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Tebrik kartları tarih oldu; 

sıra e-karta mı geliyor?
Teknolojinin gelişmesiyle 

birlikte yılbaşı, bayram ve özel 

günlerde tebrik kartı gönderme 

alışkanlığı tarihe karıştı. Artık 

birçok kişi, e-kart göndermeyi 

tercih eder oldu. Ancak 

Türkiye’deki e-kart siteleri bir 

bir yok olurken, e-kart servisi 

veren büyük siteler de bu 

hizmetlerinden vazgeçmeye 

başladılar. 

Fatma Ağaç

Bizi masal dünyasına yaklaştıran, nostaljik yolculuğa çıkaran, hayallerimizi süsleyen 
tebrik kartları (posta kartları), 1900’lü yıllarda altın yılını yaşarken, telefonun lüks 
olduğu dönemlerde de bayram, yılbaşı ve özel günlerde eş, dost, arkadaş, akraba gibi 
kişilere kutlama amaçlı gönderiliyordu.  

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte mektup yazma ve tebrik kartı gönderme alışkanlığı tarihe 
karışmaya başladı. Tebrik kartı göndermek için birbirleriyle yarışanlar artık teknolojiye ayak 
uydurarak e-mail, e-kart ya da cep telefonuyla mesajlaşmayı tercih ettiler…

E-kart, karpostallar veya tebrik kartının bir benzeri olmakla birlikte, geleneksel materyaller 
ve kâğıttan farklı olarak, dijital araçların kullanılmasıyla oluşmuş bir uygulama. E-kartlar, 
çeşitli İnternet sitelerindeki yayıncıların yapımları olarak alıcıya gönderilmeye hazır haldeler. 
Genellikle e-mail aracılığıyla gönderilen e-kartlar, geleneksel yöntemlere göre, daha çevre 
dostu olarak düşünülüyor. “E-kart firmaları çevre dostudur, çünkü karbon salınım oranları kağıt 
şeklinde tebrik kartı üretimi yapan firmalara göre daha düşük bir değerdedir” deniliyor. 
E-kartlar, standart tebrik kartlarına göre, çok daha fazla çeşitlilik gösterebilen bir 
dijital içerikten oluşurken, geleneksel yöntemlerin aksine, aynı anda birden fazla kişiye 
gönderilebiliyor ve gönderen kişi tarafından tamamen kişiselleştirilebiliyor…
Bir e-kart göndericisi, yayıncının İnternet sitesindeki on-line katalog içerisinden seçimini 
yaparken, aynı zamanda seçtiği karta mesaj, resim veya video da ekleyebiliyor. 

Türkiye’deki e-kart sitelerinin durumu
Elektronik kart, mail yoluyla gönderilen kutlama kartları e-postaların yeni olduğu dönemlerde 
çok popülerdi. Birçok sitede bu işte rekabet içindeydi. Bir dönemden sonra Türkiye’de e-kart 
siteleri birer birer yok oldu ve sadece büyük siteler servisleri arasına e-kart göndermeyi de 
eklediler. Ancak zamanla büyük siteler de (Mynet, Turk.net-TNN, E-Kolay) bu hizmetlerinden 
vazgeçtiler. 
Türkiye’de şimdiler de e-kart hizmeti veren www.balca.net, www.postakartim.com, www.
melegim.net, www.listeturk.net ve www.e-sehir.com gibi portalların servisleri de ilkel. Mail 
adresini yaz, resmi seç gönderden ileriye gitmiyor. Bu portallara bir anlamda haksızlık ediyoruz 
gibi ama Türkiye’de kaliteli hizmet veren başka bir özel girişimde bulunmuyor. Aslında çok 
da zor bir iş olmamasına rağmen bu alanda özel girişimci yok. Grafik olarak desteklenmiş, 
gelişmiş özelliklere sahip bir e-kart hazırlama aracıyla çok trafik çekilen bir ortam yaratılabilir. 
Aynı servisin sosyal ağlarla (Twitter ve Facebook) entegrasyonu yapılarak kullanıcı tabanını 
genişletip, farklı işlere yönelme de mümkün olabilir. 
Türkiye’de gelişmiş bir e-kart aracı hazırlanmamış. Sosyal ortamlarla da herhangi bir etkileşim 
içerisine girilemiyor. İnternet abone sayısı göz önüne alındığında Türkiye’de de e-kart üzerine 
yoğunlaşmış bir servisin trafik yönünden sıkıntı çekmeyeceği düşünülüyor. 

Yabancı sitelerden örnek verecek olursak, MyPunchBowlonline organizasyon planlama 
ve davetiye gönderme sitesi olarak yayın yapıyordu. Daha sonra servisleri arasına e-kart 
göndermeyi de ekledi. Önceden davetiye hazırlamak için kullandıkları gelişmiş görsel editörleri 
e-kart için tekrar düzenlemiş ve ortaya kolay kullanımlı özel e-kartlar çıkmış oldu. Yurtdışındaki 
www.123greetings.com ve www.egreetings.com siteleri de e-kart hizmetini çok iyi veriyorlar. 

Şubat ayı içerisindeyiz… “14 Şubat Sevgililer Günü”nde sevgiliniz, eş ve de dostlarınıza e-kart 
göndermeye ne dersiniz?.. 
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