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PTT AŞ, DÜNYA POSTA BİRLİĞİNDE 
ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL ETTİ

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten:

“Dünya Posta Birliğinin İdari Konsey Başkanlığını 
yaptığımız 5 yıllık süreçte hem Türkiye’nin Birlik 
içerisinde en etkin şekilde temsilini sağladık hem de 
sergilediğimiz uzlaştırıcı ve tarafsız yönetim anlayışıyla 
İdari Konsey’e liderlik ettik”

Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanlığını yürüten 
Şirketimiz, görev süresini tamamlamasının ardından başkanlığı 
Fildişi Sahili’ne devretti. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren Şirketimiz, 
2016 yılında İstanbul’da düzenlenen 26. Dünya Posta 
Kongresi ile başlayan UPU İdari Konsey Başkanlığı görev 
süresini tamamladı. Fildişi Sahili’nde düzenlenen 27. Dünya 
Posta Kongresi’nde Başkanlığı Fildişi Sahili’ne devreden 
Şirketimiz, 5 yıllık süreçte aktif duruşuyla ön plana çıktı ve 
Birliğe önemli katkılar sunarak ülkemizi başarıyla temsil etti.
 



2020 yılı Ağustos ayında Fildişi Sahili’nin başkenti Abidjan’da 
yapılması planlanan 27. Dünya Posta Kongresi’nin 
koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmesi sonucu, 
ülkemizin normal şartlar altında 4 yıl olan dönem başkanlığı 
süresi uzadı ve Şirketimiz İdari Konsey Başkanlığı görevini 
bu olağanüstü dönem nedeniyle toplamda 5 yıl yürüttü. 

Sektörel olarak hayati bir değişim sürecinin yaşandığı ve 
“İstanbul Dönemi” olarak adlandırılan bu 5 yıllık süreçte, 
stratejik öneme sahip çok sayıda karar alındığını anımsatan 
Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, “1874’te kurulan ve 
dünyanın en eski ikinci uluslararası örgütü olan Dünya Posta 
Birliği tarihi boyunca düzenlenen 3 Olağanüstü Kongrenin 
2’si bizim dönemimizde gerçekleşti. Bu kongrelerde 
UPU’nun temel yapısını ve üye ülkelerin temsiline ilişkin 
süreçleri içeren Birlik Reformu gibi uzun süredir gündemde 
olan konular çözüme kavuşturuldu. Ayrıca ülkemize 
ekonomik katkı sağlayacak önemli iş birlikleri kuruldu’’ dedi.

Olağanüstü Kongrelerde alınan kararların, posta sektörünün 
ve UPU’nun geleceği açısından stratejik sonuçlar 
doğurduğunu söyleyen Sayın Hakan Gülten, Şirket olarak 
bu dönemde hem Türkiye’nin Birlik içerisinde en etkin 
şekilde temsilini sağlama hem de yaşanan stratejik değişim 
ve dönüşüm döneminde Birliğin geleceğe taşınmasına en 
üst düzeyde katkı sunma niyetinde olduklarını vurguladı.

“UZLAŞMACI VE TARAFSIZ YÖNETİM ANLAYIŞIYLA 
UPU’YA LİDERLİK ETTİK”



PTTBANK'TA, PANDEMİ DÖNEMİNDE 
519 MİLYON İŞLEM YAPILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil 
Karaismailoğlu, PTTBank'ta, Mart 2020-Ağustos 2021 
döneminde 519 milyon işlem yapıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu, 
Türkiye  genelinde 4 bin 500 şubesi bulunan PTTBank'ın, 
vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını ifade etti. 3 bin 419 
PttMatik ile hizmet veren Şirketimizin, 40 mobil araçla da 
vatandaşların taleplerini karşıladığını belirten Sayın Adil 
Karaismailoğlu, şunları ifade etti: 

"Pandemi sürecinde aldığı önlemlerle vatandaşlara 
kesintisiz hizmet veren PTTBank'ta, Mart 2020-Ağustos 
2021 döneminde 519 milyon işlem yapıldı. Bu yılın 8 aylık 
döneminde de yapılan işlem sayısı 226 milyona ulaştı. Salgın 
döneminde yardımların evlere dağıtılmasında sahadaki 
ekipler de seferber edildi. 5 milyon 373 bini aşkın haneye, 4.7 
milyar TL yardım elden teslim edildi. Aynı dönemde toplam 
36 milyon 833 bin adet yardım ödemesi yapılırken, ödeme 
tutarı 28 milyar lira oldu."



Şirketimizin ödemelerin yanı sıra bankacılık hizmetlerinde 
de vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını vurgulayan Sayın 
Adil Karaismailoğlu, PttKart sayısının 6.6 milyon adete, HGS 
müşteri sayısının da 15 milyon adete ulaştığını bildirdi.



PTT AŞ YENİ KONSEPTLİ İŞ YERİNİ 
ZONGULDAK’TA AÇTI 

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten:
 
“Yeni konsept iş yerlerimiz; PTT Ailemiz ve 
vatandaşlarımız için daha kullanışlı, inovatif, erişilebilir, 
modern bir ortam oluşturuyor.”

Şirketimiz, inovatif çözümlerle geliştirdiği yeni konsept iş 
yerlerinden birini Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde açtı. Yeni iş 
yerleriyle hızlı, erişilebilir ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışı 
hedefleniyor. 
 
Ülkemizin dört bir yanında bulunan iş yerlerini yenileyerek 
hizmet kalitesini artıran Şirketimiz, bankacılıktan posta ve 
kargo gönderimine kadar tüm işlemlerin yapılabildiği yeni 
konsept iş yerlerinden birini Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 
vatandaşların hizmetine açtı. Yeni konsept iş yerinin açılışına, 
Zonguldak Valisi Sayın Mustafa Tutulmaz, il yöneticileri ve 
Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten katıldı. 
 



Açılışta konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, Şirketimizin iki 
asra yakın tarihinde vatandaşlarımız için birçok hizmet 
sunduğunu, günümüzde ise yaptığı yeniliklerle çağın 
dinamiklerine göre hizmetlerini şekillendirdiğini ifade etti. 
Sayın Tutulmaz, Şirketimizin şehre yapmış olduğu yatırımlar 
nedeniyle memnuniyet duyduğunu söyledi.
 
Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığımızın çatısı altında yürütülen faaliyetlerde 
ve verilen hizmetlerde sadece haberleşme sektörü ile sınırlı 
kalmadıklarını belirtti.
 
Gerçekleştirdikleri her projeyle vatandaşların hayatını 
kolaylaştırmayı amaçladıklarını dile getiren Sayın Hakan 
Gülten “hizmet sunduğumuz pek çok alanda lider 
konumdayız” dedi.
 
Posta, kargo, lojistik, e-ticaret ve bankacılık alanlarında, 
Türkiye’nin hemen her noktasına hizmet götüren Şirketimizin 
hem mevcut iş yerlerini yenilemesinin hem de iş yeri ağını 
genişletmesinin ulaşılabilirlik ve sürdürülebilir hizmet 
açısından önemli olduğuna dikkat çeken Sayın Gülten, 
“Yeni konsept iş yerlerimiz PTT Ailemiz ve vatandaşlarımız 
için daha kullanışlı, inovatif, erişilebilir ve modern bir ortam 
oluşturuyor” ifadelerini kullandı. 
 

Sayın Hakan Gülten; sahip olduğu sanayi tesisleri, büyük 
önem taşıyan limanı ve madencilik kültürü ile ülkemizin 
sembol şehirlerinden biri olan Zonguldak’ta 32 iş yeri, 285 
personel ve 58 araç ile hizmet verdiklerini açıkladı. 

“ZONGULDAK’TA 32 İŞ YERİMİZLE HİZMET 
VERİYORUZ”



PTT SPOR KULÜBÜ YENİ SEZON ÖNCESİ 
HEDEFLERİNİ AÇIKLADI 

Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan PTT Spor 
Kulübümüz, Misli.com Sultanlar Ligi’ne iddialı bir giriş 
yapmaya hazırlanıyor. Yerli ve yabancı oyuncularla 
kadrosunu güçlendiren PTT Spor Kulübümüz, yeni 
sezonda üst sıraları hedefliyor.

Genel Müdür Yardımcımız, PTT Spor Kulübü Başkanımız 
Sayın Ali İhsan Karaca: 

“Lige renk ve heyecan katacağına inandığım, sıralama olarak 
da daha yukarıları hedefleyen iddialı bir takım oluşturduk. 
Hedefimiz play-off ve sonrasında da ilk 6 içerisinde 
kalabilecek bir takım olmak.” 

PTT Spor Kadın Voleybol Takımımız, Misli.com Sultanlar 
Ligi 2021 – 2022 sezonunun açılışı öncesinde basın 
mensuplarıyla bir araya geldi. PTT Pul Müzesi’nde 
gerçekleşen toplantıya, yönetimin yanı sıra teknik ekip ve 
sporcular da katıldı. 



Sayın Karaca, “Bol çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalara 
sahne olacağına, PTT Sporumuz için başarılarla 
dolu geçeceğine inandığım bir sezonun başındayız. 
Kurulduğumuz günden beri birçok branşta faaliyet gösteren, 
ülkemizde sporun gelişimine destek olan, gençlerimizi 
sporla buluşturarak yeteneklerini göstermelerine 
imkân tanıyan ve artık marka haline gelen bir kulübüz. 
Sağladığımız imkânlarla, teknik altyapımızla, tecrübemizle 
ve başarılarımızla PTT ismini gururla taşıyoruz. Lige renk 
ve heyecan katacağına inandığım, sıralama olarak da daha 
yukarıları hedefleyen iddialı bir takım oluşturduk. Hedefimiz 
play-off ve sonrasında da ilk 6 içerisinde kalabilecek bir 
takım olmak” diye konuştu. Voleybol Takımımızın, Sultanlar 
Ligi’nde 3 yıldır mücadele ettiğini vurgulayan Sayın Karaca, 
yeni sezonda takıma 7 yeni oyuncu kazandırdıklarını belirtti.

“Sultanlar Ligi’ndeki takımımızın yanı sıra 2. Ligde yer alan 
altyapı takımımız da çalışmalarını aynı yoğunluk ve ciddiyetle 
sürdürüyor” diyen Sayın Karaca şu şekilde konuştu:
 “Sultanlar Ligi’ne yönelik yaptığımız hazırlıklarımızın yanında, 
faaliyete geçirdiğimiz ve geçireceğimiz spor okullarımızla 
çocuklarımızın voleybol ile tanışmasını ve bu alanda iyi 
bir eğitim almalarını amaçlıyoruz. Ayrıca yurt çapında 
genç yetenekleri araştırıyor, gelecek vadeden oyuncuları 
bünyemize katıyoruz. Biliyoruz ki, gelecekte elde edilecek 
başarılar bugünün gençliğine verilecek destek ile mümkün 
olacaktır.”

“ALTYAPIYA ÖNEM VERİYORUZ”

PTT Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörü Sayın Mehmet 
Bedestenlioğlu, sürekli Avrupa kupalarına katılan, ilk 4 içinde 
yer alan bir takım olma hedefleri olduğunu açıkladı. Genç 
bir takım kurduklarını ifade eden Sayın Bedestenlioğlu, 
hedeflerinin öncelikle play-off etabına katılmak olduğunu 
söyledi.

HEDEF PLAY-OFF ETABINA KATILMAK



PTT AŞ İLE TEMSAN ARASINDA 
İŞ BİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şirketimiz ve TEMSAN arasında imzalanan iş birliği 
protokolü ile, birçok konuda ortak çalışma yapılması 
planlanıyor.

Posta, kargo ve bankacılık alanlarında hizmet vermeyi 
sürdüren, faaliyet ve hizmet alanlarında sektöre öncülük 
etmeyi ve ülkemizin ihracat hedeflerine katkı sağlamayı 
misyon edinen, 181 yıllık köklü bir kuruluş olan Şirketimiz ile 
enerji sektöründe ülke ekonomisine katma değer sağlayacak 
yerli ve millî faaliyetlerde bulunmayı hedefleyen önemli 
kuruluşlardan biri olan Türkiye Elektromekanik Sanayi 
Anonim Şirketi (TEMSAN) arasında iş birliği protokolü 
imzalandı. Anlaşma kapsamında, Şirketimiz ve TEMSAN 
arasında ürün, mal ve hizmet tedariki alanlarıyla birlikte; 
bilişim teknolojileri ve dijitalleşme alanlarında da çeşitli iş 
birliği fırsatları oluşturulması hedefleniyor.



PTT’DEN “AHİ EVRAN'IN DOĞUMUNUN 
850.YILI” KONULU ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından “Ahi Evran'ın Doğumunun 
850.Yılı” konulu özelgün zarfı 13 Eylül 2021 tarihinde 
tedavüle sunuldu.

Özelgün zarfları 5,50 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, 
filateli cep uygulamasında ve iş yerlerimizde abone sayısı 
kadar satışa çıktı. 13 Eylül 2021 tarihinde “Kırşehir PTT 
Merkez Müdürlüğü/KIRŞEHİR” adresinde mesai saatleri 
içerisinde “Ahi Evran'ın Doğumunun 850.Yılı 13.09.2021 
KIRŞEHİR” ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası 
kullandırılmaya başlandı.



PTT TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE

e-bulten@ptt.gov.tr

Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan Şirketimiz, hizmet 
ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Eylül ayında 
Bursa ve Ankara PTT Başmüdürlükleri bünyesinde yeni iş 
yerleri 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



