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Türkiye’nin yüz akı kuruluşlarından Posta ve Telgraf Teşki-

Şirketimiz bünyesinde 2000 yılında T.C. Posta İşletmesi

latı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), geçtiğimiz ay 176’ncı kuruluş

Genel Müdürlüğü’nün T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel

yıldönümünü kutladı. Osmanlı Devleti’nde posta işlerini

Müdürlüğü tüzel kişilik ismi ile değiştirilmesiyle başlayan

yürütmek üzere 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan Posta

yapısal reformlar, özellikle 2002 yılı sonu itibarıyla hız

Nezareti, Şirketimizin temelini oluşturmaktadır. 1835 yılın-

kazanmış ve PTT A.Ş. yeni Türkiye’nin modern, çağı yaka-

da Samuel Morse tarafından icat edilen telgraf ise 1847

layan, dünya markası olma yolunda ilerleyen bir kuruluşu

yılında Osmanlı topraklarına gelmiş; Saray’da yapılan

olma hüviyetini elde etmiştir. Geliştirilen kalite standartla-

denemelerin ardından İstanbul-Edirne arasına ilk telgraf

rı ve Ar-Ge yatırımları sayesinde Şirketimiz bugün posta-

hattı çekilmiştir. 1855’te Telgraf Müdürlüğü kurulmuş, 1871

dan kargoya, bankacılıktan elektronik ticarete 258 ayrı iş

senesinde Posta Nezareti ile Telgraf Müdürlüğü birleşti-

ve işleme imza atmaktadır.

rilmiştir.

Modern iletişim olanaklarının ortaya çıkmasıyla ha-

Yakın tarihimize baktığımızda posta teşkilatına verilen

berleşmede rolü azalan posta teşkilatlarının geçmişte

önem çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkar. Sanayi Devrimi

kazandıkları tecrübeleri çağın gereklerine uygun hiz-

sonrası haberleşmenin öneminin artmasıyla Avrupa’da

metler üretmek üzere yeniden şekillendirdiği günümüz

iletişim alanında görülen atılımlar neredeyse eşzamanlı

dünyasında, PTT A.Ş. yurt dışındaki muadillerine örnek

olarak Türkiye’de de hayata geçer. Önceki devirlerde

olacak çalışmalar ortaya koymaktadır. Şirketimizin dünya

devlet yönetiminin olmazsa olmazı konumundaki posta-

çapındaki başarılarına son örnek; Ulaştırma, Denizcilik ve

nın halk kitlelerinin hizmetine açılmasıyla uzaklar yakın

Haberleşme Bakanlığımızın himayesinde gerçekleştirdi-

olmaya, mesafeler kısalmaya başlar. Gelecek çağı be-

ğimiz 26. Dünya Posta Kongresi olmuştur. 20 Eylül-7 Ekim

lirleyecek olan iletişim kavramı böylece insanoğlunun

2016 tarihleri arasında 192 ülkeden yaklaşık 2 bin dele-

hayatında yer edinir. Osmanlı Devleti’nin ekonomik ve askerî sıkıntılarla uğraştığı bu dönemde dünyanın gerisinde
kalmayarak güçlü bir posta teşkilatı kurmaya yönelmesi,
dönemin yöneticilerinin öngörülerinin ne denli sağlam
olduğunu gösterir. III. Selim döneminde (1879-1807) başlayıp 1839 tarihli Tanzimat Fermanı’yla somutlaşan modernleşme çabalarında postanın önemli bir yeri olduğu
görülür. Hatta iletişim alanına yapılan yatırımların askerî
yatırımlardan sonra modernleşme tarihimizde kilit bir rol
üstlendiği söylenebilir. Telgraf ve posta ağını kısa sürede
genişleten teşkilatın en büyük faydası ise I. Dünya Savaşı

geye ev sahipliği yaptığımız Kongre’de posta sektörünün
geleceğine yönelik tarihî kararlar alınmıştır. 2017-2020
yılları arasında yürürlükte olacak İstanbul Dünya Posta
Stratejisi’nin kabul edildiği bu dev organizasyon, Türkiyemiz, Bakanlığımız ve PTT’miz tarihine altın harflerle yazılmıştır. Başta Dünya Posta Birliği yetkilileri olmak üzere
192 ülke delegeleri “Mükemmel ev sahipliği için Türkiye’ye
müteşekkiriz” demişler ve İstanbul’daki organizasyonun
en unutulmaz kongrelerden biri olacağını söylemişlerdir.
Türkiye’nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Dünya Posta
Birliği’nin (UPU) İdari Konsey Başkanlığı da Kongre sonun-

ve Millî Mücadele döneminde ortaya çıkacaktır.

da dört yıllığına ülkemize geçmiştir.

Birbirinden uzak ve çok sayıda cephede I. Dünya Sava-

Vizyonu ve kalite standardıyla dünyada adından söz etti-

şı’na dahil olan Osmanlı Devleti, savaş sırasında haberleşme kanallarını etkin olarak kullanır. Hem harekatların
sevk ve idaresi hem de askerlerin yakınlarıyla iletişime
geçmesi bakımından son derece önem arz eden bu tecrübelerin meyvesi Kurtuluş Savaşı’nda toplanır. Mustafa
Kemal Paşa önderliğinde bir grup subayın tutuşturduğu
bağımsızlık ateşi şehir şehir, köy köy Anadolu’yu sararken
Türk telgrafçılarının canla başla kongrelerden, cephelerden ilgili noktalara ilettiği haberler savaşın seyrini
lehimize değiştirir. Bu yönüyle PTT A.Ş., bağımsızlığımızın
kazanılmasında ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda pay
sahibi olmanın haklı gururunu taşımaktadır.

ren PTT A.Ş.’nin yürüttüğü hizmetlerdeki önceliği, vatandaşlarımızın hayat kalitesinin artmasına katkı sunmaktır.
Müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına süratle kalıcı çözümler üretmeyi misyon edinen Şirketimiz, gelenekle gelecek
arasında köprü kurmayı ilke edinmiştir. İnsanımızla temas
kurma noktasında yeni medyayı etkin biçimde kullanırken
geleneksel yayıncılık alanında PTT Life dergisini yayın
hayatımıza kazandırarak bu özelliğimizi bir kez daha
ortaya koymuş bulunuyoruz. Sektörel haberlerin yanı sıra
her yaştan ve ilgi alanından okuyucunun ilgisini çekecek
yazılarla her ay karşınızda olacağız.
Keyifli okumalar dilerim.

Kenan Bozgeyik
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

Haberle
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PTT A.Ş.’NİN 176. YILI
COŞKUYLA KUTLANDI
Osmanlı İmparatorluğu’nda posta hizmetlerini yürütmek üzere 23 Ekim
1840 tarihinde kurulan Posta Nezareti ile temelleri atılan Posta ve Telgraf Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 176. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşku
ve gururla kutladı.
Ankara’daki CerModern Sanat Merkezi’nde düzenlenen 176. kuruluş
yıldönümü töreni Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşları ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve tüm
şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. PTT A.Ş.’nin 176. yılı ile 26. Dünya Posta Kongresi’ne
yönelik filmlerin gösteriminin ardından Şirket çalışanlarından oluşan
koro sahneye çıkarak Türk Halk Müziği eserleri seslendirdi. Tören, PTT
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, TBMM
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, Sivas Milletvekili Sayın Mehmet Habib Soluk ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan’ın açılış konuşmalarıyla devam etti.
Konuşmasına PTT A.Ş.’ye nice yaşlar dileyerek başlayan PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, kurulduğu
günden bu yana Türk posta teşkilatına emek vermiş, değer katmış tüm
çalışanların önünde devletimiz ve milletimiz adına saygıyla eğildiğini ifade etti. Bozgeyik sözlerini, “Vefat etmiş kardeşlerimize Allah’tan
rahmet, emekli olmuş kardeşlerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum.
Çalışan kardeşlerimize de teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum.
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Allah onlardan razı olsun” diyerek sürdürdü. PTT’nin ülkemizin istiklali ve
istikbalinde önemli bir rol üstlendiğinin altını çizen Genel Müdür Bozgeyik,
konuşmasında 15 Temmuz gecesi de PTT A.Ş.’nin 40 bin çalışanıyla darbe
girişimi karşısında dimdik durduğunu ifade etti. Kenan Bozgeyik günümüz
itibarıyla 40 bin çalışanı ve 4 bin 500 şubesiyle yurt içi ve yurt dışında hizmet vermeye devam eden PTT A.Ş.’nin bir dünya markası olmak için çalış-

PTT A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü
Kenan Bozgeyik:
“İnşallah, dünyanın
yükünü taşımaya
talip olan Şirketimiz
ülkemize ekonomik
olarak katkıda
bulunmanın
yanında sosyal
açıdan da birçok
katkı sağlamaya
devam edecektir”

tığını belirterek, “İnşallah, dünyanın yükünü taşımaya talip olan Şirketimiz
ülkemize ekonomik olarak katkıda bulunmanın yanında sosyal açıdan da
birçok katkı sağlamaya devam edecektir” diye konuştu.

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

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in ardından kürsüye gelen TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk PTT A.Ş.’nin 176. kuruluş yıldönümünü kutladığı konuşmasında, 26. Dünya Posta Kongresi’nin
başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise konuşmasında PTT’nin ülkemizin tarihindeki ve geleceğindeki önemine işaret ederek,
“PTT bir tarih olduğunu ve tarih yazdığını ülkemiz insanına ispatlamış
durumda” ifadesini kullandı. 176’ncı yılına ulaşan PTT’nin sürekli kendini
yenilediğini ve geleceğe emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Bakan Arslan PTT A.Ş.’nin postadan kargoya, elektronik ticaretten bankacılığa çeşitli
alanlardaki hizmetlerinden övgüyle söz etti. Arslan, özellikle telefon kısmı
ayrıldığında “PTT yok oluyor, bir çınar kaderine terk ediliyor” diyenler olduğunu belirterek “Ancak herkes gördü ki eğer yenilenmeyi hedef koyarsanız
işte o zaman yok olmuyorsunuz. PTT yok olmadı, tam tersine, bu ülkede
eğer büyük hedefler koyarsanız devrim niteliğinde işler yapabileceğinizi
başka bütün kurumlara gösterdi” diye konuştu. PTT A.Ş.’nin ülkemizin dört
bir yanında hizmeti vatandaşın ayağına götürdüğünü, kargoda bir dünya
markası olduğunu, sektördeki birçok alanda öncü rol üstlendiğini kaydeden Arslan, “Bugün 10 milyona varan HGS işlemi çok pratik bir şekilde
yapılıyorsa bu da PTT’nin başarısının bir başka göstergesi. PTT’nin de kat-

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
Komisyonu Başkanı, Sivas Milletvekili Mehmet
Habib Soluk
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kılarıyla karayollarında serbest geçiş sistemi getiriyoruz” dedi. PTT A.Ş.
ve Türkiye’nin gelişme ve büyümeye devam edeceğini vurgulayan Sayın
ARSLAN, “Türkiye’nin geleceği aydınlık. Bu aydınlığın içindeki yıldızlardan biri elbette ki PTT” dedi.
Bakan Arslan’ın açılış konuşmasında üzerinde durduğu bir husus da 26.
Dünya Posta Kongresi’ydi. Bu Kongre’nin Türkiye’de yapılmasına dört yıl
önce karar verildiğini hatırlatan Arslan, “Ancak özellikle 15 Temmuz hain
darbe girişiminden sonra dünyanın bakışı bir anda değişti. Dünyaya
demokrasi dersi veren Türkiye’ye ve Türk insanına bizim dünden daha
sıcak yaklaşmamız, Dünya Posta Kongresi’nin Türkiye’de yapılmasını
dünden daha çok istememiz lazım demeleri gerekirken, tam tersine,
bunu bahane ederek Dünya Posta Kongresi’ni Türkiye’nin elinden nasıl
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

alırız diye canhıraş çalıştılar. Ama Allah’a şükür ki, dünyada sözümüz
eskisi gibi değil, dünyada sözümüz geçiyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın,
Sayın Başbakanımızın, Hükümetimizin hep beraber el ele gayretiyle biz
bu Kongre’yi burada yaptık. Genel Müdürümüzden başlamak üzere
PTT mensuplarının hepsinin olağanüstü bir gayreti, olağanüstü bir koşturması vardı. Sayenizde çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik.
Sizi tebrik ediyorum” diye konuştu. Arslan, Türkiye’nin önümüzdeki dört
yılda Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı’nı üstlenmesinin ve bu
süre boyunca İstanbul Dünya Posta Stratejisi’nin yürürlükte olmasının
önemini de vurguladı. Bakan Arslan konuşmasını, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakanımıza özellikle ufkumuzu geniş tutmayı, büyük
hedefler ortaya koymayı sağladıkları ve aşıladıkları için çok teşekkür
ediyoruz. Dünden daha çok çalışarak, sizlerle birlikte PTT’yi de ülkemizi
de daha iyi günlere götüreceğiz” sözleriyle tamamladı.

Başarı, Verimlilik ve Performans Ödülleri verildi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. 2016 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı’nda ilk 1000’e giren ve Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı’nda
Türkiye genelinde başarı gösteren PTT personeli çocukları Tolgahan
Sönmez, Sude Özay, Muhammet Tayfun Taşdemir, Furkan Doğar, İpek
Aydın, Mehmet Özkan, Bilge Soylu, Koray Kara, Hasan Can Aslan, Teoman Kaymakçı, Segah Nur Balkız, Bengisu Arslan, Berçem Su Özak, Gül
Sena Alıcı, Halil Türkel ve Arda Coşkun’a ödülleri takdim edildi. Törende
PTT A.Ş. tarafından düzenlenen “Hayatımız Posta” konulu hikaye, şiir ve
fıkra yarışmasında kategorilerinde birinci olan personele de ödülleri verildi. Hikaye kategorisinde Seyhan Yılmaz, Fatih Mezarcı ve Ufuk Kılınç;

Haber

şiir kategorisinde Yunus Mert, Uğur Soylu, Selma Sema Yüce; fıkra kategorisinde Eylem Doğan, Enver Çalışkan ve Onur Tarık Köse ödül aldı.
Törende Verimlilik ve Performans Ödülleri takdim edilen PTT A.Ş. personelinin isimleri ise şöyle:
PTT Başmüdürlük Kategorisi: Bilecik PTT Başmüdürü Halit Taşpınar,
Kahramanmaraş PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun, Uşak PTT Başmüdür
Vekili İsmail Ertaş, Ordu PTT Başmüdür Vekili Ali Rıza Yıldızhan, Ağrı PTT
Başmüdürü Sami Arlı.
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PTT Merkez Müdürlükleri Kategorisi: Muğla Dalaman
Merkez Müdür Vekili Zeynep Gündüz, Adana Cemalpaşa Merkez Müdürü Mustafa Bıdık, İstanbul Şişli Merkez
Müdürü Gülay Hatice Eraslan, Konya Selçuk Üniversitesi
Kampüsü Merkez Müdürü Hasan Ali Arıkürün, Mardin
Merkez Müdürü Muhittin Caklı.
PTT Posta ve Kargo Merkez Müdürlükleri Kategorisi:
İstanbul Tuzla Posta Dağıtım Merkez Müdür Vekili Neşe
Bahar, Bursa Yıldırım Posta Dağıtım Merkez Müdür
Vekili Sunay Yeter, İstanbul Fatih Posta Dağıtım Merkez
Müdürü Aydın Özcan, İzmir Bornova Posta Dağıtım
Merkez Müdürü Mustafa Kara, Ankara Kargo Dağıtım
Merkez Müdürü Faruk Balcı adına Müdür Vekili Aytekin
Polat.
PTT Gişe Memuru Kategorisi: İstanbul PTT Başmüdürlüğü’nden Ufuk Özkan, Batman PTT Başmüdürlüğü’nden
Mehmet Sait Sütçü, Sakarya PTT Başmüdürlüğü’nden
Betül Mürselim, Adana PTT Başmüdürlüğü’nden Hatice
Polat, Sakarya PTT Başmüdürlüğü’nden İrem Şenol.
Dağıtıcı Kategorisi: Bursa PTT Başmüdürlüğü’nden Timuçin Kural, Tekirdağ PTT Başmüdürlüğü’nden Ahmet
Altınok, Adana PTT Başmüdürlüğü’nden Zeki Bulut, İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü’nden Osman
Acar, Balıkesir PTT Başmüdürlüğü’nden Atıf Ergin.
Törende 26. Dünya Posta Kongresi’nde görev yapan
PTT A.Ş. personelini temsilen Uluslararası İlişkiler Daire

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan: “Kurulduğu
23 Ekim 1840 tarihinden bu yana
birlikteliğin vermiş olduğu güçle
ve görev bilinci ile Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün övgü
dolu sözlerine mazhar olan Posta
Telgraf Teşkilatı’nın 176. kuruluş
yıldönümünü kutluyor olmanın
mutluluğu içerisindeyiz”

Başkan Vekili Candan Şenyüz’e de ödülü takdim edildi.
Gecenin sonunda 176. yıl pastası kesildi.

Bakan ve Genel Müdür’den kutlama mesajı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet

eden Arslan, PTT’nin ülkemizin her ilinde, ilçesinde,
beldesinde, bucağında, hatta köylerinde bile hizmet
verdiğinin altını çizdi.

Arslan ile PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Mü-

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

dürü Kenan Bozgeyik Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

Bozgeyik ise PTT çalışanlarına hitaben kaleme aldığı

Şirketi’nin kuruluşunun 176. yıldönümü vesilesiyle birer

mesajda “Geçmişle gelecek arasında köprü kurmuş

tebrik mesajı yayımladı. Bakan Arslan, “Kurulduğu 23

Şirketimiz, 176 yıllık birikim ve deneyimlerinden ödün ver-

Ekim 1840 tarihinden bu yana birlikteliğin vermiş olduğu

meden faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde katma değerli

güçle ve görev bilinci ile Büyük Önder Mustafa Kemal

ve yüksek standartlı iş modellerini çağdaş teknoloji ile bü-

Atatürk’ün övgü dolu sözlerine mazhar olan Posta

tünleştirerek yaygın işyeri ağımız ve dijital platformlarda

Telgraf Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıldönümünü kutluyor

siz değerli çalışanımızın büyük katkılarıyla başarı ile sür-

olmanın mutluluğu içerisindeyiz” sözleriyle başladığı

dürmektedir” ifadelerini kullandı. Genel Müdür Bozgeyik,

mesajında PTT’nin her zaman yeniliği ve daha iyiyi ara-

“Kararlılık, beraberlik ve deneyimlerimiz ile geldiğimiz bu

yan bir hizmet anlayışıyla çalışmalarına sürdürdüğünü,

noktada sektöre rol model olma misyonumuz ve küresel

son dönemde ise memnuniyet verici bir performansla

boyutta Şirketimizden beklentiler mevcut iş sorumluluğu-

büyüdüğünü kaydetti. Değişen dünya ve ülke şartları

muzu biraz daha artırmış olmasına rağmen hedeflerimi-

karşısında elindekiyle yetinmeyen, Türkiye’ye ve vatan-

ze ulaşırken Şirketimizin artık küresel bir işletme olduğu

daşlarımıza daha iyi hizmeti getirmek için çabalayan

bilinciyle gerçekleştireceğiniz çalışmalar sonucunda ba-

PTT’nin alanında bir devrim gerçekleştirdiğini ifade

şarı elde edeceğimizden kuşkum yoktur” dedi.
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PTT A.Ş. AİLESİ KONGRE
BAŞARISINI KUTLADI

PTT A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü
Kenan Bozgeyik: “İkili
görüşmelerde bana
hep bu kongrenin
bugüne kadar yapılmış
en başarılı, en nitelikli,
en iyi organize edilmiş,
en nezaketli, ikramlı
ve muhabbetli kongre
olduğu ifade edildi. 26.
Dünya Posta Kongresi
hem Türkiye’nin hem
UPU’nun tarihine altın
harflerle yazıldı”

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 26. Dünya Posta
Kongresi’ne büyük bir başarıyla ev sahipliği yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyor. 192 ülkeden yaklaşık 2 bin delegenin iştirak ettiği Kongre
süresince gece gündüz demeden çalışarak PTT A.Ş. ve Türkiye adına
önemli işlere imza atan PTT A.Ş. Ailesi, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdür Kenan Bozgeyik’in de katıldığı akşam yemeğinde bir araya geldi.
Gecede, Kongre’de görev almış ve organizasyonun başarıyla gerçekleşmesine katkı sağlamış PTT A.Ş. mensuplarına teşekkür belgesi takdim
edildi.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kenan Bozgeyik, PTT A.Ş. Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’ndeki akşam yemeğinde yaptığı konuşmada,
dünyaya örnek bir kongre gerçekleştirildiğini söyledi. Dünya Posta Birliği (UPU) yetkilileri ve delegelerin Türkiye’ye teşekkür ettiklerini belirten
Bozgeyik, “İkili görüşmelerde bana hep bu kongrenin bugüne kadar yapılmış en başarılı, en nitelikli, en iyi organize edilmiş, en nezaketli, ikramlı
ve muhabbetli kongre olduğu ifade edildi. 26. Dünya Posta Kongresi hem
Türkiye’nin hem UPU’nun tarihine altın harflerle yazıldı” dedi.
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik konuşmasında 26. Dünya Posta Kongresi’nin Türkiye’de yapılmaması için

Haber

yoğun çaba gösterenler olduğunu ifade ederek, “Yurt dışındaki toplantılarımızda son ana kadar ‘Bu kongre Türkiye’de yapılamaz. Türkiye
güvenli değil’ diyenler oldu. Bunlara karşı ekip olarak tam bir diplomatik
mücadele verdik. Çünkü mesele memleket meselesiydi, ülkemizin bayrağının yere düşmemesi meselesiydi. Neticede Allah’ın yardımıyla Kongre’yi büyük bir başarıyla gerçekleştirdik. Eğer 26. Dünya Posta Kongresi
Türkiye’de yapılmamış olsaydı, bundan sonra bir yıl içindeki tüm kongreler de iptal edilmiş olacaktı. 26. Kongre’nin ülkemizde gerçekleşmesi bu
bakımdan da büyük önem taşımaktadır” dedi. Bozgeyik’in konuşmasının
ardından teşekkür belgeleri sahiplerine takdim edildi.
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TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDA
POSTA ALANINDA YENİ ANLAŞMA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Ars-

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

lan ile beraberindeki heyet çeşitli temaslarda bulunmak

Bozgeyik, Kuzey Kıbrıs’ta ikili görüşmeleri kapsamında

ve bazı yatırımları yerinde incelemek üzere Kuzey Kıbrıs

KKTC Posta Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, Kıbrıs Türk

Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çıralı ve Genel

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

Sekreter oğa Dönmezer’i ziyaret etti. Geçmişten bugüne

tim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in

birbirine sıkı bağlarla bağlı iki ülke arasında başta posta

de iştirak ettiği ziyarette, posta hizmetlerinin en iyi şe-

hizmetleri olmak üzere çeşitli alanlarda yürütülen faali-

kilde yürütülebilmesi amacıyla PTT A.Ş. ile KKTC Posta

yetlerin gündeme geldiği görüşmelerde özellikle e-tica-

Dairesi arasında yeni işbirliklerinin temeli atıldı. Ayrıca,

ret üzerinde duruldu ve bu konudaki işbirliğinin önemi

KKTC Su Temin Projesi’nin hayata geçirilmesinin 1’inci

vurgulandı. Bozgeyik, Kuzey Kıbrıs’taki program çerçe-

yıldönümü dolayısıyla PTT A.Ş. tarafından hazırlanan

vesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ah-

“Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortak Pul” konulu

met Arslan ile birlikte KKTC Su Temin Projesi tesisleri ve

anma pulunun lansmanı yapıldı.

Geçitköy Barajı’nı ziyaret etti. Ayrıca, KKTC Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanı Sayın Kemal Dürüst’ün ev sahipliğinde
Lefkoşa’da gerçekleşen kültür turuna katılan Bozgeyik,
Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni de gezdi.

“Asrın projesi” için anma pulu
PTT A.Ş., Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uzun vadeli
su ihtiyacını karşılayacak olan KKTC Su Temin Projesi’nin
hayata geçirilmesinin 1’inci yıldönümü vesilesiyle “Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortak Pul” konulu
bir anma pulu hazırladı. 53x64 milimetre boyutundaki
anma pulu 17 Ekim 2016 tarihinde 1,60 TL bedelle, söz
konusu pula ait ilkgün zarfı ise 2,50 TL bedelle PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli
cep uygulamasında satışa sunuldu. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Mersin PTT Merkez
Müdürlüğü’nde “Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Ortak Pul 17.10.2016 MERSİN” ibareli ilkgün damgası
kullandırıldı.
KKTC Su Temin Projesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na
bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği askılı boru sistemiyle deniz geçilerek su aktarılan
dünyadaki tek projedir. “Asrın Projesi” olarak nitelendirilen bu çalışma ile Mersin Anamur’da Dragon Çayı
üzerinde inşa edilen Alaköprü Barajı’nda depolanan su,
66,5 kilometresi askılı borulu sistem olmak üzere toplam
106 kilometre uzunluğundaki hattan KKTC’de inşa edilen
Geçitköy Barajı’na aktarılmış bulunuyor.
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9 EKİM DÜNYA POSTA
GÜNÜ KUTLANDI
9 Ekim Dünya Posta Günü vesilesiyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.)
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik birer mesaj
yayımladı.
Bakan Arslan mesajında, postanın insanlığın göçebe yaşayıştan yerleşik topluma geçmesinde olduğu kadar medeniyetlerin gelişmesinde de
önemli bir rol oynadığını belirterek sektörün aynı zamanda milletlerin var
olmalarını, iç ve dış tehditlere karşı savunma mekanizmalarını zamanında
oluşturmalarını sağlayan en önemli hizmet alanlarından biri olduğunun
altını çizdi. “Posta sektörü küreselleşen dünyada da büyük bir önem arz
etmiş, internet ve teknoloji, tüm dünyayı etkisi altına alıp değiştirirken
posta sektörünü önemli ölçüde geliştirmiştir. Biz de bu süreçte Hükümet
olarak, bütün alanlarda olduğu gibi posta hizmetlerinde de büyük bir
değişim gerçekleştirdik. Posta teşkilatımızı hizmet biçiminden kurum
kimliğine kadar tamamen yeniledik ve şube sayılarını artırdık. PTT Genel
Müdürlüğü, geride bıraktığı 175 yılın verdiği tecrübeden kaynaklanan
güvenle, teknoloji ve bilgi çağının değişen ve gelişen şartları içerisinde
kendini yenilemeyi başarmış, hizmet üretiminde müşteri odaklı yeni bir
vizyonla modernizasyon hamlesini başarıyla bitirmiştir” dedi. PTT A.Ş.’nin
hayata geçirdiği PTTBank, PTTKargo, HGS, e-telgraf, internet bankacılığı
gibi birçok proje ile vatandaşlara kaliteli hizmet sunmayı başardığını ifade eden Arslan, PTT’nin ve tüm dünya postacılarının Dünya Posta Günü’nü
kutladığı mesajında, “PTT, çağın gerektirdiği değişim ve gelişim hamlesini
gerçekleştirebilen, halkımıza madden ve manen en yakın kurumlarımızdan biri olmuş; her zaman, her yerde halkımızın hizmetinde olmuştur”
dedi.
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise
mesajına “20 Eylül-7 Ekim 2016 tarihleri arasında 26. Dünya Posta Kong-

Haberler

resi’ne büyük bir başarıyla ev sahipliği yaptığımız Dünya Posta Birliği
(UPU) 9 Ekim 1874 tarihinden bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurucu üyeleri arasında yer aldığımız UPU, en üst düzey standartlarda uygun
fiyatlı kamu posta hizmetlerine herkesin erişimini sağlamakla yükümlü
hükümetler arası bir teşkilattır. 1948’den bu yana Birleşmiş Milletler ihtisas
organı olan ve 192 üye ülkeden oluşan UPU’nun kurulduğu 9 Ekim günü
Dünya Posta Günü olarak kutlanmaktadır” ifadelerini kullandı. PTT A.Ş.
Ailesi olarak bu yılki Dünya Posta Günü’nü ayrı bir heyecanla karşıladıklarını belirten Bozgeyik, “192 ülkeden yaklaşık 2 bin delegeyi Türk misafirperverliği ile ağırladığımız 26. Dünya Posta Kongresi’nde UPU ve sektörümüzle ilgili reform niteliğinde kararlara imza atıldı. 2017-2020 yılları
arasında yürürlükte olacak İstanbul Dünya Posta Stratejisi ise inovasyon,
entegrasyon ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde şekillendirildi” dedi.
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PTT A.Ş.’DEN “SEDM SÜRECİ’NİN
5 20. YILI” KONULU ANMA PULU
ma Bakanları (SEDM) Süreci’nin 20.

DM

-C C/P

M

Yılı” konulu anma pulu hazırladı. 50x30
milimetre boyutunda anma pulu 18 Ekim
2016 tarihinde 3,20 TL bedelle, söz konusu pula ait ilkgün zarfı ise 4,00 TL bedelle PTT işyerlerinde, www.filateli.
gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte “Kızılay PTT Merkez Müdürlüğü ANKARA” adresinde “Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları (SEDM)
Süreci’nin 20. Yılı 18.10.2016 ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullandırıldı.
SEDM Süreci’nde karar alıcı ve politika belirleyici en üst otoriteye sahip
ana organlardan biri, üye ülkelerin savunma bakanlarının katıldığı SEDM
Savunma Bakanları Toplantısı, bölgede yaşanan gelişmelerin güvenlik
boyutunu değerlendirmek ve bunlara ilişkin karar alma ve tutum belirleme mekanizmalarını ortaya koymak maksadıyla yılda bir kez toplanıyor.
SEDM Dönem Başkanlığı’nın yanı sıra sürecin işleyişini takip etmek amacıyla kurulan Koordinasyon Komitesi’nin sekretarya görevi iki yılda bir üye
ülkeler arasında belli bir sıra dahilinde üstlenilyor. Bu bağlamda, Türkiye
2015-2017 SEDM Dönem Başkanlığı ve Sekretaryası görevini yürütüyor.

6
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(PTT A.Ş.), “Güneydoğu Avrupa Savun-

C

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
S

SEDM Süreci’nde karar
alıcı ve politika belirleyici
en üst otoriteye sahip
ana organlardan biri,
üye ülkelerin savunma
bakanlarının katıldığı
SEDM Savunma Bakanları
Toplantısı, bölgede yaşanan
gelişmelerin güvenlik
boyutunu değerlendirmek
ve bunlara ilişkin karar
alma ve tutum belirleme
mekanizmalarını ortaya
koymak maksadıyla yılda
bir kez toplanıyor.

23. DÜNYA ENERJİ KONGRESİ
İÇİN ANMA PULU

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 9-13 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek 23. Dünya Enerji Kongresi
çerçevesinde anma pulu ve ilkgün zarfı hazırladı.
“23. Dünya Enerji Kongresi” konulu 38x38 milimetre boyutundaki anma
pulu, 9 Ekim 2016 tarihinde 3,20 TL bedelle, söz konusu pula ait ilkgün

3,20

POSTA

TÜRK LÝRASI

zarfı ise 4,00 TL bedelle PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Kongrenin gerçekleştirildiği İstanbul
Kongre Merkezi ve Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü’nde “23. Dünya Enerji
Kongresi 09.10.2016 İSTANBUL” ibareli ilkgün damgası kullandırıldı.
Dünya Enerji Konseyi 1923 yılında kurulmuş ve Birleşmiş Milletler’e
akredite uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Konsey’in en önemli
etkinliği üç yılda bir düzenlenen ve Enerji Olimpiyatları olarak da bilinen
Dünya Enerji Kongreleridir.
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GAZİANTEP’İN GURURU
ANMA BLOKUYLA ÖLÜMSÜZLEŞTİ
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.),
“UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri
Gaziantep” konulu anma bloku hazırladı. 100x100
milimetre boyutundaki anma blokunda her birinde
Gaziantep’in yöresel yemeklerinden örneklerin
bulunduğu 1,60’şar TL bedelli dört adet pul yer
alıyor. Anma bloku 12 Ekim 2016 tarihinde 4x1,60
TL bedelle, söz konusu ürüne ait ilkgün zarfı ise
7,25 TL bedelle PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.
tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında
satışa sunuldu. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı
ile aynı tarihte Gaziantep Şahinbey’deki Çarşı PTT
Merkez Müdürlüğü’nde “UNESCO Yaratıcı Şehirler
Ağı Gastronomi Şehri Gaziantep 12.10.2016 Gazi-

Tarihî İpek Yolu üzerinde
binlerce yıllık geçmişiyle
sayısız medeniyete ev sahipliği
yapan ve her köşesinde bu
medeniyetlerin izlerini taşıyan
Gaziantep’in UNESCO Yaratıcı
Şehirler Ağı Programı’na
alınması, PTT A.Ş.’nin emisyon
programına kattığı anma bloku
ile filatelistlerin ilgisine sunuldu.

antep” ibareli ilkgün damgası kullandırıldı.
2004 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim,
Kültür, Teşkilatı (UNESCO) Yürütme Kurulu’nun
170’inci toplantısında alınan karar doğrultusunda kurulmuş bir program statüsündeki Yaratıcı
Şehirler Ağı, yerel aktörler tarafından yürütülen
kültürel endüstrilerin yaratıcı, ekonomik, sosyal
potansiyelini geliştirmeyi amaçlamakta ve bu
sebeple UNESCO’nun kültürel çeşitlilik ideallerini
destekliyor. Türkiye’nin tarihî ve kültürel değerleri
arasında özel bir önemi bulunan Gaziantep Mutfağı, 2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na
katıldı. Böylece Gaziantep Mutfağı dünyanın en
önemli mutfaklarından biri olarak tescillendi ve

Haberler

uluslararası mutfak kültüründe haklı bir yer edindi.
Gaziantep ise ülkemizi temsil eden ilk gastronomi
şehri olmuştur.
Tarihî İpek Yolu üzerinde binlerce yıllık geçmişiyle
sayısız medeniyete ev sahipliği yapan ve her köşesinde bu medeniyetlerin izlerini taşıyan Gaziantep’in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı’na
alınması, PTT A.Ş.’nin emisyon programına kattığı anma bloku ile filatelistlerin ilgisine sunuldu.
“UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri
Gaziantep” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı pulcuların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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ZİGETVAR KAHRAMANLARI
ANISINA ORTAK PUL

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 1566 Zigetvar Kuşatması’nın 450’nci yıldönümü çerçevesinde Macaristan Posta İdaresi’yle birlikte
“Türkiye-Macaristan Ortak Pul”unu tedavüle sundu. Pulun muadili Macaristan’da da piyasaya çıktı. Türk-Macar dostluğunu vurgulamaya ve Zigetvar
kahramanlarını anmaya yönelik anma pulu ve ilkgün zarfı, PTT A.Ş. işyerleri,
www.filateli.gov.tr web adresi ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.
“Türkiye-Macaristan Ortak Pul 07.09.2016 Ankara” ibareli ilkgün damgası ise
7 Eylül’de Ankara Ulus’taki PTT Pul Müzesi’nde kullandırıldı. 120x80 milimetre
boyutlu, 3,20’şer TL bedelli 2 adet puldan oluşan anma bloku ile 7,25 TL bedelli ilkgün zarfı, tarihî Türk-Macar dostluğunu pekiştirmesi bakımından önem
taşıyor.
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik konuyla
ilgili açıklamasında, Türkler ve Macarların yüzyıllardır yoğun ilişki içinde bulunan ve Avrupa tarihine önemli katkılar sağlayan iki büyük millet olduğunu
vurgulayarak, “Bugün Türkler ve Macarlar, tarih, dil ve kültürel yakınlıktan
kaynaklanan ortak unsurlarını öne çıkararak işbirliğini çeşitlendirme azmi
sergilemektedirler” dedi. 2016 Eylül ayının Zigetvar Kuşatması’nın 450’nci
yıldönümü olduğunu ve bu tarihî olay sırasında karşı saflarda yer alan Kanuni
Sultan Süleyman ile Mikloş Zirinyi’nin (Zrínyi Miklós) her yıl ölüm yıldönümlerinde Zigetvar’daki törenlerde birlikte anıldığını ifade eden Bozgeyik, “Bu
anma törenleri Türkiye ve Macaristan arasındaki tarihî dostluğun pekişmesine
vesile olmaktadır. PTT A.Ş. olarak, 1566 Zigetvar kahramanları anısına ‘Türkiye-Macaristan Ortak Pul’ konulu anma pulu ve ilkgün zarfını tedavüle çıkardık” diye konuştu. Genel Müdür Kenan Bozgeyik, PTT A.Ş. tarafından hazırlanan anma pulu ve ilkgün zarflarının tarihe tanıklık ettiğini de sözlerine ekledi.

PTT A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik konuyla
ilgili açıklamasında,
Türkler ve Macarların
yüzyıllardır yoğun
ilişki içinde bulunan ve
Avrupa tarihine önemli
katkılar sağlayan iki
büyük millet olduğunu
vurgulayarak,
“Bugün Türkler ve
Macarlar, tarih, dil
ve kültürel yakınlıktan
kaynaklanan ortak
unsurlarını öne
çıkararak işbirliğini
çeşitlendirme azmi
sergilemektedirler”
dedi.
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Adını tarihe altın harflerle
yazdırmış büyük milletimiz,
tarihin her döneminde
bağımsızlığını korumayı
başardığı gibi 15 Temmuz
2016 tarihindeki kanlı
darbe girişimine göğsünü
siper ederek yine istiklalini
muhafaza etmeyi bilmiştir.
Milletimizin ortak eseri
olan Cumhuriyetimize
sahip çıkmak, ülkemizin ve
milletimizin geleceği için
çalışmak, mücadele etmek,
gerektiğinde fedakarlıkta
bulunmak hepimizin
müşterek vazifesidir

9 CUMHURİYET’İN 93. YILI İÇİN
PORTFÖY HAZIRLANDI

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), Cumhuriyetimizin
93. kuruluş yıldönümü anısına “Cumhuriyet Bayramı” konulu anma pulu
hazırladı. 38x38 mm boyutunda anma pulu 29 Ekim 2016 tarihinde 1,60
TL bedelle, söz konusu pula ait ilkgün zarfı ise 2,50 TL bedelle tedavüle
sunuldu. İçerisinde 1,60 TL bedelli 1 adet anma pulu ve 3,20 TL bedelli seri
numaralı anma bloku ile 2,50 TL bedelli ilkgün zarfının yer alacağı portföy
ise 12,50 TL bedelle piyasada arz edildi. Söz konusu filatelik ürünler, PTT
işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında

Haberler

satışa çıktı. Filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Ankara Kızılay PTT
Merkez Müdürlüğü’nde “Cumhuriyet Bayramı 29.10.2016 Ankara” ibareli
ilkgün damgası kullandırıldı.
PTT A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada, “Cumhuriyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu hakkı hiçbir güç, hiçbir iç veya dış
kuvvet milletimizin elinden alamaz. Adını tarihe altın harflerle yazdırmış
büyük milletimiz, tarihin her döneminde bağımsızlığını korumayı başardığı gibi 15 Temmuz 2016 tarihindeki kanlı darbe girişimine göğsünü siper
ederek yine istiklalini muhafaza etmeyi bilmiştir. Milletimizin ortak eseri
olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği
için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin müşterek vazifesidir” denildi.
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10 BALKAN POSTA DAĞITICILARI
KARS’TA BULUŞTU

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) tarafından düzenlenen “Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması”nın 45’incisi bu yıl 30 Ekim günü Kars’ta yapıldı.
Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü kapsamında düzenlenen uluslararası etkinliğe Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve PTT A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik katıldı.
“45. Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması”nda Türkiye, Kosova, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Bosna Hersek ve Arnavutluk’tan posta dağıtıcıları mücadele
etti. Erkekler kategorisinde takım halinde Romanya 1’inci, Türkiye 2’nci, Makedonya
3’üncü oldu. Bu kategorideki ferdi sonuçlarda ise birinciliği Hanifi Çobanoğlu (Türkiye),
ikinciliği Costescu Vasile Claudiu (Romanya), üçüncülüğü Bledar Mesi (Arnavutluk) elde
etti. Kadınlar kategorisinde takım halinde Türkiye 1’inci, Bulgaristan 2’nci, Romanya
3’üncü oldu. Bu kategorideki ferdi sonuçlarda ise birinciliği Arsine Andreea (Romanya),
ikinciliği Yeliz Ay Yıldız (Türkiye), üçüncülüğü Radosveta Stoyanova Simeonova (Bulgaristan) elde etti.
Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Kars Valisi Rahmi
Doğan ve Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta takdim etti.
Ödül töreninde bir konuşma yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan yarışmanın birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içinde geçmesinden duyduğu
memnuniyeti dile getirerek “Başta Genel Müdürümüz olmak üzere bu organizasyonu
yapan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Yarışmanın Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerine renk kattığını belirten Bakan Arslan, PTT A.Ş’nin İstiklal
Savaşı’nın kazanılmasında önemli rolü olduğunu sözlerine ekledi. Ahmet Arslan, günümüzde de hizmetlerini geliştirip uluslararası başarılara imza atan PTT’yi tebrik etti. PTT
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de yarışmada dereceye
girenleri kutlayarak kendilerine ödüllerini takdim etti.

Söyleşen: Çağla Taşkın

Röporta
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ULAŞTIRMA DENIZCILIK VE
HABERLEŞME BAKANI
AHMET ARSLAN:

“PTT’NIN ULUSLARARASI
BAŞARILARI ÜLKEMIZI
GURURLANDIRIYOR”
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Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan,
PTT A.Ş.’nin çağın
gereklerine uygun
biçimde sürekli kendini
yenilediğini ve bir dünya
markası olma yolunda
ilerlediğini belirterek,
“176 yıllık bir geçmişe
sahip PTT’miz 26. Dünya
Posta Kongresi’ndeki
başarısıyla ülkemize
büyük bir gurur
yaşatmıştır” dedi.

Ülkemizin 176 yıllık köklü kurumu PTT A.Ş.’nin
son dönemlerde önemli atılımlar yaparak hizmet
çeşidi ve kalitesiyle sektöründe ön plana çıkması
hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
PTT A.Ş. ülkemizin en köklü, en sağlam kurumlarından biri. 176 yıllık bir geçmişe sahip PTT
teşkilatımız, uzun ve ilklerle dolu tarihi boyunca
göğsümüzü kabartmış, ülkemizin yüz aklarından
olmuştur.
Bilindiği üzere bilgi ve iletişim teknolojileri her
gün yenilenip bir adım daha ileri taşınıyor. Bugün
içinde yaşadığımız ve teknoloji çağı olarak adlandırılan bu dönemde, internet ve dijital platformlar
önemini ve faaliyet sahasını her daim artırıyor,
genişletiyor. Bu durum küresel olduğu kadar ulusal bazda da böyle. Birçok ülke artık vatandaşa
hizmet sunduğu mecraları dijital ortama taşıyarak bu hizmetlerin daha sistematik, daha etkin ve
daha hızlı iletilmesini mümkün kılıyor. Başbakanlık adına Bakanlık olarak başarıyla ve kapsamını
giderek genişleterek yürüttüğümüz “e-Devlet Kapısı” uygulaması, bu durumun ülkemiz özelindeki
güzel bir örneğidir. Malumunuz, bu uygulamayla
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vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyor, devletimizin
verdiği hizmetlere kolay, hızlı, istedikleri yer ve zamanda
ulaşmalarını mümkün kılıyoruz. “e-Devlet Kapısı” gibi
elektronik ortam uygulamaları, değişen çağın gereklerini ve günümüzün dijital ve dinamik bağlamını yansıtması
bakımından son derece önemlidir.
PTT A.Ş.’nin özellikle son yıllarda kazandığı ivme ve yakaladığı başarıların altında da işte bu çağı yakalama,
teknolojiye ayak uydurma anlayışı yer alıyor. Posta sektörü, bahsettiğim dönüşümlerden payını alan bir sektör.
Farklılaşan küresel ve ulusal piyasa koşulları, yenilenen
müşteri ihtiyaçları, dijitalleşmenin sosyal etkileri posta
sektörünün dönüşümünü zorunlu kılıyor. Yalnızca gelenekselleşmiş hizmetler sunan ve operasyonel sahasını
genişletmeyen bir posta teşkilatının günümüz küresel
koşullarında ayakta kalması, bunu başarsa bile müşteri-

neredeyse imkansız. Bunun farkında olan PTT A.Ş., iş

lerine kaliteli ve memnuniyet verici hizmetler sağlaması

ve işlemlerini yapılandırırken yenilikçi, çağa uygun ve
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dijitalleşme odaklı bir anlayış benimsedi. Kurumsal stra-

PTT A.Ş.’nin özellikle
son yıllarda kazandığı
ivme ve yakaladığı
başarıların altında çağı
yakalama, teknolojiye
ayak uydurma anlayışı
yer alıyor. Farklılaşan
küresel ve ulusal piyasa
koşulları, yenilenen müşteri
ihtiyaçları, dijitalleşmenin
sosyal etkileri posta
sektörünün dönüşümünü
zorunlu kılıyor. Bunun
farkında olan PTT
A.Ş., iş ve işlemlerini
yapılandırırken yenilikçi,
çağa uygun ve dijitalleşme
odaklı bir anlayış
benimsedi.

tejilerine yön verirken müşteri memnuniyeti ve kalitenin
muhafazasını her zaman merkeze koydu.
PTT A.Ş.’nin son yıllarda yakaladığı ivmeye büyük katkıda bulunan birtakım kendine has nitelikleri var. Öncelikle, PTT hepimizin aşina olduğu, hayatımızda her
daim var olmuş millî bir kuruluş. Bu da demek oluyor ki
insanımız PTT’yi tanıyor, ona güveniyor. Dünya üzerinde
benzerine az rastlanır bu durum, PTT’nin halkla özel bir
bağ tesis etmesine yardımcı oluyor, ona sektörün farklı
kollarındaki rakipleri karşısında büyük avantaj sağlıyor. Bunun karşılığında PTT A.Ş. de halkımızın güvenini
boşa çıkarmamak, insanımızın hayatını kolaylaştırmak
için hizmet alanlarını genişletiyor, mevcut hizmetlerinin
kalitesini artırmak için çalışmalar yürütüyor. Bu noktada
PTT’nin bir diğer özgün niteliğinden, kamu hizmetleriyle
özel sektör hizmetlerini harmanlamasından bahsetmek
istiyorum. PTT’miz yalnızca geleneksel posta ve telgraf
hizmetleri sunmakla kalmıyor; bankacılık, lojistik, e-ticaret gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteriyor. Bu
birleştirici ve çeşitlilik arz eden yapısı bakımından da
dünyanın sayılı posta teşkilatları arasında yer alıyor.
PTT A.Ş., zarar ettiği yılları geride bırakıp kâra geçmesi
ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlamasıyla da dikkat çekiyor. Bu gelişim ve değişimi neye bağlıyorsunuz?
Bahsettiğiniz durum sözünü ettiğim etkenlerin doğrudan
bir sonucu. PTT A.Ş.’nin yakaladığı ivmenin ve yükselen
grafiğinin altında çağın gereklerinin iyi şekilde kavranması, buna uygun stratejiler geliştirilmesi, Ar-Ge faaliyetlerine verilen önem, sağlıklı pazar analizleri ve tabii ki
müşteri memnuniyeti vurgusu yer alıyor.
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PTT A.Ş.’nin zarar eden bir kurum olmaktan sıyrılıp
Hazine’ye önemli katkılar yapan bir kuruma dönüşmesinde Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın çok büyük
payı var. Sayın Başbakanımız Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı döneminde PTT’mizin teknolojiyi

PTT A.Ş.’nin zarar eden bir kurum
olmaktan sıyrılıp Hazine’ye
önemli katkılar yapan bir kuruma

yakalaması ve yenilenmesi için büyük çaba sarf etmiş,

dönüşmesinde Başbakanımız Sayın

bugün meyvelerini topladığımız ve göğsümüzü kabar-

Binali Yıldırım’ın çok büyük payı

tan birçok gelişmenin temelleri kendisinin Bakanlığı
döneminde atılmıştır. Hakikaten de PTT’nin hem ulusal

var. Sayın Başbakanımız Ulaştırma,

hem uluslararası boyutta rekabet gücü yüksek bir posta

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

teşkilatına dönüşmesini sağlayan gelişme ve hizmetlere
baktığımızda bunların temelinin atılmasının 2002 yılının

döneminde PTT’mizin teknolojiyi

sonlarına tekabül ettiğini görüyoruz.

yakalaması ve yenilenmesi için büyük

PTT’nin kâra geçmesinde PTTBank projesini ayrı bir

çaba sarf etmiş, bugün meyvelerini

yerde konumlandırıyoruz, zira bu adım PTT’nin dönüşü-

topladığımız ve göğsümüzü kabartan

münün ilk evresini temsil etmesi bakımından çok önemli.
Yıllar içinde hizmet kapsamını ve işlem hacmini sürekli
artıran PTTBank’ın 2015 yılı istatistiklerine baktığımızda
485 milyon 330 bin TL’lik bir gelir elde edildiğini görüyoruz. 4 bin 515 PTT şubesinin tamamında bankacılık hizmeti veriliyor. Ülkemizde başka hiçbir bankanın olmadığı

birçok gelişmenin temelleri kendisinin
Bakanlığı döneminde atılmıştır.
leyen hizmet ağı olduğunu belirtmiştim. Bu bağlamda

yerlerde PTTBank var.

ePTTAVM e-ticaret sitesi büyük öneme sahip. E-ticaret,

2008 yılında faaliyet göstermeye başlayan PTT Kargo

yer alıyor. Dünyada e-ticaret kullanıcılarının sayısının

ise PTT’mizin en büyük ve en önemli operasyonel alanlarından. PTT Kargo’yu muadillerinden ayıran en kritik
unsur, uygun fiyat seçenekleriyle sunulan kaliteli hizmet.
Bu anlayışın yansımasını istatistiksel olarak çok rahat
görebiliyoruz. PTT Kargo’nun 2015 yılı toplam geliri 257
milyon 436 bin TL.
PTT’nin mali başarısının altında yatan en önemli etkenlerden birinin iyileştirilen hizmet standartları ve geniş-

küresel pazarın en yüksek potansiyelli alanları arasında
her gün arttığını, e-ticaretin ulusal ekonomilere olduğu
kadar küresel ekonomiye de büyük katkı sağladığını
biliyoruz. E-ticaretin küresel potansiyelinin farkında olan
PTT, 2012 yılında Türkiye’nin ilk üç boyutlu alışveriş sitesi
epttavm.com’u hayata geçirdi. “Kamu güvencesi”yle
alışveriş keyfi sunan millî e-ticaret sitemiz ePTTAVM’de
2015 yılı sonu itibarıyla 1 milyon 600 bin ürün kullanıcıyla
buluştu. Çeşitli yurt dışı ortaklıklarla işlem hacmi ve kâr
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kapasitesi artan ePTTAVM’nin başarı grafiğinin önü-

kaliteli sunulmasını sağlamak için Uluslararası Posta Sis-

müzdeki yıllarda daha da yükseleceğini düşünüyorum.

temi, Otomatik Ayrım Sistemleri gibi projelerin geliştiril-

PTT A.Ş.’nin başarı unsurlarından bahsederken geleneksel hizmetleri de elbette atlamamak gerek. Posta ve

mesi sonucunda ortaya çıkan başarı tablosunda 1 milyar
618 milyon 405 bin TL’lik bir toplam gelir görüyoruz.

telgraf gibi temel hizmetler PTT için önemini her daim

Geleneksel olanı muhafaza ederken çağı yakalayan,

muhafaza ediyor. Geleneksel hizmetlerin çağın gerekle-

mevcut hizmetleri geliştirirken Ar-Ge faaliyetlerine ke-

rine uyarlanarak Kayıtlı e-Posta, Birleşik Posta gibi yeni

sintisiz devam eden PTT’miz yoğun ve özverili çalışma-

hizmet alanları yaratılması, bu hizmetlerin daha etkin ve

ları neticesinde 2015 yılı sonunda faaliyet içi gelirlerde
önceki yıla oranla yüzde 47,7’lik bir artışla 425 milyon
314 bin TL kâr elde etmiş; kurumlar vergisi sıralamasında
Ankara’da 11’inci, Türkiye genelinde ise 33’üncü olmuştur.
PTT A.Ş.’nin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
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kanlığı himayesinde ev sahipliği yaptığı 26. Dünya
Posta Kongresi 20 Eylül-7 Ekim 2016 tarihleri arasında
İstanbul’da gerçekleştirildi. 192 ülkeden yaklaşık 2 bin
delegenin katıldığı Kongre’yle ilgili izlenim ve değerlendirmeleriniz nelerdir?
Dünya Posta Kongresi, küresel posta sektörüne yön veren ve Birleşmiş Milletler ihtisas organı olarak faaliyet
gösteren Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından dört yılda
bir düzenlenen çok prestijli bir etkinlik. Başbakanımız
Sayın Binali Yıldırım Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde iştirak ettiği 25. Dünya Posta
Kongresi’nde 26. Kongre’nin ev sahipliğini ülkemize getirmiş ve hazırlıklara derhal başlanmıştı.
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26. Dünya Posta Kongresi ev sahipliğimizin diplomatik

26. Dünya Posta Kongresi ile PTT A.Ş. uluslararası ka-

bir başarı olduğunu eklemek isterim. Biliyorsunuz, ülke-

muoyunun da ilgi odağı oldu. Bu çerçevede Kongre, PTT

miz 15 Temmuz hainliğini atlattı, halkımız alçak darbe

A.Ş.’nin bir “dünya markası” olma hedefine ve sektörün-

girişimini püskürttü. Ne var ki bazı çevreler bu meşum

de küresel çapta bir konuma sahip olmasına sizce ne

olayı 26. Kongre’yi başka bir yere taşımak için bir baha-

gibi katkılar sağlayacaktır?

ne olarak kullanmak istediler. Sayın Cumhurbaşkanımız
ve hükümetimizin desteğini arkamıza alarak Bakanlık
olarak PTT’mizle birlikte bu girişim karşısında sağlam
bir duruş sergiledik, taviz vermedik. Kararlı tutumumuz
ve UPU’nun rasyonel yaklaşımıyla önemli bir diplomatik
başarı elde ettik. Sonraki süreçte muazzam ve yüksek
standartlarda bir ev sahipliği göstererek dünyaya bir
mesaj verdik. O mesaj da hızını kesmek isteyenlere rağmen Türkiye’nin ivmesini asla kaybetmediği, duruşundan
hiçbir zaman taviz vermediğidir.

Şüphesiz 26. Dünya Posta Kongresi’nin ülkemizde
düzenlenmesi hem Türkiye hem de 176 yıllık haberleşme
teşkilatımız PTT için oldukça önemlidir. PTT, ev sahipliği
yaptığı bu kongreden alnının akıyla çıkmış, güvenlik
nedeniyle duyulan çekinceleri boşa çıkarmıştır. Ayrıca
misafirlerimiz organizasyonun kusursuzluğu konusunda
pek çok kez teşekkürlerini iletmişlerdir. PTT’nin bu başarısının küresel çapta büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. Dünya Posta Kongreleri arasında en iyilerden
biri olarak nitelendirilen bu kongreyle PTT çıtayı oldukça

Ülke olarak bu kadar büyük çaplı, uzun süreli bir

yükseltmiştir. PTT’nin 26. Dünya Posta Kongresi’ndeki

uluslararası etkinliğe başarıyla ev sahipliği yapmak

organizasyon başarısı dahi kurumun bir dünya markası

elbette büyük bir prestijdir. Kongrede ağırladığımız 50

olma hedefinde ilerlediğinin göstergesidir.

ülkenin bakan ve bakan yardımcısının, yaklaşık 2 bin
delegenin organizasyonu ve Türkiyemizin misafirperverliğini öven sözlerinden büyük kıvanç ve memnuniyet
duyuyorum. Biliyorum ki bütün konuklarımız 26. Dünya
Posta Kongresi’nden çalışma sürecine ve İstanbulumuza
ilişkin güzel anılarla ayrıldılar. Bu tablo devletimizin, hükümetimizin güçlü ve prestijli sağlam konumunu yansıtır
niteliktedir.

Dünya Posta Kongresi’nin İstanbul’da yapılmasının
önemli noktalarından biri 2017-2020 yılları arasında
UPU’nun faaliyetlerine yön verecek stratejinin İstanbul
Dünya Posta Stratejisi adıyla anılacak olmasıdır. Ayrıca
Türkiye, Dünya Posta Birliği’nin İdari Konsey Başkanlığı’nı
2020 yılına kadar üstlenecektir. İdari Konsey, UPU’nun
merkezi Bern’de yılda iki kere toplanarak Birliğin mevzuatı, tüzüğü, idari ve hukuki sorunlarını inceler. Birliğin
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yıllık bütçesinin onaylanması ve üye ülkeler arasında

konulardaki sorunları inceleme ve karar verme yetkisine

koordinasyonun sağlanması da İdari Konsey’in görevi-

sahiptir. UPU’nun kurucu üyelerinden olan ülkemizin,

dir. Böylesi bir oluşumun başkanlığını yürütecek olmak,

dolayısıyla PTT’nin POC üyeliğine seçilmesi sektörle ilgili

PTT’nin bu konudaki yetkinliğini gözler önüne sermekte,

daha çok söz sahibi olacağının somut bir göstergesidir.

kurumumuzun itibarını küresel çapta artırmaktadır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı son

26. Dünya Posta Kongresi’nde ülkemiz adına alınan

yıllarda dev yatırım ve projelere imza atıyor. Avrupa

önemli kararlardan biri de Türkiye’nin Posta İşletmeleri

ve Asya kıtalarını deniz tabanının altından karayolu

Konseyi’ne (POC) seçilmiş olmasıdır. 40 üyeden meyda-

tüneliyle birleştirecek Avrasya Tüneli’nin 20 Aralık 2016

na gelen bu oluşum mektup postası, koli postası, finansal

tarihinde açılması planlanıyor. Uluslararası ödüllere

posta hizmetleri, pazarlama, telematik gelişimler gibi

layık görülen Avrasya Tüneli’nin önemine ilişkin değer-

Röportaj

lendirmelerinizi öğrenebilir miyiz?

Ülkemiz alabildiğine dinamik bir ülkedir. İstanbul
ise dünyadaki emsalleri içerisinde en dinamik, en
hareketli şehirlerden biri. Bu hareketin berekete
dönüşmesi için ulaşım ve iletişim alt yapımızı dünya
standartlarının üzerine çıkarıyoruz. Bu amaçla
köy yollarından kent içi ulaşıma, çevre yollarından
bölünmüş yollara ulusal yol ağımızı yeniliyoruz.
Bununla da yetinmiyoruz. yeni yollar yaparken,
ülkemiz üzerinden geçen uluslararası koridorları
işlevsel hale getiriyoruz.
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Ülkemiz alabildiğine dinamik bir ülkedir. İstanbul ise

Avrasya Karayolu Tüp Tüneli; hem Bostancı-Kadıköy

dünyadaki emsalleri içerisinde en dinamik, en hareketli

arasındaki araçların tünel vasıtası ile Sirkeci-Ye-

şehirlerden biri. Bu hareketin berekete dönüşmesi için

nikapı-Zeytinburnu’na geçişini sağlayacak hem de

ulaşım ve iletişim alt yapımızı dünya standartlarının

şehir merkezindeki trafik sıkışıklığını engelleyecek.

üzerine çıkarıyoruz. Bu amaçla köy yollarından kent

14,6 kilometrelik projenin 5,4 kilometrelik bölümü tünel

içi ulaşıma, çevre yollarından bölünmüş yollara ulusal

olarak yapılmakta olup bunun 3,4 kilometrelik kısmı

yol ağımızı yeniliyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. yeni

deniz tabanı altına inşa edildi. 2 katlı olarak yapılan bu

yollar yaparken, ülkemiz üzerinden geçen uluslararası

tünelde bir kat gidiş, bir kat dönüş olarak kullanılacak.

koridorları işlevsel hale getiriyoruz. İstanbul’u da Avru-

Tüneş günde 100 binin üzerinde araca hizmet verecek.

pa’nın önde gelen şehirlerinden biri haline getirmek için

Ayrıca olası büyük bir depremde tünelin dayanıklılığını

dünyanın önde gelen projelerini birer birer gerçekleştiri-

artırmak amacıyla, iki ayrı noktada özel sismik conta

yoruz. Ülkemizin en büyük karayolu projesi olan İstan-

da monte edildi. Proje kapsamında Cankurtaran ile Ka-

bul-İzmir Otoyolu’nun yapıyoruz. Dünyanın en büyük

zlıçeşme arasındaki sahil yolunu da genişletiyoruz. Sahil

Yap İşlet Devret projesini yine biz gerçekleştiriyoruz.

yoluna paralel iki şerit daha yapıyoruz. Tarihî Yarımada

İstanbul’a dünyanın en büyük havalimanlarından birini

bölgesinde İstanbul’un siluetine ve tarihî dokusuna da

kuruyoruz. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Hattı’nı yaptık.

herhangi bir şekilde zarar vermeden bu büyük projeyi

1 asırlık rüyamız Marmaray’ı açtık. Şimdiden Türkiye nü-

tamamlıyoruz. Bu büyük proje hizmete verildiğinde

fusunun iki katından fazla insanı iki kıta arasında taşıdı.

ulaşım süresinin azalmasıyla birlikte Tarihî Yarımada’da

Bugün de Marmaray’ın kardeşi olarak başlattığımız
Avrasya Tüp Tüneli projemizi de bitirmek üzereyiz.

hava kirliliğinde ve yakıt tüketiminde önemli azalma da
yaşanacak; bir anlamda İstanbul’un havası değişecek.

Amacımız, bu önemli projeyi bir an önce hizmete ver-

Bakanlık olarak ulaştırma alanında başka hangi proje-

mek. Çünkü Türkiye nüfusunun 5’te biri, yaklaşık 14,5

ler üzerinde çalışıyorsunuz?

milyona yakın vatandaşımız İstanbul’da yaşıyor. Ülkemiz
sanayi ve ticaretinin kalbi de İstanbul’da atıyor. Bu nedenle ki; şu anda ülkemizde karayollarımızda bulunan
20 milyon 800 bin taşıtın 3 milyon 800 bini İstanbul’da
bulunuyor. Bu sayı her geçen gün artmakta.

Açıkcası Bakanlığımız son 14 yılda ulaşım ve iletişim
alanında çok büyük ve önemli projeleri 300 milyar TL
yatırım yaparak hayata geçirdi. Yatırımların daha hızlı
tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulabilmesi için özel sektörün dinamizmini de harekete
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geçirdik. Bu şekilde özel sektör ile birlikte 14 yılda to-

büyüklüğü ise yaklaşık 261 milyar lira. Bu projelerimizi de

plam 72,7 milyar TL KÖİ projesini başlattık. Söz konusu

programımız dahilinde bir bir hayata geçiriyoruz.

yatırımların yüzde 50’si tamamlanmış olup, yapımı
devam eden KÖİ projelerinde 36,1 milyar TL’lik daha
yatırımı ülkemize kazandırıyoruz.

Ancak hem karayollarında hem havayollarında hem
de demiryollarında büyük önem verdiğimiz dev projelerimiz bulunuyor. Keza uluslararası ana ulaşım

Kısacası Bakanlık olarak ülkemizin altyapı yatırımlarının

koridorlarının üzerinde yer alan Türkiye, bölgesel ve

çok büyük bölümünü biz gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle

kıtalararası ticarette bir köprü konumunda. Bu nedenle,

yaptığımız her projeyi isim isim anlatmak yerine rakam-

ulaşım sistemlerinin herhangi bir aksama olmayacak

larla açıklamak istiyorum. Çünkü şu anda yatırım port-

şekilde düzenlenmesi ve geliştirilmesi çok önemli. Bu da

föyümüzde 482 ana proje olmak üzere tam tamına 3 bin

gerçekleştirdiğimiz altyapı projelerinin önemini daha

540 proje bulunuyor. Bu projelerin maddi olarak toplam

da artırıyor. Bu kapsamda, Osmangazi Köprüsü’nü

Röportaj

içerisinde barındıran İstanbul-İzmir Otoyolu, Yavuz

şu anda yatırım
portföyümüzde
482 ana proje
olmak üzere tam
tamına 3 bin 540
proje bulunuyor. Bu
projelerin maddi
olarak toplam
büyüklüğü ise
yaklaşık 261 milyar
lira. Bu projelerimizi
de programımız
dahilinde bir bir
hayata geçiriyoruz.

Sultan Selim Köprüsü’nü barındıran Kuzey Marmara
Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü’nü barındıran KınalıTekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu projeleri ile Marmara Denizi’ni otoyollar ile çeviriyoruz. Bununla birlikte
İstanbul Yeni Havalimanı gibi dev bir projeyi de hayata
geçiriyoruz. Şu anda İstanbul Yeni havalimanının kule
inşaatının temelini de atmış bulunuyoruz. Ayrıca 2009
yılında ülkemizi tanıştırdığımız yüksek hızlı tren ağları
ile ülkemizin dört bir yanını birbirine bağlamak için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2017 yılı başında seferleri
başlatmayı planladığımız Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu
hattını Edirne’ye kadar hızlı tren hatları ile bağlamak için
çalışmalarımızı olanca hızıyla sürdürüyoruz.
Bu projelerimizle birlikte dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul projesini de hayata geçiriyoruz. Hem Marmaray’ı Karadeniz’e bağlamak adına,
hem İstanbul Boğazı’nın, yani dünyanın incisi İstanbul’un
Boğazı’ndaki tehlikeleri azaltabilmek adına çok önemli
bir alternatif olacak bu projeyi de çok önemsiyoruz.
Güzergah çalışmalarımızı son aşamaya getirmiş bulunuyoruz.
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İletişim ve haberleşme alanında yürüttüğünüz çalışma-

geçecek düzenlemeler yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde

lar hakkında bilgi verebilir misiniz?

ülkemiz internet kullanımında dünyadan çok daha hızlı

Biliyoruz ki; bugün iletişim ve internet altyapınız, bilişim
sektörünüzün gücü, Ar-Ge’ye verilen önem ülkelerin
gücünü belirlemekte. Hamd olsun; Türkiye’nin internet altyapısı gelişim hızı ise dünya ortalamasının da üzerinde.
Keza AK Parti hükümetleri olarak Başbakanımız Sayın
Binali Yıldırım’ın öncülüğünde bilişim altyapısına büyük
önem verildi. 14 yıl önce internette Afrika seviyesinde
olan Türkiye bugün Avrupa’nın ilk beş ülkesi arasına girdi. İnternet altyapısında duble yollarla bile yetinilmedi
10 şeritli, hatta 20 şeritli otobanlar inşa edildi. Bilişimde
hız berekettir anlayışıyla internet bağlantı hızımız 20
bin, hatta 30 bin kat arttı. Genişbant internet altyapısını
sağlayan fiberoptik kablo uzunluğumuz, 280 bin kilometreye yaklaştı. Türkiye’nin 66 bin kilometrelik karayolu ağının 4 katından fazla fiberoptik kablo ağına sahip
olduk.

büyüdü. Çünkü hükümet olarak biliyoruz ki; bilgiye sahip
olan, bilgiyi üreten ve bilgiyi kullanan ülkeler bir adım
öne geçmiş durumda. Bunun ne kadar doğru olduğunu
da 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi sırasında
bir kez daha gördük. Bilişim ve iletişimi altyapımızın
sağlam olması sayesinde vatandaşımız doğru bilgilendirildi, teröristlerin yanlış yönlendirilmesi ile karşı karşıya
kalmadı. Devlet olarak altyapımız sayesinde en ücra
köşedeki köylere kadar doğru bilgi verebildik, milletimizin vatanını koruması içi sokaklara davet edebildik.
Ancak şunu da gördük ki, Türkiye’yi geleceğe taşımak
istiyorsak bilgiyi satın almamalıyız, kendimizi üretmeliyiz.
İşte bu nedenle, Ar-Ge yatırımlarına ilişkin desteklerimiz
ve sağladığımız kaynaklar özel sektörümüz tarafından
daha iyi kullanılmalı, firmalarımızı kendi markalarını
yaratmalı. Bu kapsamda Ar-Ge ve bilişim altyapı
yatırımlarının ülkemizde artırılması için çalışmalarımızı

Ayrıca sektörün önünü açacak yasal düzenlemeler de

daha da artıracağız. Ayrıca iletişim teknolojileri alanında

yine bu süreçte yapıldı. Ses tekeli kaldırıldı ve telekomüni-

yetişmiş nitelikli insan kaynağı ve yerli bilgi birikiminin

kasyon sektöründe serbestleşme sağlandı. Vergilerde

oluşturulması, sonraki mobil teknolojiler için de ülkemizin

düzenlemelere gidildi. Sektörde kayıt dışılığın önüne

söz sahibi olması amacıyla çalışmalarımızı artıracağız.

Odak Haber
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26. DÜNYA POSTA
KONGRESI’NDE GURUR
TABLOSU

Dünya Posta Birliği’nin (Universal Postal Union-UPU) 20 Eylül-7 Ekim günleri arasında İstanbul’da
düzenlenen 26. Kongresi, PTT A.Ş. ve ülkemiz
adına önemli başarılara tanıklık etti. Küresel posta
stratejilerini şekillendiren kritik kararların alındığı
kongrede önümüzdeki dört sene boyunca sektörün
yol haritası olma niteliği taşıyacak “İstanbul Dünya
Posta Stratejisi” de kabul edildi. Türkiye 26. Kongre’de Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı’nı
üstlenirken Posta İşletmeleri Konseyi’nin de üye
ülkeleri arasında yer aldı.
Posta sektörünün en önemli ve en prestijli etkinliği
kabul edilen ve “posta sektörünün olimpiyatları”
olarak nitelenen Dünya Posta Kongresi, UPU tara-
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fından dört yılda bir düzenleniyor. 1874 yılında İsviçre’nin
Bern kentinde kurulan ve dünyanın en eski uluslararası
kuruluşları arasında yer alan UPU, 1948 yılından beri
Birleşmiş Milletler’in ihtisas organı olarak faaliyet gösteriyor. 192 üye ülkesi bulunan Birlik, posta sektöründeki
gelişmeleri yakından takip ediyor, sektörün karşı karşıya
olduğu sorunlara çözüm üretmeyi hedefliyor. Postanın
dijitalleşmesi ve az gelişmiş bölgelerdeki posta hizmetlerinin iyileştirilmesine ayrı önem atfeden UPU, dört
yılda bir düzenlendiği kongrelerle de posta sektörüne
yön veriyor.
Dünya Posta Birliği’nin 26. Kongresi’ne Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayesinde Posta ve
Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) ev sahipliği
yaptı. Ülkemiz 26. Kongre’ye ev sahipliği yapma niyetini
2012 yılında Doha’da gerçekleşen 25. Kongre’de ifade
etmiş, o dönemde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı olan Başbakan Binali Yıldırım 26. Kongre’nin ülkemizde gerçekleşmesi için büyük çaba göstermişti.

192 üye ülkesi bulunan Dünya
Posta Birliği (UPU), posta
sektöründeki gelişmeleri
yakından takip ediyor,
sektörün karşı karşıya
olduğu sorunlara çözüm
üretmeyi hedefliyor.
Postanın dijitalleşmesi ve az
gelişmiş bölgelerdeki posta
hizmetlerinin iyileştirilmesine
ayrı önem atfeden UPU,
dört yılda bir düzenlendiği
kongrelerle de posta
sektörüne yön veriyor.

YÜKSEK DÜZEY KATILIMLI GÖRKEMLI AÇILIŞ
Çalışmaları aylar öncesinden
başlayan kongrenin 20
Eylül’deki görkemli açılış töreni
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri
ve dünyada terör nedeniyle
hayatını kaybedenler anısına
yapılan saygı duruşuyla
başladı.
26. Dünya Posta Kongresi’nin açılışı 192 ülkeden yaklaşık
2 bin delegenin katılımıyla Hilton İstanbul Bomonti Otel
ve Konferans Merkezi’nde gerçekleşti. Çalışmaları aylar
öncesinden başlayan kongrenin 20 Eylül’deki görkemli
açılış töreni 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve dünyada
terör nedeniyle hayatını kaybedenler anısına yapılan
saygı duruşuyla başladı. Ardından gerçekleşen “Ateş ve
Su” temalı gösteri konukların büyük beğenisini kazandı.
Açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
bir kutlama telgraf gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
kutlama telgrafında “26. Dünya Posta Kongresi’nin

30

Türkiye’de yapılmasını büyük mutlulukla görmekteyim.
Yurt dışında Birleşmiş Milletler toplantısına katılmam
sebebiyle aranızda bulunamadım. Sayın Başbakanımızın başkanlığında başlatılan bu çalışmanın dünya
posta sektörüne hayırlara vesile olmasını temenni eder,
dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize ‘Hoş
geldin’ derim. 26. Dünya Posta Kongresi’nin başarılı geçmesini dilerim” ifadelerine yer verdi.
Başbakan Binali Yıldırım açılış törenindeki konuşmasına
“Kültürlerin, uygarlıkların, Doğu ile Batı’nın buluşma
noktası, dünya kenti İstanbul’a hoş geldiniz. 7 Ekim’e
kadar devam edecek olan Dünya Posta Kongresi’nin
açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum” sözleriyle başladı. Türkiye’nin 25.
Kongre sırasında bir sonraki organizasyona ev sahipliği
yapma talebini ifade ettiğini ve bu talebin Dünya Posta
Birliği delegeleri tarafından kabul edilmesinin ardından
yoğun bir çalışma sürecinin başladığını belirten Yıldırım,
“Bu önemli küresel etkinliğin İstanbul’da gerçekleşmesi
kararını veren sizlere ve bütün hazırlık çalışmasını yapan
Ulaştırma Bakanlığı çalışanlarına, Sayın Bishar Hussein
başta olmak üzere UPU sekretaryasına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Başbakan Binali
Yıldırım 26. Kongre’nin Dünya Posta Birliği’nin ilk “kağıt
dostu” kongresi olduğunu ve bu bağlamda çevreci bir

Odak haber

organizasyon olduğunu da hatırlattı.

Binali Yıldırım 26. Dünya
Posta Kongresi’nin açılış
töreninde yaptığı konuşmanın
bir bölümünü PTT A.Ş.’nin son
yıllarda yakaladığı ivme ve
elde ettiği başarılara ayırdı.
Başbakan Yıldırım, “PTT bir
yandan teknolojiyi yakalıyor,
diğer yandan da kişisel posta
pullarıyla, geleneksel mektup
hizmetleriyle geçmişi koruyarak
geleceği inşa ediyor” dedi.
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Binali Yıldırım açılış konuşmasının bir bölümünü PTT
A.Ş.’nin son yıllarda yakaladığı ivme ve elde ettiği başarılara ayırdı. 2002 yılında Ulaştırma Bakanlığı görevine geldiğinde PTT’nin zarar eden bir kuruluş olduğunu, yaptıkları çalışmalar neticesinde bu durumun ortadan kalktığını
ve hizmetlerin çeşitlenip geliştiğini ifade eden Yıldırım,
“PTT bir yandan teknolojiyi yakalıyor, diğer yandan da
kişisel posta pullarıyla, geleneksel mektup hizmetleriyle
geçmişi koruyarak geleceği inşa ediyor” dedi.

Binali Yıldırım 26. Dünya
Posta Kongresi’nin açılış
töreninde yaptığı konuşmanın
bir bölümünü PTT A.Ş.’nin son
yıllarda yakaladığı ivme ve
elde ettiği başarılara ayırdı.
Başbakan Yıldırım, “PTT bir
yandan teknolojiyi yakalıyor,
diğer yandan da kişisel
posta pullarıyla, geleneksel
mektup hizmetleriyle geçmişi
koruyarak geleceği inşa
ediyor” dedi.

TERÖRE KARŞI
SAĞLAM DURUŞ
MESAJI
Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında 15 Temmuz darbe
girişimine de büyük yer ayırarak “Malum, 15 Temmuz gecesi ülkemizde bir darbe girişimi oldu. Türk demokrasisine,
Türkiye’nin millî iradesine karşı yapılan bu kalkışmayı aziz
milletimiz ferasetiyle, basiretiyle, onurlu duruşuyla yenmeyi
bilmiş ve Türkiye’nin geleceğini, demokrasisini teminat altına
almıştır” dedi. Birtakım çevrelerin 15 Temmuz darbe girişimini
bahane ederek 26. Dünya Posta Kongresi’nin başka bir yerde
yapılması için girişimlerde bulunduğuna değinen Yıldırım,
“Bazı fırsatçı çevrelerin dört yıl önce karar verilen bu organizasyonun güvenlik gerekçe gösterilerek İstanbul’dan başka
bir yere alınması için çaba içine girdiklerini biliyoruz. Ancak
Uluslararası Posta Birliği’nin kararlı tutumu ve PTT yönetiminin
haklı mücadelesi sonunda bugün Doha’da alınan karar aynen
gerçek oldu. Değerli dostlar şunu asla unutmayalım: Terörden
kaçmakla güvenli olamazsınız. Terörü korkutursanız o zaman
güvenli olursunuz. Hep beraber terörden korkmayacağız,
terör bizden korkacak. O zaman dünyada da, Türkiye’de de,
her yerde güvelik sağlanır” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım
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Konuşmasında dünyada yaşanan mülteci krizine de değinen
Başbakan Yıldırım bu küresel sorunun vahametini “60 milyonu
bulan mülteci var, vatansız insan var. Bunların sorunlarını çözmeden, küresel problemlere gözümüzü kulağımızı kapatarak
terörden arınmış bir dünya inşa edemeyiz. Mutlaka ve mutlaka
dünyanın çeşitli yerlerinde var olan terörün sebeplerine, derinliklerine inmemiz gerekir. Bir terör örgütüyle mücadele ederken başka terör örgütlerini de doğurmak gibi bir yanlışın içine
asla düşmemeliyiz” sözleriyle ifade etti. Türkiye’nin 3,5 milyon
mülteciye misafirperverlik gösterdiğinin altını çizen Binali Yıldırım, “6 yıldır ekmeğimizi paylaşıyoruz, evimizi paylaşıyoruz.
Bundan da gurur duyuyoruz. Çünkü biz misafirsever bir milletiz. Biz darda, zorda kalan insanlara kucak açan bir milletiz.
Bizim geleneğimiz budur, geçmişimiz budur” diye konuştu.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
ise son 14 yılda haberleşme, iletişim ve posta sektörlerindeki
önemli gelişmelere değinerek, bu durumda Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın katkılarının büyük olduğunu vurguladı. Bu başarıları sürdürmenin
önemine işaret eden Arslan, “Sadece PTT’de değil, havacılıkta, kara yollarında, demir yollarında, denizcilik sektöründe
bize çok yukarılarda olan bayraklar devrettiniz. Biz bütün
arkadaşlarımızla birlikte yine sizin himayelerinizde bütün bu
sektörlerde dünyayla rekabet edebilmek, dünyanın gidişatına
ayak uydurabilmek adına gerçekten gecemizi gündüzümüze
katıyoruz” dedi.
Bakan Arslan Türkiye’nin son dönem projeleriyle dünya için
bir örnek teşkil ettiğini “Türkiye’nin yap-işlet-devret modeli
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

dünyanın birçok yerinde artık doktora dersi olarak okutuluyor”

Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
ise son 14 yılda haberleşme,
iletişim ve posta sektörlerindeki
önemli gelişmelere değinerek, bu
durumda Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile Başbakan
Binali Yıldırım’ın katkılarının büyük
olduğunu vurguladı.
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sözleriyle ifade ederken benzer bir durumun posta sektörü
için de geçerli olduğunu belirtti. Ahmet Arslan, “Bu kongrede
alınan kararları çok iyi bir şekilde uygulayarak dünyaya örnek
olacağız. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Şimdiden verecekleri katkıların ülkemize, dünyaya, insanlığa hayırlı uğurlu
olmasını temenni ediyorum” dedi.
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik ise konuşmasına Anadolu topraklarının çağlar boyu
birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve insanlığın dönüm
noktalarının bu topraklarda yaşandığını belirterek başladı.
Bozgeyik, “Bu coğrafyadaki köklü geçmişi, muazzam tarihî
ve kültürel değerleri, bölgesindeki güçlü konumu ile dünyada
bir yıldız gibi parlayan ülkemiz, son yıllarda gerçekleştirdiği
uluslararası organizasyonlara bir yenisini daha eklemektedir.
Kurucu üyeleri arasında yer aldığımız Dünya Posta Birliği’nin
Türkiye’de ilk kez bir kongresini düzenlemenin gururunu taşıyoruz” dedi.
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik

“ZAMANIN RUHUNU
YAKALAMA ZAMANIDIR”

Kenan Bozgeyik konuşmasında PTT A.Ş.’nin köklü
geçmişine ve geniş kapsamlı hizmet ağına da değinerek posta sektörünün tecrübe ettiği değişimlerin
özünü anlamanın ve stratejileri bu doğrultuda şekillendirmenin önemini şu sözlerle ifade etti: “Küreselleşme süreci, değişen ekonomik yaklaşımlar
ve posta piyasalarında özel teşebbüslerin de yoğun
olarak faaliyet göstermesiyle gelişen rekabet ortamı
piyasa sektöründe bir reform programını gerekli
kılmaktadır. Zamanın ruhunu yakalama zamanıdır.”
Genel Müdür Kenan Bozgeyik, 4 Ekim Bakanlar
Konferansı’yla ilgili bilgi verdiği açılış konuşmasında 4 Ekim gününün önemine değindikten sonra
“2012 yılında Sayın Başbakanımızın liderliğinde
alınan kongre kararının ardından çalışmalarımıza
aralıksız devam ettik. Bu çalışmalarda emeği geçen
herkese ve bu kongrenin Türkiye’de yapılmasına
destek veren tüm yöneticilere sonsuz teşekkürlerimi
sunuyorum” dedi. Bozgeyik sözlerini, “Savaşların ve
mülteci krizi gibi insanlık dramlarının yaşandığı günümüzde posta güvercinlerinin barış çağrısının tüm
dünyada karşılık bulmasını temenni ediyorum. İstanbulumuzun eşsiz tarihî ve kültürel değerleri, doğal
güzellikleri ve bol köpüklü bir Türk kahvesi eşliğinde
sektörümüz için hayırlı kararlar almamızı, 26. Dünya
Posta Kongresi’nin verimli geçmesini diliyorum” diyerek noktaladı.
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26. Dünya Posta Kongresi’nin 20 Eylül’deki açılış töreninde konuşma yapan bir diğer isim Dünya Posta Birliği Genel Müdürü Bishar Hussein’di.
26. Kongre’ye ev sahipliği yapması dolayısıyla Türkiye’ye müteşekkir olduğunu belirten Hussein, “Türkiye’nin bu kongreyi düzenleme konusunda
ısrarlı ve kararlı davranması aslında Birliğe verilen desteğin çok güzel bir
kanıtıdır. Bütün heyet temsilcilerine çok sıcak bir konukseverlik gösterdiniz. Herkes adına size çok müteşekkiriz. İstanbul iki kıtayı kucaklayan bir
şehir. Burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.
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Birleşmiş Milletler’in geçtiğimiz sene Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni
Dünya Posta Birliği Genel
Müdürü Bishar Hussein

belirlediğinin ve bu hedeflerin UPU faaliyetlerinde önemli yere sahip
olduğunun altını çizen Bishar Hussein, “UPU söz konusu her bir kalkınma
hedefine katkıda bulunabilecek konumdadır. Elimizdeki altyapı ülkelerin
sosyal kalkınması açısından temeldir. Hepimizin postacılık idarelerine
destek vermesi çok önemli. Ancak bu şekilde Birliğimizin başarısını bugün ve gelecekte devam ettirebiliriz” diye konuştu. 26. Kongre sonunda
kabul edilen İstanbul Dünya Posta Stratejisi’nin önemine de değinen
Hussein, “Bu kongre sayesinde ülkelerin genel olarak kalkınmasında
posta sistemlerinin öneminin giderek artacağına inanıyorum. Kritik bir
dönemden geçiyoruz; bu kongrede tarih yazabilecek konuma gelmiş
bulunmaktayız. Amacımız, Birliğin 143 yıl önce oluşturulan vizyonunu
geleceğe taşımaktır” dedi.
Açılış töreni konuşmaların ardından “26. Dünya Posta Birliği (UPU)
Kongresi” konulu anma pulunun lansmanının yapılması, aile fotoğrafının
çekilmesi ve PTT A.Ş. tarafından hazırlanan pul sergisinin açılmasıyla
sona erdi.
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AÇILIŞ GENEL KURULU
GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI
21 Eylül günü yapılan Açılış
Genel Kurulu ülkemiz adına
yine kıvanç dolu anların
yaşandığı bir gün olarak
hafızalara kazındı. 26. Dünya
Posta Kongresi’nin Açılış
Genel Kurulu’nda Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
Müsteşarı Suat Hayri Aka
Genel Kurul Onursal Başkanı,
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü
Kenan Bozgeyik ise Kongre
Başkanı seçildi.

26. Dünya Posta Kongresi, resmî açılışın ardından yoğun bir çalışma programıyla devam etti. 21 Eylül günü
yapılan Açılış Genel Kurulu ülkemiz adına yine kıvanç
dolu anların yaşandığı bir gün olarak hafızalara kazındı.
26. Dünya Posta Kongresi’nin Açılış Genel Kurulu’nda
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Müsteşarı Suat
Hayri Aka Genel Kurul Onursal Başkanı, PTT A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise
Kongre Başkanı seçildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Müsteşarı Suat Hayri Aka

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Müsteşarı Suat
Hayri Aka, Onursal Başkanlığını üstlendiği Genel Kurul’da yaptığı konuşmada bu görevi yerine getiriyor
olmaktan duyduğu gururu ifade ederek, “Posta sektörünün en önemli etkinliği olan 26. Dünya Posta Kongresi’nde sizleri İstanbul’da görmekten memnuniyet
duyuyoruz. Başarılı bir kongre geçirilmesi için bütün
hazırlıklarımızı yaptık. Eminiz ki ülkemizden çok güzel
hatıralarla ayrılacaksınız” dedi. Türkiye’nin Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı’nın posta sektörü için
önemli bir gelişme olacağının altını çizen Aka, “Bu kongrenin posta hizmetlerinin çok daha ileriye götürülmesini
mümkün kılacak kararlara vesile olmasını diliyorum”
diye konuştu.
Açılış Genel Kurulu’nda konuşma yapan bir diğer isim
olan Dünya Posta Birliği İdari Konsey Eski Başkanı Faleh
Mohammed Al-Naemi ise Türkiye’nin 26. Kongre’ye ev
sahipliği yapıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, “Hepimiz bu büyük ulusun, bu büyük halkın
misafirperverliğini ve kongrenin organizasyonunda
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UPU’nun üç temel
vizyonunun inovasyon,
entegrasyon ve
kapsayıcılık olduğunu
hatırlatan Al-Naemi,
İstanbul Dünya Posta
Stratejisi’nin bu
hedeflere ulaşmada
önemli bir adım teşkil
edeceğini sözlerine
ekledi.

gösterilen profesyonelliği görmüş durumdayız” dedi. UPU’nun üç temel
vizyonunun inovasyon, entegrasyon ve kapsayıcılık olduğunu hatırlatan
Al-Naemi, İstanbul Dünya Posta Stratejisi’nin bu hedeflere ulaşmada
önemli bir adım teşkil edeceğini sözlerine ekledi.
Açılış Genel Kurulu’nda delegelerin oylarıyla 26. Dünya Posta Kongresi
Başkanı seçilen PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik ise delegelere hitap ettiği konuşmasında, “Öncelikle Kongre
Başkanlığı için şahsıma göstermiş olduğunuz teveccüh ve güvene teşekkür
ediyorum. Bilindiği gibi, 25. Dünya Posta Kongresi 2012 yılında Katar’ın
başkenti Doha’da yapılmıştır. Posta sektörümüzle ilgili son derece önemli
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kararların alındığı 25. Kongre’nin ardından Dünya Posta Birliği’nin İdari
Konsey Başkanlığı Katar tarafından üstlenilmiştir. Geçtiğimiz dönemde
İdari Konsey Başkanı olarak görev yapan Sayın Faleh Mohammed Al-Naemi’nin şahsında tüm Katar yetkililerine üstün gayretleri ve sektörümüze
büyük katkıları dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.
26. Kongre’de posta sektörünün güncel teknolojik gelişmeler ışığında değerlendirilip önemli kararlar alınacağını belirten Genel Müdür Kenan Bozgeyik sözlerini şöyle sürdürdü: “2017-2020 yılları arasındaki Dünya Posta
Stratejisi’ni belirleyeceğimiz 26. Kongre, gerek Genel Kurul ve Komite toplantıları, gerek Bakanlar Konferansı, gerekse ikili görüşmeler çerçevesinde
posta sektörünün sürdürülebilir gelişimine büyük katkılar sağlayacaktır.
18 günün sonunda posta sektörümüz yeni stratejiler çerçevesinde yoluna
devam edecek; çağdaş, kaliteli, yaygın ve müşteri memnuniyeti odaklı
hizmet sunma imkanlarını geliştirecektir.” Genel Müdür Bozgeyik, konuşmasını Türkiye’nin Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı döneminde
önemli işlere imza atacağını belirterek sonlandırdı.
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UPU’NUN GELECEĞI OYLANDI
26. Dünya Posta Kongresi’nin ilk iki haftasında birçok
önemli komite toplantısı gerçekleştirildi. Dünya Posta
Birliği’nin temel yapısının ve faaliyet organlarının işleyişinin görüşüldüğü ve bu konulara ilişkin kritik oylamaların
yapıldığı komite toplantılarında hem UPU’ya ilişkin genel
kararlar hem de belirli çalışma gruplarını ilgilendiren
spesifik kararlar alındı. 26. Kongre’nin birinci ve ikinci
haftası boyunca yoğun bir programla çalışan komitelerin verdiği kararlar ve hazırladıkları raporlar, üçüncü
haftanın her günü boyunca PTT A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik başkanlığında toplanan Genel Kurul’da ayrıntılı olarak görüşülüp
oylandı. Delegeler bu toplantılarda fikir beyan edip değişiklik taleplerini dile getirme olanağı buldu.
26. Kongre’nin son haftası ise özellikle 4 Ekim’deki Bakanlar Konferansı ve Dünya Posta Birliği’ne ilişkin nihai
kararların alındığı Genel Kurul toplantıları ile son derece
yoğun geçti. 3 Ekim Pazartesi günü 26. Kongre Başkanı
unvanıyla Genel Kurul’u açan PTT A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik geride bırakılan iki hafta boyunca delegelerin son derece özveriyle

26. Kongre’nin birinci ve
ikinci haftası boyunca
yoğun bir programla çalışan
komitelerin verdiği kararlar
ve hazırladıkları raporlar,
üçüncü haftanın her günü
boyunca PTT A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Kenan Bozgeyik
başkanlığında toplanan
Genel Kurul’da ayrıntılı olarak
görüşülüp oylandı. Delegeler
bu toplantılarda fikir beyan
edip değişiklik taleplerini dile
getirme olanağı buldu.
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çalıştığını vurgulayarak, “Bu iki hafta içerisinde gerçekleşen
komite toplantılarımızda birçok konuda uzlaşıya varıldı ve yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüldü. Birçok teklif görüşüldü ve
onaylandı. Uzlaşıya varılamayan hususlar da çözümlenmeye
çalışıldı. Komite raporlarının bir kısmı tamamlandı. Öncelikle
bütün meslektaşlarımı vermiş oldukları katkıdan dolayı tebrik

27. KONGRE
FILDIŞI SAHILI’NDE

ediyor, kendilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi. Genel Kurul açılış konuşmasında Bakanlar Konferansı’na da değinen
Bozgeyik bu toplantıda görüşülen konuların Birleşmiş Milletler
tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni
doğrudan ilgilendirdiğini ifade etti.
Kenan Bozgeyik’in ardından söz alan Dünya Posta Birliği
Genel Müdürü Bishar Hussein ise 26. Kongre’nin son derece
başarılı şekilde devam ettiğini ve çalışmaların hız kesmeden
sürdüğünü vurgulayarak başladığı konuşmasına “Her zaman
Birliğimizin ve sektörümüzün menfaatlerini göz önünde bulundurmalıyız. Hep beraber ileriye yönelik adımlar atmış olarak
bu toplantıyı sonlandıracağımıza eminim. Birliğimizi bize
daha iyi hizmet edecek şekilde güçlendireceğiz” sözleriyle
devam etti. PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
Kenan Bozgeyik, Bishar Hussein’in yorumları üzerine “Dünya
Posta Birliği çok büyük bir aile. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. İnşallah hep beraber Dünya Posta Birliğimizi daha
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ileri noktalara taşıyacağız” dedi.

27. Kongre’ye ev sahipliği
yapacak Fildişi Sahili’nin
Posta, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Bakanı
Bruno Nabagne Kone,
Türkiye’nin 26. Kongre’ye
son derece başarılı
şekilde ev sahipliği
yaptığına dikkat çekerek,
“Cumhurbaşkanı Sayın
Erdoğan’ın liderliğinde
bu kongre mükemmel bir
şekilde organize edildi.
Sıcak misafirperverlik
için teşekkür ediyoruz”
diye konuştu.
3 Ekim’deki Genel Kurulu toplantısında 27.
Kongre’nin ev sahibi de belli oldu. Delegeler
oy birliğiyle gelecek kongrenin Fildişi Sahili’nde yapılmasını kararlaştırdı. Ülkesinin ev
sahipliğinin kesinleşmesi üzerine söz alan
Fildişi Sahili Posta, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanı Bruno Nabagne Kone, Türkiye’nin
26. Kongre’ye son derece başarılı şekilde ev
sahipliği yaptığına dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın liderliğinde bu
kongre mükemmel bir şekilde organize edildi.
Sıcak misafirperverlik için teşekkür ediyoruz.
2020’de kıtamıza gelin, ülkemize gelin, hep

Fildişi Sahili’nin Posta, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Bakanı Bruno Nabagne Kone

beraber posta hizmetlerinde yeni dönemi
oluşturalım” diye konuştu.
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50 ÜLKEDEN BAKAN VE
BAKAN YARDIMCILARI İSTANBUL’DA

26. Dünya Posta Kongresi’nin zirve toplantısı olarak nitelenen 4 Ekim Bakanlar Konferansı ise 50 ülkeden Bakan
ve Bakan Yardımcıları ile posta sektörü yöneticilerini bir
araya getirdi. 4 Ekim’de yapılan ve gün boyu süren Bakanlar Konferansı’nda ülkeler posta teşkilatlarının karşılaştıkları sıkıntıların yanı sıra başarı öykülerini de aktararak bir bilgi ve deneyim paylaşım platformu tesis etti.
4 Ekim Bakanlar Konferansı’na Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan bir kutlama telgrafı gönderdi. Telgrafta
“Kongrede belirlenecek Dünya Posta Stratejisi’nin güzide şehrimiz İstanbul’la anılacak olması ülkemizin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyacaktır. İnovasyon,
entegrasyon ve kapsayıcılık gibi çağımızın belirleyici
kavramları çerçevesinde çalışmaların yürütüleceği bu
kongrenin posta sektörüne yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Konferansın verimli geçmesini temenni ediyor,
yurt dışından gelen misafirlerimize ‘Hoş geldiniz’ diyor,
tüm katılımcıları en kalbî duygularımla selamlıyorum”
ifadeleri yer aldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da konferansa birer kutlama
telgrafı gönderdi.

26. Dünya Posta Kongresi’nin
zirve toplantısı olarak
nitelenen 4 Ekim Bakanlar
Konferansı ise 50 ülkeden
Bakan ve Bakan Yardımcıları
ile posta sektörü yöneticilerini
bir araya getirdi. 4 Ekim’de
yapılan ve gün boyu süren
Bakanlar Konferansı’nda
ülkeler posta teşkilatlarının
karşılaştıkları sıkıntıların yanı
sıra başarı öykülerini de
aktararak bir bilgi ve deneyim
paylaşım platformu tesis etti.
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POSTANIN KÖKLÜ
GEÇMIŞININ ALTI
ÇIZILDI

“Sürdürülebilir Kalkınmanın Dağıtımı: Vatandaşlar, İşletmeler
ve Ülkeleri Birbirine Bağlama” temalı Bakanlar Konferansı’nın açılışında bir konuşma yapan Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan böyle bir küresel zirveye ev
sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı konuşmasında postanın köklü geçmişine ve günümüzde
hâlâ önemini koruyan bir unsur oluşuna dikkat çekti. “İnsanlık
tarihi kadar eski olan haberleşme faaliyetleri çağlar boyunca
değişik aşamalardan geçmiş ve sürekli gelişerek bugünün
yapısına kavuşmuştur. Posta insanlığın göçebe yaşamdan
yerleşik topluma geçmesinde olduğu kadar medeniyetlerin
gelişmesinde de önemli bir rol oynamıştır” diyen Bakan Arslan,
postanın milletler için çok önemli bir hizmet alanı olduğunu, bu
yüzden de küresel değişim ve dönüşümlere ayak uydurması
gerektiğini vurguladı.
Sözlerine Dünya Posta Birliği’nin posta sektörünü çağdaş ve
yenilikçi kılmak için önemli çalışmalara imza attığını belirterek
devam eden Ahmet Arslan, “Her ne kadar posta sektörünü günümüzün küresel rekabetçi dünyasına taşıyacak dev adımlar
atmış olsak da sektörümüzün sürdürülebilir gelişmesi ve ekonomiye daha fazla katkı sağlaması önümüzdeki hedeflerimiz
açısından gerçekleştirmemiz gereken birçok işin olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle sektörümüzü geleceğe taşıyacak strateji, özellikle bu kongrede çok iyi tayin edilmesi gereken önemli işlerimizden olsa gerek. Zira gelecekte bugünden
daha güçlü olmak zorundayız” dedi. Ahmet Arslan Bakanlar
Konferansı’nın önemini ise şu sözlerle ifade etti: “Sürdürülebilir
Kalkınmanın Dağıtımı: Vatandaşlar, İşletmeler ve Ülkeleri Birbirine Bağlama temalı Bakanlar Toplantısı’nda sayın bakanlar,
üst düzey karar alıcılar, Birleşmiş Milletler ve Dünya Posta Bir-
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liği yetkilileri ve posta teşkilatları CEO’ları ile posta sektörünün
nasıl daha inovatif, kapsayıcı ve daha kazançlı kılınabileceğini; yani postanın dünyanın her yerinde insanın hayatına nasıl

Bakan Arslan,
postanın milletler
için çok önemli
bir hizmet alanı
olduğunu, bu yüzden
de küresel değişim
ve dönüşümlere
ayak uydurması
gerektiğini
vurguladı.

dokunup o hayatı değiştirebileceğini konuşacağız. Katılımcılar
ayrıca yoksullukla mücadele, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmada posta ağlarının üstlendiği rolü tartışacak ve burada
bununla ilgili önemli kararlar verecek. Tüm bunların neticesinde inanıyorum ki son derece önemli kararlar alınacaktır.
Bütüncül bir vizyon ve uluslararası işbirlikleriyle güçlenecek
tek bir posta ağının vatandaşlar ve hükümetlere sağlayacağı
faydaları daha net görecek ve artan bir şevk ve kararlılıkla
çalışmaya devam edeceğiz.”

“Posta sektörü Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin
gerçekleştirilmesinde önemli rol üstlenebilir”
Bakan Arslan konuşmasında Birleşmiş Milletler’in belirlediği
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne de değindi. Küresel He-
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defler olarak da adlandırılan Sürdürülebilir Kalkınma

olan bu yolda aldığınız kararlar için sizlere bir kere daha

Hedefleri geçtiğimiz sene daha müreffeh, daha ya-

teşekkür ediyorum” diye konuştu.

şanılabilir ve barış dolu bir dünya vizyonuyla Birleşmiş
Milletler tarafından kabul edilmiş, bu bağlamda aralarında yoksulluk ve açlığı sonlandırmak, sorumlu tüketim
ve üretim, eşitsizliklerin azaltılması, barış ve adalet,
toplumsal cinsiyet eşitliği, ekonomik büyüme gibi ana
başlıklara tekabül eden 17 farklı hedef belirlenmişti.
Söz konusu hedeflerin Bakanlar Konferansı’nın öncelikli
gündem maddeleri arasında yer aldığını kaydeden
Bakan Arslan, “Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde
posta sektörünün önemli rol üstlenebileceğine olan
inancımızı bir kere daha vurgulamak isterim. Bu rolden
alınacak verimi azami noktaya taşımak için de işbirliği
sağlamanın, birlikte çalışmanın ne kadar önemli
olduğunun farkındayız” dedi. 26. Kongre’de yürütülen
çalışmaların bu bağlamda da büyük önem taşıdığının
altını çizen Arslan, “Bundan sonraki dört yılımızı belirleyecek ve İstanbul Posta Stratejisi ile anılacak hedefler
ülke için, dünya için, insanlık için çok önemli. Bu önemin
farkına varan siz değerli konuklar ve katılımcıların 14
gündür yoğun bir mesaiyle çalıştığınızı ve inşallah buradan çok olumlu sonuçlar çıkaracağınızı biliyorum.
Dolayısıyla önümüzdeki dört yıl insanlığa hizmet edecek

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik, konuşmasına geride kalan iki haftanın kısa bir
değerlendirmesini yaparak başladı. Bozgeyik ise “Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle 20 Eylül’de
açılışını gerçekleştirdiğimiz bu önemli organizasyonda
oldukça verimli ve başarılı iki haftayı geride bıraktık. Bu
süreçte, posta sektörü olarak 2017-2020 yılları arasında
izleyeceğimiz stratejiyi belirlemek üzere yoğun müzakereler yürüttük” dedi. Kongrenin yoğun bir programla
devam edeceğinin altını çizen Kenan Bozgeyik, Bakanlar
Konferansı’nın her günü son derece önemli ve tarihî olan
26. Kongre’nin zirve toplantısı olduğunu ifade ederek,
“İlki Doha’da düzenlenen UPU Bakanlar Konferansı’na
bu kez İstanbulumuz ev sahipliği yapıyor. Konferans
vesilesiyle ağırladığımız Sayın Bakanlara bir kez daha
‘Hoş geldiniz’ diyorum. Yapılacak sunumlar ve alınacak
kararlar bizlere yol gösterecek, posta sektörümüzün zamanın ruhunu yakalayarak gelecekle buluşmasına katkı
sağlayacaktır. Sektörümüze dair güncel konu başlıklarına yönelik oturumlarda kıymetli misafirlerimizi dinleyecek, entegre ve daha verimli bir posta sektörüne giden
yolda önemli adımlar atacağız. İnanıyorum ki Bakanlar
Konferansı bu anlamda verimli bir çalışma fırsatı sunacak ve önemli bir dönüşüm zemini teşkil edecek” dedi.
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik 26. Kongre’ye giden sürecin 2012 yılında
Doha’da yapılan 25. Kongre’de başladığını hatırlatarak
“UPU’nun tarihî ve unutulmaz kongrelerinden birini gerçekleştirme hedefiyle gecemizi gündüzümüze katarak
çalıştık” dedi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Müsteşarı ve 26. Dünya Posta Kongresi
Onursal Başkanı Suat Hayri Aka ve Dünya Posta Birliği
Genel Müdürü Bishar Hussein olmak üzere bu süreçte
desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerini sunan
Bozgeyik, sözlerini “Bugün başarılı bir kongre gerçekleştiriyor ve yoğun çalışmalarımızın meyvesini alıyorsak
bunda Hükümetimizin, Bakanlığımızın ve Dünya Posta
Birliğimizin büyük rolü vardır” ifadeleriyle sonlandırdı.
Bakanlar Konferansı’nın açılışında Fildişi Sahili Posta,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanı Bruno Nabagne Kone
ve Dünya Posta Birliği Genel Müdürü Bishar Hussein de
birer konuşma yaptı.
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TÜRKIYE DÜNYA POSTA BIRLIĞI İDARI
KONSEY BAŞKANI OLDU

26. Kongre’nin son
haftasında Dünya
Posta Birliği’nin iki kritik
organı olan İdari Konsey
ile Posta İşletmeleri
Konseyi’nin üye ülke
seçimleri yapıldı. Ülkemiz
bu seçimlerde adeta
tarih yazarak hem dört
seneliğine İdari Konsey
Başkanlığı’nı üstlendi,
hem de Posta İşletmeleri
Konseyi’ne seçildi.

26. Dünya Posta Kongresi’nin son haftası ülkemiz
için gurur verici gelişmelere sahne oldu. Son hafta
boyunca alınan kararlar PTT A.Ş.’nin Dünya Posta
Birliği içindeki duruşunu güçlendirirken ülkemizin
sektördeki konumunu da sağlamlaştırdı. 26. Kongre’nin son haftasında Dünya Posta Birliği’nin iki
kritik organı olan İdari Konsey ile Posta İşletmeleri
Konseyi’nin üye ülke seçimleri yapıldı. Ülkemiz bu
seçimlerde adeta tarih yazarak hem dört seneliğine İdari Konsey Başkanlığı’nı üstlendi, hem de
Posta İşletmeleri Konseyi’ne seçildi.
Türkiye başkanlığında gerçekleşen ilk İdari Konsey
toplantısında bir konuşma yapan PTT A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik
ülkemizin bu görevi 2020 yılına kadar sürdüreceğini hatırlatarak “Önümüzdeki dört yıl boyunca bu
önemli görevi yürütecek olmaktan büyük memnuniyet duymaktayız. Üstlendiğimiz görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için azami
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gayret sarf edeceğimizi bilmenizi isterim. 2012 yılından
bu yana İdari Konsey Başkanlığı’nı başarılı bir şekilde yürüten Katar’a ve Sayın Faleh Mohammed Al-Naemi’nin
şahsında tüm Katarlı dostlarımıza teşekkür ediyorum”
dedi. Konuşmasına İdari Konsey’in görev ve işlevine
dair bilgi vererek devam eden Bozgeyik, İdari Konsey
Başkanı olarak 26. Kongre’de alınan kararların takipçisi
olunacağını ifade etti ve “Kongre sırasında aldığımız tarihî kararların hayata geçirilmesi konusunda üzerimize
düşenleri en iyi şekilde yerine getirmek için çaba sarf
edeceğiz. Bu noktada, 175 yıllık köklü kurumumuz PTT
A.Ş.’nin bilgi, tecrübe ve becerileri sadece ülkemizde
değil, tüm dünyada posta sektörünün gelişimi ve değişimine önemli katkı sağlayacaktır” diye konuştu. Türkiye’nin UPU İdari Konsey Başkanlığı döneminde bütün
üye ülkelerle işbirliği ve koordinasyon içinde çalışacağını
kaydeden Bozgeyik şunları söyledi: “26. Kongremizde
olduğu gibi yine ortak aklı devreye sokarak sektörümüz
adına en doğru kararları alacağımıza yönelik inancım
tamdır. Önümüzdeki süreçte posta sektörümüz Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesinde de önemli rol üstlenecektir.”

Nihai karar organı niteliğinde
Dünya Posta Birliği’nin daimi organlarından olan İdari
Konsey, UPU’nun nihai karar organı olarak niteleniyor
ve kongreler arası dört yıllık dönemdeki işleyiş ve çalışmaları denetliyor. Dünya Posta Birliği’nin yasal, tüzel ve
yönetimsel meseleleriyle ilgilenen İdari Konsey, bir diğer
daimi UPU organı olan Posta İşletmeleri Konseyi’nin sunduğu düzenlemeleri kabul etme veya yeni uygulamalara
yönelik önerileri oylama yetkisine sahip. UPU üyesi ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan İdari
Konsey, Birliğin iki yıllık bütçesi ile strateji ve bütçesine
ilişkin yıllık güncellemeleri de onaylıyor. UPU’nun teknik
beyni olarak adlandırılan Posta İşletmeleri Konseyi ise
üye ülkelerin posta teşkilatlarının modernize edilmesini
ve çağa ayak uydurmasını sağlamakla görevli.
26. Kongre’de yapılan oylamalar sonucunda
İdari Konsey üyeleri şu şekilde belirlendi: Almanya,
Avustralya, Barbados, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Burkina Faso, Cezayir, Çin,
Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fildişi
Sahili, Gürcistan, İngiltere, İspanya, İsviçre, İran, İtalya,
Japonya, Kazakistan, Kenya, Kore, Kosta Rika, Küba, Malezya, Meksika, Pakistan, Paraguay, Polonya, Romanya,
Sudan, Tunus, Uganda, Uruguay, Vietnam, Zambiya.
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KAPANIŞTA İSTANBUL DÜNYA POSTA
STRATEJISI VURGUSU

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü
Kenan Bozgeyik: “26. Dünya
Posta Kongresi’nde dolu
dolu üç hafta geçirdik. Bu
süreçte Dünya Posta Birliği
ve sektörümüzle ilgili reform
niteliğinde kararlar aldık. En
önemlisi de 2017-2020 yılları
arasında uygulayacağımız
İstanbul Dünya Posta
Stratejisi’ni belirledik. Siz
değerli delegelerin katılımları
ve katkıları sayesinde
sektörümüz adına daha
parlak bir geleceğin kilometre
taşlarını döşedik”

Üç hafta boyunca oldukça yoğun bir programla
devam eden, Dünya Posta Birliği ve posta
sektörü adına kritik kararların alındığı 26. Dünya
Posta Kongresi, 7 Ekim günü yapılan kapanış
oturumuyla sona erdi. Kongrede kabul edilen
İstanbul Dünya Posta Stratejisi, 2017-2020 yılları
arasında Dünya Posta Birliği’ne kılavuzluk edecek, strateji ve politikaları şekillendirecek.
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik kapanış oturumunda üç
hafta boyunca posta sektörü için çok önemli
adımlar atıldığına dikkat çekerek, “26. Dünya
Posta Kongresi’nde dolu dolu üç hafta geçirdik.
Bu süreçte Dünya Posta Birliği ve sektörümüzle
ilgili reform niteliğinde kararlar aldık. En önemlisi
de 2017-2020 yılları arasında uygulayacağımız
İstanbul Dünya Posta Stratejisi’ni belirledik. Siz
değerli delegelerin katılımları ve katkıları sayesinde sektörümüz adına daha parlak bir geleceğin kilometre taşlarını döşedik” diye konuştu.
Bozgeyik, 26. Kongre’nin UPU’nun ilk çevre dostu
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kongresi olduğunu ve kongre boyunca yapılan 4 ton kağıt tasarrufu
sayesinde 96 ağacın kurtarıldığını da sözlerine ekledi.
Kenan Bozgeyik kapanış konuşmasında Türkiye’nin 2020 yılına kadar Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı’nı üstleneceğini de
hatırlatarak “Başkanlığımız döneminde kongrede belirlediğimiz yol
haritasına bağlı bir şekilde çalışmalar yürüteceğiz. Global dünyadaki baş döndürücü gelişim ve değişimleri göz önünde bulundurup
zamanın ruhunu yakalayarak yolumuza devam edeceğiz. Bu anlayış ve hedefler doğrultusunda dinamik ve vizyoner bir bakış açısıyla
çalışıyoruz. İdari Konsey Başkanlığımız sırasında bilgi, tecrübe ve
yeteneklerimizi sektöre yansıtarak, küresel işbirliklerine katkı sağlayarak verimli ve başarılı bir Başkanlık dönemi tesis etmenin gayreti
içinde olacağız” dedi. Bozgeyik, konuşmasını 26. Dünya Posta
Kongresi’nde emeği geçenlere teşekkür ederek sonlandırdı.
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“26. KONGRE EN IYI HATIRLANACAK
KONGRELERDEN BIRI OLARAK
TARIHE GEÇECEKTIR”
Bir dönem daha UPU Genel Müdürlüğü ve Genel Müdür
Yardımcılığı yapmaları yönünde oy kullanılan Bishar
Hussein ile Pascal Clivaz da 26. Dünya Posta Kongresi’nin kapanış oturumunda birer konuşma yaptı. Bishar
Hussein ev sahipliği için Türkiye’ye teşekkür ederek
“Gece gündüz çalışarak harikulade bir kongre gerçekleştirdik. Bütün kararları demokratik, saygın ve dostça
bir ortamda almış olmamız bizi çok mutlu ediyor. 26.
Kongre, en iyi hatırlanacak kongrelerden biri olarak tarihe geçecektir” derken Pascal Clivaz ise “Bu kongrede
hepimiz çok ciddi çalıştık ve arka arkaya başarılar elde
ettik. Türkiye’de çok iyi şekilde ağırlandık. İstanbul hakikaten hepimizin çok sevdiği, âşık olduğu bir şehir oldu”
şeklinde konuştu.

26. Dünya Posta Kongresi’nin kapanışında duygusal
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anlar da yaşandı. Vietnamlı on beş yaşındaki Nguyen
Thi Thu Trang Dünya Posta Birliği’nin her yıl düzenlediği
“Gençler için Mektup Yazma Yarışması”nın ödül töreninde sahneye çıkarak, kendisine birinciliği getiren mektubu
Pascal Clivaz

okudu. Trang, sahile vuran cansız bedeniyle zihinlere
kazınan Aylan Kurdi’nin ağzından yazdığı mektubu okuduktan sonra ayakta alkışlandı. PTT A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik genç kıza
birincilik ödülünü takdim ettikten sonra “İstanbul bütün
dünyaya şu mesajı verdi: İnsanlık ancak barışla huzur
bulur, insanlık ancak adaletle huzur bulur, insanlık ancak
uzlaşıyla huzur bulur. Bu mektupla bunun altı bir kere
daha çizilmiş oldu” yorumunda bulundu.
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İKILI GÖRÜŞMELER YAPILDI,
PTT HIZMETLERI TANITILDI
PTT A.Ş. ve Türkiye adına bir gurur tablosu niteliği taşıyan, başarılı ev sahipliğimizle bütün katılımcı bakan ve
delegelerin takdirini toplayan 26. Dünya Posta Kongresi,
komite toplantıları ve Genel Kurul oturumlarıyla olduğu kadar ikili görüşmeleriyle de muhtemel işbirlikleri
ve ortak çalışma fırsatları için önemli zemin teşkil etti.
26. Dünya Posta Kongresi kapsamında Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Benin, Birleşik Arap
Emirlikleri, Bosna Hersek, Cezayir, Cibuti, Çin, Dominik
Cumhuriyeti, Gana, Gürcistan, Hindistan, Irak, İran, İtalya, Fildişi Sahili, Filistin, Güney Kore, Katar, Kazakistan,
Makedonya, Nijerya, Sierra Leone, Pakistan, Rusya,
Romanya, Suudi Arabistan, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’la ikili görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler sonucunda
on altı ülkeyle protokol imzalandı.
26. Kongre, PTT A.Ş.’nin oldukça geniş bir yelpazedeki
hizmetlerinin yerli ve yabancı konuklara tanıtılması açısından da büyük bir fırsat teşkil etti. Kongre merkezinde
kurulan ePTTAVM, PTT Cell ve PTT Kargo stantlarında bu
hizmetler hakkında bilgi verildi. Yabancı konukların yoğun ilgisiyle karşılaşan bir başka proje ise pul sergisiydi.
Geçmişten günümüze PTT pullarının ziyaretçilerle buluştuğu sergide yer alan obje ve haritalar ilgi odağı oldu.
26. Dünya Posta Kongresi katılımcıları, fuayede yer alan
dev anma pulunu imzalamayı da ihmal etmedi. Pul, PTT
A.Ş.’nin Ankara Ulus’taki Pul Müzesi’nde sergilenecek.
26. Dünya Posta Kongresi sosyal etkinlikleriyle de dikkat çekti. Bazı ülkeler kahve molalarında delegelere
ülkelerine has lezzetler sunarken bazı ülkeler de öğle ve
akşam yemeği resepsiyonları düzenledi. Ülkemizin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
ev sahipliğinde gerçekleşen gala yemeği ise konuklara
uzun yıllar unutamayacakları anlar yaşattı. Bakan Ahmet Arslan’ın yanı sıra Müsteşar Suat Hayri Aka ve PTT
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik’in de katıldığı gala yemeğinde Kültür ve Turizm
Bakanlığı ebru sanatçısı Suna Koçal eşliğinde bir ebru
gösterisi yapıldı. Üst düzey katılımcılar ve delegelerin de
katkı sundukları ebru gösterisi sonunda “En Büyük Ebru
Türk Bayrağı” rekoru kırıldı. Bayrak, PTT Pul Müzesi’nde
sergilenecek.

26. Dünya Posta Kongresi
kapsamında Almanya,
Arnavutluk, Avustralya,
Azerbaycan, Benin, Birleşik
Arap Emirlikleri, Bosna Hersek,
Cezayir, Cibuti, Çin, Dominik
Cumhuriyeti, Gana, Gürcistan,
Hindistan, Irak, İran, İtalya, Fildişi
Sahili, Filistin, Güney Kore, Katar,
Kazakistan, Makedonya, Nijerya,
Sierra Leone, Pakistan, Rusya,
Romanya, Suudi Arabistan,
Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’la
ikili görüşmeler yapıldı. Bu
görüşmeler sonucunda on altı
ülkeyle protokol imzalandı.

Ödüllü mektup
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İSIM: NGUYEN THI THU TRANG
Doğum Tarihi: 27 Ocak 2001
UPU 2016 Uluslararası Mektup Yazma Yarışması
Konu: 45 yaşındaki kendinize bir mektup yazın

Cennet, 1 Ocak 2016
45 yaşındaki kendime selamlar,

Fani dünyayı terk edeli neredeyse 4 ay oluyor. Belki de böyle erken bir ayrılış beni daha olgun yaptı;
bugün sana bu mektubu yazacak kadar olgun... Ben, Aylan Kurdi, Türkiye’nin Bodrum sahilinde
daldığı sonsuz uykuyla tanınan 3 yaşındaki Suriyeli çocuk; sana, halen yaşayanlar arasındaki
45 yaşındaki halime yazıyorum. Kulağa imkansız mı geliyor? Ben gittiysem, sen de olmamalısın!
Ancak her şeyin rüya olduğu yerde neden olmasın? Sen ve ben, benim 45 yaşındaki halim. Melekler
bu sözleri sana ulaştırmamda bana yardımcı olacaklar.
Sevgili kendim! Ben şimdi cennetteyim. Burası nasıl pırıltılı ve büyüleyici bir dünya... Burada ne
gece ne de gündüz var. Güneş, ay ve parlayan yıldızlar atmosferde hep beraber billur gibi ışıldıyor.
Annem ve erkek kardeşim diğerleriyle birlikte gülüyor. Devletler, sınırlar, göç, dinî ayrımcılık,
terörizm ve şiddet yok. Herkes eşit; hepimiz uyum ve huzur içinde yaşayan ruhlarız.
Şimdi yılbaşı arifesi. Bu büyülü yerden tüm dünyayı görebiliyor, havai fişekleri gece gökyüzünde
açan çiçekler gibi izleyebiliyor ve çalan zilleri dinleyebiliyoruz. Aşağıda dünya birbirine tezat
renklerle dolu. Bazı yerler ışıkla aydınlanıyor, bazıları sessiz karanlığa gömülmüş durumda. Çalan
zillerin neşeli sesi, silah seslerine karışıyor; mutluluğa üzüntü eşlik ediyor; nefret, sevgi ile yan yana
duruyor. Yazık, ne hayat ama! Fakat her şey artık o kadar uzaklaştı ki...

Benim 45 yaşındaki arkadaşım, hikayemizi hâlâ hatırlıyorsun, değil mi? Avrupa semalarında
“vadedilmiş topraklar”ın hayalini kurarak memleketimiz Kobani’deki evimizi terk edip savaş ve
şiddetten kaçmak için ailelerimizin peşinden gittik. Ancak o hayal gemi yola çıktıktan 20 dakika
içinde son buldu. Üzerimize devasa dalgalar geldi, botumuz alabora oldu ve benim küçük ellerim
anneminkilerden ayrıldı. “Baba, lütfen beni terk etme!” diye bağırdım. Kırılgan bir umut ışığına
tutunmaya çalışarak ve umutsuzluk içinde debelenerek dalgalarla boğuştum. Fakat 3 yaşındaki bir
çocuk engin denizde ve öylesine kör edici karanlıkta ne yapabilirdi ki? Ve sonra, okyanus kollarını
açtı ve sakince beni kucakladı. Okyanus çok kibardı: Beni derinliklere göndermek yerine, dinlenmem
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için kumsala bıraktı. Tabii ki o günü hatırlıyorsun; kırmızı bir t-shirt, mavi pantolon ve ayakkabılar
içinde küçük bir çocuk, ellerim doğal bir şekilde yanlara düşmüştü, yüzüm beni rahatlatan kumsala
uyuyormuşum gibi gömülüydü. Dalgalar beni şımarttı. Sonsuz bir uykuydu.
Fotoğrafım sosyal ağlarda ve medya kanallarında sıklıkla paylaşıldı. Ve insanlar ne dedi? “Küresel
bir insani felaket”, “Suriyeli insanların çektiği acıların bir sembolü ve kaçış için umutsuz bir
girişim”, “Dünyayı susturun”, “Uyanan vicdan”. Bana melek kanatları da çizdiler. Elbette bu
ölümü abartmak veya duygusallaştırmak için değildi. Bu, ölümden gelen güçlenmeydi. Bu, onlar
için acılarını yatıştırmanın bir yoluydu. Fakat yadsınamaz bir gerçek vardı ortada: bir can yitmişti.
Bu oğlan çocuğu sonsuza kadar 3 yaşında kalacaktı. Ailem ve ben karışıklığın olduğu Suriye’de
kurşun yağmurlarından ve bomba fırtınalarından kurtulduk ancak yaşamak için daha barış dolu
bir yer bulma yolunda hayatımızı kaybettik. Bu ölüm çok acı, çok mantıksız. Yazık! Üç yıl, bir
ömür. Keşke savaş ve şiddet hiç olmasaydı, keşke daha dayanıklı bir botla gidebilseydim, keşke babam
bir can yeleği alabilseydi, keşke Avrupa ülkeleri kalplerini ve sınırlarını açsalardı, keşke… Ölmek
zorunda değildim.

Şimdi bedenim memleketime gönderildi. Uzun bir eve dönüş yolculuğuydu, fakat ölümden sonra bir
yolculuktu bu; kaçtığım yere geri dönüş yolculuğuydu, sadece gömülebilmem için bir dönüştü bu...
Gerçekten oradan oraya sürüklenen bir yaşam ve çok kötü bir kader.
Fakat, arkadaşım, en azından artık tanınıyorum ve rahatım. Ya ölen ve unutulan diğer binlerce, hatta
milyonca insan? Akdeniz’i geçerken binlerce göçmen boğuldu; açlıktan, soğuktan ve hastalıktan
binlerce çocuk öldü, terörizm sonucu yüzlerce insan öldü. Boğulmadan önce hemşerilerimden biri,
“Bizi vize istemeden veya dinimizi sorgulamadan karşılayan okyanusa teşekkür ediyorum...” dedi.
Hatırlanan ve acısı yatıştırılan ölümler vardı; geride bırakılan ve unutulanlar da. Yazık, sadece ölüm
mü adaletsizliği sonlandırabilir? Ya da sonlandıramaz mı?

Buradan, bir çocuğun insanları üzüntüye boğan ölüm acısından, cennetin huzur ve refahından sana,
hâlâ dünya üzerinde yaşamakta olan 45 yaşındaki kendime yazıyorum. Şimdi neden farklı bir
yaş seçmediğimi soracaksın. Arkadaşım, 45 yaşındaki seni seçtim, çünkü sen dünyada kendini
gerçekleştirdin. Eğer 45 yaşına gelseydim, ne olacaktım? Baba mı? Ofis çalışanı mı? Dünyayı
değiştirme yetisine sahip bir karakter mi? Apple’ın CEO’su Steve Jobs’u biliyorsun. O da bir göçmendi.
Peki nerede yaşayacaktım? Memleketimiz Suriye’ye mi dönecektim, yoksa Avrupa’nın vadedilmiş
topraklarında mı yaşayacaktım? Dünya nasıl olacaktı? Şu anda içinde bulunduğum cennete
benzeyecek miydi? Yaşlanmak ve 45 yaşına gelmek doğal mı? Hayır. 45 yaş pek çoğu içi sonsuza dek
gerçekleşmeyecek bir hayal. 45 yaşı bana ve benim gibi diğer çocuklara kim verecek? Kim bize hayat
verecek? Hepimiz 45, 55 ve hatta daha fazla yıl nasıl yaşayabiliriz? Bu soruya kim cevap verebilir,
sevgili kendim?
Sevgilerimle,
Ben, sen, Cennetten

Değerlendirme
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BISHAR HUSSEIN:

“TÜRKIYE’YE
MÜTEŞEKKIRIZ”
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Türkiye’nin
bu Kongre’yi
düzenleme
konusunda
ısrarlı ve kararlı
davranması
Birliğe verilen
desteğin çok
güzel bir kanıtıdır.
Dünya Posta Birliği (UPU) Genel Müdürü Bishar
Hussein, 20 Eylül-7 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen 26. Dünya Posta
Kongresi’ndeki organizasyon dolayısıyla Türkiye’ye müteşekkir olduklarını belirterek, “Bu kongre en iyi hatırlanacak UPU kongrelerinden biri
olarak tarihe geçecektir” dedi.
Bishar Hussein, 26. Dünya Posta Kongresi çerçevesinde katıldığı çeşitli Genel Kurul ve komite
toplantıları ile resepsiyonlarda yaptığı konuşmalarda, kongrenin önemi, UPU’daki reform süreci,

26. Dünya Posta
Kongresi en iyi
hatırlanacak
kongrelerden
biri olarak
tarihe
geçecektir.

Türkiye’nin posta sektöründeki yeri, İstanbul
Dünya Posta Stratejisi, sektördeki sürdürülebilirlik, Doha’da düzenlenen bir önceki kongrenin
uygulamaları ve kalite yönetimi ile ilgili önemli
açıklamalarda bulundu. 26. Kongre’ye ev sahipliği yapmayı kabul etmesi nedeniyle Türkiye’ye
teşekkürlerini sunan Hussein, “Türkiye’nin bu
Kongre’yi düzenleme konusunda ısrarlı ve kararlı
davranması aslında Birliğe verilen desteğin çok
güzel bir kanıtıdır. Bütün heyet temsilcilerine çok
sıcak bir konukseverlik gösterdiniz. Herkes adına
size çok müteşekkiriz. İstanbul iki kıtayı kucaklayan bir şehir. Burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Değerlendirme

52

26. Dünya
Posta Kongresi
sayesinde ülkelerin
genel olarak
kalkınmasında
posta sistemlerinin
öneminin giderek
artacağına
inanıyorum.

UPU Genel Müdürü, Türkiye’deki 26. Kongre’nin modern
şartlarda ve verimli bir biçimde gerçekleştiğini de ifade
etti. 26. Kongre’nin “kağıt dostu” olduğuna işaret eden
Hussein, hem maliyetleri kısıtlı tutmak hem de çevreyi
korumak adına Türkiye’nin çok önemli bir adım attığını
belirtti.
Bishar Hussein’in görüşlerini bildirdiği diğer bir konu ise
Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
ile ilgiliydi. Hussein açıklamasında, “Geçen yıl Birleşmiş
Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni belirlemiştir. UPU, söz konusu her bir kalkınma hedefine katkıda bulunabilecek konumdadır. Elimizdeki altyapı ülkelerin sosyal kalkınması açısından temeldir. Hepimizin
postacılık idarelerine destek vermesi çok önemli. Ancak
bu şekilde Birliğimizin başarısını bugün ve gelecekte de
devam ettirebiliriz” dedi. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin, ülkelerin refahı için bir hareket planı görevi
gördüğünü, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma için
bir referans noktası oluşturduğunu belirten Hussein,
dünya üzerindeki tüm posta ağlarının kendi başına
veya diğer sektör ve ağlarla işbirliği yaparak neredeyse bu hedeflerden her biri için çözümler sunduğunu
ifade etti.
“Sürdürülebilir Kalkınmanın Dağıtımı: Vatandaşlar, İşletmeler ve Ülkeleri Birbirine Bağlama” temalı Bakanlar
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Konferansı’nda da söz alan Bishar Hussein, konferansın

lanması için çalışacağını da ifade eden Hussein, bütün

posta sektörü için zorlu bir dönemde düzenlendiğini ve

kararların demokratik, saygın ve dostça bir ortamda

toplantı için seçilen konuların gelecekte UPU için odak

almış olmamız kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

noktası teşkil edeceğini belirtti.

Bishar Hussein’in görüşlerini sunduğu diğer bir konu da

Hussein’in konuşmasından ön plana çıkan konulardan

Doha’da düzenlenen bir önceki kongrenin geçtiğimiz üç

biri de sosyal ve finansal katılımdı. “Sosyal ve finansal

yıl içerisindeki sonuçları oldu. Doha’da alınan kararların

katılımı teşvik etmek, ticareti kolaylaştırmak ve yeni-

uygulanması sürecinde çeşitli konularda 25 uluslararası

likler sunmak posta sektörünün, dünyanın kalkınması

ve bölgesel forum düzenlediklerini belirten Hussein,

ile ilgili gündeme yaptığı katkıdır” diyen Hussein, bu

UPU üyelerinin yüzde 89’unun (155 ülke) bu forumlara

alanların hükümetlerin önceliği sayıldığının, hükümet

katıldığını ekledi. Forumların, yeni ürünlerin sunumu ve

yatırım ve politikaları ile uluslararası kalkınmanın pay-

yeniliklerin tanıtımı yanında bilgi ve en iyi uygulamaların

daşları için belirleyici olduğunun altını çizdi.

paylaşımını da sağladığını belirten Hussein, bu forumlar

Posta ağı alt yapısının birlikte işlerliğini geliştirmek,
sürdürülebilir ve modern ürünler temin etmek ve sektörün etkin olarak işlemesini sağlamak gibi üç önemli
hedefi olan posta stratejisiyle ilgili de görüşlerini belirten Hussein, 26. Kongre’de belirlenen “Dünya Posta
Stratejisi”nin İstanbul’un adıyla anılacağını söyleyerek
“Bu kongre sayesinde ülkelerin genel olarak kalkınmasında posta sistemlerinin öneminin giderek artacağına
inanıyorum. Kritik bir dönemden geçiyoruz; bu Kongre’de tarih yazma konumuna geldik. Amacımız, Birliğin
143 yıl önce oluşturulan vizyonunu geleceğe taşımaktır”
dedi. İkinci görev döneminde İstanbul Dünya Posta
Strateji’nin ve İstanbul’daki karar ve önerilerin uygu-

Kritik bir dönemden
geçiyoruz; bu Kongre’de
tarih yazma konumuna
geldik. Amacımız, Birliğin
143 yıl önce oluşturulan
vizyonunu geleceğe
taşımaktır.
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arasında özellikle UPU stratejisi hakkında düzenlenen

ileriye yönelik önemli adımlar atmış olarak bu toplantıyı

yedi bölgesel yuvarlak masa toplantısının ilerideki dö-

sonlandırıyoruz. Birliğimizi bize daha iyi hizmet edecek

nemler için bölgesel öncelikleri belirlemede yardımcı

şekilde güçlendireceğiz” diye konuştu.

olduğunu söyledi.

Bishar Hussein yapığı açıklamalarda UPU yapısı ile ilgili

Birliğin geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan

de görüşlerini belirtti. UPU’nun 140 yılı aşkın bir süredir

Hussein, “Her zaman Birliğimizin ve sektörümüzün men-

posta ailesi için bir çatı görevi gördüğünü ifade eden

faatlerini göz önünde bulundurmalıyız. Hep beraber

Hussein, karşılıklı mutabakat yoluyla farklılıkların üstesinden geldiklerini söyledi. Entegre Ürün Planı ile ilgili
konuşan Hussein, devam etmekte olan yeniliklerin ve
alternatif ağların ortaya çıkmasının, UPU ağının değişen
piyasalara uyum sağlamada yeterli olmadığının açık
bir işareti olduğuna, UPU’nun eğer uyum sağlamazsa
var olan fırsatları kaçıracağına değindi. Müşterilerden
ve piyasadan gelen mesajın açık olduğunu, onların
ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve bu yüzden UPU’da
reformun önem arz ettiğini vurgulayan Hussein, reform
konusunun yıllardır gündemde bulunduğunu, Birliğin şu
andaki çalışma yapısının ağır, bürokratik, kaynakların
sınırlı olması nedeniyle değişen piyasa koşullarına uyum
sağlamak adına reformun şart olduğunun altını çizdi.
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Tüm ülkelerin daha etkin ve verimli çalışan bir UPU’ya

Her zaman
Birliğimizin ve
sektörümüzün
menfaatlerini
göz önünde
bulundurmalıyız.
Hep beraber
ileriye yönelik
önemli adımlar
atmış olarak
bu toplantıyı
sonlandırıyoruz.
Birliğimizi bize
daha iyi hizmet
edecek şekilde
güçlendireceğiz.

ihtiyacı olduğunu belirten ve konuşmasında Güney Afrika Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Nelson Mandela’nın
“Vizyon olmadan eylem sadece zaman geçirmektir,
eylem olmadan vizyon ise hayal kurmaktır. Ancak eyleme sahip bir vizyon dünyayı değiştirebilir” sözlerine
atıfta bulunan Hussein, reformların Birlik içinde daha
verimli çalışılmasın, karar alma mekanizmasının daha
hızlı yürütülmesini ve kaynakların daha iyi kullanılmasını
sağlayacağını belirtti.
Kongre’de ele alınan diğer bir konu olan “kalite yönetimi” hakkında da açıklamalarda bulunan Hussein,
kalite yönetimi konusunun posta hizmetlerinin önemli
bir bileşeni olduğuna vurgu yaptı ve UPU’nun bölgesel
hizmetlerde kalite yönetimini teşvik ettiğine dikkat çekti.
Posta idarelerinin kalite yönetimi hususunda uçaklar,
gümrük idareleri ve güvenlik hizmetlerinin desteğine
ihtiyaç duyduğunu ifade eden Hussein, dünyanın değişik bölgelerinden tedarik zinciri ve ürün geliştirme
segmentleri alanında operatörlerin güzel sonuçlar elde
ettiği belirtti ve bu konuda katkıda bulunan paydaşlara
teşekkürlerini iletti. 3 Ekim’de Kalite Yönetimi Sertifika
Töreni’nde 2016’da Endonezya ve Malezya’nın A*, Kenya ve Nijerya’nın A seviyesinde sertifika aldığı törende
UPU’nun sertifikasyon sürecine de değinen Bishar Hussein, bu sistemin posta idarelerinin yapılarının kalite
yönetim süreçlerinin seviyesini ölçmeyi amaç edindiğini
ve bu durum aynı zamanda onların performanslarını da
gösterdiğini ifade etti.

55

www.ptt.gov.tr
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Görüş
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DELEGELERIN
GÖZÜNDEN
UPU 2016
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26. Dünya Posta Kongresi’nin belki de en
önemli özelliklerinden biri, Dünya Posta
Birliği’ne (UPU) üye 192 ülkeden delegeleri
İstanbul’da bir araya getirmiş olmasıydı.
Bu dev organizasyonda çalışanlar sabah
akşam demeden haftalarca yaklaşık 2
bin delegenin ülkemizden keyifli anılarla
ayrılmaları için çaba gösterdi. Kongre
boyunca konuştuğumuz delegelerin
hepsi bu çabanın farkındaydı. Yoğun
gündemlerinin arasında dergimize konuşan
dünya posta sektörünün değerli temsilcileri,
Kongre’nin önemine değindikleri kadar
PTT A.Ş.’ye, Hükümetimize ve Türk halkına
misafirperverlikleri için teşekkür etmeyi
de ihmal etmediler. İşte farklı ülkelerden,
kültürlerden, tarihlerden posta sektörünü
hep beraber ileriye taşıma amacıyla bir
araya gelen 30 delegenin gözünden 26.
Dünya Posta Kongresi.

Siva Somasundram

ULUSLARARASI RUHSATLANDIRMA
İLIŞKILERI GENEL MÜDÜRÜ, AUSTRALIA
POST, AVUSTRALYA

Bizimle çok ilgilenildi. Her şey mükemmel ilerledi.
Ben pek çok şey elde ettiğimizi düşünüyorum ve
bunları bir posta operatörü olarak söylüyorum.
Uluslararası posta gönderimi ve alımı ile alakalı
bazı temel sorunlar konusunda umduğumuz her
şeyi başardık. Örneğin varış yeri giderleri sistemi
üzerine anlaşmaya vardık. İstanbul İş Planı konusunda mutabık kaldık. Kongre’nin İstanbul’da
düzenlenmesi çok önemli aslında, çünkü böylece
İstanbul önümüzdeki dört yıl boyunca UPU’nun
işleriyle bağdaştırılacak.

Haneen Magdi Ahmet
Abelkarim

Terry Dunn

ULUSLARARASI İLIŞKILER GENEL MÜDÜRÜ,
CANADA POST, KANADA

SUDAPOST, ULUSLARARASI İLIŞKILER
DIREKTÖRÜ, SUDAN

Dünya Posta Birliği’nin reformu kabul edildiği
için çok mutluyuz. Kongre’nin genel görünümü ve
kabul edilen tekliflerin hepsi gayet iyi. Türkiye’de
olmaktan da kesinlikle büyük keyif aldık. Hava
koşulları çok iyi, insanların hepsi arkadaş canlısı…
Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke. PTT’ye ve
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na
muazzam misafirperverlikleri için teşekkür etmek
istiyoruz.

Dördüncü kez Dünya Posta Kongresi’ne katılıyorum ve 26. Kongre’nin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Müzakereler de son derece ilginçti.
İstanbul’a ilk defa geldim, burada olmak benim
için son derece keyif verici. Umuyorum ki tüm üye
ülkeler değişime ve hızlı hareket etmeye karar verir. Şu anki pazar ortamı, birkaç yıl öncesine göre
çok farklı. Artan bir hızla değişmeye de devam
edecek. Buna hızla ayak uydurmayı başaramazsak yaptıklarımızın hiçbir önemi olmayabilir.
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Jan Sertons

ULUSLARARASI İLIŞKILER DIREKTÖRÜ,
POSTNL, HOLLANDA

Elena Reilent

MÜŞAVIR, İLETIŞIM BIRIMI, EKONOMIK
İLIŞKILER VE HABERLEŞME BAKANLIĞI,
ESTONYA

Beşinci kez UPU Kongresi’ne katılıyorum. 26.
Kongre çok iyi ilerliyor. Sonuçlardan son derece
mutluyuz. Dünya Posta Birliği’ne dair reformların
kabul edilmesi de çok önemli bir adımdı. Adil bir
anlaşmaya varıldığını düşünüyoruz ve bu konuyla
ilgili oldukça mutluyuz. Türkiye deneyimimiz de
gayet güzel oldu. Organizasyon mükemmel bir şekilde yapılmıştı. Türklerin gerçekten çok iyi insanlar

26. Dünya Posta Kongresi tüm detaylarıyla son
derece sorunsuz devam ediyor. Bu sabah Dünya
Posta Birliği’nin reform teklifi üzerine anlaşmaya vardık. Bu bizim için oldukça sevindirici
oldu. Kongre boyunca her konu üzerinde anlaşmaya varacağımızı umuyoruz.

olduğunu hepimiz gördük.

Rubina Tayyab

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI,
PAKISTAN POSTASI, PAKISTAN

İstanbul’a gelmeyi her zaman diledik. Bu sebeple
burada Kongre’ye katılıyor olmamız bizim için

Faleh Mohammed Al-Naemi
YÖNETIM KURULU BAŞKANI VE GENEL
MÜDÜR, KATAR POSTA HIZMETLERI A.Ş.,
KATAR

muazzam bir fırsat oldu. Kongre konusunda ise
her şey harikaydı. Aynı zamanda hiç zorluk çekmeden resmi işler de yürütebildik. Organizasyon,
yapılan planlar, güvenlik, misafirperverlik… Hepsi
en iyisiydi. Bu uluslararası bir etkinlik. Dünyanın
her yerinden ülkeler katılım gösteriyor. Burada olmaktan son derece memnunuz. Türkiye’de turizm
de şahane.

Türk kardeşlerimizin misafirperverliklerinden son
derece keyif aldık. Türkiye’de olmakdan ve Kongre boyunca elde ettiğimiz başarılardan da çok
memnunuz. Kardeşimiz Kenan Bozgeyik ve 26.
Dünya Posta Kongresi boyunca gösterdiği liderlikten gurur duyuyoruz. Bu Kongre’nin sonucunda
tüm Dünya Posta Birliği üyelerinin tatmin olacağı
harika sonuçlar bekliyorum.
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Lars Forslund

BAŞDANIŞMAN, POSTA VE
TELEKOMÜNIKASYON İDARESI, İSVIÇRE

Dünya Posta Kongresi’ne dördüncü kez katılıyorum. 26. Kongre çok güzeldi. Tüm tesisler mükemmeldi. Her şey son derece düzenli tutuldu ve ilerledi. En iyi sonuçlardan biri Dünya Posta Birliği’nin
reformu üzerinde çalışmaya devam edilmesine
karar verilmesi oldu. Türkiye’ye ilişkin izlenimlerim
de son derece iyi. Buraya daha önce birkaç kere
gelmiştim. İstanbul’un çok güzel ve hoş bir şehir
olduğunu düşünüyorum.

Paivi Rokkanen

BAŞ HUKUK MÜŞAVIRI, POSTI, FINLANDIYA

Bu benim üçüncü Dünya Posta Kongresi deneyimim ve her şey olması gerektiği gibi ilerliyor.
Üzerinde konuşulan bazı sorunlar oldu ama ağırlıklı olarak iyi sonuçlara varıldığını söyleyebilirim.
Kongre’den ümidim, posta sektörü için gereken
reform ve yenilenmeleri hayata geçirmemiz yönünde. Türkiye’ye ilk defa geldim. O kadar güzel
bir yer ki. Umarım buraya tekrar gelip İstanbul’u
daha detaylı keşfetmek için fırsatım olur.
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Kristina Samsøe Mosbaek

KIDEMLI DANIŞMAN, DANIMARKA
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AJANSI, DANIMARKA

İstanbul’da gerçekleşen 26. Dünya Posta Kongresi
çok iyi bir şekilde devam ediyor. Pek çok meslektaşımla tanışma imkanım oldu. Aynı zamanda yeni
prosedürler ile ilgili de çok şey öğrendim. Tüm bu

Nutsa Suladze

ULUSLARARASI İLIŞKILER MÜDÜRÜ,
GÜRCISTAN POSTASI, GÜRCISTAN

süreci son derece ilginç buluyorum. Türkiye’yi tümüyle çok beğendim. Bu hafta sonu turistik yerleri
gezmeye çıktım ve Sultanahmet bölgesi gerçekten
inanılmazdı.

Yapılan tekliflerin hepsi son derece ilginçti ve
Kongre çok güzel geçti. PTT her şeyi mükemmel
bir şekilde hayata geçirdi. Umuyorum ki tüm hedeflerimize başarıyla ulaşırız ve posta sektörü
önümüzdeki dört yıl boyunca çok daha büyük
başarılara imza atar. Türkiye gerçekten inanılmaz. İstanbul muhteşem bir şehir ve cidden çok
beğendim.
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Dünyanın her köşesinden delegelerin katılımıyla
üzerinde konuşulacak çok fazla fikir olması sebebiyle Kongre benim için ilginç ve heyecanlıydı.
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Posta Birliği’nin reformu. Bunun kabul edilmesinden çok memnunuz. Ben ikinci kez Türkiye’ye
geliyorum; geçen yıl başka bir uluslararası forum
için Antalya’ya gelmiştim. Türkiye’nin muhteşem
bir ülke olduğunu düşünüyorum. Benim için en
ilgi çekici yanı, ülkenin kültürü. Burada Doğu ve
Batı’nın bir karışımı var ve bu çeşitliliği görünce
şaşırdım.
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Alfredo A. Casares Demaría
KURUMSAL İLIŞKILER YÖNETIMI
ULUSLARARASI İLIŞKILER DIREKTÖRÜ,
CORREO ARGENTINO, ARJANTIN

Kongre çok iyi gidiyor, çok iyi bir deneyim oldu.

Dr. Sohail Choudhry

ULUSLARARASI VE GLOBAL LOJISTIK
YÖNETICI GENEL MÜDÜRÜ, NEW ZEALAND
POST GROUP, YENI ZELLANDA

Burada herkes büyük bir aile gibi. Ayrıca yıllar
boyunca birbiriyle e-posta ile iletişim kuran pek
çok insan burada yüz yüze tanışma fırsatı buluyor. Resepsiyonlar ve orada sunulan geleneksel
yemeklerle farklı kültürleri yakından tanıyoruz.
Kongre boyunca çok yoğun çalıştık ve sonrasında
da Dünya Posta Birliği’nin bağlarını kuvvetlendirmek ve reformlar getirmek için yoğun bir şekilde
çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye ziyaret etti-

26. Dünya Posta Kongresi çok iyi gidiyor. Türkiye
de baştan beri muazzam ev sahipliği sergiledi.
Posta sektörünün bu Kongre’den sonra daha ticari olmasını umuyoruz. Kişisel olarak Türkiye’de
olmayı çok sevdim. Kongre’den bulduğumuz boş
vakitlerde Ayasofya gibi klasik turistik yerlerin
hepsinin tadını çıkarma imkanımız oldu.

ğim en fevkalade ülkelerden biri. Çok fazla kültür
var ve her taşın altında tarih yatıyor. İnsanları da
çok nazik. Gerçekten mükemmel ağırlandık.

Emilia Vasco

POSTA HIZMETLERI YÖNETICISI, CORREIOS
DE MOÇAMBIQUE, MOZAMBIK

Organizasyon açısından harika bir kongre. 26.
Kongre boyunca alınan kararlar, Dünya Posta Birliği üye ülkelerinde posta hizmetlerini geliştirmeye
yardımcı olacak nitelikte. Benim görüşüm, iyi bir
etkimiz olduğu yönünde. Daha önce Türkiye’de
Antalya’ya gelmiştim. Fakat İstanbul çok farklı.
Yemekleriniz de harika!

Padmagandha Mishra

ULUSLARARASI İLIŞKILER GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI, İLETIŞIM BAKANLIĞI POSTA
BIRIMI, HINDISTAN

26. Dünya Posta Kongresi güzel bir şekilde devam
ediyor ve her şey gerçekten çok iyi durumda. İstanbul çok etkileyici bir şehir. Fakat ben özellikle
Sayın Kenan Bozgeyik’in liderliğini takdir etmek
istiyorum. Kendileri son derece etkileyici ve çok iyi
bir liderlik sergiliyor.

62

Boris Lina

AVRUPA VE ULUSLARARASI İLIŞKILER PROJE
DIREKTÖRÜ, LE GROUPE LA POSTE, FRANSA

Çok iyi bir organizasyon olmuş 26. Dünya Pos-

Grank Wilod Versprille

POSTA İŞLERI KIDEMLI DANIŞMANI, GLOBAL
EXPRESS ASSOCIATION, KÜRESEL EKSPRES
DERNEĞI

ta Kongresi. Bizim bazı iş hedeflerimiz vardı ve
bunlara ulaştık. Aynı zamanda Dünya Posta Birliği’nin reformu da önemli bir gündem maddesiydi.
Bu yüzden Fransa için sonuçlar çok iyiydi. Bu
Türkiye’ye ilk ziyaretim değil. Geçen yıl tatil için
İstanbul’a gelmiştim. Ondan önce de Antalya’da
bir posta konferansına katıldım. Türkiye’yi çok
beğeniyorum.

Dünya Posta Kongresi’ne beş kere katılmış biri
olarak bu Kongre’nin iyi geçtiğini söyleyebilirim.
Benim için en büyük fark, kağıt dostu bir kongre
olması. Alışmak zaman aldı ama sonunda her şey
iyi oldu. İstanbul da çok güzel. Gayet ilgi çekici ve
hareketli bir şehir. Türkiye fazlasıyla tarih barındıran, muazzam bir ülke.
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Marija Vučinić

POSTA HIZMETLERI DAIRE BAŞKANI,
TICARET, TURIZM VE TELEKOMÜNIKASYON
BAKANLIĞI, SIRBISTAN

Marc Paingt

ULUSLARARASI İLIŞKILER DIREKTÖRÜ,
PBOST INTERNATIONAL, BELÇIKA

Toplam yedi kere Dünya Posta Kongre’sine katıldım. 26. Kongre iki açıdan harikaydı: Birincisi
organizasyon. İkincisi ise çıkan güzel sonuçlar.

Türkiye’ye daha önce gelmiş ve çok beğenmiştim.
Sanırım dört yıl önceydi. Fakat bu sefer gelirken
son zamanlarda yaşananlar yüzünden çekincelerimiz vardı. Ama geldiğimizde çok şaşırdık, çünkü
her şeyin harika olduğunu gördük.

İki açıdan da yüzde 100 başarıya ulaşıldı. Belçika UPU İdare Konseyi ve Posta İşleri Konseyi’ne
adaydı ve ikisine de seçildik. Bu sebeple İstanbul
Kongresi’ni hiçbir zaman unutmayacağız. Bu
İstanbul’a ilk ziyaretim değil. Ama yine de hafta
sonu gezmeye çıktık ve her zamanki gibi şahaneydi.

Xenophon Chatzithanasis

ULUSLARARASI POSTA DIREKTÖRÜ, HELEN
POSTASI, YUNANISTAN

Trieu Minh Long

ULUSLARARASI İŞBIRLIĞI DEPARTMANI
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, BILGI VE
İLETIŞIM BAKANLIĞI, VIETNAM

Bu Kongre çok güzeldi. Üçüncü kez Dünya Posta Kongresi’ne katılıyorum. Organizasyon çok
başarılıydı. Ev sahipliği yapan Türkiye herkesin
mutlu olması için yoğun bir şekilde çalışmış. PTT
ve Türkiye’ye bu mükemmel planlanmış kongre
için minnettarız. 192 ülkeyi koordine etmek kolay
değildir. Ben 26. Kongre’nin posta dünyasını ileriye
taşımak adına yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu
Türkiye’ye üçüncü gelişim. İstanbul’un çok güzel
olduğunu düşünüyorum.

26. Dünya Posta Kongresi muhteşemdi. Gerçekten de muazzam hazırlıklar beni çok etkiledi.
PTT’ye cömertliği için son derece minnettarız. Bu
Kongre’nin organizasyonundan çok şey öğrendik.
Kongre’nin kendisi de başarılıydı. İstanbul’da olmaktan büyük zevk aldım. İstanbul’u dolaşmak
için vaktimiz oldu. Tekneyle Boğaz turu cidden
mükemmeldi.
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Paulo Siciliano

POSTA ALT SEKRETERLIĞI ULUSLARARASI
POSTA İLIŞKILERI DANIŞMANI, BILIM,
TEKNOLOJI, İNOVASYON VE HABERLEŞME
BAKANLIĞI, BREZILYA

Joe Murphy

ULUSLARARASI POSTA İLIŞKILER ŞEFI,
DIŞIŞLERI BAKANLIĞI, ABD

Kongre çok iyi gidiyor. Kağıt dostu ortam bir öğSekiz kere Dünya Posta Kongresi’ne katıldım. Ve
dürüst olmalıyım, buraya gelmeden önce bazı
endişelerim vardı. Fakat inanılmaz, olumlu bir
sürpriz oldu benim için. Türkler çok hoş insanlar.
Misafirlerine her zaman yardım etmeye hazırlar.
Bu sebeple İstanbul’da evimdeymiş gibi hissettim.
Türkiye’ye bir gün ailemle tekrar gelmeyi umuyorum. Kongre’de pek çok zorlayıcı konu görüştük
ve ileriye doğru adımlar atmayı başardık. İstanbul
Kongresi bana göre işleri rayına koyan kongre olarak hatırlanacak.

renme süreciydi, ama gitmemiz gereken yöndü
ve iyi bir adım teşkil etti. Varış yeri giderleri konusunda güzel kararlar verdik. Bunun sonucunda
ilerlerken ağın devamlılığı sağlanacak. Entegre
ürün planının da sonuçları iyi oldu. Böylece ürünler modernleştirilerek ve posta ağı dönüştürülerek
e-ticaretin ihtiyaçlarına daha uyumlu hale gelecek. Başarılı bir kongre oldu. Türkiye harika bir
ev sahibiydi. Elbette herkes güvenlik endişeleriyle
geldi. Ama hükümet bunları yatıştırmak için elinden geleni yaptı ve delegeleri güvenceye almak
için tüm önlemleri aldı. Lojistik olarak da bu tesis
muhteşem. Hükümet gerçekten de hiçbir masraftan kaçınmamış.
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Sebastian McMichael

KIDEMLI HUKUK DANIŞMANI, ROYAL MAIL
GROUP, İNGILTERE

26. Kongre çok iyi, ilginç ve yoğun geçti. Türkiye
tarafından çok güzel ağırlandık. Bizim açımızdan
Kongre’nin başarılı geçtiğini düşünüyorum. Umduğumuz gibi karara bağlandı. En önemli konu Dünya Posta Birliği’nin reformlarıydı ve bunun kabul
edilmesinden memnunuz. Türkiye’ye daha önce
de gelmiştim. İstanbul harika bir yer ve burada

Fabio Camerano

AVRUPA VE ULUSLARARASI KURUMLARLA
İLIŞKILER FONKSIYON BAŞKANI, POST
ITALIANE, İTALYA

26. Dünya Posta Kongresi benim için son derece yoğun, yorucu, ama aynı zamanda ilginç bir
deneyim oldu. Umuyorum ki Dünya Posta Birliği
için kabul edilen teklifler ile çalışmalarımızı daha
etkili hale gelecek şekilde yenileyebiliriz. İstanbul
harika bir şehir. Bence dünya üzerindeki en iyi
şehirlerden biri.

olmaktan çok keyif alıyoruz.

Hon Chew Lee

ULUSLARARASI İLIŞKILER DIREKTÖRÜ,
SINGAPORE POST LIMITED, SINGAPUR

Olfa Mokaddem

KARŞILIKLI İŞBIRLIĞI BIRIM BAŞKANI, LA
POSTE TUNISIENNE, TUNUS

Katıldığım üçüncü Dünya Posta Kongre’si benim
için çok iyi gidiyor. Bizim aradığımız, Dünya Posta
Birliği’nin birlikte çalışarak devam edebilmesi için
bir yol. Çünkü hepimizin posta konusunda yüzleştiğimiz zorluklar aynı: Düşüşte olan posta miktarları
ve artan e-ticaret rakamları. PTT’nin resepsiyonu
cidden güzeldi ve burada olmaktan, İstanbul’u
gezebilmekten çok memnunuz. Camımdan dışarı
her bakışımda yeni bir detay görüyorum.

26. Dünya Posta Kongresi bizim için muazzam bir
deneyim oldu. Organizasyon da insanlar da çok
iyi. Bazı ülkeler arasında fikir ayrılığı oldu ama bu
bir demokrasi ve şimdiye kadar her şey yolunda
gidiyor. Güzel sonuçlar bekliyoruz. Türkiye harika
bir ülke. İnşallah ailemle tekrar gelmeyi umuyorum.
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Nonkqubela Jordan-Dyani
Haruni H. B. Lemanya

POSTA İLIŞKILERI DIREKTÖRÜ, TANZANYA
İLETIŞIM DÜZENLEME KURUMU

AFRIKA DIREKTÖRÜ VE MÜDÜR YARDIMCISI
GENEL VEKILI, TELEKOMÜNIKASYON POSTA
HIZMETLERI, GÜNEY AFRIKA

Burada olmak aydınlatıcı bir deneyim oldu. Organizasyon bakımından her şey harikaydı. Dünya
Ekonomi Forumu ve G-20 gibi pek çok uluslararası

Katıldığım üç kongre arasında en iyisi 26. Dünya
Posta Kongresi oldu. Çünkü tartışılan fikirler, konular ve konuşmaların kalitesi artırılmıştı. Bence
bu yüzden 26. Kongre örnek teşkil edecek nitelikte.
Diğer kongrelere göre ülkeler arasında daha çok
fikir ayrılığı vardı ama bunun sebebi değişen zorluklar da olabilir. Bu sefer zorluklarla yüzleşmeye
daha hazırdık. Dünya Posta Birliği’nin reform
geçirmesi şart. Tekrar yapılanıp değişmezsek ânı
yakalayamayız.

organizasyona katıldım, ama 26. Dünya Posta
Kongresi ayrı ve şahaneydi. Kongre’de çok farklı
düşünceler dile getirildi ama posta sektörünün
ruhunu seviyorum… Kardeşlik, birlik ve uzlaşma
var bu ruhta. İstanbul’da olmak büyüleyiciydi.
Binalar, manzaralar, Boğaz, şehrin ışıkları, kültür,
insanların sıcakkanlılığı… PTT’yi de takdir etmem
lazım. Tüm detaylarla titizlikle ilgilendiler. Bizde
bir kelime var, “Ubuntu”… İnsanın ve insanlığın
ruhu demek. PTT insanlara ulaşıp kendi evlerindeymiş gibi hissettirme konusunda çok başarılıydı.

Söyleşen: Sera DE VOR
Fotoğraflar: Serkan Kurt

Röportaj
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KENYA İLETIŞIM OTORITESI
GENEL MÜDÜRÜ

FRANCIS W.
WANGUSI ILE
DÜNYA POSTA
SEKTÖRÜ ÜZERINE
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Kenya İletişim Otoritesi Genel Müdürü Francis W. Wangusi,
2012’den beri bu görevde ve 16 yıldır bu kurumda çalışıyor.
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 20 yılı aşkın deneyimi
olan Wangusi’nin eğitim hayatı da iş deneyimleri kadar zengin: Roma Üniversitesi’nden Telekomünikasyon Mühendisliği
lisans, Fransa Uluslararası Uzay Üniversitesi’nden Uydu Haberleşmeleri yüksek lisans, İngiltere Elektronik Mühendisliği
Enstitüsü’nden Mühendislik Tescili ve Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Üniversitesi’nden işletme üzerine Küresel
Yönetici Yüksek Lisans diplomaları bulunuyor. Son olarak
2013 yılında Wangusi, Kenya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Muigai Kenyatta tarafından Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründe ülkeye üstün hizmetlerinden ötürü Yanan Mızrak Onur
Nişanı’na layık görüldü.

26. Dünya Posta Kongresi
kapsamında 192 ülkeden
2 bine yakın delege,
İstanbul’da 3 hafta
boyunca çok yoğun
çalışmalar yürüterek dünya
posta sektörünün 2020
yılına kadar izleyeceği yol
haritasını çizdi. Kongre’de
ele alınan meselelerin yanı
sıra uluslararası çapta
postanın mevcut durumu
ve geleceğine daha detaylı
bakabilmek için Kenya
İletişim Otoritesi Genel
Müdürü Francis E. Wangusi
ile Kongre merkezinde bir
araya geldik.

Röportajımız esnasında Wangusi, 26. Dünya Posta Kongre’sinde üzerinde durulan konuları vurgularken engin
deneyimlerine de değinerek posta sektörü için kritik
gözlemlerde bulundu. Dünya çapında mektup gönderiminin gittikçe azaldığına dikkat çeken Wangusi, bu yeni
düzenle yüzleşebilmek için posta sektörünün küresel
çapta radikal bir strateji değişikliği yapması gerektiğini
söyledi. Çözüm olarak ise, “Posta rekabetçi kalabilmek
için e-ticareti kucaklamalı. Ve en büyük umudum, posta
sektörünün teknolojiyi tehdit değil, ortak olarak görebilmesi. Ancak bu şekilde posta, e-ticaretin sunduğu
fırsatları değerlendirmek için hazır olabilir” yorumunda
bulundu.
Posta sektörünün mevcut durumun nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dünya çapında mektup gönderimi gittikçe azalıyor. Bu,
radikal bir strateji değişikliği gerektiriyor. Değişiklikler
arasında hizmetlerin teslimatını kolaylaştırmak için yeni
teknolojilere uyum sağlamak da yer alıyor. E-ticaret,
postanın ilgili ve rekabetçi kalması için kucaklaması
gereken yeni bir coğrafya sunuyor. Posta aynı zamanda verdiği hizmetleri de çeşitlendirmeli. Buna kamu
hizmetlerinin sağlanması, inovasyon potansiyelinin kullanılması, servis entegrasyonu ve finansal kapsayıcılığı

70

geliştirmek için geniş posta kapsama alanını kullanmak

26. Dünya Posta Kongresi sizin için nasıl bir deneyim

da dahil.

oldu?

Ben postanelerin dünyanın pek çok kırsal kesimine ev-

Öncelikle, PTT mükemmel bir Kongre organize etmek

rensel hizmet teslimatı için yeni sınırları temsil edeceğini

için gereken tüm çabayı göstermiş. Havaalanı transfer-

düşünüyorum. Gerçekten de kullanılması gereken bir

lerinden UPU tarihinin ilk kağıt-dostu kongresini yürüt-

fırsat ve Kenya’da bu yönde yorulmadan çalışmaya de-

memiz için gereken olanakların sağlanmasına kadar ev

vam ediyoruz.

sahiplikleri muazzamdı.

Küresel posta sektörü için 26. Dünya Posta Kongresi’nin

İkinci nokta ise Kongre’nin sektörden dostlarımızla tek-

önemi ve rolü size göre nedir?

rar temasa geçmemiz, yeniden bir araya gelmemiz ve

26. Dünya Posta Kongresi posta, teknoloji ve finansal
hizmetler arasındaki karşılıklı bağlılığa görünürlük getir-

kalbimize çok yakın olan postanın gelişimi konularını
konuşmamız için hoş bir fırsat olması.

mek için tam zamanında gerçekleşti. Ve bu, çağımızda

Üçüncü ve en önemli nokta ise üye ülkeler arasındaki

posta sektörünü geliştirmek için gereken zamanın ruhu-

karşılıklı anlayış ve işbirliği ruhuyla konuşmaların sonun-

nu yakaladı.

da varılan uzlaşma pozisyonu oldu.

Postanın yüzleştiği temel zorluklar arasında online hiz-

Son olarak da Türk insanlarına sıcaklıkları ve misafir-

metlerin büyümesi ve geleneksel posta hizmetlerindeki

perverlikleri için teşekkür etmek istiyorum. PTT ailesine

düşüş yer alıyor. Kongre’deki konuşmalar değişen müş-

de Kongre’yi başarıyla tamamladıkları için tebriklerimi

teri taleplerini karşılamak adına posta hizmetlerinin dö-

sunuyorum.

nüşüm göstermesi ve posta ağını güçlendirmek üzerine
oldu. İstanbul Stratejisi ile Kongre’de dünya postasının 4
yıl boyunca takip edeceği stratejik plan çıkarıldı. Değişen müşteri talepleri ışığında karar verme mekanizmasını hızlandırmak için verimliliği artırma hedefiyle Dünya
Posta Birliği’nin (UPU) gündem maddelerine reform
getirmek konusunda anlaşmaya varıldı. Bu yönüyle
Kongre’nin tarihe geçmiş olmasından mutluyum. Sunduğumuz hedefleri belirleyenler müşterilerdir ve bence
gidilmesi gereken yön budur.

Delegeler haftalarca posta sektörünün neredeyse her
açısını konuştu. Bu Kongre’nin sonucu için beklentileriniz ve umutlarınız nelerdir?
Posta sektörünün teknolojiyi tehditten ziyade bir ortak
olarak görebilmesini umuyorum. Ancak böyle olursa
posta, e-ticaretin sunduğu fırsatları değerlendirmek için
hazır olabilir. Teknoloji, parsel işlerini ve finansal hizmetleri de destekleyerek dünya çapında posta sektörünün
finansal sürdürülebilirliğini arttırabilir.
Ayrıca Kongre’nin onayladığı varış yeri giderleri paketi de titizlikle müzakere edilmiş bir uzlaşmayı temsil

Röportaj

ediyor. 2012’de Doha’da gerçekleşen son Dünya Posta

Dünya çapında
mektup gönderimi
gittikçe azalıyor.
Bu, radikal bir
strateji değişikliği
gerektiriyor.
Bunların arasında
yeni teknolojilere
uyum sağlamak
da yer alıyor.

Kongresi’nden beri uzmanların daha iyi bir ücretlendirme sistemi geliştirme üzerinde çalıştıkları belirtilmişti.
İstanbul’daki Kongre’de kabul edilen teklif, yoğun çalışmaların sonucuydu ve geliştirilmesinin farklı evrelerinde
dünyanın değişik bölgelerinden ülkelere danışılarak
ortaya çıktı.
Kabul edilen varış yeri giderleri paketi, üye ülkelerin 3
temel ilkede mutabakata vardığını ifade ediyor. Birincisi,
tüm ülkelerin hedef sistemi edinmesi; ikincisi maliyet
kapsamının önemi, üçüncüsü ise UPU’nun kararlaştırdığı
ücret sisteminin müşterilerin hizmetlere tepkisini olumsuz etkilemeyeceği gerçeği.
Posta sektörü yakın tarihte evrim geçirerek e-ticaret,
bankacılık ve lojistik gibi alanları da kapsayan bir hale
geldi… Bu konuların hepsi de 26. Dünya Posta Kongre-
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PTT mükemmel bir
Kongre organize etmek
için gereken tüm çabayı
göstermiş. PTT ailesine
de Kongre’yi başarıyla
tamamladıkları için
tebriklerimi sunuyorum.
si’nde konuşuldu. Size göre bu kavramların posta sektörü için önemi nedir?
Postanın e-ticaret, bankacılık ve lojistiği dahil edecek
şekilde yeniden şekillendirilmesi, Kongre boyunca Dünya
Posta Birliği’ne getirelecek reformların bir parçası aslında. Posta sektörü için oyunun kurallarını değiştiren bir
yönü temsil ediyorlar; sektör için önemli bir yenilenmeye
ve artan tanınırlığın yolunu açıyorlar. Bu yeni sınırları
temin etmek için kaliteli ulusal adresleme sistemlerini
özellikle gelişmekte olan ülkelerde kurumsallaştırmamız
lazım. Bunun yanı sıra müşterilerin online işlemlere güvenlerini sağlamak için güvenli siber platformlar sağlamalıyız ve sınır ötesi posta trafiği için gümrük işlemlerini
ve belgelerini kolaylaştırmalıyız.
Posta sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Daha
iyi bir gelecek için neler yapılabilir?
26. Dünya Posta Kongresi’nde üzerinde durulduğu kadar
benim de içten görüşüm, postanın geleceğinde teknolojiyi benimsemekten başka bir seçeneğin olmaması.
Özellikle e-ticaret ve online finansal hizmetler alanlarında hizmetleri çeşitlendirerek postayı devlet hizmetlerini
kullanan insanlara ulaşmak için bir araç olarak kullanmalıyız. Bütün bunlarda iyi bir adresleme sisteminin
varlığı çok önemli.
İstanbul’u gezme şansınız oldu mu? Türkiye ve Türklerle
ilgili izlenimlerinizi alabilir miyiz?
Türk kültürünü nezaketi, alçakgönüllülüğü ve şefkati ile
takdir ediyorum. İstanbul’dayken bana gösterilen misafirperverliğin başka bir örneğini daha önce hiç görmedim. Türk Mutfağı da son derece iştah açıcı. Türklerin
çalışkanlığını İstanbul’un her köşesinde, sunulan ürün ve
hizmetlerde, özellikle tekstilde, takılarda ve nakışlarda
gördüm. Bunların hepsini özleyeceğim.

Metin: Arda Akıncı
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OsmanlI’da UlaşIm,
Haberleşme ve
Posta TeşkilatI’nIn
Kuruluşu
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Toprakları üç kıtaya yayılmış Osmanlı
İmparatorluğu’nda, devletin merkezi ile uç noktaları
arasındaki iletişimin kusursuz bir şekilde icra
edilebilmesi önemliydi. Bu nedenle imparatorluk
haberleşmeye önem vermiş, kuruluşundan itibaren
bu alanda çeşitli adımlar atmıştı. 1840 yılında Posta
Nezareti’nin kurulması ise haberleşme alanında bir
nevi devrimdi.

Haberleşme ve ulaşım, tarih boyunca insanların en
önemli ihtiyaçlarından olmuştur. İnsanların bir arada
yaşamaya başladığı, topluluklar halinde örgütlendiği ve
devletler kurduğu ilk zamanlardan itibaren bu gerçek
hiçbir zaman değişmemiştir. Benzer şeyleri her devlet,
her topluluk için söyleyebiliriz. Osmanlı İmparatorluğu’nda da kuruluşundan itibaren haberleşme ve ulaşım
çok büyük bir önem arz etmiştir. Özellikle sınırları itibarıyla en çok genişlediği zamanlarda, Afrika, Avrupa ve
Asya olmak üzere üç kıtada hakimiyet sürdüğü dönemlerde, merkez ile çevre arasında resmî haberleşmenin
kusursuz bir biçimde icra edilmesi Devlet-i Aliyye için
hayati bir önem taşımaktaydı.
Devletin kuruluşundan itibaren resmî haberleşmenin
ehemmiyetinin farkında olunmuş, bunu düzgün ve eksiksiz bir biçimde sağlamak üzere yöntemler belirlenmiştir.
XIV. yüzyıldan itibaren Osmanlılar resmî haberleşmeyi
sağlamak üzere uzun yıllar boyunca ulaklar, posta tatarları ve peykler gibi görevliler bulundurmuş, bu görevlilerin sağ salim haberleri ve resmî yazışmaları istenilen
yere ulaştırabilmeleri için çeşitli yollar kullanmışlardır.
Osmanlı Devleti’nin klasik döneminde haberleşme ve
ulaşımın en önemli noktalarının menzilhâne adı veri-

anayolların güvenliği ise çok önemli bir başka konuydu.

len ve birbirine yaklaşık bir günlük mesafede bulunan

Resmî haberleşmenin, mektupların ve ticaret emtiasının

han ve binalar olduğunu söyleyebiliriz. Bir noktadan

güvenli bir şekilde götürüleceği son noktaya varmasını

diğerine bir haber göndermekle görevli ulaklar, posta

sağlamak adına anayollar üzerinde derbend adı veri-

tatarları bu menzillerde dinlenir, atlarını değiştirir ya

len güvenlik noktaları bulunmaktaydı. Diğer bir deyişle

da geceyi geçirirlerdi. Menzillerin üzerinde bulunduğu
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haberleşme ve ulaşımın emniyeti derbendlere bağlı idi.

tir. Bu değişim, özellikle Sultan II. Mahmud döneminde

Ancak derbendler yalnızca güvenliği sağlamakla kal-

gözle görülür bir hal almıştır. Menzil sistemine kıyasla

mıyor, kuruldukları yerlerde ticari ve iktisadi kalkınma

daha düzenli, hızlı ve güvenilir bir haberleşme teşkilatı-

konusunda da önemli roller oynuyorlardı.

nın kurulmasına yönelik ilk adımlar da yine bu dönemde

Menzil sistemi olarak adlandırılan bu haberleşme ve
ulaşım ağı Osmanlı Devleti için oldukça önemli olsa da
bugünkü anlamı ile posta ve haberleşme ağlarından
farklı bir yanı vardı. Bu nokta, menzil sisteminin yalnızca
tüccarlar tarafından ve resmî haberleşme için kullanılıyor olmasıydı. Yani bu sistem reayadan kimselerin kullanımına açık değildi. Bu özelliği ile günümüzde kullanılan
posta ve haberleşme ağından oldukça farklıydı.

Modernleşmenin getirdiği haberleşme devrimi
Osmanlı İmparatorluğu’nun idari, iktisadi ve sosyal yapısı bakımından en kritik kilometre taşlarından biri olan
ve Sultan III. Selim ile başlayan modernleşme hareketleri
günlük hayatın birçok noktasını kapsadığı gibi menzil ve
haberleşme sistemine de önemli değişiklikler getirmiş-

Serasker Hüsrev Paşa
tezkiresinde, menzilhane
sisteminin tamamen
kaldırılması ve yerine düzenli
bir posa teşkilatı kurulmasının
gerekliliğinden bahsetmiştir.

atılmaya başlamıştır. Bu adımlardan ilki Üsküdar ile İzmit arasında ve Ahmed Fevzi Paşa’nın idaresi altında işletilen arabalı posta sisteminin kurulmasıdır. 1834 yılında
başlatılan bu uygulama altı yıl boyunca aralıksız hizmet
vermiş ve oldukça başarılı bir deneme olarak tarihe geçmiştir. Ancak 1840 yılında arabaların kullanmakta olduğu yolun taşımacılığa izin vermeyecek ölçüde bozulması
nedeniyle teşkilatın görevi son bulmuştur.
Bu teşkilat her ne kadar kısa süreli çalışmış olsa da daha
sonra kurulacak Posta Teşkilatı’na başarılı bir örnek
teşkil etmiş, bu teşkilatın kurulmasına öncülük etmiştir.
Bu noktada önemli bir gelişme daha Serasker Hüsrev
Paşa tarafından sadrazamlığa sunulan tezkeredir. Bu
tezkerede Serasker Hüsrev Paşa menzilhane sisteminin
tamamen kaldırılması ve yerine düzenli bir posta teşkilatı kurulması gerektiğinden bahsetmiş, posta teşkilatının en önemli faydalarının haberleşmenin daha hızlı ve
güvenli bir biçimde sağlanması ve maliyetinin çok daha
azalması olduğunu söylemiştir. Buna istinaden Serasker
Paşa, numune olarak Dersaadet ve Edirne arasında bir
posta teşkilatı kurulmasını önermiş, işleri takip etmesi
için de bir posta müdürü memur tayin edilmesinin lazım
geleceğini vurgulamıştır. Bununla birlikte posta müdürü
olarak Hadi Efendi’yi önermiş ve tezkere de bu şekliyle
kabul görmüştür. Kurulması planlanan posta teşkilatının
nizamı içinse Avrupa’da uzun yıllardır kullanılmakta olan
posta teşkilatlarından ve nizamnamelerinden örnekler
alınmış ve bunların uygun olanları da tatbik edilmiştir. O
yıllarda Fransa’da Devlet-i Aliyye’nin sefiri olarak bulunan Mustafa Reşit Paşa da Fransız Posta Nizamnamesi’nin bir suretini Dersaadet’e göndermiş ve bu kanunun

PTT tarihçesi

tercümesi yaptırılmıştır.
Sultan II. Mahmud’un vefatının ardından tahta geçen
Sultan Abdülmecid’in padişahlığı döneminde ise Osmanlı Devleti, tarihinin en önemli ve kapsamlı reform
hareketlerinden birine sahne olmuştur. 1839 yılında Gülhane Parkı’nda okunan Hatt-ı Hümayun (bugün daha
sık kullandığımız adıyla Tanzimat Fermanı) Sultan III.
Selim döneminde başlayan modernleşme çabalarını bir
sonraki seviyeye taşımıştır. Bununla birlikte, II. Mahmud
döneminde başlayan, posta teşkilatının kurulmasına
yönelik çalışmalar da hız kazanmıştır. Oluşturulan bir
komisyonun çalışmaları doğrultusunda posta teşkilatının Ticaret Nazırlığı’na bağlı olarak çalışmasının ve bu
çalışmaların idaresini yapmak üzere de Avrupa’daki
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Posta Nezareti 23 Ekim 1840
tarihinde kurulmuş ve ilk Posta
Nazırı da Ahmed Şükrü Bey
olmuştur.

avlusunda bir Postane-i Amire binası da kurulmuştur.
Binanın alt katında İstanbul Postanesi hizmet verirken,
Posta Nezareti’nin Nazırı ve sınırlı sayıda çalışanları da
posta sistemlerini iyi bilen Sami Efendi’nin memur tayin
edilmesinin uygun olacağı bildirilmiştir. Bunun yanı sıra
kurulacak posta teşkilatının hem personel hem de yer
ihtiyaçları da bu komisyon tarafından tespit edilmiştir.
Bu tespitlerin en dikkat çekenleri ise posta taşımacılığına mahsus yolların açılması bu yollar üzerine postane
ve otel tabir olunur hanların yapılmasının teklif edilmiş
olmasıdır.
1840 yılında, Sami Efendi’nin Takvim-i Vekâyi Nazırlığı’na
atanmasından sonra posta müdürlüğü görevi o dönemde Orman Müdürü olan Ahmed Şükrü Bey’in memuriyetine ilave edilmiş ve bilâmaaş bu görevi yerine getirmeye başlamıştır. Halihazırda posta teşkilatının kurulması
ile ilgili işler oldukça ilerlemiş olduğundan, Ahmed Şükrü
Bey’in kısa sürede tamamladığı çalışmalar sonucunda
Posta Nezareti 23 Ekim 1840 tarihinde resmen kurulmuştur. Posta Nazırı olarak da yine Ahmed Şükrü Bey
tayin edilmiştir. Bunun yanı sıra hem Posta Nezareti’nde
görev alanlara hem de İstanbul’un ilk postanesi olarak
hizmet vermesi için Eminönü’nde bulunan Yeni Cami’nin

üst katında çalışmalarına devam ediyordu.
Diğer bir yandan Posta Nezareti’nin kurulması sadece
Devlet-i Aliyye’nin resmî evraklarını ulaştıracağı yere
daha hızlı, güvenli ve uygun maliyetle gönderilmesini
sağlamakla kalmamış, bunun yanı sıra menzil sistemini kullanamayan reaya da artık posta hizmetlerinden
yararlanmaya başlamıştı. Diğer bir deyişle, Osmanlı
İmparatorluğu’nda Posta Nezareti’nin kuruluşu devletin
meydana getirdiği yeni bir kurumdan ziyade haberleşme alanında yapılan bir nevi devrimdir. Postane-i
Amire’nin açılmasını takip eden 15 gün içinde ilk postalar
hem Edirne yönüne hem de Anadolu yönüne doğru yola
çıkmıştır. Kuruluşundan itibaren Posta Nezareti’nin çalışmaları sayesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda haberleşme de yeni bir boyut kazanmıştır.
Bu açılardan bakıldığı zaman, hem PTT’ye öncülük etmesi bakımından hem de Osmanlı İmparatorluğu’nda
devletin ve halkın haberleşmesi açısından getirdiği yenilikler açısından Posta Nezareti’nin önemi çok daha iyi
anlaşılacaktır.

PTT iştirakleri
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Köklü,
modern,
her yerde
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176 yıllık devasa bir kuruluş, bir ülkenin çınarı,
bir milletin ulusal gururu… PTT A.Ş.’yi bu şekilde
tanımlamak mümkün belki, ama bu köklü kuruluşu
hakkıyla anlatabilmek için daha nice sayfalar, belki
kitaplar doldurmak gerekir. Neredeyse iki asırlık bir
tarihçe, yıllar içinde katedilen mesafeler, kapsamı
her geçen gün genişletilen hizmetler ve küresel bir
vizyon, PTT A.Ş.’nin uzun yolculuğunu özetleyen
ifadelerden yalnızca bir kısmı. Bu yolculuk boyunca
benimsenen prensiplerin doğrudan yansıması ise PTT
A.Ş. iş ve işlemlerindeki atılım ve yenilikler şeklinde
kendini gösteriyor.

176 yıllık devasa bir kuruluş, bir ülkenin çınarı, bir milletin

ği alanlar arasında yer alıyor. 6475 Sayılı Posta Hizmet-

ulusal gururu… PTT A.Ş.’yi bu şekilde tanımlamak müm-

leri Kanunu’nun 5. Maddesi’ne göre posta gönderilerinin

kün belki, ama bu köklü kuruluşu hakkıyla anlatabilmek

kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimini

için daha nice sayfalar, belki kitaplar doldurmak gerekir.

üstlenen PTT, bu alanda sunduğu hizmetlerin kapsamını

Neredeyse iki asırlık bir tarihçe, yıllar içinde katedilen

genişleterek Uluslararası Posta Sistemi (IPS), elektronik

mesafeler, kapsamı her geçen gün genişletilen hizmet-

hizmetlerle birlikte sunulan Kayıtlı E-Posta (KEP), Prime

ler ve küresel bir vizyon, PTT A.Ş.’nin uzun yolculuğunu

Sistemi gibi yeniliklerle çağdaş ve küresel bir postacılık

özetleyen ifadelerden yalnızca bir kısmı. Bu yolculuk

anlayışı benimsiyor.

boyunca benimsenen prensiplerin doğrudan yansıması
ise PTT A.Ş. iş ve işlemlerindeki atılım ve yenilikler şek-

PTT Kargo: Her Yere Zamanında

linde kendini gösteriyor. Posta ve kargodan e-ticarete,

PTT A.Ş. posta faaliyetleri içinde büyük öneme sahip

bankacılıktan GSM’e toplamda 258 farklı iş ve işlemi başarıyla gerçekleştiren PTT A.Ş., hizmet çeşit ve kapsamlarını yenileyip geliştirmeyi kendine şiar edinen, bunu
yaparken uluslararası kriter ve gereklilikleri de yerine
getiren bir kuruluş. PTT A.Ş.’nin iş ve işlemlerini, faaliyet
alanlarını tanımlar ve bu alanlarda yaşanan gelişmeleri
aktarırken ülkemizin millî kuruluşunun misyon ve vizyonunu daha iyi anlamamız mümkün olacak. Buna ilk
olarak PTT A.Ş. faaliyetlerinin en geniş kapsamlılarından
başlamak istedik…
Telgrafla birlikte PTT A.Ş.’nin en köklü hizmet kollarından
olan posta, şirketin bugün de en yoğun faaliyet gösterdi-

olan ve başlı başına bir kuruluş niteliği taşıyan PTT Kargo
ise dünyada başka hiçbir şirketin sahip olmadığı yaygınlıkta bir hizmet ağı bulundurması, dayanağını köklü ve
güvenilir bir millî kuruluştan alması ve rakiplerine kıyasla
son derece uygun fiyatlar sunması bakımından muadillerinden ayrılıyor. 2008 yılında hayata geçirilen PTT
Kargo evden teslim, yurt içi/yurt dışı gönderi, pasaport/
ruhsat/ehliyet/yabancılara ait oturum ve çalışma izin
belgelerinin taşınması gibi birçok farklı hizmet sunarken
“Her Yere Zamanında” sloganıyla faaliyet gösteriyor.
Cep telefonuyla veya internet üzerinden gönderi takibinin mümkün olduğu, toplu gönderimlerde özel indi-
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rimlerin uygulandığı, Hac ve Umre için ayrıca geliştirilen

alıyor. PTT’yi bir dünya markası yapma hedefinin bile-

hizmetlere sahip olan PTT Kargo, müşteriyi merkez alan

şenleri arasında başı çeken e-ticaretin sunulan hizmet-

işleyiş prensibi, modern ve etkin işleme ve dağıtım mer-

lerdeki birincil yansıması ePTTAVM girişimi.

kezleriyle çağdaş bir lojistik anlayışı benimsiyor.
Ülkemizin posta alanındaki yegane kuruluşu olan, lojistik
söz konusu olduğunda giderek yükselen bir grafik ve genişleyen hizmet ağ ve kapsamıyla faaliyet gösteren PTT
A.Ş.’nin bu iki unsuru harmanlayan operasyonel alanı
ise e-ticaret. Posta, lojistik ve interneti bir araya getiren,
ülke ekonomilerine önemli katkı sağlayan ve gelecekte
de bu katkıyı artırarak sürdürmesi beklenen e-ticaret,
PTT A.Ş.’nin en önemli faaliyet alanları arasında yer

Anahtar konu güven
Ülkemizin millî e-ticaret platformu olma niteliğine sahip ePTTAVM’nin en büyük avantajlarından biri PTT’nin
halihazırda var olan ve etkin şekilde kullanılan posta
ve lojistik ağından faydalanıyor oluşu. Bunun dışında
ürünler tüketiciye “kamu güvencesi” altında sunulduğundan elektronik ticarette genellikle tecrübe edilen ve
kullanıcıları alışveriş yapma noktasında tereddüte düşüren konular, ePTTAVM için birer sorun niteliği taşımıyor. İnternet kullanıcılarının büyük kısmı sanal ortamda
alışveriş yaparken kredi kartı ve kişisel bilgilerini paylaşmaktan imtina ettiğinden bilgi ve verilerin korunması ve
güvenliği, e-ticaretin hem ülkemizde hem de dünyadaki
en önemli meseleleri arasında listenin üst sıralarında yer
alıyor. Köklü ve millî bir kuruluş olması nedeniyle güven
konusunda önemli bir avantaja sahip olan PTT A.Ş., 2012
yılında hayata geçirilen e-ticaret platformu ePTTAVM’de
giyim ve aksesuardan evcil hayvan ürünlerine, ev dekorasyonundan elektronik eşyaya pek çok farklı kategoride satış yapan şirketleri bir araya getiriyor, ürünlerin
kullanıcılara güvenle, olabilecek en hızlı şekilde ve PTT
Kargo vasıtasıyla minimum maliyetle ulaştırılmasını
sağlıyor. Satıştaki ürünlerin üç boyutlu gösteriminin
yapıldığı ilk Türk e-ticaret sitesi olan ePTTAVM, 2015 yılı
sonunda anlaşma sağladığı firmaların sayısını 765’e,
satıştaki ürünlerin sayısını ise 1 milyon 600 binin üzerine

PTT iştirakleri

çıkarmıştır. Hizmetlerini yurt içiyle sınırlamayan ve ulus-

Satıştaki ürünlerin üç
boyutlu gösteriminin
yapıldığı ilk Türk
e-ticaret sitesi olan
ePTTAVM, 2015 yılı
sonunda anlaşma
sağladığı firmaların
sayısını 765’e,
satıştaki ürünlerin
sayısını ise 1 milyon
600 binin üzerine
çıkarmıştır.

lararası boyuta taşımak için güçlü adımlar atan PTT A.Ş.,
ePTTAVM kapsamında Kosova, Arnavutluk ve Mali’yle
işbirliği anlaşmaları imzalamış olup başka ülkelerle de
benzer işbirliklerinin sağlanması için çalışmalarını hızla
sürdürmektedir.

Başka kimsenin olmadığı yerde PTT var
PTT A.Ş.’nin sunduğu onlarca hizmetten biri de bankacılık. Bankacılık hizmetlerinin etkin, sürekli ve çağdaş
bir anlayışla sunulması vizyonuyla yola çıkan PTTBank
projesi, üç farklı unsuru kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır: işyerlerinin otomasyonu, kurum/kuruluşlarla
işbirliği ve işyerlerinin PTTBank konseptine uygun hale
getirilmesi. 2015 yılında ülke çapında toplam 4 bin 515
şubesi bulunan PTT A.Ş.’nin her şubesinde bankacılık
işlemlerinin kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi için sürdürülen otomasyon süreci aynı yıl itibarıyla tamamlanarak
tüm PTT şubelerinin tamamı bankacılık hizmeti sunar
hale getirilmiştir. Bu gelişmenin önemini daha iyi ifade
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edebilmek için şunun altının çizilmesinde yarar var:
Ülkemizin başka hiçbir bankanın olmadığı 42 ilçe, 1048
belde, 99 kasaba, 220 köy, 162 mahalle ve 2 mezrasında
yalnızca PTT var.
Türkiye’nin dört bir yanında, en yoğun nüfuslu bölgelerinden en ücra köşelerine kadar vatandaşlarımıza ban-

2015 yılı sonu itibarıyla 27
banka, 99 sosyal güvenlik
kuruluşu, 30 elektrik dağıtım
kuruluşu, 106 belediye, 24
telekomünikasyon kuruluşu,
17 sigorta kuruluşu, 56 diğer
kamu kurum ve kuruluşuyla
sağlanan işbirliği anlaşmaları
PTT A.Ş. hizmetlerinin kalite
ve etkinliğini artırırken
benzerine az rastlanır boyutta
bir ortak çalışmaya da örnek
teşkil ediyor.

kacılık ve finans hizmetleri sunan PTT A.Ş. bu hizmetleri
daha üst seviyeye taşıyabilmek için önemli işbirliklerine

A.Ş.’nin hizmet sunmayı ve vatandaşı merkeze koyan, bu

de imza atıyor. 2015 yılı sonu itibarıyla 27 banka, 99

düsturu teknolojiye ayak uydurma prensibiyle harman-

sosyal güvenlik kuruluşu, 30 elektrik dağıtım kuruluşu,

layan anlayışının yansıması niteliğinde. 2009 yılında 167

106 belediye, 24 telekomünikasyon kuruluşu, 17 sigorta

adet PTTMatik’le hayata geçirilen ve 2015 yılında 2 bin

kuruluşu, 56 diğer kamu kurum ve kuruluşuyla sağlanan

126 PTTMatik’le devam eden proje, muadillerine göre

işbirliği anlaşmaları PTT A.Ş. hizmetlerinin kalite ve et-

oldukça genç olmasına rağmen 2015 yılında cihaz sayısı

kinliğini artırırken benzerine az rastlanır boyutta bir or-

ile banka ve kredi kartıyla yapılan para çekme işlem ci-

tak çalışmaya da örnek teşkil ediyor. Vatandaşa hizmet

rolarına göre sektör sıralamasında ilk 10’a girerek büyük

götürürken süreklilik ve yenilikçilik de önemli elbette…

başarı elde etti. Tıpkı PTTBank gibi PTTMatik de yurdun

PTTBank işlemlerinin şubeler kapalıyken bile rahatlıkla

dört bir yanını kapsayan, kimsenin olmadığı yerde olan

yapılabilmesini mümkün kılan PTTMatikler fatura tah-

bir hizmet. Ülkemizin hiçbir banka ATM’sinin olmadığı

silatı, maaş ödemeleri, posta çeki işlemleri ve anlaşmalı

toplam 141 yerleşiminde vatandaşlarımız bankacılık iş-

bankalara ait işlemlerin 7 gün 24 saat yapılabildiği; PTT

lemlerini PTTMatik sayesinde yapabiliyor.

Metin: Çağla Taşkın

Sosyal sorumluluk
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PTT İstİklalden
İstİkbale mİlletİn
hİzmetİnde
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Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir millet zaferi
ve demokrasi destanı olarak yazıldı 15
Temmuz. Milletin iradesi ve demokrasi bilinci
bu silahlı darbe girişiminin bastırılmasına
öncülük etti. Türkiye’nin 176 yıllık millî kuruluşu
PTT, bu hain girişimin ilk anlarından itibaren
meydanlarda, halkın yanındaydı.

Ülkelerin, milletlerin tarihinde hiçbir zaman unutulmayacak, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin izi
silinmeyecek anlar vardır. Bir milleti millet yapan, ulusal
karakterini belirleyen işte o tarihî anlardır. Türkiye Cumhuriyeti 15 Temmuz gecesi işte böyle bir an tecrübe etti.
Millî iradesine, demokrasisine kasteden hain bir girişimi
korkusuzca, canını hiçe sayarak püskürttü Türk halkı.
15 Temmuz gecesi yalnızca ülke tarihine değil, dünya
tarihine de bir demokrasi destanı olarak altın harflerle
yazıldı…
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın
(FETÖ/PDY) devletin bekası ve toplumsal istikrar için büyük tehdit teşkil eden zararlı faaliyetleri kamuoyunca ve
devlet güçleri tarafından bilinmekte, bu faaliyetler karşısında sistematik ve katı önlemler alınmaktaydı. Devletin
en üst kademelerine, en kritik yapılarına sızmayı hedefleyen bu terör örgütünün yapılanmasının ve zararlı faaliyetlerinin günden günde daha bariz şekilde ifşa edilmesi
ve bu örgüt karşısında etkili önlemler alınması, bir yandan başarılı bir temizleme operasyonuna, bir yandan da
örgütün sonunun yaklaştığı bilinciyle daha aşırı hamleler
yapmasına işaret ediyordu. İşte bu tahayyül edilemez
hamlelerin sonuncusu oldu 15 Temmuz…

be deneyimlerine aşina olanların aklına bu kelime hemen geldi; darbeyi hiç yaşamamış veya çok küçük yaşta
deneyimlemiş genç nesilse biraz daha zor ihtimal verdi
yaşananların bir darbe girişimi olabileceğine.

Halk demokrasisine sahip çıktı
Saatler ilerledikçe Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbi ve beyni

Milletin parasıyla alınmış, gerektiğinde halkı ve devleti

niteliği taşıyan, Türk milletinin kolektif benliğinde özel

korumak için kullanılacak silahlarla milletin canına kas-

yere sahip yerlerden çatışma haberleri geldi. Genel-

teden, düzeni değiştirmek isteyen FETÖ mensupları 15

kurmay Başkanlığı, Gölbaşı Polis Özel Harekat Eğitim

Temmuz gecesi hain ve alçakça faaliyetlerini nihai nok-

Merkezi, Akıncı 4. Ana Jet Üssü, Millî İstihbarat Teşkilatı

taya taşıdı. Önce özellikle Ankara’da alçak uçuş yapan

Yerleşkesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, TRT Genel Müdür-

uçaklar dikkati çekti, ardından Boğaziçi Köprüsü’nün

lüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi… Fakat 15 Temmuz ge-

kapatıldığı haberi geldi İstanbul’dan. Geçmişin acı dar-

cesi saldırıya uğrayan, bombalanan öyle bir yer vardı ki

Sosyal sorumluluk
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Silah ve bomba
sesleri, çatışma
gürültüleri hiç
dinmedi 15 Temmuz
gecesi. Bu meşum
gece 16 Temmuz’a
bağlanırken darbe
girişimcisi askerler
gözaltına alınmaya,
girişim bastırılmaya
başladı. Bu girişimin
bastırılmasında en
büyük pay ise Türk

hainliğin boyutunu açıkça gözler önüne seriyor, bu

milletinindi.

milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım

yönüyle insanın idrak sınırlarını zorluyordu. FETÖ
teröristleri 15 Temmuz gecesi millî iradenin yegane timsalini, demokrasimizin ve millî irademizin
güvencesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM)
bombaladı. Tarihinde ilk kez böyle bir saldırıyla
karşılaşan TBMM’de o esnada milletvekilleri bulunuyor, Türk halkı gibi onlar da canları pahasına
demokrasiye sahip çıkıyordu.
Silah ve bomba sesleri, çatışma gürültüleri hiç
dinmedi 15 Temmuz gecesi. Bu meşum gece 16
Temmuz’a bağlanırken darbe girişimcisi askerler
gözaltına alınmaya, girişim bastırılmaya başladı. Bu girişimin bastırılmasında en büyük pay ise
Türk milletinindi. Yaşananların alçakça bir darbe
girişimi olduğunun anlaşılmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk
milletini demokrasiye ve millî iradeye sahip çıkmaya davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı
yayında “Milletimizi illerimizin meydanlarına davet
ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve
ve o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler,
ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın
gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne
kadar hayatımda, bundan sonra da zaten böyle
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bir şey tanımamız söz konusu değil” ifadeleriyle yaptığı
çağrıya anında karşılık veren Türk milleti, meydanlarda
korkusuzca demokrasisini savundu. Tanklara, savaş
uçaklarına, jetlere aldırış etmeden tarihî bir mücadele
ortaya koyan Türk halkı, bu mücadelede isimleri hiçbir
zaman unutulmayacak, her daim minnetle hatırlanacak
241 şehit verdi, yüzlerce halk kahramanı yaralandı. 16
Temmuz günü saat 20:02’de tamamen bertaraf edilen
hain girişim, geride acı bilançosu zihinlerden hiçbir zaman silinmeyecek bir millet zaferi bıraktı.

PTT’den millete destek
Türk milletinin bu demokrasi zaferinde ülkenin 176 yıllık
millî kuruluşu PTT A.Ş. de büyük rol oynadı. Kendini millete hizmete adayan PTT, hain darbe girişiminin ilk anlarından itibaren 40 bin çalışanıyla meydanlarda, halkın

Tanklara, savaş uçaklarına,
jetlere aldırış etmeden tarihî bir
mücadele ortaya koyan Türk halkı,
bu mücadelede isimleri hiçbir
zaman unutulmayacak, her daim
minnetle hatırlanacak 241 şehit
verdi, yüzlerce halk kahramanı
yaralandı. 16 Temmuz günü saat
20:02’de tamamen bertaraf
edilen hain girişim, geride acı
bilançosu zihinlerden hiçbir zaman
silinmeyecek bir millet zaferi bıraktı.

yanındaydı. Girişim bastırıldıktan sonra da meydanları
terk etmeyen ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kurulan bir stantta Türk milletiyle demokrasi nöbeti tutan
PTT, “İstiklalden istikbale milletimizin hizmetindeyiz” sloganıyla yürüttüğü millete destek faaliyetleri kapsamında
“15 Temmuz Şehitler Günü (Milletim Büyüksün)” konulu
bir anma pulu hazırlayarak tedavüle sundu. Böylece 15

sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Her daim Türk
milletinin yanında yer alan PTT, 15 Temmuz silahlı darbe
girişimi sırasında şehit olan vatandaşlarımızın ve gazilerimizin ailelerine destek olmak için bir yardım kampanyası da başlattı.

Temmuz demokrasi destanını ölümsüzleştiren PTT, De-

Her daim milletin yanında yer alan ve millî değerleri

mokrasi Şehitlerimizin anısını da her zaman canlı tutmak

her şeyin üstünde konumlandıran PTT A.Ş., milletimizin

için bir adım atmış oldu. “175 Yıllık Millî Kuruluşumuz PTT,

demokrasi destanının bir parçası olarak halkı merkeze

Millî İrade ile El Ele” başlıklı özel bir video hazırlanarak

koyan anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

BÜYÜKLÜĞÜNÜ TARİHİYLE
YAŞAYAN YAPI

SİRKECİ
POSTANESİ
Metin: Volkan Çağan

Postane binalarımız
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Posta ve Telgraf Nezareti Binası olarak
1909 yılında hizmete sunulan ve takip
eden yıllarda Yeni Postane ve Büyük
Postane isimleriyle anılan Sirkeci
Postanesi’nin sadece isminde yapılan
değişiklikler bile sosyal ve kültürel
tarihimize ışık tutmaktadır. Hem mimari
hem de iletişim tarihimizde önemli bir
yeri olan Büyük Postane tüm görkemiyle
tarihi bugüne taşımaya devam ediyor.
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İnsan topluluklarını göçebe hayattan ayıran ilk unsurun
yerleşik düzene geçmesi olduğu söylenebilir bir çırpıda. Fakat yerleşik düzene geçen insanın, hangi yapıp
etmeleriyle göçebe yaşamın sosyal ve kültürel belirlenimlerinden ayrıdığına öyle hemen karar verilemez. Sayılabilecek birçok kavramın içinde haberleşme mutlaka
olacaktır. Yerleşik hayata geçen insanın kendi dairesi
dışında neler olup bittiğiyle ilgilenmesi, dahası neler yaşadığını diğer dairelere bildirme arzusu karşı konulamaz
bir insan güdüsü olsa gerek. Doğa karşısında oldukça
zayıf bir yapıya sahip olan insanın kendini koruma dürtüsüyle diğer insanlarla bir araya geldiği ve avcı-göçebe
hayattan yerleşik düzene geçtiği düşünüldüğünde aynı
insanın yaşayacağı sosyal, kültürel, iktisadi, stratejik ve
siyasi sıkıntıları da hesaba katmak gerekecektir. Tüm bu
gerekliliklerin sonucunda haberleşme bir ihtiyaç haline
gelmiştir denilebilir. Sesi, ışığı, ateşi, dumanı ve çeşitli
hayvanları birbiriyle haberleşebilmek adına verimli
araçlar haline getiren insanın yollar inşa etmesinde de
birçok etken gibi yine haberleşme arzusu ön plandadır.
Dönemin şartlarına göre dört başı mamur yolların yapılması askerî, ticari ve siyasi anlamda büyük bir gelişmeyi
de beraberinde getirdiği gibi medeniyetin de tohumlarını atar. Haberleşme ağı yollarla birlikte genişlerken haberleşme merkezlerinin ve habercinin resmin en görünür

Postane binalarımız

kısmına yerleşmesi kaçınılmazdır.

Sesi, ışığı, ateşi, dumanı ve
çeşitli hayvanları birbiriyle
haberleşebilmek adına verimli
araçlar haline getiren insanın
yollar inşa etmesinde de birçok
etken gibi yine haberleşme arzusu
ön plandadır. Dönemin şartlarına
göre dört başı mamur yolların
yapılması askerî, ticari ve siyasi
anlamda büyük bir gelişmeyi
de beraberinde getirdiği gibi
medeniyetin de tohumlarını atar.
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Posta teşkilatı kurulmadan önceki dönemler, haberleşme sistemi açısından günümüzün hâkim bakış açısının
gerektirdiği hızda ve nitelikte değildi. Selçuklu Devleti’nin kurduğu yapının üzerine Orta Çağ ve sonrasında
kurulanlar arasında da büyük bir fark yoktu. Osmanlı
Sarayı’ndan vilayetlere gönderilen mektup veya evrak
çavuşlar tarafından muhataplarına ulaştırılırken, vilayetlerden saraya gidecek resmî evrakı da Tatarlar götürüp getirirlerdi. Yol boyunca kurulmuş ve güvenliği tesis
edilmiş menzilhaneler, ihtiyacı karşılayacak atları barındırırken Tatarlar, bir menzilhaneden diğerine atlarla
yolculuk yaparlardı. Son derece güvenilir ve sert mizaçlı
olan Tatarlar silah taşıma özgürlüğüne sahip ve şartlar
ne olursa olsun evrakı muhatabına götürmekle mükellef
görevlilerdi. Daha çok devletin kurumsal işleri üzerine
yoğunlaşan posta sistemi içerisinde halkın haberleşme imkanı kısıtlıydı. Bir yerden başka bir yere mektup
veya paket göndermek isteyen vatandaşın muhatabı
emanetçilerdi. Postanın gideceği yerin uzaklığına göre
değişen ücretler karşılığında çalışan emanetçiler pek de
nitelikli bir hizmet veremezlerdi.
Tanzimat Fermanı’nın ardından hızlanan Batılılaşma
hareketi çerçevesinde kurumlarını yeniden düzenleyen
veya modern kurumlar oluşturan Osmanlı İmparatorluğu’nun posta ve haberleşme hizmetlerini de çağa
uygun bir yapıya sokması kaçınılmazdı. Bu düşünceyle
1840 yılında kurulan Posta Nezareti, kurumsal bir posta
hizmetinin ilk adımı oldu. Kurumsal hizmetlerin kamuya
yayılabilmesi için gereken binalar da takip eden yıllarda
kullanıma açıldı. Bunlardan biri de sadece iletişim tarihimiz açısından değil aynı zamanda mimari tarihimiz
açısından da büyük önem arz eden Sirkeci Postanesi’dir.
Yeni Postane ve Büyük Postane adlarıyla da bilinen meşhur bina seneler boyunca sosyo-kültürel yönden de bir
postane binası olmanın dışına çıkarak yön belirleyici bir
merkez olarak kullanılmıştır.

Osmanlı Sarayı’ndan
vilayetlere gönderilen
mektup veya evrak
çavuşlar tarafından
muhataplarına
ulaştırılırken, vilayetlerden
saraya gidecek resmî
evrakı da Tatarlar götürüp
getirirlerdi. Yol boyunca
kurulmuş ve güvenliği tesis
edilmiş menzilhaneler,
ihtiyacı karşılayacak atları
barındırırken Tatarlar,
bir menzilhaneden
diğerine atlarla yolculuk
yaparlardı. Son derece
güvenilir ve sert mizaçlı
olan Tatarlar silah taşıma
özgürlüğüne sahip ve
şartlar ne olursa olsun
evrakı muhatabına
götürmekle mükellef
görevlilerdi.
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İstanbul Sirkeci’de olanca haşmetiyle görenleri büyü-

1900’lü yılların başından 1930’lu yılların ortasına kadar

leyen Büyük Postane, hizmete sunulmasının ardından

özellikle devlet kurumlarının mimarisinde hâkim olan I.

geçen 107 yılın sonunda yapıldığı amaca uygun olarak

Ulusal Mimarlık Akımı’nın mimaride milliyetçi unsurları

kullanılıyor. Adını verdiği Büyük Postane Caddesi’nin

hedefleyen yaklaşımı, klasik Osmanlı mimarisinin un-

mutat temaşasını oluşturan, işe yetişenlere, seyyar sa-

surlarına ve süslemelerine sıkça başvurmuştur. Birinci

tıcılara, dışarıya taşan dükkanlara, dünyanın birçok

Ulusal Mimarlık Akımı’nın sürükleyici isimlerinin önemli

köşesinden gelmiş turistlere yüz yıl öncesinden görkemli

tasarımları arasında Ankara’daki Devlet Resim ve Hey-

bir selam taşıyor. 1903 yılında Mimar Vedat Tek tarafın-

kel Müzesi, TCDD Merkez Binası, Ziraat Bankası Genel

dan projelendirilip inşaatına başlanan Büyük Postane

Müdürlüğü, Osmanlı Bankası, İş Bankası ve İkinci Meclis

binası, altı yılın ardından 1909 yılında Mimar Muzaf-

Binası’nın olduğu düşünülürse Büyük Postane’nin nasıl

fer tarafından bitirilmiş. 19. yüzyıl Osmanlı mimarisini

bir mimari çerçeve içerisinde hayata geçirildiği anlaşıla-

belirgin özelliklerini haiz taş binanın bir diğer özelliği

bilir. I. Ulusal Mimarlık Akımı’nın İstanbul’daki en önemli

de Vedat Tek’in öncülüğünü yaptığı I. Ulusal Mimarlık

eserlerinin başında gelen Mimar Kemaleddin’in Kemer

Akımı veya Neoklasik Türk Üslubu olarak da bilinen mi-

Hatun Camii, ayrıca Beşiktaş, Haydarpaşa ve Kuzgun-

mari kavrayışın en önemli eserlerinden biri olmasıdır.

cuk iskeleleri söz konusu akımın nispeten sivil mimariye
daha yakın örnekleri arasında gösterilir. Büyük Postane

Postane binalarımız

Büyük Postane
binası akımın önemli
isimlerinden Vedat
Tek’in klasikle neoklasiği
harmanladığı görkemli
bir mimari eser olarak
değerlendirilebilir.

binası akımın önemli isimlerinden Vedat Tek’in klasikle
neoklasiği harmanladığı görkemli bir mimari eser olarak
değerlendirilebilir.
Büyük Postane’nin mimarı Vedat Tek’in hayatını incelemek, yıkılmak üzere olan Osmanlı İmparatorluğu’nun
çağını ne ölçüde kavradığının göstergelerinden biridir.
1873 yılında dünyaya gelen ve Sırrı Paşazade Mehmet
Vedad ismi konulan Vedat Tek, şair ve bestekâr Leyla
Saz Hanım ile Bağdat, Diyarbakır, Trabzon ve Adana
valilikleri yapan meşhur vezir Giritli Sırrı Paşa’nın oğludur. Kardeşi Yusuf Razi Bey Paris’te inşaat mühendisliği
okuyup İstanbul Şehreminliği, Nafia Nazırlığı ve Posta
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Telgraf Nazırlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Bir diğer
kardeşi Nezihe Hanım piyanisttir. Orta öğrenimini Mekteb-i Sultani’de gören Vedat Tek, eğitimine Fransa’da
devam etti. Üstün başarılarla geçen yüksek eğitiminin
sonunda yurda dönen Tek, Mimar Kemaleddin’le birlikte
mimaride yeni bir milli anlayış ortaya koymayı hedefledi. Zira o güne kadar Osmanlı topraklarında mimarlık
hizmeti gayrimüslimlerin elindeydi. Türkler’in mimarlık
mesleğini beceremeyeceğine dair genel kanıyı bozan
hamleler Batılılaşma hareketi sonrası başladı. Vedat Tek
Türkiye’nin Batılı anlamda eğitim görmüş ilk mimarlarından biri olarak hem kendi kültürünün temel taşlarını
biliyor hem de Batı’nın entelektüel seyrini yakından
tanıyordu. Bu yapı içinde Mimar Kemaleddin’le birlikte
ortaya koydukları I. Ulusal Mimarlık Akımı, kendini en
çok devlet kurumlarının binalarında gösterse de sivil
mimaride yaygınlaşamadı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını takip eden yıllarda etkinliğini koruyan akım
zaman içerisinde yaygınlığını yitirmiş olsa da mimari
geleneğimizde kendine has bir kanal açmayı başarmış
ve belli bir bilinç yaratmıştır.
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Böyle bir mimari anlayıştan doğan Büyük Postane, otuz
yaşındaki Vedat Tek’in ilk eseridir. Üç bin iki yüz metrekarelik bir alana oturan dört katlı binanın ön cephesi iki
köşesinden yükseltilen kubbelerle kapatılmıştır. Cephesi
yontma taş ve mermer olan Büyük Postane’nin süslemeleri 16. yüzyıl Osmanlı üslubundan izler taşır. Ana girişi
büyük bir salona açılan Büyük Postane’nin çatıya kadar
yükselen tavanı gün ışığından daha fazla yararlanmak
adına turuncu ve mavi camlarla kaplanmıştır. Görsel
bir şölene kapı aralayan tavanın sunduğu ferahlık hissi,
vitray pencerelerin üzerindeki çini süslemelerle birleşince göz alıcı bir hava oluşturur. Vedat Tek’in tuğlalarını
bile özel olarak tasarladığı bina, yıldız motifli mermer
merdivenleri ve uzun koridorlarıyla görenlerini 16. yüzyıl
Osmanlı mimari estetiği içerisinde bir yolculuğa çıkarır.
1909 yılında Posta ve Telgraf Nezareti Binası olarak hizmete açılıp 1930’lara kadar Yeni Postane, daha sonraki
yıllarda Büyük Postane olarak adlandırlan bina 19271936 yılları arasında İstanbul Radyoevi olarak hizmet
verdi. 1936 yılından 1958 yılına kadar binanın bir kısmı
İstanbul Adliyesi olarak, diğer kısımları posta ve telgraf hizmetleri için kullanılmıştır. 1958 yılından bu yana
tamamen posta ve telgraf hizmetleri veren bina bugün
İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü olarak kullanılıyor. Binanın giriş katı ise Sirkeci PTT Merkezi ismiyle

Postane binalarımız

postane vazifesi görmektedir. Tüm bunların yanı sıra

1909 yılında Posta ve
Telgraf Nezareti Binası
olarak hizmete açılıp
1930’lara kadar Yeni
Postane, daha sonraki
yıllarda Büyük Postane
olarak adlandırlan bina
1927-1936 yılları arasında
İstanbul Radyoevi olarak
hizmet verdi. 1936 yılından
1958 yılına kadar binanın
bir kısmı İstanbul Adliyesi
olarak, diğer kısımları
posta ve telgraf hizmetleri
için kullanılmıştır.
iletişim tarihi müzesine de evsahipliği yapan Büyük Postane posta işlerinin yürütüldüğü ilk bina olması sebebiyle
PTT tarihinde önemli bir yere sahiptir. Yıllar boyunca
buluşma noktası olan Büyük Postane, bu yönüyle de bir
iletişim merkezi olmayı başarmıştır. Yıllar boyunca heyecanların, üzüntülerin, sevinçlerin ve sevdaların aracısı
olan Büyük Postane bugün de aynı duyguları barındıran
önemli bir tarihî değer olarak hizmet vermeye devam
ediyor.
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İLK POSTA NAZIRI:

AHMET
ŞÜKRÜ
BEY
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Tunç mektup MÖ 1235

İlk mektup örneklerine yazının mucidi Sümerlerde rastlanıyor olsa da, bu uygarlığın düzenli bir posta teşkilatı kurmuş olduğuna dair hiçbir kaynak yoktur. Babil
hükümdarı Hammurabi’nin diğer devlet yöneticilerine
gönderdiği mektuplarsa, tarihin ilk askeri ve siyasi yazışmaları sayılabilir. Tüm bunlara rağmen, düzenli posta
teşkilatını kuran ilk medeniyet Perslerdir.
Bir günlük seyahat mesafesine kurulan posta istasyon-

Günümüzün ileri
teknolojisi, mesafeler
arası iletişimi son
derece kolaylaştırmış
ve yaygınlaştırmış olsa
da iki yüz yıl kadar
önce durum hiç de
böyle değildi. Telgrafın
yaygınlaşması ve
ardından telefonun
icadıyla kolaylaşan
iletişim, bunlardan
önce mektuba
mahkumdu.
Mektubunsa
gecikmeden ve doğru
yere ulaşması için iyi
bir organizasyon ve
disiplin gerekiyordu.

larında sürekli dinlenmiş atlar ve personel bulunduran
Persler, bu uygulamaya günümüzden yaklaşık 2500 yıl
önce başladılar. Şehirlerdeki posta merkezlerinde toplanan mektupları alan görevli bir gün boyunca at sürerek istasyona geldiğinde mektupları başka bir görevliye
teslim ediyor, mektuplar aynı sistemle yoluna devam
ederken görevli de sıra kendisine gelene kadar bu istasyonda dinleniyordu. Böylece dönemin şartlarıyla en hızlı
şekilde mektupların teslim edilmesi sağlanıyordu. Bu
sistem daha sonraları Yunanlar tarafından da benimsenmiş ve Roma İmparatorluğu’na kadar kullanılmaya
devam etmiştir.
İslam coğrafyasında “berid” adı verilen posta teşkilatının
Hz. Muhammed döneminde de var olduğu düşünülse
de, bu teşkilatın düzenli bir şekilde yapılanıp resmiyet
kazanması Hz. Ömer’in halifeliği dönemine denk gelir.
Perslerin yöntemine benzer şekilde işleyen berid teşki-

latı, Abbasi ve Emevi dönemlerinde iyice güçlenmiştir.
Emeviler döneminde bu teşkilatın bütçesinin 4 milyon
dirheme kadar çıktığı düşünülmektedir.
Göçebe yaşayan Türklerde ise iletişim daha farklı gelişmiştir. Gündüzleri bayraklarla iletişim kuran Türkler, geceleri davul ve borular dışında “karguy” adı verilen ateş
kulelerini kullanmışlardır. Kağanların mektuplarını hem
diğer beylere hem de komşu devletlerin hükümdarlarına
iletmede ise atlı kuryeler tercih edilmiştir. Yerleşik hayata
geçildiğinde askerî amaçlarla birlikte ticari amaçlarla
da posta güvercinlerinden yararlanılmış, özellikle Selçuklular döneminde berid teşkilatı geliştirilerek kullanılmaya devam etmiştir.
Osmanlı’da ise II. Mahmud dönemine kadar düzenli bir
posta teşkilatından söz etmek mümkün değildir. Geçmi-
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Geçmişinin Orta
Asya’ya kadar
ulaştığı düşünülen
ulak teşkilatı,
Osmanlı’nın kuruluş
dönemlerinden
itibaren devletin
haberleşme işini
sırtlandı.

şinin Orta Asya’ya kadar ulaştığı düşünülen ulak teşkilatı,
Osmanlı’nın kuruluş dönemlerinden itibaren devletin
haberleşme işini sırtlandı. Ulak olarak görev alan kişiler,
devlet tarafından belirlenir ve başkaları tarafından kullanılması kesinlikle yasak olan kıyafetler giyerlerdi. Uzun
yıllar boyunca hepsi Kırım Tatarlarından seçildiği için,
ulaklar Tatar olarak da anılırlardı.
Padişahın ve devlet görevlilerinin haber ve mektuplarını
taşıyan ulakların, padişahtan aldığı “ulak hükmü”yle istediği kişinin atına el koymak ve tüm ihtiyaçlarını
karşılamak gibi yetkileri vardı. Daha sonraları ulak
hükmünün vezirler, defterdarlar, ağalar; taşrada beylerbeyleri, sancakbeyleri, kadılar ve subaşılar tarafından
da verilmesiyle birlikte bu sistem bozulmaya başladı. Bu
kişilerin, sadece kendileri için değil hizmetkarları ve hatta kıyafetlerini taşımak için bile atlara el koymaları halkı
mağdur etmiş, bu durum halk arasında “ulak zulmü”
olarak adlandırılmıştır.
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Bu durumun en yoğun olarak yaşandığı Kanuni Sultan
Süleyman döneminde, 1530 yılında bir ferman çıkarılmış,
ulak sayısının azaltılmasıyla birlikte ulak kullanımına
da sınırlama getirilmişti. Haber gönderenin emrindeki
kişinin atıyla gidemeyeceği mesafeler için ulak gönderilmesi, ikiden fazla ulak gönderilmemesi ve ulakların el
koydukları atları vardıkları merkezlerdeki kadılara teslim
etmesi gibi şartlar bu fermanla emredilmişti.
Bu fermandan sonra ulak hükmü uygulamasını kaldıran
Sadrazam Lütfü Paşa, menzil teşkilatını kurdu. Perslerin
kurduğu sistemin bir benzeri şeklinde işleyen menzilhaneler, ordunun sefere çıkarken konaklaması, yolcuların
ve kervanların geceyi geçirmesi gibi işlevleri dışında,
ulakların zorunlu durumlarda at değiştirmesi ve konaklaması için kullanılan yapılardı. Yeni bir menzilhane
inşa edilirken ulakların rahatlıkla alabileceği mesafe
göz önüne alınırdı. Bunun dışında köprü başları, yolların
kesiştiği kavşak noktaları ve dağ geçitleri gibi yerler de
menzilhane yapımı için tercih edilirdi.
Menzil sistemiyle gelen yeniliklerden birisi de ulaklara
sağlanan atlar için kira alınmasıydı. Ancak bu sistem de
zamanla suistimal edilmeye başladı. Bundan rahatsız
olan ve başka devletlerde işleyen posta sistemlerini
gören II. Mahmud, 1832 tarihinde yayımladığı hatt-ı

Günümüzün ileri teknolojisi,
mesafeler arası iletişimi
son derece kolaylaştırmış
ve yaygınlaştırmış olsa
da iki yüz yıl kadar önce
durum hiç de böyle değildi.
Telgrafın yaygınlaşması
ve ardından telefonun
icadıyla kolaylaşan iletişim,
bunlardan önce mektuba
mahkumdu. Mektubunsa
gecikmeden ve doğru
yere ulaşması için iyi bir
organizasyon ve disiplin
gerekiyordu.

hümayunla isteklerini Sadrazam Reşid Mehmet Paşa’ya
bildirdi. Bu hatt-ı hümayuna göre haberleşme düzenlenecek ve ulak hizmetinden yararlanamayan halk da bu
sistemden faydalanabilecekti.
Ancak yolların düzgün ve güvenli olmaması sebebiyle
zor durumda olan ulaşım yüzünden bu sistem tam anlamıyla uygulanamadı. Üsküdar ve İzmit arasında posta
taşımacılığı denenmiş, buradan edinilen tecrübeyle
teşkilat iyileştirilmeye çalışılmıştı. Bu rotadaki posta taşımacılığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla birlikte de
İstanbul-Edirne arasında posta taşımacılığı başlamış
Hadi Efendi’nin posta müdürü olmasıyla postacılık kurumunun ilk somut adımları atılmıştı.

Çağın gereklerini gözeten posta teşkilatı
II. Mahmud’un ölmesinden sonra tahta geçen Sultan
Abdülmecid’in döneminde ise postacılık kurumu tam
anlamıyla oluşmuştur. 3 Kasım 1839’da Gülhane’de Tanzimat Fermanı’nın okunmasıyla başlayan reform hareketleri, düzenli posta teşkilatının kuruluşunu başlatmıştı.
Posta taşıma hizmetinin tüm imparatorluğa yayılması
için yürütülen çalışmaların başına Mustafa Sami Efendi
getirilmişti. Avrupa’daki posta teşkilatlarının çalışma
sistemlerine hâkim olan Mustafa Sami Efendi, Ticaret
Sultan II. Mahmud

96

Bakanlığı’na bağlı olan Posta Müdürlüğü’ne getirildi.
İlerlemiş olan çalışmaları devralıp tamamlayan Ahmet
Şükrü Bey’in 23 Ekim 1840 yılında Posta Nezareti’nin başına getirilmesiyle, modern anlamda posta teşkilatı da
kurulmuş oldu. Kuruluşundan çok kısa süre sonra Posta
Nezareti kendinden beklenen görevi yerine getirmiş,
Akoba M. Münfahham’ın Türkiye’de Pul ve Pulculuk adlı
kitabında verdiği bilgiye göre 28 Ekim 1840’ta İstanbul’dan Edirne’ye, 2 Kasım 1840’ta ise Anadolu’ya halkın
ilk mektup ve diğer posta maddelerini yola çıkarmıştır.
Bağdat Valisi Gürcü Mehmet Necip Paşa’nın oğlu ve
Sadrazam Mahmut Nedim Paşa’nın kardeşi olan Ahmet
Şükrü Bey’in doğum tarihi tam olarak bilinmiyor. Babıâli’de yetişen ve Posta Nazırlığı’ndan önce Orman Müdürlüğü ve Cizye Muhasebeciliği görevlerini yerine getiren
Ahmet Şükrü Bey, bu vazifeden sonra da Gümrük Emini
ve İstanbul Şehremini olarak görev almıştır.
1877 yılında hayata gözlerini yuman Ahmet Şükrü Bey’in
iki yıllık Posta Nazırlığı sırasında yaptığı işler, kısa hizmet
süresine rağmen son derece önemlidir. İlk iş olarak merkezlerde ve taşrada postaneler açılması için çalışmalara
başlayan Posta Nezareti, bu sırada ulaklık görevini yerine getiren kişiler arasından 100 kişiyi seçmiş ve içlerinden birini Postane-i Amire’ye bağlı “Tatar Ağası” olarak
atamıştır. Ahmet Şükrü Bey’in nazırlığı sırasında yapılan
bir diğer icraat ise taşınacak maddelerin belirlenmesiydi. Halkın ve tüccarların istekleri göz önüne alınarak hazırlanan tasarıya göre, mektup ve evrakın dışında para
ve küçük boyutlu eşyalar merkezler arasında taşınacak,
daha küçük yerleşim yerlerine ise sadece mektup ve evrak teslimatı yapılacaktı.
1855 yılında kurulan Telgraf Müdürlüğü’nün Posta Nezareti’ne bağlanması da Ahmet Şükrü Bey’in nazırlığı
döneminde gerçekleşmiş ve nezaretin adı Posta ve Telgraf Nezareti olarak değiştirilmiştir. 21 Eylül 1871 tarihinde
gerçekleşen bu birleşmenin en büyük amacı ise bina
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ve personelden tasarruf sağlanmasıydı. Ahmet Şükrü
Bey’in attığı sağlam temeller üzerinde yükselen posta
teşkilatı, 1909 yılında, henüz Osmanlı topraklarında
telefon olmamasına rağmen, Posta Telgraf ve Telefon
Nezareti’ne dönüştürülerek bu yeni teknolojinin ülkeye
getirilmesi ve yaygınlaştırması için çalışmalara başlanmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında büyük emeği
olan telgrafçı ve postacıların yetiştiği bu kurum, Ahmet
Şükrü Bey başta olmak üzere pek çok yönetici ve personelin emeğiyle günümüze kadar gelmiştir.
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DOĞA, TARİH
VE KÜLTÜR HARİKASI

BURSA
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Hem doğal güzelliği
hem tarihiyle görenleri
büyüleyen bir şehir
Bursa. Uludağ,
Softaboğan Şelalesi,
Ulubat Gölü, İngeöl
Ormanları gibi
doğal güzellikleriyle
doğaseverlerin ilgisini
çeken kent, Ulu Camii,
Yeşil Türbe, Orhangazi
Camii, Nikaia Antik
Kenti, İznik Ayasofya
Müzesi gibi tarihî
yapılarıyla da tarih
meraklılarının mutlaka
uğraması gereken
şehirler arasındadır.

100

Nikea Antik Kenti

Ilıman iklimi ve yemyeşil doğasıyla adeta cennetten bir
köşe sayılan Bursa’da yerleşimin günümüzden yaklaşık
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7 bin yıl önce başladığı düşünülür. Orhangazi ilçesi sınırlarında yer alan Ilıpınar Höyüğü’nde ele geçirilen antik

“Tarihin
babası” lakaplı
Heredotos’un
kayıtlarına
göre, Bitinyalılar
bölgeye gelene
kadar bu bölgede
bulunan tek
kent, bugünkü
adıyla Gemlik
olan Cius’tur. Bu
kentin tarihi MÖ
12. yüzyıla kadar
uzanmaktadır.

buluntular arasında gelişmiş tekniklerle yapılmış çanak
çömlek eserlerinin dışında bol miktarda ahşap destekli
kerpiç yapı bulunur. Bursa ve çevresiyle ilgili en eski kesin
bilgiler ise MÖ 700’lere dayanır. Bu dönemlerde yaşamış olan Yunan yazar Homeros, bölgeyi Mysia olarak
anar. “Tarihin babası” lakaplı Heredotos’un kayıtlarına
göre, Bitinyalılar bölgeye gelene kadar bu bölgede bulunan tek kent, bugünkü adıyla Gemlik olan Cius’tur. Bu
kentin tarihi MÖ 12. yüzyıla kadar uzanmaktadır.
MÖ 6. yüzyılda Lidyalıların egemenliğine giren Bursa
bölgesi, bu dönemde gördüğü savaşlar sebebiyle çok
tahrip olur ve bu savaşların sonucunda kısa süreliğine
de olsa Pers yönetimine geçer. MÖ 4. yüzyılda Perslerle
savaşıp galip gelen Trak kökenli Dedalses’in bölgede
bağımsız Bitinya Krallığı’nı kurmasından sonra Bursa
bölgesi Bitinya olarak anılmaya başlar. Kartaca Kralı
Hannibal’ın Roma’yla yaptığı meşhur savaşı kaybetmesi
üzerine geri çekilirken Bitinya Kralı Prusias’a sığınması,
Bursa’nın kurulmasının ilk adımını oluşturur. Kral Prusias’ın misafirperverliğinden etkilenen Hannibal yeni bir
yerleşim yeri kurulması için teşvik ve destekte bulunur.
Prusias’ın adını taşıyan bu yerleşim yerinin adı zamanla
Prusa’ya, sonraları ise Bursa’ya dönüşür.
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MÖ 74 yılında Roma İmparatorluğu tarafından ele
geçirilen Bitinya bölgesi, Roma’nın eyaletlerinden biri
haline gelir. Hıristiyanlık tarihinde olduğu kadar dünya
siyasi tarihinde de çok önemli bir yere sahip olan İznik
Konsillerinin ilki, Roma İmparatorluğu egemenliğinde,
bu bölgede gerçekleşir. İlerleyen yıllarda imparatorluğun resmî dini haline gelecek olan Hıristiyanlığın içindeki
anlaşmazlıkları çözmek isteyen İmparator Konstantin,
325 yılında Birinci İznik (Nikaia) Konsili’nin toplanmasını
emreder. Bu Konsil’de alınan, aralarında Paskalya Bayramı’nın kutlanacağı tarihin de yer aldığı kararlar günümüzde bile Katolik, Ortodoks ve Protestan kiliselerince
kabul edilmektedir. Daha sonra Doğu Roma İmparatorluğu hakimiyetinde, 787 yılında gerçekleşecek ve hem
Doğu hem de Batı Kiliseleri tarafından kabul edilen son
Ekümenik Konsil olan İkinci İznik Konsili, sonradan camiye çevrilmiş olan İznik Ayasofya Kilisesi’nde toplanır.

Cihan imparatorluğunun beşiği
Türklerin bu bölgeye geldiği tarih olarak 1081 yılı gösterilir. Bu tarihten itibaren 16 yıl boyunca Anadolu Selçuklu
Devleti’ne başkentlik yapan İznik, I. Haçlı Seferi’nde
yaşadığı kuşatmaya beş hafta kadar dayandıktan sonra
1097 yılında Haçlıların kontrolüne geçer. İznik’i kaybeden
Türkler, aynı yıl içinde düzenlenen bir seferle ilk kez Bursa’yı ele geçirir. Bu savaşlar sırasında Haçlı ordusuyla
batıdan gelen Latinlerin İstanbul’u zapt edip yağmalaması, Bizans İmparatorluğu’nun başkentinin İznik’e
taşınmasına sebep olur. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad tarafından Kayıların başındaki Ertuğrul
Gazi’ye Bursa’daki Söğüt ve Kütahya’daki Domaniç
bölgelerinin verilmesi ise ilerleyen yıllarda meydana gelecek büyük olayların kıvılcımı olur. 1281 yılındaki vefatına
kadar yaklaşık 1000 kilometrekarelik bir coğrafyayı fetheden Ertuğrul Gazi’den sonra Kayıların başına geçen
Osman Gazi de Anadolu Selçukluları için uçbeyliği görevini sürdürmeye devam eder. Selçukluların 1243 yılında
Moğollarla yapılan Kösedağ Savaşı’nı kaybetmesinden
sonra Anadolu’da merkezî otorite ve güvenlik kalmayınca, Selçuklu sultanlarını İlhanlıların tayin etmeye
başlamasını kabul etmeyip bağımsızlığını ilan eden pek
çok Türkmen beyliğinin aksine, Osman Gazi Selçuklu
yönetimine bağlılığını sürdürerek Bizans kalelerine yaptığı akınlara devam eder. İlhanlıların Anadolu Selçuklu
Sultanı III. Alaeddin Keykubad’ı İran’a götürmesi üzerine
oluşan siyasi boşluk üzerine Osman Gazi de beyliğinin
bağımsızlığını ilan eder. Osmanlı Beyliği’nin, Karacaşehir’de Dursun Fakih tarafından okunan hutbeyle 1299’da
kurulduğu kabul edilse de, Prof. Dr. Halil İnalcık yaptığı
araştırmalara dayanarak beyliğin bağımsız bir devlet

Türklerin bu bölgeye
geldiği tarih olarak 1081
yılı gösterilir. Bu tarihten
itibaren 16 yıl boyunca
Anadolu Selçuklu
Devleti’ne başkentlik yapan
İznik, I. Haçlı Seferi’nde
yaşadığı kuşatmaya beş
hafta kadar dayandıktan
sonra 1097 yılında
Haçlıların kontrolüne geçer.
İznik’i kaybeden Türkler,
aynı yıl içinde düzenlenen
bir seferle ilk kez Bursa’yı
ele geçirir.
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niteliği kazanmasının, 1302 yılında Yalova’da Bizans’a
karşı yapılan Koyunhisar Muharebesi’nden sonra oldu-

Bilecik, İnegöl,
Yarhisar ve
Yenişehir’i fethedip
Yenişehir’i devletin
merkezi haline
getiren Osman
Gazi’nin asıl amacı,
bölgenin en önemli
merkezleri olan
Bursa ve İznik’i ele
geçirmektir.

ğunu kaydeder.
Bilecik, İnegöl, Yarhisar ve Yenişehir’i fethedip Yenişehir’i devletin merkezi haline getiren Osman Gazi’nin
asıl amacı, bölgenin en önemli merkezleri olan Bursa
ve İznik’i ele geçirmektir. 1316 yılında kuşatılan Bursa,
kuşatmaya 10 sene boyunca dayanmayı başarır. Onuncu yılda Osman Gazi hastalanınca kuşatmayı devralan
oğlu Orhan Gazi, Mudanya Limanı ve Orhaneli’yi fethederek Bursa’nın dışarıyla bütün bağlantılarını keser.
Bunun üzerine fazla dayanamayan şehir düşer. Kentin
fethini göremeyen Osman Gazi, vasiyeti üzerine sağlığında giremediği Bursa’nın Tophane semtinde bulunan
Gümüşlü Kubbe’ye defnedilir. 14. yüzyıl başından 20.
yüzyıla dek varlığını sürdürecek Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ve kök salmasına tanık olan bölge, 2014 yılında
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne “Bursa ve Cumalıkızık:
Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” adıyla kaydedilir.
Liste’ye dahil olan 6 unsur şunlardır: Orhangazi Külliyesi
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Bursa Cumalıkızık Köyü

ve çevresini içine alan Hanlar Bölgesi, Hüdavendigar
(I. Murad) Külliyesi, Yıldırım (I. Bayezid) Külliyesi, Yeşil
(I. Mehmed) Külliye, Muradiye (II. Murad) Külliyesi ve
Cumalıkızık Köyü.
Türkiye’nin 2009 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne kaydettirdiği
Karagöz de Bursa kökenlidir. Türk gölge oyununun baş
karakterleri Karagöz ve Hacivat’ın gerçekten yaşayıp
yaşamadığı, yaşadıysa da nerede yaşadığı kesin olarak
bilinmemekle birlikte yapılan araştırmalar ikilinin Orhan
Gazi döneminde Bursa’da yaşadığı veya hikayenin bu
dönemde, burada doğduğu noktasında birleşir. Karagöz
ve Hacivat’a ilişkin bilgiler rivayetlere dayanır. Evliya Çelebi’nin de desteklediği bir anlatıya göre Bulgar gaydası
çalan ve bazı oyunlarda Çingene olduğunu söyleyen Karagöz’ün, Bizans İmparatoru Konstantin’in seyisi Sofyozlu Bali Çelebi olduğunu söylenir. Bir başka söylenceye
göreyse Karagöz, Trakya’da bulunan Samakol köyünün
demircisidir. Orhan Gazi döneminde Bursa’ya gelen Karagöz, Hacı İvaz Ağa’yla, yani Hacivat’la birlikte bir cami
inşaatında çalışmaktadır. Kavga etmekten çalışamayan
ikili diğer işçilerin çalışmasını da engellemektedir. Orhan
Gazi’nin “Camii zamanında bitmezse kelleni alırım!”
dediği mimarın gecikmeye Karagöz ve Hacivat’ın sebep
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Orhangazi Camii

1339 yılında inşası

olduğunu söylemesiyle, ikilinin kavgaları başlarının ke-

tamamlanan

silmesiyle sonlanır. İkiliyi çok seven Şeyh Küşteri, üzün-

Orhangazi Camii,

tüsünü gidermek için Karagöz ve Hacivat’ın deve derisinden kuklalarını yapıp bunları perdeye yansıtarak bu

motiflerindeki sade

geleneğin başlatıcısı olur. Söylencelerin ne kadar doğru
olduğunu bilmek mümkün olmasa da Şeyh Küşteri’nin

şıklıkla dikkat çeker.

gerçek bir şahıs olduğuna ve gölge oyunu geleneğini

Yapıldığı dönemlerde

Küşteri’nin Belediye binasının karşısında bulunan mezarı

han, hamam, aşhane,

başlatan kişi olduğuna da kesin gözle bakılmaktadır.
ise bir apartman inşaatı sırasında kaybolmuştur.

zaviye, mektep gibi

Uzun yıllar İznik’e bağlı olan ve sadece kale içi yerleşi-

bölümler içermesiyle

iskan görür. Kalenin dışına taşan bu iskan, şehrin gele-

miyle sınırlı kalan Bursa, Orhan Gazi döneminde büyük

tam bir külliye özelliği

cekteki merkezlerinin çekirdeklerini oluşturacak cami,

taşıyan camii, 1413

ve darphane gibi yapıları da içerir. 1339 yılında inşası ta-

yılında Bursa’nın işgal

hamam, çeşme ve medrese gibi eserlerin dışında köprü
mamlanan Orhangazi Camii, motiflerindeki sade şıklıkla
dikkat çeker. Yapıldığı dönemlerde han, hamam, aş-

edilmesiyle harap

hane, zaviye, mektep gibi bölümler içermesiyle tam bir

olmuş ve Çelebi

edilmesiyle harap olmuş ve Çelebi Mehmed döneminde

külliye özelliği taşıyan camii, 1413 yılında Bursa’nın işgal

Mehmed döneminde

onarılmıştır. Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan ve

onarılmıştır.

Ulu Camii ise hem Bursa’nın hem Anadolu’nun en güzel

4 yıl süren inşa süreci 1400 yılında tamamlanan Bursa
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camilerinden biridir. 2 minaresi ve 20 kubbesi bulunan
Ulu Camii, çok ayaklı camilerin en görkemli örneği kabul
edilir. Caminin iç mekanında, tepesi açık bir kubbenin
altında bulunan şadırvan, bu camiinin ayırıcı özelliğidir.
19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında farklı
hattatların elinden çıkmış 192 levha ve duvar yazısı camiinin iç güzelliğini artırırken, bu yazılar hat sanatının

Mimari güzellikleri
saymakla bitmeyecek olan
Bursa, doğal güzellikler
açısından da aynı oranda
şanslıdır.

doruk noktaları arasında gösterilir.
Yıldırım Bayezid’ın oğlu Çelebi Mehmet’in Fetret Döne-

Mimari güzellikleri saymakla bitmeyecek olan Bursa,

mi’ni sona erdirip tahta çıkmasından sonra inşa ettirdiği

doğal güzellikler açısından da aynı oranda şanslıdır. Kış

Yeşil Külliye içinde bulunan Yeşil Camii ve Yeşil Türbe de

sporlarının vazgeçilmez merkezi olan Uludağ ve kuzey-

Bursa’nın simgeleşmiş yapılarındandır. Bulunduğu sem-

doğu yamaçlarına yayılmış İnegöl Ormanları, ülkemizin

te ismini veren bu külliyede yer alan camiinin içindeki

en büyük mağaralarından biri olan Oylat Mağarası’na

eşsiz çiniler, bugün bile görenleri hayran bırakmakta-

da evsahipliği yapar. Bursa, deniz manzarası dışında

dır. Yapıldığı dönemlerde minarelerinde bulunan yeşil

İznik ve Ulubat gölleriyle harika göl manzaralarına da

ağırlıklı süslemelerden ötürü bu adı aldığı düşünülen

sahiptir. Nüfus açısından ülkemizin en büyük dördüncü

cami, Bursa’da inşa edilen ilk mermer yapıdır. Caminin

şehri konumundaki Bursa, 2016 Dünya Yaşanabilir Şe-

ön yüzü, pencereleri, kapısı ve kitabeleri mermer işçili-

hirler sırasında dünyada yirmi sekizinci, ülkemizde ise

ğinin en güzel örnekleri arasında kabul edilir. Camiinin

birinci sırada yer almaktadır. Kısacası Yeşil Bursa, hem

yapımında kullanılan mermerler Marmara Adası’ndan

doğal hem tarihî güzellikleriyle kesinlikle gezmeye, gör-

getirilmiştir.

meye değer bir şehirdir.

Metin: Elvin Otman
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İletİşİm tarİhİnde
bİr dönüm noktasI:

TELGRAF
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Telefonun yaygın
kullanılmadığı, kısa
mesajların, elektronik
postaların, görüntülü
konuşmaların olmadığı
bir dönemin en hızlı
iletişim aracıdır telgraf.
Üstelik yalnızca uzakları
yakın etmemiş, çoğu
zaman tarihin akışını
değiştirecek gelişmelere
imza atmıştır.

başlatılır. 1792 yılında, Fransız Claude Chappe 49 ayrı
konuma ayarlanabilen ve her konumda farklı bir harf ya
da rakam gösteren iki kollu makinaları, birbirine yakın
tepeler üzerine kurduğu kulelere yerleştirerek bir ağ
kurar. Denizcilikte uzaktan haberleşme için kullanılan
bayraklı semafor sistemine benzer bir yöntemle ileti alıp
gönderen bu ağ, telgrafla iletişimin ilk örneği kabul edilmiştir. Bu optik telgraf sistemi, çok kullanışlı olmasa da o
dönem için mektup haberleşmesinden çok daha süratli
bilgi alışverişine olanak tanıdığı için hızla benimsenir
ve yaklaşık 50 yıl içinde Fransa’daki kule ağı yaklaşık 4
bin 828 kilometreye genişler. Telgraf özellikle Napolyon
döneminde, imparatorluğun kontrolü ve orduların hızlı
hareketi için yaygın olarak kullanılır. Bu dönemde diğer
Avrupa ülkelerinde de telgraftan yararlanılmaktadır.

Telgrafın telleri dünyayı sarıyor
Elektrik kullanımının yaygınlaşması, telgraf sistemini de
dönüştürür. 1830 yılında İngiliz Joseph Henry elektirik
akımını teller aracılığıyla uzaklara taşıyarak alıcı konumunda bulunan zilleri çalıştırmayı başarır. Yaklaşık 5 yıl
sonra Amerikalı mucit Samuel Morse elektrik hatlarına
bağlı verici ve alıcılara elektromıknatıslar yerleştirir. Bu
buluş modern telgrafın ilk örneği olarak kabul edilir.

Telgrafın tellerine kuşlar mı konar / İnsan sevdiğine

Morse’un geliştirdiği telgraf sisteminde elektromıkna-

canım böyle mi yanar? Hemen hemen herkesin diline

tısların ucuna bağlanan kalemler bulunmaktadır. Bu

dolanmış bu İstanbul türküsünde sevdiğinden haber

kalemler gelen vericiden iletiye göre önlerinde bulunan

bekleyen bir âşığın feryadı yankılanır. Sevdiğinin başka

kağıtlara zig- zaglar çizer. Ne var ki bu sistem, iletinin

birine gönül vermiş olabileceğinden kuşku duyan, onu

doğru okunması için çok elverişli olmaz. Bu sebeple

biraz sitemli, biraz umutsuz yanına çağıran âşık, sevdi-

Morse yeni bir kodlama sistemi geliştirir. Bu sistem nokta

ğinden gelecek telgrafı bekler; beklerken içlenir, hüzün-

ve çizgi sembolleri ile karakterize edilir; her harf ve ra-

lenir. Telefonun yaygın kullanılmadığı, kısa mesajların,

kam belirli sayıda nokta veya çizgi ile kodlanır. Vericinin

elektronik postaların, görüntülü konuşmaların olmadığı

elektrik akımını açtığı anahtara kısa vuruşu nokta, uzun

bir dönemin uzakları yakın eden en hızlı iletişim aracı

vuruşu ise çizgi olarak okunur. Bu kodlama sistemi çok

telgraf, sevenleri birbirine kavuşturan bir aracı olma-

başarılı olur ve kısa zamanda tüm dünya tarafından

sının yanı sıra günümüz telekomünikasyon sisteminin

benimsenir. Mors Alfabesi olarak adlandırılan ve günü-

temelini oluşturan devrim niteliğinde bir buluştur aslın-

müzde de kullanılan bu sistem telgraf iletişiminin dilidir.

da. Telgrafın icadı ve yaygın kullanımı sadece iletişimin
hızlanmasını sağlamamış, çoğu zaman tarihin akışını

Morse’un çalışmalarıyla birlikte telgraf kısa sürede en

değiştirecek gelişmelere de imza atmıştır.

gözde iletişim aracı haline gelir. 1848 yılında Washin-

Telgraf sisteminin kurulması aslında sanayileşme ve

hattı kurulur. 1900’lü yılların başlarında radyonun icat

sömürgeleşme dönemlerinde artan hızlı haberleşme

edilmesiyle telgraf sistemi de gelişir. Radyo dalgalarının

gereksiniminin doğal bir sonucudur. Gelişen teknoloji-

kullanımı sayesinde ilk kablosuz iletişim telsiz telgrafla

ye paralel olarak, 18. yüzyılda küresel ölçüde değişen

başlar. Bu yöntem gerek açık denizlerde seyreden

sosyopolitik ve ekonomik koşullar, Mısır firavunlarından

gemilerle iletişimde gerek cephe savaşlarında oldukça

beri haberleşmede kullanılan klasik mektubun yanında

kolaylık sağlar. 19. yüzyılın ikinci yarısında Jean Maurice

daha hızlı ve pratik bir iletişim aracının geliştirilmesini

Baudot’nun kurduğu dağıtıcı sistemle, çoklu elektrik

zorunlu kılmıştır. Uzak mesafeler arasında mesaj ile-

devreleri kullanılarak aynı anda birden fazla iletinin kar-

tebilecek yeni bir sistem için ilk çalışmalar, Fransa’da

şılıklı şekilde gönderilmesi sağlanır. 1866 yılında Atlantik

gton ile Baltimore arasında 65 kilometrelik bir telgraf
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Sultan Abdülmecid

Samuel Mors

Okyanusu’na denizaltı kabloları döşenerek kıtalararası

iletişim ihtiyacı bu çağ açan teknolojinin kısa sürede

telgraf haberleşmesi hayata geçer. İletişimin hızlanması

benimsenmesinde önemli rol oynamıştır. 1847 yılında,

ile artık uzaklar yakın olmaya başlamıştır.

Morse ile çalışan bir heyet İstanbul’a gelir. İlk dene-

Elektrikli telgrafın ülkemize gelişi dünya ile eş zamanlı
olmuştur. Ortadoğu’dan Balkanlar’a ve Kuzey Afrika’ya
uzanan geniş Osmanlı topraklarındaki hızlı ve doğru

me Beylerbeyi Sarayı’nın iki odası arasında başarı ile
gerçekleştirilir. Bu yeni buluştan çok etkilenen Sultan
Abdülmecid Morse’a başarısını kutlayan bir mektupla
beraber elmastan yapılmış bir madalya gönderir. Ne
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var ki, Osmanlı’da telgrafın kullanımı ve yaygınlaşması

1847 yılında, Morse
ile çalışan bir heyet
İstanbul’a gelir. İlk
deneme Beylerbeyi
Sarayı’nın iki odası
arasında başarı ile
gerçekleştirilir. Bu
yeni buluştan çok
etkilenen Sultan
Abdülmecid Morse’a
başarısını kutlayan
bir mektupla
beraber elmastan
yapılmış bir
madalya gönderir.

1853 ila 1856 yılları arasında meydana gelen Kırım Savaşı ile olmuştur. Savaş esnasında hızlı iletişimin temini
için, müttefik devletler Fransa ve İngiltere’ye telgraf
hattı döşeme izni çıkarılır. Savaş sonrasında hatların
kullanımı Osmanlı yönetimine bırakılacaktır. İlk olarak
İstanbul-Varna hattı döşenir. Daha sonra Varna-Şumnu arasında bir hava hattı ve Rusçuk-Bükreş arasında
yeni bir hat daha inşa edilir. Böylece imparatorluk,
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na ulaşan bir
iletişim ağı kazanır. 1855 yılında İstanbul-Edirne hattı
döşenir ve ilk telgraf 18 Eylül 1855’te İstanbul’dan Londra ve Paris’te bulunan Osmanlı büyükelçilerine gönderilir. Bu telgrafta Kırım’daki Rus kalesi Sivastopol’un
düştüğü bildirilmektedir. Osmanlı’nın savaş sonrası
gönderdiği geleneksel zafer ve fetihnamelerinin yerini
bundan sonra telgraf alacaktır.
Kısa sürede Osmanlı ülkesinin büyük bölümü telgraf
hatlarıyla buluşur ve telgraf hızla yaygınlaşır. Merkezden taşraya, taşradan merkeze en kısa ve kolay iletişim yolu olarak benimsenen telgraf, merkezî otoritenin
güçlendirilmesi açısından da önemli rol oynar. 1855
yılında Telgraf Nezareti kurulur. Çok sayıda telgraf
ofisi açılır. Tercüme Bürosu’nun dil bilen çoğunluğunu
oluşturan gayrimüslim çalışanlar, telgraf memuru olarak görev yapmaya başlar. Artan ihtiyacı karşılamak

109

İstiklal Savaşı’nda kullanılan
komple telgraf cihazı

1874 yılında Osmanlı’da telegraf ağını gösteren harita

üzere, 1861 yılında Fünûn-ı Telgrafiye Mektebi açılır.

Bu sebeple, İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal

Bugün Galatasaray Lisesi olarak bilinen Mekteb-i

edildiğinde telgraf ofisleri hızla bu güçler tarafından

Sultanî’de de telgrafçılık dersleri verilir. Telgraf yurt

boşaltılmaya ve kontrol edilmeye başladı. Daha sonra

dışı haberleşmeyi de kolaylaştırır. Özellikle Jön Türk-

Martonaltı soyadını alacak olan Telgrafçı Manastırlı

ler yurt dışı basınında yer alan haberleri Osmanlı’yla

Hamdi Bey, hayatını tehlikeye atarak, 16 Mart 1920’de

paylaşmak için telgraf ağını etkin bir şekilde kullanır.
İletişim o kadar yoğundur ki Abdülhamid’in yoğun
sansür politikası ve denetiminden telgraf da nasibini
alacaktır.

Mustafa Kemal’e çektiği bir telgrafla işgali duyurdu ve
Anadolu’ya kaçmayı başardı. Hamdi Bey gibi vatansever birkaç telgraf memuru sayesinde tahrip edilen telgraf hatları onarıldı. Milli Mücadele’nin başarıya ulaş-

Savaşların en önemli aktörü

ması için millî güçlerin kontrolünde olan bir haberleşme

Tüm dünyada hızla yaygınlaşan telgraf belki de en

bir Posta ve Telgraf Merkezi oluşturuldu. Kurtuluş Sa-

hayati rolünü 20. yüzyıla damgasını vuran I. Dünya Savaşı’nda oynamıştır. Cepheler arasında hızlı haberleşmeyi sağlayan telsiz telgrafların yanında, telgraf ofisleri
merkezden gelen emirleri orduya aktarmak için yoğun
faaliyet göstermiş, telgraf savaşın seyrini dahi değiştirmiştir. Bu durumun en güzel örneklerinden biri 16 Ocak
1917 yılında Alman Dışişleri Bakanı Arthur Zimmerman
tarafından Washington Büyükelçisi’ne gönderilen telgraftır. Zimmerman iletide, Amerika Almanya’ya savaş
ilan ederse Meksika’nın Amerika’nın güney eyaletlerine
saldıracağını şifreli bir biçimde bildirir. Ne var ki telgrafın
şifresi İngiliz istihbaratı tarafından çözülür. Bunu açık
bir savaş ilanı olarak tanımlayan Amerika tarafsızlığını
bozarak aynı yıl Almanya’ya savaş ilan eder. Bu durum,
pek çok tarihçi tarafından I. Dünya Savaşı’nın önemli bir
dönüm noktası olarak nitelendirilmiştir.

örgütünün kurulması şarttı. Bu sebeple, Ankara’da hızla
vaşı sırasındaki tüm haberleşme bu merkez üzerinden,
vatansever telgrafçıların yüksek gayretleri ile sağlandı.
Mustafa Kemal emirlerini şifreli telgraflarla gönderiyor,
orduya yine telgrafla sesleniyordu. 26 Ağustos 1922’de
Rauf (Orbay) Paşa’ya Büyük Taarruz’un başladığını yine
telgrafla duyurdu. Gerek Mudanya Ateşkesi, gerekse
Lozan görüşmelerinde de iletişim telgrafla sağlandı. Bu
sebeptendir ki, Atatürk savaştan sonra kendisi ile röportaj yapan bir Avrupalı gazeteciye savaşı “telgraf telleri”
sayesinde kazandığını belirtmiş, Nutuk’ta telgrafçıların
başarısını anlatarak onları kutlamıştır.
Hızla gelişen teknoloji telgrafın yerine geçecek pek çok
iletişim aracını yaşamımıza kazandırmış olsa da telgraf
iletişim denince halen akla gelen ilk kavramlardan biri.
Bugün kimi zaman bir doğumu müjdelemek, kimi zaman

Şüphesiz ki telgraf Kurtuluş Savaşı’nın da en önemli

bir düğünü tebrik etmek amacıyla gönderilen telgraflar

aktörlerinden biriydi. Mustafa Kemal Millî Mücadele’yi

uzakları yakın etmeye, türkülerde, şiirlerde, tellerine

örgütlemek için telgraf ağını yoğun biçimde kullanıyor,

konan kuşların kanadında bize sevdiklerimizin seslerini

İstanbul’dan haberleri telgraf aracılığıyla alıyordu.

duyurmaya devam ediyor.

Metin: Gökçe Doru

Posta ve sanat

VagonlarInda umut yüklü

KARA TREN

Görünüşüne bakıldığında tonlarca ağırlıktaki bir
metal yükü. Halbuki en temiz, en naif duygularla
yüklü. Yalnızca hasret dolu yürekleri kavuşturduğu
için değil, taşıdığı mektuplarla da bir dönemin
yolu en çok gözlenen aracı olan trenler, gönül
tellerini titreten, acıklı türkülerin de baş aktörü.
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Kimi zaman gecikir, kimi zaman hoş gelir... İcat edildiği
17. yüzyılda trenler çoğunlukla madenleri taşıma işlevi
görüyordu. İngiliz mucit Richard Trevithick’in tasarladığı
ve ürettiği ilk lokomotif 16 kilometre uzunluğundaki bir
maden yolunda kullanılmıştı. Lokomotifin çektiği vagonlarda elbette insanlar da vardı, ancak asıl amaç maden
taşımaktı. İlk olarak İngiltere’de kullanılmaya başlayan,
daha sonra sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Fransa,
Belçika, Almanya, Rusya ve İspanya’ya yayılan trenler

Posta ve sanat

19. ve 20. yüzyıllara gelene kadar maden ve yolcu taşı-

Hem sınırlarını
koruyabilmek
hem de dış
güçlerle mücadele
edebilmek,
özellikle 19 ve 20.
yüzyıllarda yalnızca
bilek gücü değil,
teknolojik imkanlar
da gerektiriyordu.
Bu yüzden tren
Osmanlı’da büyük
heyecanla karşılandı.

macılığından bambaşka misyonlar üstlendi. Yük taşıma
gereksiniminden doğan tren, kişilerin en önemli ihtiyacı
haberleşmeyi de sağlayan bir araç oldu. Trenler, ucu
yanık nice mektubu dağları tepeleri aşıp da getirdi. Trevithick, icadının yıllar sonra gümüşten daha saf, altından
daha değerli, demirden daha ağır, bazen de kömürden
daha kara duyguları taşıyacağını bilmiyordu.
Tren ağları Avrupa ve Amerika’da yaygınlaşırken Osmanlı İmparatorluğu’nun bu gelişmeye kayıtsız kalması
imkansızdı. Padişahların dünyadaki pek çok teknolojik
yeniliğe sıcak bakması aynı zamanda bir zorunluluktu.
Zira Osmanlı İmparatorluğu toprakları üç kıtaya yayılmış, dünyanın en büyük devletlerinden biriydi. Hem
sınırlarını koruyabilmek hem de dış güçlerle mücadele
edebilmek, özellikle 19 ve 20. yüzyıllarda yalnızca bilek
gücü değil, teknolojik imkanlar da gerektiriyordu. Bu
yüzden tren Osmanlı’da büyük heyecanla karşılandı.
Hatta Sultan Abdülaziz’e (1861-1876) demiryolunun sarayın bahçesinden geçmesi konusunda fikrinin sorulduğu ve onun “Memleketime demiryolu yapılsın da isterse
sırtımdan geçsin, razıyım” dediği rivayet edilir. Osmanlı
İmparatorluğu’nda ilk demiryolu 1856 yılında İzmir ve
Aydın arasında yapıldı.
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Uçakların
yaygınlaşmasından,
internetin doğuşundan
ve e-mailin aktif olarak
kullanılmasından önce
trenler, taşıdıkları mektuplar
aracılığıyla mutluluk, umut,
hüzün, heyecan dağıtıyordu.
Dolayısıyla bu büyük icadın
18 ve 19. yüzyıllara damga
vurması, yalnızca teknolojik
bir yenilik olmasından
kaynaklanmıyordu.

Kendi kara, haberi kara...
“Uzakları yakın eden” ifadesi, iletişim söz konusu olduğunda pek çok kavram için kullanılıyor. Telefon da, telgraf da, hatta radyo ve televizyon da uzakları yakın ediyor. Tren, bir iletişim aracı olarak anılmasa da bir dönem
haberleşmenin en önemli bileşeni olarak görülüyordu.
Çünkü haberleşme, ulaşımdan ayrı düşünülemiyordu.
Uçakların yaygınlaşmasından, internetin doğuşundan
ve e-mailin aktif olarak kullanılmasından önce trenler,
taşıdıkları mektuplar aracılığıyla mutluluk, umut, hüzün,
heyecan dağıtıyordu. Dolayısıyla bu büyük icadın 18 ve
19. yüzyıllara damga vurması, yalnızca teknolojik bir
yenilik olmasından kaynaklanmıyordu. Trenler ilgili dönemin önemli bir kültür unsuruydu.
Osmanlı İmparatorluğu’nda trenin yaygınlaşması, devletin hızla toprak kaybetmeye başladığı bir döneme
tekabül etti. Tren, siyasi ve askerî bakımdan bir ülke için
oldukça önemliydi. Osmanlı’nın maddi imkansızlıklarına
rağmen, ama geç ama erken demiryolu hatları bitirilmeye çalışıldı. Demiryollarının ne denli önemli olduğu I.
Dünya Savaşı sırasında daha iyi anlaşıldı.

Posta ve sanat
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I. Dünya Savaşı
sırasında tren acı
yüklü bir kimlik
kazandı adeta.
Değil gidenin
kendisi, iki satır
mektubu için dahi
yolu gözlenen
trenler, çoğu zaman
acı haberler getirdi.
Bu yüzden ilgili
dönemin trenleri
adıyla müsemma bir
rol üstlendi.

Askerî ve siyasi düzeyde önemi bir yana, tren Osmanlı
halkı için duygu yüklü anlamlar taşıyordu. Sevenleri
kavuşturan da oydu, ayıran da; en güzel haberleri müjdeleyen de oydu, en kara haberleri getiren de... Tren
günlük yaşamın içine girdikçe kültürel bir değer kazandı.
Nice türküye, ninniye, bilmeceye, şiire konu oldu. Elbette
bazıları Orhan Veli’nin “Tren Sesi” şiirindeki Bir tren sesi
duymayagöreyim / İki gözüm iki çeşme dizelerindeki
gibi bir tebessüm oluşturmuyordu yüzde. I. Dünya Savaşı
sırasında tren acı yüklü bir kimlik kazandı adeta. Değil
gidenin kendisi, iki satır mektubu için dahi yolu gözlenen
trenler, çoğu zaman acı haberler getirdi. Bu yüzden
ilgili dönemin trenleri adıyla müsemma bir rol üstlendi.
Öyle ki Kara tren kara yılan gelmez olaydın / Gül yârimi
elimden almaz olaydın dizelerinde olduğu gibi uzunluğu, dağları dolanıp da gelmesi ve rengi gibi özellikleri
nedeniyle kara tren, Anadolu’da bir korku unsuru olan
yılana benzetildi.

Kara tren gecikir
Bir kişi, bir haber, bir gelişme bekleyenler için değil
dakikalar, saniyeler bile geçmek bilmez. En kanlı savaşlardan biri olarak tarihe adını yazdıran Çanakkale
Savaşları’nın sürdüğü yıllarda da kara trenin geliş saati
sabırsızlıkla bekleniyordu. Umutlarsa giden kişinin ken-
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disinin değil, en azından iki satır mektubunun gelmesi
kadar mütevazıydı. Çanakkale Savaşları yıllarında
askerlerin sevdiklerine yazdığı mektuplar, toplumun o
dönemdeki halini, hislerini, umutlarını, acılarını en iyi
şekilde ifade ediyordu. Bu yüzden de nice araştırmaya,
hikayeye, şiire konu oldu. Mektupların kimi ölümün yaklaştığı hissiyle bir veda mektubu niteliğinde kaleme alınmıştı, kimi savaşın bir gün biteceği umudu, memlekete
dönüş özlemi taşıyordu.
Hakeza türküler de bu acı dönemi ve umutları en temiz
hislerle notalara döktü. Güftesini Özhan Eren’in kaleme
aldığı “Kara Tren” adlı şarkı, derin anlamlar içeren sözleri, gönül tellerini titreten melodisiyle Çanakkale Savaşı

Fakat bundan sonra gireceğim muharebelerden kurtu-

yıllarında geride kalanların umutlarını yüz yıl ötesine ta-

lacağıma ümidim olmadığından bir hatıra olmak üzere

şıdı. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez / Dağlarda salınır

şu yazılarımı yazıyorum. Hamdüsenalar olsun Cenâb-ı

da derdimi bilmez / Dumanın savurur halimi görmez /

Hakk’a ki beni bu rütbeye kadar eriştirdi. Yine mukad-

Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez... sözleri umut-

derat-ı ilahiye olarak beni asker yaptı. Siz de ebeveynim

suzluğa yakın ruh halindeki bir kişinin hislerine tercüman

olmak dolayısıyla beni vatan ve millete hizmet etmek

oldu, Çanakkale Savaşları yıllarını zihinlerimizde bir kez

için ne suretle yetiştirmek mümkün ise öylece yetiştirdi-

daha ölümsüzleştirdi. Dağlarda salınan, dumanını savu-

niz. Sebeb-i feyz-i rıfatım ve hayatım oldunuz. Cenâb-ı

ran bu kara tren belki de Onbaşı Kamil’in yazdığı şu sa-

Hakk’a ve sizlere çok teşekkürler ederim... Ey akraba ve

tırları taşıyordu: “Sebeb-i hayatım, feyz-i velinimetlerim.

dostlar ve sevenlerim, cümlenize elveda. Cümleniz hak-

Sevgili peder validem, babacığım, valideciğim... Arıbur-

kınızı helal ediniz. Benim tarafımdan cümlenize hakkım

nu’nda ilk girdiğim müthiş muharebede sağ yanımdan

helal olsun. Elveda, cümlenizi Cenâb-ı Hakk’a tevdi ve

ve pantolonumdan kurşun geçti, hamdolsun kurtuldum.

emanet ediyorum. Ebediyen Allah’a ısmarladım.”

Metin: Enver Uygun

Filateli
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SINIRLARI AŞAN
BİR TUTKU

FİLATELİ

a
Kar

ny
Pen
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Kişilerin meslek ve aile yaşamı
dışında kalan zamanlarında
sistematik bir uğraşa sahip
olmasının kişisel gelişim
ve kaliteli zaman geçirme
bakımından önemi vurgulanır.
Özellikle çocuk veya genç yaşta
edinilen hobilerin insanları kötü
alışkanlıklardan uzak tutmak,
bilgiyi ve görgüyü artırmak
gibi önemli işlevleri bulunur.
Uluslararası nitelikte bir uğraş
kabul edilen filateliyle ilgilenmek
her yaştan bireyi yeni ufuklarla
tanıştırır.

Brezilya “Öküz Gözü” Pulları

İnsan topluluklarının tarım arazileri veya otlakların

posta taşımacılığının da şekillendiği ülke İngiltere oldu.

konumuna göre yerleşmeye, tabiatın yönlendirmesiyle

Örneğin gönderilerin ücretlendirilmesine ilişkin ilk fikirler

kaynaklara yakın bölgelere ulaşmaya başlamasıyla do-

Sir Rowland Hill’in 1837 tarihli Posta Reformu: Önemi

ğan topluluk hayatı kısa sürede farklı yerlerde yaşayan

ve Uygulanabilirliği (Post Office Reform its Importance

kişilerin haberleşme ihtiyacını gündeme getirir. Daha

and Practicability) adlı kitabında yer aldı. Hill, ağırlığı

çok ekonomik ihtiyaçların giderilmesine, giderek ticari

15 gramın altında olan gönderilerin, İngiltere içinde

ilişkilerin geliştirilmesine doğrudan etki eden haber-

mesafe gözetmeksizin 1 penny ile ücretlendirilmesini,

leşme sistemlerinin çok uzun dönemler boyunca devlet

ödemenin gönderici tarafından yapılmasını ve bedelin

mekanizmasının emrinde olduğu biliniyor. 19. yüzyıldan

tahsil edildiğini belirten bir kağıdın gönderinin üzerine

itibaren posta ağlarından yurttaşların da yararlan-

yapıştırılmasını önerdi. 3 yıl sonra ise dünya üzerindeki

ması fikriyle birlikte dünya genelinde birbirinden uzak

ilk pul basıldı İngiltere’de. 1 Mayıs 1840’ta tedavüle çıkan,

bireyler arasında gönderim yapılmasını sağlayan bir

siyah zemin üzerinde Kraliçe Victoria’nın portresinin yer

sistemin temelleri atıldı. Sanayi Devrimi’nin başladığı

aldığı pul, fiyatı ve renginden dolayı “Penny Black” (Kara

yer olması nedeniyle o dönemdeki birçok gelişme gibi

Penny) adıyla anılır. Türkiye’de ilk posta pulu Sultan
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Zürih Kanton Pulu

Abdülaziz döneminde, 1 Ocak 1863 tarihinde tedavüle
çıkar. Dikdörtgen ve dantelsiz olan bu pul serisi, üzerinde Sultan’ın tuğrasını taşıması sebebiyle “Tuğralı Pullar”
olarak adlandırılır. Tuğra ve desenlerini Sikkezenbaşı
Abdülfettah Efendi’nin çizdiği, litografi tekniğiyle Ensercioğlu Agop tarafından basılan Tuğralı Pullar üç ayrı
emisyonla piyasaya sürülür. 1’inci emisyon ince kağıda
düz baskı, 2’nci emisyon ince kağıda tetbeş baskı, 3’üncü
emisyon ise kalın kağıda baskıdır. Pullar 20 para, 1 kuruş,
2 kuruş ve 5 kuruş olmak üzere dört değerden oluşur.
İlk pulun basımını takip eden 10 yıl içinde çeşitli ülkelerin
posta teşkilatları gönderi ödemelerinde İngiliz sistemini
benimser, üzerinde ülke adı, ücret bilgisi ve görsel öge
bulunan pullar tasarlar. 1843’te İsviçre “Zürih Kanton
Pulu”nu, Brezilya “Öküz Gözü” adlı pulu basar. Amerika
Birleşik Devletleri’nde tedavüle çıkan ilk pul 1847 tarihli
10 cent değerindeki George Washington puludur. Bu
pulu 1856 tarihli Thomas Jefferson (5 cent), 1863 tarihli
Andrew Jackson (2 cent) ve 1866 tarihli Abraham Lincoln (15 cent) pulları izler. ABD’nin geniş bir coğrafyaya
yayılmasından dolayı değişik değerlerde pul üretilmesi

Bugün uluslararası
alanda kullanılan
“filateli” sözcüğü de
Herpin tarafından ilk
kez Le Collectionneur
de Timbres-Postes
dergisinde ortaya
atılır. Eski Yunancada
“sevgi” anlamına
gelen “philos” ile
“vergiden bağımsız”

Filateli

anlamındaki “atelia”
kelimelerinin
birleşmesiyle
türetilen filateli,
“pul sevgisi” olarak
tanımlanır.
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ihtiyacı, “Başkanlar Serisi” adıyla anılan seri pulları do-

sözcüğü de Herpin tarafından ilk kez bu dergide ortaya

ğurur. Fransa’nın 1849-1852 yılları arasında bastığı “Ce-

atılır. Eski Yunancada “sevgi” anlamına gelen “philos”

res Serisi” ve Belçika’nın 1849’da piyasaya sürdüğü 10 ve

ile “vergiden bağımsız” anlamındaki “atelia” kelimele-

20 kronluk pullarla birlikte seri pul kavramı yaygınlaşır.

rinin birleşmesiyle türetilen filateli, “pul sevgisi” olarak

Böylece, ortak özellikleri bulunan, çeşitli unsurlarla bir-

tanımlanır. Bu tarihten itibaren pul koleksiyonculuğuna

birinden farklılaşan ürünleri toplamak şeklinde tanımla-

filateli adı verilirken, bu işle uğraşan kişiler de “filatelist”

nan koleksiyon için yeni bir malzeme ortaya çıkar. Çok

olarak anılır.

geçmeden dünyanın çeşitli bölgelerinde pul biriktiren
insanlara rastlanır. 1865 yılında, Fransız koleksiyoncu
Georges Herpin, Posta Pulları Koleksiyonerleri (Le Collectionneur de Timbres-Postes) adlı bir dergi yayımlamaya başlar. Bugün uluslararası alanda kullanılan “filateli”

Günümüzde dünyanın en gözde uğraşlarından sayılan
filateli, posta pulları ve postadan geçmiş normal, taahhütlü, iadeli taahhütlü zarflar, filatelik zarflar, gazeteler,
gönderi bantları, posta kartları, hava mektupları, posta
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damgaları gibi malzemelerin biriktirilmesini
kapsar. Filateli literatüründe genel olarak 3 tip
koleksiyon bulunduğu kabul edilir. Bunlardan
“klasik koleksiyon”, bir ülkeye ait pulların belli
bir tarihten itibaren eksiksiz olarak tamamlanmasını; “tematik koleksiyon”, pulların üzerindeki resim, şekil ve konular esas alınarak yapılan
biriktirmeyi; “motif koleksiyonu” ise pulların
çıkış amaçlarına göre bir araya getirilmesini

Filateli Terimleri
Filateli: Pul ve posta ile ilgili materyallerin
koleksiyonculuğu.

ifade eder. Pullar ve diğer filatelik malzemeler

Filatelist: Pul ve posta ile ilgili materyallerin

çeşitli ölçütlere göre fiyatlandırılarak satışa

koleksiyonculuğunu yapan kişiler.

sunulur. Bir pulun baskı tarihi, tirajı, kondisyonu
gibi etkenler ücretlendirilmede başat unsurlardır. Ulusal ve uluslararası filateli dernekleri her
yıl pul katalogları yayımlayarak filateli piyasasının nabzını tutar.

Anma Pulu: Bir olay, konu veya kişileri anmak, tanıtmak
amacıyla bastırılan, seri veya blok şeklindeki posta pulları.
Resmî Posta Pulu: Genel bütçeye giren dairelerle katma
ve özel bütçeli dairelerin, belediyelerin ve bunlara bağlı
idare ve kurumların postaya verdikleri her türlü posta
gönderilerinin posta ücretlerinin ödenmesinde kullanılmak
üzere bastırılan pullar.
Sürekli Posta Pulu: Posta ücretlerinin ödenmesinde
kullanılması amacıyla ihtiyaca göre bastırılan pullar.
Ek Değerli Anma Pulu: İlgili kanun gereğince munzam
değerlere ek değer konularak yılda iki defa bastırılan
anma pulları.
Uçak Pulu: Posta ücret tarifesinde uçakla gönderilecek
posta maddeleri için öngörülen ücretlerde bastırılan ve
üzerlerinde havacılıkla ilgili resimler bulunan pullar.
Tet Beş: Birbirine ters olarak basılmış iki pul. Bunlar baş
başa ters, yan yana ters ve ayak ayağa ters basılmış
olabilir. Tet beş pullar posta ücretlerinin ödenmesinde teker
teker de kullanılabilirler.
Dantel: Perforaj işlemi sonunda pulların kenarlarında
meydana gelen dişlerdir.
Değer: Postada kullanılan değerli kağıtların üzerlerinde
rakam ve bazılarında ayrıca yazı ile gösterilen ve bunların

Filateli

postadaki satış fiyatını belirten para tutarı.
Emisyon: Bir değerli kağıdın veya pulun tedavüle
çıkarılması.
Erör: Değerli kağıtların basılmaları veya zımbalanmaları
sırasında meydana gelen hatalar.
Ese: Baskı durumunu, pulu bastıran kuruluşa göstermek
için hazırlanan provalar. Bunlara hazırlık örnekleri
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de denebilir. Pulun hazırlanmasını görmek yönünden

Sürşarj: Değerli kağıtların veya pulun değerini değiştirerek

önemlidir. Eseler yalnız Posta İdarelerinin müze veya

veya değiştirmeksizin başka bir olayı anmak veya pulun

arşivlerinde bulunur, satılmazlar.

çıkarılış amacını değiştirmek için üzerlerine yeni yazılar,

Filigran: Bazı pulların kağıdında bulunan ve ışığa tutulduğu

rakamlar veya motifler basılması işlemidir.

zaman görülen yazı, çizgi, şekil veya motif gibi özel bir

Tematik Pul: Kuş, çiçek, spor, ünlü kişiler, tablolar gibi belli

belirti. Pulun sahtesinin basılmasını önlemek için kullanılır.

konuların resimlerini taşıyan pullar.

Forma: Pul üzerindeki resmin (marj hariç) milimetre olarak

Tiraj: Pul ve değerli kağıtların baskı adedi.

boyutu.

Varyete: Bir pulun değişik şekillerde basılmasıdır. Erörden

Föyye: Üzerinde dantelli veya dantelsiz bir veya birkaç pul

farkı varyetenin Posta İşletmesinin kontrolü altında ve çok

basılmış olan ve kenarlarında çoğu zaman yazılar taşıyan

sayıda olmasıdır.

küçük pul tabakasıdır.
Lejand: Pul üzerindeki yazılar.
Marj: Pul tabakalarının ve anma bloklarının kenarlarında
ve pulların çerçeveleri dışında kalan baskısız kısımlar.
Santre: Bir pulun karşılıklı marjlarının birbirine eşit olması
yani pul resmini çevreleyen çerçevenin (formanın) pul
kağıdının tam ortasına basılmış olması hali.
Perforaj: Tabakalardaki ve anma bloklarındaki
pulların birbirinden kolay ayrılabilmeleri için aralarının
zımbalanması işlemidir.
Portföy: İçinde pullara, diğer değerli kağıtlara ve/veya
diğer materyallere yer verilen özel tasarımlı filatelik ürün.
Pul Baskılı Posta Kartı (Antiye): Üzerlerinde “Posta Kartı”
ibaresi ve postada alınacak ücreti gösteren pul baskısı
bulunan resimli veya resimsiz kart.
Posta Kartı: PTT tarafından üretilen, üzerinde “Posta Kartı”

Filatelik Zarf: İlkgün veya özeltarih damgası ile
damgalanmış anma pulu, sürekli posta pulu veya pul
baskısı taşıyan, üzerinde özel tasarımlara da yer verilebilen
ve Posta İdareleri tarafından satışa sunulan zarflar.
İlkgün Zarfı (FDC): Üzerlerinde bir anma pulu serisi, blok
şeklinde anma pulu veya sürekli posta pulu serisi yer alan
ve ilkgün damgası ile damgalanmış filatelik zarf.
Özelgün Zarfı: Üzerinde bir anma pulu, sürekli posta pulu
veya pul baskısı yer alan, damganın konusu ile ilgili tasarım
bulunan ve özel tarih damgası ile damgalanmış filatelik
zarf.
Özel Tarih Damgalı Zarf: Üzerlerinde bir anma pulu,
sürekli posta pulu veya pul baskısı yer alan, damganın
konusu ile ilgili tasarım bulunmayan ve özeltarih damgası
ile damgalanmış filatelik zarf.
İlkgün Damgası: Anma pulu ve sürekli posta pullarının
tedavüle çıkarıldıkları gün, yalnız bu pulların ve aynı gün

ibaresi bulunan resimli veya resimsiz kart.

tedavüle çıkarılan aynı konudaki pul baskılarının iptalinde

Maksimum Kart: Tedavüle çıkarılacak bir anma pulu,

tasarım bulunan tarih damgaları.

sürekli posta pulu veya üzerinde yer alan pul baskısı ile
aynı konuda tasarıma sahip olan, üzerine söz konusu
pulun yapıştırıldığı veya basılı olduğu ve ilgili damga ile

kullanılmak üzere yaptırılan ve üzerlerinde konu ile ilgili

Özeltarih Damgası: Anma pulu çıkarılmamış bazı önemli
olaylar için belirli gün ve olaylarla ilgili, geçerlikte bulunan

damgalanmış posta kartı.

herhangi bir anma pulunu veya sürekli posta pulunu iptal

Seri: Aynı ad altında ve aynı gün tedavüle çıkarılan pul ve

tasarım bulunan tarih damgaları.

diğer değerli kâğıtların her birinden oluşan grup.

etmek üzere yaptırılan ve üzerlerinde ilgili olduğu olaya ait

Metin: Volkan Çağan
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IŞIĞIN VE GÖLGENİN ŞEHRİ

AMSTERDAM
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Rembrandt’ın eşsiz eserlerini ortaya koyduğu
şehir olan Amsterdam, tıpkı ressamın sanatına
yansıdığı gibi ışık ve gölgenin ahenkle buluştuğu
bir yer. Sıcak ile soğuğun, klasik ile post-modernin
birleştiği, tezattaki uyumun yakalandığı, eğlence,
turizm ve ticaret şehri Amsterdam her sene on
milyona yakın ziyaretçisine büyülü dünyasını
sunuyor.
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Yeni Kıta ve “Kara
Afrika”nın el değmemiş
güzellikleri, bozulmamış
topraklarından
çıkarılan zenginlikler
Amsterdam’a taşındıkça
şehir güzelleşiyor
ve kalabalıklaşıyor.
Amsterdam, 17. yüzyılın
sonlarına doğru 250 bine
yakın nüfuslu bir şehir
haline geliyor.

Şehirlerin tarihleri milletlerin tarihleriyle benzerlik gösterir çoğu zaman. Kaçınılmaz olarak şehirler milletlerin
kişiliğinden oldukça etkilenir. Sokaklarında, evlerinde,
meydanlarında yaşayan insanların hüviyetiyle harmanlanır şehirlerin kişiliği. Binlerce nefes, milyonlarca
fikir, acılar, sevinçler, savaşlar ve mutluluklar arasında
şekillenir bir şehrin hamuru. Fakat yeterince zaman
geçtikten sonra şehir artık kendi adıyla maruftur. O isim
biçimlendirir artık o şehirde yaşayan insanları. Bu noktadan sonra kendi tarihi, kültürü, sesi, güzelliği, çirkinliği, hülasa kişiliği vardır şehrin. İnsanlar o kişiliğe ayak
uydurur. Şehir de o ayaklara yön vermeyi ihmal etmez.
Şehirle bütünleşen bedenler kimi zaman ressam olarak
çıkıverir dünyanın karşısına, kimi zaman gökbilimci, şair,
müzisyen, matematikçi... Kişiliği olan şehirler her alandan, her koldan isimler çıkarmayı başarır bünyesinden.
Sonra insanlar şehirlerle, şehirler insanlarla anılmaya
başlar. İşte yüzlerce senelik uğraşın sonunda hamur mayalanmış; taş, heykele dönmüştür. İnsanın eşyayla imtihanı güzelliğe yönelmiştir. Bu güzelliği yaşamış onlarca
şehir sayılabilir bir çırpıda. Bağdat, Kudüs, Semerkant,
İstanbul, Paris, Londra, Roma ve daha niceleri. İnsanın
dünyayla onulmaz mücadelesinin en büyük göstergelerindendir şehirle olan ilişkisi. Yaşadığı yeri ne denli kişilik
sahibi kılabiliyorsa o denli mutlu oluyor insan. Yaşadığı
yer güzelleştikçe insan da güzelleşiyor. Sonra bu güzellik
ve mutluluk döngüsü şehirden insana, insandan şehre
gidip geliyor.
İşte bu döngünün uzun zamandır yaşandığı şehirlerden
biri Amsterdam. Sadece Avrupa’nın değil dünyanın en
çok ziyaret edilen, hakkında türlü şehir efsaneleri üretilen, sanatçıları, sporcuları, kanalları, yeldeğirmenleri,

1795 İngiliz işgali öncesinde Afrika Cape Yarımadası’nda yer alan
Hollanda kolonisinin bölgesel yönetimlerini gösteren harita.

kapıları, tekneleri ve bisikletleriyle bilinen şehir...
12. yüzyılda Amstel nehrinin kenarında bir balıkçı köyü
olarak kurulan Amsterdam’ın bugün sanatsal, kültürel,
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iktisadi ve turistik yönden Hollanda’nın en büyük kenti
olması da şehirlerin tarihlerinin milletlerin tarihlerinden bağımsız düşünülemeyeceğini ortaya koyuyor. 13.
yüzyılda nüfusu 1000 civarında olan Amsterdam, Hollanda’nın sömürgecilik faaliyetlerinde büyük bir ivme
yakalamasıyla birlikte gelişiyor. Yeni Kıta ve “Kara Afrika”nın el değmemiş güzellikleri, bozulmamış topraklarından çıkarılan zenginlikler Amsterdam’a taşındıkça
şehir güzelleşiyor ve kalabalıklaşıyor. Amsterdam, 17.
yüzyılın sonlarına doğru 250 bine yakın nüfuslu bir şehir haline geliyor. Nüfus artışında, birdenbire ortaya
çıkan zenginlikten pay almak isteyerek şehre akın eden
tüccarların etkisi su götürmez. Tıpkı tüccarlar kadar binlerce kilometre uzaklıktaki deniz aşırı ülkelerden taşınan
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köleler de Amsterdam’ın bolluk ve bereketi yaşadığı
17. yüzyıldaki nüfus artışında pay sahibidir. Nitelikli ve
niteliksiz hırsızlar, hırsızlığı bertaraf etmek için civar
şehirlerden toplanarak güvenlik gücü haline getirilmiş
köylüler, köylerindeki kazançlarını beğenmeyerek şehire akın eden mazlum ve fakir kitleler de nüfus artışını
sağlayan sebeplerdi. İşte “Hollanda’nın altın çağı”nın
baş şehri Amsterdam, ülkenin büyük bir kalkınma hamlesi yaparak ticaret, bilim ve sanatta ilerlediği günlerde
böyle bir demografik yapı çiziyordu. Zenginlikle hırsızlık
ve başıbozukluk, bilimle gelir adaletsizliği, dört başı mamur ticaretle fakir yığınların kimsesizliği aynı sahnede
sergileniyordu.
Böyle bir dönemde sanatın ortaya çıkması kaçınılmazdı. Adı Amsterdam’la birlikte anılan ışığın ve gölgenin,
aydınlığın ve karanlığın, neşenin ve kederin ressamı
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, altın çağın en büyük
kıymeti olarak sahne aldı. Varlıklı bir değirmenci babaya ve fırıncının kızı olarak anılan bir anneye sahip olan
Rembrandt altın çağın Amsterdamını temsil eden birçok
değeri kendisinde barındırır. Küçük burjuva yaşantısının gereği olarak yabana atılamayacak bir eğitimden
geçtikten sonra Amsterdam’daki ilk atölyesini kiralayan
Rembrandt ortaya koyduğu eserlerle zengin ailelerin
dikkatini çekmeyi başarır. Amsterdam’ın soylu aileleri,
portrelerini yapması için Rembrandt’tan randevu koparmayı başardığında sevinir. Rembrandt’ın keskin iniş ve
çıkışlarla, neşe ve kederle yoğrulmuş hayatından devşirdiği eşsiz eserler birçok açıdan en gösterişli dönemini
yaşayan Hollanda ve Amsterdam’a ışık tutar adeta. “Dr.
Nicolaes Tulp’un Anatomi Dersi”, Orta Çağ Avrupasının
karanlık dehlizlerinden sıyrılma gayretindeki liberal
Amsterdam’ın gelişen bilim ortamını gözler önüne serer.
“Belşazzar’ın Ziyafeti”, “Danae”, “Yahudi Gelini” ve “Ban-
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Hollanda Posta İdaresi’nin çıkardığı
tanıtıcı pullardan bazıları

yosunda Betşeba” gibi eserler Eski Ahit ve Yunan Mitolojisi’nden beslendiği kadar çağının kozmopolit Amsterdamının dinî ve etnik meselelere bakışını ortaya koyar
gibidir. “Yüzbaşı Frans Banning Cocq ve Teğmen Willem
van Ruytenburch’un Birliği Yürüyüşe Hazırlanıyor” veya
geniş kitlelerce bilinen ismiyle “Gece Devriyesi”, Rembrandt’ın alametifarikası olan ışığın ve gölgenin çarpıcı
kullanımının sergilendiği benzersiz bir eser olmasının
yanı sıra Güney Amerika yerlilerinden “alınan” altınların
abad ettiği, Afrika’nın verimli topraklarından taşınan
ürünlerin bolluğu ve bereketi yaşattığı Amsterdam’ın
suç, gelir adaletsizliği ve sınıf uçurumlarıyla dolu dünyasını gözler önüne serer.
Rembrandt kadar Amsterdam’da yaşamasa da, hatta
ressam kimliğiyle bu şehre hiç uğramamış bile olsa doğ-
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Rembrandt’ın keskin iniş ve
çıkışlarla, neşe ve kederle
yoğrulmuş hayatından
devşirdiği eşsiz eserler
birçok açıdan en gösterişli
dönemini yaşayan
Hollanda ve Amsterdam’a
ışık tutar adeta.
ru bir marka iletişimiyle adı Amsterdam’la birlikte anılan
bir başka büyük usta da Vincent Van Gogh’tur. Rembrandt’ın dönemine nazaran kurumları yerli yerine oturmuş,
zenginliği içine sindirmiş bir Hollanda’ya doğan Van
Gogh’un hikayesi ise Aydınlanma Dönemi sonrası ortaya
çıkan zihniyete meydan okumaktır adeta. İlahlaştırılmış
aklın ve kutsanmış bilimin coğrafyasında kapana kısıldığını haykıran Van Gogh, dermanını doğada arar. Bulduğu da söylenebilir. “Ayçiçekleri”, “Kargalarla Buğday
Tarlası”, “Rhone Üzerine Yıldızlı Bir Gece”, “İrisler” ve “Yıldızlı Gece” gibi eserleriyle doğanın haşmeti karşısında
adeta kendinden geçen ressam, “Patates Yiyenler”, “Dr.
Gachet’nin Portresi” ve “Teras Kafe” gibi resimleriyle de
doğa ve insan arasındaki uyumu yakalama niyetindedir.
Rembrandt’ın hayatı ve eserleriyle son derece sarih bir
şekilde tanımlanabilecek olan Amsterdam, altın çağdan
bu yana Van Gogh dahil olmak üzere birçok sanatçıyı
ağırladı, sayısız bilim insanı şehrin kimliğine adını yazdırdı. Rembrandt’ın trajedilerle dolu hayatı Van Gogh’un
açmazlarıyla birleşti. Bilinçli veya bilinçsiz olarak birçok
sanatçı, bilim insanı, mimar ve teorisyen bugünün Amsterdamını inşa etti.
Doğayla barışık, insani değerleri kutsayan, temiz ve
rahat yaşamı önceleyen Amsterdam, klasik ve neo klasik
sanatçılardan post-modern mimar ve düşünürlere kadar birçok insanın dokunuşuyla bugün olduğu görünüme
büründü. Renkli kapıları, kanallar üzerindeki tekne-evleri, dünya çapında örnek gösterilen bisiklet trafiği, plastik
sanatların zirveye ulaştığı açık hava eserleri, sergileri,
müzeleri, parkları ve sokaklarıyla Amsterdam birçok
sıkıntı ve kaosun ardından yerinde duramayan fakat
alabildiğine sakin bir hayal şehir kimliğine sahip. Hayal
şehir zira Amsterdam birçok alanda varlık ile yokluk
sınırlarında geziyor. Başkent olmasına rağmen ülke
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hükümetin ve meclisin bulunduğu Lahey’den yönetilir.
Deniz seviyesinin altındadır, evlerin temeli yoktur fakat
Kıta Avrupası’nın en köklü kent mimarilerinden birine sahiptir. Eğlence ve aylaklıkla süslü görünümüne rağmen
Avrupa’nın en çok üreten şehirlerinden biridir.
145 ayrı ülkeden yaklaşık 750 bin insanın yaşadığı Amsterdam’da bütün yönler çokluktaki birliği gösteriyor.
Dam Meydanı’nın huzur veren genişliği Vondelpark’ın
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yaşattığı tekillik hissiyle birleşiyor. Sadece Amsterdam’ın
Hollanda’nın en büyük klasik sanat
müzesi sayılan RijksMuseum

değil Hollanda’nın en büyük klasik sanat müzesi sayılan
RijksMuseum, Frans Hals ve Rembrandt gibi ressamların
eserlerine evsahipliği yapar. RijksMuseum’un hemen kıyısında beliriveren Van Gogh Müzesi, sanatçının iki yüzden fazla eserini ağırlar. Stadelijk Müzesi Amsterdam
çağdaş sanata bakan yüzünü sergilerken Anne Frank
Evi ve Madame Tussauds Balmumu Müzesi en çok turist
çeken mekanlar olarak bilinir.
Dünyaca ünlü aşçıların en leziz yemeklerini sunduğu,
işleriyle efsaneleşmiş modern sanatçıların köşe başında
eserlerini sergilediği, lalenin ve çiçeklerin başkenti Amsterdam, her yaprağında ayrı bir hikaye barındıran dört
yapraklı yonca gibi her daim keşfedilmeyi bekliyor.
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BAKMAK DINLEMEK OKUMAK
CLAUDE LÉVI-STRAUSS

Yapısalcılığın kurucusu Fransız antropolog ve etnolog Claude Lévi-Strauss’un Bakmak Dinlemek Okumak kitabı okuyucularla buluşuyor. Yapısalcılıkla ilgili fikirleri Ferdinand de Saussure’ün modeline dayanan

Kitap

ve insanları bilinçten ziyade eğitim, din ve kültürün bir sonucu olarak
ortaya çıkan toplumsal varlıklar olarak gören Lévi-Strauss, yapısalcılığı
bir bilim olarak tanımlar ve insan etkinliklerini nesnel olarak yasalaştırmaya çalışır. Irk ve Tarih (1952),
Yapısal Antropoloji (1958) ve Yaban Düşünce (1962)
gibi eserlerde imzası bulunan Lévi-Strauss, yazdığı
kitaplarla yapısalcılığın değişik kitlelere ulaşmasını
sağlar. Ünlü antropolog, Ömer B. Albayrak çevirisi
ile raflardaki yerini alan Bakmak Dinlemek Okumak
kitabındaysa sanat eserleri üzerine yoğunlaşıyor. Kitapta Rameau’nun “Castor ve Pollux” Operası’ndan
Rimbaud’nun meşhur “Sesliler” sonesine, Diderot ve
Rousseau’nun dil ve güzel sanatlar hakkındaki düşüncelerinden Amerikan yerlilerinin el işlerine pek çok
konu okuyucularla buluşuyor.

POSTA VE TELEKOMÜNIKASYON
TARIHINDEN PORTRELER
FAZLI KÖKSAL

Ülkemizde posta ve telekomünikasyon hizmetlerinin 175 yıllık geçmişi bulunmaktadır. Postane-i
Amire’nin kurulduğu 1840’dan günümüze sektör
sayısız köklü değişiklikler geçirmiştir. Geriye dönüp
baktığımızda posta güvercinlerden uçak kargolara,
ulaklardan dijital postacılığa katedilen yolun oldukça uzun ve dikkat çekici olduğu aşikardır. 27 yıl
boyunca PTT ve Türk Telekom’a hizmet veren Fazlı
Köksal, bu uzun yolda ortaya çıkan PTT tarihini ve
o tarihe ismini yazdırmış ilginç kişilikleri Posta ve
Telekomünikasyon Tarihinden Portreler kitabında
okuyucularla paylaşıyor. Yazar, tarihî portrelerin ön
plana çıkarıldığı bu kitapta akıcı bir üslup kullanıyor
ve anlatımını bir öykü temelinde sunuyor. PTT’nin
asıl kahramanlarının işçisinden mühendisine, dağıtıcısından müdürüne görevini layıkıyla
yapan her kademedeki çalışanlar olduğunu ifade eden Köksal, kitabında PTT tarihine ışık
tutarken insan portrelerini detaylı biçimde okuyucusuyla buluşturuyor.
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RÜYA
YÖNETMEN: DERVIŞ ZAIM
OYUNCULAR: GIZEM ERDEM, EBRU
HELVACIOĞLU, DILŞAD BOZYIĞIT, GIZEM
AKMAN, MEHMET ALI NUROĞLU
YAPIM: TÜRKIYE
TÜR: DRAM, GERILIM

Sine, amcasının mimarlık ofisinde çalışan, çağımızın mimarlık
uygulamalarından hoşlanmayan ve esasında performans
sanatçısı olmayı isteyen bir mimardır. Normalin dışında,
mağara formunda bir cami tasarlar ve projesi beğenilir.
Ancak yer kayması yüzünden projesi yarım kalır. Yaşadığı
stres sonucu Sine’de uyku hastalığı ortaya çıkar. Bir merkezde
tedavisine başlanan Sine, gördüğü rüyalarda kendini Yedi
Uyurlar mitinde bulur. Tedavi gördüğü süreçte hem fiziksel
hem de ruhsal olarak değişim geçirmeye ve yaşadıklarına
farklı tepkiler göstermeye başlar.
Filmin yönetmenlik koltuğunda “Tabutta Rövaşata” (1997),
“Filler ve Çimen” (2000), “Balık” (2014), “Çamur” (2003),
“Cenneti Beklerken” (2007) filmlerinden tanıdığımız Derviş
Zaim oturuyor. Yönetmen Zaim, dokuzuncu uzun metraj sinema filmi “Rüya”da genç bir kadın mimarın bakış açısıyla
mimarlık sanatını ve bir kadının geçirdiği değişimi işliyor.
Zaim, bu filmde daha önceki eserlerinde sıkça üzerinde durduğu geleneksel sanatlar ve insan-doğa ilişkisini bir kez daha
ortaya çıkarıyor ve dram türündeki yapıtını sinemaseverlerin
beğenisine sunuyor.

EKŞI ELMALAR
“Ekşi Elmalar”, ‘Ağaçları da insanlar gibi terbiye
edeceksin” diyen, bahçesinin ve kızlarının üstüne
titreyen Belediye Reisi Aziz Özay (Yılmaz Erdoğan) ve kızlarının yaşamını, Hakkari’den Antalya’ya 1970’lerde başlayıp 1990’larda son bulan
sürükleyici bir hikaye eşliğinde sunuyor. Reis’in
bahçesinin ve evlenme çağındaki kızlarının güzelliği şehirde dillere destan olmuştur. Kızların talibi çoktur, ancak sert mizacıyla tanınan babanın
kızlarının duygularına çok da hoşgörülü olduğu
söylenemez.
Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz
Erdoğan üstlenmiş. Belediye Reisi rolünde de izlediğimiz Erdoğan’a filmde kızlarını canlandıran
Farah Zeynep Abdullah, Songül Öden ve Şükran
Ovalı eşlik ediyor. Erdoğan filmde Hakkari’de
kalabalık bir ailenin hikayesini anlatırken aynı zamanda Türkiye’nin yakın tarihini de beyazperdeye
aktarıyor. Film, Anadolu insanın hikayesini, mizah
ve gerçekle harmanlayıp izleyicinin karşısına çıkıyor.

YÖNETMEN: YILMAZ ERDOĞAN
OYUNCULAR: FARAH ZEYNEP ABDULLAH,
SONGÜL ÖDEN, ŞÜKRAN OVALI,
YILMAZ ERDOĞAN
YAPIM: TÜRKIYE
TÜR: DRAMATIK KOMEDI
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150 DAKIKA JAZZ KEYFI
VARIOUS ARTISTS

Cazın bir müzik türü olarak ortaya çıkışı
1900’lü yılların başına denk gelir. Zaman içinde
Latin, serbest, etno, caz funk gibi pek çok alt
türe ayrılan caz, tanımlaması çok da kolay olmayan, çoğunlukla doğaçlama icra edilen ve
temelleri Afrika’ya uzanan bir müzik türüdür.
Yıllar içinde Ella Fitzgerald’dan Miles Dives’e,
bu müzik türüne kendini adamış sayısız sanatçı
yetişmiştir.
“150 Dakika Jazz Keyfi” bu alanda isim yapmış
caz sanatçılarını bir araya topluyor ve müzikseverlere değerli bir koleksiyon sunuyor.
CD formatında raflarda yerini alan albümde Nat King Cole “Mona Lisa” ile kulakların
pasını silerken, Dinah Washington “What A
Difference A Day Make”in romantik melodileriyle dinleyenlerde tatlı bir huzur bırakıyor.
The Mills Brothers’dan Dean Martin’e birçok
sanatçıyı önemli caz eserlerini seslendirirken
dinleyebileceğiniz bu albüm, cazın beğenilen
eserleriyle tanışmak isteyenler için de ideal bir
fırsat sunuyor.

IL VOLO WITH PLACIDO DOMINGO
A TRIBUTE TO THREE TENORS /NOTTE MAGICA

Günümüzde pop opera tarzında eserler sunan sanatçılar
klasik müziğin daha geniş bir kitleye ulaşmasına imkan
tanıyor. Bu alanda çalışmalar yapan ve Piero Barone, Ignazio Boschetto ve Gianluca Ginoble’dan oluşan İtalyan
operatik pop üçlüsü Il Volo ise kurulduğu 2009 yılından
beri pek çok başarıya imza atmış ve ismini duyurmuş bir
grup olarak karşımıza çıkıyor. Grup, 2010’dan bu yana
çıkardıkları albümlerle ciddi bir hayran kitlesi edinmiş ve
birçok konser turnesi düzenlemiş.
Il Volo’nun Neapolitan şarkılara ve İtalyan operasının
bilindik eserlerine yer verdiği “A Tribute To Three Tenors /Notte Magica” albümü 1990’lı
yıllarda en büyük klasik müzik projesi olarak gösterilen, José Carreras, Plácido Domingo
ve Luciano Pavarotti’yi bir araya getiren çalışmaya saygı duruşu niteliği taşıyor. Temmuz
ayında Italya’da Piazza Santa Croce meydanındaki lansmanla tanıtılan albümde gruba
Şef Plácido Domingo eşlik ediyor. CD formatında müzikseverlerle buluşan albümde “Nessun Dorma”, “Granada” ve “O Sole Mio” gibi eserler yer alıyor.

