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PTT AŞ, TÜRK ÜRÜNLERİNİ DÜNYA 
PAZARINA SUNUYOR

Şirketimiz ve Katar Posta İdaresi iş birliğiyle hayata 
geçirilen "turkishsouq.com" platformu üzerinden, 
Türk ürünleri dünya pazarında müşterilerin beğenisine 
sunuluyor.

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, ülkemizin e-ticaret 
kapasitesini artırmak ve Türk ürünlerini yurt dışına açmak 
amacıyla Şirketimiz ile Katar Posta İdaresi arasında iş birliği 
yapıldığını belirterek, pandemiyle birlikte önem kazanan 
e-ticaret pazarında, Türkiye’nin hâkimiyetini artırmak için 
teknolojik yatırımlara ve geliştirmelere devam edeceklerini 
vurguladı.

https://www.turkishsouq.com/


Genel Müdürümüz Sayın Gülten, "Katar'da satışa sunulan 
Türk ürünlerine dünyanın birçok yerinden gelen talep üzerine 
'turkishsouq.com' ticaret sitemizi kurduk. Burada kaliteli 
Türk ürünlerini, yurt dışındaki müşterilerimize ulaştırıyoruz. 
Bizim hayallerimize inanarak destek veren Katar Posta 
İdaresi ile bu platformu kurarak, 47 ülkede e-ticaret yapabilir 
hâle getirdik. Şirket olarak ülkemizin e-ihracat hedeflerine 
katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu. Hem 
yerli üreticilerin hem de satış platformlarının siteye dahil 
olabileceğini belirten Sayın Gülten, ticaretle uğraşan kişinin, 
PTTAVM.com'a üye olduktan sonra satışa sunduğu ürününü, 
istemesi halinde yurt dışında da satışa çıkarabildiğini 
kaydetti.

PTTAVM'ye üye olan üreticilerin, herhangi bir eğitime 
ihtiyaç duymadan kolay ve hızlı bir şekilde sisteme adapte 
olabildiklerini dile getiren Sayın Gülten, "Satışa sunulan 
ürünlerin pazara entegre edilmesi, gümrük işlemleri, gönderi 
takibi, kargo süreci, müşteri geri dönüşleri, çağrı merkezi 
hizmetleri gibi tüm işlemler, bizim personelimiz tarafından 
titizlikle yapılıyor. Üreticilerimiz, ürünlerini rahatlıkla yurt dışı 
pazarına açabilirler" değerlendirmesinde bulundu.

"PTTAVM ÜYESİ ÜRETİCİLER, SİSTEME KOLAY VE 
HIZLI ADAPTE OLABİLİYOR"



Dünya posta ağını ve lojistik avantajını kullanan e-ticaret 
platformuyla, Türkiye'nin lojistik ağını güçlendirmek 
istediklerini belirten Sayın Gülten, "Yurt dışına açılan 
e-ticaret köprüleri oluşturmak istiyoruz. Bu köprüyü 
hayata geçirdiğimizde de sadece 'turkishsouq.com' değil, 
Türkiye'den yurt dışına ihracat yapmak isteyen birçok firma 
için de gönderi ağı, çağrı merkezi ve müşteri tecrübelerinde 
büyük faydalar sağlayacağız" değerlendirmesinde 
bulundu. Türkiye'nin vazgeçilmez lezzetlerinin yanı sıra ev 
dekorasyon, elektronik, kozmetik, giyim ve daha birçok 
kategoride e-ihracat modeline uygun ürünlerin yer aldığına 
işaret eden Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, seçili 
ürünler çerçevesinde siparişlerin 24 saat içinde kargoya 
teslim edildiğini belirterek, platformda tüm para birimlerinin 
kabul edildiğini, kredi ve debit kartlarla ödeme imkânı 
sunulduğunu sözlerine ekledi. 

"YURT DIŞINA AÇILAN E-TİCARET KÖPRÜLERİ 
OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Katar Posta İdaresi CEO'su Sayın Faleh Al Naemi de iki ülke 
arasındaki ortaklığın uzun yıllar önce başladığını belirterek, 
Türk ve Katar Posta İdareleri arasında birden fazla ikili 
düzeyde iş birliği bulunduğunu söyledi.

Bugün Türk pazarının, yeni dünya ekseninde tanıtımının 
yapıldığını ve bundan çok memnun olduklarını dile getiren 
Sayın Al Naemi, dünya genelinde İngiltere, İtalya, İsveç, 
Portekiz, Rusya, Avustralya, Kanada ve Brezilya gibi birçok 
ülkenin Türk ürünlerine ilgi gösterdiğini ifade etti.

"TÜRK ÜRÜNLERİ, DÜNYA PAZARINDA YOĞUN İLGİ 
GÖRÜYOR"



EN İYİ AVRUPA PULU YARIŞMASI’NDA 
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ PTT’NİN

Şirketimiz, En İyi Avrupa Pulu Yarışması’nda “Altın 
Pul” ödülünü kazandı. Osmanlı Devleti yol sisteminin 
başlangıcının ve ayrım güzergâhlarının tema olarak 
işlendiği “Avrupa 2020 (Tarihi Posta Yolları)” konulu tek 
değerli anma pulu, yarışmada birinci oldu.

Şirketimiz, 2002'den beri çevrim içi oylama yoluyla 
düzenlenen En İyi Avrupa Pulu Yarışması’nda bu sene "Tarihi 
Posta Yolları" temasıyla tedavüle sunduğu pulla birinciliğe 
layık görüldü. “Altın Pul” ödülünü alarak büyük bir başarıya 
imza atan Şirketimiz, “Tarihi Posta Yolları” pulunu, posta 
güzergâhları, postacılar ve tarihi mekânları tarihsel gerçekliğe 
uygun olarak tasarlayıp, tüm teknik detaylara bağlı kalarak 
oluşturdu.

Pul ve Filateli Çalışma Grubu’ndaki toplantılara ve daha önce 
düzenlenen Avrupa Pulları faaliyetine ve yarışmalarına etkin 
olarak katılan Şirketimiz, geçmişte de birçok ödülün sahibi 
oldu.



Şirketimiz, 2011 yılında “Ormanlar” konulu anma pulu ile 
altın pul ödülüne, 2012 yılında “Türkiye’yi Ziyaret Edin” 
konulu anma pulu ile gümüş pul ödülüne, 2013 yılında 
“Posta Arabaları ve Posta Araçları” konulu anma pulu ile 
altın pul ödülüne 2014 yılında “Ulusal Müzik Enstrümanları” 
konulu anma pulu ile gümüş pul ödülüne layık görüldü.

Şirketimiz, 2015 yılında “Eski Oyuncaklar” konulu anma 
pulu, 2017 yılında “Kaleler” konulu anma pulu, 2018 yılında 
“Köprüler” konulu anma pulu ile altın pul ödülünün ve 2019 
yılında “Ulusal Kuşlar” konulu anma pulu ile gümüş pul 
ödülünün sahibi oldu.



UETS İLE ELEKTRONİK TEBLİGAT 
GÖNDERİM ADEDİ 60 MİLYONA YAKLAŞTI

Şirketimizin, e-tebligat uygulamasıyla 60 milyona yakın 
tebligatı muhataplarına elektronik ortamda ulaştırması 
ile kamu harcamalarında tasarruf sağlandı.

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin (UETS) hayata 
geçirilmesiyle birçok alanda kazanımlar elde edildi. UETS, 
iş gücünün daha verimli kullanılması, tebligatların saniyeler 
içinde alıcısına ulaşması sonucu zaman tasarrufu, kamu iş 
ve işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi, adli süreçlerin çok 
daha kısa sürede tamamlanmasına imkân sağladı.

Uygulamanın başladığı günden bu yana 60 milyona yakın 
tebligat elektronik ortamda gönderildi. Böylece kamu 
harcamalarında tasarruf edildi. 

ÇEVRE DOSTU UYGULAMA



ULUSLARARASI MEKTUP YARIŞMASI’NDA 
TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK MEKTUP
BELİRLENDİ

Dünya Posta Birliği (UPU) Uluslararası Mektup Yarışması 
Türkiye seçmeleri tamamlandı. Şirketimiz tarafından 
organize edilen yarışma kapsamında, Türkiye’yi 
uluslararası yarışmada temsil edecek mektup belirlendi.

Şirketimiz, bu yıl konusu "Ailenden Birine Kovid-19 
Hakkındaki Deneyimlerinle İlgili Mektup Yaz" olan Dünya 
Posta Birliği Uluslararası Mektup Yazma Yarışması’nın 
Türkiye seçmelerini sonuçlandırdı. Şirketimiz yetkililerinden 
oluşan komisyon tarafından yapılan değerlendirme 
sonucunda Adnan Yiğit Alkan’ın yazdığı mektup birinci 
seçildi. Söz konusu mektup, UPU’ya gönderilerek, ülkemizi 
Uluslararası Mektup Yarışması’nda temsil edecek.

Dijital iletişim kanallarının giderek yaygınlaştığı günümüzde, 
mektup kültürünün canlandırılmasının yanı sıra gençlerin 
düşüncelerini net bir şekilde ifade etme becerisini 
geliştirmeyi hedefleyen yarışma, aynı zamanda posta 
hizmetlerinin önemine yönelik farkındalık oluşmasına ve 
uluslararası dostlukların pekişmesine de katkı sağlamaktadır.

https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/DuyuruDetay.aspx?DetayId=85


ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Dünya Posta Birliğinin 1971 yılından bu yana 15 yaş ve 
altındaki gençlere yönelik düzenlediği yarışmaya Türkiye 
genelinde bu yıl 867 başvuru yapıldı. Yarışma kapsamında ilk 
üçe girenler para ödülünün yanı sıra çeşitli hediyeler almaya 
hak kazandı. Şirketimiz yetkililerinden oluşan komisyon 
tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 1’inci olan 
Adnan Yiğit Alkan 1.500 TL, tablet ve kişisel pul; 2’nci olan 
Emir Çetin 1.000 TL ve kişisel pul; 3’üncü olan Ekin Keskin 
ise 500 TL ve kişisel pul ödüllerinin sahibi oldu.



TARAFTARLAR, TAKIMLARINA OLAN
SEVGİSİNİ KİŞİSEL PULLARLA
GÖSTERİYOR

Şirketimiz, en özel anları tarihi bir kareye dönüştürdüğü 
Kişisel Pul hizmetini taraftarlara özel çalışmalarıyla 
renklendirdi. Kişisel Pul hizmetini geliştirmeye devam eden 
Şirketimiz, taraftarların takımlarına olan sevgilerini “Taraftar 
Kişisel Pul” ile göstermeleri için fırsat sunuyor.

Şirketimiz, spor kulüpleri ile yaptığı sözleşmeler 
kapsamında marka, amblem, logo, maskot, forma ve ilgili 
spor kulüplerinin belirleyeceği tasarımlar doğrultusunda 
taraftarlara yönelik kişisel pul hizmeti veriyor. Bu kapsamda 
taraftarlar, desteklediği spor kulübüne ait tasarımlarla 
yaptıracakları “Taraftar Kişisel Pul” ile hem anılarını 
ölümsüzleştiriyor hem de kulüplerine destek olabiliyor. Söz 
konusu hizmet, posta gönderilerinde de kullanılabiliyor.

“Taraftar Kişisel Pul” hizmeti için başvurular, iş yerlerimizden, 
www.ptt.gov.tr, https://kisiselpul.ptt.gov.tr ve e-devlet 
üzerinden, en az 25 adet ve katları olacak şekilde 
yapılabiliyor.



GELENEKSEL 13. ANI VE KOMPOZİSYON 
YARIŞMASI BAŞLIYOR

Şirketimiz, çalışanlarımızın katılabileceği “PTT 
Personelinin Pandemi Sürecine Dair Anıları” içerikli 
anı ve "Vatan Sevgisi" içerikli kompozisyon olmak 
üzere iki ayrı dalda yarışma düzenliyor. Geleneksel 
13. Anı ve Kompozisyon Yarışması’nda dereceye 
giren yarışmacılar birbirinden farklı hediyelerin sahibi 
olacak.

Şirketimiz, kültürel değerleri ortaya çıkarmak, personelimizin 
birlik ve beraberliğini sağlamak, kurum kültürünü geliştirmek, 
sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularını pekiştirmek 
amacıyla personelimiz arasında düzenlenen “PTT 
Personelinin Pandemi Sürecine Dair Anıları” içerikli anı ve 
"Vatan Sevgisi" içerikli kompozisyon yarışmaları, günümüz 
koşullarının bireyler üzerindeki etkilerini de gözler önüne 
serecek.

Şirketimizde çalışan tüm personelin katılımına açık olan 
yarışma, çalışanlarımızın yeteneklerini keşfetmede yol 
gösterici olacak.



YARIŞMA ŞARTLARI BELİRLENDİ

A4 sayfa boyutunda, bilgisayar ortamında yazılacak 
eserlerde, Times New Roman karakteri, tek satır aralığı, 
12 punto yazı boyutu kullanma şartı bulunuyor. Eserlerin 
son sayfasının arka yüzünün sağ üst köşesine eklenmesi 
gereken rumuz ise büyük harf ve rakamların yer aldığı yedi 
karakterden oluşacak. Üzerinde kimlik bilgileri, not, tanıtıcı 
logo, kişisel amblem vb. rumuz haricinde bilgi bulunan 
eserler ile orjinal olmadığı tespit edilen eserler yarışma 
dışı bırakılacak. Adayların, adı ve soyadı, iş adresi, unvan, 
doğum tarihi ve yeri, telefon numarası gibi kimlik bilgileri ile 
yarışmaya hangi dalda katıldığına dair bilgileri ayrı bir sayfa 
halinde eserle beraber göndermeleri gerekiyor.

Katılımcılar yarışmaya sadece bir dalda katılabilirken, bu 
kurala uymayan katılımcının tüm eserleri değerlendirilmeden 
direkt elenecek. Ayrıca her iki eser türü de en az 2, en fazla 4 
sayfa ile sınırlı olacak. Adayların eserlerini 13 Ağustos 2021 
saat 17.00’a kadar PTT Kargo ile “Geleneksel 13. Anı ve 
Kompozisyon Yarışması Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi Eğitim Daire Başkanlığı 06101 Ulus-ANKARA’’ 
adresine göndermesi gerekiyor.

DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Bir yazar ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
görevlendireceği iki Türkçe/Edebiyat öğretmeninden 
oluşacak komisyon tarafından dereceye girenler 
belirlenecek ve 11 Ekim 2021 tarihinde yarışma sonuçları 
açıklanacak. Türkçeyi kullanma gücü, yaratıcılık, özgünlük, 
anlatımda akıcılık, noktalama ve yazım kurallarına uygunluk 
gibi özelliklere dikkat edilecek. Her iki dalda da 1’inciye 3 
bin 500 TL, 2’nciye 2 bin 500 TL ve 3’üncüye bin 500 TL 
para ödülü verilecek.



PTT’DEN “DARA ANTİK KENTİ” KONULU 
ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz, "Kültür Varlıklarımız (Dara Antik Kenti)" 
konulu anma pulu ve ilkgün zarfını, 20 Nisan 2021 
tarihinde tedavüle sundu.

"Kültür Varlıklarımız (Dara Antik Kenti)" konulu 3,00 TL (30x60 
mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 
8,50 TL bedelli ilkgün zarfı iş yerlerimizde, www.filateli.gov.tr 
adresinde ve filateli cep uygulamasında abone sayısı kadar 
satışa çıktı.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya 
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek 
ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden 
yapabilmeleri için; 20 Nisan 2021 tarihinde satışa sunulan 
ilkgün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilerimize, 
www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 
6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak 
gönderilebilecek.



Müşterilerimizin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli 
İşletme Prosedürü’ne uygun olması halinde) ilkgün damgası 
ve Mardin PTT Merkez Müdürlüğünün 20.04.2021 tarihli 
posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içerisinde Şirketimize 
iletildiği takdirde karşılanabilecek.



PTT’DEN “ÇOCUK OYUNLARI”
KONULU ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle hazırladığı "Çocuk Oyunları" konulu 
özelgün zarfını tedavüle sundu.

Şirketimiz, 23 Nisan tarihinde tedavüle sunduğu "Çocuk 
Oyunları" konulu özelgün zarfını 5,50 TL bedelle; PTT iş 
yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep 
uygulamasında satışa çıkardı.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya 
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek 
ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden 
yapabilmeleri için; 23 Nisan 2021 tarihinde satışa sunulan 
özelgün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilerimize, 
www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 
6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak 
gönderilebilecek.



Müşterilerimizin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli 
İşletme Prosedürü’ne uygun olması halinde) özeltarih 
damgası ve ANKARA Ulus PTT Merkez Müdürlüğünün 
23.04.2021 tarihli posta damgası tatbik talepleri, 23 Nisan 
2021 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde Şirketimize iletildiği 
takdirde karşılanacak.



PTT TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE

e-bulten@ptt.gov.tr

Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan Şirketimiz, hizmet 
ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 
Nisan ayında PTT Başmüdürlükleri bünyesinde Antalya ve 
Bursa illerinde yeni iş yerlerimiz hizmete açıldı.

https://www.instagram.com/pttkurumsal
https://www.facebook.com/ptt.kurumsal
https://twitter.com/PTTKurumsal
https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Anasayfa.aspx
https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/BilgiBankasi.aspx#ptt_yayinlarimiz



