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2016’DAKI
BAŞARILARIMIZI
2017’DE
PERÇINLEYECEĞIZ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın küresel
önemi haiz projeler hayata geçirdiği 2016 yılı, PTT A.Ş.
için de başarılarla dolu bir yıl olmuştur. Ülkemizin 2023
vizyonuyla uyum içinde geliştirdiğimiz stratejilerimizdeki
ana hedefimiz hizmetlerimizin kapsam ve kalitesini
artırmak, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve küresel
konumumuzu güçlendirmektir. Bu anlayışımız 2017
yılında da perçinlenerek devam edecektir.
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Millî refah seviyesinin yükseltilmesi ve uluslararası are-

katkıyı bir kez daha ortaya koymuştur. İdari Konsey

nada karar alıcı olma vizyonuyla hareket eden ülkemiz,

Başkanı olarak bütün delegelerin uyum içinde çalıştık-

politikalarını bu doğrultuda şekillendirmektedir. Buna

larını ve posta sektörünün menfaatine kararlar aldıkla-

mukabil hükümetimiz kalkınmaya doğrudan katkısı

rını görmekten büyük memnuniyet duyduğumu ayrıca

olan alanlara özel stratejiler geliştirmekte, ayrıca va-

belirtmek isterim.

tandaşın hayatını kolaylaştıracak hizmetlerin sayısını
her geçen gün artırmaktadır. Son on dört yıldır geliştirilerek sürdürülen bu anlayış ulaşım ve iletişim alanlarında da kendini göstermektedir. 2016 yılında söz konusu
alanlarda elde edilen önemli başarılar, hükümetimizin
yenilikçi ve hizmet odaklı anlayışına delalettir.

2016 yılının son ayında ardı ardına dev ulaşım projelerinin hizmete girmesi ise bizim için bir diğer gurur kaynağıydı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığımızın Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız
himayesinde yürüttüğü ve tamamladığı projelerden
Avrasya Tüneli ve Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız
2016 yılı içinde dünyada benzeri bulunmayan pek çok
projeyi hayata geçirmiş, yenilerinin temelini atmıştır.
Ulaşım ve iletişim alanında katedilen mesafe ülkemiz
için iftihar kaynağı teşkil ederken Posta ve Telgraf
Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) olarak bize de yol
göstermekte, rotamızı belirlemektedir. 2016 yılı içinde
Bakanlığımız himayesinde ev sahipliği yaptığımız 26.
Dünya Posta Kongresi’nde gösterilen üstün başarı, 2017
yılında benimseyeceğimiz vizyonun en önemli belirleyicileri arasında yer almaktadır.

ulaşımın devlet politikası haline geldiğini göstermesi
bakımından büyük önem taşımaktadır. Hükümetimizin
vatandaşı merkeze koyan, hizmet odaklı vizyonunu
yansıtan bu projelerin halkımızla buluşması, hayatı
kolaylaştıran bu teknoloji ve mühendislik harikalarının
hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşmesi göğsümüzü
kabartmakta, PTT A.Ş. olarak bize kılavuzluk etmektedir. 2017 yılında da ülkemizin 2023 vizyonuyla uyumlu
olarak çalışmalarımızı sürdürecek, küresel arenadaki
karar alıcı konumumuzu ülkemiz içinde de vatandaşa
daha etkin hizmet götürme anlayışımızla pekiştirerek
başarılarımızı katlayacağız.

26. Dünya Posta Kongresi’nde devraldığımız UPU
İdari Konsey Başkanlığı yalnızca UPU bünyesinde değil,
daha geniş anlamda posta sektörü içinde karar alıcı ve
strateji belirleyici konumda olma anlamına gelmekte
ve bu yönüyle Türkiye’nin küresel vizyon ve duruşunu
yansıtmaktadır. Geçtiğimiz ay, UPU’nun İdari Konsey
Başkanlığı’nı devraldığımız 26. Dünya Posta Kongresi’nden sonraki en kapsamlı Birlik toplantıları olan İdari
Konsey ve Posta İşletme Konseyi toplantıları yapıldı.
12-16 Aralık 2016 tarihlerinde İsviçre’nin Bern kentinde
gerçekleştirilen toplantılara İdari Konsey Başkanı olarak katılmaktan büyük memnuniyet ve gurur duydum.

Ülkemizde yukarıda sözünü ettiğim gibi sevindirici
gelişmelerin yaşanması ve buna mukabil insanımızın
refahının artması ve devletimizin istikrarının perçinlenmesi ne yazık ki birtakım çevreleri rahatsız etmektedir.
Bunun bir göstergesi olan terör olaylarında şehit düşen
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye’nin kuvvetli küresel karar alıcı
rolünden rahatsızlık duyan grupların nafile çabaları
olarak yorumladığımız terör eylemleri, devletimizin bekası ve milletimizin sarsılmaz birliği sayesinde sonuçsuz
kalmaya devam edecektir.

Son derece yoğun ve verimli geçen bu toplantılarda

2017 yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile

PTT’miz ülkemizi başarıyla temsil etmiş, çalışanlarımız

olmasını temenni ediyor; mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl

donanım ve birikimleriyle Birliğe sundukları değerli

diliyorum.

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

Güncel
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2016’NIN TARIHÎ ATILIMLARI
2017’DE KATLANARAK SÜRECEK
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanı
Ahmet Arslan,
15 Temmuz
darbe girişimine
rağmen
Türkiye’nin 2023,
2053 ve 2071
hedeflerine
kararlılıkla
yürüdüğünün
altını çizdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan 31 Aralık 2016 tarihinde düzenlediği basın toplantısında 2016 yılının bir değerlendirmesini yapıp 2017 yılı
için belirlenen hedefleri anlattı.
Konuşmasına 15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlatarak başlayan Arslan, bu darbe girişimine rağmen
Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine kararlılıkla
yürüdüğünün altını çizdi. Ülkenin kalkınmasında ve söz
konusu hedefleri başarmasında iletişim ve ulaştırma
projelerinin önemli yeri olduğunu belirten Ahmet Arslan,
son 14 yılda ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanlarında 319 milyar 800 milyon lira yatırım yapıldığını
hatırlatarak, “2016’da da yine yatırımlara ara vermeden,
hız kesmeden devam ettiğimizin göstergesi, biz Bakanlık
olarak 26,5 milyar liralık yatırım yaptık, sadece kamu
tarafı. 2017’de de daha başlangıç ödeneğimiz 25 milyar
600 milyon lira ki bunun çok üzerine çıkacağımız herkesin malumu” dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’nın bütün proje ve yatırımları ülkemizin coğrafyasının bilincinde olarak gerçekleştirdiğini belirten
Ahmet Arslan, “Özellikle Ulaştırma Ana Planı hazırlıyoruz ki 2017 yılında tamamlanacak. Biz bundan sonraki
çalışmalarımızı gerek ana plan, gerek kalkınma planları
çerçevesinde yürütüyor olacağız” diye konuştu.

“Yaptığımız yatırım kadar tasarruf sağladık”
2016 yılında karayollarında 18 milyar 300 milyon liralık
yatırım yapıldığını ve 917 kilometre bölünmüş yol tamamlandığını ifade eden Arslan, “Bölünmüş yollar sayesinde ülkemizde bir yılda yakıt, zaman ve dolaylı etkileri
anlamında sağladığımız tasarruf 18,6 milyar lira. Neredeyse yaptığımız yatırım kadar bir tasarruf sağlamış
durumdayız” dedi. Konuşmasında 2016 yılının en önemli
projelerinden olan, ülkemizin gurur kaynaklarından
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne de değinen Bakan Ahmet

bin 462 kilometreye çıkardık. Elektrikli hat uzunluğu-

Arslan, bir diğer büyük proje olan Osmangazi Köprü-

muzu da 496 kilometre yeni elektrikli hat yaparak 4

sü’nün de tamamlandığını hatırlattı ve bu köprünün ge-

bin 350 kilometreye çıkardık. Özellikle 10 bin kilomet-

çiş ücretinde yaklaşık yüzde 25’lik indirime gidileceğinin

reye yakın demiryolu hattımızı tamamen yeniledik.”

müjdesini verdi. Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: “Orhangazi’yi Bursa’ya, İzmir’i de Kemalpaşa ayrımına bağla-

Ankara-İzmir, Ankara-Sivas, Bursa-Bilecik Yüksek Hızlı

yacak otoyol çalışmalarını da, ki toplam 46 kilometredir,

Tren hatlarında çalışmaların sürdüğünü belirten Arslan,

bunu da bitirdik. İnşallah Ocak ayında bunu da hizmete

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nde önemli ilerleme

sokmuş olacağız. Avrasya Tüneli’ni 20 Aralık’ta hizmete

kaydedildiğini sözlerine ekledi. 2016 yılında demiryolu

soktuk. Bu da 2016’da bitirilen önemli projelerden biri.”

sektöründe yapılan en büyük atılımın demiryolları altya-

Demiryollarında serbest piyasa dönemi

belirten Bakan Arslan, “Sektörün havacılıkta olduğu gibi

2016 yılında demiryollarında da önemli projelerin hayata geçirildiğini hatırlatan Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçtiğimiz yılda bu
alanda yapılan yatırım miktarının 6 milyar 900 milyon lira olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“2017’de demiryolu sektöründe bu yıl harcadığımız
paranın üzerinde bir harcama öngörüyoruz. Toplam
demiryolu uzunluğumuz bugün itibarıyla 12 bin 532

pısının ve taşımacılığın birbirinden ayrılması olduğunu
serbestleştirilmesi, rekabetin oluşturulması ve büyümenin önünün açılması adına yapılması gereken bütün
düzenlemeler yapıldı. İnşallah yarından itibaren artık
sektörde tamamen altyapı ve taşımacılık birbirinden
ayrılmış, serbest piyasa şartlarında rekabet edebilir, yeni
taşımacıların da bu sektörde aktör olabileceği uygulamayı başlatmış olacağız. Ben bunu çok önemsiyorum”
dedi.

kilometreye erişmiş durumda ve biz bu sene 884 kilo-

Havacılık sektörünün son 14 yılda neredeyse 5-6 kat

metre yeni sinyalli hat yaparak, bu hat uzunluğunu 5

büyüdüğüne ve taşınan yolcu sayısının 35 milyondan 180
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milyon civarına çıktığına değinen Ahmet Arslan, İstanbul’daki yeni havaalanı çalışmalarının da neredeyse yarı
yarıya tamamlandığını ifade etti.

Millî arama motoru geliştirilecek,
e-devlet hizmetleri çoğalacak
2016 yılında bilgi ve iletişim teknolojilerinde önemli atılımlar gerçekleştirildiğinin altını çizen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçtiğimiz yıl
bu alanda yapılan yatırım miktarını 415 milyon lira olarak açıkladı. İlk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın
üretiminin başladığını, ülkemizdeki genişbant abone
sayısının 59 milyonu geçtiğini, mobil abone sayısının 74,5
milyon olduğunu ve fiber uzunluğun 284 bin kilometreye

Güncel

ulaştığını bildiren Arslan, millî ve yerli arama motoru

Adil Kullanım
Kotası’nın
2018 yılında
kaldırılacağını
belirten Bakan
Arslan, siber
güvenlik
konusuna büyük
önem verildiğini,
bu nedenle Bilgi
Teknolojileri
ve İletişim
Kurumu’na
yaptırım yetkisi
tanındığını
söyledi.

geliştirilmesi ve e-devlet portalı üzerinden sunulan hizmetlerin kapsamının genişletilmesi çalışmalarının da
sürdüğü müjdesini verdi.
Basın toplantısında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’nın 2017 projeleriyle ilgili kapsamlı bilgi veren
Arslan, bu sene içinde 130 kilometresi otoyol olmak üzere
840 kilometre bölünmüş yol, 860 kilometre tek yol, 12 bin
250 kilometre sathi kaplama bakım-onarım, 57 kilometre köprü yapılacağını ve 41 tünelin hizmete gireceğini
açıkladı.
Bakan Arslan, 2017 yılının ilk yarısında Bakü-Tiflis-Kars
Demiryolu Projesi’nin tamamlanacağının müjdesini de
verdi. Demiryolları ağının genişletileceğini belirten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “YHT hatlarında 6 adet yeni
set alarak set adedini 19’a çıkaracağız. Yüksek Hızlı Tren
seferlerini yüzde 50 artıracağız. 10 adet YHT tren seti
alımında ihale süreçleri devam ediyor. 1 adet YHT Hattı
Test Ölçüm Treni alacağız çünkü artık çok sayıda YHT
ve hızlı tren hattında inşaat çalışmaları devam ediyor.
4 bin kilometreye varan bir çalışmadan bahsediyoruz.
Millî yük vagonunun çalışmaları tamamlandı, artık seri
üretime geçiyoruz.”
Adil Kullanım Kotası’nın 2018 yılında kaldırılacağını belirten Ahmet Arslan, siber güvenlik konusuna büyük önem
verildiğini, bu nedenle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) yaptırım yetkisi tanındığını sözlerine ekledi.
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AVRASYA
TÜNELI
AÇILDI

Asya ile Avrupa kıtalarını deniz tabanı altından birleştiren ve bir mühendislik harikası kabul edilen Avrasya
Tüneli, 20 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katıldığı bir törenle açıldı.
Avrasya Tüneli’nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu dev projenin iklim koşullarından bağımsız olarak kesintisiz ulaşımı mümkün kıldığının altını

Güncel

çizerek, “Günde 100 bin araç dışarıdaki hava şartların-

Asya ile Avrupa kıtalarını deniz tabanı altından
birleştiren ve bir mühendislik harikası kabul
edilen Avrasya Tüneli, 20 Aralık 2016 tarihinde
törenle hizmete açıldı.
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dan etkilenmeden rahat bir şekilde burayı kullanacak-

İnşallah yeni havalimanımızı 2018’in 26 Şubat’ında dev-

tır. Artık fırtına çıktı, vapur seferleri iptal oldu, sis çöktü,

reye almış olacağız. Hayırlı olsun şimdiden.”

köprüde trafik durdu gibi haberleri geride bırakıyoruz.
Bir taraftan Marmaray, bir taraftan Avrasya Tüneli…
Avrasya Tüneli sayesinde İstanbul’un iki yakası arasında dışarıdaki iklim şartlarından etkilenmeden kesintisiz araç ulaşımı mümkün hale geldi” dedi. Avrasya
Tüneli’nin İstanbul’da ulaşımı kolaylaştırıp mesafeleri
kısaltacağını belirten Erdoğan, tünel sayesinde önemli
miktarda yakıt ve vakit tasarrufu yapılacağını da söz-

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise konuşmasında Bakanlığın Avrasya Tüneli’ni hayata geçirmek için yoğun çalışmalar yürüttüğüne değindi.
Bakan Arslan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
ulaştırma projelerine verdiği desteğin altını çizerek, “Ecdat, 150 sene denizin altından geçme rüyasını, hayalini
ortaya koydu ve bu hayal sayenizde Marmaray ile ger-

lerine ekledi.

çekleşti. Ancak Türk insanı olarak bizim memnuniyetimiz,

“En büyük hayallerimizden biriydi”

yetinmeyip ‘Yanına ikinci gerekir’ dediniz, talimat ver-

Başbakan Binali Yıldırım ise Avrasya Tüneli’nin İstanbul
ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek başladığı konuşmasına “Avrasya Tüneli en büyük rüyalarımızdan,
en büyük hayallerimizden biriydi. Hamdolsun Marmaray gibi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi ve Osmangazi
Köprüsü gibi hayalleri birer birer gerçeğe dönüştürerek
bugünlere geldik. Açtığımız her eser, ülkemize kazandırdığımız her büyük proje, yürüttüğümüz her hizmet
bu toprakların hakkı ve emeği olan aziz milletimiz içindir” sözleriyle devam etti. Son 14 yılda ulaşım alanında

ecdadın hayalini gerçekleştirip Marmaray’ı yapmakla
diniz. Biz sizlere müteşekkiriz. Talimatla kalmadınız; yol
gösterdiniz, destekler verdiniz. İşlerimizi kolaylaştırmak
için emirler verdiniz. Bu konuda size, çalışma arkadaşlarınıza, hükümetlerimize müteşekkiriz” dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet
Arslan açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a üzerinde Mimar Sinan’ın gül
bezek ve çarkıfelek motiflerinin yer aldığı bir hatıra plaketi takdim etti.

önemli atılımlar gerçekleştirildiğini hatırlatan Başba-

5,4 kilometrelik bölümü deniz tabanı altında olmak

kan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: “156 yıllık de-

üzere toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsayan

miryolu ağlarımızı yeniledik, kara tren devrinden hızlı

Avrasya Tüneli’nin Kumkapı ile Koşuyolu arasındaki yak-

tren dönemine geçtik. Hava yolunu ‘halkın yolu’ yaptık.

laşık 100 dakikalık mesafeyi 15 dakika civarına indirmesi

Hava alanları sayısını ikiye katladık. Bugün, dünyanın

bekleniyor. Bu sayede yılda 160 trilyonluk yakıt ile 52

en büyük havalimanını yapan ülkenin adı Türkiye’dir.

milyon saat tasarruf edileceği öngörülüyor.

14

2016 YILINDA DEV PROJELER,
ULUSLARARASI BAŞARILAR
OSMANGAZI KÖPRÜSÜ

İzmit Körfezi’nin Dilovası Burnu ile Altınova’nın Hersek Burnu’nu birbirine bağlayan köprü,
dünyanın dördüncü en uzun açıklıklı asma köprüsü olma niteliği taşıyor. İstanbul-İzmir arası
mesafenin yaklaşık üç saatte alınmasını mümkün kılan Osmangazi Köprüsü’nün yılda 650
milyon dolar tasarruf sağlayacağı tahmin ediliyor.

AVRASYA TÜNELI

YAVUZ SULTAN
SELIM KÖPRÜSÜ

İstanbul’un iki yakasını denizin
altından birleştiren ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bir mühendislik harikası ka-

Bakanı Ahmet Arslan’ın “Bir

bul edilen Yavuz Sultan Selim

rüyanın gerçekleşmesi” olarak nitelendirdiği Avrasya

Köprüsü, dünyanın en geniş köprüsü olma niteliği ta-

Tüneli, Kazlıçeşme-Göztepe arasındaki seyahat süresini

şıyor. Üzerinde ikisi demiryolu şeridi olmak üzere top-

on beş dakikaya indiriyor. Trafiğin hava koşullarından

lam on şerit bulunan köprü, dünyanın üzerinde raylı

bağımsız olarak kesintisiz akmasını mümkün kılan tü-

sistem yer alan en uzun köprüsü rekorunu da elinde

nelin çevre kirliliğinin azalması noktasında büyük önem

bulunduruyor. Köprü, İstanbul trafiğinin rahatlatılma-

taşıyacağı düşünülüyor.

sında önemli rol oynuyor.

Değerlendirme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2016 yılında dev projeleri hayata
geçirdi. Daha önce başlatılmış birbirinden önemli projelerin devam ettirildiği ve
başarıyla bitirildiği 2016 yılında yeni çalışmaların da temelleri atıldı. Osmangazi
Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ve Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, geçtiğimiz yıl tamamlanarak vatandaşların
kullanımına sunulan projeler arasında yer aldı. Dünyaya örnek olacak nitelikteki
bu projeler sayesinde mesafeler kısalırken zaman ve yakıt tasarrufu sağlandı,
vatandaşların hayatı kolaylaştı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2016 yılında 82 kilometre uzunluğunda 28 tüneli bitirerek 346 kilometre tünel uzunluğuna ulaşılmasını sağladı. 55 kilometre köprü yapılarak Türkiye’deki köprü uzunluğu 520 kilometreye

15

2016

4,5G TEKNOLOJISI

Mobil iletişim hızını yaklaşık 10 kat artıran 4,5G teknolojisinin 2023 yılına kadar
nüfusun yüzde 95’ine ulaşması hedefleniyor. Mobil iletişimde sonraki hedef,
5G teknolojisinin hayata geçirilmesi.

ANKARA YÜKSEK
HIZLI TREN GARI

26. DÜNYA
POSTA KONGRESI

Dünya Posta Birliği (Universal

Başkentray, Ankaray ve Keçiören
metrolarına bağlantısı olacak şe-

Postal Union-UPU) tarafından

kilde inşa edilen Ankara YHT Garı’nın günde 50 bin, yılda 15

dört yılda bir düzenlenen ve posta sektörünün geleceğini

milyon kişiye hizmet vermesi bekleniyor. 194 bin 460 met-

şekillendiren kongrelerin 26’ncısı İstanbul’da gerçekleşti-

rekare kapalı alana sahip, zemin katlarla birlikte toplam

rildi. PTT A.Ş.’nin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-

8 katlı garda 3 peron ve 6 demiryolu hattı bulunuyor.

kanlığı himayesinde başarıyla ev sahipliği yaptığı kongrede ülkemiz UPU İdari Konsey Başkanlığı’nı devraldı.

çıkarılırken, 917 kilometre bölünmüş yol tamamlandı.

kargoya, elektronik ticaretten bankacılığa kadar tüm

Demiryolu, havayolu ve denizcilik alanlarında da yeni

faaliyet alanlarında yeni atılımlar gerçekleştiren PTT

yatırım ve hizmetlere imza atılan 2016’da, bilgi toplumu

A.Ş., uluslararası platformlarda da adından söz ettirdi.

olma hedefi doğrultusunda iletişim teknolojilerine de

Şirket, 20 Eylül-7 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da

büyük önem verildi. Örneğin, geçtiğimiz yıl 4,5G teknolojisi vatandaşların hizmetine sunuldu. 2016 yılında
haberleşme alanında 415 milyon lira yatırım yapılırken,
genişbant abone sayısı 59 milyonu geçti, mobil abone
sayısı ise 74,5 milyon oldu.

gerçekleştirilen 26. Dünya Posta Kongresi’ne büyük bir
başarıyla ev sahipliği yaptı. 192 ülkeden yaklaşık 2 bin
delegenin takdirini kazanan kongrenin sonunda Türkiye 2020 yılına kadar Dünya Posta Birliği İdari Konsey
Başkanlığı’nı üstlendi. Böylece PTT A.Ş. önümüzdeki

2016 yılı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin

dört yıl boyunca dünya posta sektöründe lider konuma

de önemli başarılara imza attığı bir yıl oldu. Postadan

yükseldi.
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2017 VİZYONU TÜRKİYE’Yİ
GELECEĞE TAŞIYACAK
3 KATLI BÜYÜK İSTANBUL TÜNELI

Hem metro hattı hem çift yönlü karayolu içeren, dünyanın ilk üç katlı tüneli olması öngörülen Büyük İstanbul
Tüneli için yürütülen etüt, proje ve mühendislik çalışmaları kapsamında karada ve denizde sondaj çalışmaları yapılıyor, zemin verileri belirleniyor. Proje tamamlandığında tünelden günde 6 milyona yakın insanın
faydalanacağı tahmin ediliyor.

BAKÜ-TIFLIS-KARS
DEMIRYOLU PROJESI

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Balıkesir-Savaştepe Otoyolu

Bakanı Ahmet Arslan’ın “Bizi Çin’e, Av-

Projesi’nin kalbi niteliğindeki 1915 Çanakkale Köprü-

rupa’ya kavuşturacak bir proje” olarak nitelediği Bakü-Tiflis-Kars

sü, Gelibolu ile Lapseki arasına inşa edilecek. Temeli

Demiryolu Projesi’nin temeli 2007 yılında atılmıştı. Projenin hiz-

Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümü olan 18 Mart

mete girdiğinde orta vadede yılda 3 milyon ton, 2034 yılına ge-

günü atılacak köprünün beş yıl içinde tamamlanması

lindiğindeyse 16 milyon 500 bin ton yük ve 1 milyon 500 bin yolcu

planlanıyor.

taşıması hedefleniyor.

Değerlendirme

1915 ÇANAKKALE
KÖPRÜSÜ

Gündelik sorunlara geçici çözümler üretmeyi değil, Türkiye’nin gelecekteki ihtiyaçlarını da göz önüne alarak uzun vadeli hizmet sunmayı ilke edinen Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği
icraatlara 2017 yılında da aynı kararlılıkla devam edecek. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakanlığın 2017’de hayata geçireceği projelerin
bir bölümünü yeni yıl mesajında açıkladı. Buna göre 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temelinin atılması, Kanal İstanbul ve 3 Katlı Tünel projesi gibi dev yatırımlarda ilerleme
kaydedilmesi, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında taşımacılığa başlanması ulaştırma
alanında 2017 için öne çıkan projeler. Havayolları sektörünün de büyük yatırımlarla

17

2017
UPU İDARI KONSEY BAŞKANLIĞI

2020 yılına kadar Türkiye adına Dünya Posta Birliği’nin (Universal Postal Union-UPU) İdari Konsey Başkanlığı’nı üstlenecek olan PTT A.Ş., bu sayede posta sektörünün geleceğini şekillendiren kararlara imza
atacak. PTT, büyük önemi haiz bu sorumluluğu üstlenirken posta sektörünün ülke ekonomilerine sunduğu
katkının azami noktaya çıkarılması için gayret gösterecek.

LIMAN
PROJELERI

KANAL
İSTANBUL

2017 yılına damga vuracak deniz

Karadeniz ile Marmara Denizi

yolu projelerinden Kuzey Ege Çan-

arasında yapay bir su yolunun açıl-

darlı Limanı’nın Avrupa ve Orta Doğu arasındaki kombine

masını öngören Kanal İstanbul, Marmara Denizi etrafında

taşımacılık zincirinde aktarma noktası haline gelmesi planla-

tesis edilecek çok yönlü ulaşım halkasının bir parçası niteliği

nıyor. Bakanlığın 2017 yılında hız kesmeden sürdüreceği pro-

taşıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü,

jeler arasında yer alan Bölgesel Kalkınma Projesi niteliğindeki

1915 Çanakkale Köprüsü ve güzergah üzerindeki otoyolların

Filyos Limanı’nın Batı Karadeniz Bölgesi’nin gelişimine önemli

tamamlanıp birbirine bağlanması ve Kanal İstanbul projesi-

katkı sağlayacağı öngörülürken konteyner aktarma merkezi

nin hayata geçirilmesiyle Marmara Denizi etrafındaki deniz

olarak tasarlanan Mersin Konteyner Limanı’nın da önemli

ve kara trafiğinde büyük rahatlama sağlanacak, zaman ve

istihdam fırsatları yaratacağı düşünülüyor.

yakıttan önemli miktarda tasarruf edilecek.

gelişmeye ve büyümeye devam edeceğini kaydeden

ti’nin (PTT A.Ş.) 2017 yılı hedefleri arasında ise Kağıtsız

Bakan Arslan, denizcilik alanında 2017’ye damga vura-

Ofis, Ulusal Elektronik Posta, Posta Teknoloji Merkezi ve

cak projeler arasında Avrupa’nın ilk 10 limanından birisi

Entegre Yönetim Sistemi projelerinin hayata geçirilmesi

olacak Kuzey Ege Çandarlı Limanı ile temeli 9 Aralık

öne çıkıyor. PTT A.Ş., millî ekonomiye katkı sağlama,

2016 tarihinde atılan Filyos Limanı ve Mersin Konteyner

ülkemizi yurt dışında layıkıyla temsil etme ve dünya

Limanı’na yönelik çalışmaları gösterdi.

posta sektöründe öncü olma işlevlerinin yanı sıra müş-

Başarılarla dolu 176 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin yüz akı

fifletecek ve vatandaşların hayat kalitesini yükseltecek

kurumlarından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirke-

icraatlara imza atmaya 2017 yılında da devam edecek.

teri odaklı hizmetler sunarak bürokrasinin yükünü ha-
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Bernhard Bukovc
Çeviri: Çağla Taşkın

Sektörel

Posta sektörü
neden yenİ İş modellerİne
İhtİyaç duyuyor?

19

Bilgi ve iletişim
teknolojilerinde
yaşanan gelişmeler,
elektronik ticaretin
evrimi ve hizmetlerde
çeşitliliğin artması,
posta idarelerinin
üstlenebileceği rol ve
hangi iş alanlarında faal
olabileceklerine dair
yeni bir anlayış ortaya
çıkarmıştır.

Posta sektöründe tecrübe edilen muazzam değişim süreçleri bu endüstrinin tamamını yeniden şekillendirmekle
kalmıyor, aynı zamanda posta idarelerinin bundan yalnızca on veya yirmi sene önce müşterilerine sunduklarıyla pek az ortak noktası olan bir ürün, hizmet ve çözüm
portfolyosu da oluşturuyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, elektronik ticaretin evrimi
ve hizmetlerde çeşitliliğin artması, posta idarelerinin
üstlenebileceği rol ve hangi iş alanlarında faal olabileceklerine dair yeni bir anlayış ortaya çıkarmıştır. Fakat
posta idarelerinin temelini teşkil eden ana iş modeli fazla değişmemiştir. Posta sektörünün temel ürünleri olan
mektup ve koliler hâlâ boyut, ağırlık ve mesafeye göre
ücretlendirilmektedir. Mevcut iş modeline ilave özellik ve
seçenekler eklenmiş ve böylece modelin değeri artırılmış
olsa da bu iş modeli pek de evrilmiş değildir. Peki, bunun
nedeni nedir?
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Posta sektörünün
temel ürünleri olan
mektup ve koliler
hâlâ boyut, ağırlık
ve mesafeye göre
ücretlendirilmektedir.
Mevcut iş modeline
ilave özellik ve
seçenekler eklenmiş ve
böylece modelin değeri
artırılmış olsa da bu iş
modeli pek de evrilmiş
değildir.

Bu sorunun farklı yanıtları olabilir. Örneğin, temel posta ürünleri başka iş modellerine uygun olmayabilir. Bir
göndericiden alıcıya ulaştırılan unsurun belirli masrafları vardır ve bunun ücretlendirilmesi gerekir. Bir diğer
açıklama ise posta sisteminin iyi çalıştığı kanıtlanmış
bir posta ürünü ücretlendirme sistemine sahip olduğu
ve bunu değiştirmek için ortada bir neden olmaması
olabilir ya da posta iş modelinde pek fazla değişim yaşanmaması hukuki veya mevzuata ilişkin gerekliliklerle
açıklanabilir.
Odağımızı dijital ürünlere kaydıralım. Posta sektörü
alanını terk etmek durumunda olmadan posta idarelerinin benimsediği yaklaşımın diğer dijital aktörlerin
yaklaşımından çok da farklı olmadığını rahatlıkla fark
edebiliriz. Dijital dünyada kullandığımız birçok hizmetin ücretsiz olması beklenir. E-posta, sosyal medya ve
sosyal mecralar, görüntülü görüşme, mesajlaşma ve
günlük bazda kullandığımız daha birçok hizmet söz

Sektörel

konusu olduğunda durum böyledir. Dijital dünyada
ücretsiz hareket ederiz. Katma değerli veya ayrıcalıklı
ya da iş modelleri için özel geliştirilmiş bir hizmet talep
etmediğimiz sürece bireysel kullanıcılar olarak herhangi bir ücret ödemeyiz. Posta idareleri de dijital posta
kutusu veya dijital kasa gibi bazı dijital hizmetler söz
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konusu olduğunda aynı tutumu benimsemiştir. Bireysel
kullanıcılar bu hizmetlerden ücretsiz yararlanıp hizmetin temel özelliklerinden faydalanabilir. Bu hizmetleri
kullanmak isteyen işletmeler ve ilave özelliklerden faydalanmak isteyen bireysel kullanıcılar ödeme yapmak
durumundadır. Bu yaklaşım çok sayıda kullanıcı çeker.
Bu da herhangi bir dijital hizmet için temel başarı kriteridir.

Ürün ücretsizse, ürün sizsiniz
Peki Google, Facebook, Skype, WhatsApp ve daha birçok şirketin sunduğu hizmetler gerçekten ücretsiz mi?
Cevap şu: Tabii ki değil! Yani, “Ürün ücretsizse, ürün sizsiniz!” Muazzam ciroları olan milyar dolarlık şirketlerden

Dijital dünyada ücretsiz
hareket ederiz. Katma
değerli, ayrıcalıklı veya
iş modelleri için özel
geliştirilmiş bir hizmet
talep etmediğimiz
sürece bireysel
kullanıcılar olarak
herhangi bir ücret
ödemeyiz.

22

söz ediyoruz. Bu şirketler gelirlerini farklı kaynaklardan,
çoğunlukla reklam ile katma değerli hizmet ve uygulamalardan elde ediyor. Bu katma değerli hizmetlerin
temelinde ise bireysel kullanıcıların ödediği bedel var
ama para anlamında değil, veri ve bilgi anlamında.
Veri ve bilgi, özellikle de kişisel bilgi, çok kıymetli bir
unsur ve kullanıcılar bunu ücretsiz hizmet karşılığında
sunmaya hazır. Facebook, 2014 yılında 19 milyar dolar
gibi bir rakam karşılığında WhatsApp’ı satın aldı. Hakiki
değeri oluşturan şey, kullanıcı sayısı ve etkileşimindeki

Peki, dijital platformlarda
öne çıkan pek çok ünlü
şirketin sunduğu hizmetler
gerçekten ücretsiz mi?
Cevap şu:
Tabii ki değil!
büyümedir; yatırım da buna yapılır. Mesele yalnızca
çoğu WhatsApp kullanıcısının yılda 1 dolarlık bir ödeme
yapmasından ibaret değil ama bu küçük yıllık katkı bile
muazzam gelir getiriyor.

Posta idareleri için çıkarımlar
Bugün posta idareleri kullanıcılar arasında pek ayrım
gözetmiyor. Yüksek işlem hacminiz yoksa, pullarınızı internet üzerinden basmıyorsanız veya tarifeyi değiştirecek başka unsurlar söz konusu değilse mektubun ücreti
özel şahıslar için de işletmeler için de aynı. Fakat temel
ürünleri etkileyen başka gelişmeler var. Posta ikamesi

Sektörel

mektup hacimlerinde büyük düşüşe neden oldu ve C2X
(kullanıcıdan alıcıya) postadan artık bahsetmek neredeyse mümkün değil. B2X (işletmeden alıcıya) mektup
hacmi de düşüşte. Hem hükümetler hem işletmeler
postalama ücretlerini kısmaya çalışıyor. Diğer yandan
bazı ülkelerde posta reklamcılığı büyümeye devam
ediyor. Posta reklamcılığı bugün fiziki posta ögesinin
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yanında dijital unsurlar veya e-ticaret unsurlarını da
kapsayabiliyor.
Şimdi bir anlığına posta ücretlendirmesine ilişkin bütün bildiklerimizi unutalım ve (mektup ve kolilerin yeni
ürünler olduğunu ve hâlihazırda mevcut olmadıklarını
varsayarak) piyasaya nasıl “yeni” bir mektup ve koli
portfolyosu getirebileceğimizi düşünelim. Bunu yaparken bugün sahip olduğumuz ücretlendirme kriterlerini
mi tatbik ederdik, yoksa alternatif modeller mi arardık?
Önceliklerimizden biri mümkün olduğunca geniş bir
kullanıcı tabanı elde etmek olurdu. Fiziki postanın yeni
iletişim kanalını mümkün olduğunca fazla insanın kullanmasını isterdik. Bunu nasıl sağlardık ve bunlar ücretli hizmetler mi olurdu, yoksa bu hizmetler belirli bir
ağırlığa kadar ve tanımlı şartlar altında özel şahıslar
için ücretsiz mi olurdu? Kullanıcılar, aynı hanede kimin
yaşadığı, e-posta adresleri ve sosyal medya hesapları
gibi bilgileri posta idareleriyle paylaşırsa hizmetlerden

Hem hükümetler
hem işletmeler
postalama
ücretlerini
kısmaya
çalışıyor. Diğer
yandan bazı
ülkelerde posta
reklamcılığı
büyümeye
devam ediyor.
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19 Eylül’de İstanbul’da
düzenlenen son Postal
Innovation Platform (PIP)
Konferansı’nda katılımcılar
yeni iş modelleri üzerine
tartıştı. Geleneksel mektup
ve koli ücretlendirme sistemi
değerlendirildi ve yeni iş
modelleri incelendi.

ücretsiz olarak faydalanabilirdi. Belki posta idareleri
de kişilerin posta kutularına “Reklam atmayınız” yazısı yapıştırmaya razı olmalarını isterdi. O zaman yıllık
ücret karşılığında ayrıcalıklı hizmet sunulabilirdi. Seçeneklerin ve muhtemel alternatiflerin sınırı yoktur.
19 Eylül’de İstanbul’da düzenlenen son Postal Innovation
Platform (PIP) Konferansı’nda katılımcılar yukarıda
bahsedilenler gibi yeni iş modelleri üzerine tartıştı. Geleneksel mektup ve koli ücretlendirme sistemi değerlendirildi ve yeni iş modelleri incelendi. PIP Konferansı’nın ana gündem maddelerinden biri, veri ve bilginin
önemiydi. Facebook-WhatsApp örneğinde de gördüğümüz gibi, veri ve bilgi geniş bir kullanıcı tabanıyla bir
araya geldiğinde eşsiz niteliğe bürünüyor.
Posta idarelerinin temeli sağlam. Peki onların mevcut
iş modellerinin değere yatırım yaptığını söyleyebilir
miyiz? Bu konuya ilişkin tartışmalar yeni yeni başlıyor
ve önümüzdeki dönemde de devam edecek. 2017 PIP
Konferansı konuyu daha detaylı ele alacak. Konferansın
ana temasını yeni ve alternatif iş modelleri hazırla-

Sektörel

yacak. Konferanstan önce gerçekleşecek görüşme ve
araştırmalar, burada yapılacak münazaralara zemin
teşkil edecek ve posta sektörü, yeni iş modeli stratejileri
benimsedikten sonra belki daha da derinden değişecek.
Bu makale Postal Innovation Platform’un (PIP) 2016 yılı
içinde yayımlanan ikinci bülteninden alınmıştır.

Söyleşi: Neşe Sarıdoğan
Fotoğraflar: Hasan Tüfekçi
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MEHMET HABIB SOLUK:

PTT’NIN BAŞARISININ
TEMELINDE ÜLKENIN
HER KÖŞESINDE
HALKIMIZA HIZMET
SUNMA ANLAYIŞI
YATIYOR
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Ulaştırma Bakanlığı
ve Müsteşarlığı ile PTT
Genel Müdür Yardımcılığı
görevlerinde bulunmuş TBMM
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma
ve Turizm Komisyonu Başkanı
ve AK Parti Sivas Milletvekili
Mehmet Habib Soluk,
PTT’nin 176 yıllık kurumsal
kültüre sahip, öncülüğü ilke
edinmiş bir kuruluş olduğunu
belirterek, “Şüphesiz bu
başarının temelinde ülkenin
her köşesinde halkımıza
hizmet sunma anlayışı
yatmaktadır” diyor.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) iki asra
yakın tecrübesi ve Türkiye çapında yaygınlaşmış hizmet ağı
ile posta, kargo, bankacılık gibi alanlarda ekonomik, güvenli
ve hızlı hizmet sunmayı kendisine misyon edinmiş köklü bir
kuruluş. PTT A.Ş.’nin haberleşme ve ulaştırmadaki yeri ile ilgili
değerlendirmeleriniz nelerdir?
İnsanlık tarihi kadar eski olan haberleşme faaliyetleri, çağlar
boyunca farklı aşamalardan geçerek ve sürekli kendini yenileyip geliştirerek bugünkü yapısına kavuşmuştur. Posta, insanlığın göçebe hayattan yerleşik topluma geçmesinde olduğu
kadar medeniyetlerin gelişmesinde de önemli bir rol oynamıştır. Bu birikimin sonucu olarak ortaya çıkan ve ülkemizi birçok
alanda temsil eden PTT, 176 yıllık bir kurumsal kültüre sahip,
öncülüğü ilke edinmiş kuruluşlarımızdan biridir.
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“Yeniden
yapılandırılan
PTT A.Ş., posta
ve kargo
hizmetlerinden
bankacılık
hizmetlerine,
elektronik
hizmetlerden
GSM hizmetlerine
pek çok alandaki
faaliyetleriyle yeni
Türkiye’nin önünü
açmak için yenilikçi,
ufku açık ve vizyoner
hamleler yapmaya
devam ediyor.”

İletişimin hızı her geçen gün artıyor. Elektronik haberleşmenin hızla gelişmesiyle birlikte fiziki mektup
postasına ilgi azaldı. SMS ve e-posta gibi alternatif
elektronik araçlar, doğru mesajı doğru kişiye iletmenin
çok daha hızlı ve kullanışlı yolları oldu. Bu da büyüyen
ve gelişen sektörde rekabetin artmasını ve müşteri
menfaatinin korunmasını gerektiriyor. Bunun için 6475
Sayılı Kanun ile posta teşkilat yapısı değiştirilerek PTT
A.Ş. olarak yeniden yapılandırıldı. Yani sektörün kademeli ve kontrollü bir şekilde serbestleşmesinin önü
açıldı. Yeni kanun değişikliğinde serbestleşme yolunda
yeni düzenlemeler yapılarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, posta hizmetlerinde önemli bir konuma
getirilmiştir. Yeniden yapılandırılan PTT A.Ş., posta ve
kargo hizmetlerinden bankacılık hizmetlerine, elektronik hizmetlerden GSM hizmetlerine kadar pek çok
alanda faaliyetlerle yeni Türkiye’nin önünü açmak için
yenilikçi, ufku açık ve vizyoner hamleler yapmaya devam ediyor. Kargo ve lojistikte dünya markası olmak
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için emin adımlarla ilerliyor. Otomasyona açık 4 bin
500’e yakın işyeri ile banka bulunmayan 1400’ün üzerinde ilçe, belde ve kasabaya hizmet götüren PTT A.Ş.,
yüzlerce kurumun 500’ün üzerinde iş ve işlemini yapar
hale gelmiştir. İşlem hacmi ortalama 30 milyona ulaşmış durumdadır. Online hizmetlerin yaygınlığı sayesinde askerinden öğrencisine, emeklisinden çiftçisine kısaca toplumun her kesimi yapmak istediği işlemi birkaç
dakika içerisinde PTT A.Ş.’nin 4 bin 500 noktasından
gerçekleştirmektedir.
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Bir dönem PTT Genel Müdür Yardımcılığı görevinde

hazırlıkları başlatıldı. 4 Mart 2004 tarihinde PTT Bank’ın

bulundunuz. PTT’nin bugün geldiği nokta için neler

kurulmasıyla PTT’nin çehresi değişti ve süratle hizmet

söylersiniz?

ağını yeni hizmet türleri ile genişletmeye başladı. PTT

176 yıllık tarihî geçmişin verdiği gurur ve güven ile ülkemizin köklü kurumlarından olan PTT, her zaman haberleşme alanındaki yeniliklerin uygulayıcısı olmuştur.
Şüphesiz bu başarının temelinde, ülkenin her köşesinde
halkımıza hizmet sunma anlayışı yatmaktadır. PTT,
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün telgrafçılarımızın teşebbüsleri ve millî mücadelemiz için yaptıkları fedakarca hizmetlerinin millî tarihimizde önemli bir yeri vardır.
Kendilerine bugün açıkça teşekkür etmeyi bir borç saya-

Bank konsepti ile beraber 2002 yılında zarar eden,
adeta kaderine terk edilmiş bir PTT’den, kısa sürede en
fazla vergi veren 100 firma arasına girmeyi başaran bir
PTT’ye ulaşıldı. Son 14 sene içinde PTT adeta çağ atladı.
Ülkemizde yenilikçi bakışın, vizyoner perspektifin kurumsal bazda en önemli temsilcilerinden biri oldu. PTT A.Ş.,
40 binden fazla çalışanı ile bu sektördeki gelişmeleri
takip edip sürekli kendini yenileyerek milletimize hizmet
etmektedir.

rım” sözüne mazhar olmuş bir kuruluşumuzdur. PTT’nin

En önemli uluslararası organizasyonlar arasında gös-

Kurtuluş Savaşı’nda oynadığı kritik rol bunu açıklıyor.

terilen ve 26’ncısı İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya

PTT bünyesinde posta, telefon ve telgraf hizmetleri bir
arada yürütülmekteydi. Ancak 1995 yılında telekomü-

Posta Kongresi’nin size göre posta sektörüne ne yönde
katkısı oldu?

nikasyon hizmetlerinin ayrılması sonucunda posta ve

Bugün PTT bir dünya markası haline gelmiştir. 20 Eylül-7

telgraf hizmetleri gelişen teknolojiye ayak uyduramamış

Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen

ve PTT giderek güç kaybetmişti. İnternetin hayatımıza

Dünya Posta Birliği’nin (Universal Postal Union-UPU) 26.

girmesiyle birlikte telekomünikasyon çok hızlı yol aldı.

Kongresi’yle de bu tescillenmiştir. Bu kongre, uluslararası

Geleneksel posta artık bir anlamda tarihe karıştı. Mek-

düzeyde olması vesilesiyle ülkemizin tanıtımına da bü-

tup yazanların sayısı günden güne azalırken internet

yük katkı sağlamıştır. 160’a yakın üye ülkeden yaklaşık 2

üzerinden haberleşme yaygınlaştı. Bu da posta idare-

bin delegenin katılımıyla gerçekleşen kongrede ülkemiz

lerinin mali gücünün zayıflamasına sebep oldu. Geliş-

2020 yılına kadar İdari Konsey Başkanlığı’nı üstlendi.

meleri yakalayacak yeni bir hizmet anlayışına ihtiyaç

Çevreci özelliğe sahip kongrede bir ilke de imza atıldı.

ortaya çıkınca dönemin Ulaştırma Bakanı Sayın Binali

26. Kongre, Dünya Posta Birliği’nin ilk kağıt dostu kong-

Yıldırım’ın talimatıyla 2003 yılında PTT Bank projesinin

resi olarak anılacak. Kongre süresince üretilen tüm do-
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“Bakanlığımız ulaşım ve
iletişimde 2023, 2053
ve hatta 2071’e uzanan
hedefler belirlemiştir.
Ulaşım ve haberleşme
yatırımlarını
öncelikleri gözeterek
ülkenin her köşesine
yaygınlaştırmıştır.
Geçmişe kıyasla
alınan en büyük yol,
ulaşılamayan yerlere
hizmet götürülmesi
ve devletin insanına
hiç olmadığı kadar
yakınlaşması olmuştur.”

kümanlar salonlarda bulunan tabletler aracılığıyla delegelere iletildi. 26. Dünya Posta Kongresi’nin ülkemizde
başarıyla gerçekleştirilmesinden dolayı başta Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan
ve PTT Genel Müdürü Sayın Kenan Bozgeyik olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum.
Ulaştırma Bakanlığı ve Müsteşarlığı görevlerinde bulunan bir isim olarak Bakanlığın çalışmalarını değerlendirir misiniz?
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın bugün
geldiği noktada amirinden işçisine her kademedeki çalışanın emeği var. Ancak özellikle belirtmek isterim ki Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı
döneminden başlayarak onun gözetim ve denetiminde,
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onun yol göstericiliği ve çalışma azmiyle hepimiz motive
olduk. En üst kademeden en alt kademeye kadar bu motivasyonun yayıldığını ve Bakanlığın imza attığı destansı
başarılarda etkili olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet’in
ilanından itibaren ülkemizde kim taş üstüne taş koymuşsa hepsine şükran duygularımı ifade etmek isterim.
2003 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı oluşturan ulaşım ve iletişim sektörleri arasında
bir entegrasyon olmadığı tespit edilmiştir. O dönem
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini
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yürüten Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, onlarca

ihtiyaçların, eksikliklerin ve gelecekteki beklentilerin

üniversiteden konusunda uzman 43 öğretim üyesine

hepsini aynı anda değerlendirmek, plan ve programı

sektörler arası entegrasyonun (havayolu, karayolu, de-

ona göre belirlemek gerekiyor. Bakanlığımız da ulaşım

miryolu, denizyolları ile liman bağlantıları) sağlanması

ve iletişimde 2023, 2053 ve hatta 2071’e uzanan he-

için bir ulaşım ve iletişim ana plan stratejisi hazırlatmış-

defleri belirlemiştir. Ulaşım ve haberleşme yatırımlarını

tır. Bakanlığımızın bu ana plan stratejisi kapsamında

öncelikleri gözeterek ülkenin her köşesine yaygınlaş-

ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak, insanımızın ya-

tırmıştır. Geçmişe kıyasla alınan en büyük yol, ulaşıla-

şam standardını yükseltmek, hizmetlerimizi adil, herkes

mayan yerlere hizmet götürülmesi ve devletin insanına

için erişilebilir şekilde yurt sathına yaymak için bugünün

hiç olmadığı kadar yakınlaşması olmuştur. Özellikle

işini yarına bırakmadan Sayın Binali Yıldırım önderli-

son günlerde yaşadıklarımız Türkiye’nin her köşesinde

ğinde arkadaşlarımızla birlikte ulaştırma, haberleşme

insanımıza ulaşabiliyor olmanın önemini gözler önüne

ve denizcilik konusunda faaliyetlerimizi gerçekleştirdik.
Geriye dönüp bakıldığında çok uzun yıllardır beklenen icraatların, hatta asırlık hayallerin son 15 senede
gerçekleştiğini görüyoruz. Bunun kısa ve öz nedenini
Türkiye’deki hizmet anlayışının değişmesi olarak açıklamak mümkündür. Hizmet, vatandaşa hakkını teslim
etmektir. Eğer vatandaşa hizmet götürmüyorsanız hak

sermektedir. Bakanlığımız bugün vatandaşının hayatını kolaylaştırmakla kalmıyor, gelecek nesillere hizmet
edecek eserleri hayata geçirmeye devam ediyor. Ayrıca
dünyanın yakından izlediği ve örnek aldığı dev projelere
imza atıyor. Coğrafi konumunun hakkını verecek zincirleme projelerle uluslararası konumunu pekiştiriyor,
küresel rolünü büyütüyor. Aslına bakarsanız Bakanlığın

yiyorsunuz demektir.

icraatları ile yeni bir tarih yazılıyor. Hem sağlıklı ve ger-

Ulaşım ve iletişim yatırımları birçok hizmeti doğrudan

kuruyoruz. Yalnız bu noktada şunu belirtmek isterim ki

veya dolaylı olarak ilgilendiriyor, bu alandaki her ba-

gerçekçi olmak ile bir işi yapmamak için bahane üret-

şarı bir diğerinin kapısını açıyor. Bu haliyle ulaşım ve

mek arasında önemli fark var. Biri başarıya, diğeri ata-

iletişim alanındaki faaliyetlerin öncelik sırasına göre

lete götürüyor. Son 14 yıldır bahsi geçen dengenin sağ-

planlanması, detaylı bir şekilde gelecek öngörüleri de

landığını ve hayallerin bu sayede gerçeğe dönüştüğünü

dikkate alınarak şekillendirilmesi gerekmektedir. Yani

görüyoruz. “Büyük düşler kuranlar düşlerini gerçekleş-

çekçi analizler yapıyor, hem de bu yatırımların hayalini
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“AK Parti Hükümetleri
ülkemizde ilklere imza
atmıştır. Kaderine terk
edilen demiryolları,
Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın
talimatlarıyla yeniden
devlet politikası haline
gelmekle kalmamış,
13 Mart 2009 tarihinde
bir milat yaşanarak
Yüksek Hızlı Tren (YHT)
hizmete girmiştir.”

tirmez, aşarlar” sözünü biraz değiştirerek, “Büyük düşler
kuranlar bahane üretmezler. Bahane üretmeyenlerse
düşlerini gerçekleştirmez, aşarlar” diyorum.
AK Parti Hükümetleri ülkemizde ilklere imza atmıştır.
Kaderine terk edilen demiryolları, Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla yeniden
devlet politikası haline gelmekle kalmamış, 13 Mart 2009
tarihinde bir milat yaşanarak Yüksek Hızlı Tren (YHT)
hizmete girmiştir. Asırlık rüyamız Marmaray, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Avrasya Tüneli, Yüksek Hızlı Tren, 3. Havalimanı, bilişim otobanları, e-Devlet,
Fatih Projesi, yerli uydumuz ve daha nicesiyle Türkiye’de
adeta yeni bir dönem açılıyor. Ülkemiz, dört bir yanında
ayrı ayrı yürütülen çalışmalarla yeniden şekilleniyor.
Bu vesileyle İzmir’den Van’a, Sinop’tan Hatay’a, İstanbul’dan Hakkari’ye, Şırnak’a, Ağrı’ya Türkiye’nin her yerinde şantiyelerde gece gündüz demeden çalışan arkadaşlarımızı burada şükranla anmak istiyorum. Ulaşım ve
iletişim yatırımları her şeyden önce fikrî bir dönüşümün
önünü açmıştır ve açmaya da devam edecektir.
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Başkanı olduğunuz TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma

dernek ve STK’lar ile de yakın işbirliği içerisindeyiz.

ve Turizm Komisyonu’nun çalışmaları hakkında bilgi

Bizimle görüşmek isteyen herkese kapımız açık. Geçen

verir misiniz?

ay TOBB Karayolu Taşıma Meclisi’ni ağırladık. Sektör-

Komisyonumuz TBMM Başkanlığı’nca kendisine havale edilen bayındırlık, imar ve iskan, haberleşme, elektronik haberleşme, elektronik ticaret, denizcilik, posta
iş ve hizmetleri ile turizm işleri ve benzeri konularda
kanun tasarı ve tekliflerini esas veya tali komisyon
olarak incelemektedir.
Yasama faaliyetlerimizin yanı sıra özellikle ilgili olduğumuz bakanlıklarla da yakın işbirliği içerisindeyiz.
Bakanlıkların önemli projelerini yerinde inceleme

den yaklaşık 50 işadamımızı ve işverenimizi dinledik.
Sektörün sorunlarını, taleplerini hep birlikte konuştuk.
Zaman zaman uluslararası faaliyetlerimiz de oluyor.
Ülkemize yabancı ülkelerden gelen muadil komisyon
başkan veya üyeleri ile görüşüyoruz. Bu temaslar iki
ülke arasındaki işbirliğine katkı vermesi açısından
önemli. Bu çerçevede Ekim ayında Almanya Federal
Meclisi Ulaştırma ve Dijital Altyapı Komisyonu Başkanı
Stephan Kühn ve beraberindeki heyetle bir görüşmemiz oldu.

noktasında prensip kararımız var. Bu çerçevede ilk

176. kuruluş yıldönümünü idrak ettiğimiz PTT A.Ş.’nin

olarak yakın zamanda hizmete açılan Ankara YHT

sektöründe daima yenilikçi hizmet anlayışına devam

Garı’nı inceledik, Sayın Bakanımızdan bilgiler aldık.

etmesini temenni ediyor, başta Ulaştırma, Denizcilik

İnşallah yakın bir zamanda da 2018 yılında hizmete

ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan olmak

açılacak, dünyanın en büyük havalimanı özelliği ta-

üzere Genel Müdürümüz Sayın Kenan Bozgeyik ve

şıyan İstanbul 3. Havalimanı’nı Komisyon üyesi arka-

Yönetim Kurulu üyeleri ile 40 binin üzerindeki mesai

daşlarımızla birlikte inceleyeceğiz. Bunun yanı sıra

arkadaşımın başarılarının devamını diliyorum.
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Enver Uygun

Filateli

TÜRKİYE’DE SPOR
TEMALI PULLAR

a
Kar

ny
Pen
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Spor organizasyonları her kesimden insanın
buluştuğu kitlesel eğlencelerin başında gelir.
Antik Yunan’daki Olimpiyat Oyunları’ndan
Roma İmparatorluğu’nun at yarışlarına, hemen
her kültürde örneği bulunan özel günlerde
gerçekleştirilen yarışmalardan FIFA Dünya
Kupası gibi etkinliklere spor karşılaşmaları
tarihin her döneminde çok sayıda insana hitap
etmiştir. Büyük grupları ilgilendiren bu evrensel
tema filatelide de karşılığını bulur. Birçok ülke
gibi Türkiye de düzenli olarak spor konulu
pullar basar.

Posta gönderilerinin ücretlendirilmesi için modern posta teşkilatlarının fikir babası sayılan Sir Rowland Hill’in
1837’de teklif ettiği, ücretin alıcıdan tahsil edilmesi ve
bunu gösteren küçük bir belgenin zarfın üzerine yapıştırılması uygulaması 1840 yılında İngiltere’de ilk posta
pulunun basılmasıyla hayata geçer. Kısa süre içinde
diğer devletler de posta ücretleri için aynı sistemi benimseyerek pul basmaya başlar. Pulların uluslararası
arenada dolaşıma girmesini takip eden yıllarda çeşitli
ülkelerde pul biriktirmeye başlayan koleksiyonerler ortaya çıkar. Pulların gözde birer koleksiyon malzemesine
dönüşmesiyle posta idareleri de emisyon programlarında farklı temalara yer verir. Çiçekler, hayvanlar ve spor
dalları bu temaların başında gelir. Türkiye postalarında
da spor temalı pullar geniş yer tutar. PTT’nin spor organizasyonları anısına bastığı pullar yıllardır dünyanın her
köşesinden filatelistin ilgiyle takip ettiği pullardır.
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Filateli

Zengin Olimpiyat Oyunları koleksiyonu

Sporun centilmenlik
ruhu ve yarışma
heyecanının
yaşandığı, farklı
milletlerden sporcu
ve izleyicilerin
bir araya gelerek
kültürel alışverişte
bulunduğu Olimpiyat
Oyunları’nın
görkemi
filateliye de
yansır.

Kökeni Antik Yunan’a dayanan, 1896 yılında Atina’da
düzenlenen ilk çağdaş oyunlardan bu yana dört yılda
bir gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları yeryüzünün en
geniş kapsamlı spor etkinliğidir. Olimpiyat Oyunları bir
spor organizasyonu olmanın ötesinde insanlığın ortak
kültürel mirası kabul edilir. Sporun centilmenlik ruhu ve
yarışma heyecanının yaşandığı, farklı milletlerden sporcu ve izleyicilerin bir araya gelerek kültürel alışverişte
bulunduğu Olimpiyat Oyunları’nın görkemi filateliye de
yansır. 1940’lardan itibaren spor temalı pullar basan
PTT ilk kez 1956’da bir Olimpiyat pulunu tedavüle çıkarır. Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen 16.
Olimpiyat Oyunları için basılan 500 bin tirajlı, 40 ve 65
kuruş değerinde, 33x33 milimetre boyutlu iki parçadan
oluşan anma pulunda güreş sahneleri tasvir edilmiştir.
Türkiye’nin 3 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere 7 madalyayla döndüğü Melbourne Olimpiyat Oyunları’ndaki
tüm madalyaları güreş dalındadır.
Ülkemizin tamamı güreş dalında 7 altın, 2 gümüş madalya kazandığı 1960 Roma Olimpiyat Oyunları için PTT, her
biri 30 kuruş değerli 5 farklı puldan oluşan bir blok teda-
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vüle çıkarmıştır. Futbol, basketbol, binicilik, güreş ve

Modern olimpiyat oyunlarının 100’üncü yılında düzenle-

atletizm dallarının betimlendiği pullar İsviçre’de basıl-

nen 1996 Atlanta Olimpiyat Oyunları için PTT dört puldan

mıştır. 1964 Tokyo Olimpiyat Oyunları içinse atletizm,

oluşan bir anma bloku basmıştır. Grafik tasarımcı Mah-

güreş ve basketbol temalı dört ayrı değerde puldan

mut Soyer imzası taşıyan pullarda atıcılık, güreş, halter

oluşan anma pulları tedavüle sunulmuştur.

ve atletizm konulu illüstrasyonlar yer alır. 2000 Sidney

Atletizmi tasvir eden pullardan birinde

Olimpiyat Oyunları için hazırlanan dört parçalık anma

Olimpiyat meşalesini taşıyan bir sporcu

pulu Bülent Ateş imzası taşır ve jimnastik, yüzme, yüksek

yer almaktadır.

atlama, atıcılık temalarına yer verir.

İsrailli sporculara düzenlenen saldırıyla hafı-

2004 Atina Olimpiyat Oyunları için PTT’nin bastığı

zalarda yer alan 1972 Münih Olimpiyat Oyun-

pullarda uluslararası organizasyonlarda madalya ka-

ları için PTT’nin bastığı pullar, önceki yıllardaki

zanmış dört sporcumuzun fotoğrafları bulunur. Atlet

Olimpiyat pullarından tasarım bakımından
ayrılır. 36x26 milimetre boyutlu üç puldan oluşan seride Olimpiyat halkalarından yola çıkarak
gerçekleştirilen soyut kompozisyonlar yer alır. 400
bin tirajlı pullar Engin Gargar, Mazhar Gür ve Bülent
Korman imzası taşır. Soyut grafik tasarım çalışmaları
1976 Montreal Olimpiyat Oyunları için piyasaya sürülen
üç pulda da görülür.
Türkiye, NATO üyesi ülkelerle birlikte 1980 Moskova Olimpiyat Oyunları’na katılmaz. Bu yüzden ülkemizde söz
konusu organizasyonla ilgili pul basılmamıştır. Sovyetler

Süreyya Ayhan, halterci Halil Mutlu ve güreşçiler Ercan
Yıldız ile Hamza Yerlikaya’nın müsabakalar sırasında
çekilmiş fotoğraflarından tasarlanan pulların tasarımı
Bülent Ateş’e aittir. 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları anısına basılan dört parçalık anma pulu ise Pelin Günaltay
tarafından tasarlanmıştır. “Yeni kuruş” ifadeli tek olimpiyat pulları olmaları dolayısıyla koleksiyon değeri yüksek
bu pullarda atıcılık, tekvando, halter ve güreş sporlarına
ilişkin illüstrasyonlar yer alır. 2012 Londra Olimpiyat
Oyunları anısına basılan dört pulluk anma bloku ise PTT
Matbaası’nda basılan ilk olimpiyat temalı pul olması

Birliği’nin başı çektiği birçok ülkenin katılım göstermediği

bakımından önem arz eder.

1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için PTT, ikisi soyut

Başarıları ölümsüzleştiren pullar

kompozisyondan oluşan, birinde Türk sporunun medar-ı
iftiharı Yaşar Doğu’nun resminin yer aldığı üç pul basar.
1988 Seul Olimpiyat Oyunları için renkli noktalarla atletizm, tekvando, atıcılık ve halter sporlarının betimlendiği
dört pul basan PTT, Naim Süleymanoğlu’nun bu organizasyonda dünya ve Olimpiyat rekoru kırması üzerine
seriye beşinci bir pul daha ekler. Beşinci pulda “Dünya ve
Olimpiyat rekorları-Naim Süleymanoğlu (60 Kg)” ifadesi
yer alır. Millî haltercimiz Süleymanoğlu sonraki iki Olimpiyat Oyunları’nda da altın madalya kazanarak üst üste üç
Olimpiyat’ta altın madalyaya sahip olan ilk sporcu olarak
adını spor tarihine altın harflerle yazdıracaktır.

Sportif başarılar anısına basılan pullar filatelinin gözde
temaları arasında yer alır. Türkiye de katıldığı çeşitli spor
organizasyonlarında elde ettiği şampiyonluklar anısına
çeşitli dönemlerde pullar basmıştır. Bunun ilk örneği 1949
yılında İstanbul’da düzenlenen 5. Avrupa Serbest Güreş
Şampiyonası’ndaki büyük zaferi konu alan pullardır.
Turnuvada millî güreşçilerimiz Nasuh Akar, Celal Atik,
Adil Candemir, Servet Meriç, Ali Yücel ve Yaşar Doğu
sıkletlerinde birinci gelerek altın madalya kazanmıştır.
PTT bu başarıyı ölümsüzleştirmek için, “V. Avrupa Serbest Güreş Birincilikleri 1949” başlığıyla dört parçadan
oluşan anma pulları basmıştır. İsviçre’de bastırılan pullar

1992 Barcelona Olimpiyat Oyunları için dört puldan olu-

bin tirajlıdır. 2002 yılında Japonya ve Güney Kore’nin ev

şan seride boks, halter ve güreş sporları tasvir edilmiş,

sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda üçün-

bir pulda ise olimpiyat ateşinden çıkan kuşların yer aldı-

cü olan A Millî Futbol Takımımızın başarısı üzerineyse

ğı bir kompozisyona yer verilmiştir.

iki parçadan oluşan anma pulu basılmıştır.
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2004 Atina
Olimpiyat Oyunları
için PTT’nin
bastığı pullarda
uluslararası
organizasyonlarda
madalya kazanmış
dört sporcumuzun
fotoğrafları
bulunur.

Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı çeşitli branşlardaki
spor organizasyonları için tasarlanan pullar da Türk
filatelisi içinde önemli yere sahiptir. Akdeniz Oyunları,
dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları, Üniversite Olimpiyat Oyunları gibi etkinlikler anısına basılan
pullar arasında 1959 tarihli bir anma pulu öne çıkar.
“11. Avrupa ve Akdeniz Ülkeleri Basketbol Şampiyonası” başlıklı tek parçalık anma pulu büyük filatelik
değeri haizdir.
Türkiye’de gerçekleştirilen spor organizasyonları için
basılan diğer pullar şöyle sıralanır: 20. Uluslararası
Gençler Futbol Şampiyonası (1967), Dünya Eskrim
Şampiyonası (1970), İzmir Akdeniz Oyunları (1971),
15. Dünya Serbest Güreş Şampiyonası (1974), FINN
Avrupa Şampiyonası (1977), Dünya Okullar Arası Spor
Oyunları/Gymnasiade (1978), İslam Ülkeleri Spor
Oyunları (1980), 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları
(2011), 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (2011), 14.
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası (2012).
PTT’nin Türkiye’nin uluslararası arenada tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunan spor pulları arasında
Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili olanlar öne çıkar. 2011
yılında 100 bin tirajla basılan “Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 650. Yılı” adlı dört puldan oluşan anma bloku ile
1986 tarihli, üç parçadan oluşan anma pulları koleksiyonerler için önem taşır.
Türk filatelisinde öne çıkan diğer spor pulları arasında
10 milyon gibi rekor baskı sayısıyla piyasaya sürülen
futbol, basketbol ve voleybol tasvirlerine yer veren
1974 tarihli sürekli posta pulları anılabilir. 1967 yılında
“Türkiye I. Millî Olimpiyat ve Spor Pulları Yarışması”
başlığıyla basılan iki anma pulu da modern olimpiyat
oyunlarının kurucusu Pierre de Coubertin ile Türki-

Filateli

ye’de sporun öncüsü Selim Sırrı Tarcan’ın resimlerine
yer vermesi bakımından önemlidir. 9-12 Mayıs 1987
tarihleri arasında İstanbul’da Uluslararası Olimpiyat
Komitesi (CIO) 92. Birleşimi anısına Baha Özkıran
tarafından tasarlanan tek parçalık anma pulu da
tarihe not düşmek açısından önemli bir filatelik ürün
niteliğindedir.
Bu yazıda PTT A.Ş.’nin yayımladığı Geçmişten Bugüne
Spor Konulu Pullar adlı kitaptan yararlanılmıştır.

‘da her şey
evinizin rahatlığında
elinizin altında

www.epttavm.com

/epttavm

/epttavm

/epttavm

Türker Beşe

Türkiye destinasyonları

40

KAFKASLAR’A
AÇILAN KAPI

KARS
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Çok kültürlü yapısı ve köklü
tarihiyle ülkemizin en kendine
has kentlerinden olan Kars,
aynı zamanda Kurtuluş Savaşı
boyunca verdiği mücadele
sebebiyle Gazi unvanı alan ilk
şehrimiz olma özelliği taşıyor.
Kars’ın coğrafi konumu ise burayı
Kafkaslar’a açılan kapımız
yaparak önemini artırıyor.

Türkiye destinasyonları
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Hammadde
kaynakları
açısından zengin
bir coğrafyada
bulunan Kars,
Alt Paleolitik
Dönem’den, yani
en erken taş
çağlarından beri
insanların yaşadığı
bir bölgedir.

Ülkemizin güneydoğu kesiminde bulunan Kars, Türkiye’nin Kafkaslara açılan kapısı olma özelliği taşır.
Yüz binden fazla insana ev sahipliği yapan Kars, aynı
zamanda en kozmopolit şehirlerimizden biridir. Şehir
merkezine yakın havalimanı dışında kara ve demiryolu
ağlarıyla da ülkenin iç kısımlarıyla iyi şekilde bağlanmış
bir yerleşim merkezidir. Büyük bir kısmı yaylalardan
oluşan Kars, yüksek rakımı ve denizden sıradağlarla
ayrılmış olması sebebiyle sert bir iklime sahiptir. Kışları
kurak geçmesine rağmen yazın yağış alan şehrin sınırları içinde Allahuekber Dağları, Aladağ, Akbaba Dağı ve
Kısır Dağı gibi yükseltiler yer alır. Kentin merkezi de bu
dağların arasında kalan ovaya kurulmuştur.

Milyon yıllık tarih
İnsanların taştan alet yaptığı dönemlerde dağlık yapısıyla hammadde kaynakları açısından zengin bir bölgede
yer alan Kars, Alt Paleolitik Dönem’den, yani en erken taş
çağlarından beri insanların yaşadığı bir bölgedir. Merkeze yaklaşık yirmi kilometre mesafede bulunan Borluk
Vadisi’nde yapılan arkeolojik kazılarda ele geçirilen
buluntular arasında bu dönemlere ait pek çok el baltası
ve uç yer alır. Camışlı Köyü etrafında bulunan dağ keçileri ve geyiklerin resmedildiği duvarlar ise Üst Paleolitik
Dönem’e tarihlenir.
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İnsanlığın yerleşik hayata geçtiği Neolitik Dönem’de
ise bölgenin coğrafyası bir dezavantaj haline gelmiştir.
Anadolu’nun pek çok yerinde bu dönemde görülen yerleşimler Kars’ta görülmez, ancak bölgede bu döneme
tarihlenen ve “menhir” olarak anılan anıtsal dikilitaşlara rastlanır. Boyları on metreyi geçebilen menhirlerin
mezar taşı olarak kullanıldığı veya kurban sunağı işlevi
gördüğü düşünülür. Ayrıca bölgede daha çok Avrupa’da
görülen ve bir çeşit mezar yapısı olan “dolmen”lere de
rastlanır. Avrupa dışında dolmen tespit edilen ilk bölge

Perslerin ardından bölge çeşitli Ermeni krallıklarının,

Kars çevresidir.

Roma İmparatorluğu ve Sasanilerin hakimiyeti altına

Metalin ilk kez kullanıldığı Kalkolitik Dönem’de ise Azat
Köyü yakınlarındaki madenlerden faydalanıldığı, bölgede bulunan ve bu döneme tarihlenen buluntulardan
anlaşılır. Kars Kalesi civarında ise bakır ile kalayın karıştırılmasıyla elde edilen ve bakırdan daha sağlam olan
tuncun keşfedildiği Tunç Dönemi’ne ait hayvan heykelcikleri ve çanak-çömlekler dışında yapı kalıntıları olduğu

girer. Ermeni krallıkları döneminde başkent olarak kullanılan Ani şehri ise bölgedeki en önemli tarihî yerleşimdir.

Dünya mirası kent: Ani
Ani kentinin adının geçtiği en erken kaynaklar, buranın
6. yüzyılda bazı Ermeni beylerine ait müstahkem bir
bölge olduğuna işaret eder. Bagrat ailesinden Aşot’un

düşünülen taş yığıntıları bulunmuştur.

885 yılında Bizans İmparatoru ve Abbasi Halifesi tara-

Sonraki yüzyıllarda yerleşik hayatın tamamıyla başla-

ve oğulları, önce yine Kars sınırları içerisinde bulunan

dığı Kars’ta kurulan Diauekhi Krallığı, Anadolu’nun en

Bagaran kentinde, daha sonra ise Şirakavan ve Kars’ın

eski devletlerinden Urartuların hakimiyeti altındaydı.

merkez bölgesinde hüküm sürmüştür. Daha sonra

MÖ 9. yüzyılda başlayan Urartu hakimiyeti MÖ 550 yı-

III. Aşot, 961 yılında başkenti Ani’ye taşıyarak şehri bü-

lında bölgenin Pers egemenliğine girmesine kadar sürer.

yütmüş ve geliştirmiştir. En parlak çağını 900’lü yılların

fından “Ermeni Kralı” olarak tanınmasının ardından, Aşot

Türkiye destinasyonları
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Ani, tarihî kaynaklarda
“1001 Kilise Şehri” veya
“40 Kapılı Şehir” olarak
anılmaktadır. Bölgede
1880’li yıllarda keşfedilen
yer altı şehrinin ise
ne zaman ve kimler
tarafından yapıldığı
bilinmemektedir. Şehrin
surları, ona yakın kilise, bir
cami ve Selçuklu sarayının
bazı kısımları hâlâ
ayaktadır.

sonlarında yaşayan kentte bu dönemlerde yüz binden
fazla kişinin yaşadığı düşünülmektedir.
Ani, tarihî kaynaklarda “1001 Kilise Şehri” veya “40
Kapılı Şehir” olarak anılmaktadır. Şehrin altında bulunan ve 1880’li yıllarda keşfedilen yeraltı şehrinin ise ne
zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir.
Şehrin surları, ona yakın kilise, bir cami ve Selçuklu sarayının bazı kısımları hâlâ ayaktadır.
Ayasofya’nın kubbesini onaran mimar Trdat tarafından
989 yılında inşa edilen Meryem Ana Kilisesi, Ani Katedrali olarak da anılır. Orta Çağ Ermeni mimarisinin
en önemli eserlerinden biri olarak anılan yapı Sultan
Alparslan tarafından 1071 yılında camiye çevrilerek
“Fethiye Camii” adını almıştır. 1124 yılında Gürcü Kralı
David tarafından ele geçirildikten sonra tekrar kiliseye
çevrilmiştir. 1200’lü yıllarda restore edilmiş olsa da 1319
yılında meydana gelen ve şehrin tamamında büyük
tahribata sebep olan depremde kubbesi yıkıldıktan
sonra kullanılmamıştır. 1832 yılındaki depremde iyice
hasar gören kilise 1988 depremiyle bugünkü haline
gelmiştir.
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Ermeni kilise geleneğinin en güzel örneklerinden olan
Dikran Honentz Kilisesi de Ani’de yer alan önemli yapılardan biridir. Ermenilere Hıristiyanlığı getiren Aziz
Grigor’un hayatından sahnelerin tasvir edildiği fresklere sahip olan kilisenin yapımı 1215 yılında tamamlanmıştır ve kilise günümüzde neredeyse tamamen
ayaktadır.
Ani kentinde bulunan Menuçihr Camii, Türklerin Anadolu’ya girmesinden sonra inşa edilen ilk cami olma
özelliği taşır. Kentin hemen merkezinde bulunan ya-

Arkeolojik kazı ve onarım
çalışmalarının halen sürdüğü Ani
Antik Kenti, 2012 yılında UNESCO
tarafından Dünya Miras Geçici
Listesi’ne dahil edilmiş, 2016 yılında
ise Dünya Mirası olarak tescil
edilerek ülkemizden bu listeye giren
on altıncı kültür varlığı olmuştur.

pının 1892 yılında başlayan kazı çalışmalarına kadar
son derece sağlam olduğu bilinmektedir. 1904’e kadar
süren kazı çalışmalarından sonra pek çok parça kazıyı
yürüten Rus araştırmacı Nikola Marr tarafından sökü-

Minarenin en ilginç unsurlarından biriyse, beyaz renk-

lerek Rusya’ya götürülmüştür. Bugün sadece mihrap

te taşların sıralanmasıyla oluşturulan kûfi tarzdaki

duvarı ve yan duvarlarından biriyle sekizgen kesitli

“Bismillah” yazısıdır.

minarenin bir kısmı ayaktadır.

Arkeolojik kazı ve onarım çalışmalarının halen sürdüğü

Caminin sonradan gözetleme kulesi olarak kullanılan

şehir, 2012 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Ge-

minaresi, iki farklı renkte taştan yapılmıştır. Şehrin

çici Listesi’ne dahil edilmiş, 2016 yılında ise Dünya Mirası

neredeyse tam ortasında bulunan minarenin yapısı,

olarak tescil edilerek ülkemizden bu listeye giren on al-

erken dönem Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşır.

tıncı kültür varlığı olmuştur.
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Selçuklulardan günümüze Kars
İslamiyet’in doğuşundan sonra yapılan seferler sırasında
646 yılında Araplara kendiliğinden teslim olan Kars şehri,
Selçukluların bölgeye geldiği 1064 yılına kadar Hıristiyan
kalmıştır. Bu süre boyunca Araplar, Bagratlılar ve Bizans
arasında sürekli el değiştiren şehir, Bagrat Krallığı’na
da başkentlik yapmıştır. Malazgirt Zaferi’nden sonra
tamamen Türklerin eline geçen şehir, Alparslan ve oğlu
Melikşah döneminde barış ve huzur içinde yaşamıştır.

Melikşah’ın ölümünden sonra oğulları arasında baş gösteren taht mücadelesi bölgeyi de etkilemiştir. Bugün yine
Kars sınırları içinde kalan bir yerde karşı karşıya gelen
Melikşah’ın oğulları Muhammed Tapar ve Berkyaruk’un
savaşından sonra bölgeyi bir süre Berkyaruk yönetmiş,
onun ölümüyle birlikte hakimiyet Muhammed Tapar’a
geçmiştir. Daha sonra şehrin kontrolünü ele geçiren
Saltukluların idaresi, Gürcülerle yaptıkları savaşı kaybetmeleri sebebiyle pek uzun sürmemiştir. 1243 yılında
yapılan Kösedağ Savaşı’na kadar Selçuklular ve Gürcüler arasında birkaç kez el değiştiren şehir, bu savaştan
sonra Moğol hakimiyeti altına girmiş, bundan sonra ise
Altınorda Devleti, Karakoyunlu ve Akkoyunlu hakimiyeti

Türkiye destinasyonları

altında kalmıştır.
Yavuz Sultan Selim doğuya yaptığı seferlerde bölgeyi
Osmanlı topraklarına katmak istemişse de bunu başaran, oğlu Kanuni Sultan Süleyman olmuştur. 1534
yılında Osmanlı hakimiyeti altına giren Kars, 19. yüzyıla
kadar Ruslar ve İranlılar tarafından pek çok kez saldırıya uğradı. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında
Rusların hakimiyetine Kars, kısa bir süre sonra Osmanlı
tarafından geri alındı. Ancak 93 Harbi’nde tekrar Rus
hakimiyeti altına Kars, yaklaşık kırk sene kadar Ruslar
tarafından yönetildi.

“Gazi” unvanlı ilk şehir
I. Dünya Savaşı sırasında patlak veren Bolşevik İhtilali’nden
sonra savaştan çekilen Rusya, 1918 yılında yapılan
Brest-Litovsk Antlaşması’yla Ardahan, Batum ve Artvin
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ile birlikte Kars’ı Osmanlı’ya bıraktı. Ancak devam eden
savaş sonucu bölge önce kısa bir süreliğine Ermeniler,
ardından da İngilizler tarafından işgal edildi. İngilizler
bölgeden çekilirken kontrolü Ermeni ve Gürcülere bıraktılar. Aynı yılın Nisan ayında, kırk yıllık bir aradan sonra
şehir tekrar Osmanlı topraklarına katılmış olsa da bu
durum kısa sürdü. Şehri işgal eden Ermeniler Osmanlı
ordusunu çekilmeye mecbur bırakınca Kars halkı kendi
imkanlarıyla direniş gösterdi. Bu direniş sonucunda, mil-

Bağımsızlık mücadelesi boyunca
gösterdiği fedakarlık ve çaba,
Kars’ın “Gazi” unvanı alan ilk
şehir olmasını sağladı. 1921 yılında
imzalanan Moskova ve Kars
Antlaşmalarıyla sınırları belli
olan şehir, Cumhuriyet’in ilan
edilmesinden sonra aynı adlı ilin
merkezi yapıldı.

letlere kendi kaderini tayin etme hakkı verilmesini salık
veren Wilson Prensipleri çerçevesinde şehirde yerel bir
hükümet kuruldu. Daha sonra Batum, Artvin, Ahılkelek,
Ahıska, Nahcıvan ve Ordubad halklarının da bu hükümete katılmasıyla sancak ve ilçe teşkilatı oluşturuldu. Böylece, başkenti Kars olan ve 18 Ocak 1919’da yapılan “Büyük
Kongre” ile “Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti” adını alan
bir devlet kuruldu. 30 Ekim 1920’de Türk kuvvetlerine kapısını açan Kars, bu şekilde Kurtuluş Savaşı’na dahil oldu.
Bağımsızlık mücadelesi boyunca gösterdiği fedakarlık ve
çaba, Kars’ın “Gazi” unvanı alan ilk şehir olmasını sağla-

Günümüzde en önemli geçim kaynağının tarım ve
hayvancılık olduğu şehir, çayır ve otlak alanların geniş
yer kaplaması sebebiyle hem büyük hem küçük baş
hayvancılık için idealdir. Bunun yanında kümes hayvancılığının da gelişmiş olduğu şehrin en önemli geçim
kaynaklarından biri hayvansal ürünlerdir. Ayrıca Kafkas arılarının Kars ve Ardahan’ın yayla ve meralarında
doğal olarak yetişen bitkilerin polen ve nektarlarından
yaptığı Kars balı, yöreye özgü organik bir üründür.

dı. 1921 yılında yapılan Moskova ve Kars Antlaşmalarıyla

Kars, hem kozmopolit yapısının yarattığı kültürel zen-

sınırları belli olan şehir, Cumhuriyet’in ilan edilmesinden

ginlik hem de yüzlerce yıl öncesine dayanan geçmişiyle

sonra aynı adlı ilin merkezi yapıldı.

görülmeyi kesinlikle hak eden bir şehir.

Söyleşi: Enver Uygun
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DİLEK YERLİKAYA:

GELENEKSEL
SANATLARIMIZI
KIYMETLI HOCALARDAN
ÖĞRENMEK BENIM IÇIN
BÜYÜK BIR ŞANSTI
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Geleneksel Türk sanatlarını
başarıyla icra eden Dilek Yerlikaya,
ülkemizde ve yurt dışında birçok
sergi açmış bir sanatçı. 26. Dünya
Posta Kongresi için hazırlanan
dev boyutlu hatıra pulunun
altında imzası bulunan Yerlikaya,
“Tasarımlarımın gelecek nesillere
filateli vasıtasıyla ulaşması ve
böylece tarihî değer taşımasına
vesile olan PTT A.Ş.’ye teşekkür
ederim” diyor.

1998 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı Faruk
Taşkale Atölyesi’nden mezun oldunuz. Lisans eğitiminiz
boyunca İslam Seçen’den cilt, Hikmet Barutçugil’den ebru,
Yakup Cem’den minyatür dersleri aldınız. Sizi bu alanlarda
çalışmaya yönelten motivasyonlardan bahseder misiniz?
1994 yılında MSGSÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nü kazandığımda kültürümüzün bir parçası olan klasik sanatlarımız
hakkında bilgim yoktu.
Tezhip ve diğer sanat dallarını birinci sınıfta atölyeleri ziyaret
ederek tanıdım. İkinci yılımda hangi sanat alanında eğitim
alacağıma karar vermiştim. Ana sanat dalı olarak tezhip,
yardımcı sanat olarak da klasik cilt sanatı atölyelerini seçtim. Ayrıca ebru ve minyatür dersleri aldım. Ebru derslerinde klasik ebru malzemelerini ve tekniklerini tanıma fırsatım
oldu. Minyatür dersleri ise tezhip ana sanat dalının içinde
alınıyordu. Yakup Cem Hocamızdan minyatür tekniklerini ve
uygulamalarını öğrendim. 1998 yılında Faruk Taşkale Atölyesi’nin tezhip ana sanat dalından mezun oldum. 2007-2010 yılında ise mezun olduğum üniversitede yüksek lisans eğitimimi
tamamladım.
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“Öğrencilik yıllarımda
geleneksel sanatlarımız
günümüzdeki kadar
bilinmiyordu. Bu
sanatları öğrenmek,
keşfetmek ve icra
etmek benim en büyük
motivasyonumdu.
Geleneksel sanatlarımızı
alanlarında çok başarılı
kıymetli hocalardan
öğrenmek benim için
büyük bir şanstı.”

Öğrencilik yıllarımda geleneksel sanatlarımız günümüzdeki kadar bilinmiyordu. Bu sanatları öğrenmek,
keşfetmek ve icra etmek benim en büyük motivasyonumdu. Geleneksel sanatlarımızı alanlarında çok başarılı kıymetli hocalardan öğrenmek benim için ayrıca
büyük bir şanstı.
Mezuniyetinizden sonra bir sanat galerisinde yöneticilik yaptınız. Türkiye’de çağdaş ve geleneksel sanatların
galeriler aracılığıyla izleyici ile buluşması hakkında

Röportaj

neler söylemek istersiniz?
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Mezuniyet sonrası özel bir sanat galerisinde galeri yö-

çilik bakımından farklılık gösterir. Belki dışardan bir göz

neticisi olarak göreve başladım. Bu dönem, benim sa-

baktığında eserler aynı gibi gelebilir ama eğitimli bir

nat anlamında farklı tecrübeler edinmeme vesile oldu.

göz aradaki farkı görebilir. Bugün geleneksel sanatları

Çağdaş sanatçıları ve eserlerini tanıma fırsatı buldum.

iç ve dış mekan tasarımlarında, duvar süslemelerinde

Geleneksel sanatlarımız o zamanlar özel galerilerde

görmekteyiz. Bu sanatlar kitap sayfalarından çıkmış,

sergilenme şansı pek bulamıyordu. Günümüzde de bu

artık galerilerde sergilenmekte ve güncel hayat içinde

durum pek farklı değil ama bir gelişme gözlemlene-

de tasarımlarda kullanılmaktadır.

biliyor. Çağdaş sanatçıların klasik sanatlarımıza bakış
açıları geleneksel kaldı. Gözlemlerimde bazı çağdaş
sanatçıların tarzlarında klasik sanatlarımızdan esinlenmeler ve sentezler gördüm. Demek ki sanatın bes-

Tezhip ve minyatürün Türk kültüründeki yeri, Batı resim
sanatıyla ilişkisi ve günümüzdeki durumu hakkında yorumlarınız nelerdir?

lenmesi için kurallar ve sınırlamalar olmamalı. Klasik

Öncelikle tezhip ve minyatür sanatıyla ilgili kısa bir bilgi

sanatlarımızı da günümüze taşımalıyız. Bu durumu

vereyim. Tezhip geleneksel sanatlarımızdan biridir. El

değiştirmek de biz sanatçıları sorumluluğudur. Çağımızı

yazması kitaplarımızın sayfaları tezhip sanatıyla süsle-

yansıtan yorumlar ve denemelerle yeni eserler üretip

nir. Altın ve boya kullanılarak yapılan, çok ince işçilik ve

bunları izleyicilerle buluşturmalıyız. Bu noktada galeri-

zarafet gerektiren bir sanattır. Stilize edilmiş çiçekler ve

lerin desteği de önem taşıyor.

yapraklar kullanılır. Kendi içinde çok katı kuralları olan

Geleneksel Türk sanatlarının birer nostalji ürünü ol-

rak da nitelendirilir.

maktan çıkıp günümüz sanatına eklemlenmesi adına

kompozisyonlardan oluşur. “Hat sanatının elbisesi” ola-

yürütülen çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Minyatür ise Osmanlı Devleti döneminde resim yasak

Geleneksel sanatlarımızın geçmişinden günümüze

icra edilmiş tasvir sanatıdır. Konularını genellikle dö-

kadar geçen süreye bakalım... Minyatür, hat, tezhip

neminin padişahlarının fetihleri, şehzadelerin sünnet

kitap sanatları olmaktan çıkmış, levha boyunda eserler

şenlikleri, cülus törenleri, Peygamberlerin hayatları ve

üretilmeye başlanmıştır. Bu eserler tasarım, boyut ve iş-

mucizeleri teşkil eder. Minyatür sanatı bu yüzyılda kitap

olduğundan tarihsel olayları belgelemek amacıyla
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“Son senelerde
ürettiğim eserlerde
kağıttan çıkıp tuval
üzerinde çalışmalar
yapmaya başladım.
Boyutlar da büyüdü.
Kompozisyonlarda ve
renklerde değişimler
oldu. Minyatür sanatıyla
ilk kez karşılaşan
insanlar yeni yorumlar
karşısında şaşkınlık
ve beğenilerini dile
getiriyor.”

sayfalarından çıkmış, boyutları değişmiştir. Geçmişten
ve günümüzden konular içeren minyatürler yapılmaktadır. Minyatürlerde bu günün şehir mimarisini ve kültürel
değişimi içeren örnekler görebiliriz.
Bu sanatta Batı resmindeki gibi ışık-gölge, perspektif
yoktur. Minyatürde hiyerarşi vardır. Minyatürün temeli,
Allah’ın bakışı gibi bakmak, yani yukardan iç ve dış mekan ayırt edilmeksizin görmek ve resmetmektir. Boyutlar
küçüktür ve eserler kitap sayfalarında verilmiştir.
Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda kişisel sergi açtınız.
Ayrıca karma sergilerde eserleriniz yer aldı. Sergi ziyaretçileri ve eleştirmenlerin ne gibi yorumlarıyla kar-
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şılaştınız?
Yurt dışındaki sergilerden bahsedecek olursak sergiye
gelen ziyaretçilerin sanatlarımıza olan ilgilerinin oldukça
yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Sergileri ziyaret edenler
geleneksel sanatlarımızın inceliğine, disiplinine, kusursuza yakın işçiliğine duydukları hayranlıklarını aktarıyor.
Tabii ki her sergide hayran olan ve beğenen bir kitle
olduğu gibi eleştirenler de çıkıyor. Eleştiriler genellikle
dinsel konulu eserlerdeki hikayeler üzerinden gelebiliyor.
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Bu da şunu gösteriyor: Toplumumuz dinî konulu minya-

verici. 26. Dünya Posta Kongresi’nin tanıtım yüzü olarak

türlerin bizden önceki yüzyıllarda da yapıldığını bilmiyor.

eserimin kullanılmasının mutluluğunu ve gururunu an-

Bildiğim kadarıyla geleneksel sanatlara yoğunlaşan

latamam... Sanatçı olarak yaptığınız her eser sizin kıy-

sanat eleştirmenleri yok. Yapılan eleştiriler genellikle

metlinizdir. Eserimin böyle büyük bir organizasyonda

ziyaretçilerimiz ve hocalarımızdan geliyor.

yer alması bana tarifsiz duygular yaşatıyor.

Son senelerde ürettiğim eserlerde kağıttan çıkıp tuval

PTT A.Ş.’nin böyle bir organizasyon için bir sanat eseri

üzerinde çalışmalar yapmaya başladım. Boyutlar da

kullanması ve bu vizyonla hareket etmesi ise takdire

büyüdü. Kompozisyonlarda ve renklerde değişmeler

şayan. Bu durum benim için de büyük mutluluktur.

oldu. İlk kez minyatür sanatıyla tanışan insanlar yeni yorumlar karşısında şaşkınlık ve beğenilerini dile getiriyor.
Tabii ki bu durumdan çok mutlu oluyorum. Minyatürün
hâlâ büyük oranda taklit üzerinden devam ettiği ve bu
alanda farklı eserler çıkmadığına dair düşünceler değişiyor. Ayrıca her sergi insanlara kendimizi ve sanatımızı
tanıtabilmemiz adına bir başarı oluyor.
İstanbul’da gerçekleştirilen 26. Dünya Posta Kongresi’nde katılımcıların imzasına açılan dev boyutlu hatıra
pulu sizin imzanızı taşıyor. Böyle bir organizasyon için
ülkemizi tanıtacak bir eser üretmek size neler hissettirdi?

PTT A.Ş.’nin 2016 Pul Emisyon Programı kapsamında
basılan “Türk Sanatları Konulu Sürekli Posta Pulları”nı
tasarladınız. Bu süreç nasıl gerçekleşti? Çalışmalarınızın pullara uygulanması sizin için ne ifade ediyor?
20 yıllık sanat hayatım boyunca ürettiğim bazı eserlerim PTT A.Ş.’nin 2016 Pul Emisyon Programı’nda yer
alan “Türk Sanatları Konulu Sürekli Posta Pulları” için
seçildi. Bu pullardaki eserler çok özel tasarımlarımdır.
Pula basılmak üzere seçilmelerinin ardından tasarlama
aşamasındaki görüşmeler sonucunda eserlerin nihai
hali kararlaştırıldı ve basılmaları kesinleşti. Eserlerimi
pullara taşıyan, tasarımlarımın gelecek nesillere filateli

Öncelikle Dünya Posta Kongresi’nin ilk kez Türkiye’de,

vasıtasıyla ulaşması ve böylece tarihî değer taşımasına

İstanbul şehrinde yapılmış olması ülkemiz için çok gurur

vesile olan PTT A.Ş.’ye teşekkür ederim.

54

Çok a“kIllanIyorum”

Cem Tecimen

Perspektif

Endüstrİ 4.0
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Endüstri 4.0 nedir diye iyi ve kapsamlı
bir araştırma ve okuma yaptığımda
aslında basitçe şunu görüyorum:
Bu kavram bir vizyonu ifade ediyor.
Bu vizyon, yıllardır süren bir gelişimin
güncel teknolojinin imkanlarıyla
ilerletilmesine işaret ediyor.

Kimsenin bilmediği, hayal etmediği şeyleri değil, olmuş
olanı tam da olmuş olduğu gibi yazdığımızda bugünün
teknolojisinin aslında ne kadar hızlı geliştiğini anlayabileceğiz. Bu hızlı gelişimin içinde zaman zaman suda
süzülen bir yaprak gibi ilerlerken nereden nereye geldiğimizi fark etmiyoruz. Yoksa ediyor muyuz?
Basit bir-iki hatırlatma yapacağım ve bunları da kendi
yaşam sınırlarım içerisinden alıntılayacağım izin verirseniz. Siyah-beyaz televizyonu bilmeyenler muhakkak
vardır ama ben tam o geçişi yaşadım. Siyah-beyazdan,
renkliye… Sonra, mektup arkadaşlığımız vardı bizim.
Küçükken, henüz ilkokuldayken PTT’nin mektup arka
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Bugün “drone”lardan,
robotlardan,
nesnelerin
internetinden,
İngilizcesiyle “internet
of things”ten söz
ediyoruz. Peki, bu
arada hayatımıza
parlak harflerle
giren ve sonra solgun
harflerle çıkan
markalardan da
bahsedelim mi?

daşlığını geliştirmek için açtığı bir yarışmadan aldığım
bir ödülüm de olmuştu. PTT’nin kalbimi o zamanlardan
kazandığını itiraf etmeliyim. Çok uzak gibi değil mi?
Devam edelim. Kişisel bilgisayarlar, toplama bilgisayarlar, disketlerimiz, kasetlerimiz, CD’lerimiz, o ilk internet
bağlantısının sesleri, ilk sohbet odaları... Aman Allah’ım,
sanki bir geçmişe yolculuk filmi gibi değil mi? Oysa daha
neler neler! Bizim bir 20 sene içinde gördüğümüz gelişimi hayal edebilmek mümkün müydü?
Bugün “drone”lardan, robotlardan, nesnelerin internetinden, İngilizcesiyle “internet of things”ten söz ediyoruz.

Perspektif

Arada hayatımıza katılan sosyal platformları yazmayalım ki sınırlı yazı alanımızı bitirmeyelim. Peki, bu arada
hayatımıza parlak harflerle giren ve sonra solgun harflerle çıkan markaları yazalım mı? Bilemedim ama sadece birkaç örnek yetebilir belki: Digital diye bir bilgisayar
markası bir şey ifade ediyor mu? Compaq? Şimdilerde
Blackberry ve Nokia neredeyse unutulmak üzere. Yaz-
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dıkça yaşlandığımı hissediyorum. (Dergi editörümüzden

var mı? Google? Tabii ki! Eskiden olsa belki Meydan

ricam, bir gençlik fotosu lütfen yazarın yanına.) Kusura

Larousse’a bakmamız gerekirdi. Acaba bunları hâlâ

bakmayın, hemen geri dönüyoruz konumuza. Mobil ci-

saklayanlar var mı? Ah, yine geçmişe gitti aklım. Ka-

hazlarımızın gelişimini buraya koymadım; işletmelerde,

famız dağılmadan konuya dönelim. Endüstri 4.0 nedir

fakslarda gelinen noktayı yazmadım.

diye iyi ve kapsamlı bir araştırma ve okuma yaptığımda

Dünya çok büyük bir hızla ilerlerken bazen kendi kabu-

ifade ediyor. Tabii ki üretim konusunu öncelik yapmış bir

ğumuza kapanıp bu gelişmelerin etrafımızda ve bizzat

ülkeden, Almanya’dan çıkan bu vizyon, yıllardır süren

bizim hayatımızda yaşandığını göremeyebiliyoruz. Say-

bir gelişimin güncel teknolojinin imkanlarıyla ilerletil-

gın bir psikiyatr bir dönem benim radyo programlarımı

mesine işaret ediyor. Neden 4.0 da 1.0 değil diyenler

dinlemekten vazgeçtiğini, çünkü bu kadar fazla geliş-

için yine geçmişe gitmemiz gerekiyor. Üzgünüm! Üretim

meyi izlemenin bile yorucu etkileri olduğunu söylemişti.

söz konusu olduğu için, üretimin kısa tarihine göz atma-

Bunu söylediğinden bu yana neler olduğunu bir bilse

mız lazım. 1784 yılı ilk durağımız. 1784 buhar gücünün

herhalde kendisine bir kez daha hak verirdi.

üretimde, ilk olarak dokuma tezgahlarında kullanıl-

Dergi editörümüz bana Endüstri 4.0 hakkında yazmamı

bilme yenler, siz de bir Google ziyareti yapabilirsiniz…

salık verdiğinde kendisine olan saygım ve konuya olan

Onlar bakarken biz devam edelim. İşte bu dönem

merakım gereği biraz araştırma yaptım. Aslında bu-

Endüstri 1.0 dönemi. Daha sonra ise İngiliz bilim adamı

gün bir araştırmanın nasıl yapıldığını söylememe gerek

Michael Faraday’in 1820’lerde temellerini attığı elektri-

aslında basitçe şunu görüyorum: Bu kavram bir vizyonu

maya başladığı yıla tekabül ediyor. Tekabül kelimesini
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İngiliz bilim adamı
Michael Faraday’in
1820’lerde
temellerini attığı
elektriğin ana
prensipleriyle,
üretim dünyasına
elektrik gücü
girmeye başlar. Bu
dönem Endüstri 2.0
dönemini tarif eder.

ğin ana prensipleriyle, üretim dünyasına elektrik gücü
girmeye başlıyor. Bu dönem de ikinci durağımız olan
Endüstri 2.0 dönemini tarif ediyor. Elektriğin üretimde
kullanılmaya başladığı dönemin sonrasında 1970’lerde
elektroniğin üretim tesislerine girmesi ise Endüstri 3.0,
yani bugünler. Şimdi Endüstri 4.0’a nasıl gelindiğini anlıyoruz diye umuyorum.
O halde Endüstri 4.0’ı açmaya başlayabiliriz: Terim,
üretim tesislerindeki cihazların bir bütün olarak yönetilmesi kadar tek tek kendilerinin hatalarını ve performanslarını da yönetmeye yarayan bir sistemi ifade
ediyor. Bir düşünün bakalım son yıllarda teknolojik
cihazları, kavramları, şehirleri ve daha nicelerini tekno-
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lojiyle neye çevirdik? Buldunuz mu? “Akıllı”ya tabii ki…
İşte bu Endüstri 4.0 da “akıllı üretim” gibi tarif edilebilir.
Akıllı telefonlardan, akıllı fırınlardan sonra başımıza bir
de akıllı üretim tesisleri çıktı. Yazacak daha nice alanım
olduğu için bu akıllı tesislerin ne menem bir şey olduğunu biraz daha detaylandıracağım. Bir fabrika düşünün,
burada neler vardır? Kalıphanesi, boyahanesi, ürün
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geliştirme bölümleri, test cihazları, üretim bantları,

üretilmesine yardımcı olacak; daha nitelikli ve tabii

vidaları sıkan robotları, montaj yapan insanları, bitmiş

ki akıllı ürün çıkmasına yarayacak. Bu kadarla sınırlı

ürünlerin yerleştirilmesi, depolanması, sevk edilmesi,

değil, ürünün üretim sonrası takibini ve arızalanması

yedek parça deposu, atıkların toplanması, sonrasında

halinde devreye girecek sürecin izinin sürülmesini içine

ürünlerin dağıtımı. Sanırım kabaca bunları sayabiliriz.

alan kapsamlı bir devrimin tarifini yapıyoruz basitçe.

Kişisel olarak klavyeler, fareler, cep telefonları, tabletler
ve nice elektrikli ev aleti üreten fabrikanın üretim tesislerini gezmiş ve oralarda bilfiil zaman geçirmiş biri olarak bugün pek çok fabrikanın teknolojik olarak Endüstri
4.0 için epey yolu olduğunu söyleyebilirim. Bugün dahi
en teknolojik cihazların montajlarındaki insan emeğinin
payı yadsınamaz durumda. En azından benim gözlemim bu yönde oldu. Peki, bu Endüstri 4.0 vizyonuyla,
yani akıllı tesislerle temel olarak ne değişecek? Elbette insan hatası katsayısı düşecek. Bir cihazın üretim
sürecindeki ilerleyişinde üretimdeki diğer cihazlarla
konuşabilmesini, üretim bantlarındaki cihazların bakım

Endüstri 4.0 kavramının arka planına yani son yıllarda
gelişen teknolojilere de bir göz atarsak neler oldu neler!
Mesela mobil devrimin gelişimiyle cihazların birbiriyle
haberleşmesini sağlayan M2M (makinadan makinaya)
iletişimin başlamasıyla Endüstri 4.0’ın önünü açan teknolojilerin devreye girdiğini söyleyebiliriz. En azından
ben bu gelişmeyi basitçe böyle anlıyorum. Bunlara
ilave olarak da mobil gelişimin bugün nesnelerin internetiyle desteklenmesinin de birkaç teknolojik imkanın
birleşmesine vesile olduğu ortada. İşte bunlar Endüstri
4.0’ın temel belirleyici teknolojileri gibi tarif edilebilir.

zamanlarını kendilerinin hatırlatmasını sağlayacak,

Baktığımızda her biri ayrı bir yazının konusu olabilecek

organize bir sürecin basit bir aksam hatasından sek-

derinlikteki bu teknolojileri de belki sonraki yazılarımız-

teye uğramamasını mümkün kılacak ve tabii ki sonuç

da yeniden ele alırız, ancak nesnelerin interneti kavra-

olarak daha fazla üretime ve o oranda da hatasız ürün

mını da basitçe tarif etmemiz gerekirse, bunu nesnele-
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rin/cihazların birbirlerine veya daha büyük bir sisteme
bağlı olmaları ve veri iletmeleri olarak tanımlayabiliriz.
Makinaların haberleşmesine ilave olarak nesnelerin
internetinin gelişiyor olması önümüzdeki birkaç yılda
üretim teknolojilerinin geliştirilmesinin en temel hızlandırıcıları olabilir.
İçinde yaşadığımız küresel pazar dünyasında ekonomik
büyümenin sürdürülebilir olabilmesi için çözümler düşünenler bize şimdi de akıllı üretimi öneriyor. Bu yolculuk
kısa ve zahmetsiz bir süreç değil şüphesiz.
Üretim dediğimizde dünyanın üretim tesisine dönüşmüş
olan Çin’de bulunan ve hava kirliliğini önemli boyutta artıran, insan sağlığının üretim maliyetinden daha
önemsiz sayıldığı çok sayıda tesisin bu tezleri üreten arkadaşlarla aynı gezegende olduğuna inanmakta bazen
güçlük çeksem de benim de dileğim bu günlere hızlı bir
şekilde ilerlenmesi. Çin’de çok sayıda dünya standartlarında tesis olduğunu da belirtelim ki Çin’le ilgili bir yanlış
anlaşılmanın da önüne geçelim geçebildiğimiz kadar…
İzin verirseniz, yazımı bir fıkrayla bitireceğim. Ayşe ile
Fatma bir akıl hastanesinde kalıyorlarmış. Fatma in-

Perspektif

tihar etmek için kendini havuza atmış ve bunu gören

İnsan kullandığı
cihazları akıllandırırken
kendisi için yarattığı
çevre kirliliği, atıklar
ve küresel sermayenin
tüketicileri olmamayı
öğrenir ve bu
devinimin insanlık için
oluşturduğu riskleri
yönetebilecek kadar
kendisi de akıllanır mı?

Ayşe hemen peşinden atlayıp onu kurtarmış. Doktorları
Ayşe’nin bu davranışından sonra onun düzeldiğini anlamış ve onu hastaneden çıkarmaya karar vermiş. Bu
kararlarını da şöyle açıklamışlar: “Ayşe, sana bir iyi bir
de kötü haberimiz var. İyi haber, seni taburcu ediyoruz;
kötü haber, dün kurtardığın Fatma odasında kendini
asarak intihar etmiş.” Ayşe buna safça, “Yo, onu ben kurusun diye astım” diye yanıt vermiş. Bu fıkrayla sözümü
bağlamak isterim: Endüstri 4.0 vizyonunun önümüzdeki
birkaç on yıl içerisinde gerçekleşmesi mümkün olur mu
göreceğiz, ancak teknolojinin hayatımıza girişinden bu
zamanlara, ekonominin çok daha hızlı ve verimli büyüdüğü, refah seviyesinin arttığı doğru. Bir de şu açıdan
bakarsak, insan kullandığı cihazları akıllandırırken
kendisi için yarattığı çevre kirliliği, atıklar ve küresel sermayenin tüketicileri olmamayı öğrenir ve bu devinimin
insanlık için yarattığı riskleri yönetebilecek kadar kendisi
de akıllanır mı yoksa Ayşe gibi kendimiz yaptık zaten der
geçer mi? Bunu da bekleyip göreceğiz...

Elvin Otman

İletişim teknolojileri tarihi
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TELEVİZYON

EVLERDEKİ SİHİRLİ KUTU
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Modern çağın vazgeçilmezlerinden biri... Kitle iletişim
araçlarının en yaygın ve en etkilisi… Çoğumuz için
belki de bir bağımlılık, evimizin en sevilen misafiri. Sihirli
kutu televizyon, çok değil bir asırdan daha kısa süre
önce girdi yaşamımıza. Ondan sonra ise hiçbir şey eskisi
gibi olmadı... Görünen o ki, televizyon ve artık büyük bir
sektör haline gelen televizyon yayıncılığı
gelecekte de yaşantımızda büyük değişiklikler
yaratmaya devam edecek.

Bir vericiden elektromanyetik dalga halinde yayılan

Eşzamanlı olarak, belki de Baird’den bile habersiz, Ame-

görüntü ve seslerin ekranlı ve hoparlörlü alıcılar saye-

rikalı fizikçi Philo Farnsworth de havadan uzağa görüntü

sinde yeniden siyah-beyaz ya da renkli görüntü ve sese

iletmeyi mümkün kılmaya çalışıyordu. Farnsworth, 14 ya-

çevrilmesini sağlayan televizyon, iletişim tarihi açısın-

şında tarlada çalışan bir çocukken hayal ettiği şeyi, 1927

dan bir devrim kabul edilir. 1923 yılında İskoç mucit John

yılında orta halli bir fizik laboratuvarında gerçekleştirme-

Logie Baird tarafından bulunan ve tasarlanan, daha

yi başardı. 100 çizgiden oluşan, gerçek anlamda çalışan

sonra ise Yunanca uzak anlamına gelen tele ve Latince
görmek anlamına gelen visio sözcüklerinin birleştirilmesi ile türetilen televizyon adıyla anılmaya başlayan
alet, mesajların yalnızca yazılı ya da sesli iletildiği dünyaya yepyeni bir boyut kazandırdı. O dönemde radyo
artık bilinen ve yaygın olarak kullanılan bir iletişim
aracıydı. Ne var ki insanoğlunun dizginlenemez merakı, sadece sesin değil aynı zamanda görüntünün de
uzağa ulaştırılabilmesinin yollarını aramaya itmişti pek
çok bilim insanını. Baird, mekanik olarak döndürülen

ilk televizyon, Farnsworth’ün icadıydı.
Televizyon sisteminde temel olarak 9 önemli öge bulunmaktaydı. Görüntüleri kaydeden video cihazının yerleştirildiği resim kaynağı, mikrofonlardan alınan sesleri
kaydedip ses çıkışlarına yönlendiren ses kaynağı, radyo
sinyalleri ile ses ve görüntüyü taşıyan verici vasıtasıyla
görüntü ve ses verici antene taşınıyordu. Verici anten,
radyo dalgalarını televizyon aletinin alıcısına taşıyor, bu
alıcı da gelen dalgaları televizyon alıcısına yönlendirerek
dalgaların yeniden ses ve görüntüye dönüşmesini sağ-

diskler yerleştirdiği cihazıyla görüntüyü bir oda uzağa

lıyordu. Televizyon ekranı görüntüyü, hoparlör ise sesi

nakletmeyi başardı. Daha sonra, başlangıçta noktalar

yansıtıyordu. Televizyon üzerinde bulunan düğme ya da

halinde ve titrek olan görüntülerin kalitesini yükseltecek

daha sonra geliştirilen tuşlar ise kanal değiştirmeye ya da

yeni sistemler de geliştirdi.

ses yüksekliğini ayarlamaya yardımcı oluyordu.
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1923 yılında İskoç mucit
John Logie Baird tarafından
bulunan ve tasarlanan,
daha sonra ise Yunanca
uzak anlamına gelen tele ve
Latince görmek anlamına
gelen visio sözcüklerinin
birleştirilmesiyle türetilen
adla anılmaya başlayan
televizyon, mesajların
yalnızca yazılı ya da sesli
iletildiği dünyaya yepyeni bir
boyut kazandırdı.
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Amerika Birleşik Devletleri’nde televizyonun geliştirilmesinden çok kısa bir süre sonra, 1928’de, WRGB adıyla ilk
televizyon kanalı hizmete girdi. Bir yıl sonra İngiliz BBC
kanalı deneme yayınlarına başladı. 1930’lu yılların başında elektronik televizyonlar piyasaya sürülmeye başladı.
Ne var ki, bu yeni ve gösterişli cihaza sahip olmak için
büyük bir servet harcamak gerekiyordu. Televizyon, o dönemde ancak kendisine sahip olmak için binlerce doları
gözden çıkaran zenginlerin evlerini süsledi. Avrupa’da ise
insanların bir arada bulunduğu ortak alanlara televizyon
yerleştirilmeye başlandı. Alman halkı, 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları’nı televizyondan takip etme fırsatı yakaladı.
Çok değil 10 yıl sonra, artan talep ve üretimle doğru orantılı olarak televizyon fiyatları da düşmeye başladı. 1947
yılına gelindiğinde, Amerika’da 200 dolar karşılığında
televizyon sahibi olmak mümkündü.
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1930’lu yılların
başında elektronik
televizyonlar
piyasaya sürülmeye
başladı. Ne var ki,
bu yeni ve gösterişli
cihaza sahip olmak
için büyük bir
servet harcamak
gerekiyordu.
Televizyon, o
dönemde ancak
kendisine sahip
olmak için binlerce
doları gözden
çıkaran zenginlerin
evlerini süsledi.
Televizyon yayıncılığı
Televizyon, ilk olarak görüntüyü asıl rengiyle değil, siyah-beyaz olarak naklediyordu. 1940’lı yıllarda renkli
televizyon için çalışmalar da başladı. Meksikalı Guillermo
Gonzalez Camarena, renkli televizyon patentini alan ilk
kişi oldu. Ancak renkli televizyonun üretimi ve yaygınlaşması için II. Dünya Savaşı’nın bitmesini beklemek gerekecekti. Renkli televizyon 1960’larla birlikte yine Amerika’da
yaygınlaşmaya başlayacak; 1967’de İngiltere’de BBC 2 ilk
renkli televizyon yayınını gerçekleştirecekti.

Japonya da katıldı. 1963’te Almanya’da Walter Bruch tarafından PAL sistemi geliştirildi. Türkiye ve pek çok Avrupa
ülkesi, 625 çizgi ve 50 Hz’lik bu sistemi kullanacaktı. PAL’a
alternatif olarak Fransa’da SECAM sistemi geliştirildi. 819
çizgilik bu sistem ise yalnızca Fransa, Rusya, Macaristan
ve Cezayir tarafından benimsenecekti.

Hızla değişen teknoloji
Televizyon o kadar hızlı benimsendi ki 1960’lardan sonra hemen her evde yerini almaya başladı. 1947 yılında
Amerikan toplumunun yalnızca binde beşi televizyon

Televizyon kullanımının hızla yaygınlaşması, televizyon

sahibiyken bu oran 1962’de yüzde 90’a yükselmişti bile.

sistemlerinin de kurulmasını beraberinde getirdi. 1954

Yayın teknolojisindeki en önemli adım ise aynı yıl Avrupa

yılında Amerikan Ulusal Televizyon Sistemleri Komi-

ve Amerika arasında haberleşmeyi sağlayacak Telstar 2

tesi (NTSC) faaliyete geçti. 525 çizgi ve 60 Hz’lik bu

uydusunun yörüngeye yerleştirilmesi oldu. Yayınların uydu

sisteme daha sonra Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri ile

üzerinden yapılmaya başlaması hızı artırdı ve görüntü
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TRT, Ankara
Mithatpaşa Caddesi’nde
bulunan binasındaki
bodrum kat stüdyosundan
yaptığı yayınla ve spiker
Mahmut Tali Öngören’in
“Burası 3. Bant, 5.
Kanal’dan deneme yapan
Ankara Televizyonu. Sayın
seyirciler, bugün
31 Ocak 1968 Çarşamba.
Ankara’dan televizyon
yayınına başlıyoruz”
anonsuyla buluştu
izleyiciyle.
kalitesini de geliştirdi. Sayısal yayın başladı. 1973 yılında
piyasaya sürülen ilk geniş ekran televizyonu, 1988 yılında
Sharp firmasının ürettiği ilk LCD televizyon izledi. 90’lı
yılların sonunda plazma televizyon geliştirildi. 2004’te ise
Sony markası ilk LED TV’yi piyasaya sürdü. Günümüz tek-

İletişim teknolojileri tarihi

nolojisi, bilgisayar özellikli ve internet erişimli akıllı televizyonlarla birlikte 3 boyutlu televizyonları da yaşamımıza
dahil etti. Bilim dünyası, özel gözlüksüz izlenebilecek 3
boyutlu televizyonlar üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Türkiye’de ilk televizyon yayını: İTÜ TV
Ülkemizin televizyonla tanışması ise ancak II. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi
Yüksek Frekans Kürsüsü Başkanı Mustafa Santur, savaş
sonrası yaptığı bir Avrupa gezisinde tanıştı sihirli kutuyla.
Daha sonra asistanı Adnan Ataman’la birlikte televizyon
yayınını üniversite bünyesinde gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Üniversitenin Taşkışla’da bulunan binasının çatı katı bir televizyon stüdyosuna çevrildi. Philips
şirketi tarafından temin edilen bir verici ve kamerayla 9
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70’li yıllarda toplumun
yalnızca yüzde 55’i
televizyon sahibiydi ama
sihirli kutunun cazibesine
kapılan kesim çok daha
genişti. Televizyonu
olmayan aileler olanlara
gidip “Dallas”, “Kara
Şimşek” gibi dizileri, spor
karşılaşmalarını izliyordu.
Halit Kıvanç bu misafirlere
daha sonra “telesafir”
adını verecekti.

Temmuz 1952 günü ilk deneme yayını gerçekleştirildi. O

kat stüdyosundan yaptığı yayınla ilk kez 31 Ocak 1968 ta-

dönemde İstanbul’da 10 televizyon bulunmaktaydı. Bu

rihinde buluştu izleyicisiyle. Spiker Mahmut Tali Öngören,

televizyonlardan biri üniversitenin toplantı salonuna yer-

“Burası 3. Bant, 5. Kanal’dan deneme yapan Ankara Tele-

leştirildi. İTÜ TV, Haziran 1953’den sonra haftada bir gün

vizyonu. Sayın seyirciler, bugün 31 Ocak 1968 Çarşamba.

18:00-18:30 saatleri arasında 1. Bant’tan 100 Watt güçle

Ankara’dan televizyon yayımına başlıyoruz” diye yaptı ilk

yayın yapmaya başladı. İstanbullu televizyon izleyicisi,

anonsu. İlk başta haftada 3 gün üçer saat yapılan yayın,

Halit Kıvanç, Fecri Ebcioğlu gibi isimlerle ilk kez İTÜ TV

bir yıl sonra haftada 4 güne yükseltildi. 1974’te haftanın

aracılığı ile karşılaşacak; 12 Kasım 1961’de Türkiye-Sovyetler

her günü yayın yapılmaya başladı. Yayın gece 12’de sona

Birliği futbol karşılaşmasını naklen izleyecekti.

eriyor, İstiklal Marşı’yla kapanıyordu.

1 Mayıs 1964’te devlet adına radyo ve televizyon yayınla-

1969 yılında insanoğlunun Ay’a ayak basışını, 1972 Münih

rını gerçekleştirmek amacıyla özel yasayla Türkiye Radyo
Televizyon Kurumu (TRT) kuruldu ve Türkiye sınırları dahilinde TRT dışındaki kurumların yayın yapması yasaklandı.
İTÜ TV yayınlarını bir süre daha sürdürse de 4 Şubat
1972’de izleyicilere veda etti ve vericilerini TRT’ye devretti.

Olimpiyat Oyunları’nı TRT’den izledi Türk halkı. 1973’te
İsmet İnönü’nün cenaze töreni naklen yayınlandı. 80’li yılların sonlarında TRT 2, TRT 3 ve TRT GAP yayına başladı.
Renkli yayına tam olarak 1984 yılında geçildi.
70’li yıllarda toplumun yalnızca yüzde 55’i televizyon sa-

TRT’li yıllar

hibiydi ama sihirli kutunun cazibesine kapılan kesim çok

Kapalı devre eğitim yayınlarının ardından TRT, Ankara’da

likleri başladı. Televizyonu olmayan aileler olanlara gidip

Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan binasındaki bodrum

“Dallas”, “Kara Şimşek” gibi dizileri, spor karşılaşmalarını

daha genişti. Böylece televizyonlu evlerde akşam misafir-
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Televizyonun
yaygınlaşması reklam
sektörünü de canlandırdı.
En etkili kitle iletişim aracı
olan televizyon, reklam
dünyasının da ana sahnesi
haline geldi.

izliyordu. Halit Kıvanç bu misafirlere daha sonra “telesafir” adını verecekti. Televizyon öyle etkiliydi ki bu yıllarda
anneler bile çocuklarını televizyon yayınları ile uyutmaya
başladı. Adile Naşit tarafından sunulan “Uykudan Önce”
isimli programı izlemeden yatağa gitmeyi reddeder oldu
çocuklar. Firmalar tanıtımlarını televizyondan yapıyorlardı.
Artık en etkili reklam aracı televizyondu. Telesafir kültürü
ve televizyonun ülkemizde benimsenme süreci, Yılmaz
Erdoğan’ın 2001 yılında çektiği “Vizontele” isimli filme de
konu olacaktı.

Özel televizyonlar
1990 yılında Türkiye’nin ilk özel televizyonu Star 1 yayına
başladı. Onu Tele On, HBB, Show TV, ATV ve Kanal D izledi.
Özel televizyonlar da TRT kökenli spiker ve programcılarla
çalıştı. 1998 yılından beri karasal frekans tahsisi yapılmadığından özel kanallar uydudan ve ücretli televizyon
platformlarından yayın yapmayı sürdürdü. Bugün Türksat
3A ve 4A üzerinden yayın yapan 500’ün üzerinde ulusal
ve yerel televizyon kanalı izleyicileriyle buluşmaya devam
ediyor.
Özel kanalların yaşamımıza girişiyle televizyon yayıncılığı
da hızla gelişti. Tartışma programları, spor karşılaşmaları,
dizi ve filmler, çocuk programları eşzamanlı olarak yayınlanmaya başladı. Televizyonun yaygınlaşması reklam
sektörünü de canlandırdı. En etkili kitle iletişim aracı olan
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televizyon, reklam dünyasının da ana sahnesi haline geldi.
Televizyon o denli etkili bir iletişim aracı halini aldı ki, pek
çok siyasal ve sosyal olayda da önemli görevler üstlendi.
15 Temmuz 2016 darbe girişimi esnasında, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan bir özel televizyon yayınına canlı
bağlanarak kitlelere seslendi. Bu yayından sonra sokaklara
çıkan ve darbecilere karşı duran halk, bir demokrasi zaferi
kazandı.
Ortaya çıkışından 90 yıl gibi kısa bir süre sonra televizyon
artık her evde. Hatta pek çok evde bir değil birden fazla
televizyon var. Türkiye, günde ortalama 4,5 saat televizyon
izleme süresiyle dünyada televizyonun en fazla izlendiği
ülkeler arasında ikinci sırada yer alıyor. Türk halkının televizyona olan ilgisi önümüzdeki yıllarda da artarak süreceğe benziyor.
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SERDAR ASLAN:

GÜNÜMÜZ TEKNOLOJILERI
SAYESINDE ILETIŞIM HIZI
SANIYELERLE IFADE
EDILEBILIYOR
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Seramik eğitimini tarih ve kültüre
duyduğu ilgiyle harmanlayan
Serdar Aslan, birçok başarılı
sergiye imza atmış bir sanatçı.
Gelişen iletişim olanaklarının
kültürel ve sanatsal çalışmaların
yürütülmesinde büyük kolaylık
sağladığına değinen Aslan, “Bu
sayede evrensel bir sanat algısı
oluşuyor ve bu algı oldukça hızlı
şekilde gelişiyor” diyor.

Sizi ülkemizin birçok kültür varlığıyla ilişkili olarak çalışmalar
yürüten bir seramik sanatçısı olarak tanıyoruz. Bu alanda
eğitim almaya nasıl karar verdiğinizi öğrenebilir miyiz?
1984 yılında okul öncesi eğitim programında yaptığım çizim
ve tasarımları keşfeden babam, sanata olan ilgi ve yeteneğim
konusundaki farkındalığımın gelişmesini sağladı. İlk sanatsal
eğitimlerimi alana dek klasik edebi eserler, görsel sanatların
neredeyse tüm alanları ve dünya müziklerini içine alan geniş
bir sanatsal görgü ve algı ile gelişmemi mümkün kıldı. Böylelikle kendimi oldukça meşakkatli ama bir o kadar da heyecanı
mutlulukla pekiştiren, insanın kendine dair keşifleriyle dolu
sanatsal alanlarda çalışırken buluverdim. Bireyin ailesi, kişisel gelişimi konusunda oldukça büyük öneme sahiptir. Çocuk
yaşlarda keşfedilen yetilerin doğru eğitimle bir araya geldiğinde son derece başarılı bireyler yetişmesini sağlayacağını
söyleyebilirim.
Öncelikle, ister seramik ister resim, ister heykel ister müzik
veya mekanik, hangi alanda çalışıyorsanız çalışın bilimden
uzak soyut bir yaratıcılığa dayanmak sanatın varoluş temellerine aykırıdır. Bilimsel bir yöntem ve gerçeklikten yoksun bir
çalışma sanat değildir. Sanatın içinde rastlantı kabul edilemez.
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Ülkemizin zengin coğrafi, kültürel ve etnografik birçok
kültür varlığına ilişkin çalışmalarımı rastlantısallıktan
uzak bilimsel saptamalar doğrultusunda, evrensel estetik
anlayışına uygun duygu ve düşünceler harmonisi eşliğinde, form ve figürlerde şekillendirerek anlamlandırmaktayım.
Erken yaşta başladığınız sanat kariyerinizde sizi seramik alanında uzmanlaşmaya teşvik eden unsurlar neler
oldu?
Seramik bilimi ve sanatı ile lisede tanıştım. Seramik çamurunun plastik, yani kolay şekil alabilen yapısı sayesinde
sevgimi, heyecanlarımı, mutluluklarımı, kırgınlıklarımı ve
üzüntülerimi, konuşma veya yazmayla ifade edemediğim
duygularımı kil yardımıyla şekillendirerek bunları dünyayla paylaşabileceğimin farkına vardım.
Biçimsiz bir çamur kütlesine boyutlandırdığım duygularımın başka coğrafyalarda yaşayan insanlar tarafından
hissedilebildiğine tanık olduğum zaman kendini konuşa-

Röportaj

“İster seramik ister
resim, ister heykel
ister müzik veya
mekanik, hangi
alanda çalışıyorsanız
çalışın bilimden uzak
soyut bir yaratıcılığa
dayanmak sanatın
varoluş temellerine
aykırıdır.”

rak ifade etmeye yeni başlamış, artık ağlamadan çevresi
ve dünyayla irtibat kurabilen küçük bir çocuğun sevincini
bir kez daha yaşadım. Bu duygusal farkındalığım sayesinde seramik bilimi ve sanatı alanında uzmanlaşmaya
karar verdim.
Tarihin derinliklerinden günümüze doğru incelemeler
yapmaya başladığım zamanlarda ilgimi çeken ve o günden beri hâlâ incelemeye devam ettiğim “Ege ve Akdeniz
Uygarlıkları Kullanım Kapları” başlıklı araştırmamda çocukluğumda tanıştığım seramik bilimi ve sanatına amatörce giriş yapmıştım.
Ege ve Akdeniz bölgelerinde tarih boyunca yaşamış tespit
edebildiğimiz uygarlıkların, gündelik yaşamı aktaran ya
da mitolojiden sahneler sergileyen değişik üretimlerini
belirleyip kullanım alanlarına göre sınıflandırmaya başladığımda, döneminin en ünlü seramik sanatçısı ve seramik ressamı Eksekias’ın eserlerine attığı imzayı fark ettim:
“Eksekias Egraphse M’Kapoiesen” (Eksekias beni yaptı ve
boyadı). Eksekias’ın diğer coğrafyalardaki sanatçılardan
farklı olarak çalışmalarına imza atmanın yanı sıra cansız
form ve figürlerin dillenmesini istediğini ve bunu mümkün
kıldığını gördüğüm zaman müthiş derecede etkilendim.
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Dışarıdan bakıldığında sadece bir imza gibi gözüken yazı

diği ülke kentlerini derinden etkileyerek köklü şekilde de-

form ve figürlerinin dillendirildikleri zaman birbirinden

ğiştirmiştir. Bunun en güzel örneklerinden biri de Antalya

farklı ve etkileyici şekillerde, adeta bireylermiş gibi can-

şehrimizde yaşanmış; Expo 2016 sergi alanı, Ağustos ayı

landıklarına tanık oldum. Beni oldukça etkileyen bu du-

sonu itibarıyla 2 milyon kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

rumun seramik sanatı tarihi içinde oldukça önemli bir yeri

Bu ziyaretçilerin önemli bir kısmının sergimizi inceledi-

olduğunu düşünüyor ve bu sanat alanında çalışmaktan

ğini biliyoruz. Diğer yandan Antalya İl Kültür ve Turizm

gurur duyuyorum.

Müdürlüğü verilerine göre 2016 yılının ilk 8 ayında en çok

Antik Çağ’dan Orta Çağ’a Phaselis Sikkeleri Seramik
Sergisi yerli ve yabancı konukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Serginin hazırlık ve hayata geçirilme sürecinden
bahseder misiniz?
Phaselislilerin phaseleiton adı verilen sikkelerinden esinlenilerek tasarlanan seramik sergisi projesinin araştırmalarına Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü’nün destekleriyle Ağustos 2014 tarihinde
başladım. Proje sürecini yaptığım yüzey araştırmaları,
ardından envanter ve atölye çalışmalarıyla 2016 yılının

gelir sağlayan ören yeri 1 milyon 290 bin 815 TL ile Phaselis
Antik Kenti olmuştur. Böylece, Akdeniz Üniversitesi’nin bulunduğu kente önemli bir kültürel katkısı olarak da değerlendirilebilecek olan sergimiz, yine Antalya il sınırlarımız
içerisinde yer alan Phaselis Antik Kenti için de çok önemli
farkındalık oluşturmuştur. Bu sayede Antalya’nın kültürel
birikimini yansıtan Antik Çağ materyal ve metotlarıyla
tasarladığımız Antik Çağ’dan Orta Çağ’a Phaselis Sikkeleri Seramik Sergisi’yle toplumsal, bilimsel ve sanatsal
anlamda gerek şehrimiz ve ülkemizde gerek uluslararası
platformlarda farkındalık yaratıldı ki biz de bunu hedef-

Şubat ayına kadar yoğun ve özverili şekilde yürüttüm.

lemiştik. Sergimiz sayesinde ülkemizin kültür ve turizmine

Bir yılı aşkın bir süreçte gerek metodolojik gerek sanat-

yaptığımız katkı bizi oldukça mutlu etti.

sal bakış açıları doğrultusunda nümismatik buluntuları
asıllarına bağlı kalarak yaklaşık 4 kat büyütüp kil (seramik çamuru) kullanarak elde yeniden ürettim. Serginin
MÖ 6. yüzyıldan MS 3. yüzyıla kadar kronolojik bir perspektif içinde titizlikle belirlenen 20 sikkesinin tasarımını
yeniden şekillendirdim.
Uzun bir süreç içerisinde üzerinde çalışılan sikke örneklerinin karakteristik özelliklerinin farkına varmak için yoğun
bir çaba gösterdim. MÖ 6. yüzyıldan başlayarak MÖ 4.
yüzyıla dek üretilmiş sikkelerin ön yüzlerinde gemi pruvaları, arka kısımlarında ise gemilerin pupaları resmedilmiştir. Sikkelerin üretildiği ve kullanıldığı bu dönem içinde
gemi teknolojisinin hızlı bir şekilde gelişme gösterdiği
açıkça görülmektedir.
Sikkeler üzerinde betimlenen gemilerden, Antikite boyunca gelişen gemi tasarımlarının günümüze dek etkisini
sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Söz konusu gelişim süreci
hakkında farkındalık yaratan unsurlar olarak sikkelerin
tarihî belge niteliği taşıdığını düşünüyorum.

Türk Gölge Tiyatrosu ve Ortaoyunu ile İtalyan halk tiyatrosu Commedia dell’Arte ve Japonya’nın geleneksel
tiyatrosu Nô üzerine yürüttüğünüz çalışmalarda kültürlerarası etkileşim alanında elde ettiğiniz bazı ayrıntıları
bizimle paylaşır mısınız?
2011 yılının sonbahar aylarında o esnada yüksek lisans
eğitimi aldığım Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Kütüphanesi’nde John Rudlin’in Commedia
Dell’Arte eseriyle karşılaşarak çocukluğumdan beri ilgimi
çeken maskeli tiyatro türü Commedia dell’Arte araştırmalarıma süratli bir başlangıç yapmış oldum.
Tiyatro, maske, insan ve sahne konusunda değerli hocam
Özdemir Nutku’nun danışmanlığı ve fikirleri doğrultusunda çalışmalarımı tamamladım. Geliştirdiğim maske-büst
karakterler ile ilk kişisel illüstrasyon ve seramik heykel sergimi, 2013 yılının Şubat ayında İzmir İtalyan Konsolosluğu’nun desteğiyle ve Konsolosluğun Kültür İşleri’nde görev
yapan Dr. Livio Angelisanti küratörlüğünde, İtalyan Kültür
Merkezi Carlo Goldoni Salonu’nda İzmirli sanatseverlerle

Dünya Fuarı olarak da bilinen ve 19. yüzyılın ortalarından

buluşturdum. Fransa’nın Marsilya kentinde yaşayan John

itibaren düzenlenen uluslararası Expo etkinliği, düzenlen-

Rudlin’e ulaşıp eserinden esinlenerek ürettiğim çalışma-
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Röportaj

“Tiyatro, maske,
insan ve sahne
konusunda
değerli hocam
Özdemir Nutku’nun
danışmanlığı
ve fikirleri
doğrultusunda
çalışmalarımı
tamamladım.”

larımın görsellerini kendisine posta yoluyla sundum ve
takdirini kazandım.
Süreç içerisinde Türk Gölge Tiyatrosu ve Ortaoyunu, İtalyan halk tiyatrosu Commedia dell’Arte ve Japon Nô tiyatrosu mask ve karakterlerinin coğrafi farklılıklara rağmen
birbirleriyle girift bir ilişkisi olduğunu fark ettim. Onca
coğrafi farklılığa rağmen kültürlerin birbirleriyle benzerliklerini görsel sanatlarına yansıtmaları beni oldukça
etkiledi ve bu konu hakkında detaylı çalışmalar yapmaya
teşvik etti.
Antik Akdeniz uygarlıklarının günümüzde sanata ne gibi
katkılar sağladığını düşünüyorsunuz?
Antik Akdeniz uygarlıkları, varlıklarını deniz yaşamına
dayalı ve bağımlı şekilde sürdürmüşlerdir. Deniz, kültürlerini ve etnografyalarını doğrudan etkilemiş ve bu
etki doğrultusunda yaşam ve sanatlarına konu olmuştur.
Beslenme ve yemek kültürü, bir uygarlığın karakterini,
fiziksel ve zihinsel yapısını biçimlendirir, şekillendirir.
Deniz kültürünün hâkim olduğu uygarlıkların gelişimleri,
keşifleri ve yapıları hissedilir derecede farklılık arz eder.
Bunun nedeni olarak, su ürünleri ve deniz mahsullerinin
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yapısal özelliklerindeki zenginlik, kısacası deniz kültürü

İletişim teknolojisindeki değişimlerin günlük hayat ve

gösterilebilir.

sanat üzerindeki etkisini nasıl değerlendirirsiniz?

Akdeniz uygarlıklarının pişmiş topraktan ürettikle-

İnsanlık tarihinin varlığını ve gelişimini en net şekilde

ri kullanım ve sunum kaplarında su ürünleri ve deniz

Neolitik Dönem’in ikinci yarısından itibaren takip edebi-

mahsullerinin yapısal zenginliklerinin Antik Çağ’daki

liyoruz. Yerleşik hayatın dünya üzerinde farklı coğraf-

sanatsal yansımasını görürüz. Deniz ürünlerinin insan

yalarda yaşamakta olan toplumların gelişimine etkisi

gelişimi üzerindeki zihinsel ve fiziksel etkisi, günümüz-

oldukça önemlidir. Yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte

de araştırmalar sayesinde bilinmektedir. Akdeniz Antik

kültür ve sanatın da gelişmeye başlamasıyla karak-

Çağ toplumlarının düzenli deniz ürünü tüketimi, bu

teristik özellik ve farklılıklar açığa çıkar. Böylelikle her

uygarlıkların süratli gelişimlerini mümkün kılmıştır. Bu

toplumun gerek coğrafi gerek kültürel farklılıklarını sa-

toplumlar, deniz kültürüne dayalı beslenme alışkanlıkları

natlarında görebiliriz.

ve farklılıklarını pişmiş toprak kaplara resmederek kültür
ve sanatlarının günümüze gelmesini sağlamıştır. Ayrıca
pişmiş topraktan yapılma kullanım ve sunum kapları,
antik Akdeniz uygarlıklarına has özellikleri gün yüzüne
çıkarmıştır. Bu eserler, günümüz sanatçılarına esin kaynağı olmayı sürdürmektedir.

Antik çağlarda insani gereksinimlerin çoğalması ve
farklılaşmasıyla karşılıklı alışveriş, yani ticaret başlar.
Farklı coğrafyalarda yaşayan toplumların birbirleriyle
ilk iletişim yöntemlerinden birinin ticaret olduğunu söyleyebiliriz. Zamanla ticari gereksinimlerin karşılanmasının
yanı sıra kültürel özelliklerin ve toplumların karakterini

Eserlerinizi üretirken insan topluluklarının geçirdiği

yansıtan sanatsal yapıtların da paylaşılmaya başladığını

tarihsel dönüşümleri göz önünde bulunduruyorsunuz.

biliyoruz.
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Günümüz teknolojileri sayesinde binlerce kilometrelik
mesafelere rağmen iletişim hızı saniyelerle ifade edilebiliyor. Bu sayede, farklı toplumlara antik dönemlere
kıyasla oldukça hızlı şekilde ulaşabiliyoruz. Bu toplumlar
hakkında yapmış olduğumuz araştırmaları yaşadıkları
coğrafyalara gitmek zorunda olmadan yapabiliyor ve
üzerinde çalıştığımız sanatsal eserleri farklı toplumlarla
paylaşabiliyoruz. Bu sayede evrensel bir sanat algısı
oluşuyor ve bu algı oldukça hızlı şekilde gelişiyor.
Mektup, telgraf, kartpostal gibi geleneksel iletişim yöntemlerini kullanmaya devam ediyor musunuz?
İletişim teknolojisindeki gelişim ve bunun ardından gelen
süratli ve bir o kadar köklü değişim sonucunda mektup,
telgraf ve kartpostal gibi geleneksel iletişim yöntemlerinin gözardı edildiği, hatta çoğumuz tarafından unutulduğunu üzülerek söyleyebilirim.
Çocuk yaşta varlığından haberdar olduğum ama bugüne kadar bir türlü edinemediğim mektup arkadaşlığı,
bana hâlâ cazip gelir. Başka bir karakterin yaşamına

paylaştığı kadarıyla ortak olma ve kendi yaşamından
ilginç kesitleri onunla paylaşma ve bu süreçte sabırla,

Röportaj

heyecanla bekleme düşüncesi beni oldukça heyecan-

“Antik Akdeniz
uygarlıkları,
varlıklarını deniz
yaşamına dayalı
ve bağımlı şekilde
sürdürmüşlerdir.
Deniz, kültürlerini
ve etnografyalarını
doğrudan
etkilemiş ve bu
etki doğrultusunda
yaşam ve
sanatlarına konu
olmuştur.”

landırır. El yazısının karakteristik çizgileri ve doğallığı,
günümüz iletişim kanallarının elektronik yapaylığından
çok daha değerlidir. Dilerim birbirimizden, özellikle de
kendimizden uzaklaştığımız bu iletişim çılgınlığından bir
an evvel uzaklaşır ve geleneksel iletişim yöntemlerimizi
kullanmaya devam ederiz.
Ben en son 2013 yılında John Rudlin’le mektuplaşmıştım.
Commedia dell’Arte karakterlerimin görsellerini göndermek ve çalışmalarım hakkında fikrini almak için kişisel elektronik posta adresini istemiştim. Kendisi zamanının çoğunu Fransa Marsilya’da bir kasabada geçirdiğini
ve eserlerini o kasabada ürettiğini belirtmiş ve bulunduğu bölgede internet olmadığını, fakat postayla kendisine
ulaşabileceğimi söylemiş ve ardından posta adresini
vermişti. Ben de heyecanla büyük bir dosya hazırlayıp
hem çalışmalarımın görsellerini hem de açıklamalarını
titizlikle ve özenle elde yazarak kendisine göndermiş ve
heyecan dolu birkaç hafta bekledikten sonra cesaret ve
mutluluk verici yorumlarla buluşmuştum. Bu hoş ve ender mektup anımı sizinle paylaşmak istedim.

Yakup İmre

Dünya destinasyonları
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ORTA ÇAĞ’DAN GÜNÜMÜZE
KALAN BÜYÜ

BERN
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Geçmişten günümüze değin korunan mimarisi,
mazisi ve sosyo-kültürel yapısıyla Avrupa tarihinin
kısa bir sunumunu yapacak nitelikte birikime
sahip olan Bern, içinden nehir geçen birçok
yerleşim gibi büyüleyici bir görünüme sahip.

Dünya destinasyonları
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Bütün şehir Avrupa’nın
özellikle Orta Çağ
sonrası öne çıkan
unsurlarını sergileyen
bir açık hava müzesi
hüviyetinde. Tarih
sanatla, mimari
doğayla, insan hayatla
buluşuyor Bern’de.

Kantonlardan oluşan konfederatif bir yönetim sistemiyle idare edilen İsviçre’nin en büyük dördüncü şehri
ve de facto başkenti Bern, aynı zamanda Bern Kantonu’nun da başkenti. Bern’de ve Bern Kantonu’nda
konuşulan dillerin Almanca ve Fransızca olması Bern’in
olduğu kadar İsviçre’nin de kimliğine ışık tutacak nitelikte. Avrupa’nın en zengin ülkelerinden biri olan İsviçre’nin yüzyıllardır bozulmayan yapısıyla öne çıkan kenti
Bern, eski kıtanın tarihsel ve siyasal olarak belirleyici
konumdaki iki ülkesini, Almanya ve Fransa’yı bünyesinde birleştiriyor adeta. Bütün şehir Avrupa’nın özellikle
Orta Çağ sonrası öne çıkan unsurlarını sergileyen bir
açık hava müzesi hüviyetinde. Tarih sanatla, mimari
doğayla, insan hayatla buluşuyor Bern’de. Yaklaşık
sekiz yüz elli sene önce kurulduğu tahmin edilen şehrin
kurucusu olarak Zahringen hanedanından V. Bertold
gösteriliyor. Avrupa’da birçok yerleşke için anlatılan
adlandırma hikayesi Bern için de geçerli ve şehrin ismi
iki ayrı efsaneye dayandırılıyor. İlki, 1191 yılında şehri
kuran V. Bertold’un civardaki ormanlara avlanmaya
gittiği ve avlayacağı ilk hayvanın ismini şehre vereceği
üzerinedir. V. Bertold’un avladığı ilk hayvan ayı olmuş
ve Almanca ayı anlamına gelen “bär” sözcüğünden
hareketle şehrin ismi de Bern olarak kalmış. İki sözcük

81

arasında herhangi bir linguistik bağlantı olmamasına
rağmen Bern, ayıyla özdeşleşmiş, armasında ve parklardan sokaklara kadar birçok mecrada ayı imgesini
kullanan bir şehir olmuş. Akla daha yatkın gelen bir
diğer anlatım ise şehrin isminin Keltçe toprak, kaya,
yarık, yırtık gibi anlamlar taşıyan “berna” sözcüğünden türediği söylüyor. Şehrin içinde bir yay çizen Aare
Irmağı’nın oluşturduğu görünüm düşünüldüğünde
Bern isminin kökenine dair yapılan bu açıklama daha
inandırıcı oluyor. Tıpkı ismine dair anlatılar gibi birçok
mimari yapıyı, festival ve etkinliği günümüze kadar
canlı bir şekilde taşımayı başaran Bern şehrinin tamamı UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınmış.
Görülmeye değer onlarca mekana ev sahipliği yapan
bu eşsiz şehirde zaman içinde yolculuk yaparmışçasına dolaşmak mümkün. Zira tarihî yapıların çoğu hem
korunuyor hem de günlük hayatta kullanılıyor. Böylece
Bern Orta Çağ’dan kalma bir şehir olarak 21. yüzyıldaki
yolculuğuna devam ediyor.
Kadim zamanlarla modern çağın buluştuğu Bern’in
kalbi denebilecek mekanı Altstadt bölgesi. Orta Çağ
mimarisinin olduğu gibi korunduğu bölge üç tarafı Aare
Irmağı’yla çevrili bir tepede konumlanıyor. 13. yüzyılla

Bern’in Orta Çağ’dan
kalan değerlerinden
biri Hapishane Kulesi.
Aynı zamanda Saat
Kulesi olarak da
bilinen yapı 1246
yılında inşa edilmiş.
Erken Barok Dönem’in
önemli eserlerinden
olan kule, 1641-1644
yılları arasında tarihî
yapısına uygun şekilde
restore edilmiş.
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15. yüzyıl arasında nihai yapısına bürünen bölge zaman içinde çıkan büyük yangınlara rağmen kimliğini
korumayı başarmış. Çeşmeleri, kilise ve katedralleri,
parkları ve evleriyle Bern’in ruhunu net bir şekilde
yansıtan Altstadt, şehrin mutlaka görülmesi gereken
yerlerinden.
Altstadt bölgesindeki en ünlü tarihî yapılardan biri de
Berner Münster ismiyle bilinen Bern Katedrali. 1421
yılında yapımına başlanıp 1893 yılında kulesinin bitmesiyle inşası tamamlanan Bern Katedrali, gotik mimarinin en önemli örneklerinden kabul ediyor. 101 metrelik
kulesiyle İsviçre’nin en yüksek katedrali olma özelliğini
koruyan yapı yıl boyunca binlerce ziyaretçi ağırlıyor.
Bern’in Orta Çağ’dan kalan bir başka değeri Hapishane Kulesi. Aynı zamanda Saat Kulesi olarak da bilinen
yapı 1246 yılında inşa edilmiş. Erken Barok Dönem’in
önemli eserlerinden olan yapı, 1641-1644 yılları arasında tarihî yapısına uygun şekilde restore edilmiş. Hapis-

Dünya destinasyonları

hane olarak kullanılan yapı zaman içinde saat kulesine

Bern’de
ziyaretçilerin yoğun
ilgi gösterdiği
müzelerden
biri Bern Tarih
Müzesi’dir. Milattan
önceki yıllardan
başlayarak
günümüzü de
içine alan geniş
bir zaman
diliminde eserlerin
sergilendiği
müze, etnografik
koleksiyonlarıyla
öne çıkar.

dönüştürülmüş ve bu isimle anılır olmuş.
Bern’in İsviçre için ifade ettiği anlamı en iyi şekilde
gösteren yapılardan biri de simgesel değeriyle öne
çıkan İsviçre Parlamento Sarayı. Mimar Hans Auer
tarafından tasarlanan ve 1902 yılında yapımı tamamlanan bina, İsviçre Federal Meclisi ve İsviçre Federal
Konseyi’ne ev sahipliği yapıyor. Sarayın en önemli
simgelerinden biri çeşmeler. Gece ışıklandırmalarıyla
apayrı bir güzelliğe bürünen çeşmelerin her biri İsviçre’yi oluşturan kantonları temsil ediyor.
Altstadt bölgesinin ve dolayısıyla Bern’in Orta Çağ’dan
kalan büyüleyici yapısının en güzel seyredilebileceği
yerlerin başında ünlü Gül Bahçesi geliyor. Şehre hâkim
bir tepe üzerinde tasarlanmış ve 220 farklı gül türü barındıran Gül Bahçesi Bern’in en çok ziyaret edilen parklarından biri. Eski şehir manzarasını seyrederken spor
veya piknik yapılabilen bir ortam sunan Gül Bahçesi,
romantik havasıyla tercih edilen bir dinlenme mekanı
aynı zamanda.
Bern’in dikkat çeken mekanları sadece tarihî yapılardan oluşmuyor. Geçmişle günümüzü, sanatla doğayı
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Dünya destinasyonları
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İtalyan mimar
Renzo Piano
tarafından
tasarlanan Paul
Klee Müzesi 2005
yılında açılmış.
Dört binden fazla
Paul Klee eserinin
sergilendiği
müzede, başka
önemli İsviçreli
ressamların
yapıtlarına yer
veren geçici
sergiler de
düzenleniyor.

bütünleştiren müzeler de Bern’in görülmeye değer yapıları arasında. Bunlardan biri Alman kökenli İsviçreli
ressam Paul Klee’nin resimlerinin sergilendiği ve aynı
zamanda birçok görsel sanat etkinliğine ev sahipliği
yapan Paul Klee Müzesi. İtalyan mimar Renzo Piano
tarafından tasarlanan müze 2005 yılında açılmış. Dört
binden fazla Paul Klee eserinin sergilendiği müzede aynı zamanda başka önemli İsviçreli ressamların
yapıtlarına yer veren geçici sergiler de düzenleniyor.
Kendine özgü tarzıyla gerçeküstücülük ve dışavurumculuk gibi önemli sanat akımlarında öncülük yapan
ressamlardan olan Paul Klee’nin sanatına göndermeler
içeren bir mimariye sahip olan Paul Klee Müzesi, aynı
zamanda doğayla bütünleşen çevreci yapısıyla da
ziyaretçilerine huzur verici bir park ortamında sanatın
inceliklerini sunuyor.
Bern’de ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği müzelerden
biri de Bern Tarih Müzesi. Milattan önceki yıllardan
başlayarak günümüzü de içine alan geniş bir zaman
diliminde eserlerin sergilendiği müze, etnografik koleksiyonlarıyla öne çıkıyor. 1894 yılında ziyarete açılan
Bern Tarih Müzesi sadece İsviçre’nin değil aynı zamanda Avrupa’nın da tarihine ışık tutan bir insanlık mirası
olarak değerlendirilebilir. Müze binası aynı zamanda
dünya çapında ilgi uyandıran bir Einstein Müzesi’ne de
ev sahipliği yapıyor.
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Bern için olduğu kadar İsviçre için de büyük önemi haiz
müzelerden biri de Bern Güzel Sanatlar Müzesi. Binlerce resim ve heykele ev sahipliği yapan müze, aynı zamanda çizim, film, baskı ve fotoğraf varlığıyla sadece
İsviçre’nin değil Avrupa’nın da en zengin müzelerinden
biri olma özelliğine sahip. Sekiz ayrı yüzyıldan eserler
barındıran müzede İtalyan ve İsviçre yerel sanatlarına
özgü bir bölüm de bulunuyor. Yaklaşık bin senelik bir
zaman zarfına sığan kıymetli eserleri barındıran müze,
geçmişle modern zamanları birleştiren önemli bir mekan olarak binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
Bern çok az şehirde görülebilecek özel müzelere de
ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri Orta Çağ’dan
günümüze değin psikolojik hastalıkların tedavisindeki gelişmelerin takip edilebileceği Psikiyatri Müzesi.
Antik Yunan’dan Shakespeare dönemine, Aydınlanma
Çağı’ndan günümüze sahne sanatlarının gelişimine
tanık olunabilecek Tiyaro Müzesi, 230 adet Roma ve
Yunan heykelinin plastik kopyasının görülebileceği Bern
Antik Koleksiyonlar Müzesi ve silahların tarih boyunca
evrimini yansıtan İsviçre Silah Müzesi Bern’de ziyaret
edilebilecek ilginç müzelerden birkaçı. Ayrıca İsviçre
Alpleri’ne dair birçok ayrıntının bulunabileceği Alp
Müzesi, gerçek boyutlarıyla yansıtılan birçok hayvanın
sergilendiği Doğa Tarihi Müzesi de görülmesi gereken
müzeler arasında.
Bern’in öne çıkan parklarından biri de şehrin simgesine
adanmış Ayı Parkı. Şehrin kurulduğu günden bu yana
yaşam merkezi olma özelliğini koruyan park, ayı anıtıyla biliniyor.
Büyülü kentin bir başka etkileyici mekanı ise bir milyondan fazla kitap ve harita barındıran İsviçre Ulusal
Kütüphanesi. Birçok özel koleksiyona sahip kütüphane,
Bern’in müzelerle örülü yapısı içerisinde tarihi bugüne
bağlayan özel bir bilgi yuvası.

Postanın kalbinin attığı yer
Bern, doğal ve tarihî değerleriyle olduğu kadar uluslararası kuruluşlara ev sahipliği yapmasıyla da önem
taşıyor. Bu kuruluşlar arasında posta sektörünün kalbi
Dünya Posta Birliği de (Universal Postal Union-UPU)
yer alıyor. 1874 yılında Bern’de kurulan UPU, küresel
posta sektörünün en önemli karar alıcısı ve strateji
belirleyicisi konumunda bulunuyor. Türkiye’nin kurucu

Dünyanın birçok ülkesinden gelen binlerce ziyaretçiyi

üyeleri arasında yer aldığı ve hâlihazırda İdari Konsey

ağırlayan büyük bir müze görünümüne sahip olan

Başkanlığı’nı üstlendiği UPU, faaliyetlerini Birleşmiş

Bern, kafe ve restoranları, parkları ve tiyatro salonları,

Milletler’in bir ihtisas organı olarak sürdürüyor. Birliğin

sinema ve müzik başta olmak üzere birçok sanatsal

merkezi Bern, posta sektörünü doğrudan ilgilendiren

içerikli festivaliyle bir eğlence, kültür ve sanat şehri

ve geleceğini şekillendiren kritik kararların alındığı yer

olarak da biliniyor.

olma niteliği taşıyor.

Mehmet Sakarya
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YALIN HAYATLARIN ŞAIRI

Orhan Velİ
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Uzun boylu, zayıf, yüzü
ergenlik günlerinde çıkardığı
sivilceler sebebiyle pürtüklü,
hafif öne yaylanarak
yürüyen, nükteli konuşan
ama durgun… Sevenlerinin
Orhan Veli’ye dair ilk
izlenimleri böyle. Nedense
Orhan Veli denince aklımıza
üzerine “gariplik” sinmiş bir
şair geliyor. Hayatla tam
olarak barışamamış biri.
Üstelik bunun bütünüyle
doğru olduğunu söylemek
de mümkün değil. Elbette
yoksulluk ve yalnızlık çekmiş
bir şair ama daha yaşarken
bile şiirleriyle sevilmiş, önem
verilmiş… Fakat “bir fakir
Orhan Veli” ifadesi üzerine
sinmiş de bir türlü peşini
bırakmıyor sanki.

Orhan Veli, 13 Nisan 1914 tarihinde İstanbul’un Beykoz
ilçesine bağlı Yalıköyü’nde dünyaya gelir. Asıl adı Ahmet
Orhan olan şair, Soyadı Kanunu’ndan önce babasının
ismiyle anıldığından Orhan Veli olarak tanınacaktır. Dedesi İzmirli bir tüccar, babası Mehmet Veli Bey ise önce
İzmir Sanayi Bandosu’nda, daha sonra ise Mızıka-yı Hümayun’da, yani saray bandosunda görev almış bir müzisyendir. Mehmet Veli Bey Cumhuriyet döneminde de
yine sanatkarlığını devletin üst kademelerinde gösterme
fırsatı bulmuş ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda şefliğe kadar yükselmiştir. Annesi ise bir kereste
tüccarının kızı olan Fatma Nigar Hanım’dır. Biri erkek biri
kız olmak üzere iki kardeşi vardır.
Yani yoksulluk bir yana, neredeyse devlet ile iç içe bir
ailede dünyaya gelmiştir Orhan Veli. Çocukluk yılları
İstanbul’da geçer, Beşiktaş’ta ilkokula başlar. Daha
sonra ise yatılı olarak Galatasaray Lisesi’ne devam eder.
Sonraki yıllarda tercüman olarak da büyük bir hünerle
kullanacağı Fransızcayı burada öğrenir. Bu yıllarda
spora da ilgisi vardır, sık sık arkadaşlarıyla futbol oynar.
Yedi yaşındayken Halife Abdülmecit’in Yıldız Sarayı’nda
düzenlediği bir düğünde sünnet edilir. Fakat İstanbul yılları çok uzun sürmeyecektir. Babasının işi sebebiyle Ankara’ya taşınırlar. Orhan burada önce Gazi İlkokulu’na,
daha sonra ise Ankara Erkek Lisesi’ne girer. Bir yandan
da İstanbul’dan kopamayan şair, yazları Beykoz’da dedesinin yanında geçirmektedir.

Ömürlük arkadaşlıklar
Orhan Veli’nin edebiyata ilgisi daha ilkokul sıralarında
başlamış, Çocuk Dünyası dergisinde bir hikayesi yayımlanmıştır. Okul hayatı boyunca öğretmenleri ona hep yol
gösterir. Lise öğretmenlerinden biri de edebiyatımızın
güçlü isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar’dır. Orhan
Veli’nin edebiyat yolundaki en büyük destekçileri ise belki de arkadaşlarıdır. Hayatının sonuna kadar hep yakın
çevresinde olacak Oktay Rifat ve Melih Cevdet ile birkaç
yıl arayla ortaokul yıllarında tanışır. Oktay Rifat o günleri
şöyle anlatıyor: “İkimiz de şiir delisi idik. Orhan zil çalar
çalmaz yanıma gelir, ‘Teneffüsü gavur etmeyelim Oktay’
derdi. Şiir konuşalım demekti bu. Bir yıl sonra Melih de
geldi. O da bizim gibi şiire tutkundu. Üç kafadar delikan-
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Orhan Veli’nin bir dönem eğitim gördüğü İstanbul Üniversitesi

Orhan Veli liseden
mezun olduktan sonra
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü’ne
kayıt yaptırır, hatta
Talebe Cemiyeti
Başkanı seçilir,
fakat iki yıl devam
ettiği üniversiteyi
bitirmeyecektir.

lılığa birlikte geçtik. Dünya nimetlerini bir arada tattık.
Şiir bizim için yaşamaktan ayrı bir şey değildi. Hayalimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi ortaklaşa kullandık…”
Üç arkadaş lise kooperatifinin de desteğiyle Sesimiz
adında bir dergi çıkarırlar. Orhan Veli diğer yandan bazı
tiyatro oyunlarında da yer alır. Tiyatroya olan ilgisi ömrü
boyunca devam edecek ve sonraki yıllarda birçok yabancı oyunu Türkçeye kazandıracaktır.

Garip bir şiir
Orhan Veli liseden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne kayıt
yaptırır, hatta Talebe Cemiyeti Başkanı seçilir, fakat iki yıl
devam ettiği üniversiteyi bitirmeyecektir. Bu yıllarda yine
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İstanbul, Orhan Veli’nin şiirlerinde önemli bir yer tutar

Galatasaray Lisesi’nde öğretmen yardımcılığı görevini

Orhan Veli ve arkadaşları, Ahmet Haşim, Nazım Hikmet

yürütmüştür bir süre. At yarışlarına da merak sarmıştır.

ya da Hececiler gibi şairleri karşılarına alırlar. Oktay

Fakat İstanbul hayatı uzun sürmez ve Ankara’ya döner.
PTT Umum Müdürlüğü’nün Milletlerarası Nizamlar Bürosu’nda memur olarak çalışmaya başlar. Ankara’ya

Rifat ve Melih Cevdet ile birlikte şiirin üzerinden bütün
yükleri atarak tabii, yalın ve basit insan gerçekliğine
uzanan bir edaya kavuşmak isterler. Bu yolda yazdıkları
şiirleri de 1941 yılında Garip başlığı altında bir araya ge-

dönüş bir anlamda şiire de dönüş anlamını taşır. Oktay

tirirler. “Garip” adı, aslında başkalarının onlara bakışını

Rifat ve Melih Cevdet ile şiir mesaileri sıklaşır ve bu üçlü,

yansıtmaktadır. Orhan Veli kitap için kaleme aldığı ön-

romancı Nahid Sırrı Örik’in tavsiyesi üzerine şiirlerini

sözde asıl garip olanın kendilerinin değil, şiiri yalın söyle-

Varlık dergisine yollarlar. Şiirleri yenilik karşısında göste-

yişten uzaklaştıranlar olduğunu belirtmektedir. Özellikle

rilen temkin ve heyecanla karşılanır. Artık Orhan Veli’nin

Orhan Veli’nin şiirlerinde “nasır” gibi “şiirsellikten uzak”

önünde uzun bir şiir yolu vardır.

bir kelimeyi kullanması ya da Süleyman Efendi gibi ne-

Osmanlı Devleti’nin son yıllarında dünyaya gelmiştir

Ama Orhan Veli şiirde gerçekleştirdiği geri dönülemez

ama okula başladığı yıllar göz önünde bulundurulursa
Orhan Veli’nin 1923 yılında ilan edilecek Cumhuriyet’in
ilk kuşağına mensup olduğu rahatlıkla söylenebilir. Türk
şiirine getirdiği yeniliklerle de sanki Osmanlı mirasını
üzerinden tamamen atıp yepyeni bir şiir inşa etme çaba-

redeyse özelliksiz bir insanı tasvir etmesi çokça tartışılır.
değişimin yeterince farkındadır.

Bir fakir Orhan Veli
Orhan Veli, askerliğini Gelibolu’nun Kavak köyünde
yapar. Dönüşte Millî Eğitim Bakanlığı’nın Tercüme Büro-

sındadır. İlk şiirleri aruz ve hece ölçüsüne uygun olarak

su’nda görev alarak bugün hâlâ önemi üzerinde durulan

şekillenen Orhan Veli, kısa zamanda Fransız şiirinin de

klasik eserlerin çevirilerine katkıda bulunur. Fakat bu gö-

etkisiyle farklı bir mecraya uzanacaktır.

revi uzun sürmeyecek, siyasi ortamın değişmesinden ra-
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hatsızlık duyarak buradan ayrılacaktır. Bir süre Mehmet
Ali Aybar’ın gazeteleri Hür ve Zincirli Hürriyet’te yazar.
Bu yıllarda şair, şiirlerine de zaman zaman yansıdığı şekliyle yoksulluk ve yalnızlık çekmektedir. Aslına bakılırsa
şairin etrafı hiç boş kalmaz. Bir yandan Vazgeçemediğim, Destan Gibi ve Yenisi başlıklarıyla yeni şiir kitaplarını
yayımlar. Arkadaşlarıyla Yaprak adında 28 sayı süren
iki haftalık bir edebiyat dergisi çıkarırlar. Yaprak’ın her
şeyiyle Orhan Veli ilgilenmekte, derginin çıkması için gerektiğinde kendi eşyalarını satmaktan çekinmemektedir.
Şair bir yandan da çevirilerine devam ederken aynı dönemde fikir yazılarıyla da öne çıkmaya başlar.

Orhan Veli’nin
şiirlerinde “nasır” gibi
şiirsellikten uzak bir
kelimeyi kullanması
ya da Süleyman
Efendi gibi neredeyse
özelliksiz bir insanı
tasvir etmesi çokça
tartışılır.

“Şairliğimle yetinir, avunurum”
Orhan Veli’nin hayatı hep talihsizliklerle geçmiştir neredeyse. Beş yaşında bir kaza sonucu yanar, kızamık ve
kızıl hastalıklarına yakalanır, Melih Cevdet’le bir trafik
kazası geçirdikten sonra 20 gün komada kalır, askerdeyken attan düşer… Son talihsizliği ise şairin hayatına mâl
olacaktır. 10 Kasım 1950 günü bir haftalığına geldiği Ankara’da bir belediye çukuruna düşer. İlk bakışta kötü bir
şey olmadığına hükmedilir ve Orhan Veli İstanbul’a döner. Fakat bir iki gün sonra bir dost meclisinde aniden rahatsızlanır. Doktorlar beyindeki damar çatlamasını fark
edemezler, yanlış tedavi uygulanır. Fakat 14 Kasım 1950
akşamı şair beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybeder.
Üç gün sonra Aşiyan Mezarlığı’na defnedilen Orhan
Veli’nin ölümü bütün gazetelerde yankılanır. Arkadaşları
onun anısına Son Yaprak’ı çıkarırlar. Öldüğü gece ceket
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cebinden çıkan “Aşk Resmigeçiti” şiiri de burada yayımlanır. Orhan Veli’den geriye etkisi bugün hâlâ tartışılan şiirler, onlarca tercüme eser ve düzyazı metinler kalmıştır.
Kendi deyişle “çok âşık olmuş, hiç evlenmemiş”tir. Hayatı
şiirine, şiiri hayatına nüfuz etmiş ender şairlerden biridir.
Sanırım ki günler hep güzel gidecek
Her sabah böyle bahar;
Ne iş güç gelir aklıma, ne yoksulluğum.
Derim ki: “Sıkıntılar dura dursun!”
Şairliğimle yetinir,
Avunurum.
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Çeviri: Çağla Taşkın
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Posta İdarelerİnİn
aracI kurum rolü
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Posta idareleri
hâlâ aracı kurum
niteliğindedir ve
geleneksel posta
ve paket taşıma
hizmetlerine yeni
hizmetler eklemiştir.
Günümüzde posta
idarelerinin çoğu
finans, lojistik ve
telekomünikasyon
hizmetleri veya dijital
hizmetler sunmaktadır.
Posta idareleri her daim aracı kurumlar olagelmiş; insanlar, işletmeler ve hükümetleri birbirine bağlamıştır.
Posta idarelerinin bu rolü büyük oranda onların posta,
yani yazılı iletişim ve aynı zamanda paket taşıma ve teslimat işlevince tanımlanmıştır. Posta idareleri hâlâ aracı
kurum niteliğindedir ve geleneksel posta ve paket taşıma hizmetlerine yeni hizmetler eklemiştir. Günümüzde
posta idarelerinin çoğu finans, lojistik ve telekomünikasyon hizmetleri veya dijital hizmetler sunmaktadır.
Bütün bu hizmetlerin bir ortak noktası vardır: Bunlar ya
kullanıcıları birbirine bağlar ya da kişiler, işletmeler veya
kamu kuruluşları arasındaki etkileşime dayalı süreçlere
destek verir. Bu yönüyle posta idareleri, geleneksel ürün
ve hizmet yelpazeleri genişlemiş aracı kurumlardır.
Dolayısıyla posta idarelerinin devlet hizmetleri bağlamında önemli bir rol üstleneceği sonucuna varmak
mantıklı olacaktır. Buna ilaveten, birçok posta idaresi

94

Devlet kurumlarıyla
işbirliği söz konusu
olduğunda, posta
idareleri rekabet
avantajına sahiptir. Bu
avantajın temelinde
posta idarelerinin
geleneksel işlevi,
devletle hâlihazırda
mevcut olan güçlü
ilişkileri ile aracı kurum
ve çözüm sunucu
konumları yatmaktadır.

devlet hizmetlerinin tedarikini üstlenebileceklerini hâlihazırda ispatlamıştır ve devletle işbirliği halindedir.

Postanın rekabet avantajı
Devlet kurumlarıyla işbirliği söz konusu olduğunda,
posta idareleri rekabet avantajına sahiptir. Bu avantajın
temelinde posta idarelerinin geleneksel işlevi, devletle
hâlihazırda mevcut olan güçlü ilişkileri ile aracı kurum ve
çözüm sunucu konumları yatmaktadır.

Sektörel

Posta operatörleri geçmişte devletin bir parçasıydı. Bazı
ülkelerde durum hâlâ böyledir. Dolayısıyla posta idarelerinin devletle güçlü bağları vardır ve devlet içinde işleyen süreç ve mekanizmaları idrak edebilirler. Fakat bu
ilişki aynı zamanda son derece belirsiz de olabilir. Posta
idareleri birçok ülkede tamamen veya kısmen devlet
mülkiyetinde olsa da, devlet aynı zamanda denetleme
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ve düzenleme işlevi de üstlenir; düzenleme işini her sek-

dir. Postanın geçmişi, posta idarelerini devlete yakın ko-

tör için özel oluşturulmuş kurumlar aracılığıyla yapar.

numlandırır, fakat bir zamanlar külfet olarak algılanan

Söz konusu durum, geçtiğimiz on sene içinde bir külfet

bu durum esasen bir fırsat teşkil etmektedir.

halini almaya başlamıştır. Posta idareleri devletle ara-

Devlet, hizmetlerinin bir kısmını özel şirketlere tahsis et-

larına mesafe koymaya ve kendilerini işletmeler olarak

mekte zorlanacaktır. Devlet içinde gerçekleşen ve vergi,

tesis edip şirket imajı edinmeye çalışmıştır. Buna karşılık

sağlık, ruhsatlandırma, ceza, kimlik belgeleri veya diğer

devlet de posta idarelerinin kendileriyle aralarına me-

alanlara ilişkin etkileşimin büyük bölümünün hassas

safe koymasına müsaade etmiş, mülki rolünün ağırlığını
azaltmış ve müdahalelerini genellikle sektöre yönelik
düzenlemeler ile evrensel hizmet yükümlülüğünün tanım
ve denetlemesiyle sınırlamıştır. Söz konusu ilişki belirsiz
olsa da devletle posta idareleri arasındaki bağlar hâlâ
sağlamdır ve her ne kadar çoğu posta idaresi imajını

olduğu kabul edilir. İnsanlar, kişisel bilgilerini üçüncü bir
özel şahısla paylaşma konusunda tereddüt gösterebilir;
söz konusu özel şirkete güvenip güvenemeyeceklerini ve
bu özel şirketin elindeki bilgiyi suiistimal edip etmeyeceğini sorgulayabilir.

devletin bürokratik bir parçasından modern bir şirkete

Söz konusu posta idareleri olduğunda durum farklılaşır.

değiştirmeyi başarsa da insanların posta şirketlerine

Devletin bir parçası veya en azından ona yakın olarak

ilişkin algısı hâlâ onların devlete yakın olduğu şeklinde-

algılandıklarından posta idarelerine genellikle güve-
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Devletler ülkenin
her yerinde erişim
noktalarına sahip
olsa da posta ağı çoğu
kez daha derin ve daha
kolay ulaşılabilirdir.
Posta operatörleri,
genellikle bütçelerinin
kaydadeğer bir maliyeti
olarak ağlarıyla ilgili
sıkıntı yaşar.

nilir aracı kurumlar olarak bakılır. Dolayısıyla posta
idarelerinin bir yanda şirketler olarak bağımsız piyasa
konumlarıyla, diğer yanda devlete yakınlık algılarıyla
tanımlanan konumlarından en iyi şekilde faydalanma
fırsatı vardır.

Güçlü yanlar
Posta idarelerinin kendilerine has güçlü yanları vardır
ve bu güçlü yanlar eşsiz niteliktedir. Daha önce söz
edildiği gibi güven ve devletle yakın bağlar, posta
idarelerinin temel güçlü yanlarıdır ve piyasada başka

Sektörel

herhangi bir oyuncu buna eşdeğer avantaja sahip değildir. Ayrıca, devletle işbirliği yapmayı hedefleyen bir
posta stratejisine destek verecek başka güçlü yanlar da
söz konusudur.
Bu güçlü yanlardan biri mevcut ağdır. Devletler ülkenin
her yerinde erişim noktalarına sahip olsa da posta ağı
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çoğu kez daha derin ve daha kolay ulaşılabilirdir. Ağın

Posta idarelerinin bir diğer güçlü yanı ise son birkaç yıl-

genişliği ise posta operatörlerinin bütçelerinin önemli

dır posta sektöründe yaşanan dönüşümdür. Yukarıda da

bir bölümünü ayırmaları gereken bir masraf kalemidir.

bahsedildiği gibi posta idareleri aracı kurumlardır ama

Perakende ağı genellikle bu maliyetleri karşılamaz ve

geleneksel çekirdek işlemleri büyük baskı altındadır.

posta idareleri de maliyetleri düşürmeye, ilave hizmet-

Geçmişte olduğu gibi yalnızca mektup ve paket taşımak

ler (telekom hizmetleri ve ürünleri, ofis ürünleri gibi)

ve teslim etmek artık mümkün değildir. Müşterilerin

sunmaya veya banka ya da sigorta şirketleriyle işbir-

ihtiyaçları değişmektedir, dijitalleşme tamamen yeni

liği yapmaya çalışır. Devlet kurumlarıyla işbirliği içinde

olasılıklar ortaya çıkarmıştır ve müşteriler bu dijital hiz-

olmak ve vatandaşların devletle pasaport yenilemek,

metleri talep etmektedir. Uzaktan satış yapan şirketler,

plaka almak, ehliyete başvurmak gibi ilişkiler içine

yani elektronik satıcılar posta sektörü oyuncuları üze-

girmesini mümkün kılan erişim noktaları sunmak, pos-

rinde talep edilen hizmetin temin edilmesi noktasında

ta idarelerinin hizmet yelpazesini genişletip yeni gelir

baskı yaratmaktadır. Dolayısıyla posta idareleri çözüm

kaynakları ortaya çıkarmalarını mümkün kılacaktır.

sunucu olmayı, hizmet ve ürünlerini piyasa taleplerine

Ayrıca, böylesi bir sistemin tesis edilmesi halinde posta

uyarlamayı öğrenmiştir. Dahası, tedarik zincirlerini

işyerlerine daha çok müşteri gelecek, bu da muhte-

genişletmeye başlamışlardır. Bunun ilk adımı kendi

melen posta alanında sunulan diğer ürünler sayesinde

özel tedarik zincirlerini depolama, ikmal veya başka

ilave gelir elde edilmesini sağlayacaktır.

hizmetlerle genişletmek olmuştur. Posta idareleri bunu
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Zayıf yanların mutlaka
engel teşkil etmesi
gerekmez ama yeni
iş alanlarına açılırken
ve devlet hizmetlerine
odaklanmak gibi
yeni bir strateji
değerlendirilirken
göz önünde
bulundurulmaları
gerekir. Posta
sektörünün
miraslarından biri,
bugün birçok posta
kuruluşunda hâlâ
varlığını koruyan
bürokratik yapıdır.

yaparken müşterilerinin tedarik zincirine de dahil olmaya
ve onlara bir ürün nakil halkasına girmeden çok önce
hizmet sunmaya başlamıştır. Posta idarelerinin çözüm
sunucu olarak bu yeni rolü, onları rekabette avantajlı bir
noktada konumlandırmakta ve hem işletmeler hem devletler için güçlü bir ortak haline dönüştürmektedir.

Zayıf yanlar
Zayıf yanların mutlaka engel teşkil etmesi gerekmez ama
yeni iş alanlarına açılırken ve devlet hizmetlerine odaklanmak gibi yeni bir strateji değerlendirilirken göz önünde
bulundurulmaları gerekir. Posta sektörünün miraslarından biri, bugün birçok posta kuruluşunda hâlâ varlığını

Sektörel

koruyan bürokratik yapıdır. İşletme tavrı ve müşteri odaklılık çoğu zaman yeterince gelişmemiştir ve yeni hizmet
ve ürünlerin tatbiki zaman zaman güç olabilir. Bu türden
posta teşkilatları çözüm sunucu olma yönünde yeterli
dönüşüm tecrübe etmiş değildir ama bu onların devlete
hizmet sunmaya ve devletle işbirliği kurmaya muktedir
olmadıkları anlamına gelmez. Süreçler uzun sürebilir,

99

fakat kurumsal yapısı benzer olduğundan posta idareleri
devlet içindeki idari prosedürleri iyi anlayacaktır.
Posta idarelerinin diğer potansiyel rakipleri karşısında
güven, devlete yakınlık, (evrensel hizmet hükümlerinde
mektup ve paket hizmetleri böyle kabul edildiğinden)
hâlihazırda kamu hizmeti sunuyor olma veya ülke çapında geniş ağa sahip olma gibi avantajları olabilir,
fakat genellikle teknik uzmanlık ve bilişim teknolojileri
bilgisi noktasında eksiklikleri vardır. Bugün neredeyse

Posta idareleri
kendilerini
yenilemeleri için
gereken uzmanlık
ve bilgiyi elbette
edinebilir ama
bu zaman alabilir
ve içinde yüksek
başarısızlık riski
barındırıyor
olabilir. Dolayısıyla,
hâlihazırda alanda
uzman olan ve
gerekli dijital ve
teknik unsurları
idrak edebilen
kimselerle işbirliği
yapmak akıllıca
olacaktır.

hiçbir hizmet güçlü bir dijital unsur olmadan tatbik
edilemez. Ayrıca yeni hizmetlerin çoğu, kullanıcının
üzerinden posta operatörüyle iletişim kurabileceği
veya hizmeti kullanabileceği bir web sitesine bağlıdır.
Posta idareleri söz konusu uzmanlık ve bilgiyi elbette edinebilir ama bu zaman alabilir ve içinde yüksek
başarısızlık riski barındırıyor olabilir. Dolayısıyla, hâli-

Bu makale Postal Innovation Platform (PIP)

hazırda alanda uzman olan ve gerekli dijital ve teknik

tarafından hazırlanan 2016 tarihli “Innova-

unsurları idrak edebilen kimselerle işbirliği yapmak

tion and Opportunities Report”tan (Yenilik

akıllıca olacaktır.

ve Fırsatlar Raporu) alınmıştır.

Söyleşi: Nil Özben

Röportaj
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TANER TIMIRCI:

PTT KARGO’NUN YAYGIN
ŞUBE VE DAĞITIM AĞI,
MÜŞTERILERIMIZE
DAHA HIZLI
ULAŞMAMIZI
SAĞLAYACAKTIR
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Türkiye’de e-ticaret denince
akla ilk gelen mecralardan
hepsiburada.com sitesinin
Operasyon Grup Başkanı Taner
Timirci, bütün dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de yükselen bir değer
olan e-ticaretin büyümesinde
lojistiğin kritik önem taşıdığını
ifade ediyor. PTT Kargo ve
hepsiburada.com işbirliğinin
e-ticaretin geleceği için son
derece önemli olduğunu belirten
Timirci, “PTT Kargo’nun e-ticaret
alanında yatırım yapma hedefiyle
e-ticaretin lider firması olarak bizim
müşterilerimize daha hızlı ulaşma
hedefimiz örtüştü” diyor.

E-ticaret dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek büyüyen ve rekabetin yoğun olduğu bir sektör. Bu rekabet içinde
hepsiburada.com’u farklılaştıran özellikler neler?
Hepsiburada olarak, kurulduğumuz 1998 yılından bu yana,
hem Türkiye’nin hem de bölgemizin en büyük e-ticaret operasyonunu yönetiyoruz. Avrupa’nın en hızlı büyüyen e-ticaret
şirketlerinden biriyiz. 2016 yılında, bir önceki yıla göre, gelirler
bazında yüzde 120 büyüdük.
Ayda 60 milyon kez ziyaret edilirken 20 milyon da tekil ziyaretçimiz var. Ayrıca, hepsiburada platformumuzda 3 milyondan
fazla tekil ürün satılıyor.
Türkiye’nin e-ticaret geleceğinde önemli bir aşamaya geldik.
Platformumuzu artık iş ortaklarımızla da paylaşıyoruz. 2015
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yılında bireysel girişimcilerin sanal mağaza açtığı, sektörümüzde sinerji yarattığını düşündüğümüz “Pazaryeri”ni
hayata geçirdik. Pazaryeri ile platformumuzu hepsiburada’nın dışında satış yapabilecek iş yerlerine de açtık.
Pazaryeri ile beraber, Türkiye’nin her yanından irili ufaklı
pek çok perakendeciye, büyük markalara ve Anadolu’daki
daha ufak esnafa değerli bir satış kanalı sunuyoruz. Ticaret yapmak isteyen herkes; KOBİ’ler, esnaf veya markalar
hepsiburada’da mağaza açabiliyor ve hepsiburada güvencesiyle ürünlerini bu platform üzerinden satabiliyor.

Röportaj

Bu adım sayesinde hem ekosistemimizi genişletiyoruz

“Hepsiburada
olarak lojistik
alanında
yaptığımız
yatırımların
hedeflerimize
ulaşmamızda çok
önemli olduğunu
düşünüyoruz.
Türkiye’de
e-ticaret
sektöründeki
konumumuzu
güçlendirmek
için sürekli olarak
yatırıma devam
ediyoruz.”

hem de hepsiburada olarak büyüme oranlarımızı artırıyoruz.
Pazaryeri’nde bugün 7 binden fazla marka ve işletmeyi
milyonlarca potansiyel müşteriyle buluşturuyoruz. Pazaryeri platformumuzda, gerek hepsiburada’ya gerek
diğer markalara ve perakende şirketlerine eşit mesafede
duruyoruz. Sistemimiz şeffaf ve adil. Merkeze müşteriyi
koyuyoruz ve kim müşteriye daha iyi ürünü, daha iyi fiyata, daha iyi bir servisle teslim edebiliyorsa müşteriye
ilk olarak o ürünü gösteriyoruz. Sadece hepsiburada’da
olan “Tek Katalog” uygulamasıyla tüketiciler bir ürünü
sitede arattığında, o ürünü satan Pazaryeri’ndeki tüm
şirketleri aynı sayfa üzerinde görebiliyor. Diğer e-ticaret
sitelerinin aksine Pazaryeri’nde aylık dükkan kirası alınmıyor. İş ortakları ürün satmadan hepsiburada’ya hiçbir
ücret ödemiyor.
Hepsiburada, online alışveriş deneyimine getirdiğimiz
yeniliklerle müşterilerin hayatını kolaylaştırıyor. Kredi kartı
bilgilerini her ziyarette tekrar girmeden alışveriş yapmaya imkan tanıyan “tek tıkla güvenli alışveriş”, hepsiburada
müşterilerinin yoğun olarak kullandığı bir hizmet.
Yüzde 100 müşteri memnuniyetini esas alan hepsiburada’da “kolay iade” hizmeti sayesinde müşterilerimiz, satın
aldıkları ürünü beğenmedikleri takdirde 14 gün içerisinde
koşulsuz ve sorunsuz bir şekilde iade edebiliyor. “Randevulu Bugün Teslimat” ile her gün saat 14:00’e kadar verilen
siparişler aynı gün müşterilerin kapısına geliyor.
Hepsiburada, mobil alışveriş konusunda da müşterilerine
en güçlü deneyimi sunuyor. 6 milyon kez indirilen hepsi-
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burada mobil uygulamasında internet sitesinin tüm kabi-

yöntemler sunuyoruz. Kullanım kolaylığıyla dikkat çeken

liyetleri eksiksiz yer aldığı gibi mobil uygulama üzerinden

Hepsipay, işletmelerin kısa bir kurulum sürecini tamam-

yapılan alışverişlerde farklı avantajlar da sunuluyor. Haf-

lamanın ardından e-ticarete başlamasının önünü açıyor.

ta sonu ve tatil günlerinde toplam hepsiburada trafiğinin

Hepsipay, pazarda en yüksek talebin olduğu ödeme bi-

yarıdan fazlası, siparişlerin ise yarıya yakını mobil site ve

çimlerine göre beş farklı özelleştirme teklifi sunuyor. Sanal

mobil uygulama üzerinden gerçekleşiyor.

POS alternatifi ödeme geçidi (Payment Gateway), özellikle

Lider e-ticaret platformu olarak kendimizi perakende sektöründen ayrı konumlandırmıyoruz. Tam tersine
hepsiburada’yı perakendenin kaldıracı, tamamlayıcısı;
müşterilerin ve markaların hayatını kolaylaştıran bir

mobil ticarette öne çıkabilecek tek tıkla ödeme, tekrar
eden ödemeler için düzenli ödeme, Pazaryeri ve bayiler
için ödeme kontrolüyle Hepsipay tüm pazara hitap eden
çözümler sunuyor.

oyuncu olarak görüyor ve sektör için değer yaratan bir

Hepsiburada.com tedarik zinciri süreçlerini nasıl yöneti-

fırsat alanı olarak konumluyoruz.

yor? Ürün depolama ve siparişlerin zamanında teslimi için

Kısa ve uzun dönemli hedefleriniz neler? Büyümek için ne
gibi projeler geliştiriyorsunuz?
TÜBİSAD’ın açıkladığı rakamlara göre hâlihazırda online
perakendenin Türkiye’de tüm perakende içinde aldığı pay
sadece yüzde 2. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 7’leri
geçerken gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 5’in üzerinde. Ancak yine yapılan araştırmalar Türkiye’nin online
perakendede giderek olgunlaştığını ve umut vadeden
ülkeler arasında yer aldığını da gösteriyor. Bu nedenle de
on yıl içinde Türkiye’deki e-ticaret penetrasyonunun Avrupa ve Amerika seviyelerine gelmesini hedefliyoruz.
Hepsiburada olarak lojistik alanında yaptığımız yatırımların hedeflerimize ulaşmamızda çok önemli olduğunu
düşünüyoruz. Türkiye’de e-ticaret sektöründeki konumumuzu güçlendirmek için sürekli olarak yatırıma devam
ediyoruz. Bu doğrultuda 2016 yılında Gebze’deki 100 bin
metrekare stoklama alanına sahip yeni operasyon merkezimize ciddi yatırım yaptık.

neler yapıyorsunuz? Depolama ve dağıtım süreçlerine yönelik gerçekleştirdiğiniz yatırımlar neler? Gündeminizde
yeni yatırım planları var mı?
Hepsiburada.com tedarik zinciri süreçlerini yönetirken teknolojinin imkanlarından mümkün olduğunca yararlanıyor.
Bu doğrultuda tedarik zincirinin hızlı, esnek ve kompleks
durumları yönetebilecek süreçlerden oluşması oldukça
kritik öneme sahip. Olabildiğince fazla ürün çeşidini sürekli
stokta bulundurmaya çalışarak, sipariş verildiği andan
itibaren 24 saat içerisinde ürünleri sevk ederek en kısa sürede müşterilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz.
E-ticaretin büyümesinde lojistik çok önemli bir faktör. Bu
doğrultuda, Gebze’de 100 bin metrekare depolama kapasitesi olan bir operasyon merkezine taşındık. Bu operasyon merkezi hepsiburada’nın perakende ayağının kendi
ihtiyacından çok daha yüksek bir kapasiteye sahip. Ayrıca
bu merkez sayesinde tüm ürünlerin sevkiyatını tek bir noktadan daha hızlı şekilde yapabilme kabiliyetine eriştik. Bu
depo, 1,2 milyon adet depolanmış ürünle Türkiye’de e-tica-

Lojistik konusunda gerçekleştirdiğimiz bir diğer projemiz

ret alanında şimdiye kadar yapılan en büyük ve en tekno-

ise “Hepsiexpress”. Hepsiexpress, müşterilerimizin bek-

lojik depo olma özelliği taşıyor. Bu kadar büyük bir yatırım

lentilerini karşılamak için çok daha esnek bir teknoloji, es-

yapmamızın arkasındaki sebep, şirket olarak Türkiye’de

nek mimari ve operasyon modeliyle yaratılmış olan “eve

dijitalleşmenin bir kaldıracı olmaya devam etmek isteme-

teslimat” şirketimiz.

miz. Dolayısıyla bugün internette satış yapmak isteyen,

Hepsiburada olarak, Pazaryeri ile birlikte 2016 yılında
hayata geçirdiğimiz bir diğer marka ise “Hepsipay”. Hep-

ancak o yükü kaldırma kapasitesi olmayan tüm şirketlere
ve markalara da bu hizmeti vermek istiyoruz.

sipay ile işletmelere online, offline ya da fiziksel dünyada

Ürünlerin depolanması konusunda çeşitliliğimizi ve

ödeme alabilmeleri için gerekli olan kullanışlı ve basit

hizmetimizi iyileştirebilmek için operasyon merkezi ka-
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pasitemizi 2016 yılı içinde yaptığımız yatırımla artırdık.
Dağıtım operasyonlarımızda işbirliği yaptığımız dağıtım firmalarının hepsiyle entegre şekilde çalışıyoruz.
Bu sayede yapmış olduğumuz sevkiyatları müşterilerimizin de internet üzerinden takip edebilmelerini sağlayabiliyoruz. Müşterilerimizden gelen geribildirimleri

Röportaj

sürekli sosyal medya, çağrı merkezi gibi kanallarımız

“Türkiye’de kargo
sektörünün gelişimine
öncülük eden
kuruluşlardan PTT
Kargo’nun e-ticaret
alanında yatırım
yapma hedefiyle
e-ticaretin lider
firması olarak bizim
müşterilerimize
daha hızlı ulaşma
hedefimiz örtüştü ve
başarılı bir işbirliğine
imza attık.”

vasıtasıyla takip edip iş ortaklarımızla birlikte çözümler
geliştiriyoruz.
Hepsiburada olarak, biz Türkiye’deki dağıtım şirketleriyle uzun yıllardır işbirliği içindeyiz. Bunu da sürdürmeye devam edeceğiz. Ancak geldiğimiz noktada, müşterilerimizin ve sektörün farklı ihtiyaçları olduğunu uzun
zamandır gözlemliyorduk. 2015 yılının başında yatırım
yapmaya karar verdik. Uzun zamandır da yazılımımızı
geliştiriyoruz, ekibimizi kuruyoruz. “HepsiExpress” şu
anda test aşamasında. İstanbul’un bazı bölgelerinde
test teslimatları yapılıyor. Ümit ediyoruz ki 2017’nin ilk
yarısında “bugün teslimat”, “randevulu teslimat” gibi
ürünleri HepsiExpress ile bir endüstri standardı haline
getireceğiz. Bu sayede öncelikle İstanbul içerisinde
kapıya teslimat hizmetini hepsiburada ve isteyen tüm
markalara sunacak şekilde konumlamayı hedefliyoruz.
Dağıtım alanında müşterilerin taleplerini dinleyerek
randevulu teslimat konusunda faaliyet gösterecek
kendi dağıtım firmamız Hepsiexpress’in dağıtım ağının
yaygınlaştırılması ve hacminin arttırılmasına öncelik
veriyoruz. İşimizi büyütmek ve müşteriye verdiğimiz

105

hizmeti iyileştirebilmek için iş ortaklarımızla birlikte

ve hizmet kalitesini artırabilmemiz lazım. Bunun için

yatırımın sürekli olmasını sağlamamız gerektiğinin far-

en temel çözüm ise daha iyi hizmetin maliyet dengesi

kındayız.

bozulmadan verilebilmesini sağlayabilmekten geçiyor.

Yıllık ürün sevkiyatı adediniz nedir? Depolama ve

PTT Kargo ile başlattığınız işbirliğinden bahseder mi-

dağıtım alanında şirketlerden ne tür hizmetler alıyorsunuz? Lojistik, e-ticaret şirketlerinin rekabet gücünü
artırmasında nasıl bir rol oynuyor?
Yıllık 36 milyon adedin üzerinde ürün sevkiyatı gerçekleştiriyoruz. Depolama konusunda farklı ürünlerin
depolanması noktasında lojistik firmalarıyla ortak ça-

siniz?
Az önce de bahsettiğim gibi hepsiburada olarak en
önemli hedeflerimiz arasında ürünlerin olabildiğince
hızlı şekilde, doğru ürün ve miktarda, hasarsız biçimde
müşterilerimize ulaştırılması yer alıyor.

lışmalarımız oluyor. Dağıtım alanında da Türkiye’nin

Türkiye’de kargo sektörünün gelişimine öncülük eden

en büyük firması PTT’yle çalışıyoruz. Pazaryeri platfor-

kuruluşlardan biri olan PTT Kargo’nun e-ticaret ala-

mumuz üzerinden birlikte çalıştığımız girişimcilerin de

nında yatırım yapma hedefiyle e-ticaretin lider firması

ağırlıklı olarak Anadolu’da güçlü bir altyapısı olan PTT

olarak bizim müşterilerimize daha hızlı ulaşma hedefi-

ile çalıştığını görüyoruz.

miz örtüştü ve başarılı bir işbirliğine imza attık.

Lojistik alanında iş ortaklarımızla birlikte hem işimizi

PTT Kargo hem dağıtıcı firma müşterilerine hem de

geliştirmeye hem de müşteri memnuniyetini artırıcı uygulamaları devreye almaya çalışıyoruz.
E-ticaretin müşteriye sunduğu kolaylık ve maliyet avantajı ile sürekli olarak büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz. Müşteriye kolaylık sunmanın da yöntemi kısa
sürede seçebileceği ürünlerin, olabildiğince hızlı şekil-

nihai tüketiciye iyi hizmet sunma hedefiyle dağıtım alanında araştırma-geliştirme faaliyetlerine sürekli yatırım
yapmaktadır. Bu yatırım faaliyetleri bizim mükemmel
servise ulaşabilme konusundaki hassasiyetlerimize cevap verebileceği gibi PTT Kargo’nun yaygın şube ve dağıtım ağı, müşterilerimize daha hızlı ulaşmamızı sağla-

de, doğru ürün ve miktarda, hasarsız şekilde kendisine

yacaktır. Bu nedenle başlattığımız işbirliği sürecinde

ulaştırılmasıdır. Dağıtım tarafı e-ticaretin büyümesinde

PTT Kargo üst yönetimi ve tüm ekipleri, hepsiburada’ya

şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da etkin rol

karşı çok istekli olduklarını göstermiş ve bu işbirliğinin

oynayacaktır. Müşterilerin talepleri artmakta. Dağıtım

başlamasına özveriyle emek vermişlerdir. Tüm emeği

tarafında bizim de bu taleplere çözümler oluşturup hızı

geçenlere teşekkürlerimizi iletmek istiyorum.
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En samİmİ yaşam belgelerİ

Vincent’tan
Theo’ya mektuplar
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Adı 19. yüzyılın en büyük sanatçıları
arasında yer alıyor. Tabloları
dünyaca biliniyor, dudak uçuklatan
rakamlara satılıyor. Yaşamı
boyunca yalnızca iki tablosundan
üç-beş para kazanan Van Gogh’un
hayat hikayesiyle ilgili en temel
bilgileri ise kaleme aldığı mektuplar
sunuyor. Hem kardeşi hem en
yakın arkadaşı Theo’ya yazılmış
mektuplar, “kulağını kesen ressam”
olarak bilinen Van Gogh’u en insani
özellikleriyle tanıtıyor.

Yazılan her mektup hayatın bir parçasından izler taşı-

kardeşi Theo’ya yazdığı mektuplar, içine kapanık

yor; kimi zaman bir ânın, kimi zaman ayların, yılların…

yaşamayı seven ve duygularını yalnızca resimle an-

Kelimelere dökülen mutlulukları, heyecanları, acıları,

latmaya çalışan ressamın iç dünyasıyla ilgili bilinme-

hüzünleri, beklentileri ve korkuları kişinin en kendine

yenlere dair geniş kapılar açar. 3 Eylül 1881 tarihinde

has özelliğini yansıtan el yazısı daha bir anlamlı kılı-

yazdığı bir mektupta “İnsan kimi zaman üzgündür…

yor. Bu yüzden el yazısıyla yazılmış mektupların ayrı

Öyle anlar olur ki cehennemde sanırsın kendini, ama

bir önemi bulunuyor. Söz konusu devlet adamları veya

başka, daha güzel şeyler de vardır. 1. Sevmemek ve

ünlü kişiler olduğunda bu kişilerin kaleme aldığı veya

sevilmemek, 2. Sevmek ve sevilmemek (benim duru-

onlara yazılan mektuplar çok daha değerli oluyor. Zira
el yazısından karakter analizi bile yapılabiliyor. Ayrıca
bu mektuplar siyasi, ekonomik, kültürel ve sanatsal
göstergeler sayıldığı için önem arz ediyor. Mustafa
Kemal Atatürk, Napolyon Bonapart, Dostoyevski, Victor
Hugo ve Einstein’ın mektuplarından yaşadıkları zaman

mum), 3. Sevmek ve sevilmek… Bence ikinci aşama
birincisinden güzeldir, üçüncüye gelince, onun üstüne
yoktur!” ifadelerini kullanan ressam, aslında onu en
çok acıtan ve en çaresiz kaldığı durumunu kardeşiyle
paylaşmaktadır.

dilimine ait pek çok bilgi elde etmek mümkün.

Hem kardeş hem arkadaş Theo

Mektuplar aracılığıyla yaşamı hakkında en fazla bilgi

Vincent van Gogh 1853 yılında Hollanda’nın Zundert

edinilen kişilerden biri Hollandalı ressam Van Gogh’tur.

kentinde dünyaya gelir. Babası köy papazıdır. 6 çocuk-

Yaşadığı süre boyunca adını duyuramamış, dolayısıyla

lu bir ailede büyüyen Van Gogh, hem yoksul hem de mut-

şahsıyla ilgili bilgiler kayda alınmamış Van Gogh’un,

suz bir çocukluk geçirir. Yaşadıkları muhitte okul olmadığı
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Yaşadığı süre boyunca
ressam olarak adını
duyuramamış,
dolayısıyla şahsıyla
ilgili bilgiler kayda
alınmamış Van Gogh’un,
kardeşi Theo’ya yazdığı
mektuplar, içine kapanık
yaşamayı seven ve
duygularını yalnızca
resimle anlatmaya
çalışan ressamın
iç dünyasıyla ilgili
bilinmeyenlere dair
geniş kapılar açar.

için 12 yaşında eğitim hayatı komşu kasabada başlar.
Ancak Van Gogh, anlatılanları kavrayamadığı yönünde
öğretmenlerinden şikayet gelince okulu bırakır. Bir mektubunda çocukluk yıllarını “kasvetli, soğuk ve kısır” olarak tanımlayan Van Gogh, yetişkin bir birey olduğunda
da bambaşka tanımlamayacaktır hayatı. Onun yaşamının en güzel unsurları boyaları ve 5 kardeşinden en çok
sevdiği Theo van Gogh olacaktır. Kıymeti ölümünden
sonra anlaşılacak dâhi ressamın kardeşi Theo’ya yazdığı mektuplardan bugün yaklaşık 600 tanesi bulunabilmiştir. Theo’nun ona yazdığı mektuplardan ise 40 tanesi
günümüze ulaşmıştır.

İletişim ve sanat

Van Gogh’un Theo’ya yazdığı en erken tarihli mektuplardan biri 28 Ocak 1873’e aittir. Theo van Gogh Brüksel’de Goupil Galerileri’nde resim satış memuru olarak
çalışmaktadır. Bir süre sonra kardeşini de yanına aldırır.
Ancak 1873’te Van Gogh Londra’daki Goupil Galerisi’ne tayin edilir. Theo’dan hemen bir mektup almıştır.
Muhtemelen kardeşi bir şeylerden yakınmaktadır. Ona
cevabında “Çok büyük zorluklarla karşılaşsan da karamsarlığa kapılma, sonunda her şey iyiye dönecektir”
demektedir. Mektubu kaleme aldığında Van Gogh 20
yaşındadır ve hayata henüz umut dolu bakmaktadır.
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Van Gogh önce Londra’dan Paris’e sonra tekrar

lerinde, her gün, saygımızı ve sevgimizi hak eden bir

Londra’ya gider, ardından Amsterdam ve Brüksel’de

alay madenci çalışır. Pazar günleri dışında güneş ışı-

yaşamaya başlar. Kitap satıcılığı, öğretmenlik, rahip

ğını hemen hiç görmezler. Solgun, ölgün bir lambanın

yardımcılığı gibi işlerle uğraşır. Brüksel’de çalıştığı

ışığında, daracık bir galeride, bedeni iki büklüm, kimi

madende maden işçilerini dinî konularda bilgilen-

zaman yerde sürünerek çalışırlar. Ne kadar yararlı ol-

dirmekte, herhangi bir dertleri olduğunda onlara

duğunu bildiğimiz o madeni yerin dibinden koparmaya

teselli vermekte, maddi yardımda bulunmaktadır. Van
Gogh’un bu yıllarda Theo’ya yazdığı mektuplardan
biri 26 Aralık 1878 tarihlidir. Ressam mektubunu Belçika’daki evinden, Petit Wasmes köyünden göndermiştir.
Bu mektup, Van Gogh’la ilgili araştırma yapanlar için
iki nedenle önemlidir. Birincisi ressamın mektupta Tanrı, Hz. İsa, İncil ve Aziz Pavlus’tan çokça bahsetmesidir.
25 yaşında kaleme aldığı bu mektupta ne kadar inançlı
bir insan olduğu “Tanrı insanın da yeryüzünde İsa gibi
yaşamasını ister, yoksulluğa katlanıp büyük şeylere
göz dikmekten sakınmasını ve İncil’den ders alarak iyi
yürekli ve alçak gönüllü olmasını buyurur” sözlerinden
anlaşılır. Pek çok araştırmacı mektupta yazılanlardan

uğraşır, hep yenilenen binbir tehlike arasında çabalar
durur. Başlığının tepesindeki, ona karanlıkta yol gösterecek olan küçük bir lambayla dibe inerken, çabalarını
görüp kendisini, karısını ve çocuklarını koruyan Tanrısına güvenir…”

Farklı şehirlerde aynı umutsuzluk
Rahip yardımcılığı görevinin son bulmasının ardından
Van Gogh resim çalışmalarına başlar. Etten, Lahey,
Drente, Nuenen, Anvers, Paris gibi Avrupa’nın pek çok
şehrine yolculuklar yapar, buralarda kısa süreli kalır.
Bu kadar çok şehir değiştirmesinin nedeni ya oradaki

dolayı Van Gogh’un misyoner olduğunu da söyler.

insanlarla anlaşamaması, ya hastalanması ve ona ba-

İkinci önemli nokta ise mektubun yazıldığı yıllarda

kacak birilerinin yanına taşınmak zorunda kalması, ya

Van Gogh’un bir madende çalıştığının anlaşılması

da para kazanabileceği bir yer arayışıdır. Bunlardan

ve madendeki işçilerle ilgili gözlemleridir. Van Gogh,

en çok insanlarla anlaşamaması onu incitmektedir. İn-

madencileri Theo’ya şu sözlerle anlatır: “Toprağın üç

sanlar onun deli olduğunu düşündükleri için Van Gogh

yüz metre derinliğine kadar açılan bu kömür maden-

sürekli duygularını bastırma ihtiyacı duymaktadır.

110

Van Gogh’un mektupları
yalnızca kardeşi Theo’ya
yazdıklarıyla sınırlı
değildir. Felemenkçe,
Fransızca ve İngilizce
olarak arkadaşlarına
gönderdiği mektuplar da
mevcuttur. Theo’ya
yazılan mektuplar ilk
defa 1913 yılında Theo’nun
karısı Johanna van
Gogh-Bonger tarafından
açıklanmıştır.

Deli olduğu düşüncesiyle hapse atıldığında kardeşine
şu cümlelerle sıkıntısını bildirir: “Kızsam, öfkemi kontrol edemesem hemen azılı bir deli diyecekler benim
için. Bu yüzden suçsuz yere hapishaneye atıldığıma
kızamıyorum bile.” 15 Ekim 1879 tarihli bir mektubunda
Theo’ya “Daha iyi olmak istiyorum. Buna can attığım
içindir ki, hastalıktan daha kötü olabilecek ilaçlardan
korkmuyorum” yazmıştır. 3 Eylül 1881’de Etten’de kaleme aldığı bir mektupta ise kardeşiyle çok özel bir
derdini paylaşmış, “Sana açmak istediğim bir sıkıntım var, ama belki biliyorsun, anlatacağım belki yeni
değildir senin için. Sana söyleyeceğim şu: Bu yaz K.’yı
sevmeye başladım, ama o bana geçmişiyle gelece-
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ğini birbirinden ayıramadığını ve benim duygularıma
hiçbir zaman cevap veremeyeceğini söyledi” demiştir.
Ayrıca K.’ya olan aşkının çalışmalarına ilham verdiğini
dile getirmiştir. Bir de şu soruyu sormuştur kardeşine:
“Sen de zaman zaman âşık oluyor musun Theo? Olmanı isterdim, çünkü, inan bana, küçük dertlerin de bir
değeri var.”
7 Ocak 1882’de Lahey’den gönderdiği mektupta daha
önce kardeşine postaladığı desenleri beğenmemesinden ötürü ona sitem eder. Aynı mektupta suluboyaya
ağırlık verdiğini, işlerini satıp para kazanma hayali
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içinde olduğunu dile getirir. Mektubunu, “Umut ve

mizde oturmayı kuruyorum ya, stüdyo için dekorasyon

umutsuzluk, sabır ve sabırsızlık, sevinç ve üzüntü için-

hazırlamak istiyorum. Hep kocaman ayçiçekleriyle.

de çırpınıyorum. Bu savaşı kazanmalıyım, kazanırsam

Hani senin dükkanının bitişiğindeki lokantada çok gü-

suluboya hakkında daha sağlam bir görüşüm olacak”

zel süs çiçekleri vardı ya, orada pencerenin içinde

cümleleriyle sonlandırır. Sonraki mektuplarında tanesi

duran ayçiçeği hep aklımda. Bu fikri geliştirirsem on iki

2,5 florinden pek çok desen ısmarlandığını dile getirir.

ayrı tablo olacak; hepsi birden, sarı ve mavi üstüne bir

Van Gogh’un Theo’ya yazdığı mektuplardan onun hüzünlerine, heyecanlarına, korkularına, arayışlarına ve
az da olsa mutluluklarına tanık oluruz. Ancak başka

senfoni oluşturacaklar. Her sabah şafakla birlikte bunun üstünde çalışmaya başlıyorum. Çünkü çiçekler çabuk soluyor ve her tabloyu bir oturuşta bitirmek gerek.”

bir önemli konu sanatçının bugün dünyaca meşhur

Van Gogh’un sığındığı ve yüreğindekileri açığa vur-

eserlerini hangi duygularla ortaya koyduğudur. “Yatak

duğu yegane yol resim yapmaktır. Ancak onun 1873

Odası” adlı eserine başlamadan önce eskizini karde-

yılından 1890’a kadar kardeşi Theo’ya yazdığı mektup-

şine göndermiş ve yapacağı resmi şu cümlelerle tarif

larda da tüm duygularını çekinmeden ve anlaşılır bir

etmiştir: “Aklıma yeni bir düşünce geldi; işte ona ilişkin

dille ifade ettiği görülür. Van Gogh’un resim yeteneği

yaptığım taslak… Bu kez söz konusu olan yalnızca be-

kadar yazın dili de şüphesiz oldukça başarılıdır. Ressa-

nim yatak odamdır. Ne var ki renk burada her şeyin ye-

mın kaleme aldığı mektuplar yalnızca kardeşi Theo’ya

rini tutmak zorunda. Böylece nesnelerin basitleştirilmiş

yazdıklarıyla sınırlı değildir. Felemenkçe, Fransızca ve

üsluplarını vurgulayarak dinlenmeyi ve genel olarak

İngilizce olarak arkadaşlarına gönderdiği mektuplar

uykuyu anıştırmalı. Tek sözcükle, tabloya bakınca us

da mevcuttur. Theo’ya yazılan mektuplar ilk defa 1913

ya da daha iyi bir deyişle imgelem kendini dinlendi-

yılında Theo’nun karısı Johanna van Gogh-Bonger ta-

rebilmeli.” 1888’de Arles’te kaleme aldığı bir mektupta

rafından açıklanmıştır. İki kardeşin bir dönem Paris’te

ise meşhur “Ayçiçekleri” adlı eseriyle ilgili bilgiler sunar

birlikte yaşamaları ve dolayısıyla mektuplaşmamaları

Van Gogh. Burada Gauguin’le bir atölye kurmayı plan-

sanatçının bu dönemiyle ilgili pek az bilgi edinilmesine

ladığı görülür: “Artık Gauguin’le birlikte kendi atölye-

neden olmuştur.

Mektup
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HAYDAR ERGÜLEN
Küseceği yer, gönül koyacağı kişi çoktur da insanın, küsmek zor geldiğinden mi ne
artık, kolay kolay küsümsemez, küsülü kalmaz, küs durmaz. Hem de olura-olmaza
alınmak, küsmek de insana pek yakışmaz. İnsana küsümsemek değil, gülümsemek
yakışır. Doğrusu dünyaya da bu yakışır, tabiata da, tabiatıyla hayvanlara da. Hem de
insan nasıl insan olmuştur?

Gülümseyerek, severek, sabır göstererek, güzel düşünerek, iyiye yorarak, kalbine
bakarak, ötekini anlayarak, yedi kat yad-yabancı demeden, köpüklü sözler söyleyip
zehirli ünlemler koymadan, komşusu aç yatarken tıka basa doymadan, bir koyup yüz
almadan, “Dünyaya geldik bir kere” deyip hayatı yormadan, başkalarının emeğini
çalmadan, malına mülküne konmadan, dünya malına kanmadan, hakikati sadece
kendi doğrularından ibaret sanmadan, “hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır
olmadan”, kimseyi milliyetine, rengine, diline, dinine, mezhebine göre ayırmadan,
daha bilgi sahibi değilken fikir sahibi olmadan, kulaktan dolmayı yaprak sarma ya
da biber dolma gibi lezzetli bir yemek sanıp, kulağını da karnını da kalbini de onunla
doldurmadan, âlemi kör, sağır, sersem, kendini badem gözlü, sırma saçlı, evlere ziyan
akıllı sanmadan, yaşını başını almadan yaşını başını almışlar gibi fazla oturaklı,
fazla resmî olmadan, insanın dünyaya aşk için geldiğini hiç unutmadan, her
günü bir öncekinden farklı yaşamadan, iktidar için her şeyi mubah sayarak insanı
hiçe saymadan, her şeyi aklın terazisinde tartarken gönül terazisinde de tartmayı
unutmadan, insanları bir somun ekmeğe muhtaç edip uyutmadan, “Şimdi şiirin
sırası mı kardeşim, dünya yanıyor sen şiir diye başımın etini yiyorsun” kolaycılığına
kapılmadan, “dünya malı dünyada kalır” sözüne burun kıvırmadan, İki büyük
nimetim var/ Biri anam biri yârim/ İkisine de hürmetim var” diyen büyük şair Neşet
Ertaş’ın dediğine hürmet etmeden, kendini dev aynasında görmeden, yaptığıyla
övünmeden, böbürlenmeden, kimseyi küçümsemeden, ülkeleri parçalayıp insanları
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bölmeden, kimseyi evinden, yurdundan, vatanından sürmeden, “Gün akşamlıdır”
demeyi bilmeden, benim gibi böyle uzun mu uzun cümleler kurmaya heves etmeden,
“Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık” türküsünü bir kez olsun dinlemeden, Çakırların
Sait Faik’ten bir hikaye olsun okumadan ve dahi “yahu bu adamın yazısı kudretten mi
ne şaştım kaldım” diye hayret bildirmeden, bir trene binip nereye gittiğine aldırmadan,
yanındaki yolcuyla sohbetin ateşini tutuşturmadan, trenin de bir kalbi olduğunu
unutmadan, öyleyse trenin kalbinin götürdüğü yere gitmeden, “Kış gelsin, kar yağsın
ama duygularımız donmasın” diye edebiyat yaparak da olsa kuşların, kedilerin,
köpeklerin de canlı olduğunu düşünmeden, bir akşamlık da olsa eşi-dostu da çağırarak
televizyonun üstüne bir örtü çekmeden, bir dereye girip buz gibi suda çimmeden, bir
ağacın gövdesine eski bir arkadaşı ya da ölmüşü gibi sarılmadan, güneşle çekişip ayla
atışmadan, çekmecesinde içinde hâlâ kurutulmuş çiçekler saklı eski mektuplarını
beş-on yılda bir bile olsa havalandırmadan, elini sıcak sudan soğuk suya vurmadan,
“Bugün Ağam Sudan Soğuk Bakıyor” türküsünü diline dolamadan, taşın altına
elini, bir ezginin yanına gönül telini koymadan, yaptığın iyilikleri, işlediğin sevapları
saymadan, düğünde ağlayıp cenazede gülenlerden sayılmadan, mektubu pulundan
ayırmadan -zira pul mektubun kalbidir-, bir avlunun yeni yıkanmış taşlarına çıplak
ayakla basmadan, bir kasaba çarşısında avara kasnak gibi dolaşmadan, parkların
serinliğiyle ruhunu tazelemeden, gelene ağam, giden paşam demeden, hele hele “Sen
benim kim olduğumu biliyor musun?” diye hiç mi hiç demeden, -bir insan en fazla kim
olabilir ki hem- sermayeden yemeden, “Güllerin İçinden” şarkısını “günlerin içinden”
diye yanlış söylemenin de güzel olabileceğini aklına getirmeden, ölümleri ayırmadan,
“İnsan insanın külüne muhtaçtır” bilgeliğini yaşamak için uzaklara gitmeden, Yunus
ki sütdişleridir Türkçenin dizesindeki Yunus’un, Türkmen kocası Yunus Emre olarak
800 yıldır aramızda, dilimizde, töremizde yaşadığına sevinmeden, bağbozumunda
üzümlerle hasret giderip hal hatır sormadan, gamlı göle neşeli maya çalmadan, zaman
zaman içini dökmeden, çekmeceleri boşaltmadan, evde olduğu gibi kafada ve ruhta da
bahar temizliği yapmadan, İstanbul’u görüp memleketi unutmadan, un öğütmeye gidip
yıkık değirmende kırk gün eğlenmeden, yılda bir kez olsun anaya babaya, sılaya ucu
telli mektup göndermeden...Yani benim bu sözlerimi dinlemeden yaşıyorsan...

Evvela mahsus selam eder, sonra küserim.
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Tarİhî Mektuplar

Atatürk’ten annesİ Zübeyde HanIm’a mektup
Ağustos 1335 (1919)

Muhterem Valideciğim,
İstanbul’dan mufarakatımdan beri sizlere birkaç telg-

bırakıp serbest olarak milletin başına geçmek ve milleti

raftan başka bir şey yazmadım. Bu sebeple büyük me-

yekvücut bir hale getirmekle hasıl olacak kudret ve ha-

rak içinde kaldığınızı tahmin ediyorum. Bilhassa hakkım-

reket-i milliyeyi hüsn-i istimal eylemekten başka çare

da gerek ötekinden berikinden ve gerek gazetelerden

mutasavver değildi. Binaenaleyh ben de böyle yaptım.

işittiğiniz natamam haberler şüphesiz merakınızı tezyit

Elhamdülillah muvaffak da oluyorum. Pek yakında ne-

etmiştir. Halbuki şimdi vereceğim izahatla mutmain ola-

tice-i maddiyeyi bütün cihan görecektir. Ben bu suretle

cağınız veçhile şayan-ı endişe hiçbir şey yoktur.

hareket edince İngilizler derhal yalvarmaya başladı. Ve

Malumunuzdur ki, daha İstanbul’da iken ecnebi kuvvetlerin devleti, milleti fevkalade sıkıştırmakta ve millete
hizmet edebilecek ne kadar adamımız varsa cümlesini
hapis ve tevkif ve bir kısmını Malta’ya nefy ve tazip
etmekte pek ileri gidiyorlardı. Bana nasılsa ilişememişlerdi. Fakat 3. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a ayak
basar basmaz İngilizler benden şüphelendiler. Hükümete benim sebeb-i izamımı sordular. Nihayet İstanbul’a
celbimi talep ve bunda ısrar ettiler. Hükümet beni iğfal

beni kazanmaya çalıştı. Her şeyi inkar ettiler. Ve bütün
kabahati bizim hükümete attılar. Hakikaten hükümet
de benimle uğraşmak istedi. Fakat kuvveti buna müsait
gelmedi. Ve gelemez. Daha bir zaman bu suretle Anadolu içinde çalışmakla her şey hallolacaktır. Kariben
Meclis-i Mebusan toplanacak ve meşru bir hükümet
mevki-i iktidara geçecektir. Ben de ihtimal o zaman
İstanbul’a geleceğim. Sıhhat ve afiyetimi, katiyen hiç
merak ve endişe etmeyiniz. (...)

ederek İstanbul’a celp ve İngilizlere teslim etmek istedi.

Hemşiremin sıhhati nasıldır? Eve herhangi bir taraftan

Bunun derhal farkına vardım. Ve bittabi kendi ayağımla

saldırıda bulunuldu mu? Hâlâ orada mısınız? Çocuklar

gidip esir olmak doğru değildi. Padişahımıza hakikat

ne yapıyor, büyüdüler mi? (...)

hali yazdım. Ve gelemeyeceğimi arz ettim. Zat-ı şahane de evvela buna muvafakat etti. Fakat daha sonra
İngilizlerin tazyiki ziyadeleşti. Nihayet o da İstanbul’a
avdetimi irade etti. Bu suretle artık resmî makamımda
kalmaya imkan göremediğim gibi askerliğimi muhafaza ettikçe İngilizlerin ve hükümetin hakkımdaki ısrarına
mukabele edilemeyecekti. Bir tarafında bütün Anadolu

Ben birkaç güne kadar bir kongre için Sivas’a gideceğim.
Tekrar Erzurum’a döneceğim. Tekrar ediyorum. Her
işittiğinize önem vermeyiniz. Pekala bilirsiniz ki ben
yaptığımı bilirim. Netice görmeseydim başlamazdım.

halkı tekmil millet hakkımda büyük bir muhabbet ve iti-

Saygıyla ellerinizden, hemşiremin gözlerinden öperim.

mat gösterdi. “Seni bırakmayız” dediler. Filhakika vatan

Salih’in gözlerinden öperim. Bana İstanbul havadisi

ve milletimizi kurtarabilmek için yegane çare askerliği

vermeni beklerim.

Ağustos 1919 tarihli bu mektup Atatürk tarafından annesine Samsun’a ayak basışı sonrasında bilgilendirme amaçlı
yazılmıştır. Mektup, Atatürk’ün İstanbul Hükümeti ve İngilizlerle ilişkisini gözler önüne sermesi bakımından önem taşımaktadır. Atatürk bu mektupla Anadolu halkının arkasında olduğunu ve bağımsızlığın Anadolu’da çalışmakla elde edileceğini belirtmekte, ayrıca Meclis-i Mebusan’ın toplanması ve Sivas Kongresi gibi tarihî olayları da müjdelemektedir.
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MEMDUH Şevket Esendal’dan kIzIna mektup
Kabil, 28 Nisan 1940

Kızım Canım,
Ben iyi bilmiyorum ama öyle sezinliyorum ki sen iki

Afganistan nere, çiftlik nere! Düşün: Dün gece Fransa

meslekte başarı gösterebilirsin. Bunun biri, Ahmet gibi

Elçiliği’nde akşam yemeğinde idim. Kır saçlı, kır bıyıklı

hekimlik, öteki de edebiyat. Sanıyorum ki ikincisinde

bir adam! Fraklı. Elçilerin ihtiyarı, eskisi olmak dolayısı

daha çok başarı gösterirsin. Bir kadına da iyi bir yazıcı

ile en yüksek yerde oturuyorum. Bu son yılda saçlarım

olmak yakışır. Orijinal piyesler, komediler, sinema ro-

da epeyce döküldü. Başım çıplak değilse de eh! Çıp-

manları yazmak, hikayeler, çocuklara kitaplar yazmak

laksı. Babam beni görse tanır mı? Anneni sokak kılı-

hoş bir şeydir. Bu da biraz okumak, usanmamak ve

ğında görse tanır mı? Babam değil, annem bile görse

biraz da yaş yaşamakla olur. Kendine yazıcılıkta bir tip

tanımaz! İş nerede idi nereye geldi. Yarın da kim bilir

bulmalı. Bunun kadınlara faydası, bütün ömür boyunca

neler olacak. Bugün yapılan hesap ne kadar geride

vardır. Hiçbir işi kendisine mâl etmemiş bir adam derin

kalacak. Geleceği kimse bilip kestiremez ama gene de

bir boşluk ve sonsuz üzüntüler içinde kalır. Hiçbir şeyle

hesaplar yapılır.

de kendini avutamaz. Gençlik, güzellik, sevgi bunlar
geçer. Bunlar geçtikten sonra da insan gene yaşar.
Böyle günde yazılar, adamı yaşatır, sevindirir. Yapacak
bir işi olan adam çok yaşar, kolay hasta olmaz.

Ben çocuklukta kendi kendime düşünür, bir gün yalnız kalmaktan, geçinmekten korkardım. Belki herkes
böyledir. Ne kadar boş korkular, ne kadar çocukluk!
Yaşayış ve ölüm korkacak şeyler değildir. İnsan yaşar

Yaşamanın sonu nasıl geleceğini kimse bilmez. Ben

gider, haberi olmaz. Yalnız bu yeryüzünde bir eser bı-

kendimi burada elçi olmuş görünce şaşırıp kalıyo-

rakmadan geçip gitmiş olmak bana hoş gelmez. Ben,

rum. Nereden nereye! Şimdi gidip babama söylesem:

bugüne kadar istediğim gibi, büyük bir şey yapama-

“Ben elçi oldum!” desem, inanmaz. O bize bir çiftlik

dım. Yazdıklarım da çok azdı. Çalışıyorum. Belki iyi bir

bırakmayı düşünüyordu. Onunla geçinecektik. Huuu

şey yazarım. İsterim ki sen daha iyisini yazasın.

Memduh Şevket Esendal Türk edebiyatına hikaye, roman, hatıra ve mektup türlerinde eserler kazandırmış bir yazar,
aynı zamanda önemli bir diplomattır. Esendal mesleği nedeniyle uzun süre çocuklarından ayrı kalmış ve özlemini,
içinde bulunduğu durumu ve çocuklarıyla ilgili hayallerini yazdığı mektuplarla dile getirmiştir. Yazarlık ve diplomatlığı
bir arada yürütmeyi başaran Esendal, kızına yazdığı 1940 tarihli bu mektupta ona hem doktorluk hem de yazarlığın
üstesinden gelebileceğini anlatmakta ve bu konuda onu teşvik etmektedir.
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Semantİk

Buğra Ayan

Perspektif

Devlete Doğru
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İnternet birçok denklemi
büyük süratle değiştiriyor.
2000’li yılların başlarında
“İnternet sizin için nedir?”
sorusuna neredeyse
kimse “sosyal medya”
cevabı veremezken
bugün “sosyal medya”
en sık karşılaşılan
yanıtlardan biri.

Sosyal ağlar 2006 yılında “arkadaşını bul” sloganıyla
başladığı serüvenine bugünlerde kişilerin hayatlarından alabileceği tüm veriyi alma iddiasıyla devam ediyor. Facebook tüm anlarınızı, Twitter aklınızdan geçen
tüm fikirleri, Instagram yakaladığınız en iyi kareleri,
YouTube ise kaydedilmeye değer tüm anları istiyor.
Bugün insanların çoğu için Facebook’a giriş yapılamaması uluslararası bir savaştan çok daha büyük
bir sorun olabiliyor, çünkü birey kendini sosyal ağlar
üzerinden rahatça ifade edebiliyor. Bunu yapabileceği
alternatif bir mekan neredeyse yok.
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Bilginin kitlelere daha
hızlı ulaşması yeni
bir şeffaflık anlayışı
getirdi. Twitter’da
bir milletvekilinin
seçmeniyle,
bir sanatçının
hayranıyla diyalog
kurmasına tanıklık
ettik. Markaların
müşterilerin
kızgınlıklarına
tahammül etmeleri
gerektiğini gördük.

İnternetin ikinci aşaması olan Web 2.0 ile beraber
birçok kavram gelişti. Twitter diplomasisi, e-devlet,
e-okul, çevrimiçi devasa açık kurslar (MOOC) bunlardan sadece birkaçı. Tek tek siyasetçilerden devletlere,
sağlık sektöründekilerden eğitim alanında çalışanlara
insanlar bu gelişmelere başta dirense de ilerleyen
yıllarda bu yeni duruma göre yeniden konumlanmak

Perspektif

durumunda kaldı.
Bilginin kitlelere daha hızlı ulaşması yeni bir şeffaflık
anlayışı getirdi. Twitter’da bir milletvekilinin seçmeniyle, bir sanatçının hayranıyla diyalog kurmasına tanıklık
ettik. Markaların müşterilerin kızgınlıklarına tahammül
etmeleri gerektiğini gördük. Twitter, cevaplanamayan
twit gibi bir seçenek koymadı. Her düşünceye bir cevap
verilebileceğinin altını çizdi.
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Facebook’un bu konudaki tavrı ise çok daha sertti.

anlamsal ağ (semantic web), diğer ismiyle Web 3.0 çok

Unvanınız ne olursa olsun siteye giriş yaptığınızda bu

bilinmeyenli bir denklem.

unvanları kapıda bırakmanız gerektiği, ne kadar paranız olursa olsun bu sitede en fazla 5 bin arkadaşınız
olabileceği gibi birçok temel özelliği değiştirmeyeceğini söyleyerek insanlar arasındaki hiyerarşinin karşısında olduğunu üstü kapalı da olsa belirtti. Bu açıdan
bakıldığında Facebook, bugün bir sosyal ağın ötesinde,
tüketim toplumunun doğurduğu kimlik bunalımında

Anlamsal ağ için birçok teknik açıklama yapılabilir,
fakat buna basitçe “kişiye özel internet” diyebiliriz. Yapay zekanın daha güçlü şekilde kullanıldığı bu yeni ağ
modelinin tam olarak ne zaman internet endüstrisine
kazandırılacağını, kırılma noktasının hangi projeler
olacağını kesin olarak söylemek mümkün değil. Fakat

can çekişen birey için narkoz görevi gören dijital bir sa-

bilinen şu ki, büyük bir hızla bu ağa doğru gidiyoruz.

kinleştirici oldu. Belki de süper güçlerin bir öfke yönetim

İnternet gün geçtikçe insanlığın yeni sorular sormasına

programı...

olanak tanıyor. Bu soruları sordukça bugün sahip oldu-

Evet, internet bugünlerde bir “sosyal ağ çağı” içinden
geçiyor. Peki, bir sonraki evre nasıl olacak? 2000’li yıl-

ğumuz sistemlerin daha ne kadar geliştirilebileceğini
görebiliyoruz.

ların başında sosyal ağlar nasıl bir bilinmeyenden iba-

Bu duruma hepimizin kullandığı bir arama motoru olan

retse bugün için de internetin geleceği olarak görülen

Google üzerinden örnek verebiliriz. Google’da “Karın
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Semantik devlet
vatandaşının
yaşadığı yerdeki
hava durumunu
takip ederek kişinin
sağlık durumunda
meydana gelebilecek
değişimlerle ilgili
önceden uyarı
yapabilecek. Devlet,
iş arayan vatandaşlar
ile çalışan arayan
işverenleri ısı haritaları
üzerinden anlık takip
ederek bilgilendirme
mesajıyla vatandaşa
özel yönlendirme
yapabilecek.

ağrısına ne iyi gelir?” diye bir arama yaptığımızda karşımıza 479 bin sonuç çıkıyor. Hepimiz biliyoruz ki kimse
bu 479 bin sonucun tamamına bakmıyor. Orada 479 bin
değil 47 bin sonuç olsa da bizim için bir şey değişmiyor.
Google bunun yerine bulunduğumuz konumu görüp
benzer konumda karın ağrısıyla ilgili yakın zamanda
yapılan aramaları tarayıp bunu sulardaki sorunlarla
veya soğuk ile ilişkilendirip muhtemel çözüm önerileri
ortaya koyabilirdi. İşin içine hava durumu, su kalitesi
gibi onlarca etkeni de katabilirdi. İşte anlamlandırılmış
ağ çağında bunlar sıradanlaşan özellikler olacak.

Perspektif

Google örneğinde dikkat etmemiz gereken önemli
noktalardan biri şu: Sosyal medyanın önemli bir parçası olduğu Web 2.0 internet yoluyla nasıl toplumsal
dönüşümler yaptıysa Web 3.0’da da benzer bir senaryo
bizi bekliyor. Hint asıllı düşünür Jiddu Krishnamurti’nin
“Anlamak değişimdir” şeklinde ifade ettiği mottosu
internetin geleceğinde sıklıkla karşımıza çıkacak bir
durum olarak görülüyor. Anlamlandırılan veri, anlam-
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landırılmış sistemleri ortaya koyacak. Anlamlandırılmış

için getirdiği şeffaflık, sorgulanabilirlik gibi olgular çok

sistemler ise toplumda gerek sosyolojik gerek ekonomik

daha güçlü bir şekilde varlığını hissettirecek.

olaylara bakıştaki değişimi körükleyecek.

Bunun paralelinde devasa bir problem haline dönüşen

Dolayısıyla gelecekte veriyi yöneten, kurulacak sistem-

gizlilik ve güvenlik sorunu gelecek. Bilgisayar korsan-

leri de yönetecek. En çok veriye sahip olan aktörlerden

ları artık Facebook hesabını değil, sağlık haritanızın

biri olan devletler bugün e-devlet, m-devlet gibi sis-

tüketim alışkanlıklarınızla ilişkisini “hack”leyebilecek.

temler geliştirirken bu dönemde “semantik devlet” fikri

Bir ülkenin vatandaşlarının ağrı kesici kullanım haritası

üzerine yoğunlaşmak zorunda kalabilecek. Geleceğin

“derin internet” üzerinden satışa çıkarılabilecek.

internetinin sloganı “kişiye özel internet” olurken semantik devletin sloganı ise “kişiye özel devlet” olmak

Tıpkı Web 2.0’a geçerken yaşadığımız sancılar gibi

durumunda kalabilecek.

Web 3.0 da insanlığın karşısına dikensiz gül bahçesi

Semantik devlet vatandaşının yaşadığı yerdeki hava

şu ki, semantik gelişime ayak uyduramayan markalar

durumunu takip ederek kişinin sağlık durumunda
meydana gelebilecek değişimlerle ilgili önceden uyarı
yapabilecek. Devlet, iş arayan vatandaşlar ile çalışan

olarak gelmeyecek. Fakat kesin olarak görülen gerçek
ve kurumlar büyük krizler yaşayabilecek. Kimileri bu
krizleri atlatacak, kimileri atlatamayacak.

arayan işverenleri ısı haritaları üzerinden anlık takip

İnternetin geleceğine, yani kendi geleceğimize bugün-

ederek bilgilendirme mesajıyla vatandaşa özel yönlen-

den bakmak ve “semantik web” üzerine senaryolar

dirme yapabilecek. Buna benzer yüzlerce uygulamanın

üretmek, geleceğin güçlü internet aktörleri arasında

olacağı bu dönemde Web 2.0’ın devletler ve şirketler

olmak açısından önem taşıyor.

Haberler
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1

UPU’NUN BERN
TOPLANTILARI
TAMAMLANDI
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 20 Eylül-7 Ekim
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen 26. Dünya Posta Kongresi’ne
başarıyla ev sahipliği yapmış, kongreyle birlikte Dünya Posta Birliği’nin
(Universal Postal Union-UPU) İdari Konsey Başkanlığı ülkemize geçmişti.
UPU’nun 26. Dünya Posta Kongresi’nin ardından en kapsamlı toplantıları
12-16 Aralık 2016 tarihlerinde İsviçre’nin Bern kentinde yapıldı. PTT A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, toplantılara
İdari Konsey Başkanı olarak iştirak etti.
UPU’nun Bern’deki geniş kapsamlı toplantılarının 12 Aralık tarihli ilkinde
ülkemizin de üyeleri arasında yer aldığı Posta İşletme Konseyi’nin önümüzdeki dönem çalışmaları ele alındı. Posta İşletme Konseyi Pazarın
Gelişimi ve E-Hizmetler Komite Başkanı Cumali Yüksek’in yönettiği toplantıda Posta İşletme Konseyi’nin hâlihazırda yürüttüğü çalışmalar ile
gelecek dönem projeleri hakkında sunumlar yapıldı, bilgi verildi. 14 Aralık’ta toplanan Posta İşletme Konseyi Genel Kurulu ile PTT A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik başkanlığında yapılan
Danışma Komitesi Genel Kurulu’nda ise UPU’nun gelecek dönem projeleri ile 2017 Stratejik Planı istişare edildi.
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15 Aralık günü İdari Konsey’in 26. Dünya Posta Kongresi’nden sonraki ilk
Genel Kurulu yapıldı. PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü,
UPU İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik’in yönettiği toplantıda İdari
Konsey ve Posta İşletme Konseyi yapısal reformları, çalışma planları, 2017
programı ile bütçe konuları istişare edildi, Birliğe ilişkin önemli kararlar
alındı.

Resepsiyonda 26. Kongre vurgusu
PTT A.Ş. 15 Aralık akşamında ise Türkiye’nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı
ve eşi Bengü Saygılı ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenledi. Büyükelçi
Saygılı ve UPU Genel Sekreteri Bishar Hussein’in birer konuşma yaptığı resepsiyona UPU Komite Başkanları ve üyeleri katılım gösterdi. Posta sektöründeki son gelişmeler ile UPU faaliyetlerine ilişkin sohbetlerin gerçekleştiği
resepsiyonda PTT A.Ş.’nin İstanbul’da düzenlenen 26. Kongre’de gösterdiği
başarı da altı çizilen konular arasında yer aldı.
16 Aralık’ta ise oturum başkanlığını UPU İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik’in yaptığı İdari Konsey Genel Kurulu’nun kapanış oturumu gerçekleştirildi. Bern’deki toplantıların son gününde posta sektöründeki güncel
meselelerin yanı sıra UPU üye ülkelerine ilişkin politik ve stratejik meselelere
değinildi.
41 üyesi bulunan İdari Konsey, Dünya Posta Birliği’nin nihai karar organı
niteliği taşıyor ve dört yılda bir düzenlenen kongreler arasındaki süreçte
Birliğin çalışma ve faaliyetlerini denetleme ve düzenleme işlevi yürütüyor. Ülkemizin de üyesi olduğu Posta İşletme Konseyi tarafından sunulan
önerileri de istişare eden İdari Konsey, UPU’nun stratejilerini belirlemenin
yanı sıra bütçesini onaylıyor. Posta İşletme Konseyi ise 40 üyeden oluşuyor
ve UPU üyesi ülkelerin posta teşkilatlarının modernleştirilmesine yönelik
çalışmalar yürütüyor. Sektördeki gelişmeleri takip edip üye ülkelerin posta
teşkilatlarını bilgilendiren ve önerilerde bulunan Posta İşletme Konseyi,
Birliğin teknik beyni olarak nitelendiriliyor.

15 Aralık’ta İdari
Konsey’in 26. Dünya
Posta Kongresi’nden
sonraki ilk Genel
Kurulu yapıldı. PTT
A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel
Müdürü, UPU İdari
Konsey Başkanı
Kenan Bozgeyik’in
yönettiği toplantıda
İdari Konsey ve Posta
İşletme Konseyi
yapısal reformları,
çalışma planları, 2017
programı ile bütçe
konuları istişare edildi,
Birliğe ilişkin önemli
kararlar alındı.
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YURT DIŞI ILAÇLARDA
PTT DÖNEMI

PTT A.Ş. ile
SGK arasında
“Kapsamında
İlaç Bulunan
Gönderilerin
Taşınmasına İlişkin
Protokol” imzalandı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) ile Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) arasında “Kapsamında İlaç Bulunan
Gönderilerin Taşınmasına İlişkin Protokol” imzalandı. 26 Aralık
2016 tarihindeki imza törenine PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile SGK Başkanı Mehmet Selim
Bağlı katıldı.
Protokol imza töreninde bir konuşma yapan Mehmet Selim Bağlı
PTT A.Ş.’nin Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olduğunu
vurguladı. 2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile imzalanan

Haberler

protokol gereğince yurt dışı ilaçların bugüne kadar TEB üzerinden
getirildiğini, fakat bu konuda yeni bir eylem planı hazırlandığını
belirten Bağlı, söz konusu planın en önemli ayaklarından birinin
yurt dışı ilaçların PTT aracılığıyla getirilmesi olduğunu söyledi.
Bağlı, PTT-SGK işbirliği sayesinde yurt dışı ilaç alımları ve bütçesinin kontrol edilmesi, tasarruf yapılması, bilinçli ilaç tüketimi, ilacın
hastaya zamanında ulaştırılması gibi konularda önemli gelişmeler kaydedileceğini ifade etti. SGK’nın yurt dışından gelen ilaçlar
konusunda önemli tedbirler alacağının altını çizen Mehmet Selim
Bağlı, imzalanan protokol sayesinde sağlık hizmetlerinde kalitenin
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artacağını ve ilaca erişimin kolaylaştırılacağını belirtti.

dı. Bu konuyu bir maliyet-fayda analizi çerçevesinde ele

Yurt dışından gelen ilaçların hastalara ulaştırılması için

almadılar; yani buradan ciddi bir kâr elde edecek ya da

İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’nin kurulduğu-

kaynak temin edecek değil. Bunu tamamen bir sosyal

na değinen Bağlı, “Bu merkez üzerinden yurt dışından

sorumluluk projesi olarak ele aldıklarının farkındayız.”

gelen ilaçları dağıtacağız. İki kurum da teknik kapasitesi ve personel profiliyle bu yükün altından kalkacaktır.
Böylece ülke ekonomisine katkıda bulunacağız” dedi.

“PTT sosyal sorumluluk projesi olarak yaklaştı”
“Kapsamında İlaç Bulunan Gönderilerin Taşınmasına
İlişkin Protokol”ün tasarruf yapılmasını mümkün kılarak
ülke ekonomisine katkı sağlamanın yanında yerli ve millî
kaynakları harekete geçirmede de önemli rol oynayacağına değinen Mehmet Selim Bağlı, “Bizim açımızdan

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise imzalanan protokolün önemini “Bu
konu ülkemiz insanına verilen hizmetin ve değerin nerelere vardığını göstermesi açısından büyük önem arz
etmektedir” sözleriyle ifade etti. Genel Müdür Bozgeyik
PTT-SGK işbirliğinin en güncel örneği olan protokol sayesinde hizmet kalitesinin en üst düzeye çıkarılacağını
belirterek önemli miktarda tasarruf yapılacağının da
altını çizdi.

bu protokol sadece bir tasarruf tedbiri değil. Protokol,

“Kapsamında İlaç Bulunan Gönderilerin Taşınması-

Türkiye’deki ilaç sanayisinin derinleşmesi ve vatandaş-

na İlişkin Protokol” kapsamında yurt dışı ilaç işlemleri

larımızın ilaca daha hızlı ve düşük maliyetle ulaşması

SGK’nın İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi üze-

anlamına da geliyor” dedi. Bağlı sözlerini şöyle sürdür-

rinden yapılacak. İlaçların hastalara daha hızlı ve daha

dü: “Bunlar hakikaten özveriyle yürüyen işler. PTT bu işe

düşük maliyetle ulaştırılmasını hedefleyen protokolün

gönüllü olmasaydı bizim bu işi yapabilmemiz imkansız-

ülke ekonomisine de katkı sağlaması bekleniyor.
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E-TICARET 2016 YILINDA
BÜYÜK YÜKSELIŞ GÖSTERDI

Haberler

Bütün dünyada
olduğu gibi
ülkemizde de
gün geçtikçe
yaygınlaşan ve
gelişen e-ticaret,
posta sektörünün
geleceği için büyük
önem arz eden
alanların başında
geliyor.

Millî ve küresel ekonominin yükselen değeri elektronik
ticaret, hızlı çıkışını 2016 yılında da sürdürdü. Bütün
dünyada olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe yaygınlaşan ve gelişen e-ticaret, posta sektörünün geleceği için büyük önem arz eden alanların başında geliyor.
Türkiye’nin genç nüfusu ve yükselişte olan internet ve
akıllı cihaz kullanım oranları ülkemizi küresel e-ticaret
pazarında avantajlı bir yerde konumlandırıyor.
B2B (business to business-işletmeden işletmeye), B2C
(business to customer-işletmeden tüketiciye) ve C2C
(consumer to consumer-tüketiciden tüketiciye) gibi
farklı türleri olan e-ticarete ilişkin istatistiklere bakıldığında dünyadaki internet kullanıcılarının yüzde kırkının
internet üzerinden alışveriş yaptığı, bunun da 1 milyardan fazla kişiye tekabül ettiği görülüyor. Küresel e-ticaret gelirlerinin 2016 yılında 1,9 katrilyon doları bulduğu
tahmin ediliyor.
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Ülkemizde e-ticarette gözlemlenen yükselişin temel
etkenlerinden biri internet kullanıcısı sayısındaki artış.
Türkiye’de internet kullanım oranı 2004 yılında yüzde
18,8’ken bu oranın 2016 yılında yüzde 61,2’ye ulaştığı
görülüyor. Haziran 2016 itibarıyla internet abone sayısının 55 milyon 305 bin 748 olduğu ülkemizde akıllı
cihaz kullanımının da oldukça yüksek olması e-ticaret
grafiklerindeki yükselişi açıklayan bir diğer faktör olarak
değerlendiriliyor. Türkiye’de 2016 yılı sonu itibarıyla e-ticaret gelirlerinin 5 bin 96 milyon dolara ulaştığı tahmin
ediliyor ve bu rakamın 2021 yılında 9 bin 674 milyon do-

PTT’nin e-ticaret faaliyetleri yurt dışında
E-ticaretin potansiyelinin farkında olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) millî e-ticaret
sitemiz ePttAVM.com üzerinden e-ticaret faaliyetleri
sürdürüyor. 2012 yılında hizmete giren ePttAVM.com,
zengin ürün skalası ve uygun fiyat seçenekleriyle muadilleri arasından sıyrılıyor. E-ticaret kullanıcılarının en
büyük kaygılarından olan ve genel olarak e-ticaretin
önündeki başlıca engellerden kabul edilen güvenlik noktasında son derece avantajlı konumda olan ePttAVM.

ları bulması bekleniyor.

com, müşterilerine satın alınan ürünleri PTT Kargo ile

20 Eylül-7 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştiri-

ePttAVM.com yabancı işbirlikleriyle pazar hacmini ge-

len 26. Dünya Posta Kongresi’nin de öncelikli gündem
maddeleri arasında yer alan e-ticaret, posta sektörünün
geleceği için kritik öneme sahip. Sektörün sunduğu geleneksel hizmetlerin çağı yakalamasına yardımcı olacak
ana unsurların başında gelen e-ticaret, millî ekonomi-

ulaştırıyor. 176 yıllık PTT güvencesiyle faaliyet gösteren
nişletiyor. Kosova Posta İdaresi’yle ortak işletilen postamall.com sitesiyle yurt dışına açılan PTT e-ticaret girişimi, 26. Dünya Posta Kongresi’ndeki ikili görüşmelerden
sonra gelişmeye devam ediyor.

lere yaptığı katkının yanında küresel ekonomi için de

26. Dünya Posta Kongresi esnasında otuzdan fazla ül-

büyük önem taşıyor. Yeni istihdam alanları yaratarak

keyle ikili görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde yabancı

ülkelerin kalkınmasında kritik rol oynayan e-ticaret pa-

konuklardan özellikle e-ticaret alanında ortak çalışma

zarındaki büyümenin önümüzdeki yıllarda katlanarak

yürütülmesi yönünde talepler gelirken ülkelerden bazı-

artması bekleniyor.

larıyla protokol imzalandı.
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SIBER GÜVENLIK PLATFORMU’NDA
YERLI ÜRETIM VURGUSU

“Mobil ekonomi
Türkiye’de beş
yılda iki kat
büyüyerek
doğrudan
ve dolaylı
etkileriyle 93,6
milyar liralık
bir büyüklüğe
ulaştı.”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan

Kamu Siber Güvenlik Derneği ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
tarafından düzenlenen 4. Siber Güvenlik Platformu toplantıları 22 Aralık
2016 günü yapıldı. Ana teması “Eşyaların İnterneti ve Güvenlik Tehditleri”
olarak belirlenen etkinlikte dünyada ve Türkiye’de siber güvenlik, siber
örgütler, adli bilişim, siber güvenlikte işbirliği ve siber güvenlik eğitimi gibi
birçok konu tartışıldı.
4. Siber Güvenlik Platformu toplantısına katılan Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan bilgi ve iletişim teknolojilerinin ülkemizde ve dünyadaki gelişimine dair değerlendirmelerde
bulundu. Ülkemizde 55,3 milyon genişbant abonesi olduğunu belirten
Sayan, “Mobil ekonomi Türkiye’de beş yılda iki kat büyüyerek doğrudan ve
dolaylı etkileriyle 93,6 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştı. E-ticaret ise 2016
yılının ilk altı ayında 83 milyar liraya ulaştı” dedi. Konuşmasında ülkemizde 4,5G sayesinde internet kullanım oranında artış gözlemlendiğine de
değinen Sayan, “4,5G’nin çok uygun bir zamanlama ile Türkiye’ye kazan-

Haberler

dırıldığını düşünüyorum. 4,5G ile teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten
olmak üzere gerekli adımı attık” ifadelerini kullandı. 5G çalışmalarının da
başladığını belirten Ömer Fatih Sayan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın
Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon doğrultusunda inşallah dünyada 5G
hizmetlerinden ilk yararlanan ülkeler arasında olacağız ve bunu özellikle
yerli imkanları en üst seviyede kullanarak gerçekleştireceğiz. Bu amaçla
kamu, üniversite ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 5GTR forumu kurduk. Dijital dönüşüm ancak genişbant erişim
altyapısı güçlü olan ülkeler tarafından gerçekleştirilebilecek. Bu nedenle
5G’de öncü ülkeler arasında olmak istiyoruz.”
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Siber güvenlik faaliyetlerinde dört ana eksen
Ülkelerin dijital altyapılarını tesis etme ve dönüştürme
sürecinde yerliliğin önemli bir unsur olduğunun altını
çizen BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan bu süreçte azami
güvenlik seviyesine erişilebilmesi için yerli yazılım üretilmesinin önemini “Bu yönde atılacak adımların önemli
olduğunu düşünüyorum. Bilişimde içerik ve donanım
karmaşıklaştıkça, işlevi arttıkça ve akıllandıkça daha
fazla riske açık hale geliyor” sözleriyle ifade etti. Bu
bağlamda siber güvenlik konusuna da değinen Sayan
bu meselenin bireysel ve kurumsal kullanıcılardan devletlere ve uluslararası kuruluşlara birçok kesimi ilgilendirdiğini belirterek “Elektronik ortamda bilgiyi üreten,
bilgiyi paylaşan, bilgiyi erişime açan, bilgiyi depolayan
ve kullanıma sunan sistemlerin tamamında gerekli
tedbirlerin alınmasına ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Siber
saldırılara her an maruz kalınacağının bilinciyle hareket
etmek, yerli üretimin payını olabildiğince artırmak, kaynak kodları belli olmayan ya da güvenilmeyen yazılımlar
kullanmamak siber güvenliği millî güvenliğin en önemli
unsurlarından biri saymaktır” dedi. Siber güvenlik faaliyetlerinin belirli bir strateji doğrultusunda programlı
olarak yürütüldüğünün altını çizen Sayan, çalışmaların
kapasite inşası programı, hızlı tespit-erken müdahale
programı, siber tehdit istihbaratı edinimi ve paylaşımı
programı ile kritik altyapıların ve verilerin korunması
programı olmak üzere dört ana eksende yapılandırıldığını ifade etti.

“Siber saldırılara her
an maruz kalınacağının
bilinciyle hareket
etmek, yerli üretimin
payını olabildiğince
artırmak, kaynak
kodları belli olmayan
ya da güvenilmeyen
yazılımlar
kullanmamak siber
güvenliği millî
güvenliğin en önemli
unsurlarından biri
saymaktır.”
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PTT’NIN YÖNETIM SISTEMLERI
YOLCULUĞU
Son yıllarda Kalite Yönetim Sistemleri alanında önemli
başarılara imza atan PTT A.Ş., geliştireceği “PTT
Bütünleşik Yönetim Sistemi”yle yönetişim altyapısını
daha verimli kılmayı amaçlıyor. Sistemin odak noktası
ise müşteri memnuniyetini artırmak olacak.
Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli bir gelişim, değişim ve

her zaman daha kaliteli hizmet sunmak ve müşteri mem-

kendini yenilemeyi zorunlu kıldığı gerçeğinin bilinciyle

nuniyetini sağlamak için planlamalar yapmaktadır.

hareket eden PTT, 13 Ekim 2005 tarihinde TS EN ISO
9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almış, 10-11 Kasım 2010 tarihinde yapılan Belge Yenileme (Geçiş) tetkiki
sonrasında TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
Belgesi alarak belgenin devamlılığını sağlamıştı.

Müşteri şikayetlerine büyük önem veren PTT A.Ş., bu
yönde sürdürülen çalışmaların daha etkin ve sistemli
bir şekilde yapılabilmesi, hizmet standart ve kalitesinde
artış sağlanması, müşteri memnuniyeti ve sadakatinin
artırılması, marka itibarının yükseltilmesi, rekabet gücü-

Sektörde öncü olabilmek ve halka çağdaş bir posta

nün artırılması için TS ISO 10002 Kalite Yönetimi-Müşteri

hizmeti sunabilmek için PTT Genel Müdürlüğü’nde yü-

Memnuniyeti-Kuruluşlarda Müşteri Şikâyetlerinin Ele

rütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemi’nin tüm Başmü-

Alınması Standardı çalışmalarını tamamlayarak 27-28

dürlüklerde yaygınlaştırılması çalışmalarına 2008 yılında

Mart 2014 tarihinde TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti

Burdur PTT Başmüdürlüğü’nün belgelendirilmesi ile baş-

Yönetim Sistemi Belgesi’ni almıştır. Her yıl yapılan göze-

langıç yapılmıştı.

tim tetkikleri ile sistemin devamlılığı sağlanmaktadır.

Sonraki yıllarda Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarının

PTT’de başlatılan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ça-

Başmüdürlüklere yaygınlaştırılması çalışmaları her yıl ar-

lışmalarının 23 Ağustos 2010 tarihinde Teknik İşler ve

tarak devam ettirilmiş, bugüne kadar 42 Başmüdürlükte

Otomasyon Dairesi ve Konya Acil Durum Merkezi kapsa-

çalışmalar başlatılmış, 39 Başmüdürlük Kalite Yönetim

mında belgelendirilmesi sağlanmıştır.

Sistemi Belgesi almıştır. 22 Başmüdürlükte de Kalite Yönetim Sistemi eğitimleri aldırılarak çalışmaların ilk adımı
atılmıştır.

PTT’de yürütülen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarının kapsamı, 31 Ağustos-2 Eylül 2015 tarihinde
“Bilgi Teknolojileri Altyapı Dairesi Başkanlığı, Bilişim

PTT A.Ş. her yıl yapılan tetkikler ile Kalite Yönetim Siste-

Dairesi Başkanlığı, Konya Acil Durum Merkezi, Elektronik

mi’nin gerekliliklerini yerine getirmekte, devamlılığı sağ-

Hizmetler Dairesi Başkanlığı uhdesindeki KEP Birimleri ve

lamakta, değişim ve gelişim yönünde adımlar atmakta,

PTT Merkezlerindeki KEP faaliyetleri” olarak genişletil-
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miş, BGYS’de standartta öngörülen değişiklikler yapılarak

olarak ele alınacak, “PTT Bütünleşik Yönetim Sistemi”

belge TS ISO IEC 27001:2005 versiyonundan 2013 versiyo-

kurularak etkin ve verimli bir yönetim yolculuğu başlatı-

nuna yükseltilmiştir.

lacaktır.

Değişen ihtiyaçlar ve gelişen piyasa şartları doğrultusun-

PTT Bütünleşik Yönetim Sistemi’ne geçiş süreci, 25 Ekim

da diğer yönetim sistemleri ile ilgili çalışmalar başlatılmış-

2016 tarihinde PTT A.Ş. yöneticilerinin katılımıyla gerçek-

tır. PTT A.Ş.’de halen Kalite Yönetim Sistemi’nin (Strateji

leştirilen açılış toplantısıyla başlatılmıştır. Toplantıda bir

Geliştirme Daire Başkanlığı) yanı sıra Müşteri Memnuniyeti (Pazarlama Daire Başkanlığı), Bilgi Güvenliği (Bilgi
Teknolojileri Alt Yapı Daire Başkanlığı), Çevre ile İş Sağlığı
ve Güvenliği (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) gibi

konuşma yapan PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT’nin Bütünleşik Yönetim
Sistemi’yle temel yapısını güçlendirip hareket kabiliyetini
artıracağını ifade etmiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştür:

yönetim sistemleri, farklı birimler altında yürütülmektedir.

“Süreçlerimizin tüm bileşenlerinin tutarlı bir sistem içinde

Bütünleşik sistemle yüksek verim,
artan müşteri memnuniyeti

cak, iç ve dış iletişimimizin güçlenmesini sağlayacak, iş

PTT’nin kurumsal yönetim sisteminin geliştirilmesine ve

birleştirilmesi hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıratekrarından kaynaklı verimsizliği ortadan kaldıracak, iş
süreçlerinde sadeleşme sağlayacaktır.”

iyileştirilmesine yönelik uygulamakta olduğu tüm yönetim

Kenan Bozgeyik konuşmasında sistemin tutarlılık, müşteri

standartlarını (ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO

odaklılık ve dinamizm ilkeleri temelinde inşa edileceğini

14001:2015, ISO 27001:2013) entegre edecek bir bütünleşik

belirtmiş, “Bu sistemle PTT iş hedeflerine odaklanarak

yönetim sisteminin modellenmesi için çalışma başla-

daha önce yapılan çalışmaların entegre yönetim sistemi-

tılması kararı alınmıştır. Farklı standartlarla şekillenen
yönetişim platformu ile standartların kesişen ve benzer
gereklerini birleştirerek Bütünleşik Yönetim Sistemi oluşturulmakta, böylelikle yönetilmesi daha kolay bir yöneti-

ne harmonize edilmesiyle geniş bir izleme açısıyla risk ve
fırsatları daha etkin yönetebilecektir” ifadelerini kullanmıştır. Bozgeyik, konuşmasını “Tüm bunların başarılması
PTT ailesi olarak bu çalışmayı sahiplenmemize bağlıdır.

şim altyapısına geçilmesi amaçlanmaktadır.

Beklenen sonuçları hedeflerimiz olarak kabul edip bu

Bu kapsamda PTT bünyesinde var olan ve küresel re-

yerine getirdiğimizde inancımız gayretimizi, gayretimiz

kabet için gerekli görülen yönetim sistemleri bütünleşik

başarımızı artıracaktır” sözleriyle sonlandırmıştır.

inançla üzerimize düşen sorumlulukları büyük bir titizlikle

Kitap
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İNGILIZ VE AMERIKAN EDEBIYATINDA
KISA ÖYKÜNÜN BÜYÜK USTALARI
CELAL ÜSTER

Çok eski çağlarda bile kısa anlatı türlerine rastlansa da bir
edebi tür olarak öykünün doğuşu modern zamana rastlar. 19.
yüzyılda Anton Çehov ve Guy de Mauspassant’ın yakaladığı
başarı çok geçmeden birçok ülke edebiyatında karşılığını bulur ve öykü, takipçisi bol bir edebi tür haline gelir. Bu süreçte
İngiliz ve Amerikalı yazarların öyküye katkısı büyük olur.
Çevirileriyle birçok eseri dilimize kazandıran Celal Üster’in
yıllar içinde hafızasından çıkaramadığı öykülerden yola çıkarak hazırladığı derleme niteliğindeki kitabı İngiliz ve Amerikan
Edebiyatında Kısa Öykünün Büyük Ustaları James Joyce’dan
Virginia Woolf’a, Katherine Mansfield’den Edgar Allan Poe’ya,
Herman Melville’den Jack London’a birçok ünlü ismin öykülerini içeriyor. Kitap, İngiliz ve
Amerikan edebiyat tarihinde isim yapmış yazarların çeşitli öykülerini okuyucuyla buluştururken öykü sanatının değişiminden bir seçki niteliği taşıyor. Eser, Ptt Kitap üzerinden
de okuyucuyla buluşuyor.

ON ÜÇ GÜNÜN MEKTUPLARI
CEMAL SÜREYA

İkinci Yeni akımının öncüleri arasında yer alan Cemal
Süreya’nın ilk şiiri “Şarkısı Beyaz” 1953 yılında Mülkiye
dergisinde yayımlanır. Çeşitli kamu kurumlarında yöneticilik görevlerinde bulunmanın yanı sıra yayınevlerinde
danışmanlık, redaktörlük ve çevirmenlik yapan sanatçı,
toplu şiirlerini Sevda Sözleri adıyla bir araya getirir.
Bir bölümünü kendi yayımladığı çok sayıda dergide
çıkan deneme ve eleştiri türündeki yazılarını da temalarına göre kitaplaştıran Cemal Süreya’nın mektup türündeki eseri On Üç Günün Mektupları şairin hastanede
yatan eşine 1972 yılında yazdığı mektuplardan oluşuyor.
Eser, gerçek ve düşün bir arada olduğu bir aşkı anlatıyor.
Eserin bu basımında şairin eşine çeşitli dönemlerde yazdığı 24 mektup da eklenmiş.

133
Arthur Brennan, adı intihar vakalarıyla anılan Fuji
Dağı yakınındaki Aokigahara Ormanı’na seyahat eder. Ormanda kendisi gibi intihar amacıyla
orada bulunan Takumi Nakamura ile karşılaşır ve
sohbet sırasında onunla hayatındaki olayları paylaşır. Bu esnada, Arthur’un evliliğiyle ilgili hissettiği
suçluluk ortaya çıkar. Arthur ve Takumi ormanda
zaman geçirirken Takumi intihar etmekten vazgeçtiğini ve dönmek istediğini söyler, ancak yolu
bulamamaktadır. Bunun üzerine Arthur ona yardım etmeye karar verir fakat kendisi için bu “sonsuzluk ormanı”ndan çıkmak ve yardım bulmak
kolay olmayacaktır. Arthur, geçmişiyle yüzleşecek
ve hasta eşi Joan’la yaşadıklarını sorgulayacaktır.
Yönetmenliğini “Can Dostum” filminden tanıdığımız Gus Van Sant’in yaptığı,
senaryosunu Chris Sparling’in kaleme aldığı “Sonsuzluk Ormanı”nda başrolleri Naomi Watts ve Matthew McConaughey paylaşırken onlara Ken Watanebe
ve Jordan Gavaris eşlik ediyor.

JACKIE
YÖNETMEN: PABLO LARRAIN
OYUNCULAR: NATALIE PORTMAN, PETER SARSGAARD, GRETA GERWIG
YAPIM: ŞİLİ, FRANSA, ABD
TÜR: BİYOGRAFİ, DRAM
Jacqueline “Jackie” Kennedy Onassis, eşi ABD Başkanı John
F. Kennedy’nin suikasta kurban gitmesinin ardından hayata
tutunmaya ve yas dönemini atlatmaya çalışmaktadır. Eşinin
ölümü sonrası Jackie’yi çocuklarıyla birlikte zor günler beklemektedir.
Aralık 2015’te çekimlerine başlanan “Jackie”nin senaryosu Theodore H. White’ın Life dergisi için Jackie Kennedy ile
gerçekleştirdiği röportaj üzerine kurulmuş ve Noah Oppenheim tarafından kaleme alınmış. Başrolünde Akademi Ödüllü
aktris Natalie Portman’ın yer aldığı filmin prömiyeri 7 Eylül
2016 tarihinde Venedik Film Festivali’nde yapıldı. Toronto Film
Festivali’ne de konuk olan filmin yönetmenliğini Şilili Pablo
Larrain üstleniyor. Biyografik niteliği bulunan film, Jacqueline Kennedy’nin
özellikle John F. Kennedy’nin ölümünden sonraki dört gün boyunca yaşadıklarına, ruh haline ve çocuklarıyla olan ilişkisine odaklanıyor.

SONSUZLUK
ORMANI
YÖNETMEN: GUS VAN SANT
OYUNCULAR: NAOMI WATTS,
MATTHEW MCCONAUGHEY, KEN
WATANEBE, JORDAN GAVARIS
YAPIM: ABD
TÜR: DRAM

Müzik
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BEST OF TULUYHAN
TULUYHAN UĞURLU

4 yaşında yeteneği keşfedilen, 7 yaşında devletin Harika Çocuklar Sınavı’nı kazanan ve Viyana
Müzik Akademisi’nde eğitim gören Tuluyhan
Uğurlu, “İstanbul Kanatlarımın Altında” filmi
için bestelediği eserlerle adını duyurur. Bir ilke
imza atarak senfoni orkestrası, Türk müziği
enstrümanları, mehter takımı ve piyanoyu bir
arada kullanan sanatçı, tarihî mekanlarda da
konser verir. Uğurlu, “Sonsuza Kadar İstanbul”,
“Akdeniz”, “Şehrin Gözyaşları” ve “Beyazıt’ta
Zaman” gibi birçok albüme imza atmıştır. Anadolu’ya ayak basmayan hiçbir şeyin temeli olmadığına inanan Uğurlu, “Akdeniz” albümüyle
bölgenin kültürünü de desteklemiştir.
Tuluyhan Uğurlu, yeni albümü “Best of Tuluyhan”da, “Gelecek
Kuşaklar”, “Üçüncü Tepenin Fısıltıları” ve “Toroslar’dan Sonsuz
Maviliğe” gibi eserler müzikseverlerle buluşuyor.

LISZT: PIANO CONCERTO NO. 2
BEETHOVEN: PIANO CONCERTO NO. 1
KHATIA BUNIATISHVILI

Chopin yorumlarıyla tanınan ve Liszt’i kahramanı olarak tanımlayan Gürcü piyanist Khatia Buniatishvili son
yıllarda dikkat çeken sanatçılar arasında yer alıyor.
Samimi ve hisli çalış tarzı Gürcü halk müziğini yansıtan
sanatçı, 2003 yılında Horowitz Piyano Yarışması Özel
Ödülü’nün yanı sıra Elizabeth Leonskaya Bursu Birincilik Ödülü’nü kazanmıştır.
Buniatishvili’nin Liszt ve Beethoven eserlerini yorumladığı, İsrail Filarmoni Orkestrası’yla birlikte verdiği konserin DVD’si müzikseverlerle buluşuyor. Konserin şefliğini 2014 yılında 42. İstanbul Müzik Festivali’nde Yaşam
Boyu Başarı Ödülü alan Hint orkestra şefi Zubin Mehta üstleniyor. Sanatçının
4 ve 6 Temmuz 2015 tarihlerinde Tel Aviv’de verdiği konser kayıtlarını içeren
albüm, klasik müzik dünyasında 4K Ultra HD Blu Ray teknolojisiyle kaydedilen ilk eser olma özelliği taşıyor.

GÖNDERİLERİNİZ
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