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PTT’nin 179 yıllık tecrübesi, ülkemiz için olduğu kadar 
uluslararası posta camiası için de fevkalade kıymetlidir. 2016 
yılından beri Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey 
Başkanlığı’nı Türkiye adına yürüten PTT, bu tecrübeyle postanın 
geleceğini belirliyor, uluslararası arenada kararlar alıyor. PTT 
tarihiyle hafızamız, tecrübesiyle iftiharımızdır” dedi. 

Günümüzde posta teşkilatlarının lojistik, finansal hizmetler ve 
giderek büyüyen e-ticaret pazarıyla, küresel ekonominin içinde 
sektörü yeniden konumlandırdığını ifade eden Bakan Turhan, 
“Memnuniyetle belirtmeliyiz ki PTT, bu alanlarda yaptığı 
atılımlarla da Türkiye’nin vizyonunu yansıtarak, ülkemizi temsil 
ediyor. PTT, her geçen gün iş ve işlem hacmini artırarak, 
Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasına katkı sağlıyor. E-ticaret 
ve lojistik alanlarında yürüttüğü çalışmalarla yerli sermayenin 
dünyaya açılmasına öncülük eden PTT, ülkemizin kıtaları 
birleştiren coğrafi konumu dolayısıyla sahip olduğu potansiyeli, 
nitelikli projelerle katma değere dönüştürüyor” diye konuştu.

Türkiye’yi birbirinden güçlü kurumlarıyla geleceğe taşımayı 
hedeflediklerini sözlerine ekleyen Turhan, “PTT Türkiye’nin şanlı 
tarihine yakışır, güzel bir gelecek inşa etmektedir. Bu amaç 
doğrultusunda çalışırken, PTT ve PTT gibi köklü kurumlarımız 
üstlendikleri mesuliyetlerle işimizi kolaylaştırıyor, yükümüzü 
hafifletiyor” ifadelerini kullandı.  

PTT Genel Müdürü Bozgeyik: “Altyapı ve AR-GE 
Çalışmalarıyla Geleceğe Işık Tutuyoruz”

Etkinliğin ev sahipliğini yapan PTT AŞ Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik ise konuşmasında PTT’nin 179 yıllık tarihinde 
yokluklarla, savaşlarla, buhranlarla sınanmış olduğunu 
anımsatarak “PTT, milletimizin ve devletimizin desteğiyle 
karşılaştığı her zorluğun üstesinden geldi. Nihayet, geçmiş ve 
gelecek arasında uzanan bir köprü oldu. Ne mutlu ki edindiğimiz 
tecrübelerle artık bugünü biçimlendirmeye, faaliyet gösterdiğimiz 
alanlarda koşulları belirlemeye başladık” dedi.

PTT AŞ kuruluşunun 179. yılını coşku dolu bir gece ile kutladı. 
CSO’da gerçekleştirilen etkinlikte izleyenlere Türk Halk Müziği 
konseri ve dans gösterileri sunuldu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT AŞ) 179. yaşını 
kutladığı etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit 
Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve PTT AŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Enver İskurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakan 
Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Ankara Ticaret Odası Başkanı 
Gürsel Baran, PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile PTT 
ailesinin çalışanları katıldı.

Bakan Turhan: “PTT Tarihiyle Hafızamız, Tecrübesiyle 
İftiharımızdır”

PTT’nin Türkiye’nin hayati görevler üstlenmiş kurumlarından biri 
olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit 
Turhan, “Ülkemizin dört bir yanında posta, banka, kargo ve 
e-ticaret başta olmak üzere birçok ulaştırma faaliyeti yürüten PTT; 
çağımızın gereklerine ve insanımızın ihtiyaçlarına göre her gün 
yenilediği ürün ve hizmetlerle, vatandaşımızın hayatını 
kolaylaştırıyor. 

PTT Ailesi 179.Yıl Kutlamasında 
Bir Araya Geldi
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PTT’nin ‘hayatı kolaylaştırmak’ ilkesi ve ‘vatandaşa hizmet 
götürmek’ gayesiyle, kuruluş amacından asla sapmadan, daima 
yenilenerek ve gelişerek var olmaya devam edeceğine dikkat çeken 
Bozgeyik, “Türkiye’nin köklü çınarı PTT olarak ‘gidilmeyen yere 
gitmek, olunmayan yerde olmak’ düsturuyla, yurdun dört bir 
yanına hizmet ulaştırıyoruz” diye konuştu. 

Dünya markası olma hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini 
kaydeden Bozgeyik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Devletimizden, 
Hükümetimizden ve Bakanlığımızdan aldığımız güç ve 
milletimizden aldığımız destekle, başarılarımızı uluslararası 
arenaya taşıyoruz, Türkiye’nin dünyadaki sesi olmakla iftihar 
ediyoruz. Bugün; posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve 
sigortacılık alanlarında sunduğumuz hizmetlerle modern 
Türkiye’nin ihtiyaçlarına hızlıca cevap verebilen PTT, altyapı ve 
AR-GE çalışmalarıyla desteklediği çözümleriyle geleceğe ışık 
tutuyor.”

  



İstanbul'un sembol binaları arasında yer alan ve tasarımı Mimar 
Vedat Tek tarafından yapılan,  Sirkeci'deki Büyük Postane 110 
yıllık geçmişiyle, ihtişamı ve mimarisiyle dikkat çekiyor.

Birinci ulusal mimarlık akımının ilk örneklerinden olan binanın 
giriş kapısının üstünde çini işlemeli olarak, eski yazı ile "Posta 
Telgraf Nezareti" yazıyor. 1930'larda "Yeni Postane" sonradan 
"Büyük Postane" olan bina, bugün İstanbul Avrupa Yakası PTT 
Başmüdürlüğü olarak hizmet veriyor.

"Postane Binası Bin Sene Dayanabilir"

Bodrum, zemin ve üç normal kat olmak üzere beş kattan oluşan ve 
dikdörtgen plana sahip bina, girişindeki taş işçiliğiyle dikkati 
çekiyor. 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin ağırlıklı olduğu yapının 
büyük bir kısmında özellikle cephelerde Hereke'den getirtilen 
yontma taşlar, zemin ile merdivenlerde mermer, süslemelerinde ise 
yerli çini kullanıldı.

O yılların en ileri yapım teknolojisine sahip bina, 3 bin 200 
metrekarelik alan üzerine inşa edildi. Giriş bölümü basamaklarla 
yükseltilen binanın ön cephesinin iki köşesi öne çıkarılıp 
yükseltilerek üstleri kubbe ile örtüldü. Ana girişi oldukça büyük bir 
salona açılan binanın çatıya kadar yükselen tavanı ağırlıklı olarak 
turuncu ve mavi renkli camlarla kaplandı.

Büyük Postane 110 Yıldır Tarihe Tanıklık Ediyor



Bina İçindeki Müze Ücretsiz

İstanbul PTT Başmüdürü Mustafa Soran, PTT'nin 179. kuruluş yıl 
dönümünde Büyük Postane binasının tarihi ve mimari özellikleri 
hakkında bilgi verdi.

Postane binası içindeki müzenin 6 Mayıs 2000'de hizmete 
açıldığını anlatan İstanbul PTT Başmüdürü Mustafa Soran, 
sözlerine şöyle devam etti:

"Müzede, Osmanlı-Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi postacı 
kıyafetleri, telgraf memuru Manastırlı Hamdi Bey'in odası ve 
zamanında odada yer alan telgraf cihazları, Osmanlı dönemi pul 
eskizleri, 1950 yıllarından sonra tedavüle çıkan önemli ve özel 
günlere ait ofset baskı, ilk gün zarfları ve pulları sergileniyor ve 
600 hatlı telefon santrali bulunuyor.

Osmanlı Devleti'nin son dönemine ait postada kullanılmış mühür 
ve damgalar, deve ve at sırtı posta çantaları, posta nazırlığının 
kuruluşunun günümüze kadar görev yapmış nazır ve genel 
müdürlerinin resimleri, posta ve telgraf güzergahlarını gösteren 
eski haritalar yer alıyor. Hafta içi her gün 09.00-16.00 saatleri 
arasında açık, girişleri ücretsiz bir müze olup, restorasyon 
sebebiyle geçici olarak kapatılmıştır."



PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik Hollanda’nın Amsterdam 
şehrinde 30 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen dünyanın 
en büyük posta ve kargo fuarı olan Post Expo 2019’daki yerini aldı. 
Posta, koli, ekspres gönderi ve lojistik sektöründeki gelişmelerin 
değerlendirildiği fuarda stant açıp, ziyaretçilerle sektördeki 
tecrübelerini paylaştı.
 
PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve beraberindeki heyet, 
dünyanın en büyük posta ve kargo fuarı olan Post Expo 2019’a 
katıldı.  Posta operatörleri, kuryeler, e-ticaret şirketleri, sınır ötesi 
nakliyatçılar ve dağıtım şirketlerinin mevcut sorunlarını tartışmak 
ve küresel ölçekte iş ilişkileri kurmak amacıyla her yıl 100'den 
fazla ülkeden 4 binden fazla ziyaretçinin yer aldığı fuarda, PTT 
sektör temsilcilerine çalışmalarını anlattı.
 
Sektördeki son yenilikler, teknolojiler ve gelecek üzerine tartışan 
uzman konuşmacılara ev sahipliği yapan fuarda; dijital pazarlama 
ve e-ticaret teknolojisi, paketlerinin otomasyonu, sıralanması ve 
işlenmesi, tartım ve boyutlandırma, ulaşım, hava kargo, karayolu 
taşımacılığı, lojistik yönetimi, optimizasyon, rota planlama, 
güvenlik çözümleri ve güvenlik ürünleri, bankacılık ve COD, takip 
ve izleme konu başlıkları masaya yatırıldı. 

PTT AŞ POST EXPO 2019’a Katıldı



Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve Posta sektörünün şekillenmesinde 
önemli bir platform olan UPU Dünya CEO Forumu 1 Ekim 2019 
tarihinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleşti. Posta 
sektörünün gelişimi için CEO'lar düzeyinde çok değerli çalışmaların 
yapıldığı, sektörün karar vericilerinin katılım sağladığı platformda 
konuşan PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “Çalışmalarımızı 
sadece ticari kaygılarla değil, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda 
üstlendiğimiz sorumlulukları başarıyla yerine getirme anlayışıyla 
yapıyoruz” dedi.

CEO Forumu’nun, sektörün üst düzey karar vericilerini bir araya 
getiren önemli bir platform sağladığını kaydeden Bozgeyik, 
“Sağlanan konsensüsten sonra artık odaklanılması gereken asıl 
meselelere yönelmeliyiz. Bu nedenle bu foruma büyük önem 
veriyorum ve devamlılığını sağlamamızın sektör için çok faydalı 
olacağına inanıyorum” diye konuştu.

"Postadaki Dijital Bölünme: Yeniden Tanımlanmış Bir Misyon" 
temasıyla geçen yıl İstanbul'da gerçekleşen üçüncü forumu hatırlatan 
Bozgeyik, "Bu yılki 'Değişim Çağında Yeni İşletme Modelleri" 
teması, geçen yılki temayı tamamlayan bir bütünlük arz ediyor” dedi. 

4’üncü UPU Dünya CEO Forumu Gerçekleşti



Bu ana tema altında blockchain girişimleri, yaşlanan popülasyona ve 
gençlere yönelik posta hizmetleriyle ilgili çok faydalı paneller 
yapıldığına değinen Bozgeyik, söz konusu panellerdeki tartışmaların 
tecrübe ve bilgi paylaşımı  yapılmasına katkı sağladığını belirtti.

Şirketler özelinde farklı tecrübe ve kazanımların bulunduğunu, 
küresel düzeyde ortak gelişim sağlayabilmek adına birbirini besleyen 
bir sistem çerçevesinde tecrübeleri paylaşabilmenin önem taşıdığını 
ifade eden Bozgeyik “Global düzeyde sağlayacağımız iş birliği, ortak 
gelişim için en önemli anahtar” diye konuştu.

“Sektörü Bizler Şekillendireceğiz”

2016'dan beri UPU'nun İdari Konsey Başkanlığını yürüten Bozgeyik, 
“Başkanlık sürecimde çok daha net gözlemlediğim için şunu 
söyleyebilirim ki uzmanlar düzeyinde yapılan çalışmaların başarıyla 
hayata geçebilmesi için karar vericilerin de bu süreçlerin içinde 
olması, bir araya gelmesi çok önemli. Sektörü şekillendirecek olan 
bizleriz. Dünya CEO Forumu da bunun için eşsiz bir platform 
sağlıyor. 2016'dan beri gerçekleştirilen bu organizasyonun 
devamlılığı hepimiz için faydalı olacak” ifadelerini kullandı. 



PTT AŞ Ekim ayı boyunca özel gün zarfı, posta pulları, özel tarih 
damgası ve sergilerle filateli çalışmalarını sürdürdü.

23 Ekim Kuruluş Yıl Dönümü Pul Sergisi
 
PTT AŞ'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 23-25 Ekim'de 
İstanbul Beyoğlu (Galatasaray) PTT Binası'nda "PTT'nin Kuruluş 
Yıldönümü Pul Sergisi" düzenlendi. Sergi alanında ve İstanbul 
PTT Başmüdürlüğünde "PTT'nin Kuruluş Yıldönümü Pul Sergisi 
23-25.10.2019" ibareli özel tarih damgası ve özel tarih damgalı 
zarflar kullanıldı.
 
“Prof. Dr. Albert Eckstein Yaşamı ve Anadolu İzlenimleri" 
Konulu Özel Gün Zarfı

"Prof. Dr. Albert Eckstein Yaşamı ve Anadolu İzlenimleri" konulu 
özel gün zarfı Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) 
tarafından 08 Ekim 2019 tarihinde tedavüle sunuldu. Aynı tarihte 
PTT Pul Müzesi’nde Ulus / ANKARA mesai saatlerinde "Prof. 
Dr. Albert Eckstein Yaşamı ve Anadolu İzlenimleri   08.10.2019 
ANKARA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası 
kullanıldı.

PTT AŞ’den Filateli Uygulamaları



“Horozlar” Konulu Anma Pulu

“Horozlar” konulu anma pulu kapsamında Türkiye’nin yerli 
ırkları arasında olan Denizli horozu ve Gerze (Hacıkadı) horozu 
görsellerine yer verilerek hazırlanan iki değerli anma pulu ve ilk 
gün zarfı PTT AŞ tarafından 24 Ekim 2019 tarihinde tedavüle 
sunuldu. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT 
Pul Müzesi’nde Ulus/ANKARA" "Horozlar 24.10.2019 
ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullanılmaya başlandı.

“Sakin Şehirler” Konulu Sürekli Posta Pulu Ve İlk Gün Zarfı

Türkiye’nin huzurlu, sakin ve yaşanılabilir yerleşim yerlerinden 
olan Seferihisar, Göynük, Taraklı, Eğirdir ve Gerze görsellerine 
yer verilerek hazırlanan 5 değerli “Sakin Şehirler” konulu sürekli 
posta pulları ve ilk gün zarfı PTT AŞ tarafından 25 Ekim 2019 
tarihinde tedavüle sunuldu. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı 
ile aynı tarihte "PTT Pul Müzesi’nde Ulus/ANKARA" "Sakin 
Şehirler” konulu sürekli posta pulları, “25.10.2019 ANKARA" 
ibareli ilk gün damgası kullanılmaya başlandı.

Artvin’e Tanıtıcı Pullar

Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve PTT Artvin 
Başmüdürlüğü iş birliğiyle kentin tanıtımına katkı sağlamak için 
kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere şehrin doğal 
güzelliklerini yansıtan pul hazırlandı. Üzerinde Şavşat Gölü, 
Mençuna Şelalesi, Borçka Karagöl, Sıfır Atık Projesi, 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü, Artvin’de kentsel dönüşüm ve 8 Kasım 
Dünya Şehircilik günü fotoğrafları bulunan 7 çeşit pul bastırıldı. 



Hizmet E-Ticaret Platformlarında da Yer Alacak

Kilometre bilgisinin sorgulanmasına ek olarak PTT AŞ "Araç 
Hasar Sorgulama" hizmetiyle araçların hasar kaydına ilişkin 
bilgileri de müşterileriyle paylaşmaya başladı. Her biri ayrı ayrı 8 
lira olmak üzere Araç Hasar Sorgulama, Araç Hasar Detay 
Sorgulama ve Araç Değişen Parça Sorgulama şeklinde verilen 
hizmete, PTT Bank internet bankacılığı üzerinden ve E ticaret 
platformlarından erişilebiliyor.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan aldığı 
bilgiye göre, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ 
arasında 16 Kasım 2017'de "Bilgi Paylaşımı Esaslarının 
Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalandı.

Söz konusu protokol kapsamında PTT tarafından hizmete sunulan 
uygulamalarla ikinci el araçların satışında sıkça karşılaşılan 
"kilometre sıfırlanması" konusundaki mağduriyetler giderildi.

1 Milyon 531 Bin Kişi Kilometre Sorguladı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce PTT ile paylaşılan 
verileri, müşteriler sorgulama yapmak istedikleri araçların plaka 
veya şasi numarasını sisteme girerek 6 lira bedelle 
inceleyebiliyor.

Araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin en 
güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine olanak sağlayan 
uygulamayı bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 531 bin kişi 
kullandı.

İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene 
bilgilerine, PTT Bank internet bankacılığıyla, PTT Bank 
müşterisi olmayanlar ise üyelik zorunluluğu olmadan e-ticaret 
platformu "www.epttavm.com" ve "HGS-Online Bakiye Yükle" 
mobil uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor.

PTT’den Hasar Kaydı Sorgulama İmkanı
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Ticaret Bakanlığı ile PTT AŞ arasında imzalanan iş birliği protokolü 
kapsamında Antalya esnaf ve sanatkarlarına yönelik E-Ticaret ve 
İhracat Eğitimi Toplantısı düzenlendi. 

Ticaret Bakanlığı ve PTT AŞ iş birliğinde, Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği´nde gerçekleştirilen E-Ticaret ve İhracat 
Eğitimi Toplantısı Ticaret Bakanlığı ve PTT AŞ e-ticaret ve ihracat 
uzmanlarının eğitim sunumları ve PTT Esnaf Kart tanıtımları yapıldı.

Açılış konuşmasında Ticaret Bakanlığı ve PTT AŞ arasında 
imzalanan iş birliği protokolünün esnaf ve sanatkarlara önemli 
avantajlar sağlayacağını belirten Antalya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, “Vatandaşlarımız 
artık ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü internet üzerinden 
karşılamaya yönelmektedir. Tüketiciler artık sokak sokak gezmek 
yerine oturdukları yerden bilgisayar ve cep telefonları vasıtasıyla 
istedikleri ürünlerin siparişini veriyor, bölgesel olarak mal ve hizmet 
sunan işletmeler, e-ticaret sayesinde daha geniş kitlelere 
ulaşabilmekte, daha düşük maliyetlerle, daha geniş pazarlara 
ürünlerini tanıtabilme imkanı bulabilmektedirler” dedi.  

Ticaret Bakanlığı ve PTT AŞ ile E-Ticaret ve 
İhracat Eğitimi  



Esnaf ve sanatkarlara destek olmak amacıyla Ticaret Bakanlığı ile 
PTT arasında imzalanan protokol kapsamında esnaf ve sanatkarlar, 
PTT´nin e-ticaret altyapısı sayesinde ürünlerini Türkiye ve dünya 
pazarına kolaylıkla sunabilecek. Protokol kapsamında PTT, özel 
komisyon ve indirim oranları ile ürünlerin satış, pazarlama ve reklam 
kampanyalarında esnafa destek olacak. Esnaf ve sanatkarlar ayrıca 
PTT´den alacakları Esnaf Kart  ile Pttcell, PTTKargo, PTT KEP, 
PTT Sigorta, Nakit ve Değerli Lojistiği Hizmetlerinden indirimli 
yararlanarak daha da güçlenecek. 



En İyi Avrupa Pulu Yarışması’nda ‘‘Avrupa’nın En İyi Gümüş Pulu’’ 
ödülünü endemik bir kuş türü olan “Anadolu Sıvacısı” görselli anma 
pulu ile PTT AŞ kazandı.

Bu yıl “Kuşlar” temasıyla gerçekleşen yarışmada ülkemizi temsil 
eden PTT AŞ, internet üzerinden gerçekleşen oylamada dünyanın 
farklı ülkelerinden katılan adayları geride bırakarak büyük bir 
başarıya imza attı. PTT AŞ katıldığı önceki 7 yarışmada da 
ülkemizi başarıyla temsil ederek 5 altın ve 2 gümüş ödülü ile 
Avrupa’da bizi gururlandırdı.

Türkiye’ye Özgü Bir Kuş Türü

Ülkemizi ‘‘En İyi Avrupa Pulu’’ yarışmasında temsil eden pul 
görselinde yer alan Türkiye’ye özgü Anadolu Sıvacısı kuşu, 
Anadolu’nun narin kuşları arasında yer alıyor. Ülkemizin iğne 
yapraklı ormanlarında yaşayan Anadolu Sıvacısı 13-15 gram 
arasındaki ağırlığı ve 12- 13 cm boya sahip. Başının üst yarısının 
siyah olması, gözlerinin üstünde göze çarpan beyaz bir tüy şeridi 
bulunması ve göğsünün üzerinde yer alan geniş kestane renkli 
lekesi ile diğer kuşlardan ayrılan Anadolu Sıvacısı kuşu endemik 
bir kuş türüdür. Anadolu Sıvacısı, dünyanın en eski uluslararası 
koruma örgütü olan BirdLife International tarafından “Avrupa 
Ölçeğinde Korumada Öncelikli Kuşlar” kategorisine dahil edilerek 
koruma altına alınmıştır.

 Anadolu Sıvacısı PTT’ye Derece Getirdi



PTT çalışanları gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na destek 
vermek maksadıyla ‘asker selamı' verdi. PTT'nin resmi Twitter 
hesabından yapılan açıklamada, "Vatanımızın güvenliği ve 
geleceğimiz için engel tanımadan yoluna devam eden Kahraman 
Türk Ordumuza Posta Dağıtıcılarımızın selamı var" mesajı verildi. 

PTT Çalışanlarından ‘Asker’ Selamı



Dünya Posta Birliği 9 Ekim 1874 tarihinde, 22 kurucu temsilci ile 
İsviçre’nin Bern şehrinde kuruldu. Birlik 145. yaşını kutlamak için 
kurulduğu şehir olan Bern’de Zum Ausseren Stand Restoran’da bir 
araya geldi.  Orijinal imza seremonisinin gerçekleştiği etkinliğe, 
UPU İdari Konsey Başkanı, PTT AŞ Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik, Bern Büyükelçisi Sayın İlhan Saygılı ile birlikte katıldı.

Birliğin, 145 yıllık köklü tarihine ışık tutan Zaman Duvarı’nın 
açılışının da gerçekleştiği kutlama etkinliğinde konuşan Bozgeyik, 
“1874 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucu üyeleri arasında 
yer aldığı Dünya Posta Birliği’nin 145. yılında, İdari Konsey 
Başkanı olarak Türkiye’yi temsil etmekten gurur ve memnuniyet 
duyuyorum” dedi. 

Dünya Posta Birliği (UPU) 145. Yılını Kutladı



Bozgeyik UPU’nun 145. yılına özel yaptığı açıklamada, insanlığa 
hizmet anlayışıyla sürdürülen faaliyetlerin güçlenerek büyümeye 
devam edeceğine inandığını belirterek şunları söyledi: 

“Ülkemizin de aralarında yer aldığı 22 kurucu ülke ile yolculuğuna 
başlayan ve bugün 192 üye ülkenin yer aldığı, tüm dünyayı 
kapsayan muhteşem bir ağa dönüşen Dünya Posta Birliği’nin 145. 
yılını gururla kutluyoruz. Bu eşsiz ağın bir parçası olarak Türk 
Postası, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığının getirdiği 
sorumluluğun da bilinciyle; Birliğimizin misyon ve ilkeleri 
doğrultusunda daha iyi bir gelecek için çalışmaya ve üretmeye 
devam etmektedir. İnsanlığa hizmet anlayışıyla sürdürülen 
faaliyetlerimizin güçlenerek büyümeye devam edeceğine inanıyor; 
9 Ekim Dünya Posta Günü’nü ve Dünya Posta Birliği’nin 145. 
yaşını gönülden kutluyorum.” 



PTT AŞ tarafından “Posta Kartının 150. Yılı” konulu pul baskılı 
posta kartları tedavüle çıktı. 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından 
“Posta Kartının 150. Yılı” konulu 2,00 TL ve 2 x 4,60 TL bedelli 
(105x155 mm boyutunda) pul baskılı posta kartları PTT 
İşyerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve 
filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

PTT’den 150. Yıla Özel Pul Baskılı Posta Kartları



Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT AŞ, hizmet 
ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Şanlıurfa, Uşak, 
İstanbul, Bursa, Mersin ve İzmir PTT Başmüdürlükleri 
bünyesinde yeni iş yerleri Ekim ayında hizmete açıldı. 

Tüm görüş ve önerilerinizi                                   ade-bulten@ptt.gov.tr resine iletebilirsiniz. 

Dergilerimizi ve diğer yayınlarımızı incelemek için lütfen buraya tıklayın.

PTT AŞ Türkiye'nin Her Yerinde

https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/BilgiBankasi.aspx#ptt_yayinlarimiz
https://www.instagram.com/pttkurumsal/?hl=tr
https://www.facebook.com/Ptt.Kurumsal/
https://twitter.com/PTTKurumsal?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Anasayfa.aspx

