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Dünya Posta Birliği’nin (UPU) Türkiye adına PTT Başkanlığında-
ki son İdari Konsey Toplantısı'nda önemli kararlar alındı. UPU’da 
Türkiye’nin tarafsız ve uzlaşmacı rolü belirleyici oldu. 

UPU İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Sayın 
Hakan Gülten toplantıda, posta sektörünün 4 yıllık sürecini şekil-
lendiren İstanbul Stratejisinin temel unsurları olan inovasyon, en-
tegrasyon ve kapsayıcılık prensiplerine odaklandığını belirtti. 
UPU’nun kapanış oturumunda yaptığı konuşmada Gülten, Türki-
ye’nin başkanlığı süresince tarafsız ve uzlaştırıcı bir liderlik rolü 
üstlendiğini ifade etti.

Dünyanın en eski ikinci uluslararası organizasyonu olma 
özelliğini taşıyan UPU'nun dönem başkanlığını yürüten 
Gülten, Türkiye’ye ve dünya posta sektörüne önemli katkıla-
rının olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: “192 üye ülke ile 
dünyanın her yerine ulaşan; hükümetler, düzenleyiciler ve belir-
lenmiş işletmeciler arasındaki iş birliğini sağlayan Birliğimiz, biz-
lere eşsiz bir platform ve ağ sağlamaktadır.  Bizim üstümüze 
düşen de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine gereken katkıyı sağ-
lama anlayışı doğrultusunda sektörel olarak global ölçekte sorum-
luluklarımızı etkin bir şekilde yerine getirmektir. Bu dönemde ya-
pılan yoğun ve değerli çalışmalar sayesinde birçok alanda reform 
niteliğinde sonuçlar elde edilmiştir.”

Türkiye’den Tarafsız ve Uzlaştırıcı Strateji



Türkiye olarak UPU’nun global ölçekteki öneminin yanı sıra her  
üye ülke için büyük bir avantaj sağladığına inandıklarından söz 
eden Gülten, “UPU’nun tek posta toprağı ilkesinin, tüm dünya va-
tandaşlarına erişen ortak standartlarda hizmet sunulması anlayışı-
nın, bu ortak standartlara ulaşma yolunda sağlanan iş birliğinin de-
ğerli ve gerekli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye adına İdari 
Konsey Başkanlığı görevini yerine getirirken temel bakış açımız 
da bu anlayışla şekillenmiştir” diye konuştu.

Toplantıda Filistin ve Katar ile İlgili Önemli Kararlar Alındı

UPU İdari Konsey Toplantısı'nın son gününde Filistin ve Katar ile 
ilgili verilen iki ayrı teklif görüşüldü.  UPU üyesi olmayan ve “ön-
celikli gözlemci” statüsünde olan Filistin’in küresel posta sistemi-
ne entegrasyonu ve postalarını alıp-vermede yaşadığı sorunların 
giderilmesi amacıyla Cezayir tarafından sunulan teklif, Türki-
ye’nin de güçlü desteğiyle kabul edildi. Türkiye adına söz alan 
PTT temsilcileri Filistin’in yanında yer alarak “Filistin’in posta 
alıp verme ve küresel sisteme dâhil olma noktasında yıllardır ya-
şadığı sorunların çözümü ve bölgede posta hizmetlerinin geliştiril-
mesi adına sunulan teklifi destekliyoruz” dedi. 

Diğer taraftan 2017 yılında Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Katar’a yönelik aldığı bir dizi tedbi-
rin parçası olarak Katar’la posta hizmetlerini askıya almaları ne-
deniyle yaşanan sorunun çözümü için Katar'ın UPU nezdinde ha-
kemlik sürecinin işletilmesine dair verdiği teklif kabul edildi.

UPU’da Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesine Yö-
nelik Çalışmalar

UPU İdari Konsey Genel Kurulu’nda ele alınan konulardan biri de 
Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesine yönelik; UPU’nun 
gerek bütün yazılı metinlerinin gözden geçirilmesine gerekse top-
lantılarındaki konuşma dilinde cinsiyet ayrımı gözetmeyen bir 
dilin kullanılmasına yönelik çalışmaların başlatılması amacıyla 
sunulan teklif oldu. PTT AŞ yetkilileri teklife ilişkin Türkiye 
adına söz alarak, bundan 86 yıl önce, Türkiye’nin kadınlara millet-
vekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını tanıyan ilk ülkeler-
den biri olduğunu vurgularken, Türkiye’nin de desteğiyle cinsiyet 
eşitliğine yönelik çalışmalar temelindeki bu teklif kabul edildi.



Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ve Türkiye Filateli Der-
nekleri Federasyonu tarafından düzenlenen “Millî Mücadele’nin 
100. Yılı (Kahramanmaraş)” konulu pul sergisi açılış töreni Kah-
ramanmaraş’ta gerçekleşti. Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100. 
yılı etkinlikleri kapsamında ziyaretçilere açılan pul sergisi 19 
Şubat tarihine kadar ziyaret edildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhuriyetin 100. Yılı olan 29 
Ekim 2023’e kadar sürecek etkinlikler kapsamında PTT AŞ ile 
TFDF iş birliğiyle “Millî Mücadelenin 100. Yılı (Kahramanma-
raş)” konulu pul sergisi düzenlendi. Törene Kahramanmaraş Vali 
Yardımcısı Fatih Damatlar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hayrettin Güngör, PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı 
Sayın Mehmet Ragıp İmamoğlu ve TFDF 2. Başkanı Murat Hazi-
nedaroğlu katıldı.

“PTT, ülkemiz için büyük önem taşıyor”

PTT’nin Türkiye için geçmişten bugüne taşıdığı öneme vurgu 
yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin 
Güngör, “Ülkemiz için çok değerli olan PTT’nin, Millî Mücade-
le’nin 100. Yılı’na özel düzenlediği sergileri büyük bir mutlulukla 
takip ediyoruz” dedi.

PTT, Pul Sergileriyle Tarihe Işık Tutuyor



“PTT'nin, Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasında katkısı 
büyük oldu.”

PTT’nin Milli Mücadele’yi başarıya ulaştırmak için büyük emek 
verdiğini kaydeden PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Ragıp İmamoğlu, “Bu mücadelenin başarıya ulaşmasında devamı 
olmaktan gurur duyduğumuz Posta Nezareti'nin zor şartlar altında 
sağladığı iletişim altyapısı ve telgraf memurlarımızın canı pahası-
na üstlendiği görevler, milletimizi zafere götüren yolda hayati rol 
oynamıştır. Posta Nezareti’nden itibaren teşkilatımızda görev 
almış tüm isimsiz kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyo-
rum” dedi.

Pulların ve pul koleksiyonlarının milletlerin tarihini gözler önüne 
serdiğini ve tarihe ışık tuttuğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bu ne-
denle pul sergilerimizi oldukça önemsiyor ve 180 yıllık tarihiyle 
ülkemizin en köklü kurumlarından birisi olarak kültürümüzü anla-
tan eşsiz değerde binlerce pul üretiyor olmayı tarihimize sunduğu-
muz önemli bir hizmet olarak görüyoruz” diye konuştu. 

İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tüm Kahramanmaraş 
halkını ve özellikle gençlerimizi, bu anlamlı sergimizi ziyaret 
etmeye ve sergimizin sunduğu tarih yolculuğuna katılmaya davet 
ediyorum. Bu önemli sergilerin organize edilmesi sürecinde ver-
dikleri destekler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye 
Filateli Dernekleri Federasyonu’na teşekkürlerimi sunuyorum.”

Suriye’nin İdlib bölgesinde şehit düşen askerler nedeniyle üzüntü-
sünü dile getiren İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “Şehitlerimiz 
arasında Kahramanmaraş’ın “kahraman” evladı Piyade Uzman 
Onbaşı Fatih Saylak da bulunuyor. Kendisine ve Suriye’de şehit 
düşen bütün yiğitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
diliyorum. Kahramanmaraş’ın acısını yürekten paylaşıyorum. Ce-
nab-ı Allah vatanımızın bekası için canı pahasına görev yapan 
kahraman Mehmetçiğimizi korusun, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
yardımcısı olsun.” 



Kahramanmaraş’ın Millî Mücadele dönemindeki önemine deği-
nen Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, pul sergisi 
açılışının Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100. yılına denk gel-
mesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. TFDF Başkan Yardım-
cısı Murat Hazinedaroğlu ise Türkiye tarihini gelecek nesillere ak-
tarmak için kıymetli bir yeri olan pul sergilerinin Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün bağımsızlık için belirlediği güzergâh doğrultu-
sunda Anadolu’da devam edeceğini belirtti.

Aynı gün Piazza AVM'de açılan pul sergisinde konuşan PTT AŞ 
Değerli Kağıtlar Daire Başkanı Mehmet Orhon ise TFDF ile 2019 
yılında başlattıkları etkinliklere önümüzdeki dönemde de devam 
edeceklerini ifade ederek, “Tam 100 yıl önce dönemin imkansız-
lıklarına rağmen direniş gösteren Kahramanmaraş halkı çok 
büyük bir mücadele verdi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Filateli 
anlamında büyük öneme sahip pul sergilerimiz kültür köprüsü 
olmakla birlikte tarihi geleceğe taşıyan önemli bir misyona sahip-
tir” dedi.

"Millî Mücadele’nin 100. Yılı (Kahramanmaraş)" Konulu Pul Ser-
gisi, “Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde 15 Şubat tarihine kadar 
devam ederken, Piazza Alışveriş Merkezi’nde ise 19 Şubat’a 
kadar sürdü.

100. Yıl Etkinlikleri Devam Ediyor

“Millî Mücadelenin 100. yılında 100 panoda 100 koleksiyon” slo-
ganıyla İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısı ile başlatılan Pul 
Sergileri; sırasıyla Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara ve 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Şanlıurfa ve Kars’ta yapılacak sergi-
lerle devam edecek proje, 2023 yılında sonlandırılacak.



Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) “Millî Müca-
delenin 100. Yılı (Kahramanmaraş)” konulu özel gün zarfını teda-
vüle sundu. Ayrıca "Dulkadiroğlu PTT Merkez Müdürlüğü, İsmet 
Paşa Mahallesi Trabzon Caddesi No:34/A Dulkadiroğlu/Kahra-
manmaraş" adresinde mesai saatleri içerisinde "Millî Mücade-
le’nin 100. Yılı 12.02.2020 (KAHRAMANMARAŞ)” ibareli özel 
gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırıldı.

Konuya ilişkin özel gün zarfları 4,00 TL bedelle www.filateli.gov.tr 
adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone 
sayısı kadar satışa sunuldu.

PTT AŞ’den “Millî Mücadelenin 100. Yılı 
(Kahramanmaraş)” Konulu Özel Gün Zarfı



Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) 2020 yılı pul 
sergi planı kapsamında; 12-16 Şubat 2020 tarihleri arasında "Sev-
gililer Günü Pul Sergileri" gerçekleştirildi.

12-16 Şubat tarihlerinde gerçekleşen “Sevgililer Günü Pul Sergi-
leri”nde; Sevgililer Günü Pul Sergisi 12-16.02.2020 ANKARA, 
Sevgililer Günü Pul Sergisi 12-16.02.2020 İSTANBUL, Sevgililer 
Günü Pul Sergisi 12-16.02.2020 İZMİR ibareli özel tarih damga-
ları kullandırıldı. 

Söz konusu özel tarih damgalı zarflar 4,00 TL bedelle PTT’ye ait 
www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep uygulamasında ve 
sergi alanlarında satışa sunuldu.

Optimum AVM Eryaman Ayaş Yolu No:93 Etimesgut/Ankara, 
Tarihi Beyoğlu (Galatasaray) PTT Binası İstiklal Cad. No:19 
Beyoğlu/İSTANBUL ve Karşıyaka PTT Merkez Müdürlüğü Tuna 
Mah. İsmail Özkunt Sok. No:3 K:1 Karşıyaka/İZMİR’de gerçek-
leşen pul sergileri 12-16 Şubat 2020 tarihleri arasında ziyaret 
edildi.

PTT AŞ’den "Sevgililer Günü Pul Sergileri"



PTT AŞ, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırladığı kampanya ile 
kargo taşımacılığında tüm müşterilerinin yüzünü güldürdü. Kam-
panya kapsamında müşteriler, 7-13 Şubat 2020 tarihleri arasındaki 
iş günlerinde, yurt içi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderi-
lerini yüzde 25 indirimli gönderdi. 

Türkiye’de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok farklı 
alanda 180 yıldır kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan 
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), özel günlerde 
de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sür-
dürüyor. PTT, hazırladığı kampanya kapsamında Sevgililer Gü-
nü’ne özel 7 - 13 Şubat 2020 tarihleri arasındaki iş günlerinde 
yurt içi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 
25 indirim uyguladı.

PTT’den Sevgililer Günü’ne Özel İndirim 
Sürprizi 



PTT Spor’da gerçekleşen Olağan Genel Kurul sonucunda başkan-
lığa PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali İhsan Karaca 
seçildi. 

Voleybolda Venüs Sultanlar Ligi’nde mücadele eden ve birçok 
branşta önemli sporcular yetiştiren PTT Spor Kulübü’nün Olağan 
Genel Kurulu sonrasında yeni yönetimi belli oldu. Kulüp Başkan-
lığına seçilen PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali İhsan 
Karaca, PTT’nin 43 bin kişilik güzide bir aile olduğunu ve bu 
aileyi başarılarla mutlu etmeyi, Türk sporuna katkı sağlamayı iste-
diklerini ifade etti. PTT Spor’un başarısı için vakit kaybetmeden 
çalışmalara başladıklarını belirten Karaca şunları söyledi: “Guru-
rumuz Filenin Güvercinleri’ni bu sene üst sıralara taşıyacak strate-
jiler oluşturarak hedeflerimize adım adım ilerleyeceğiz. PTT Spor 
olarak, birlik ve beraberlik duygusunun üst seviyede olduğu bu 
dönemde; zeki, çevik, ahlaklı sporcular yetiştirme misyonumuz 
doğrultusunda ülkemiz sporuna hizmet edeceğiz.”

PTT Spor’da Bayrak Değişimi



Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT AŞ, hizmet 
ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Trabzon, Uşak, 
İstanbul, Bursa, Yalova, Amasya ve Ankara PTT Başmüdürlükleri 
bünyesinde yeni iş yerleri Şubat ayında hizmete açıldı.

Tüm görüş ve önerilerinizi                                   adresine iletebilirsiniz.

Dergilerimizi ve diğer yayınlarımızı incelemek için lütfen buraya tıklayın.

e-bulten@ptt.gov.tr

Yeni Açılan İş Yerleri

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



