

ların da faydalanabildiği bu hizmette

tablishments, institutions and persons

fatura, sigorta poliçesi, banka ekstresi,

alike, collective sendings such as bills,

tebrik, broşür, kutlama kartı gibi toplu

insurance policy, bank statements, con-

gönderiler PTT A.Ş. tarafından basılı-

gratulatory notes, brochures and cel-

yor ve ilgili kişilere iletiliyor. Dünyada

ebration 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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Bulmaca

Hazırlayan: Mustafa Başaran
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Bulmaca
Çözümler
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