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20 Eylül-7 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’da ger-

Dünyada iletişim alışkanlıklarının değişmesiyle mektup

çekleştirdiğimiz 26. Dünya Posta Kongresi, Dünya Posta

gönderilerinin posta işlemleri içindeki payının azaldığı-

Birliği (UPU) tarihinde ilklere sahne oldu. Küreselleşen

na, buna mukabil küçük paket gönderilerine ilişkin işlem

dünyada her geçen gün gelişen teknolojiye ayak uy-

hacminin gitgide arttığına şahit oluyoruz. Bu tip gönde-

durmak, değişen müşteri taleplerine daha hızlı ve kalıcı

rilerin çoğalmasındaki en önemli etkenlerden biri, kuşku-

cevap verebilmek adına UPU’nun işleyişinde birtakım

suz elektronik ticaretteki gelişmedir. Posta teşkilatlarının

reformlara gidilmesi, 26. Kongre’den çıkan en önemli ka-

genel eğilimi, hem e-ticaret aracılığıyla dağıtıma giren

rardı. Kongre’de kararlaştırılan ve 2017-2020 yılları ara-

paketlerin yerine ulaştırılmasında hem de e-ticaretin yön-

sında yürürlükte kalacak olan Dünya Posta Stratejisi, UPU

lendirilip yönetilmesinde pazar payını artırma ve hizmet

gelenekleri gereğince organizasyonun gerçekleştirildiği

kalitesini yükseltme konularına yoğunlaşmaktır. UPU’nun

şehrin adıyla, “İstanbul Dünya Posta Stratejisi” şeklinde

gelecek vizyonu oluşturulurken bu hususlar üzerinde

anılacak.

önemle durulmaktadır. Gelecek dönemi şekillendirecek

26. Kongre’de başkanlığını üstlendiğimiz İdari Konsey’in
yeni dönemdeki ilk toplantısı Aralık ayında İsviçre’nin
Bern şehrinde gerçekleşti. UPU’nun 3 daimi organından
biri konumundaki İdari Konsey’de Birlik üyesi 192 ülkenin
41’i temsil ediliyor. Dört yılda bir yapılan kongreler arasındaki dönemde çalışmaların devamlılığını sağlamak,

e-ticaret atılımları İdari Konsey Başkanlığımız sırasında
hayata geçecektir. Küresel ölçekte e-ticarete yön verecek bir konumda bulunan PTT A.Ş.’nin e-ticaret markası
ePttAVM.com ise birçok ülkenin posta teşkilatının ilgisini
çekmekte, Şirketimiz bu e-ticaret modelinin ihracatını
gerçekleştirmektedir.

işleyişi denetlemek ve yasal meseleler hakkında faaliyet-

PTT A.Ş. sadece ulusal ve uluslararası alandaki iş ve

ler yürütmek Konsey’in ana görevlerini oluşturuyor. Ayrıca

işlemleriyle değil, Türk Lirası’na verdiği değerle de Tür-

UPU’nun yıllık bütçesinin onaylanması ve üye ülkeler ara-

kiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor. 176 yıldır her dö-

sındaki teknik işbirliğinin organize edilmesi de Konsey’in

nemde ülkesi ve milletinin yanında yer alan kurumumuz,

görevleri arasında yer alıyor. Her yıl UPU’nun temellerinin

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz’da

atıldığı Bern’de bir araya gelen İdari Konsey üyeleri, yal-

gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ardından başlattığı

nızca posta sektörünü değil, dünya siyasetini ilgilendiren

dövizden Türk Lirası’na dönüş uygulamasıyla ülke eko-

stratejik konuları masaya yatırıyor.

nomisine destek verdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep

Birleşmiş Milletler’in ihtisas organı olarak görev yapan
UPU’nun bu önemli biriminin başkanlığının dört yıl süreyle
ülkemizde bulunması, Türkiye’nin lider ülke vizyonuna yakışır bir başarı olarak tarihteki yerini almıştır. UPU’da gerçekleştirilecek reformun ülkemizin İdari Konsey Başkanlığı
dönemine denk gelmesi, Türkiye’nin uluslararası arenada
karar alıcı mekanizmalardaki yerinin gün geçtikçe sağlamlaştığını göstermektedir. Köklü ve millî kuruluşumuz

Tayyip Erdoğan’ın “Yastığının altında döviz olanlar gelsin
parasını altına, Türk Lirası’na dönüştürsün. Türk Lirası
değer kazansın, altın değer kazansın” çağrısı üzerine
de Şirketimiz, dövizlerin TL’ye dönüştürülmesi işleminde
herhangi bir komisyon almamanın yanı sıra döviz bozduracak müşterilere kargo ve havale işlemlerinde yüzde 10
indirim uygulamasını devreye sokarak vatandaşlarımızı
döviz bozdurmaya teşvik edici bir tavır sergilemiştir.

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

PTT A.Ş.’nin bu davranışının Türkiye’deki diğer kurum ve

Türkiye’nin Yenilenen PTT’si” sloganıyla hizmetlerini sür-

kuruluşlara örnek olmasını diliyor, Türkiye ekonomisinin

dürürken yurt dışında da ülkemizi en iyi şekilde temsil

daha da güçlenerek dünya genelinde yaşanan sıkıntılar-

etmeye devam etmektedir.

dan en az düzeyde etkilenmesini temenni ediyorum.

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

Haberler
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İZMIR MILLÎ PUL
SERGISI BAŞARIYLA
TAMAMLANDI
Filateli, ülkemizde ve dünyada binlerce meraklısı olan bir alan. Bu
alana ilgi duyan kişiler filatelist olarak adlandırılıyor ve yalnızca pul
biriktirmekten fazlasını yapıyor. Pulun yanı sıra posta pulları ve postadan geçmiş normal, taahhütlü, iadeli taahhütlü zarflar, filatelik zarflar,
gazeteler, gönderi bantları, posta kartları, hava mektupları ve posta
damgaları gibi malzemeler de biriktiren filatelistler, bu materyaller
aracılığıyla ülkelerinin ve dünyanın gündeminin nabzını tutan kişiler aynı
zamanda. Bu bağlamda filatelistlerin topladığı malzemeler, önemli kültürel miras unsurları olma niteliği de taşıyor.
Oldukça geniş kapsamlı bir uğraş olan filateli kendi içinde farklılaşıyor. Örneğin “klasik koleksiyon” bir ülkenin bütün pullarının tamamının
edinilmesine, “tematik koleksiyon” pulların ilgili olduğu konu, içerdiği
motif veya taşıdığı resim bağlamında derlenmesine işaret ediyor. “Motif
koleksiyonu” ise pulların çıkış amaçlarına göre koleksiyonerliğinin yapılması anlamı taşıyor. Ulusal ve uluslararası filateli dernekleri, her yıl
ülkelerinde ve dünyada basılan pulları bir araya getirerek katalogluyor,
böylece filatelistlerin söz konusu pulların takibini yapmalarını kolaylaştırırken bir anlamda da tarihî değeri olan kayıtlar tutuyor.
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Ülkemizde filateli faaliyetlerinde başı Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim
Şirketi (PTT A.Ş.) çekmektedir ve çeşitli filateli girişimleri de Türkiye Filateli
Dernekleri Federasyonu (TFDF) çatısı altında bir araya gelmektedir. 1962
yılında kurulan TFDF, birçok farklı amaca yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bunlar arasında ülkemizde mevzuata uygun olarak kurulmuş
filateli derneklerinin birbirlerini tanımalarına yardım etmek, filatelinin teknik ve ekonomik meselelerini incelemek ve bu surette filatelinin gelişmesine
imkan sağlamak, üye filateli derneklerini birlik, beraberlik ve uyum içinde
tutmak, posta pullarındaki spekülatif emisyonlar ve sahtecilik konularıyla
mücadele etmek, ilginç filatelik haberleri ve yenilikleri duyurmak suretiyle
filatelinin ve millî kültürümüzün teşvik ve tanıtılmasını sağlamak, bütün
bu çalışmalarda kamu yararını ön planda tutarak filatelinin yurt sathına
yayılması konusunda çaba sarf etmek sayılabilir. TFDF, Uluslararası Filateli
Federasyonu’na da üyedir.

Ülkemizin en önemli filatelik etkinliği
PTT A.Ş. ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen
Millî Pul Sergileri, ülkemizde filateli alanında yapılan en önemli etkinlik
niteliğindedir. 4-12 Kasım 2016 günlerinde İzmir Narlıdere Huzurevi Yaşlı
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ziyarete açık kalan “İzmir 2016 Millî
Pul Sergisi”, ülkemiz filatelisinin tanıtımı, geliştirilmesi ve teşvikine önemli
katkı sağladı.

Ulusal ve uluslararası
filateli dernekleri,
her yıl ülkelerinde
ve dünyada
basılan pulları bir
araya getirerek
katalogluyor,
böylece filatelistlerin
söz konusu pulların
takibini yapmalarını
kolaylaştırırken bir
anlamda da tarihî
değeri olan kayıtlar
tutuyor.
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İzmir 2016 Millî Pul Sergisi’nin açılış töreni Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler anısına
saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın açılış
törenine gönderdikleri kutlama telgraflarının okunmasının ardından açılış konuşmaları yapıldı. Sergi açılışında
söz alan isimler PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Kenan Bozgeyik, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Başkanı M. Ziya Ağaoğulları, Adalet ve Kalkınma
Partisi İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve İzmir Vali
Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı’ydı. Açılış konuşmalarında pulların ülkelerin tarihi ve kültürleri açısından taşıdığı önem vurgulandı, millî bilincin gelişmesindeki rolüne
değinildi.

Haberler

PTT A.Ş. ve Türkiye
Filateli Dernekleri
Federasyonu
işbirliğiyle
düzenlenen Millî
Pul Sergileri,
ülkemizde filateli
alanında yapılan
en önemli etkinlik
niteliğindedir.

Açık kaldığı 12 Kasım gününe kadar yoğun ilgi gören İzmir
2016 Millî Pul Sergisi’nin kapanış töreni de son derece
renkli geçti. Jüri, sergiye katılan koleksiyonları değerlendirerek belirlediği isimlere “Palmares” töreninde ödüllerini
takdim etti. Ödül törenine PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in yanı sıra Adalet
ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya,
İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın katıldı. Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kapanış
törenine de birer kutlama telgrafı gönderdi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Büyük Millî
Onur Ödülü’nü koleksiyoner Selçuk Akar’ın aldığı kapanış
töreninde PTT A.Ş. Büyük Millî Ödülü ise koleksiyoner
Mehmet Yamaç Erhan’a verildi. Çeşitli kategorilerde ödül
alan diğer isimler ise şunlar oldu:
Bronz Madalyaları: Feyzi Yılmaz, Güneş Atay, Dide Mira
Esen, Gülşen Akıcı, Neriman Önde, Işık Yalkın Karyeniç,
Kerim Ferahkaya, Hayrettin Filiz, Kemal Alpayım, Berk
Murat Sarışen, Burak İnceyer, Öner Palankök.
Bronz Gümüş Madalyaları: Ahmet Karlıtaş, Ali Ulvi Tunalı,
Emre Dikilikaya, M. Ceyhun Altın, Ufuk Sarışen, Eda Tutuk,
Nail Aydemir, Muharrem Kıcı, İlker Efe İpek, Zeynep Ölmez, Burak Yılmaz, Erdal Karakaşoğlu, Can Dengey.
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Gümüş Madalyaları: Esen Rüzgar Akıcı, Hayat Kayserilioğlu, Ümit Azak, Murat Günsur, Defne Talay, Nail Fatih
Aracı, Arman Silahlı, Engin Çakmak, Selim Cihanoğlu,
Kartal Pıçakcı, Emir Aracı, Ekin Tuna Tatar, Özge Üçoluk,
Cengiz Ülkerdoğan, Durak Kayar.

Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı Büyük
Millî Onur Ödülü’nü
koleksiyoner
Selçuk Akar’ın
aldığı kapanış
töreninde PTT A.Ş.
Büyük Millî Ödülü
ise koleksiyoner
Mehmet Yamaç
Erhan’a verildi.
Ülkerdoğan, Şükrü Kırdemir, Hakan Yılmaz, Saadettin
Kayserilioğlu, Serdar Yazgan, Cengiz Ülkerdoğan, Giray
Başarhan, Nazlı Cem, Levent Aral, Erdem Güley, Mustafa

Büyük Gümüş Madalyaları: Hayri Cem, Pamir Çaydaşı,

Aydın Özgür, Yasemin Hazinedaroğlu, Ahmet Aslı, Kaan

Arda Aracı, Özgür Evren Kırdemir, Alper Tunga Arıcıoğlu,

Ertem, Nuran Keser, Asporça Keser, Ömer Alp, Mahmut

İrem Buse İpek, Yasemin Ayşe Akbaş, Jan Özmirza, Gür-

Altıbaş, Turgay Arıcıoğlu, Mehmet Yamaç Erhan, Ahmet

kan Palankök, İsmail Toksabay, Utku Görkem Kırdemir,

Hamdi Şen, Ekin Başaran, Cüneyt Gemicioğlu, Selin Çim-

Vahit Aşkın, Koray Erdivanlı, İsmail Kürşat Cengizhanoğlu,

rin, Hakan Yılmaz.

Ali Hakan Öztörün, Barbaros Köse, Duru Pelin Durur, Turgay Tuna, Aşkın Ücvet.

Altın Madalyaları: Ercüment Tahtakıran, Serdar Yazgan,
Alexandre Galinos, Mehmet Hakan Orkut, Erkan Güley,

Vermey Madalyaları: Ozancan Hayat, Deray Yabaneri,

Cenk Boyalı, Alan Christopher Mellaart, Hayri Alper Ni-

Güven Cem, Elif Zaim, Doğan Hayat, Şerif Antepli, Hakan

şanal, İhsan Başaran, Kaan Ertem, Ufuk Talay, Bünyamin

Kazım Taşkıran, Ufuk Talay, Ömer Zaim, Jano Vartanes-

Altınok, Sedat Çomunoğlu, Nihat Çimrin, Muzaffer Keleş,

yan, Hayri Alper Nişanal, Anıl Gürsoy, Yakup Tel, Ömer

Ulvi Keser, Erdoğan Şen, Yalçın Kahramanlar, Hüdaverdi

Çiftçi, Burçin Kalyon Yeğin, Mehmet Bostanoğlu, Ahmet

Aksu, Cemil Şükrü Melek.

Sergi, Ulvi Keser, Yelda Erhan, Emin Can Gürkan, Evrim
Altın.

Büyük Altın Madalyaları: Turgut Ömer Telman, Selçuk
Akar, Mehmet Hakan Orkut, Mehmet Yamaç Erhan,

Büyük Vermey Madalyaları: Ali Doğan Özoğul, Ercü-

Hikmet Ersan Türk, Gökhan Aydın, Yavuz Çorapçıoğlu,

ment Ünlü, Ertuğrul Tunalı, Hayri Alper Nişanal, Cengiz

Alaattin Durmuş.
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2

AZERBAYCAN’LA ORTAK
ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞIYOR
Ülkelerin kendi millî telekomünikasyon
ve bilgi teknolojilerine
sahip olması uluslararası alanda
etkinlik ve rekabet açısından
büyük önem taşıyor.
Telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri, günümüz dünyasının en önemli
faaliyet alanları içinde yer alıyor. Hayatı ilgilendiren birçok konuyla doğrudan ilişkisi bulunan bu alanlar, değişen küresel ve teknolojik koşullarla
gün geçtikçe ilerliyor, dönüşüyor. Ülkelerin kendi millî telekomünikasyon
ve bilgi teknolojilerine sahip olması ise uluslararası alanda etkinlik ve
rekabet açısından büyük önem taşıyor. Telekomünikasyon ve bilgi teknolojilerinde millî atılımlar gerçekleştirirken küresel gelişmelerin takipçisi
olmak ve işbirlikleri tesis etmek de bir o kadar önem arz ediyor. Sektör
temsilcilerini mevcut ve potansiyel müşterilerle bir araya getirmenin yanı
sıra üst düzey hükümet yetkililerini de buluşturan uluslararası fuarlar, bu
noktada kritik rol üstleniyor.
29 Kasım-2 Aralık 2016 tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de
gerçekleştirilen 22’nci Uluslararası Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Fuarı (BAKUTEL 2016), alanının önde gelen organizasyonlarından biri
olma niteliği taşıyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan ve beraberindeki heyet, PTT A.Ş.’nin e-ticaret standıyla yer aldığı
BAKUTEL 2016’nın ziyaretçileri arasındaydı. Fuarı gezen Bakan Arslan,

Haberler

Azerbaycan’daki resmî temasları çerçevesinde Türk Dili Konuşan Ülkeler
İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanları 1.
Toplantısı’na da katıldı.
Toplantının ardından PTT A.Ş. ile Azerbaycan posta teşkilatı Azerpost
arasında bir mutabakat muhtırası iki ülke arasında imzalandı. Mutabakat muhtırası iki ülke arasında elektronik ticaret, parasal posta hizmetleri
ve karşılıklı posta trafiğinin artırılmasını kapsıyor. Mutabakat muhtırasının imzaları PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik ile Azerpost Genel Müdürü Sübhan Kazımov tarafından atıldı.
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3

MEVLÂNA’NIN ANISI CANLI TUTULUYOR

Cömertlik, tevazu ve sabrı öğütleyen öğretileriyle dünŞeb-i Arûs olarak bilinir. Şeb-i Arûs, “Düğün Gecesi”

Hoşgörüde
DENIZ GIBI OL.

anlamına gelir ve Mevlâna’nın Allah’a kavuşmasını ifade

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

yaya mâl olan Mevlâna’nın ölüm yıldönümü 17 Aralık,

eder. Bu bağlamda her yıl Şeb-i Arûs kapsamında çeşitli
etkinlikler düzenlenir.
PTT A.Ş. bu sene Mevlâna’yı anma törenleri kapsamında
7-17 Aralık 2016 tarihleri arasında Konya Mevlâna Kültür
Merkezi’nde “Hz. Mevlâna’nın 743. Vuslat Yıldönümü”
konulu bir pul sergisi düzenledi. Sergi alanında açılan
geçici filateli gişesinde 17 Aralık 2016 tarihinde mesai saatleri içerisinde “Hz. Mevlâna’nın 743. Vuslat Yıldönümü

PTT A.Ş.’nin Mevlâna’nın 743. vuslat yıldönümü kapsa-

17.12.2016 Konya” ibareli özeltarih damgası kullandırıldı.

mında imza attığı çalışmalardan bir diğeri de üzerinde

Ayrıca konuya ilişkin özeltarih damgalı zarflar 2 TL be-

ünlü düşünürün öğütlerinin yer aldığı 7 kartpostallık bir

delle www.filateli.gov.tr adresinde ve cep uygulamala-

seri hazırlanmasıydı. Kartpostallar, PTT işyerlerinden

rında satışa sunuldu.

ücretsiz temin edilebildi.

4

PTT MILLÎ EKONOMIYE DESTEK
VERMEYI SÜRDÜRÜYOR
milyon dolar ile yaklaşık 20 milyon avroyu Türk Lirası’na çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
“Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını altına,
Türk Lirası’na dönüştürsün. Türk Lirası değer kazansın,
altın değer kazansın” çağrısı üzerine de bir kampanya
başlatan PTT A.Ş., bu kampanya kapsamında dövizlerin
TL’ye dönüştürülmesi işleminden herhangi bir komisyon

PTT A.Ş., 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlattığı

almıyor ve döviz bozduran müşterilerin kargo ve havale

dövizden Türk Lirası’na dönüş uygulamasıyla millî eko-

işlemlerinde yüzde 10 indirim uyguluyor. Vatandaşlar

nomiye önemli katkı sağladı. Şirket bu uygulamayla 15

ePttAVM.com’da seçili ürünlerde yaptıkları alışverişlerde

Temmuz’dan bugüne kadar hesabındaki yaklaşık 172

ise yüzde 5 indirim kazanıyor.
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5

GELENEKSEL
EL SANATLARIMIZ PULLARDA
PTT A.Ş., 28 Kasım 2016 tarihinde 2016 Yılı Pul Emisyon Programı’nda yer alan “Türk
Sanatları Konulu Sürekli Posta Pulları”nı tedavüle sundu. 26x36 milimetre boyutundaki sürekli posta pulları 11 TL, 2 TL, 1,60 TL, 1 TL, 20 Kuruş ve 10 Kuruş bedelle,
bu pullara ait ilkgün zarfı ise 17 TL bedelle PTT A.Ş. işyerlerinde, www.filateli.gov.tr
adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Ulus/Ankara adresinde “Türk Sanatları Konulu Sürekli Posta Pulları 28.11.2016 Ankara” ibareli ilkgün
damgası kullandırıldı. 8 Aralık 2016 tarihinde ise yine 2016 Yılı Pul Emisyon Programı
kapsamında “Çini Konulu Resmî Posta Pulları” tedavüle sunuldu.

6

TÜRK KADININA SEÇME VE SEÇILME
HAKKI TANINMASI KONULU PUL
5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınına milletvekili seçme ve
seçilme hakkı tanınmış, 2599 Sayılı Kanun’da yirmi iki yaşını
bitiren kadın-erkek her Türk vatandaşının milletvekili seçme
hakkına sahip olduğu; otuz yaşını bitiren kadın-erkek her
Türk vatandaşının milletvekili seçilebileceği belirtilmiştir.

Haberler

PTT A.Ş. Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı
tanınmasının 82’nci yıldönümünde “Türk Kadınına Seçme
ve Seçilme Hakkı Tanınması Konulu Sürekli Posta Pulu”nu
tedavüle sundu. 38x38 milimetre boyutundaki sürekli posta
pulu 1 TL bedelle, söz konusu pula ait ilkgün zarfı ise 2 TL bedelle PTT
işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında
satışa çıkarıldı. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte “Türk
Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması Konulu Sürekli Posta Pulu
05.12.2016 Ankara” ibareli ilkgün damgası PTT Pul Müzesi Ulus/Ankara
adresinde kullandırıldı.
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7

PTT SPORCUSU DÜNYA ŞAMPIYONU
PTT Spor Kulübü sporcusu Şeyma Nur Söğüt, 16-20 Kasım 2016 tarihlerinde Kanada’da düzenlenen
Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.
Bayanlar 63 kiloda mücadele eden Şeyma Nur Söğüt, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra
ikinci turda Mısır’dan Engy Gomaa’yı 13-0, üçüncü turda İtalya’dan Alessia Marotta’yı 7-1, çeyrek
finalde Polonya’dan Milena Mazurek’i 8-1, yarı finalde ise Sırbistan’dan Nadja Savkovic’i 13-0
yendi. Söğüt, final maçında karşı karşıya geldiği Rus sporcu Margarita Bliznikova’yı 16-2 mağlup
ederek Dünya Şampiyonu unvanını elde etti.

8

SGK ILE IŞBIRLIĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ülkemizde sosyal güven-

ların sosyal güvenlik haklarını kullanılmasını kolaylaştır-

lik denince akla ilk gelen kurumdur. SGK’nın görevleri

mak ve sosyal güvenlik alanında kamu idareleri arasın-

arasında sosyal güvenlik politikalarını ulusal kalkınma

da işbirliği ve eşgüdüm sağlamak öne çıkmaktadır.

stratejileriyle uyumlu olarak şekillendirmek, vatandaş-

Vatandaşın hayatını kolaylaştırma ve insanımıza daha
kaliteli hizmet sunma noktasında SGK’yla ortak bir vizyonu paylaşan PTT A.Ş., bu müşterek anlayışı bir işbirliği
protokolüyle taçlandırdı. PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile SGK Başkanı
Mehmet Selim Bağlı’nın imza attığı protokol, iki kurum
arasında çeşitli konularda ortak çalışmalar yürütülmesini öngörüyor. Bu bağlamda SSK, Bağ-Kur ve Emekli
Sandığı ödemelerine ilaveten hak sahiplerine yönelik
geçici iş göremezlik, şahıs tıbbi malzemeleri, emzirme
yardımı, şahıs sağlık yolluğu yardımı gibi ödemelerin
PTT işyerlerinden yapılması sağlanacak. İşbirliği protokolü, SGK’nın Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile PTT
A.Ş. Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi arasında entegrasyon sağlanmasını ve böylece SGK’nın güvenli elektronik
ortamda yazışma yapmasının mümkün kılınmasını öngörüyor. PTT A.Ş. ile SGK arasında imzalanan işbirliği
protokolü, ePttAVM.com’da SGK çalışanlarına yönelik
özel kampanyalar düzenlenmesini de kapsıyor.
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9

ENGELLI VATANDAŞLARIN
ISTIHDAMINDA BÜYÜK ATILIM

Haberler

“Havalimanlarını
engelsiz havalimanı
haline getirmek
adına yaptıklarımız,
engelsiz denizler,
engelsiz
demiryolları...
Bakanlık olarak
dokunduğumuz
her alanda hayatı
engelsiz hale
getirmek için
olağanüstü gayret
sarf ediyoruz.”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin sorunlarına ışık tutmak ve vatandaşların konu hakkında bilinçlendirilmesini sağlamak adına büyük önem taşıyor. 1992
yılından beri Birleşmiş Milletler öncülüğünde bu güne
ilişkin faaliyetler düzenleniyor, bilinçlendirme kampanyaları yürütülüyor. Engelli bireylerin toplumsal yaşama
entegrasyonunun sağlanması ve bu bireylerin hayatını
kolaylaştırmaya yönelik politikalar geliştirilmesinin taşıdığı önem, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde vurgulanan ve ön plana çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor.
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Geliştirilen politikalar ve yürürlüğe koyulan uygulamalar sayesinde devletimizin özel önem atfettiği konular
arasında başı çeken engelli bireylere yönelik hizmetlerin
kapsam ve kalitesinin artırılması ve bu vatandaşların
istihdamı alanında önemli gelişmeler kaydediliyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın
katıldığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle düzenlenen “Ülkem İçin Dünyam İçin Ben de Varım” Engelli
Personel Eğitim Programı sertifika dağıtım töreni, ülkemizin bu alanda kaydettiği gelişmeleri ortaya koyması

bakanlığı döneminde engellilerin hayata katılabilmesi

açısından büyük önem taşıyor. Törende engelli bireylerin

adına çağrı merkezlerinde evden çalışabilmeleri, ‘Gören

hayatlarının kolaylaştırılması için gayret sarf edildiğini

Göz’ projesi gibi pek çok proje, havalimanlarını engelsiz

belirten Bakan Arslan, “Engelli olmak benim hayattan

havalimanı haline getirmek adına yaptıklarımız, engel-

kopmam, ülkeme hizmet etmekten kopmam anlamına

siz denizler, engelsiz demiryolları… Bakanlık olarak do-

gelmez diyerek sürecin içinde sonuna kadar gayret

kunduğumuz her alanda hayatı engelsiz hale getirmek

eden, bugün bizim paydaşımız olan, halka hizmeti

için olağanüstü gayret sarf ediyoruz.”

Hakk’a hizmet olarak bilen, bulunduğu kuruma ve ülkesine katkı sağlayan, bu eğitimi alan 55 mesai arkadaşımı
tebrik ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki bu yoldalar” dedi.

“Kamuda 40 binin üzerinde
engelli istihdam edildi”
Sertifika dağıtım töreninde sosyal sorumluluk projelerinin uygulanmasının önemine değinen Bakan Arslan, bu
yolda katedilen mesafeyi şu sözlerle aktardı: “2003 yılına
kadar 5 bin 500 civarında engelli kamuda istihdam edilirken bugün 40 binin üzerinde engelli istihdam ediliyor.

Törende engelli vatandaşların bilgisayar teknolojilerini
daha etkili kullanabilmeleri için yürütülen “3. El Projesi”
kapsamında elde edilen başarılara da değinen Bakan Arslan, “Kurumumuzdaki 2 bin 339 arkadaşımızın
gayretlerini artırabilmek ve yaşama daha fazla dokunmalarını sağlamak adına 55 arkadaşımızı da örnek
alarak eğitimlerimizi tamamlayacağız. Bu farkındalığı
Bakanlar Kurulu’na taşıyarak diğer bakanlıkların da
benzer çalışmaları yapmalarını sağlamak istiyoruz” diye
konuştu.

Engellileri kendi kategorilerinde sınava tâbi tutarak ka-

Tören, söz konusu eğitimleri başarıyla tamamlayan

muda istihdam edilmelerini sağlamak başarılı bir uygu-

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı per-

lamaydı. Bugün sadece bu kapsamda 30 bine yakın en-

soneline sertifikalarının takdim edilmesinin ardından

gelli arkadaşımız istihdam edildi. Sayın Başbakanımızın

sona erdi.
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10

ÜNIVERSITELERLE
IŞBIRLIKLERI IVME KAZANIYOR

PTT A.Ş.
millî ekonomiye
sunduğu katkıyı
artırma ve bir
dünya markası
olma vizyonuna
paralel olarak son
dönemde önemli
işbirliklerine
imza attı.

Üniversiteler, eğitim merkezleri olmanın yanında önemli toplumsal işlevler üstleniyor. Üniversitelerin toplumsal faydalarının azamiye çıkarılması için önemli işbirlikleri yapılıyor, hükümet tarafından desteklenen
çalışmalar yürütülüyor. Bu bağlamda 2015 yılında kabul edilen Türkiye
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı söz konusu işbirliklerine başarılı bir örnek teşkil ediyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen ve 2018 yılına kadar yürürlükte kalacak Eylem Planı çerçevesinde üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş dünyası arasındaki işbirliği ve eşgüdümlülüğün geliştirilmesi

Haberler

hedefleniyor. Bu sayede ülkemizin uluslararası platformlardaki rekabet
gücünün artırılması, akademik alandaki yetkinliğinin güçlendirilmesi
planlanıyor. Üniversiteler bilimsel gelişmenin, kamu kurum ve kuruluşları
ile iş dünyası ise ekonomik gelişmenin öncüleri olduğundan bu unsurlar
arasındaki işbirliği, ülkemizin kalkınması açısından büyük önem taşıyor.
PTT A.Ş. millî ekonomiye sunduğu katkıyı artırma ve bir dünya markası
olma vizyonuna paralel olarak son dönemde önemli işbirliklerine imza
attı. Bu bağlamda Ege Üniversitesi’yle bir ön protokol yapılarak birçok
farklı konuda işbirliğine gidilmesine yönelik mutabakata varıldı. PTT
A.Ş. adına Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut ile Ege Üniversitesi
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Rektörlüğü adına Rektör Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun’un imzaladıkları ön protokol iki kurumun kargo,
kurye ve diğer kayıtlı ve kayıtsız gönderiler ile tebligat
ve KEP konusunda işbirliği yapmasını öngörüyor. Ayrıca
öğrenci harçlarının yatırılması ve öğrenci ödemeleri için
PTT işyerlerinin kullanılması, Ege Üniversitesi’nin belirli
yerlerinde PTTMatikler kurulması, Ege Üniversitesi adına Kişisel Pul basılması ve üniversite yemekhanelerinde
tanıtım stantlarının faaliyet göstermesi de ön protokolün
maddeleri arasında yer alıyor. Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi mallarının satışının ülkemizin millî e-ticaret
sitesi ePttAVM.com üzerinden yapılması ve gönderilerin
PTT Kargo ile taşınması da geniş kapsamlı ön protokolün
önemli maddelerinden.
Yakın zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi’yle de işbirliğinin temellerini atan PTT A.Ş., bu atılımlarla hizmetlerini
yenileyip geliştirmeyi hedefliyor. PTT A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile İstanbul
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın yaptığı
görüşmenin öncelikli gündem maddesi iki kurum arasında işbirliğinin geliştirilmesiydi.

Farklı alanlarda
faaliyet gösteren
ve kendilerine
has uzmanlıkları
olan kurumların
yürüttüğü ortaklaşa
çalışmalar birden
fazla kaynaktan
beslendiği için
yüksek verimliliğe
sahip bulunuyor.
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Bilgi ve deneyim alışverişi, kurumlar arası işbirliğinin
en önemli getirileri arasında yer alıyor. Farklı alanlarda
faaliyet gösteren ve kendilerine has uzmanlıkları olan
kurumların yürüttüğü ortaklaşa çalışmalar birden fazla
kaynaktan beslendiği için yüksek verimliliğe sahip bulunuyor. Personelin birbirlerinin birikiminden faydalanmasını ve böylece yeni bilgiler edinmesini mümkün kılan bu
tür işbirliklerinin ülke ekonomilerine ivme kazandırmada
oldukça etkili olduğu, bu yönüyle de millî kalkınmaya
önemli katkı sağladığı biliniyor. E-ticaret alanında ülkemizin önde gelen markalarından olan ve uluslararası
işbirlikleriyle sektördeki konumunu güçlendiren PTT A.Ş.,

Haberler

bu alandaki yetkinliğini artırmak ve müşterilerine daha

E-ticaret alanında
ülkemizin
önde gelen
markalarından
PTT A.Ş.,
bu konudaki
yetkinliğini artırmak
için Boğaziçi
Üniversitesi’yle bir
e-ticaret eğitimi
anlaşmasına
imza attı.

iyi hizmet verebilmek için Boğaziçi Üniversitesi’yle bir
e-ticaret eğitimi anlaşmasına imza attı. PTT personelinin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik eğitim
anlaşmasının ilk ayağı “E-Ticaret Eğitimi” konusuna ilişkindi. İlki 28 Kasım-2 Aralık 2016, ikincisi 19-23 Aralık 2016
tarihlerinde gerçekleştirilen e-ticaret eğitimine katılan
PTT A.Ş. personeli sertifikalarını aldı. E-ticaret eğitimi
kapsamında değinilen konu başlıkları “Dijitalleşen Dünyada E-Ticaret”, “Etkin E-Ticaret Sitesi Tasarımı”, “E-Ticarette Güvenlik” ve “E-Ticarette Müşteri İlişkileri” oldu.
Eğitim işbirliği çerçevesinde bir araya gelen PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik
ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın da dikkat çektiği gibi e-ticaret günümüz dünyasının en önemli alanları içinde yer alıyor. Millî ekonomilere
ve küresel ekonomiye büyük katkı sağlama potansiyeli
olan e-ticaret, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de
hızla büyüyen bir alan. 2015 yılında 1,67 trilyon dolar olan
küresel e-ticaret hacminin 2016 yılı sonunda 2,1 trilyon
dolara ulaşması beklenirken, 2019 yılında ise 3,5 trilyon
dolar gibi bir rakam görüleceği tahmin ediliyor.
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GÖNDERİLERİNİZ
İMZANIZI TAŞISIN

FOTOĞRAFINIZ

SiZDEN
PULUNUZ
PTT’DEN!

Röportaj: Zeynep Yiğit

Röportaj
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ULAŞTIRMA, DENIZCILIK VE
HABERLEŞME MÜSTEŞARI
SUAT HAYRI AKA:

PTT’NIN MILLETIMIZIN
GÖNLÜNDE ÖZEL BIR
YERI VAR
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Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Müsteşarı
Suat Hayri Aka,
PTT A.Ş.’nin 176 yıldır
ülkemizin ve milletimizin
hizmetinde olduğunu
belirterek, “PTT’miz
çağı yakaladığı
hizmetleriyle sadece
ulusal değil, uluslararası
alanda da göğsümüzü
kabartmaktadır” dedi.

176 yıllık geçmişiyle ülkemizin en köklü kurumları
arasında yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin dünü ve bugünüyle ilgili değerlendirmelerinizi öğrenebilir miyiz?
Ülkelerin tarihine baktığımızda asırlık geçmişleri
ve toplumsal hayat için vazgeçilmez hizmetleriyle
ön plana çıkan kurum ve kuruluşlarla karşılaşırız.
Bir çınar misali kök salmış ve güven timsali olmuş
bu müesseseler ülkelerin geçmişinde olduğu gibi
bugünü ve geleceğinde de kıymetli bir yere sahiptir. Sözünü ettiğim bu kurum ve kuruluşların
Türkiye’deki en güzel örneklerinden biri Posta
ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’dir. Geçtiğimiz
Ekim ayında 176’ncı kuruluş yıldönümünü kutla-
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dığımız PTT A.Ş.’nin temelleri, Osmanlı Devleti’nde posta
hizmetlerini yürütmek üzere 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti’nin kurulmasıyla atılmıştır. Yaklaşık iki asırlık
tarihi boyunca insanoğlunun vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan haberleşme konusunda pek çok önemli
hizmeti yerine getiren PTT, 19. yüzyılın ortalarından
itibaren teknolojinin elverdiği imkanlar ölçüsünde çeşitli
yöntemleri kullanarak sayısız mektup ve evrakı sahibine
ulaştırmıştır. İnsanımızla bire bir iletişim halinde olması dolayısıyla onların acı-tatlı anlarına şahitlik eden,
mutluluk ve hüzünlerini paylaşan posta teşkilatımız, bu
yönüyle hepimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir.
PTT’nin tarihinden söz ederken teşkilat mensuplarının
I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemlerindeki fedakarlık ve kahramanlıklarını mutlaka vurgulamamız
gerekir. O dönemlerin şartlarında her türlü imkansızlığa
rağmen ordunun haberleşmesini sağlamak üzere cephede görev yapan PTT mensupları, düşmanın yoğun
bombardımanı altında telgraf ve telefon hatlarını onarmak için canla başla çalışmış, şifreli telgrafların çekil-

Röportaj

mesini sağlayarak savaşın seyrinin değişmesinde büyük

“PTT’nin tarihinden
söz ederken teşkilat
mensuplarının
I. Dünya Savaşı
ve Kurtuluş Savaşı
dönemlerindeki
fedakarlık ve
kahramanlıklarını
mutlaka
vurgulamamız
gerekir.”

pay sahibi olmuştur. Posta teşkilatımız sadece cephede
değil, cephe gerisinde de önemli görevler üstlenmiştir.
Askerlerin ailelerine yazdıkları, ailelerin ise cephedeki
evlada, eşe, kardeşe, babaya gönderdikleri mektuplar
sahiplerine ulaştırılarak halkın moralinin yüksek tutulması sağlanmış, aynı zamanda düşmana karşı elde
edilen zaferler Anadolu’ya duyurulmuştur. Bu fedakarlık
ve kahramanlıklar bugün hepimiz için büyük bir iftihar
vesilesidir. Posta teşkilatımızın vatan ve millet sevgisi,
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleriyle de tarihteki yerini almıştır: “Umum
telgrafçılarımızın, teşebbüsat ve harekâtı milliyemize
ifa eyledikleri fedâkarane hizmetlerinin millî tarihimizde
mühim mevkii vardır. Kendilerine bugün alenen teşekkür
etmeği bir vazife borç addederim.”
Konuşmamın başında ifade ettiğim ve biraz önce kısaca
değindiğim gibi, PTT’miz üstlendiği görevler ve yerine
getirdiği hizmetlerle ülkemizin geçmişinde olduğu gibi
bugünü ve geleceğinde de kıymetli bir yere sahiptir.
Türkiye’nin köklü, saygın ve güvenilir kurumları arasında ilk sıralarda yer alan PTT A.Ş., sadece ulusal değil,
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uluslararası alandaki faaliyetleriyle de göğsümüzü kabartmaktadır.
PTT A.Ş.’nin son dönemlerde önemli atılımlar yaparak
hizmet çeşidi ve kalitesiyle sektöründe ön plana çıkması
hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
Ülkemizin yüz akı kurumlarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, köklü geçmişinden aldığı
güç, sahip olduğu tecrübe ve bünyesindeki yetişmiş personel sayesinde geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir.
PTT’miz çağın gereklerine uygun bir şekilde hareket
ederek hizmet çeşitliliğini sürekli artırmakta, bununla
birlikte hizmet kalitesini yükseltmektedir. Bilindiği gibi,
içinde bulunduğumuz çağda her alanda hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Örneğin, teknolojik yenilikler
birbiri ardına geliyor, internet ve dijital platformlar her
geçen gün hayatımızda daha fazla yer kaplıyor. Bunun
neticesinde posta ve haberleşme de dahil pek çok sektör, teknolojideki gelişmeler, müşterilerin yeni ihtiyaç,
talep ve beklentileri, geleceğe dair öngörüler gibi çeşitli
konuları dikkate alarak hizmetlerini çağa uygun hale
getirmeye yönelik adımlar atıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, bu çerçevede gelenekten geleceğe
köprü kurarak yenilikçi, yüksek standartlı, müşteri memnuniyeti odaklı iş ve işlemleri başarıyla hayata geçiriyor.
Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve mutluluğunu artırmak PTT’mizin en önemli öncelikleri arasında
yer alıyor. Posta, kargo, e-ticaret, bankacılık, sigortacılık
gibi çeşitli alanlardaki kapsamlı faaliyetlerin temelinde
ülkemize ve milletimize hizmet yatıyor.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, çağı yakaladığı
iş ve işlemleriyle ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. 176 yaşındaki millî kurumumuz, Türkiye’nin menfaatleri söz konusu olduğunda üzerine düşen görevleri
yerine getirmekten hiçbir zaman geri durmuyor. Bunun
son örneğini geçtiğimiz günlerde yaşadık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yastığının
altında döviz olanlar gelsin parasını altına, Türk Lirası’na
dönüştürsün. Türk Lirası değer kazansın, altın değer kazansın” çağrısına tam destek vererek büyük bir kampanya başlatan PTT A.Ş., her zaman ülkemizin ve milletimizin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Ulaştırma,

“PTT A.Ş., çağı
yakaladığı iş ve
işlemleriyle ülkemizin
ekonomisine büyük
katkı sağlıyor. 176
yaşındaki kurumumuz,
Türkiye’nin menfaatleri
söz konusu olduğunda
üzerine düşen görevleri
yerine getirmekten
hiçbir zaman geri
durmuyor.”
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Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan, PTT A.Ş.’nin, dövizlerin Türk Lirası’na dönüştürülmesi
işleminde herhangi bir komisyon almayacağını, döviz
bozduracak müşterilere yüzde 10 kargo indirimi yapacağını, ayrıca bu müşterilerin havale işlemlerinde yüzde
10 indirim uygulayacağını, ePttAVM.com üzerinden seçili
ürünlerde yapılacak alışverişlerde ise yüzde 5 indirim
sağlayacağını kamuoyuna açıkladı. Sayın Bakanımızın
da ifade ettiği üzere bu kararlar PTT’mizin istiklalden
istikbale her dönemde ülkesi ve milletiyle omuz omuza
olduğunu ortaya koymaktadır. PTT A.Ş.’nin 40 bin çalışanı ve Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar ulaşan 4
bin 500’e yakın iş yeriyle ülkemize ve milletimize en iyi
şekilde hizmet vermeye devam edeceğine yönelik inancım tamdır.
Biraz önce ifade ettiğiniz gibi PTT A.Ş. uluslararası
alanda da önemli başarılara imza atıyor. Bunun son
dönemdeki en güzel örneklerinden biri 26. Dünya Posta
Kongresi oldu. Kongre’yle ilgili izlenim ve değerlendir-

“26. Dünya Posta
Kongresi’nin 21 Eylül
2016 tarihindeki
Açılış Genel
Kurulu’nda Onursal
Başkanlığa seçilmiş
olmam şahsım
adına büyük bir
gurur kaynağıdır.”

meleriniz nelerdir?
Vatandaşlara geleneksel posta ve telgraf hizmetleri sunmasının yanı sıra lojistik, bankacılık, e-ticaret gibi birçok
farklı alanda faaliyet gösteren PTT A.Ş., bu yönüyle de
önem arz etmekte ve dünyanın sayılı posta teşkilatları
arasında yer almaktadır. 20 Eylül-7 Ekim 2016 tarihleri
arasında Bakanlığımızın himayesinde, PTT’mizin ev
sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz 26. Dünya
Posta Kongresi, PTT A.Ş.’nin dünya posta sektöründeki
yerini ve hizmetlerinin ulaştığı noktayı yakından gözlemleyebildiğimiz çok önemli bir uluslararası platform
oldu. Hemen ifade etmek isterim ki, PTT’miz gerek
26. Kongre organizasyonu, gerek diğer ülkelerin pos-

Röportaj

ta teşkilatlarıyla kurduğu güzel ilişkiler, gerekse çağı
yakaladığı hizmetleriyle göğsümüzü kabartmıştır. 26.
Dünya Posta Kongresi’nin 21 Eylül 2016 tarihindeki Açılış
Genel Kurulu’nda Onursal Başkanlığa seçilmiş olmam
ise şahsım adına büyük bir gurur kaynağıdır. PTT A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Kenan
Bozgeyik’in Kongre Başkanlığı’nı Katar’dan devraldığı
Açılış Genel Kurulu’nda Onursal Başkan olarak delegelere hitaben bir konuşma yapmış ve “Posta sektörünün en
önemli etkinliği olan 26. Dünya Posta Kongresi’nde sizleri
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İstanbul’da görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Dört yılda bir düzenlenen Dünya Posta Kongresi, posta

Eminiz ki ülkemizden çok güzel hatıralarla ayrılacaksı-

sektörünün en önemli ve prestijli organizasyonu olma

nız” demiştim. Gerçekten de öyle oldu. Birleşmiş Millet-

özelliği taşıyor. Bu Kongre’de hem sektörün geleceğine

ler’in ihtisas organı Dünya Posta Birliği (Universal Postal

yön verecek stratejiler belirleniyor hem de UPU organ-

Union-UPU) yetkilileri ve Kongre’ye katılmak üzere dün-

larının üye seçimleri yapılıyor. Sizin de belirttiğiniz gibi,

yanın dört bir yanından İstanbul’a gelen yaklaşık 2 bin

26. Dünya Posta Kongresi’nde ülkemiz 2020 yılına kadar

delege, Türk misafirperverliğinden çok etkilendiklerini
belirttiler ve “Bu güzel organizasyon için Türkiye’ye müteşekkiriz” dediler. Ayrıca, 26. Kongre’nin UPU’nun en iyi
kongrelerinden biri olarak tarihe geçeceğini söylediler.
Bu vesileyle, başta PTT A.Ş. ailesi olmak üzere 26. Dünya
Posta Kongresi’nin organizasyonunda emeği geçenlere
teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın
Ahmet Arslan’a 26. Dünya Posta Kongresi’ne verdikleri
destek için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı’nı üstlenmiştir. Bu çerçevede, dünya posta sektörünün yol haritasını
belirleyecek kararlar PTT’mizin liderliğinde alınacaktır.
İdari Konsey, Dünya Posta Birliği’nin daimi organlarından biridir ve 41 üye ülkeden oluşmaktadır. Kongreler
arası dönemde çalışmaların devamlılığını sağlamak,
işleyişi denetlemek, bütçeyi onaylamak ve üye ülkeler
arasında koordinasyonu sağlamak İdari Konsey’in görevleri arasındadır. Türkiye önümüzdeki dört yıl boyunca
Konsey’e başkanlık edecektir. Bu durum, bir dünya markası olma hedefiyle çalışmalarına ivme kazandıran ve

Kongre’yle ilgili altı çizilmesi gereken noktalardan biri,

dikkat çekici atılımlar gerçekleştiren PTT A.Ş.’ye kendini

Türkiye’nin 2020 yılına kadar Dünya Posta Birliği İdari

uluslararası alanda daha sık ve daha güçlü şekilde ifade

Konsey Başkanlığı’nı üstlenmiş olması. Sizce bu önemli

etme imkanı sağlayacaktır. 26. Dünya Posta Kongresi’ne

görev PTT A.Ş.’nin bir dünya markası olma hedefine ne

başarıyla ev sahipliği yapan PTT A.Ş.’nin, İdari Konsey

gibi katkılar sağlayacak?

Başkanlığı ve Posta İşletme Konseyi Üyeliği süresince

Röportaj
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“26. Dünya Posta
Kongresi ülkemizin
tanıtımına büyük katkı
sağlamıştır.
2017-2020 yılları
arasında uygulanacak
Dünya Posta Stratejisi,
Kongre’nin yapıldığı
şehir olması dolayısıyla
İstanbul’un adıyla
anılacaktır.”

ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yönelik inancım
tamdır. Bu önemli görevler PTT A.Ş.’nin sektöründe söz
sahibi olduğuna işaret etmektedir. 176 yıllık köklü kurumumuz, bilgi, tecrübe ve becerileri sayesinde önümüzdeki dönemde sadece ülkemizde değil, tüm dünyada
posta sektörünün gelişimi ve değişimine önemli katkı
sağlayacaktır. Öte yandan, 26. Kongre’de de sıklıkla ifade edildiği üzere, İstanbul’da reform niteliğinde kararlar
alan dünya posta sektörü, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesinde de
önemli rol üstlenecektir.
26. Dünya Posta Kongresi ile ilgili vurgulamak istediğim
bir başka husus ise bu prestijli organizasyonun ülkemizin tanıtımına yaptığı büyük katkıdır. Her şeyden önce
2017-2020 yılları arasında uygulanacak “Dünya Posta
Stratejisi”, Kongre’nin yapıldığı şehir olması dolayısıyla
İstanbul’un adıyla anılacaktır. Ayrıca, delegeler ülkemizden son derece güzel izlenimlerle ve Türk misafirperverliğiyle ilgili olumlu düşüncelerle ayrılmışlardır.
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Öyle tahmin ediyorum ki, Kongre vesilesiyle ilk kez

lar yapılarak gerek altyapı yatırımlarına gerek Ar-Ge

Türkiye’ye gelen misafirlerimiz bundan böyle tatil ter-

faaliyetlerine büyük önem verilmektedir. Bu noktada

cihlerini yaparken mutlaka ülkemizi de göz önünde

PTT A.Ş.’nin sektöründe öncü ve örnek olarak ülkemize

bulunduracaklardır. Zaten pek çok delege “Mutlaka
tekrar geleceğim” diyerek İstanbul’dan ayrılmıştır.

ve milletimize hizmet vermeye devam etmesi, bununla
birlikte uluslararası alanda başarılara imza atması

Bakanlığımızın çalışma alanları arasında haberleşme

bizler için gurur kaynağı olmaktadır. PTT’mize nice 176

sektörü önemli bir yer teşkil etmektedir. İçinde bulun-

yıl diliyor, kurumumuzu hizmetleri dolayısıyla tebrik

duğumuz çağın gereklerine uygun şekilde planlama-

ediyorum.

Metin: Arda Akıncı

PTT tarihçesi
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tarİhî vesİkalar
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin 176 yıllık
uzun yolculuğuna dair bilgi ve belgelerin yer aldığı
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, ülkemizin bu köklü
kurumunun tarihine ışık tutuyor. Yaklaşık iki asırlık
süreçte posta sektörünün gelişimi ve değişiminin takip
edilebildiği tarihî vesikalar, PTT A.Ş.’nin yürüttüğü
hizmetlerin hikayelerini de geçmişten bugüne taşıyor.
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Günden güne gelişen teknoloji Osmanlı İmparatorluğu

yıllarda birçok telgraf hattı da döşenmişti. Bu belgede

için de önemli fırsatların kapısını açmıştı. Özellikle ha-

de görüldüğü üzere İmparatorluğun önemli merkez-

berleşme alanında telgraf ve posta usullerinde tekno-

lerinden olan Edirne’den Aleksanca’ya (günümüzde

lojinin getirdiği nimetlerden yararlanılmaya başladığı

Sırbistan sınırları içerisinde bulunan Aleksinac kenti) ve
Niş’ten Vidin’e kadar yeni telgraf hatlarının yapılmasına karar verilmişti. Telgraf hatlarının kapsamının yakın
zaman içinde daha da genişletilmesi planlanmaktaydı.
İmparatorluk bir yandan teknolojinin nimetlerinden faydalanırken diğer yandan özellikle telgraf gibi uzmanlık
isteyen işlerin aksamadan yürümesi için belirli sayıda
görevli yetiştirmek zorundaydı. Belgenin içeriğine bakıldığında inşa olunacak telgraf hatlarında çalıştırılacak
memurların yetiştirilmesi için bazı kimselerin İstanbul’da
hâlihazırda eğitilmeye başladığını da görüyoruz.
Her ne kadar belgeden İstanbul’da bu iş için ehil memurların yetiştirileceğine karar verildiği anlaşılıyor olsa
da tezkirede önemli bir arz daha bulunuyor. İstanbul’da

PTT tarihçesi

eğitilecek memurların yanı sıra inşa olunacak yeni

Osmanlı
İmparatorluğu bir
yandan teknolojinin
nimetlerinden
faydalanırken diğer
yandan özellikle
telgraf gibi uzmanlık
isteyen işlerin
aksamadan yürümesi
için belirli sayıda
görevli yetiştirmek
zorundaydı.

telgraf hattına yakınlığı sebebiyle Edirne’de de benzer
şekilde öğrencilerin yetiştirilmesi öneriliyor. Bunun yapılması halinde Edirne’de yetişecek memurlara Dersaadet’ten gelecek olan memurlara kıyasla daha az maaş
verilebileceği, bunun Hazine’ye menfaati olacağının altı
çiziliyor. Ayrıca Edirne’den yetişecek memurların taşranın ahval ve usulüne vâkıf olacağından işlerini daha iyi
yapabilecekleri de belirtiliyor. Bunun için Edirne’de resmî
dairelerde görev alan katiplerden gönüllü olanların
Edirne meclis-i kebirince seçilerek ve imtihan edilerek
uygun maaşlar ile telgrafhaneye memur tayin edilmelerinin münasip olabileceği düşünülmüş.
Yine aynı belgede yeni inşa edilecek telgraf hatlarında
herhangi bir arıza olması ihtimaline karşı bu arızaları
acilen giderebilecek Asâkir-i Şâhâne’den emekli, yetenekli beş-on neferin de seçilerek haberleşme öğrencileri
ile birlikte belirtilen telgrafhanede eğitimlerine başlamalarının uygun olduğuna kanaat getirilmiş. Sadrazam
tarafından yazılan tezkirenin sonunda ise gereğinin
yapılması için Edirne Valisi’ne resmî yazının yazılması
hatırlatılmışsa da Osmanlı belgelerinin tamamında olduğu gibi son kararın padişaha bırakıldığını görüyoruz.
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Hicri 21 Safer 1269 (4 Aralık 1852) tarihinde “Praveşte
kazası ahalisi ve fukara kulları” tarafından yazılan bu
arzuhal, Osmanlı İmparatorluğu’nda haberleşme ve
ulaşım her ne kadar devlet tekelinde ve eliyle idare olunuyor olsa da halkın zaman zaman sıkıntılar yaşadığını
gösteriyor.
1852 yılında Praveşte Caddesi’nde yer alan müstakil
posta kirahanesinde posta Tatarlarının kullanabilmesi
için on adet bargir bulundurulmuş ve uzun bir süre boyunca işlerin aksamadan devam edebilmesi sağlanmış.
Lakin, arzuhalin yazıldığı zamana kadar geçen son
birkaç ayda posta Tatarlarının yanlarında taşıdıkları
malların “yirmi-yirmi iki yüke” kadar artması nedeniyle

PTT tarihçesi

1852 yılında Praveşte
Caddesi’nde yer
alan müstakil posta
kirahanesinde
posta Tatarlarının
kullanabilmesi için
on adet bargir
bulundurulmuş
ve uzun bir süre
boyunca işlerin
aksamadan
devam edebilmesi
sağlanmış.

kullanılmakta olan on atın kafi gelmemeye başladığı
görülmüş. Bununla birlikte posta Tatarlarının posta mallarını Yenice’ye kadar götürebilmek için her hafta gerek
Praveşte ahalisinden gerek civardaki kazalarda yaşayan insanlardan ellerinde bulunan hayvanları “gereksiz
yere ve zorla” aldığı, buna karşın herhangi bir ücret ya
da para verilmediği bildiriliyor.
Ahalinin hayvanlarının posta Tatarları tarafından alıkonulmasının yanı sıra taşıtılan ağır yükler nedeniyle bu
hayvanların yollarda sakatlandığı, hatta “külliyen telef”
olduğu belirtiliyor. Bununla beraber artık hayvanlarını
kullanamadıklarını, bu nedenle de mutazarrır olduklarını söylüyorlar. Arzuhali yazan kişi bir yandan 2-3 gün
boyunca hayvanlarını kullanamadıkları için işlerini göremediklerini, diğer yandan da hayvanlar geri verildiğinde
iş göremediklerinden zararlarının katbekat arttığını dile
getiriyor.
Kendilerine yapılan haksızlık ve içinde bırakıldıkları zor
durumdan dolayı saraya bir arzuhal yazarak sıkıntılarını
ifade eden “Praveşte kazası ahalisi ve fukara kulları”
bundan sonra “hayvanlarının cebren alınmamasını” ve
uygun görmesi halinde padişahın bu durumun bir daha
yaşanmaması konusunda emir vermesini arzu ettiklerini
dile getiriyor.
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Bâb-ı Âli Sadaret Makamı tarafından 4 Recep 1339 (14

toplanan Posta Kongresi’nde alınan kararlar göz önün-

Mart 1921) tarihinde gönderilen bu belgede, çıkarılan

de bulundurularak yeni bir kararname düzenlenmesi

yeni bir kararname ile telgraf ve posta ücretlerinde

lazım geldiği söyleniyor. Bu gerekliliklerin dışında,

yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin nedenleri açık-

Harb-i Umumi sırasında posta ve telgraf masraflarının

lanıyor.

8-10 misli arttığına da dayanarak ücretlerde yüzde 100’e

İlk olarak 1336 yılında çıkarılan posta ve telgraf kararnamesinin 16. maddesinde aşikar olduğu üzere yürürlükte

kadar zamma gidilmesinin uygun olacağından bahsediliyor.

bulunan kararnamenin 1337 senesinin Şubat ayının so-

Yapılacak zamların dahili haberleşme ücretlerinde “pek

nuna kadar geçerli olduğu, bu nedenle aynı yılın Mart

de his olunmayacak” düzeyde, harici olanlarda ise bahsi

ayından başlamak üzere yeni bir kararnamenin yürür-

geçen kongrede alınan kararlara uygun bir biçimde altın

lüğe girmesi gerektiğinden bahsediliyor. Bunun yanı

frank muadili olarak uygulanacağı da özellikle belirtili-

sıra Osmanlı İmparatorluğu’nun hâlihazırda bulunduğu

yor.

PTT tarihçesi

ekonomik darboğaz ve İspanya’nın Madrid kentinde

1921 tarihli
belgede, Osmanlı
İmparatorluğu’nun
hâlihazırda
içinde bulunduğu
ekonomik darboğaz
ve İspanya’nın
Madrid kentinde
toplanan Posta
Kongresi’nde alınan
kararlar göz önünde
bulundurularak
yeni bir kararname
düzenlenmesi lazım
geldiği belirtiliyor.

Belgenin geri kalanında ise tek tek hangi hizmetler ve
ücretlerde artış yapıldığı konu ediliyor. Bunlar arasından
örnek vermek gerekirse, daha evvelden posta yoluyla
gönderilen gazete ve dergilerin her 25 gramı için 10
para alınırken, bundan sonra her 30 gram için 20 para
ücret tahsil edileceği belirtiliyor. Benzer şekilde 200,
150 ve 100 kuruş olan üç ayrı seviyedeki posta kutusu
ücretlerinin yeni kararnameyle birlikte 500, 300 ve 200
kuruş olarak düzenlendiği, bununla beraber aylık 50, 30
ve 20 kuruş da abonelik ücreti eklendiği yazılıyor. Posta
kutuları genellikle tüccarlar tarafından kullanıldığı için
bu ücretlerde yapılan zammın onlara fazla bir zorluk
çıkarmayacağı söylenirken, aynı hizmet için Avrupa’daki
postanelerin çok daha fazla meblağlar aldığının da altı
çiziliyor.
Yukarıda bahsi geçenler gibi birçok posta hizmeti ücretinde artış uygulanırken belgenin sonunda iki kalemde
indirime gidildiği görülüyor. Kaçak mektup ve evrak için
önceden 8 misli ceza alınırken, bu ceza 5 kata indirilmiş.
Bu indirimin gerekçesi olarak yeni oluşturulan nizamnamenin hükümlerini tam olarak bilmeyen köylülerin mektup taşıması gerekebileceği ve onlara verilecek cezanın
hafifletilmesi lazım geldiği gösterilmiş. İkinci olarak ise
“bi-şartı’t-tediye mürselât”ın (karşı ödemeli gönderilerin) tahsilliye ücretinin azami 5 kuruştan 3 kuruşa indirildiği söylenmiş. Bu indirimin de birleşik iç ve dış tarifelerin
uyumlu olması gerektiği için yapıldığı belirtilmiş.
Belgenin sonunda ek olarak on yedi maddelik bir kararnamenin gönderileceği belirtildiyse de ekte yalnızca üç
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madde görülüyor. Kararname suretinin birinci maddesi

Belgenin sonunda kararnameyi onaylayanların imzası

dahili posta gönderileri ve telgraf ücretlerinin aşağıda

bulunuyor. Bu kişilerin Harbiye Nazırı ve Bahriye Nazırı

yer alan tabloya göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini

Vekili Ziya, Adliye Nazırı Arif Hikmet, Şeyhülislam ve Ev-

belirtirken, ikinci maddede yeni düzenlemelerin karar-

kaf-ı Hümayun Nazırı Vekili Nuri, Sadrazam Vekili ve Na-

name yayımlandıktan on gün sonra yürürlüğe gireceği-

fia Nazırı Ali Rıza, Maliye Nazırı Vekili İrfan Rıza, Maarif

ne dikkat çekiliyor. Son maddede ise bu kararnamenin

Nazırı Raşid, Şura-yı Devlet Reisi ve Dahiliye Nazırı Vekili

uygulanmasından dahiliye ve maliye nazırlarının mesul

Mustafa Arif ile Hariciye Nazırı ve Ticaret ve Ziraat Nazırı

oldukları belirtiliyor.

Vekili Safa olduğu görülüyor.

BOA; A.DVN.68/30

Metin: Nil Özben
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Güçlü altyapi,
genİş ağ
PTT Kargo
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Yüzyıllar içinde ulaşım ve iletişim
alanlarında yaşanan muazzam
gelişmeler, internetin ve dijital
sistemlerin hayatımıza girmesi
yeryüzünü daha küçük kılarken
insanlığın etkileşim havuzunu
genişletmiştir.

İnsanoğlunun birbiriyle etkileşiminin artmasında sanayi ve iletişimde gerçekleşen devrimler gibi tarihsel
olayların büyük payı olduğu söylenir. Bu görüşe göre
söz konusu devrimler gibi büyük öneme sahip tarihî ve
toplumsal olaylar dünyanın farklı yerlerindeki insanlar
için yeni etkileşim kanalları yaratmış, ortaya çıkan ve
zamanla daha da geliştirilen yeni olanaklar yeryüzü
sakinlerinin daha önce görülmemiş şekil ve boyutlarda
ilişkiler tesis etmesine olanak sağlamıştır. Son derece
bol ve tartışmaya yer bırakmayacak nitelikte kanıtlar bulunduğundan bu görüşe karşı çıkacak pek fazla
insan olmayacaktır herhalde. Hakikaten de yüzyıllar
içinde ulaşım ve iletişim yollarında yaşanan muazzam
gelişmeler, internetin ve dijital sistemlerin hayatımıza
girmesi yeryüzünü daha küçük kılarken insanlığın etkileşim havuzunu genişletmiş, büyütmüştür. Yine de dün-
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Adeta dünyanın
bir ucunu
diğerine bağlayan
İpek Yolu, yalnızca
ürünlerin değil, bilginin
ve kültürün de
nakledildiği bir
güzergahtı.

yanın farklı yerlerindeki insanların birbirleriyle etkileşim
içinde olmalarını yalnızca birtakım büyük teknolojik
ve toplumsal niteliklere indirgemek bir nebze haksızlık
olacaktır. Zira insanoğlu günümüz bakış açısıyla iptidai
bulduğumuz koşullar içinde bile ötekini anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmış, onunla olan ilişkisini bir şekilde
her daim taze tutmayı başarmıştır. Bugün dünyanın bir
ucunu diğerine bağlayan küresel lojistik ağı, bundan
yüzyıllar önce de -çok daha mütevazı boyutlarda ve
kısıtlı olsa da- vardı.
Söz konusu ağın ortaya çıkışında en büyük pay ticaretindi elbette. Farklı bölgelerde kendine has kapsam
ve niteliklerle şekillenen ticaret yolları, kendi taşıma
ve ulaştırma mantığı olan gelişmiş sistemlerdi. Bunlar
arasında en iyi bilinenlerden İpek Yolu adeta dünyanın
bir ucunu diğerine bağlarken yalnızca malların değil,
bilginin ve kültürün de nakledildiği bir güzergahtı. Adını
aldığı ipeğin yanı sıra kağıt, baharat, porselen gibi ürünlerin taşındığı İpek Yolu, ulusların ekonomilerine önemli
katkı sağladığından ülkelerin kalkınmasında da önemli
rol üstleniyordu. Benzer şekilde Baharat Yolu da yalnızca
güzergahındaki topraklar arasında baharat alışverişini
sağlamıyor, önemli toplumsal ve kültürel unsurların taşıyıcılığını üstlendiğinden bir anlamda dünya tarihinin
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seyrinin değişmesine katkıda bulunuyordu. Tarihî ticaret
yolları çok uzun seneler önemlerini muhafaza etse de
onları geri plana atacak gelişmeler oluyordu dünyada.
Avrupa devletlerinin özellikle denizlerdeki hakimiyet
arayışları ve keşif seferlerinin başarı elde etmesi, bütün

Avrupa devletlerinin özellikle
denizlerdeki hakimiyet
arayışları ve keşif seferlerinin
başarısı dünyada ticaretin
çehresini değiştirdi. Ticaretin
itici gücü artık çok daha fazla
yükü, çok daha hızlı taşıyabilen
gemilerdi.

dünyada ticaretin çehresini değiştirdi. Ticaretin itici
gücü artık develerin başı çektiği kervanlar değil, çok
daha fazla yükü, çok daha hızlı taşıyabilen gemilerdi.

Lojistik gelişiyor, dünya küçülüyor

Avrupalı devletlerin kral ve kraliçelerinin bizzat destek-

Ticaretin kapsamındaki genişleme ve ticaret yöntem-

lediği, uğrunda devasa yatırımlar yapılan deniz seferleri

lerindeki şekillerindeki çeşitlenme, yalnızca yeni deniz

sonucunda keşfedilen yeni yollar, ticaretin kapsamı ve

yollarının keşfiyle değil, ilerleyen yüzyıllarda demiryolla-

içeriğinin gelişmesinin yanında bu devletlerin emperyal

rının hayatın bir parçası haline gelmesiyle de arttı. Tren

isteklerinin kurbanı halklar için sömürü anlamına da

rayları ülkelerin dört bir yanına döşenirken yüklerle bir-

geliyordu. Ticaret yollarındaki gelişmenin böyle kara bir

likte insanları da bir yerden başka bir yere daha çabuk

yüzü vardı maalesef…

ve daha güvenli ulaştırmak mümkün hale geliyordu. De-
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Ürün ve hizmetlerin
istenilen yer ve
zamanda temini
sürecine işaret
eden bir terim olan
lojistik, esasen askerî
alanda ortaya çıkmış,
buradan günümüzde
hemen her faaliyet
alanını ilgilendiren bir
nitelik kazanmıştır.

miryolları, bölgesel ve küresel lojistik ağlarının tesisi ve
muhafazası için ayrı önem taşıyordu; çünkü kervanlarla
sağlanan kara ulaşımına göre daha hızlı, deniz ulaşımına göreyse daha güvenliydi. Mallar yalnızca ticaret için
değil, zaman zaman bir savaşın kazanılmasına katkıda
bulunma umuduyla da taşındı trenlerde. Keşifler, savaşlar, göçler insanoğlunun kolektif lojistik ağının oluşumunu sağladı. Burada birkaç yüz kelimeyle söze dökülen bu
süreç, yüzyıllar aldı…
Kısaca ürün, hizmet ve bireylerin istenilen yerde ve istenilen zamanda temini sürecine işaret eden bir terim olan
lojistik, esasen askerî alanda ortaya çıkmış, buradan
günümüzde hemen her faaliyet alanını ilgilendiren bir
nitelik kazanmıştır. Tedarik zinciri adı verilen, bir ürünün
bir yerden başka bir yere ulaştırılması sürecinin satın
alma, paketleme, taşıma, kontrol, teslimat gibi aşamalarının tamamına işaret eden lojistik, günümüzde pek
çok disiplinin verilerinden yararlanan bir alan niteliği
taşımaktadır.
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Lojistikte bir marka: PTT Kargo
Lojistikle doğrudan ilişkisi bulunan kargo, Posta ve
Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT A.Ş.) en geniş
kapsamlı hizmet alanlarındandır. 2015 yılı sonu itibarıyla
mevcut merkez ve şubelerle birlikte 5 kargo işleme merkezi, 7 kargo dağıtım merkezi, 5 PTT Kargo şube şefliği
ile kargo alanında faaliyet gösteren PTT A.Ş., bu sahada
ülkemizin önde gelen markaları arasında yer almaktadır. 2 Haziran 2008 tarihinde kargo hizmetlerini hayata
geçiren PTT A.Ş., 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’na
göre posta hizmetlerini kargo/posta kargosu, APS kur-

Otomatik ayrım sistemleri,
adres standartlarının
oluşturulması projesi ve
cihet iyileştirme sistemi
projesi sayesinde daha
etkin verilebilen posta
hizmetlerindeki iyileşme
ve gelişmeler, kargo
faaliyetlerine de olumlu
şekilde yansımaktadır.

ye taahhütlü ve nitelikli APS kurye şeklinde vermeye
başlamış, kısacası kargo hizmetlerini de faaliyet alanı-

iyi bir adresleme sistemi ve tedarik ağına sahip olan

na resmen dahil etmiştir. Kargo işlemlerinin başarıyla

PTT A.Ş.’nin bu altyapısı, kargo faaliyetlerinde önemli

gerçekleştirilmesi, posta hizmetlerinin başarısıyla iliş-

avantaj teşkil etmektedir. PTT A.Ş.’nin posta hizmetle-

kilidir. Otomatik ayrım sistemleri, adres standartlarının

rindeki başarıları, Türkiye’nin İdari Konsey Başkanlığını

oluşturulması projesi ve cihet iyileştirme sistemi projesi

üstlendiği Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından da tes-

sayesinde daha etkin verilebilen posta hizmetlerindeki

cillenmiştir. PTT, 2012 yılı içinde UPU tarafından verilen

iyileşme ve gelişmeler, kargo faaliyetlerine de olumlu

Hizmet Kalitesi Yönetim Sistemi Sertifikası’nı almaya hak

şekilde yansımaktadır. Posta hizmetlerinde hâlihazırda

kazanmıştır. Bu sertifika, posta hizmetlerinde kalite ve
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PTT Kargo,
ulaştırılmak istenen
gönderiyi müşterinin
adresinden teslim
alarak kargo işleme
merkezlerinde
gerekli prosedürü
uygulamakta, sevk
ve dağıtım sürecini
başlatmaktadır.

etkinliğin artırılmasına yönelik birtakım düzenlemelerin
yerine getirilmesine bağlı olarak verilmekte, ülkelerin
posta idarelerinin bu aşamayı geçmesi halinde UPU
tarafından görevlendirilen denetçilerin yürüttüğü değerlendirme süreci sonunda bir puanlama yapılmaktadır. Buna göre PTT A.Ş., B seviyesinde Hizmet Kalitesi
Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazanmış, posta
alanındaki yenilikçi ve insanı merkeze koyan anlayışının
karşılığını uluslararası boyutta da görmüştür.
PTT Kargo, alıcısına ulaştırılmak istenen gönderiyi müşterinin adresinden teslim alarak kargo işleme merkezlerinde gerekli işlemleri yapmakta, sevk ve dağıtım sürecini başlatmaktadır. Teknolojinin bütün olanaklarının
kullanıldığı kargo işleme merkezlerinde kargo teslimat
sürecini hızlandırmak ve dijitalleştirmek için otomasyon
ağı adı verilen sistem kullanılır. Otomasyon ağı sayesinde gönderilerin kabul, sevk, dağıtım ve teslim işlemlerinin tamamının takibi yapılabilmektedir. Bu sistem,
sürecin çeşitli aşamalarında topladığı veriler sayesinde
gönderinin tahminî teslimat zamanını da öngörebilmektedir. PTT Kargo, gönderilerin internet üzerinden takibini
de mümkün kılmakta, ayrıca gönderinin alıcıya ulaşma
ve teslim edilme bilgileri göndericiye e-posta veya kısa
mesaj yoluyla ücretsiz iletmektedir.
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Hizmet ve faaliyetlerini
yurt içinde olduğu
kadar yurt dışında da
geliştirmeyi amaçlayan
PTT, yurt dışı kargoların
daha hızlı ve güvenli
teslimatını sağlamak
için TURPEX hizmeti
vermektedir.

metler vermektedir. PTT A.Ş. ile Diyanet İşleri Başkanlığı
ve Gümrük Müsteşarlığı arasındaki işbirliği sayesinde
hac ve umre ziyareti yapan vatandaşların kargoları PTT
güvencesiyle taşınmaktadır. 2008 yılından beri hac ve
umre kargolarını güvenle taşıyan PTT Kargo, 2015 yılında
hac ve umre gönderileri kapsamında 173 bin 621 adet (3
bin 767 ton) kargo kabulü gerçekleştirmiştir.
Hizmet ve faaliyetlerini yurt içinde olduğu kadar yurt
dışında da geliştirmeyi amaçlayan PTT, yurt dışı kargoların daha hızlı ve güvenli teslimatını sağlamak için
TURPEX hizmeti vermektedir. Yurt dışı varışlı gönderilerde hizmet kalitesinin artırılmasının yanı sıra yabancı
posta idareleri ve uçak taşıma şirketleriyle ayrı ayrı
değil de tek elden işlem yapılmasını sağlayan TURPEX
sayesinde PTT A.Ş.’nin kargo alanındaki hizmet kalitesi

Uygun fiyat seçenekleriyle muadilleri arasında bir adım

artırılmıştır.

önde olan PTT Kargo’nun bu niteliği piyasada fiyat

PTT A.Ş., 2015 yılı sonu itibarıyla toplam 49 milyon 347

düzenleyici durumunda olmasından kaynaklanmak-

bin gönderi karşılığında 257 milyon 436 bin TL gelir elde

tadır. Fiyat politikalarını belirlerken müşteri odaklı bir

etmiştir. Bu da önceki yılın rakamlarına göre adette

tutum benimseyen PTT A.Ş., kargo hizmetlerinde de

yüzde 12,47, gelirde yüzde 25,58’lik artışa tekabül et-

aynı anlayışla hareket etmektedir. Sık sık özel günler

mektedir. 2016 yılında posta ve kargo hizmetlerinin me-

için kampanyalar düzenleyen ve bu kampanyalarla fiyat

kanizasyonu ve modernizasyonu için 5 milyon 400 bin

seçeneklerini daha da uygun hale getiren PTT Kargo,

TL’lik bütçe ayrılması öngörüldüğünden bu rakamların

dinî ibadetini yerine getiren vatandaşlar için de özel hiz-

yıl sonunda daha da artması beklenmektedir.

Metin: Çağla Taşkın

Sosyal sorumluluk
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“kan bağIşI
hayat kurtarIr”
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Çoğumuz ilkokul ders kitaplarından hatırlarız: Kan, hücrelere
besin ve oksijen taşıyan vücut sıvısıdır. “Hayati sıvı” olarak da
bilinen kan, vücutta atardamar, toplardamar ve kılcal damarların
bir araya getirdiği ağın içinde dolaşır. Akyuvar, alyuvar,
trombosit, plazma gibi unsurlardan mürekkep kan hücreleri,
vücudun yapıtaşlarındandır. Bu bilgilerle hayatımızda ilk kez
karşılaştığımızda kanın ne olduğunu, vücuttaki önemini idrak
edecek durumda değildik muhtemelen. Ders kitaplarımızda
karşımıza çıkan bu bilgilerin önemini yaşımız ilerledikçe anladığımızı
söylemek yanlış olmaz. Bugün hepimiz biliyoruz ki kan demek hayat
demek. Dolayısıyla kan vermek de hayat vermekle eşdeğer...

Tıp tarihi, kan nakliyle ilgili ilk denemeler için 17. yüzyılı

bir etkiye ve çeşitli tartışmalara neden olur. Avrupa dev-

işaret eder. Kan üzerine çalışmalarıyla tanınan İngiliz

letlerinin bu uygulamaları yasaklaması ve ardından Va-

bilim insanı William Harvey bu alanda yapılan araştırma

tikan’ın hayvandan insana kan nakli işlemlerini kınaması

ve deneylerin öncüsü olur. Harvey’i takip eden bilim in-

nedeniyle bu türden deneyler yüz seneden uzun sürecek

sanları ilk deneylerini hayvanlar üzerinde yapmış, hay-

bir duraklama dönemine girer. Konunun farklı bir mahi-

vandan insana ilk kan nakli Fransa Kralı XIV. Henry’nin

yet kazanarak yeniden gündeme gelmesi için 19. yüzyıla

doktoru Jean-Baptiste Denys tarafından gerçekleştiril-

kadar beklenecek, 1840 yılında Londra’da bir hastanede

miştir. Bir koyunun kanını 15 yaşındaki bir çocuğa nak-

insandan insana ilk tam kan naklinin yapılmasıyla araş-

leden Denys’in girişimi ve ardından özellikle İngiltere’de

tırmalar hız ve canlılık kazanacaktır. Bu prosedür başarılı

benzer faaliyetlerde bulunulması, kamuoyunda olumsuz

olsa da kan nakli kamuda olduğu kadar tıp dünyasında
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Avusturyalı doktor
Karl Landsteiner’in
1930 yılında Nobel
Tıp Ödülü’ne layık
görülen kan grubu
keşfiyle kan nakli
çalışmaları hız
kesmeden devam
edecek, bu çalışmalar
I. Dünya Savaşı’yla
birlikte bambaşka bir
boyut kazanacaktır.

da şüpheyle karşılanmaya devam eder. Ne zaman ki 20.
yüzyılın hemen başında, 1901 yılında Avusturyalı biyolog
ve doktor Karl Landsteiner kan gruplarını bulur, o zaman
kan nakli çalışmaları daha bilimsel ve daha güvenilir
bir zemine oturur. Artık uyumsuz gruplar arasında kan
naklinin sakıncaları ve olumsuz etkileri, hangi gruplar
arasında naklin uygun olduğu ve kan naklinin nasıl daha

Sosyal sorumluluk

risksiz yapılabileceği gibi konular daha güvenle ve etkin
şekilde çalışılabilmektedir. Landsteiner’in kan grubu keşfinin önemi, kendisinin 1930 yılında Nobel Tıp Ödülü’ne
layık görülmesinden de açıkça anlaşılabilir. Kan nakli
çalışmaları artık hız kesmeden devam edecek, I. Dünya
Savaşı’yla birlikteyse bambaşka bir boyut kazanacaktır.
İnsanoğlunun o zamana dek gördüğü savaşların en kötüsü olan Cihan Harbi’nin yıkımı o denli büyüktür ki kan
bankalarının kurulması ve kan nakli tekniklerinin geliştirilmesi zaruri hale gelir.

Türkiye’de kan nakli çalışmaları
Türkiye’de kan bağışı ve kan nakli çalışmaları 1868 yılına
uzanır. Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulan, 1877 yılında Osmanlı Hilal-i Ahmer
Cemiyeti adını alan Kızılay, savaş alanındaki yaralı ve
hasta askerlere yardım eli uzatma arzusundan doğmuş,
o tarihten beri de faaliyetlerinin kapsamını genişleterek
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Hilal-i Ahmer
Cemiyeti adıyla
kurulan Kızılay,
Osmanlı Devleti’nin
en buhranlı
günlerinde ve Türk
milletinin bağımsızlık
mücadelesinin en
zorlu aşamalarında
halkın yanında
olmuştur.

hizmet vermeyi sürdürmüştür. 1947 yılında Türkiye Kızılay
Derneği adını alan kuruluş, Osmanlı Devleti’nin en buhranlı günlerinde ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en zorlu aşamalarında halkın yanında olmuştur.
Cephe gerisinde kurulan hastaneler, hasta nakil servisleri, hastane gemileri gibi hizmetlerle askerimize yardım
eli uzatan Kızılay’ın temel ilkeleri arasında tarafsızlık,
bağımsızlık, birlik ve evrensellik yer alır. Doğal afetlerde de halkın yanında olan Kızılay amacını, “Her nerede
görülürse hiçbir ayrım yapmaksızın insanının acısını
önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını
ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı,
dostluğu, saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye
uğraşmak” olarak tanımlar. Bu amaç doğrultusunda
gerçekleştirilen faaliyetlerin en önemlileri arasında
ülkemizin kucak açtığı mültecilere verilen hizmetler ve
uzatılan yardım eli gösterilebilir.
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Kan nakliyle ilgili
ilk çalışmaların
1920’lerde başladığı
ülkemizde, resmen
bir kan yardım
teşkilatının kurulması
1953 yılında, dönemin
Kızılay Genel Başkanı
Prof. Dr. Reşat
Belger’in önerisiyle
gündeme gelmiştir.

Kızılay’ın en önemli faaliyet alanlarından birini kan
bağışı teşkil eder. “Türk Kızılayı’nın sadece ülkemizde
değil, tüm dünyada kan konusunda saygın bir kimlikle
anılmasını sağlayıcı her tür altyapı, eğitim, araştırma ve

Sosyal sorumluluk

geliştirme çalışmalarını yaparak bu kapsamda ulusal ve
uluslararası ilişkileri gerçekleştirmek” amacıyla kan bağışı çalışmaları yürüten Kızılay, bu konuda önemli bilinçlendirme faaliyetlerine de imza atmaktadır. Kan nakliyle
ilgili ilk çalışmaların 1920’lerde başladığı ülkemizde,
resmen bir kan yardım teşkilatının kurulması ise 1953
yılında, dönemin Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Reşat
Belger’in Kızılay Kongresi’nde bu yönde bir öneride bulunmasıyla gündeme gelmiştir. Kızılay ertesi yıl kan nakli
konusunda eğitim almaları için çok sayıda doktoru yurt
dışına göndermiş, 1957 yılındaysa Ankara ve İstanbul’da
ülkemizin ilk kan merkezleri hizmete girmiştir. Bu tarihten itibaren çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve
hizmetlerinde küresel standartları yakalamayı başaran
Kızılay, ülkemizde güvenli kan temini için başvurulacak
tek adres olma niteliğini sürdürmektedir. 2016 yılı itibarıyla 17 bölge kan merkezi yapılanması altında 65 kan
bağışı merkeziyle hizmet veren Kızılay, güvenli ve çağı

49

yakalayan uygulamalarıyla ülkemizin örnek kurumları

PTT A.Ş., Türk
Kızılayı’nın kan bağışı
faaliyetlerine destek
vermek ve ülkemizde
geniş kapsamlı
bir kan bankası
oluşturulmasına
katkı sağlamak
amacıyla her yıl kan
bağışı kampanyaları
düzenlemektedir.

arasında yer almaktadır.

PTT-Kızılay işbirliği
PTT A.Ş., Türk Kızılayı’nın kan bağışı faaliyetlerine destek
vermek ve ülkemizde geniş kapsamlı bir kan bankası
oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla her yıl kan
bağışı kampanyaları düzenlemektedir. PTT A.Ş. ve Türk
Kızılayı arasında 2010 yılında başlayan “PTT A.Ş. Kan
Bağışı Kampanyası” kapsamında PTT çalışanları kan
bağışının önemi hakkında bilgilendirilmekte ve bizzat
kan vermektedir.
2016 yılında dört etap halinde sürdürülen kan bağışı
kampanyasının son etabı 7 Kasım 2016 günü PTT A.Ş.
Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. PTT A.Ş.’nin
sosyal sorumluluk faaliyetlerinin önemli bir parçasını
teşkil eden kan bağışı kampanyası sayesinde hem Türk
Kızılayı kan bankasına katkıda bulunuldu hem de bu hayat kurtaran işlem hakkındaki bilinç artırıldı.

Metin: Yakup İmre

Posta ve mimari
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YAKIN TARİHİMİZİ BUGÜNE
TAŞIYAN ANITSAL YAPI

PTT PUL
MÜZESİ
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1934 yılında hizmete sunulan
PTT Pul Müzesi binası,
Ankara’nın olduğu kadar
Türkiye Cumhuriyeti’nin de
yakın tarihine ışık tutar. İnşa
edildiği dönemde mimari
özellikleriyle başkentin
simge bir şehir olması
yönünde atılan adımlara
destek olan yapı, bugün
dünyanın ve ülkemizin posta
ve haberleşme tarihine
perde aralayan
bir niteliğe sahiptir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllarda başkentin kalbi kabul edilen cadde üzerinde bugün tarihî sayılan birçok yapı inşa
edildi. Dönemin mimari akımlarını izleyen pek çok ünlü mimarın elinden çıkan projeler, Gençlik Parkı ile Dışkapı arasında
uzanan ve çoğunlukla Bankalar Caddesi olarak adlandırılan
cadde üzerinde tüm ihtişamlarını sergiler. Çoğunluğu Alman
ekolüyle yetişmiş mimarlar tarafından tasarlanan yapılar,
genç başkentin prestijli projeleri olarak birer birer tamamlanırken Ankara’nın yeni çağa uygun mimari hüviyeti de belirmeye başlıyordu. Binbir zorlukla vatanı savunup cepheden
cepheye koşarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadrolar için
artık ülkeyle dünyayı birleştirme, Türkiye’yi dünyanın ilerlemiş ülkeleriyle aynı sınıfa dahil etme zamanıydı. Bu amaçla
hareket eden zihinler diğer birçok alan gibi kültür ve sanata
da büyük önem atfediyor ve bir ülkenin kimliğinin mimari hüviyetiyle yakından ilişkili olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle
başta kamu binalarının projeleri olmak üzere kamu mimarisi

Posta ve mimari
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Yeni devletin
başkentinin,
vatandaşlarına
çağdaşlaşma ve
modern bir toplum
kimliği kazandırma
yolunda önemli bir
rolü vardı. Bu rol
planlı ve düzenli bir
şehir mimarisinden
olduğu kadar gelecek
adına güven aşılayan
yapılardan da
besleniyordu.

ve sivil mimaride kendine özgü bir çizgi yakalanmaya
çalışılıyordu. Şehirlerin, özellikle büyük şehirlerin kültürel
ve tarihî miraslarından bağımsız hareket edilmeden ortaya konan mimari tasarılarsa çağının modernizm algısı
içerisinden şekilleniyordu. Bu çerçevede ortaya çıkan
yapılar anıtsal mimarinin yetkin örnekleri olarak değerlendiriliyordu. Tüm iyi niyetli çabalara rağmen Ulus’tan
Kızılay’a, Kızılay’dan Kavaklıdere’ye kadar olan hat üzerinde Atatürk Bulvarı olarak bilinen çizgi, kamu mimarisinin olduğu kadar sivil mimarinin de farklı örneklerine
ev sahipliği yapıyor, bu büyük hat amaçlanan planlı
yapılaşmadan uzak şekilde gelişiyordu. Samanpazarı’ndan Cebeci’ye, Cebeci’den Yenişehir’e ve oradan da
Kavaklıdere’ye uzanan hat üzerindeyse apartmanlar,
bahçeli evler ve kamu binaları ardı ardına inşa ediliyor,
başkent büyük bir hareketlilik içerisinde gelişiyordu. İşte
bu noktada yeni devletin başkentinin, vatandaşlarına
çağdaşlaşma ve modern bir toplum kimliği kazandırma
yolunda önemli bir rolü vardı. Bu rol planlı ve düzenli bir
şehir mimarisinden olduğu kadar gelecek adına güven
aşılayan yapılardan da besleniyordu. 1923 yılının sade-

53

Prof. Dr. Clemens Holzmeister

ce Türkiye için değil dünya için de belirsizliklerle örülü
yapısı içerisinde son derece sağlam ve kararlı adımlarla
ilerleyen genç devletin kurucu kadrosunun siyasi, iktisadi, diplomatik ve bilimsel ufkunu sergileyen Ankara’nın
mimari yönden de bir simge şehir hüviyetine bürünmesi
gerekiyordu. Başkent olduğunda yaklaşık yirmi bin nüfusa sahip olan Ankara’nın nüfusu 1927 yılına gelindiğinde
yetmiş beş bine dayanmıştı. Büyük bir hızla büyüyen
başkent insanlar için çekim merkezi haline gelmişti. Bu
büyümeyi planlı bir şekilde yönetmek elzemdi. 1924 yılından başlayarak Lörcher ve Jansen planlarıyla şekillenen
başkent 1930’lu yıllara gelindiğinde takip eden elli yılı
planlanmış bir şehir hüviyetindeydi. Bu planlar içerisinde
bir insan vardı ki Ankara’nın en önemli binalarının tasarımına imza atmış, yakın tarihimizin ismi az bilinse de
ortaya koyduğu eserlerle algı dünyamızda oldukça yer

Hitler’in Almanya ve Avrupa’da
estirdiği baskı ve korku rüzgarının
herkes tarafından hissedilmeye
başladığı yıllarda zulüm
ortamından kaçan 800 bilim insanı
ve sanatçıya kucak açan Türkiye
Cumhuriyeti, bu önemli insanlara
uzattığı dostane elin faydasını
birçok alanda gördü. Tarih,
coğrafya, arkeoloji, biyoloji, kimya,
matematik başta olmak üzere pek
çok alanda genç devletin ihtiyacı
olan Batılı bakış açısını sunan
birbirinden kıymetli bu
800 insandan biri de
Clemens Holzmeister’di.
sanatçıya kucak açan Türkiye Cumhuriyeti, bu önemli insanlara uzattığı dostane elin faydasını birçok alanda gördü. Tarih, coğrafya, arkeoloji, biyoloji, kimya, matematik
başta olmak üzere pek çok alanda genç devletin ihtiyacı
olan Batılı bakış açısını sunan birbirinden kıymetli bu sekiz yüz insandan biri de Prof. Dr. Clemens Holzmeister’di.
Ankara’da idari hizmetler için kullanılacak yapıların

kaplayan kişilerinden biri olmuştu.

bir arada bulunduğu bir hükümet merkezi oluşturma

Hitler’in Almanya ve Avrupa’da estirdiği baskı ve korku

ressam ve eğitimci Clemens Holzmeister uygun görüldü.

rüzgarının herkes tarafından hissedilmeye başladığı yıl-

1938 yılında Almanya’nın Avusturya’yı işgalinin ardından

larda zulüm ortamından kaçan sekiz yüz bilim insanı ve

Viyana’dan ayrılarak İstanbul’a yerleşen Holzmeister,

ihtiyacı doğduğunda bu görev için Avusturyalı mimar,
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Yeni devletin geleceğe
umutla bakan coşkulu
yönünü olduğu kadar
güven ve güç aşılayan
taraflarını da vurgulamak
adına aksiyel, simetrik
kütleler ve yeni-klasik
ögeler kullanarak
yapıların anıtsal taraflarını
güçlendiren çizgiler
sunan Holzmeister,
anıtsal klasikçiliğin en iyi
örneklerini ortaya koyma
imkanı bulduğu Ankara’da
her daim kıymetli bir
mimar olarak anıldı.

daha önce tasarladığı birçok yapıyı inşa etmek adına
Ankara’ya geldi ve bu tarihten sonra Ankara’nın mimari
açıdan şekillenmesine büyük katkı sağlayan eserler ortaya koydu. Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Güven Anıtı ve Güvenpark, Çankaya Köşkü,
Çankaya Gazi Köşkü, Pembe Köşk, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası, Yargıtay, Millî Savunma Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı, Kara Harp Okulu binaları başta olmak
üzere Ankara denince aklan gelen pek çok yapı Holzmeister tarafından tasarlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin
yönetim yeri olan Ankara’nın en önemli yapılarını imar
eden Holzmeister, döneminin en güçlü mimarlarından
biri haline gelirken ortaya koyduğu eserlerse anıtsal
mimarinin etkin örnekleri olarak değerlendirildi. Yeni
devletin geleceğe umutla bakan coşkulu yönünü olduğu
kadar güven ve güç aşılayan taraflarını da vurgulamak
adına aksiyel, simetrik kütleler ve yeni-klasik ögeler kullanarak yapıların anıtsal taraflarını güçlendiren çizgiler
sunan Holzmeister, anıtsal klasikçiliğin en iyi örneklerini
ortaya koyma imkanı bulduğu Ankara’da her daim kıymetli bir mimar olarak anıldı.
Holzmeister’in ortaya koyduğu yapılardan biri de Emlak
Bankası veya Emlak ve Eytam Bankası olarak bilinen,
Türk halkının inşaat yatırımlarını desteklemek ve gerekli

55

kredileri sağlayabilmek adına Gazi Mustafa Kemal’ın

rak direkleriyle tamamlanır. Beyaz Marmara mermeri

talimatıyla 1926 yılında kurulan Türkiye Cumhuriye-

ve düzgün kesilmiş Ankara taşıyla kaplanmış ön cephe

ti’nin üçüncü bankasının Ulus’a çıkan Bankalar Caddesi

ve merdivenler binaya saygın bir görünüm katarken bir

üzerindeki binasıdır. Cadde üzerinde diğer bankalara

kamu binasında olması istenen ciddiyete de kapı aralar.

yakın bir yerde 1933-34 yılları arasında inşa edilen bina,
bodrumla birlikte dört katlıdır. Dışarıdan bakıldığında
Clemens Holzmeister’in diğer eserlerinde ortaya koyduğu mimari bakış açısını belirgin şekilde sergileyen bina,
yeni-klasik mimarinin birçok ögesini barındırır. Ekolün
hassasiyet gösterdiği simetri anlayışına uygun olarak
simetrik ön kütlede zemin katın ortadaki yedi aksı dışarıya doğru taşar. Böylece birinci kat için balkon oluşur.
Balkonla saçak arasında daire kesitli sekiz mermer sütun

Clemens Holzmeister’in bu anıtsal eseri Emlak ve Eytam
Bankası olarak kullanıldıktan sonra uzun yıllar sahipsiz
kaldı. PTT tarafından alınıp restore edilen bina 2013
yılından beri PTT Pul Müzesi olarak kullanılıyor. PTT’nin
Sirkeci Büyük Postane, Zonguldak Kozlu Postanesi, Konya Meram Postanesi binaları gibi tarihî yönden büyük
önemi haiz yapılarından biri olan PTT Pul Müzesi binası,
aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın tarihine ait
önemli bir anıttır. Ankara’nın modern bir kent görünü-

bulunur. Bu yüksek sütunlar binaya denge sağlayıp güç-

müne büründüğü yıllarda ortaya konan bina, 4 bin 404

lü bir görünüm kazandırırken kamu yapılarında görülen

orijinal parçadan oluşan ülke ve 1500 parçadan oluşan

giriş motifi olarak da değerlendirilir. Ön kütlede simetri,

dünya pulları koleksiyonuna ev sahipliği yapan eşine

pencere görünümündeki çerçeveler ve yanlardaki bay-

az rastlanan PTT Pul Müzesi olarak hizmet vermenin
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gururunu yaşıyor. Müzede 1863 yılında çıkan ilk “Tuğralı
Pullar”dan bugüne değin Türk Pulları Koleksiyonu ve

Posta ve mimari

Dünya Posta Birliği’ne üye 192 ülkeye ait dünya pulları
yer alıyor. Posta ve haberleşme hizmetlerinde kullanılmış tarihî eser niteliği taşıyan yüzlerce nesne, çizim ve
baskı örneklerini de barındıran PTT Pul Müzesi, bu yeni
haliyle de tıpkı inşa edildiği ilk yıllarda olduğu gibi modern ve yenilikçi bir kimliğe sahip. 1933 yılında geçmişten
gelen kültürel mirası yeni-klasik ögelerle birleştiren çağa
uygun bir yapı olarak öne çıkan bina, bugün de geçmişin
köklü kültürel ve sanatsal birikimini PTT ile olduğu kadar, posta ve haberleşme kavramlarıyla da birleştiren
modern bir bakış açısını takip ediyor. PTT Pul Müzesi,
özel sergi ve sunumların yanı sıra dinlenme alanlarıyla
da ziyaretçilerine çağdaş bir müze deneyimi yaşatarak
tarihin ince ayrıntılarını bugünün gözlerine taşıyor.

HER YERE

ZAMANINDA
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www.ptt.gov.tr
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UPU GENEL MÜDÜRÜ
BISHAR HUSSEIN:

İSTANBUL
KONGRESI SON
ZAMANLARDAKI EN IYI
ORGANIZASYONLARDAN
BIRIYDI
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“26. Dünya Posta
Kongresi’ndeki
mükemmel ev sahipliği
ve UPU çalışanları ile
delegelerine gösterdiği
misafirperverlik için
Türkiye’ye bir kez
daha teşekkürlerimi
sunuyorum.”

26. Dünya Posta Kongresi’nin posta sektörünün
şekillendirilmesi açısından önemi nedir?
155 ülkeden 2 bin delege, İstanbul’daki 26. Dünya
Posta Kongresi’nde bir araya gelerek posta sektörünün ve önümüzdeki dört yıl boyunca UPU’nun
gelişimine ilişkin 450’den fazla öneri inceledi.
Kongre, aynı zamanda İstanbul Posta Stratejisi’ni
yani yenilik, entegrasyon ve kapsayıcılık olmak
üzere üç yapısal blok üzerine kurulan 2017-2020
çalışma dönemi yol haritasını kabul etti.
Kongre’de ayrıca, uygulanması durumunda posta
işlerinin çehresini müşteri ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde değiştirecek, ağımızın etkinliğini
artıracak, yeni ürünler geliştirmek için iş fırsatlarından yararlanılmasını sağlayacak temel öneriler onaylandı. Bu öneriler Entegre Ürün Planı’nda,
yeni posta ödeme hizmet vizyonunda ve Birliğin
daha fazla küresel kalkınma projesi yürütmesine
fırsat tanımak adına ortak bir fon kurmak için
UPU’nun Kalite Hizmet Servisi finansman modelinde değişiklikleri kapsıyor.
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“Bu kongre ilk ‘kağıt dostu’
kongreydi ve Uluslararası
Büro’yla koordineli çalışan
Türk sekretaryası modern,
mali açıdan tasarruflu ve
çevre dostu bir kongreye
ev sahipliği yapmayı
başardı.”

26. Kongre’nin Türkiye’de düzenlenmesine ve ülkemizin

ro’yla koordineli çalışan Türk sekretaryası modern, mali

bu organizasyona yönelik hazırlıklarına ilişkin değer-

açıdan tasarruflu ve çevre dostu bir kongre ev sahipliği

lendirmelerinizi öğrenebilir miyiz?

yapmayı başardı.

Dünya Posta Birliği Uluslararası Büro adına İstanbul’daki

Türkiye’nin posta sektöründeki ve Dünya Posta Bir-

bu mükemmel Kongre için Türkiye’ye teşekkür ve tebrik-

liği’ndeki konum ve önemi hakkındaki görüşleriniz

lerimi sunmak isterim. Bazı katılımcılar, önceleri ülkenin

nelerdir?

güvenlik durumu nedeniyle Türkiye’ye gelme konusunda
tereddüt gösterse de Türk yetkililer nihayetinde güvenlik
ve lojistikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadan kusursuz bir
organizasyon gerçekleştirdi. İstanbul Kongresi son zamanlardaki en iyi organizasyonlardan biriydi. Esasen
bu kongre ilk “kağıt dostu” kongreydi ve Uluslararası Bü-

Dünya Posta Birliği 1874 yılında, 22 ülkenin katılımıyla
gerçekleşen uluslararası bir posta konferansı sonrası imzalanan Bern Antlaşması’yla kuruldu. Türkiye, o
zamandan beri Dünya Posta Birliği faaliyetlerinde kilit
rol oynamaya devam ediyor. 26. Kongre’ye ev sahipliği
yapmak, ülkenin oynadığı kilit rollerden biriydi. PTT, postanın gelişimi açısından bir değişim geçiriyor; modern
teknolojiyle donatılmış yeni ürün ve hizmetler sunuyor.
PTT gerçekten ülkenin ulusal kalkınmasına temel katkı

Röportaj

sunan kurumlar arasında yer alıyor.
Türkiye, önümüzdeki dört sene boyunca üstleneceği
İdari Konsey Başkanlığı sayesinde Dünya Posta Birliği
yönetimine dahil olacak. Bu, ülkenin Birliğe yapacağı
çok büyük bir katkıdır.
Posta sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerinizi öğrenebilir miyiz? Sizce posta teşkilatları e-ticaret,
bankacılık, lojistik gibi alanlarda hizmet kalitesini artırmak için neler yapmalıdır?
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Posta sektörü son derece parlak bir geleceğe sahip.
Müşterilerimiz hizmetlerimize güveniyor. İnovasyon,
entegrasyon ve kapsayıcılığa odaklanan 2020 Vizyonu’yla posta idarelerinin önümüzdeki dört yıl boyunca
müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına hitap eden ürün ve
hizmetler sunmayı sürdürmesini bekliyorum. Posta idareleri müşterilerini memnun etmek için çetin bir rekabet
veriyor, çünkü bu alanda hizmet sunan başka pek çok
çözüm sağlayıcı var. Ancak diğer taraftan bu durum
posta idarelerinin yenilikler yapması ve rekabetçi olmayı
sürdürmesi adına büyük bir fırsat.
E-ticaret ve finansal hizmetlerdeki gelişmeler, posta
idarelerinin büyümesi adına yeni ufuklar açtı. Posta sektörü, eşsiz büyüklükteki küresel ağı sayesinde bu yenilikçi
hizmetleri tam kapsamlı ve entegre şekilde sunacak
kapasiteye sahip.

“2020 Vizyonu’yla
birlikte posta
idarelerinin
önümüzdeki
dört yıl boyunca
müşterilerinin
değişen ihtiyaçlarına
hitap eden ürün ve
hizmetler sunmayı
sürdürmesini
bekliyorum.”
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“26. Dünya Posta
Kongresi’nde
posta idarelerinin
mektup bazlı
işlemlerden ürün ve
doküman odaklı
işlemlere geçişine
yardımcı olacak
Entegre Ürün Planı
kabul edildi.”

Bu yeni odak noktasının bir örneği, posta idarelerinin
mektup bazlı işlemlerden mal ve doküman ağırlıklı işlemlere geçişine yardımcı olacak Entegre Ürün Planı’nın
kabul edilmesidir. Bu plan doğrultusunda, yetkili operatörler uluslararası eşya kalemlerini mal veya doküman
olarak sınıflandıracak.
Bu duruma verilebilecek bir başka örnek de posta ödeme hizmetlerine yönelik yeni bir vizyonun benimsenmesidir. Bu vizyon, yetkili operatörlerin posta sektörünün
daha geniş tayftaki unsurlarıyla ödeme hizmeti etkileşimine girmesine imkanı tanımayı ve böylece bu operatörlerin finans ağlarını genişletmeyi amaçlamaktadır.
26. Kongre’de belirlenen İstanbul Posta Stratejisi’nden
beklentileriniz nelerdir? İstanbul’da alınan kararlar
önceki dönemlerle kıyaslandığında nasıl bir fark yaratacaktır?
Doha Dönemi boyunca 25. Kongre’de alınan ve Uluslararası Büro’ya bildirilen kararların yüzde 97’sini gerçek-
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leştirmeyi başardık. Dönemin resmî olarak kapanacağı

Dünya Posta Birliği’nin yapısında reforma gidilmesi

2016 sonu itibarıyla uygulamada yüzde 100’e ulaşmayı

26. Kongre’nin önemli gündem maddelerinden biriydi.

umuyoruz. 2013-2016 yılları arasındaki uygulama süre-

Bu konuyla ilgili görüşleriniz nelerdir?

cinde, gelecek dönemin temelleri oluşturuldu.
Dolayısıyla, beklentim İstanbul Posta Stratejisi’nin
posta ağının verimliliğini artırma, modern ürün ve
hizmetler ortaya çıkarma, piyasa ve sektörün işleyişini sağlama konularına daha fazla odaklanması,
Doha Dönemi’nde gerçekleştirilen başarılı çalışmanın
üzerine yeni başarılar koyacak olmasıdır. Her kongre
dönemi için strateji, dünyadaki posta idarelerinin karşı
karşıya olduğu mevcut piyasa gerçeklikleri göz önünde
bulundurularak belirlenmektedir. 26. Kongre’de İstanbul Posta Stratejisi ürün ve hizmetlerin inovasyon sayesinde çeşitlendirilmesi konusuna odaklandı. Bu da pos-

Üyelerimizin Dünya Posta Birliği’nin reforma ihtiyaç
duyduğunda hemfikir olmasına memnunum.
Kongre’ye sunulan reform önerisi çoğunluğun desteğini
aldı. Hakikaten de önerideki maddelerin büyük bölümü kabul edildi ve hâlihazırda uygulanmaya başladı.
Konsey toplantılarının dönemlerini kısalttık ve mevcut
gruplar üzerinden çalışmayı kabul ettik. Artık önümüzde
ara dönem kongresi diye bir gerçeklik var. Bunlar, karar
alma süreçlerimizin maliyetini azaltmayı hedefleyen
temel değişikliklerdir ve çalışmalarımızın etkinliğini mutlaka artıracaktır.

ta idarelerine yeni teknolojilerle güçlendirilmiş büyüme

26. Kongre’de alınan karar gereği, önerinin kalan kısım-

alanlarının kapılarını açacaktır. Ayrıca bu yeni strateji

ları 2018’de yapılacak Olağanüstü Kongre’de tartışıla-

posta idarelerine piyasada yeni hizmetler sunan oyun-

cak. Üyelerin bu Birliği ileri taşıyacak kararlar alacağına

cularla etkin şekilde rekabet etme imkanı tanıyacaktır.

dair çok ümitliyim.
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Kongre sürecinde gerçekleştirilen komite toplantılarını

Röportaj

genel olarak verimli buldunuz mu? Kongre’ye katılan

“İstanbul Posta
Stratejisi ürün
ve hizmetlerin
inovasyon
aracılığıyla
çeşitlendirilmesi
konusuna
odaklandı. Bu da
posta idarelerine
yeni teknolojilerle
güçlendirilmiş
büyüme alanlarının
kapılarını açacaktır.”

delegelerin uyumlu çalıştığını düşünüyor musunuz?
Önemli bilgilerin gecikme olmadan paylaşılmasına imkan tanıyan kağıt dostu ortam sayesinde Kongre’de çok
verimli çalıştık. Delegelerin yeni çevrimiçi sistemi etkin
kullanabilmesinden memnuniyet duydum. Bu yöntem
26. Kongre’den önceki konsey toplantılarında denendiğinden geçiş sorunsuz oldu.
Bütün kongrelerde olduğu gibi 26. Kongre’de de tüm
delegelerin üzerinde fikir birliğine varamadığı hassas
konular vardı. Uzlaşma sağlanamayan konular 2018’deki
Olağanüstü Kongre’ye bırakıldı.
Kongre kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Konferansı’yla ilgili görüşleriniz nelerdir?
Dünya Posta Birliği tarihinde ikinci kez düzenlenen
Bakanlar Konferansı birtakım temel konuları ve başarı
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“PTT’deki ev sahiplerimiz
bizim için geziler
düzenleme inceliğini
gösterdiler. Ayrıca, rehberli
turlarla tarihî mekanları
ziyaret ettim ve iki kıtayı
birleştiren bu şehrin zengin
kültürünün tadını çıkardım.”

hikayelerini gündeme taşıdı ve bakanlara özellikle Bir-

ruluş liderleri Bakanlar Konferans’a katılabildi. Delegeler,

leşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri göz

Bakanlar Konferansı’ndan sadece bir hafta önce finansal

önünde bulundurulduğunda posta idarelerinin küresel

kapsayıcılık, ticaretin kolaylaştırılması, posta hizmetleri-

kalkınmada önemli bir unsur olduğunu gösterdi.

nin dijitalleştirilmesi gibi konuları tartışıyordu. Bakanlar

Posta idarelerinin toplumlarda nasıl farklılık yarattığını
gözler önüne seren, dünyanın dört bir yanından başarı
hikayeleri dinledik. Örneğin, Rusya’da ülkenin en ücra

da hükümetlerinin posta idarelerinin millî kalkınmaya
yaptığı katkıyı artırmayı hedefleyen posta sektörü dönüşümüne destek verdiklerini belirtti.

bölgelerinde bile vatandaşların postanın sağladığı finan-

Kongre sırasında İstanbul’u gezme fırsatınız oldu mu?

sal hizmetlere erişimi var. Ayrıca “Huduma” projesi kap-

İstanbul’la ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?

samında posta idarelerinde faaliyet gösteren merkezlerin
vatandaşların devlet hizmetlerine erişimini mümkün kıldı-

İstanbul gibi güzel bir şehirde üç hafta geçirmekten onur

ğı Kenya örneğini de gördük.

duydum. Her ne kadar Uluslararası Büro ekibi ve ben ço-

Bakanlar Konferansı, dünyanın farklı bölgelerindeki posta

miz bizim için geziler düzenleme inceliğini gösterdiler. Bu

idarelerinin karşılaştığı sorunları da ortaya çıkardı. Örneğin, Samoa Posta Bakanı kendi ülkesi gibi küçük ve uzak
ülkelerin bazen küresel tedarik zincirinin dışında kaldıklarını düşündüğünü belirtti. Bu da liderlere ağımızı güçlendirmeye çalışmaya devam etmemiz gerektiğini gösterdi.
Posta idarelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne

ğunlukla gece gündüz çalışsak da PTT’deki ev sahipleriunutulmaz geziler arasında bize İstanbul’un ihtişamını ve
güzelliğini gece görme imkanı tanıyan İstanbul Boğazı’nda yemekli tekne gezisi de vardı. Ayrıca, rehberli turlarla
tarihî mekanları ziyaret ettim ve iki kıtayı birleştiren bu
şehrin zengin kültürünün tadını çıkardım.

ulaşmasını istiyorsak dünyadaki bütün posta idareleri

Umarım bir kez daha şehri ziyaret etme ve gezme fırsatı

küresel zincirin bir parçası olmak zorunda.

bulur ve bu sefer tatil amacıyla gelirim.

Bakanlar Konferansı, Kongre devam ederken düzen-

26. Dünya Posta Kongresi’ndeki mükemmel ev sahipliği ve

lendiğinden yetkili operatörler, düzenleyiciler, hükümet

UPU çalışanları ile delegelerine gösterdiği misafirperver-

temsilcileri ve aynı zamanda diğer hükümetlerarası ku-

lik için Türkiye’ye bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

Metin: Mehmet Sakarya
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MILLÎ MÜCADELE’DEN BIR DOSTLUK
VE KAHRAMANLIK HIKAYESI

TelgrafçI
ManastIrlI
Hamdİ Bey
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Savaşların, işgallerin, terör
olaylarının elimizin altındaki
bütün iletişim teknolojileri
sayesinde ayağımıza kadar
getirildiği bir dönemden
geçiyoruz. Savaş televizyonda
bir şova dönüştürülmüş
durumda. Fakat iletişimin
şovdan ziyade kahramanlık
işlevi kazandığı bir alan var hâlâ.
Hele ki yüz yıl önce çok kritik bir
haberi ulaştırabilmek, yer yer
savaşın gidişatını değiştiren bir
kahramanlığı da
içinde barındırıyordu. Millî
Mücadele yıllarının bu gibi
nice hikaye ve kahramanla
dolu olduğunu biliyoruz.
Örneğin telgrafçı olarak çalışan
muhabere memurlarının çoğu,
savaşın harareti içinde pek
de göze çarpmıyordu. Fakat
onların kahramanlığının da
cephede canlarını ortaya
koyan erlerden az olmadığını
söylemek gerekiyor. İşte bu
kahramanlardan biri de
Telgrafçı Manastırlı Hamdi Bey
ya da Cumhuriyet döneminde
aldığı soyadıyla Ahmet Hamdi
Martonaltı’dır.

Hamdi Bey, 1891 yılında Ahmet Efendi ve Habibe Hanım’ın oğlu olarak Manastır’da dünyaya gelir. Aile varlıklıdır, bölgede “Ağalar” namıyla bilinmektedir. Küçük
Hamdi ilk ve ortaokulu Manastır’da okuduktan sonra
1911 yılında yine Manastır’a bağlı Dere-i Bala’da telgraf
memuru olarak çalışmaya başlar. Hamdi Bey’in hayatının bu ilk yirmi yılı yıllarca yeniden kavuşamayacağı
bir sükunetle geçmiş gözükmektedir. Fakat bu durum
değişmek üzeredir.
Balkanlar zaten uzun süredir kaynamaktadır. 93 Harbi,
Yunan Harbi derken en sonunda 1912 yılında savaş Hamdi Bey’in memleketini de vurur. Sırp işgali üzerine Hamdi
Bey ve ailesi İstanbul’a göçüp Üsküdar’da bir eve yerleşir. Babası Manastır’daki varlıklarının birçoğunu sattığı
için bir süre sıkıntı çekmezler, fakat bu durum uzun sürmeyecektir. Cihan Harbi sıkıntılarını artırır. Kız kardeşi
bir süre sonra evlenir, babası da vefat edince annesi ile
bir başlarına kalırlar. Evin yükü artık onun omuzlarındadır. Hamdi Bey bir süre iş aradıktan sonra 1919 yılında
Eminönü’ndeki Büyük Postane’de telgraf memuru olarak
işe başlar. Basit bir memurluk aslında onun hayatını değiştirecek olayların ilk adımıdır.

Bir telgrafla başlayan dostluk
1919 yılının Temmuz ayında, Hamdi Bey’in postanede
nöbetçi olduğu bir gece Erzurum’dan bir telgraf gelir.
Karşıdaki Mustafa Kemal Paşa’dır. Hamdi Bey, Anafartalar Kahramanı olarak tanıdığı kumandanın ismini görünce istemsizce ayağa kalkıp üstünü başını düzeltmiştir.
Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti’ne bir mesaj iletmek
istemektedir. Fakat Hamdi Bey’in müdürü buna izin vermez. Bunun üzerine Hamdi Bey Mustafa Kemal’in İstanbul Hükümeti ile bağını kopardığına dair telgrafı bizzat
kendisi Âyan Meclisi’nden Fuat Paşa’ya iletir.
Bu ilk telgrafla birlikte Hamdi Bey, Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul içindeki en önemli muhabere adamlarından biri haline gelir. İstanbul’da ne olup bitiyorsa anbean Anadolu’ya iletmektedir. Bu durum, 16 Mart 1920’ye
kadar devam eder. O gün çevredeki hareketlilikten bir
terslik olduğunu anlar Hamdi Bey. İstanbul işgal edilmektedir. Hamdi Bey hemen telgrafa koşar ve durumu
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Hamdi Bey
Üsküdar’daki evine
döner dönmez artık
Anadolu’ya geçme
vaktinin geldiğini anlar.
Annesini kız kardeşine
emanet ederek
Paşabahçe gemisi ile
önce Mudanya’ya,
ardından bir vasıta ile
Bursa’ya geçer.

Mustafa Kemal Paşa’ya iletir:
“Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne özeldir.
Bu sabah Şehzadebaşı’ndaki Mızıka Karakolu’nu İngilizler bastı. Oradaki askerlerle çarpışarak neticede
şimdi İstanbul’u işgal altına alıyorlar. Bilgi için arz olunur.
Manastırlı Hamdi.”
Daha sonra gelişmeleri aktarmaya devam eder. Fakat
bir yandan bütün telgrafhaneler basılmakta diğer taraftan Hamdi Bey de tehlike ile karşı karşıya kalmaktadır.
Telgrafhanedeki başka bir memurun Anadolu ile olan
haberleşmeleri görmesi üzerine durumun ciddiyetini
anlayan Hamdi Bey hemen oradan ayrılır.
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Postaneden cepheye
Hamdi Bey Üsküdar’daki evine döner dönmez artık
Anadolu’ya geçme vaktinin geldiğini anlar. Annesini kız
kardeşine emanet ederek Paşabahçe gemisi ile önce
Mudanya’ya, ardından bir vasıta ile Bursa’ya geçer.
Etraf Yunan askeri kaynamaktadır. Hamdi Bey’in planı
Mustafa Kemal’den gelecek habere göre şekillenecektir. Fakat buna fırsat olmadan yakalanır ve yeniden
İstanbul’a yollanır. Mustafa Kemal Paşa ile yakın ilişkisi
olduğu bilinen Hamdi Bey idam edilme tehlikesi ile karşı

artık Ziraat Okulu’ndaki Heyet-i Temsiliye karargahında telgrafçı olarak çalışmaya başlayacaktır. Artık Millî
Mücadele’nin göbeğinde çok önemli bir görev üstlenen
bir nefer konumundadır. Bir süre sonra ise İsmet Paşa,
Hamdi Bey’in kendisiyle cepheye gelmesini ister. Cephe
ile Ankara arasındaki çok kritik telgrafların birçoğunu
Hamdi Bey bizzat çeker. Mustafa Kemal Paşa’nın İsmet
Paşa’ya çektiği meşhur “Siz orada yalnız düşmanı değil,
milletin makus talihini de yendiniz” telgrafını alan isim de
yine Hamdi Bey’dir.

karşıyadır. Ne yapıp edip kaçması gerekir.

Cepheden aile hayatına dönüş

Aslında Paşa durumdan haberdar olmuş, Hamdi Bey’i

Hamdi Bey savaşın bitmesiyle belki de yıllardır özlemini

kurtarmak için harekete geçmiş ama yetişememiştir.
Hamdi Bey, içinde bulunduğu gemi İstanbul’a varır
varmaz, kimse farkına varmadan iskeleden atlar ve arkasına bile bakmadan kaçar. Önce Üsküdar’a annesinin
yanına giden Hamdi Bey daha sonra Kuvayi Milliye’nin
yardımıyla tekrar aynı yoldan önce Bursa’ya, sonra An-

çektiği sükunete kavuşur. Savaştaki hizmetleri nedeniyle
İstiklal Madalyası’na layık görülmüştür. Mustafa Kemal
Paşa Nutuk’ta ona da yer vermiş, onu “Bu hamiyetli ve
cesur Manastırlı Hamdi Efendi olmasaydı İstanbul’da
geçen bu acı olayları öğrenmek için, kim bilir ne zamana
kadar bekleyip duracaktık. (...) Kendisine borçlu oldu-

kara’ya ulaşır.

ğum teşekkürü, burada açıkça söylemeyi millî ve vatan

Ankara’da Mustafa Kemal onu büyük bir sevinçle kar-

Kanunu çıktığında Hamdi Bey’e İstanbul’un işgali sırasın-

şılar. Uzun süredir telgrafla haberleştiği Paşa’yı gören

daki hizmetlerinin hatırası olarak “Martonaltı” soyadını

Hamdi Bey de büyük bir heyecana kapılır. Hamdi Bey

veren de Mustafa Kemal’dir.

görevlerimden sayarım” cümleleriyle anmıştır. Soyadı
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görev yapar. Fakat sağlık sorunları sebebiyle tekrar çok

ilçesinde çalışır. Burada ilkokul öğretmeni Nesibe Hanım

sevdiği Konya’ya dönmek ister. Hamdi Bey’in kızı Emel

ile evlenir ve üç çocukları dünyaya gelir. Daha sonra

Çardak’ın belirttiğine göre bunda Hamdi Bey’in Mevlâ-

Ankara’ya dönerek Yenişehir Postanesi Müdürü olarak

na’ya olan hayranlığı da etkili olmuştur.
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Hamdi Bey savaşın ardından iki yıl Konya’nın Akşehir

Ahmet Hamdi
Martonaltı, yani
Telgrafçı Manastırlı
Hamdi Bey’den geriye
adanmış bir hayatın
hatırası kalır. Kızının
belirttiğine göre çok
mütevazı bir insandır.
Millî Mücadele
yıllarında yaptıkları
sorulduğunda “Ben
yalnızca vazifemi
yaptım” şeklinde cevap
verir.

Mustafa Kemal Paşa, Konya yıllarında da Hamdi Bey’i
unutmaz. Ne zaman yolu Konya’ya düşse kendisini ziyaret eder, halini hatırını sorar. Aynı şekilde İsmet Paşa da
Atatürk’ün ölümünden sonra dahi Hamdi Bey ile irtibatı
kesmemiştir.
Son yılları hastalıklar ve maddi sıkıntılarla geçen Hamdi
Bey, zaman zaman tedavi sebebiyle ailesinden uzak
kalır. 9 Aralık 1945 günü ise hayata gözlerini kapar ve
Konya’da Musalla Mezarlığı’na defnedilir.
Ahmet Hamdi Martonaltı, yani Telgrafçı Manastırlı
Hamdi Bey’den geriye adanmış bir hayatın hatırası
kalır. Kızının belirttiğine göre çok mütevazı bir insandır.
Millî Mücadele yıllarında yaptıkları sorulduğunda “Ben
yalnızca vazifemi yaptım” şeklinde cevap verir. Telgrafçı
Hamdi Bey, vazifesini millî duygularla ve layıkıyla yerine
getirmiş, en kritik anlarda sorumluluk almaktan kaçmamıştır. Bugünden geriye bakanlar için Ahmet Hamdi
Martonaltı’nın hayatından çıkarılacak çok ders olduğu
görülmektedir.

www.ptt.gov.tr
/PTTKurumsal

/Ptt.Kurumsal

/pttkurumsal

Mektup
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HAYDAR ERGÜLEN
Çok mektup yazdım, övünecek kadar çok. Sonraları mektubun gideceği evler birer birer kapandı,
“adresinde bulunamamıştır” diye geri geldi. Bir zaman mektup yazan, okuyan, bekleyenlerin
zarfları mühürlendi, pulları uçtu... Böylece o günler istenmeyen “son mektup” gibi geldi, mektup da
aldı başını gitti. Mektup, adresinde bulunmuyor şimdi.

İlk mektup böyle mi olur diyeceksiniz, olmaz. Son mektup gibi bir ilk mektup oluyor bu. Mektuba
ağıt gibi. Hevesimi yitirmedim, bu kez de gidenlere mektup yazmaya başladım, zarf duymaz pul
duyar diye. Metin Altıok’tan Hulki Aktunç’a, Bilge Karasu’dan Cahit Zarifoğlu’na, sevmeye,
okumaya doyamadıklarımın ardından mektup yazdım, zarfa koymadım ama, üst köşelerine pul
yerine kalp yapıştırdım, kalp puluyla uçurdum. Yazacaklarım da var daha, Leyla Erbil’e bir mektup
yazmazsam gözlerim açık gider. Sözlerim de.
Yol bu, insan ne pullarla karşılaşır kim bilir, ne mektuplar düşer gönlüne. Yol da sabır ister, mektup
da. Hayat zaten bir sabır sınavı değil midir? Sabredenin gecikmiş mektubu da bir ödül olarak
mutlaka gelir. Mektup da şiir gibidir, ne zaman, hangi kılıkta geleceği belli olmaz. Oktay Rifat’ın
“Bin Kılıkta” şiiri adeta mektupla şiirin benzer doğaları için yazılmış gibidir. Hayatı, tabiatı,
mektubu, şiiri bir ödül olarak gördüğüm de bu yazının sevincinden bellidir.

Öyle olmaz mı? Ne diyordu Hüsn ü Aşk’ı bir mektup gibi yazan Şeyh Galip, “Mektup yaz,
alışkanlıkların tazelensin.” Ve ne derdi zamanı olsaydı, şiiri aşk olarak yazan Cemal Süreya,
“Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.” Mektup yaz sevgin yenilensin, aşkın tazelensin...
Mektup, aşkların, arkadaşlıkların, iyiliklerin tazelenmesiydi bir bakıma, süreğiydi, esenlik
dolaşımıydı, serazat puluydu, kuşların oyun arkadaşı, çocukluk yoldaşıydı. Mektubu gelenin
kanatlanıp uçması, bir zaman gökyüzünde dolaşması bundandı. Eski zaman bundandı. İçim
mektup dışım zarf, üstüm pul mutluluğundandı.
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Ziya Osman Saba iyimserdi, şiirleri beyazdı; Cahit Sıtkı Tarancı karamsar değildi, endişeliydi,
şiirleri hayat dağını tırmanmak istiyordu, ama ikisinin de bahtiyarlığı mektuplarındandı.
Mektubun şiir kadar kıymetli olabileceğini de onlardan öğrendik. En başta onlardan öğreneceğiz
elbet, şairler ve yazarlardan.

Mektubun içiyle zarfın içi aynı şey değildir, ikisinin içinde farklı şeyler bulunur. Zarfın içinde
mektup, yazılar, fotoğraflar, kurutulmuş çiçekler, elyazısı gözler, gözyaşı damlaları ki bazısı
sevince sayılır bazısı özleme, saç telleri vardır. Mektubun içindeyse onu yazdıran bir incelik, onu
akıl edip zarf eden bir saygı, üstüne yapıştırılan o küçücük pulu öpüp koklamaya kıyamayan,
doyamayan bir sevgi vardır. Elbette bir adap, yoğunluk, derinlik vardır. Sözün en güzelini,
özlüsünü söylemek, cümlelerin en anlamlısını kurmak, derdini, sıkıntısını, arzusunu, halini,
meramını en iyi biçimde duyurmak kaygısı vardır. Bu yüzden mektupta kısalığa, uzunluğa değil,
sevinçle ya da kederle, arzu ya da sitemle kalbe dokunup dokunmayacağına dikkat edilir. Kalbe
dokunmayan mektubun puluna bakılır. Pul, mektubu yolda terk etmiş olur bazen, uçup gitmiş olur,
o zaman anlaşılır o mektubun da boşa yazılmış olduğu. Hangi kapıyı çalsa fayda etmez.
Zarf kadar, mazruf kadar, pul kadar önemli ve mektubun kağıdından, kaleminden,
mürekkebinden, damgasından, mühründen de önce o mektubun ruhu vardı eskiden. O ruhun adı
sabırdı. İnsanın hem kendisiyle hem dünyayla sınavı olan sabır, galiba mektubun da hem yoldaşı,
arkadaşı hem de sırdaşıydı. Yazıdan, zamandan bile önceydi sabır. Mektup, bir sabırtaşı değildi
ama, sabrın sonu mektuptu, sabrın sonu selamet. Şimdi aradığımız, bulamadığımız, özlemini
çektiğimiz, nostaljisini yaptığımız ne varsa, hepsi de “sabrın sonu”ydu; sabırla yapılır, yazılır,
yollanırdı.

Şimdi sabrın adını değiştirdik, “yavaşlık” dedik. Onu yeniden bulmaya, keşfetmeye çalışıyoruz.
Mektubun aramızdan bir kuş gibi uçuşunu daha dün gibi hatırlıyorum Öyle yeni, öyle eskimez,
öyle uçuşlu bir şeydi ki, ben de “Sabırkuşu” demiş bulundum mektuba. “Ya sabır” diye özlenen, yolu
gözlenen bir kuş.
Şimdi sabrın şiir olduğu yerdeyiz, zamandayız. Eski sabırların kuş, eski mektupların şiir olduğu
yerde. Öyleyse boşa uçmamış sayılır o kuş, boşa gitmemiş sayılır o mektup da. Kuş, şiir ve mektup,
üçü de gökyüzüne aittir, üçü de yüksekten uçar ve üçünün de dönüp dolaşıp konacakları yer
insanın kalbidir.

Metin: Türker Beşe

Türkiye destinasyonları

74

ANADOLU’NUN
KADİM MERKEZİ

KONYA
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Tarihi yerleşik hayatın başlangıcına kadar
uzanan Konya pek çok medeniyete ev sahipliği
yapar. Bilinen en eski ve gelişmiş antik kenti
de sınırları içinde barındıran şehir, Anadolu
Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapması ve
Mevlâna Celaleddin Rumi’nin yaşadığı yer
olması dolayısıyla Türk-İslam tarihinde önemli
bir konuma sahiptir.

Türkiye destinasyonları
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Şehir merkezine
52 kilometre uzaklıkta
bulunan Çatalhöyük,
Çumra ilçesine bağlı
Küçükköy sınırlarındadır.
Bölgede günümüzden
9 bin yıl önce başlayan
yerleşim, aralıksız olarak
neredeyse iki bin yıl
boyunca sürer. Çağdaşı
pek çok yerleşimin aksine
köy seviyesinden çıkıp
kent özellikleri gösteren
Çatalhöyük’te 8 binden
fazla insanın yaşadığı
tahmin edilir.

Yüzölçümü bakımından ülkemizin en büyük kenti olan
Konya’nın tarihi, yerleşik hayatın başladığı zamanlara
kadar uzanır. Bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri ve
tarihte önemli bir konuma sahip olan Çatalhöyük, Konya
sınırları içinde yer alır. Ayrıca şehrin merkezinde bulunan
Alaeddin Tepesi ve çevresinde yapılan araştırmalar, bölgede daha eski dönemlerde de insan varlığını gösterir.
Günümüzde şehir merkezine 52 kilometre uzaklıkta bulunan Çatalhöyük, Çumra ilçesine bağlı Küçükköy sınırlarındadır. Bölgede günümüzden 9 bin yıl önce başlayan
yerleşim, aralıksız olarak neredeyse iki bin yıl boyunca
sürer. Çağdaşı pek çok yerleşimin aksine köy seviyesinden çıkıp kent özellikleri gösteren Çatalhöyük’te 8 binden fazla insanın yaşadığı tahmin edilir. Dünyada ilk kez
tarımın yapıldığı merkezlerden olan kent, aynı zamanda
günümüze kadar ulaşan eserleriyle hayranlık uyandırıcı
bir sanat anlayışına da sahiptir.
Çatalhöyük’te evlerin genelde birbirine bitişik olduğu
görülür. Bu sebeple girişlerin damlardan sağlandığı
düşünülmektedir. Daha az duvar inşa edilmesini sağlayarak malzemeden tasarruf ettiren bu uygulama
ayrıca vahşi hayvanların evlere girmesini engellemek
için düşünülmüş bir tedbirdir. Çatalhöyük’te ele geçiri-
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len damgaların, insanoğlunun kullandığı ilk damgalar
olduğu düşünülmektedir. Kullanım amacı tam olarak
bilinmemekle beraber, arkeologlar bunların dokuma
ürünleri ile başta ekmek olmak üzere çeşitli yiyecekler
üzerinde kullanıldığını tahmin etmektedir. Anadolu’daki
en eski dinî yapılardan bazılarına sahip olan Çatalhöyük, bu yapılarda bulunan heykelcikler, duvar resimleri
ve kabartmalarıyla da ünlüdür. Duvarlarda görülen
geometrik süslemelerin dışında leopar, boğa ve koç gibi
hayvanların hem çizimleri hem kabartmaları bulunur.
Yapılardan birinin duvarında yer alan ve arkada Hasandağı’nın göründüğü çizimin ise bilinen en eski yerleşim
planı olduğu düşünülmektedir. Bu yerleşim planı Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir.
Daha sonraki yüzyıllarda Anadolu’da ilk merkezî yöne-

Frig yönetimi altında “Kavania”
olarak anılan Konya, daha
sonraki dönemlerde Lidyalıların
ve Perslerin yönetimine
girmiştir. Perslerden sonra
Büyük İskender’in Doğu Seferi
sırasında istila edilen kent,
Roma hakimiyetinin Anadolu’ya
kadar uzanmasından sonraysa
“Iconium” adını alarak tarih
sahnesindeki yerini korumuştur.

timi kuran Hititler de Konya’ya yerleşmiş, onların hakimiyetini ise Frig dönemi izlemiştir. Frig yönetimi altında

Bizans dönemlerinde önemli bir tarım ve üretim merkezi

“Kavania” olarak anılan Konya, daha sonraki dönem-

olan Konya, Hıristiyanlığın yayılmaya başladığı ilk dö-

lerde de Lidyalıların ve Perslerin yönetimine girmiştir.

nemlerde dinî bir merkez özelliği de kazanmıştır. İncil’de

Perslerden sonra Büyük İskender’in Doğu Seferi sıra-

pek çok kez adı geçen ve Leonardo da Vinci’nin meşhur

sında istila edilen kent, Roma hakimiyetinin Anadolu’ya

“Son Akşam Yemeği” tablosuna ilham veren olayı akta-

kadar uzanmasından sonraysa “Iconium” adını alarak

ran en eski kaynakları kaleme alan Aziz Paul, Konya’da

tarih sahnesindeki yerini korumuştur. Özellikle Roma ve

bulunmuş ve Hıristiyanlığı tebliğ etmiştir.

Türkiye destinasyonları
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1076 yılında Anadolu
Selçuklu hükümdarı
Süleyman Şah tarafından
başkent seçilen Konya,
I. Haçlı Seferi sırasında
Bizans hakimiyetine geçmiş
olsa da 1097 yılında Sultan
I. Kılıçarslan tarafından
tekrar fethedilmiştir. Şehir
bu tarihten itibaren 1277
yılına kadar aralıksız olarak
Anadolu Selçuklularına
başkentlik yapmıştır.

Konya’da Türk hakimiyeti
İslamiyet’in yayılmaya başlamasından sonra Bizans’a
ilerleyen Müslümanlar, İstanbul’u fethetmeye yönelik
çabaları sırasında Konya üzerine de akınlar düzenler.
Bu akınlar hem Anadolu’da hem de Konya’da ilk İslami
oluşumların temelini atar. Malazgirt Savaşı’yla başlayan süreçte Türklerin Anadolu’ya büyük gruplar halinde
gelmesi sırasında Konya ve çevresi de fethedilmiştir.
1076 yılında Anadolu Selçuklu hükümdarı Süleyman Şah
tarafından başkent seçilen Konya, I. Haçlı Seferi sırasında Bizans hakimiyetine geçmiş olsa da 1097 yılında
Sultan I. Kılıçarslan tarafından tekrar fethedilmiş ve şehir
bu tarihten itibaren 1277 yılına kadar aralıksız olarak
Anadolu Selçuklularına başkentlik yapmıştır. I. Alaeddin
Keykubad döneminde etrafı surlarla çevrilen Konya yine
bu dönemde Anadolu’nun en büyük ve kalabalık şehri
haline gelmiştir. Alaeddin Keykubad’ın Konya’ya yaptığı
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bir diğer iyilik ise Mevlâna Celâleddin Rumi’yi Konya’ya

salarından sıkça söz eder. Celâleddin babasıyla birlikte

yerleşmeye ikna etmesidir.

Nişapur’dan ayrılırken Feridüddin-i Attar’ın arkaların-

Horasan’ın Belh bölgesinde 1207 yılında doğan, İslam
felsefesi dendiğinde bütün dünyada akla gelen ilk
isimlerden olan Mevlâna Celâleddin Rumi, Harzemşah

dan “Bir deniz bir ırmağın ardına düşmüş gidiyor” diyerek onun babasından daha büyük bir âlim ve mutasavvıf
olacağının haberini verdiği söylenir.

hanedanından Prenses Melike-i Cihan Emetullah’ın to-

Nişapur’dan sonra Bağdat’a, oradan da hac için Arabis-

runu ve “âlimlerin sultanı” olarak tanınan Muhammed

tan’a geçen Bahaeddin Veled ve Celâleddin, hac dönüşü

Bahaeddin Veled’in oğludur. Harzemşah hükümdarı

Şam üzerinden Anadolu’ya gelir, Erzincan, Akşehir ve

Alaeddin Muhammed Tökiş ile arasındaki bir tartışma

Larende (bugünkü Karaman) gibi merkezlerde yedi yıl

yüzünden ülkeyi terk eden Bahaeddin Veled, yanına oğlu

kadar konaklarlar. Bu sırada 18 yaşına gelen Celâleddin,

Celaleddin’i de alarak şehirden ayrılır ve Nişapur kentine

Gevher Hatun ile evlenir ve oğulları Mehmet Bahaeddin

gelir. Burada Feridüddin-i Attar tarafından karşılanan

(Sultan Veled) ile Alaeddin Mehmet Larende’de dünyaya

Bahaeddin Veled ile ünlü şeyh arasında Celâleddin’in de

gelir. Bu sırada Bahaeddin Veled ve oğlu Celaleddin’i

dinlediği pek çok konuşma geçer. Şeyh Attar, bu konuş-

sürekli Konya’ya davet eden Sultan Alaeddin Keykubat’ın

maları ilgiyle dinleyen genç Celâleddin’e Esrarname adlı

isteği yerine gelir ve aile Konya’ya taşınır. 1231 yılında

kitabını hediye eder. İlerleyen yıllarda bu kitabı yanından

ölen Bahaeddin Veled’in vasiyeti ve Selçuklu sultanının

hiç ayırmayan Mevlâna, Mesnevi’de de Attar’dan ve kıs-

ricasıyla Celâleddin babasının yerine geçerek dersler,

Türkiye destinasyonları
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Tasavvufun en önemli ve
büyük eseri kabul edilen,
25 binden fazla beyit içeren,
altı ciltten oluşan Mesnevi
Konya’da kaleme alınmıştır.
Ünlü ilk 18 beyti kendi
kaleme alan Mevlâna’nın,
kitabın geri kalanını
Hüsamettin Çelebi’ye
yazdırdığı bilinmektedir.

vaazlar ve fetvalar vermeye başlar. Daha sonra yolu
Şems-i Tebrizi ile kesişen Celâleddin, dokuz yıl boyunca
onun müridi olur ve tarikat eğitiminden geçer. Bu eğitim
sırasında Halep ve Şam medreselerine giden Mevlâna,
dönüşünden sonra üç kez çile çıkartır.
Tasavvufun en önemli ve büyük eseri kabul edilen, 25
binden fazla beyit içeren, altı ciltten oluşan Mesnevi Konya’da kaleme alınmıştır. Ünlü ilk 18 beyti kendi
kaleme alan Mevlâna’nın, kitabın geri kalanını Hüsamettin Çelebi’ye yazdırdığı bilinmektedir. Divan-ı Kebir
ile birlikte Mevlâna’nın en çok bilinen ve okunan eseri
olan Mesnevi’nin kaleme alınması on beş yıl sürmüştür.
Bazı tarihçiler ve edebiyatçılar, Mevlâna 17 Aralık 1273
tarihinde vefat ettiğinde altı cilde ulaşan Mesnevi’nin
tamamlanmadığını, büyük mutasavvıfın ömrü vefa etse
yedinci bir cildin de olacağını düşünmektedir. Mevlana
Allah’a kavuştuğu için Şeb-i Arus yani “Düğün Gecesi”
olarak anılan 17 Aralık’ta Konya’da yapılan anma törenleri ile Mevlâna’nın anısı yaşatılmaktadır.
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Önemi azalmayan şehir
Selçuklu döneminde büyük ve önemli bir şehir hali-

man ve malzemenin toplandığı Konya, aynı zamanda

ne gelen Konya, sonraki yıllarda bu işlevini sürdürür.

cepheden gelen yaralı ve hastaların da tedavi edildiği

Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından 1277 yılında bey-

merkez olmuştur.

liğe katılan Konya, bir dönem Karamanoğlu tahtına da
ev sahipliği yapar. Türkçeyi ilk kez resmî dil ilan eden

1987 yılından beri Büyükşehir unvanı taşıyan Konya, ül-

Mehmet Bey, “Bugünden sonra divanda, dergahta, bar-

kemizin tahıl ambarı olmasının yanı sıra hızla gelişmekte

gahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kulla-

olan bir ticaret kentidir. Anadolu Kaplanları olarak ad-

nılmaya” şeklindeki meşhur fermanını Konya’da yazdırır.

landırılan ve ülkemizin ekonomi ve üretiminde yüksek

Anadolu’daki en güçlü beylik konumundaki Karamanoğulları ile yeni kurulan Osmanlı Devleti arasında yaşanan mücadeleler sırasında Konya pek çok kez iki devlet
arasında el değiştirir, son olarak 1467 senesinde Osmanlı
hakimiyetine girer. Fatih Sultan Mehmed’in Anadolu’ya
yaptığı seferler sırasında gerçekleşen bu fethin ardından
Konya önce Karaman eyaletinin, daha sonraki yıllarda
ise Konya vilayetinin merkezi olarak önemini korumaya
devam eder. Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşanan
Rus savaşları ve Balkan Harbi’nden sonra zorunlu göçe
maruz kalan binlerce Müslüman, tarıma elverişli Kon-

paya sahip şehirlerini tanımlayan grupta üst sıralarda
yer alan Konya, 130 ülkeye ihracat yapmaktadır. Sanayide tek bir alana yönelmeyen Konyalı üreticiler, makine,
kimya, tekstil, elektrik-elektronik, gıda, kağıt ve ambalaj
gibi pek çok sektörde faaliyet göstermektedir.
Zengin tarihi dolayısıyla pek çok müzeyi ve tarihî yapıyı
da sınırlarında bulunduran Konya, 1997 yılından beri
kesintisiz olarak oyun sahneleyen Devlet Tiyatrosu’na
da sahiptir. Konya Devlet Tiyatrosu, 1946 yılında Halkevi
olarak inşa edilen binada oyun sahnelemeye devam et-

ya’ya ve çevresine yerleştirilir. Kurtuluş Savaşı sırasında

mektedir. Binlerce yıllık tarihî mirasa sahip Konya, müze-

işgal görmeyen şehir, cepheye yakınlığı sebebiyle sava-

leri, arkeolojik sit alanları, kiliseleri, cami ve türbeleriyle

şın lojistik merkezi haline gelir. Cepheye gidecek ekip-

eşsiz manevi hava sunan bir şehirdir.

Röportaj: Neşe Sarıdoğan
Fotoğraflar: Hasan Tüfekçi
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ANADOLU’NUN SESINE
TERCÜMAN:

PTT TÜRK HALK MÜZIĞI
KOROSU
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Türkiye’de iletişimin öncüsü
PTT A.Ş., gönüllere de
müzikle ulaşıyor. PTT Türk
Halk Müziği Korosu yaklaşık
dokuz yıldır TRT sanatçısı
Koro Şefi Ümit Bekizağa
yönetiminde Anadolu’nun
dört bir yanından ezgileri
dinleyicilerle buluşturuyor.
PTT A.Ş. genel müdürlerinin,
kurulduğu günden bu yana koro
çalışmalarına destek verdiğini
vurgulayan Bekizağa, “Onların
teşviki olmasa bu çalışmalar
sürdürülemezdi” diyor. Başta
kurum çalışanları olmak üzere
halkın konserlere katılmasının
ve alkış tutarak desteğini
göstermesinin motivasyonlarını
artıracağını belirten Bekizağa,
“Sanatçının en büyük desteği
alkıştır” ifadesini kullanıyor.

Söyleşimizin başında öncelikle müzik serüveninizden bahsedelim. Müziğe ilginiz ne zaman ve
nasıl başladı?
1949 yılında Samsun’da doğdum. Halk müziğine olan tutkumla 13 yaşında bağlama çalmaya
başladım. O yıllarda halkevleri vardı. Müzik
çalışmalarının halkevlerinde gerçekleştirildiğini
öğrenince oradaki koro çalışmalarına katıldım.
Bir süre sonra Samsun Belediye Konservatuvarı’nı
kurduk. Orada çalışmalarımı devam ettirirken
TRT 1982 yılında Yetişmiş Sanatçı Sınavı açtı. 290
kişinin katıldığı sınavda 10-11 arkadaş sınavı kazandık ve saz sanatçısı olarak TRT’ye adımımızı
atmış olduk. 1986 yılında kendi isteğimle Ankara
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Radyosu’na tayin edildim. Burada icracılık yaparken,
yani saz çalarken türkü okumaya da başladım. Halk
müziğinde çalıp okuma geleneği vardır; Neşet Ertaş’ın,
Âşık Veysel’in yaptığı gibi. 2000 yılına kadar çalışmalarım devam etti. Aynı zamanda birçok türküyü derleyerek
TRT repertuvarına kazandırdım. Mesela Trabzon’dan
“Oy Çalamadım Gitti Sürmene Havası”, Rumeli’den “Çaldağ’ın Kayınları”, Manisa’dan “Ak Üzümün Salkımı” derlediğim türküler arasında yer alıyor. TRT Radyosu’nda
Repertuvar Kurulu Üyeliği ve Denetleme Kurulu Üyeliği
görevlerinde bulundum. 2000 yılında Ankara’da açılan
şeflik sınavında başarı sağladım ve Yurttan Sesler Koro
Şefi oldum. O tarihten emekli olduğum 2013 yılına kadar
koro şefliği, saz sanatçılığı ve saz çalıp türkü söyleme
işlerini birlikte yürüttüm.

“Ankara dışında
henüz konser
vermedik, ama
önümüzdeki
dönemde olabilir.
Şehir dışına açılma
düşüncemiz var.
Böylece kendimizi
yurdumuzun farklı
bölgelerinde de
göstermiş oluruz.”

PTT Türk Halk Müziği Korosu’na katılmanız nasıl
gerçekleşti?
PTT yaklaşık dokuz yıl önce koro kurmaya niyetlenmişti.
TRT Radyosu’ndan bir koro şefi araştırması yapılmış,
beni önermişler. Teklif gelince kurum yetkilileriyle görüştüm ve koro çalışmalarına başladık. O tarihten itibaren
de PTT’nin değişmeyen koro şefi olarak çalışıyorum.
Koro solistlerinin tümü PTT A.Ş. çalışanlarından mı
oluşuyor?
Koronun ilk kurulduğu dönemde PTT dışından da birkaç
eleman almıştık. Ama bir müddet sonra “koro kendi
bünyesinde oluşsun” görüşü hâkim kılındı. Bu doğrultuda koro uzun süredir PTT’nin kadrosuyla devam ediyor.
Koro faaliyetlerini PTT’nin elemanlarıyla da gayet güzel
yürütüyoruz. Arkadaşlarımızın çoğu solo yapacak ye-

Röportaj

teneğe sahip ve oldukça başarılılar. Birçok konserle de
bunu seyirciye gösterdiler. Profesyonel anlamda icrada
bulundular. Bu konuda çok rahat çalışıyorum. TRT’den
konuk solist arkadaşlarımızı da konserlerimize zaman
zaman davet ediyoruz.
Bugüne kadar kaç konser verdiniz? Yakın zamanda
konser programı var mı?
Geçen yıl dışında kuruluşundan bu yana her sene konser
verdik. İlk konserimizi 15 Haziran 2011 tarihinde “Yaza
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Merhaba” ismiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Genç-

geniş yelpazede sunmaya çalışıyoruz. Koro olarak yur-

lik Parkı Necip Fazıl Salonu’nda gerçekleştirdik. Aynı yıl

dun bütün türkülerini icra edebiliyoruz. Kurum koroların-

“171. Kuruluş Yıldönümü Konseri” ismiyle Ankara Resim

da ya da amatör korolarda çalışmaya gelen arkadaşlar

ve Heykel Müzesi Konser Salonu’nda da konser verdik.

genellikle yıl sonu konserlerinde halkın karşısına çıkıp

28 Mayıs 2012 tarihinde Gençlik Parkı Necip Fazıl Konser

türkü okumak istiyorlar. Böyle olunca korodakilerin tü-

Salonu’nda, 10 Haziran 2013 ve 19 Haziran 2014 tarihin-

müne solo vermek düşüncesi hasıl oluyor, fakat bu da

de Ankara Resim ve Heykel Müzesi Konser Salonu’nda

zamanı uzatıyor. Temel ilkemiz seyirciyi bıktırmamak,

konserimiz gerçekleşti. Son konserimizi ise 176. Kuruluş

zamanı uzatmamak ama mümkün olduğu kadar solo

Yıldönümü etkinlikleri kapsamında 23 Ekim 2016 tarihinde CerModern Sanat Merkezi’nde verdik. Ankara dışında henüz konser vermedik, ama önümüzdeki dönemde
olabilir. Şehir dışına açılma düşüncemiz var. İnşallah
gerçekleşir. Böylece kendimizi yurdumuzun farklı bölgelerinde de göstermiş oluruz. Tabii imkanlar elverdiği
ölçüde konser sayımızı da artırmak istiyoruz.
Repertuvarınız hakkında da bilgi verir misiniz?
TRT mensubu olduğum için konuya biraz daha geniş

yapabileceklere solo okutmak. Konserlerimiz genel olarak solo ağırlıklı oluyor. Solist sayımız 25-30 civarında.
Konserlerde ise en fazla 30 türkü okuyoruz.
Konserlerinize ilgiyi nasıl buluyorsunuz?
Bugüne kadar bazı konserlerimize izdiham seviyesinde
ilgi oldu. Kurum çalışanları konserlerimize önemli oranda destek veriyor. Halka açık konserlerimiz halktan da
büyük ilgi görüyor.

açılardan bakıyorum. Yurdumuzun her yöresinden re-

Konser sırasında seyirciyle bir etkileşim oluyor mu? Ne

pertuvarı kullanıyoruz. Belli yörelere bağlı kalmadan

hissediyorsunuz?
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Doğrudan seyirci karşısında olduğumuz için mutlaka etkileşim oluyor. Bu etkileşim de motivasyonumuzu artıyor.
Korodaki arkadaşlar ve ben onun heyecanını yaşıyoruz.
Çünkü bir performans gösteriyorsunuz ve hata yapmamaya gayret ediyorsunuz.
Konsere çıkmadan önce nasıl hazırlanıyorsunuz?
Arkadaşlarımızı motive ediyoruz. “Sen bu türküyü çok iyi
okursun, bu türkü sesinin yapısına çok uygun” gibi söz-

Konserlerinizle ilgili ilginç anılarınız var mı?
Birkaç yıl önce bir konser vermiştik. Şimdiki Başbakanımız Binali Yıldırım o zaman Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı’ydı. Kabineden birkaç bakanımızla
birlikte konserimizi izlemeye geldiler. Konuk sanatçı olarak Gülşen Kutlu da vardı. İstek parçalar oldu. Hepsini
seslendirdik. Onlar da biz de çok mutlu olmuştuk. Güzel
bir konser gerçekleştirmiştik.

lerle onlara cesaret veriyoruz. Bir de o solistin seslendi-

Yılların TRT sanatçısı olarak PTT A.Ş.’de koro şefliği

receği türküyü deyim yerindeyse hamur gibi yoğuruyo-

yapmak nasıl bir duygu?

ruz ve provalar sırasında hazır hale getiriyoruz. Haftada
bir kez çalışmamız var. Konser aşamasında çalışmayı
haftada iki güne çıkarıyoruz. Konser vereceğimiz gün
salonda ön çalışma yapıyoruz. Bunlar da faydalı oluyor.

Çok güzel bir duygu. PTT’nin korosunda yapmak istediğinizi, kafanızdaki bir taslağı istediğiniz gibi hayata
geçirme şansınız oluyor. Daha özgür karar verebiliyorsunuz.
Kurumların bu tür sanatsal faaliyetlerde bulunmaları-

Röportaj

“Şimdiye kadar
göreve gelen genel
müdürlerimizin
ve daire
başkanlarımızın
tamamı PTT
Korosu’na sıcak
baktı ve koroyu
destekledi. Onların
teşviki olmasa
bu çalışmalar
sürdürülemezdi.”

nın önemi konusunda değerlendirmeniz nedir?
Birçok kurumda bu tür etkinlikler var aslında ve bunların
mutlaka olması lazım. Hem müziğimizin yaşamasına
hem de insanlarımızın müziğimizi daha yakından tanımasına bu koroların çok büyük etkinsi ve desteği bulunuyor. Çünkü sadece televizyonlardan dinlenilen müzik
kifayet etmiyor. Bir tiyatroya gittiğinizde aldığınız zevkle
bir sinemaya gittiğinizde aldığınız zevk arasında dağlar
kadar fark var. Biri canlı performans, diğeri perdeden
izlenebiliyor. İkisi arasındaki etkileşim de farklı oluyor.
Koro gibi canlı performanslarda da etkileşimlerin çok
büyük desteği olduğunu düşünüyorum. Halkın karşısında
sanatı canlı olarak icra etmenin karşılıklı etkileşim açısından büyük katkısı oluyor.
Koro çalışmalarının uzun süredir aksatılmadan sürdürülmesinde PTT yöneticilerinin yaklaşımları etkili oldu
mu?
Elbette. Şimdiye kadar göreve gelen genel müdürlerimizin ve daire başkanlarımızın tamamı PTT Korosu’na
sıcak baktı ve koroyu destekledi. Onların teşviki olmasa
bu çalışmalar sürdürülemezdi.
Koro faaliyetlerinize halkın ilgisi açısından bir mesajınız
var mı?
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Türk Halk Müziği’yle uğraştığımız için başta kurum çalışanları olmak üzere halkımızın bu müziğe ilgi duymasını,
konserlere katılarak, alkış tutarak, coşkuyla dinleyerek
destek vermesini isteriz. Çünkü tüm bunlar motivasyonumuzu artıran unsurlardır. Zaten sanatçının en büyük
desteği alkıştır.

PTT Korosu Solisti Erol Akyüzlü:

Koroda söylemek çok güzel
1999 yılından bu yana PTT’de çalışıyorum. Şu an
Bilişim Dairesi’nde görev yapıyorum. Kurulduğu
yıldan bu yana koroya devam ediyorum. Profesyonel bir eğitim almadım. Lise yıllarında kısa bir
süre koroda söylemiştim. Karadenizli olduğum
için Ümit Hocam devamlı Karadeniz türküleri
okutuyor. Ne yaptıysam bir türlü Orta Anadolu’ya
geçemedim. Koroda en çok hoşuma giden, yeni
başlayan arkadaşların sesinin bir süre sonra çok
mükemmel seviyeye geldiğini görmek oluyor. Ses
terbiyesinin ne kadar önem arz ettiğini görüyoruz.
Koro çalışması konsere yönelik oluyor. Geçen yıl
konser gerçekleştiremedik. Konserlerimizin artmasını istiyoruz. Her perşembe PTT Lokali’nde çalışıyoruz. Güzel bir ortam var. Koronun bu noktaya
gelmesinde Destek Hizmetleri Dairesi’nin çok
büyük faydası oldu. Koroda söylemek çok güzel,
ama konserlerimize yöneticilerimizin daha fazla
katılmasını istiyoruz. Bunun teşvik ve motivasyonumuzu artıracağını düşünüyoruz.

“Koroda en çok
hoşuma giden,
yeni başlayan
arkadaşların
sesinin bir süre
sonra mükemmel
seviyeye geldiğini
görmek oluyor.”
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PTT Korosu Solisti Hatice Şenci:

Şarkı söylemek
her açıdan rahatlatıyor
PTT A.Ş. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nda
çalışıyorum. Kurulduğu günden bu yana korodayım. Çok da severek geliyorum. Müzik benim
için bambaşka bir şey. Çocukluktan beri müziği
seviyorum. Amatör eğitimim bulunuyor. Profesyonel eğitim almayı isterdim ama imkan olmadı.
Bu yüzden koro benim için büyük bir fırsat oldu.
Koroda söylemek hem moral olarak çok iyi geliyor
hem de farklı insanlar tanıyoruz, farklı çevreler
görüyoruz. Müzik ruhun gıdasıdır derler ya, şarkı
söylemek her açıdan rahatlatıyor. Koro çalışmalarında Ümit Hocam neyi uygun görürse o türküyü

Röportaj

“Koromuzun
başlangıcından
itibaren bizlere
bu etkinlik
fırsatını verdiği
için kurumumuza
ve Sayın Genel
Müdürümüze
müteşekkiriz.”

söylüyorum. Bugüne kadar Karadeniz dışında
birçok yörenin türküsünü seslendirdim. Koromuzun başlangıcından itibaren bizlere bu etkinlik
fırsatını verdiği için kurumumuza ve Sayın Genel
Müdürümüze müteşekkiriz. İnşallah koro çalışmalarının devam etmesini de temenni ediyoruz.
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“Müzik kulağının
doğuştan geldiğini
ve eğitimle ilgisi
bulunmadığını
söylerler ama Ümit
Hocamızın bu
konuda bizlere çok
büyük katkısı oldu.”

PTT Korosu Solisti Çiğdem Vural:

Herkesin bizi dinlemesi
mutlu ediyor
PTT A.Ş. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda
çalışıyorum. Hem kurumda hem de koroda yeni
sayılırım. Dört yıldır kurumda çalışıyorum, koroya
da geçen yıl başladım. Müzik kulağının doğuştan
geldiğini eğitimle ilgisi bulunmadığım söylerler,
ama Ümit Hocamızın bu konuda bizlere çok büyük katkısı oldu. Doğru notalarla, doğru seslerle
söylemeyi öğretti. Karadeniz dışında her yörenin
türkülerini söyleyebileceğimi düşünüyorum. Ama
tercihim Rumeli ve Azeri türküleri. Onlarda daha
iyi olduğuma inanıyorum. 23 Ekim 2016 tarihinde
kuruluş yıldönümü konserimiz oldu. Orada koro
parçalarını seslendirdik. Soloya çıkmadım ama
sahnede türkü söylemek bile çok heyecan verici
bir şey, çok güzel bir duygu. Herkesin dikkat kesilip bizi dinlemesi mutlu ediyor.

Metin: Elvin Otman
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MODERN DÜNYANIN
VAZGEÇİLMEZ
İLETİŞİM ARACI

TELEFON
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Modern dünyanın en popüler haberleşme aracı telefon
artık her yerde. Evimizin, ofisimizin değişmez demirbaşı
önce araçlarımıza sonra ceplerimize girdi. Sesleri
kıtalar, okyanuslar ötesine taşıdı, uzakları yakın etti,
yaşamımızı kolaylaştırdı. İcadından 140 yıl sonra gelişen
ve çeşitlenen telefon, artık insanoğlunun vazgeçilmezi…

İnsanoğlu, yüzyıllar boyunca uzak yerlerle haberleşmenin yollarını aradı. Ateş yakarak, güneşe göre gölge
yansıtan aynaları kullanarak, mektuplaşarak iletildi mesajlar. Değişen dünyanın yeni koşulları artık mesajların
bozulmadan, daha hızlı iletilmesini gerektirdiğinden bu
yöntemlerin yerini alabilecek yeni cihazlar üzerinde çalışıldı. 1792’de telgrafın icat edilmesi ve takip eden yıllarda
telgraf sisteminin hızla geliştirilmesi bir devrimdi. Ne var
ki telgraf, iki merkez arasında sadece yazı ve rakam
iletebiliyordu. İki merkez arasında ses iletiminin sağlanması ise ancak 83 yıl sonra mümkün oldu.
İskoç asıllı Amerikalı bilim adamı Alexander Graham
Bell 1876 yılında telefonun ilk örneği sayılabilecek aleti geliştirdi. Bell, esasen bir konuşma eğitimcisiydi ve
işitme engelli çocuklarla çalışıyordu. Seslerin havadaki
titreşimlerle nasıl oluştuğunu saptamayı amaç edindi.
Öte yandan, o dönemde kullanılan telgraf sistemini
geliştirmek üzerine kafa yoruyor, çoklu mesajların tek
merkezden gönderilmesini mümkün kılacak armonik
telgraf üzerinde çalışıyordu. Ses tellerinin ve kulak zarının titreşimlerinden yola çıkarak insan sesindeki frekansı
elde edip, bunları elektrik sinyali biçiminde bir telden

yaframın hareketiyle eşzamanlı hareket eden manyetik
bir zar yerleştirdi. Ses titreşimleriyle oluşan değişiklikler
alıcı merkeze ulaştığında, alıcının diyaframında titreşim
sağlıyor, sinyalleri yeniden sese çeviriyordu. Borazanı
andıran ağızlığı ve kulaklığı ile bu cihaz tarihteki ilk telefondu.

iletmenin olanaklı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Bell, birlikte çalıştığı arkadaşı Charles Sumner Tainter’la

Bunun için de diyaframla yapay bir kulak zarı yaratma-

ile denedi bu aygıtı ilk defa. Washington’da bulunan

nın gerekli olduğu sonucuna vardı. Tasarladığı alette

Franklin Okulu’nun tepesine bir verici yerleştirildi. Bell,

diyafram, hem konuşma sesiyle titreşim oluşturabilecek

karşı sokakta bulunan laboratuvarda bekliyordu. Kulak-

hem de elektrik akımı yaratan küçük değişikliklere tepki

lıktan Sumner’ın sesini duyduğunda cama yaklaşarak

verecek yapıdaydı. Bell, mekanizmanın tam ortasına di-

şapkasını salladı. Deneme başarılı olmuştu. Kısa süre

İletişim teknolojileri tarihi
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Alexander Graham Bell
değerli buluşunu 100
bin dolar karşılığında
Western Union şirketine
satmak istedi. Ancak
şirket, gereksiz ve
yetersiz bulduğu bu
icadı satın almayı uygun
görmedi. Mucit, bunun
üzerine 1880’de Bell
Telefon Şirketi’ni kurdu.

sonra aygıtın patentini aldı. Değerli buluşunu 100 bin
dolar karşılığında Western Union şirketine satmak istedi.
Ancak şirket, gereksiz ve yetersiz bulduğu bu icadı satın
almayı uygun görmedi. Bell, bunun üzerine 1880’de Bell
Telefon Şirketi’ni kurdu.

Telefon selamlaması “Alo”
Bell’le ilgili anlatılan bir hikaye vardır. Sözümona Bell,
yalnızca telefonun değil, uluslararası telefon selamlaması “Alo” ünleminin de mucididir aslında. Amerikalı
mucit, geliştirdiği aletlerden birini, o dönemde sevgilisi
olan Alessandra Lolita Oswaldo’nun evine koymuştu.
Telefon her çaldığında sevgilisini ismen selamlıyordu. Bir
süre sonra ismi sadece baş harfleri kullanarak kısalttı.
Telefonu “Alo” ünlemiyle açmaya başladı. Ancak zaman
içinde, genç sevgilisi terk etti Bell’i. Şirketin kurulmasıyla
da aletin kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Artık sadece
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Alexander Graham Bell’in telefon patenti için yaptığı çizim, 7 Mart 1876

Bell’in bulduğu devrim yaratan
aygıt, Yunanca uzak anlamına
gelen telos ve ses anlamına
gelen phone sözcüklerinin
birleştirilmesi ile türetilen telefon
ismiyle anılmaya başladıktan
sonra kısa süre içinde hızla
yayıldı. 1887’de Thomas Edison
konuşma ve dinleme için iki
ayrı parçası olan telefon aletini
geliştirdi. Bell’in kurduğu şirket
aracılığıyla telefon kullanımı
yaygınlaştırıldı. 1878’de
21 abonenin telefon kayıtlarını
içeren ilk telefon rehberi New
Haven’da basılmıştı bile. 9 yıl
sonra kullanıcı sayısı 150 bin
aboneye yükseldi.

Alessandra değil, pek çok başka kişi de arıyordu mucidi.

21 abonenin telefon kayıtlarını içeren ilk telefon rehberi

Bell ise sevgilisinin arayacağı umuduyla yanıtlamaya

New Haven’da basılmıştı bile. 9 yıl sonra kullanıcı sayısı

devam etti çağrıları. Böylece “Alo” daha çok kişi tarafın-

150 bin aboneye yükseldi.

dan duyuldu, benimsendi ve klasik bir telefon selamlaması olarak yüzyılın ötesine taşındı. Fakat bu hikayenin
elle tutulur hiçbir dayanağı bulunmuyor. “Alo”, İngiliz-

1886’da tek devreden değişik frekanslara ses gönderen
kısa devre bandının kullanılması ve uzun hatlara konulan

cedeki “Hello” (Merhaba) sözcüğünün değiştirilmiş hali

yükselticilerle var olan ses kayıpları en aza indirilmeye

yalnızca.

çalışıldı. Ekim 1892’de Chicago ve New York arasında ilk

Telefonun yaygınlaşması
Bell’in bulduğu devrim yaratan aygıt, Yunanca uzak
anlamına gelen telos ve ses anlamına gelen phone söz-

uzun mesafe telefon hattı açıldı. Aynı yıl, Amon Strowger
tarafından otomatik çevirme sistemi bulundu. 1902’de
radyo dalgaları kullanılarak Atlas Okyanusu üzerinden
kara-deniz haberleşmesi sağlandı. 1915’te anakaralar

cüklerinin birleştirilmesi ile türetilen telefon ismiyle anıl-

arası telefon konuşmaları başladı. 1916’da ise kısa dalga

maya başladıktan sonra kısa süre içinde hızla yayıldı.

radyo sinyalleri aracılığıyla okyanus aşırı telefon iletişimi

1887’de Thomas Edison konuşma ve dinleme için iki ayrı

bulundu. İyonosferin iletişimi zorlaştırdığı saptanınca su

parçası olan telefon aletini geliştirdi. Bell’in kurduğu şir-

altı kablolarının kullanılması gündeme alındı. 1950’de

ket aracılığıyla telefon kullanımı yaygınlaştırıldı. 1878’de

Florida-Havana hattına su altı kabloları döşendi. 6 yıl
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sonra New York’tan Londra’ya uzanan su altı kabloları
hizmete açıldı. Aynı yıl İskoçya-Newfoundland arası ilk

İletişim teknolojileri tarihi

telefon görüşmesi de gerçekleştirildi.
1960’lara gelindiğinde uzay biliminin canlanması ile telefon bağlantılarının uzaya yerleştirilecek uydularla sağlanmasının önü açıldı. Amerika’nın yerleştirdiği Echo 1,
Telstar1 ve Telstar2 isimli uydular aracılığıyla yapılan
bağlantı, 1985 yılında uzay mekiği Discovery’nin yerleştirdiği uyduyla aynı anda 20 bin konuşmanın gerçekleştirilmesini sağlayacak kadar geliştirildi. Aynı dönemde
telefon sinyallerinin iletimi sayısal olarak yapılmaya
başladı.
Telefon cihazları kısa zaman içinde değişti. Borazan
benzeri kulaklıklı telefonlardan kısa süre sonra kulaklık
ve mikrofonu ayrı, çevirmeli analog telefonlara geçildi.
1961 yılında ilk tuşlu telefon kullanıldı. 1980’li yıllara gelindiğindeyse analog cep telefonu sistemleri geliştirilmeye
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başladı. İskandinav ülkeleri, İngiltere, Fransa, Almanya
gibi ülkeler kendi geliştirdikleri telefon sistemleriyle
iletişime başladı. İki yıl sonra ülkeler GSM olarak bilinecek Küresel Mobil İletişim Sistemi üzerinde anlaştı. Bu
sistemle telefon iletişimi dijital olarak gerçekleştirilecek
ve dünya geneline yayılacaktı. 1991’de açılan sisteme
iki yıl içinde 22 ülke katıldı, 36 GSM şirketi açıldı. Mobil
iletişimin hızla yaygınlaşması ile önce araç telefonları,
sonraysa artık yaşamımızın vazgeçilmezi olan cep telefonları ile telefon özelliğinin yanında küçük bir bilgisayar
olma niteliği de taşıyan akıllı telefonlar yaşamımıza
girdi.

İcadından oldukça kısa süre
sonra tanıştı Türk insanı telefonla.
1840 yılında Sultan Abdülmecid
tarafından açılan Postane-i
Âmire bünyesinde sağlanan
haberleşme, İstanbul Posta ve
Telgraf Nezareti’nin kurulmasıyla
yaygınlaştırılmıştı.
yaygınlaştırılmıştı. 1881 yılında Nezaret binası ile Yeni
Cami’deki postane arasına ilk tek telli telefon hattı

Türkiye’nin telefon macerası

çekildi. 1911 yılında Amerikan Western Electric şirketine

İcadından oldukça kısa süre sonra tanıştı Türk insanı

Dersaadet Telefon Anonim Şirketi tarafından ilk telefon

telefonla. 1840 yılında Sultan Abdülmecid tarafından

sistemi kuruldu. Kadıköy ve Beyoğlu santralları hizmete

açılan Postane-i Âmire bünyesinde sağlanan haberleş-

açıldı. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti bu

me, İstanbul Posta ve Telgraf Nezareti’nin kurulmasıyla

şirkete el koydu.

verilen 30 yıllık imtiyazın ardından, bu şirket için çalışan
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1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 2 bin
hat kapasiteli Türkiye’nin ilk otomatik telefon santrali
Ankara’da hizmete açıldı. 1929’da tek devreli ilk şehirlerarası haberleşme İstanbul-Ankara hattında sağlandı.
1936 yılında PTT kuruldu. İstanbul ve civarını kapsayan
telefon santralleri hizmete açıldı. Milletlerarası bir telefon santrali olan İstanbul Tahtakale Telefon Santrali
hizmete girdi. 1985 yılına gelindiğinde Türkiye’nin dış
merkezlerle olan iletişimini 6 santral sağlıyordu. Edirne
(Bulgaristan), İzmir (Yunanistan), Antalya (İtalya), İskenderun (Suriye), Diyarbakır (Irak) ve Ankara (Rusya)
santralleri aracılığıyla uluslararası görüşmeler yapıla-

İletişim teknolojileri tarihi

biliyordu. Örneğin Ankara’dan Moskova’yla görüşme
yapmak isteyen bir kişi önce Tahtakale’ye bağlanıyor,
oradan da Ankara santrali üzerinden Rusya santraline
yönlendiriliyordu.
1980’li yıllardan sonra ülkemizde iletişim altyapıları hızla
geliştirildi. Türkiye, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne üye oldu. 1984’te ülkemizin ilk sayısal telefon santrali Ankara Kavaklıdere’de hizmete girdi. 1990 yılında
Fransız Aerospatilale firması ile Türksat Millî Haberleşme
Uyduları’nın geliştirilmesi sözleşmesi imzalandı. Aynı dönemde İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Orta Doğu arasına
fiber optik denizaltı kabloları döşendi. 1994’te GSM sistemine girildi. Aynı yıl Türksat, iki yıl sonra ise Türksat 1-C
uzaya fırlatıldı. 2000’li yıllarda mobil iletişim hızla gelişti.
Türkiye 4,5 G’yi kullanan öncü ülkelerden biri oldu.
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Gündelik hayatın vazgeçilmezi
Telefon görüşmeleri dünyada ve ülkemizde, önceleri
santrallerde çalışan telefon operatörleri aracılığıyla
yapılıyordu. Görüşme talep eden kişi önce ilgili santrale,
sonra operatör yardımıyla görüşmek istediği kişi ya da
merkeze bağlanıyordu. “Telefon yazdırmak” ve “telefon beklemek” ülkemizde 1980’lere dek hemen hemen

Telefon başlı başına bir devrimdi aslında. Gelişen teknolojiyle mobil iletişimin yaygınlaşması ise telekomünikasyon adına yeni bir dönem başlattı. İletişim kolaylığının
yanında, akıllı telefonların kullanımının da yaygınlaşmasıyla bankacılık hizmetlerinden idari işlere, resmî yazışmalardan akademik görüşmelere hemen her şey
telefonla yapılmaya başladı. Devlet başkanlarının birbirleriyle doğrudan temas kurabileceği özel hatlar ku-

herkesin gündeminde yer alan kavramlar arasındaydı.

ruldu. Artık hiçbir yer eskisi kadar uzak değildi. 1870’lerin

Sayısal santrallere geçilmesi ve telefon görüşmelerinin

sonunda olduğu gibi telefon hâlâ sevdiklerimizin sesini

aracısız gerçekleştirilmesini mümkün kılan teknik do-

duymakta bize yardımcı olan en büyük araç. Sadece

nanımın sağlanmasıyla operatörlere ihtiyaç kalmadı.

birkaç saniye içinde uzakları yakın eden telefon, daha

Doğrudan yapılan görüşmeler hızlandı, telefon abone

uzun yıllar boyunca insanoğlunun vazgeçilmezi olmaya

sayısı da hızla arttı.

devam edecek gibi görünüyor.

Metin: Pınar Çavuşoğlu
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Feleğİn cevrİne
uğramIş bİr hİkaye

“TelgrafçI Akİf”
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Türküler toplumumuzun tarihi, gelenekleri, değerleri,

Binyıllarca pek çok
medeniyete ev sahipliği
yapmış Anadolu, hiç
şüphesiz zengin bir
kültür mirasına sahiptir.
Farklı dil, din ve ırkta
nice insana kucak
açmış bu toprakların
zengin kültürel
mirasının bir yansıması
da türkülerdir. Hepsi
birbirinden güzel
ve anlamlı Anadolu
türküleri içinde Harput
türküleri farklı bir yerde
durur. Bu yöreden
çıkma “Telgrafçı Akif”
türküsünün ise Anadolu
insanının kalbinde
bambaşka bir yeri
vardır.

alışkanlıkları ve öncelikleriyle ilgili bir kaynak niteliğindedir. Büyük veya küçük nice hadise, toplumun yaratıcılığı
ve yetenekleri vasıtasıyla birer türküye dönüşüp dilden
dile dolaşır. Değeri yadsınamaz bir kültür hazinesi olan
türküler, toplumu en yalın ve en doğru yansıtan aynalardır aynı zamanda. Ne kadar acıklı olursa olsun türküler
insanları birleştirir, onlara sevgi, hoşgörü ve barış duyguları aşılar.
Binyıllarca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, hiç şüphesiz zengin bir kültür mirasına sahiptir.
Farklı dil, din ve ırkta nice insana kucak açmış bu toprakların zengin kültürel mirasının bir yansıması da türkülerdir. Türklerin Orta Asya’dan göç ederken güzergahı
üzerindeki toplumların müziğinden etkilenmesi, Anadolu’daki müzik kültürünü zenginleştiren bir diğer faktördür. Değil bölgeler ve şehirler, neredeyse ilçelere özgü
halk şarkıları, Anadolu’yu türküler konusunda tükenmez
bir kaynak yapar. Hepsi birbirinden güzel ve anlamlı
Anadolu türküleri içinde Harput türküleri farklı bir yerde
durur. Şehrin pek çok medeniyetin hakimiyetine girmesi
nedeniyle Harput müziği icrası, makamları, çalgıları,
çalgıcıları ve şarkı sözleriyle büyük bir miras barındırır.
Harput ve çevresinin tarihin en eski çağlarından bu yana
yerleşim yeri olduğu biliniyor. Arkeolojik kazılar MÖ 4.
binyılda Subaruların bu çevrede yaşadığını, maden
işleme faaliyeti gösterdiklerini ortaya koyuyor. Hititler,
Urartular ve Romalıların ardından Araplar bölgede egemen olmuş, Harput yaklaşık 300 yıl boyunca Müslüman
bir topluluk olan Hamdanoğulları tarafından yönetilmiştir. Malazgirt Zaferi’nin ardından bölgeye Türkler yerleşmeye başlamıştır. Burada Çubukoğulları Beyliği’nin
kurulması, Harput ve çevresinin Türkleşmesi bakımından
önemli bir adımdır. Ardından sırasıyla Artuklular, Selçuklular, Moğollar, Dulkadiroğulları, Akkoyunlular, Safeviler
ve Osmanlılar Harput’ta egemen olmuştur.

Harput’un yüzyıllar öncesine
uzanan müzik kültürü
Türklerin 1085 yılında Harput’a egemen olmasıyla bölge
hızlı bir şehirleşmeye girmiştir. Hastane, saray, cami,
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medrese, türbe ve çeşme gibi yapılarla şehir önemli bir
kültür merkezi haline gelmiş, bu dönemde çok sayıda
mutasavvıf, bilim adamı ve sanatkar yetişmiştir. Harput’un mevcut zenginliği Türk kültürüyle harmanlanarak
pek çok beste ortaya koyulmuştur. Türklerin Anadolu’ya
yerleşmeye başladığı ilk dönemlerde pek çok şehirde
Türk müziğinin adından söz edilmiyorken, Harput’ta
kurala dayalı Türk müziği icra edildiği bilinmektedir. Pek
çok araştırmacıya göre Türk müziğinin özü Harput’ta
aranmalıdır.
Bölgede yaşayan insanların duygularını mânilere dökerek, bu mânilere besteler yaparak meydana getirdiği
eserler, Harput müziğinde önemli bir yer tutar. Yazarı ve
bestekarı genellikle bilinmeyen bu eserler, yalnızca Harput’un değil, çoğu zaman tüm Anadolu’nun duygularına

İletişim ve sanat

Kimi sevinçli bir
haberin veya olayın
ardından, kimi büyük
acıların etkisiyle
yazılmış zengin
Harput türküleri
Türk Halk Müziği
literatüründe önemli
bir yer tutar.

tercüman olur; zira kişiler ve mekanlar farklı olsa da
yaşanan sevinçler, kederler ve heyecanlar ortaktır. Harput’a özgü “Bağlarda Çemen Soldu”, “Ben Ağlarım Zarı
Zarı”, “Bülbülüm Bağ Gezerim”, “Çayda Çıra Yanıyor”,
“Dere Boyu Düz Gider”, “Pınar Başı Beklerim”, “Yoğurt
Koydum Dolaba” gibi nice türkü, bulunduğu coğrafyayla
sınırlı kalmamış, tüm Anadolu’daki müzikli toplantılarda
sevilerek icra edilen şarkılar arasına girmiştir. Kimi sevinçli bir haberin veya olayın ardından, kimi büyük acıların etkisiyle yazılmış zengin Harput türküleri Türk Halk
Müziği literatüründe önemli bir yer tutar.

Akif’in yürek burkan hikayesi
Harput halk şarkılarının içinde bir “Telgrafçı Arif” türküsü vardır ki hem sözleriyle hem ezgisiyle yürek sızlatır.
Bazı çevrelerce “Hüseynik’ten Çıktım Yola” adıyla bilinen
türkü bölge insanlarını öyle etkilemiştir ki bu türkünün
yazılışına vesile olduğu iddia edilen pek çok halk hikayesi bulunur. Hüseynik’ten çıktım seher yoluna / Can ağrısı
tesir etti koluma / Yaradanım merhamet et kuluna / Yazık oldu şu genç ömrüme / Bilmem şu feleğin bana cevri
ne dizelerini içeren türküyle ilgili yaygın bir hikaye şöyle
anlatılagelir: Akif Hüseynik’te oturan, çevresi tarafından
oldukça sevilen, yakışıklı ve mert bir delikanlıdır. Fakat ne
yazık ki kalbi zayıftır. Harput’ta postanede çalışmakta,
her gün seher vakti işe gitmek için yola koyulmaktadır.
Güzergahı üzerinde görüp de âşık olduğu Ati adında
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bir kadın vardır. Ati Hanım da bu delikanlının ilgisinden
haberdardır. Akif, bir gün işe giderken Ati Hanım’ı başka
biriyle görür, bu duruma kalbi dayanmaz ve oracıkta
ölür. Hikayeye göre Telgrafın direkleri sayılmaz / Ati Hanım baygın düşmüş ayılmaz / Böyle canlar teneşire koyulmaz dizeleri Akif’in ölümünün ardından Ati Hanım’ın
düştüğü durumu anlatır.
“Telgrafçı Akif” türküsünün hikayesine bir aşk ögesi
katmak, şüphesiz bu hikayeyi bilip de türküyü dinleyen
insanların daha derinden etkilenmesine vesile olmuştur.
Ancak güftesini ve bestesini Saçlızade Hacı Vehbi Efendi’nin yazdığı rivayet edilen türkünün aslında bambaşka

Bazı çevrelerce
“Hüseynik’ten Çıktım Yola”
adıyla bilinen “Telgrafçı
Akif” türküsü bölge
insanlarını öyle
etkilemiştir ki bu
türkünün yazılışına
vesile olduğu iddia edilen
pek çok halk hikayesi
bulunur.

bir hikayesi vardır. Gerçek hikayeyi, Harputlu bir ozanla
yapılan söyleşi sayesinde öğreniriz. Bu ozan Akif’in ölümünün ardından onun ağzından kaleme alınan türkünün
yazarının meçhul olduğunu da söyler. Ozanın hikayesine
göre Akif, Harput’taki telgrafhanede telgrafçı olarak çalışmaktadır. Hüseynik’te kız kardeşi Ati Hanım’la birlikte

olduğunu düşünen Akif, bir de bu hastalık nedeniyle ha-

yaşamaktadır. Ağabeyi ise görev icabı Musul’da bulun-

yatının baharında yaşama veda eder. Bu da Yazık oldu

maktadır. Dalyan gibi ve yakışıklı bir delikanlı olan Akif

yazık şu genç ömrüme / Bilmem şu feleğin bana cevri

evlenmek istememektedir, zira kalbinden rahatsızdır.

ne dizeleriyle dile getirilir. Kalp hastalığı nedeniyle genç

Hüseynik’ten işe gitmek için Harput’a doğru yol aldığı

yaşta hayatını kaybeden Akif’in hikayesi, kimi zaman

sırada ecel gelir ve Akif oracıkta hayatını kaybeder.

Ahmet Kaya’nın, kimi zaman Erdal Erzincan, Gülay ve

Hikayeye göre Can ağrısı tesir etti koluma dizesi, Akif’in

Yavuz Bingöl’ün sesinde hayat bulmakta, kim söylerse

geçirdiği kalp krizine işaret etmektedir. Kalp hastası

söylesin türkünün Anadolu insanın gönlünde bambaşka

olduğu için bunun feleğin kendisine sunduğu bir cefa

bir yeri bulunmaktadır.

Metin: Yakup İmre

Dünya destinasyonları
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BASRA KÖRFEZİ’NİN İNCİSİ

DOHA
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2012 yılında Dünya Posta Kongresi gibi prestiji
yüksek bir organizasyona ev sahipliği yaparak
binlerce misafiri ağırlayan Doha, Katar’ın
dünyaya açılan yüzü olarak öne çıkıyor. Her biri
mimari şaheser olan kültür ve sanat yapıları,
gökdelenleri ve alışveriş merkezleriyle
Orta Doğu’nun ticaret ve turizm odaklarından
biri haline gelen Doha, Basra Körfezi’nin masalsı
incileri gibi parlıyor.
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Doha, kadim zamanlardan günümüze değin insanlığın
değer atfettiği ulaşım yollarının yanı başında, Basra
Körfezi’nin belki de en stratejik noktalarından birinde
kurulan, nispeten yeni sayılabilecek bir yerleşim yeri.
Son dönemde adını Dubai ile olan yarışından dolayı
sıkça duyuran Doha, ticaret ve turizm başta olmak üzere
birçok sektör ve bunlara bağlı iş kollarında günden güne
aşama kaydediyor.
Basra Körfezi’nin kıyısına kurulan Doha ticari açıdan büyük bir potansiyele sahipken turizm yönünden de özellikle son yıllarda oldukça ilgi çekici olmayı başarıyor. Petrol
ve doğalgaz bakımından verimli topraklar üzerinde
bulunan Katar’ın başkenti de dünyanın en varlıklı ülkelerinden birinin başkentine yakışır ölçüde zenginliğe ve ihtişama sahip bir şekilde gelişiyor. Doğal kaynaklarından
gelen zenginliği ticaret ve turizme dayalı bir geleceğe
dönüştürme gayretindeki Katar’ın Doha için öngördüğü
vizyon Dubai’nin sahip olduğu ivmeyi yakalayacak hatta
geçecek bir ticaret, alışveriş ve turizm kenti yaratmak.

Dünya destinasyonları

Bu öngörü üzerinden şekillenen yatırımlar Doha’nın çeh-

1971 yılında İngiltere
himayesinden
ayrılarak
bağımsızlığını ilan
eden Katar’ın başkenti
Doha, sadece inci
ve balık ticaretiyle
geçinen insanların
şehri olmanın çok
ötesine geçerek son
yirmi yılda büyük
gelişme kaydetti.

resini yenileyecek projelere aktarılıyor. Doha, nüfusunun
yarısına yakınını teşkil eden yabancı yerleşimcilerden
anlaşılacağı gibi başta Batı olmak üzere tüm dünyanın
ilgisini çeken bir ticaret ve finans şehri pozisyonuna geldi
ve bu pozisyonunu ilerletme gayretinde.
20. yüzyılın başında sıradan bir körfez yerleşkesi görünümünde olan Doha, inci ve balık avcılığıyla geçimini
sağlayan insanların yaşadığı küçük bir kasabaydı.
Zaman içinde ticaret yollarının hemen kıyısında olması
dolayısıyla gelişen Doha, 1971 yılında İngiltere’nin himayesinden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Katar’ın başkenti oldu. Bu tarihten sonra giderek büyüyen ve gelişen
Doha, sadece inci ve balık ticaretiyle geçinen insanların
şehri olmanın çok ötesine geçti. Stratejik konumunu son
derece etkili şekilde kullanan şehir özellikle geçtiğimiz yirmi yılda büyük bir aşama kaydetti. 2006 yılında
15. Asya Olimpiyatları’na, 2012 yılındaysa 25. Dünya Posta Kongresi’ne ev sahipliği yapan Doha, dünya çapında
prestijli kentler arasında yer almayı hak ettiğini gösterdi.
Doha’nın simgelerinden olan İslami Sanatlar Müzesi
şehri ziyaret eden turistlerin en çok merak ettiği yerler
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arasındadır. Louvre Piramidi’nin de mimarı olan Ieoh

leyen müze birçok tarihî nesneyi çağdaş bir dokunuşla

Ming Pei tarafından tasarlanan ve inşaatı bir Türk firma-

sunan galeriler barındırıyor.

sı tarafından 2006 yılında tamamlanan İslami Sanatlar
Müzesi Doha’nın en önemli mimari eserleri arasında
yer almaktadır. 91 yaşındaki Pei emekli olmasına rağmen Katar Devleti’nin ısrarlarına dayanamayarak müze
binasını tasarlamayı kabul etmiş ve sonrasında İslam
ülkelerini aylarca gezerek İslam kültürü ve mimarisini
anlamaya çalışmış. Müzeyi Kahire’deki Tolunoğulları
Camii’nin sebilinden ilham alarak tasarlayan Pei, klasik İslam mimarisini modern çizgilerle harmanlayarak

Doha’nın eğitim bölgesi olarak meydana getirilen
Education City’de yer alan Mathaf Arap Modern Sanat
Müzesi, çağdaş sanata Arap bakış açısı katan modern
sanat sergileri ve programlara ev sahipliği yapıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok üniversitenin kampusünü
barındıran Education City’de faaliyet gösteren Mathaf
Arap Modern Sanat Müzesi, Doha’nın eğitimle sanatı
birleştiren çağdaş düşüncesini gözler önüne seriyor.

Doha’ya yüksek prestijli bir eser kazandırmış. İslam’ın

Doha’da kültür ve sanata yapılan yatırımlar sonucun-

doğuşundan günümüze değin ortaya konulmuş birçok

da ortaya çıkan mimari şaheserler saymakla bitmiyor.

elyazması; metal, cam ve seramik nesneyle dokuma-

Bunlardan biri de belki dünyanın en sofistike kongre ve

lardan oluşan geniş bir koleksiyona ev sahipliği yapan

sergi merkezlerinden olan Katar Ulusal Kongre Merkezi.

müzede, dünya çapında ses getiren sanatçıların sergi ve

Katar’ın millî sembollerinden sidre ağacından esinlenile-

sunumları da düzenleniyor.

rek tasarlanan merkez, birçok farklı etkinliğe ev sahipliği

Doha’nın bir başka önemli müzesi de 2016 yılında ziyarete açılan Katar Ulusal Müzesi. Ağa Han Mimarlık
Ödülü sahibi ünlü Fransız mimar Jean Nouvel tarafından
tasarlanan müze, Katar’ın başkentinin en önemli eserle-

yapabiliyor. 2300 kişilik tiyatro salonuyla bilinen Katar
Ulusal Kongre Merkezi, binlerce davetliyi ağırlayabilecek konferans, sergi ve ziyafet salonları bulunduran,
eşine az rastlanır yapılardan biri.

rinden biri olarak dikkat çekiyor. Çöl gülünden esinlene-

Sara Lucas, Urs Fischer, El Seed ve Damien Hirst gibi

rek tasarlanan müze binası Katar’ın geçmişten getirdiği

seçkin sanatçılara ait sanat eserleri ve heykellerle gü-

kültürel mirası gelecekle birleştirdiği modern bir yapıya

zelleştirilen Doha, kamu sanatının yetkin örnekleriyle

sahip. Katar’ın modernleşme tarihini adım adım sergi-

geleceği kucaklayan modern bir şehir görünümünde.
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Doha’nın en ilgi çekici yerlerinden biri Katara Kültür

mimari çizgileri ve temizliğiyle de dikkat çekiyor. 2006

Köyü. Kültür ve eğlence etkinliklerini birleştiren bir yapıya

yılında yapımına başlanan cami toplam 420 milyon riya-

sahip köyde birçok tiyatro salonu, galeri ve performans

le mâl edilmiş. 175 bin metrekarelik bir alana inşa edilen

mekanı bulunuyor. Katar’a özgü eserlere de ev sahipliği

bu ihtişamlı camii aynı anda otuz bin kişinin ibadet et-

yapan Katara Kültür Köyü, ziyaretçilerine yıl boyunca

mesine imkan tanıyor. Geniş avlusu ve ferah iç yapısıyla

konser, gösteri ve sergilere kucak açan canlı bir yaşam

huzur veren bir yapıya sahip olan İmam Muhammed bin

alanı sunuyor.

Abdulvahap Camii fener şeklinde tasarlanmış 65 metre

Doha’daki bir başka önemli mimari eserse Arap mimarisiyle modern mimariyi harmanlayan eserlerden biri
olarak öne çıkan İmam Muhammed bin Abdulvahap
Camii. Yapı, büyüklüğüyle olduğu kadar fark yaratan

yüksekliğindeki minaresi ve irili ufaklı doksan kubbesiyle
Doha’nın en prestijli sanat eserlerinden biri olarak öne
çıkıyor.
Mimari eserleriyle olduğu kadar tarihî yapılarıyla da
ziyaretçilerin ilgisini çeken Doha’nın öne çıkan miraslarından biri de Barzan Kuleleri. 1910 ila 1916 yıllarında inşa
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edilen ve çöl mimarisinin tüm özelliklerini barındıran

Arap mimarisiyle
modern mimariyi
harmanlayan
eserlerden İmam
Muhammed bin
Abdulvahap Camii,
büyüklüğüyle
olduğu kadar
fark yaratan
mimari çizgileri
ve temizliğiyle de
dikkat çekiyor.

Barzan Kuleleri, uzun yıllar su kaynaklarını korumak için
kullanılan bir gözetleme kulesi vazifesi gördü. Aynı zamanda ay takviminin tarihlerini belirleme çalışmalarını
kolaylaştıran bir gözlemevi olan Barzan Kuleleri, Doha’yı
ziyaret edenlerin mutlaka uğradığı mekanlardan biri.
“Yüksek yer” anlamına gelen Barzan Kuleleri’ne oldukça
yukarıdan bakan gökdelenlerle dolu kıyı şeridiyse şehrin
bambaşka yönlerini öne çıkarıyor. Bir an için Doha’nın
Manhattan sanılmasına yol açabilecek bir görüntüye sahip olan West Bay şehrin prestijli gökdelenlerinden oluşan bir ticaret merkezi olarak öne çıkıyor. Dünyanın dört
bir yanından iş adamlarını ve yöneticileri ağırlayan West
Bay çarpıcı modern yapılarla dikkatleri üzerine topluyor.
Bu yapılardan biri de kısa sürede Doha’nın simgelerinden biri haline gelen ve Fransız mimar Jean Nouvel
tarafından tasarlanan Doha Kulesi’dir. Burj Doha ismiyle
de bilinen bu görkemli yapı yedi senede tamamlanabilmiş ve 125 milyon dolara mâl olmuş. Dış cephesinde
güneşi engelleyen ve Brise Soleil olarak adlandırılan bir
kılıf bulunan Doha Kulesi 232 metre uzunluğunda. West
Bay’in ve Doha’nın en yüksek binasıysa 2009 yılında tamamlanıp otel olarak kullanılmaya başlanan Kempinski
Residences&Suites, Doha-Al Fardan Residences isimli
yapıdır. Bina 254 metre uzunluğa sahiptir. West Bay’deki
Navigasyon Kulesi, Tornado Kulesi, Albaker Executive İkiz
Kuleler, Katar İnternet Merkezi ve Al Jufarah gibi yapılar
yükseklikleriyle dikkat çektikleri gibi Doha’ya da modern
bir görünüm kazandıran gökdelenler arasındadır.
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West Bay sahili açıklarında Doha’nın tüm dünyada anılmasını sağlayacak şekilde tasarlanan yapay ada “The
Pearl” (İnci) bulunuyor. Akdeniz tarzı marinalar, villalar,
oteller ve rezidanslardan oluşan bu yapay ada Katar’ın
sembollerinden olan inci şeklinde tasarlanmış. Dünyanın
en önemli markalarına ev sahipliği yapan mağazalarıyla ünlü ada, lüks alışverişin adresi olarak biliniyor. Birçok
ödüllü şefin becerilerini sergilediği The Pearl, yabana
atılamayacak bir gastronomi mekanı olarak da biliniyor.
Alışverişi, eğlenceyi ve lezzeti eşine az rastlanan bir şıklıkla sunan The Pearl, tüm dünyadan binlerce ziyaretçiyi
ağırlayan önemli bir turizm merkezi olarak öne çıkıyor.
West Bay’in ve The Pearl’ün sunduğu ışıltılı modernizm
yerine daha eski ve samimi bir alışveriş ortamı arayan-
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ların gideceği adres ise Eski Pazar. Arap kültürünü tüm

West Bay sahili
açıklarında
Doha’nın tüm
dünyada anılmasını
sağlayacak şekilde
oluşturulmuş yapay
ada “The Pearl”
(İnci) bulunuyor.
Ada, Katar’ın
sembollerinden
olan inci şeklinde
tasarlanmış.

doğallığıyla yansıtan taş binalarıyla gösterişten uzak bir
mekan olan Eski Pazar, oteller, mağazalar, restoranlar
ve kahvelerden oluşan bir canlılık sunuyor. Özellikle akşam saatlerinde oldukça hareketlenen Eski Pazar, dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçileri ağırlayan bir
karnaval yerine dönüyor. 2006-2008 yılları arasında aslına uygun olarak restore edilen Eski Pazar’da Altın Çarşı
uğrak yerlerden biri olarak öne çıkıyor. Tekstil ürünlerinden deriye, mücevherden baharata birçok ürünün
bulunabileceği bir Arap çarşısı hüviyetindeki Eski Pazar,
tiyatro salonları, sanat galerileri, sergi alanları ve sanat
merkezlerine de ev sahipliği yaparak binlerce sanatseveri ağırlayan bir kültür ve sanat mekanı olarak biliniyor.
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Eski Pazar, tiyatro
salonları, sanat
galerileri, sergi
alanları ve sanat
merkezlerine
de ev sahipliği
yaparak binlerce
sanatseveri
ağırlayan bir kültür
ve sanat mekanı
olarak biliniyor.

Doha’nın bir başka alışveriş mekanı da Venedik’ten
ilham alınarak tasarlanan ve birçok kanaldan oluşan
Villagio Mall isimli bölgedir. Alman, İngiliz, İtalyan ve
Amerikan markalarını ağırlayan iki yüzden fazla mağazanın bulunduğu Villagio Mall, alışveriş çeşitliliğini
artırmak isteyen bir düşüncenin ürünü olarak ortaya
çıkmış fantastik bir projedir. Gondollarla gezerek alışveriş yapılabilen mekanda ayrıca Katar Buz Hokeyi Ligi
müsabakalarının yapıldığı bir alan da vardır.
Doha’nın merkezinde yeşil ve sakin bir alan olarak tasarlanmış Corniche Caddesi, şehre ışıltıdan, ihtişamdan
ve gösterişten uzakta bir noktadan bakmak isteyenlerin
uğrak noktası. Doha Körfezi’ni çevreleyen kordonda 7
kilometre boyunca uzanan Corniche, West Bay’in gökdelenlerini ve birbirinden kıymetli mimari şaheserler
olan müzeleri uzaktan seyretme imkanı sunarken birçok
heykeli ve körfezdeki ahşap yelkenlileri yakından görme
fırsatı tanır. Bu özelliğiyle Corniche, huzur içinde gezinirken Doha’nın geçmişten taşıdığı mirası modern zamanla
nasıl birleştirdiğini açıkça görmek isteyenlerin adımladığı bir caddedir.

Kitap
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CASUS

PAULO COELHO
Mata Hari, yaşamı boyunca özgürlüğü için savaşmış, casuslukla suçlanmış, kurşuna dizilirken bile boyun eğmemiş bir kadındır. Hayatı iniş
çıkışlarla geçen, ona her türlü zulmü uygulayan kocasından
kaçarak Paris’te yaptığı dans gösterileriyle meşhur olan
Mata Hari, Fransa-Almanya arasında ajanlık yaptığı iddiasıyla ölüme mahkum edilir. Mata Hari’nin yaşarken tek
gayesi öldüğünde cesur bir kadın olarak anılmak olmuştur.
Simyacı, Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum Ağladım ve
Aldatmak gibi romanlarla okuyucunun beğenisini toplayan ve kitapları uzun süre çok satanlar listesinde yer alan
Brezilyalı yazar Paulo Coelho, yeni kitabı Casus’ta Mata
Hari’nin yaşamını, avukatı ile yaptığı yazışmalar üzerinden
romanlaştırıyor. Roman, bir kadının her türlü sınırlamaya
karşı verdiği mücadeleyi aşk ve entrika çerçevesinde işliyor.

KANADI KIRIK KUŞLAR
AYŞE KULIN

Adı: Aylin, Füreya gibi biyografik eserler ile Sevdalinka ve Veda romanlarıyla birçok ödül kazanan,
senarist ve sanat yönetmeni kimliği de bulunan
Ayşe Kulin yeni romanı Kanadı Kırık Kuşlar’la okuyucuyla buluşuyor. Kitap, Nazi Almanyasının baskısı
altında yaşayan Yahudi asıllı tıp doktoru Gerhard
Schlimann ve ailesinin etrafında şekilleniyor. Roman, Nazilerin hükmettiği, ayrımcılık ve toplumsal
çatışmanın kol gezdiği Almanya’da vaktinin sınırlı
olduğunu düşünen Schlimann’ın ailesiyle birlikte
daha insanca bir yaşam sürmek amacıyla Türkiye’ye kaçmasıyla başlıyor.
Kanadı Kırık Kuşlar, ailenin 1930’lu yıllarda Almanya’da başlayan ve 2000’li yıllara kadar süren dört
kuşak hikayesini Elsa, Suzan, Sude ve Esra karakterleri üzerinden anlatıyor. Roman, savaşın acı yüzünü Yahudi bir aile temelinde işlerken, inançlı ve güçlü kadınların
hikayelerine yoğunlaşıyor.
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1977’den bu yana milyonlarca izleyicinin takip ettiği ve gişe
rekorları kıran film serisi “Yıldız Savaşları”nın ara dönem
filmi “Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi”, konu olarak “Yıldız
Savaşları Bölüm IV’ten öncesini işlemekle beraber seriden
ayrı çekilmiş bir film olma özelliği taşıyor. Çekimleri İzlanda,
Ürdün ve Maldivler’de gerçekleşen filmde başrolleri Felicity
Jones, Diego Luna, Riz Ahmed ve Ben Mendelsohn paylaşıyor.
Yönetmenlik koltuğunda ise “Monsters” ve “Godzilla” filmlerinden tanıdığımız Gareth Edwards oturuyor.
Film Jyn Erso’nun (Felicity Jones) bir grup isyancıyla birlikte
Ölüm Yıldızı’nın planlarını çalabilmek için yaptığı işbirliğini
konu ediniyor. Erso’ya bu serüvende bir kılıç ustası da eşlik
ediyor. Umut üzerine inşa edilen bu isyan hikayesi izleyiciye
heyecan dolu anlar vadediyor.

MÜTTEFIK
YÖNETMEN: ROBERT ZEMECKIS
OYUNCULAR: BRAD PITT, MARION
COTILLARD, LIZZY CAPLAN, JARED
HARRIS
YAPIM: ABD
TÜR: GERILIM , ROMANTIK
Max Vatan ve Marianne Beausejour Alman elçisini
öldürmek üzere görevlendirilmiş tetikçilerdir. İkili,
II. Dünya Savaşı döneminde gerçekleştirdikleri bu
suikast sırasında tanışır ve aşk yaşamaya başlar.
Vatan ve Beausejour evlenir, bir de çocukları olur.
Ancak bir süre sonra Beausejour’un Alman ajanı
olduğuna dair duyumlar alınır ve bunun doğruluğu
kanıtlanırsa Vatan’dan gereğini yapması istenir.
Sonrasında gelişen olaylar ilişkilerinin teste tâbi
tutulmasına ve saklanan pek çok sırrın ortaya çıkmasına yol açacaktır. “Geleceğe Dönüş” serisinden
tanıdığımız Akademi Ödüllü yönetmen Robert Zemeckis’in yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosunu
Steven Knight üstlenmiş. Başroldeki usta aktör Brad
Pitt’e Marion Cotillard, Lizzy Caplan ve Jared Harris
eşlik ediyor.

ROGUE ONE:
BIR STAR WARS
HIKAYESI
YÖNETMEN: GARETH EDWARDS
OYUNCULAR: FELICITY JONES, DIEGO
LUNA, BEN MENDELSOHN, RIZ AHMED
YAPIM: ABD
TÜR: FANTASTIK, MACERA

Müzik
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JAZZ SEMAI

TUNA ÖTENEL, EROL PEKCAN, KUDRET ÖZTOPRAK
Türkiye’de cazın tarihi 1950’li yıllara dayanır. Ankara ve İstanbul
radyoları caz müziğin halka ulaşmasına öncülük eder. Erdem
Buri, Cüneyt Sermet, Kemal Sural, Röne Koen gibi sanatçılar
bu müzik türünün Türkiye’de yayılmasında ve sevilmesinde pay
sahibi olur. Türkiye’nin ilk caz plağı “Jazz Semai” 1978 yılında
Nino Varon tarafından Nova Müzik etiketiyle yayımlanır. Böylece
piyano ve saksafonda Tuna Ötenel; bas, gitar
ve perküsyonda Kudret Öztoprak ve davulda
Erol Pekcan’ın yer aldığı Türkiye’nin ilk caz
plağı çıkarılır.
“Jazz Semai”, 38 yıl sonra cazseverlerle yeniden buluşuyor. Plak formatında raflardaki
yerini alan eser, günümüzün önemli caz müzisyen ve yazarlarının makalelerinin yer aldığı 4 sayfalık bir ek de içeriyor. “Jazz Semai”
üç müzisyene saygı duruşu niteliği taşımasının yanı sıra albüme daha önce ulaşamamış
cazseverlere koleksiyonlarını genişletme
imkanı tanıyor.

SCHUMANN: DICHTERLIEBE-SELECTED SONGS
MAURO PETER-HELMUT DEUTSCH

İsviçre Luzern doğumlu tenor Mauro Peter, eğitimini
Münih Müzik ve Tiyatro Yüksekokulu’nda tamamlar.
2012’de Uluslararası Robert Schumann Yarışması’nı kazanmasıyla da ismini duyurur. O günden sonra birçok
yerde konser veren ve çeşitli festivallere iştirak eden
Peter, 2014’te eski öğretmeni Helmut Deutsch ile “Schubert: Die schöne Müllerin” albümünü çıkarır.
2017 yılı içerisinde Milano’daki meşhur La Scala da dahil olmak üzere Londra, Madrid ve Zürih gibi şehirlerde
pek çok ünlü opera binasında sahne alacak olan Mauro Peter’in yine Helmut Deutsch ile
birlikte çalıştığı “Schumann: Dichterliebe-Selected Songs” albümü raflardaki yerini aldı.
Albüm, romantik hareketin öncülerinden ünlü Alman besteci Schumann’ın önemli eserlerini Mauro Peter’in sesinden dinleme imkanı sunarken klasik müzikseverlere keyifli dakikalar
vadediyor.

Mektup ayrım yeri, İstanbul Sirkeci Büyük Postane
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