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PTT 181’İNCİ YAŞINI KUTLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil 
Karaismailoğlu:

“PTT, vizyonu ve tecrübesiyle Türkiye’yi yeniliklerle 
buluşturan 181 yıllık bir çınar. Günümüzün taleplerine 
cevap verebilecek şekilde, hizmet çeşitliliğini artırarak 
hizmet sahasını genişleten ve vatandaşların hayatını 
kolaylaştıran PTT'nin 181’inci yılını kutluyorum." 

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten: 

“İki asra yaklaşan tarihimiz boyunca, çağın gerekliliğine 
uyarak verdiğimiz tüm hizmetlerimizle vatandaşlarımızın 
yanında olduk. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın 
refahını esas alan bir anlayışla hizmet kalitemizi 
geliştirmek için çalışıyoruz.”

Posta Nezareti adıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan, 
Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Şirketimiz, 
181’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. 



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren, ulusal 
ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atan Şirketimiz, 
posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi 
sektörlerde hizmet veriyor. 181 yıldır yenilikçi bakış açımızla 
teknolojik yatırımlarımızın yanı sıra, kaliteli ve güvenli hizmet 
anlayışımız ile ürün ve hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün 
artırmayı sürdürüyoruz.

İnovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşme temelinde büyük bir değişim 
ve dönüşüm vizyonuna imza atarak, içinde bulunduğumuz 
teknoloji çağındaki gelişmeleri başarılı bir şekilde ürün 
ve hizmetlerimize yansıtıyoruz. Dünün tecrübesini günün 
teknolojisiyle birleştirerek tüm faaliyet alanlarımızda akılcı, 
kalıcı ve kaliteli hizmet anlayışımızla daima daha iyiyi ve daha 
ileriyi hedefliyoruz. 

Dünyadaki dijital değişim ve dönüşümün hızına yetişmek 
amacıyla, iki asra yaklaşan tecrübemizi yenilikçi bir anlayışla 
birleştirerek, bir dünya markası olma hedefimize doğru emin 
adımlarla yürüyoruz. Aynı zamanda sportif faaliyetlere destek 
veriyor, sosyal ve kültürel hayatın gelişmesine katkı sağlıyoruz.

Ülkemizde ve dünyada posta teşkilatlarının öneminin daha 
iyi anlaşıldığı pandemi döneminde de çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam ederek, tıpkı dün olduğu gibi bugün de 
müşterilerimizin en büyük destekçisi olmayı sürdürüyoruz. 
Salgının yayılmaya başladığı günden itibaren, toplum 
sağlığının korunması için alınan tedbirlere uyarak, tüm 
çalışanlarımız ve yaygın hizmet ağımız ile Türkiye’nin dört 
bir yanına hizmetlerimizi ulaştırma gayesini birleştiren bir yol 
haritası çiziyoruz.

Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı göreviyle ülkemizi 
uluslararası platformlarda temsil eden, güçlü ve karar alıcı 
konumunu bir adım öteye taşıyan Şirketimiz, beş yıllık görev 
süremizde adil ve etkili yönetim anlayışımızla uluslararası 
alanda ülkemizi temsil etmenin ve ay yıldızlı bayrağımızı 
dalgalandırmanın haklı gururunu yaşıyor. 



 
Teşkilatımızın 181. yılı dolayısıyla Bakanımız Sayın Adil 
Karaismailoğlu tarafından da bir kutlama mesajı yayımlandı. 
Bakanımız mesajında şu ifadelere yer verdi: “PTT, vizyonu 
ve tecrübesiyle Türkiye’yi yeniliklerle buluşturan 181 yıllık 
bir çınar. Günümüzün taleplerine cevap verebilecek şekilde, 
hizmet çeşitliliğini artırarak hizmet sahasını genişleten 
ve vatandaşların hayatını kolaylaştıran PTT'nin 181. yılını 
kutluyorum." 

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten ise mesajında 
Şirketimizin müşteri merkezli hizmet anlayışıyla geçmişte 
olduğu gibi bugün de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade 
ederek şu değerlendirmede bulundu: “İki asra yaklaşan 
tarihimiz boyunca, çağın gerekliliğine uyarak verdiğimiz 
tüm hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanında olduk. 
Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın refahını esas alan bir 
anlayışla hizmet kalitemizi geliştirmek için çalışıyoruz. Şirket 
olarak, yaygın hizmet ağımızla faaliyetlerimizi sürdürüyor ve 
aynı zamanda global bir marka olma yolunda emin adımlarla 
ilerleyen bir yaklaşımı benimsiyoruz. Şirketimizin bu günlere 
gelmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum.”



ŞİRKETİMİZİN 181. YIL DÖNÜMÜ 
VESİLESİYLE YAPILAN TÖRENDE TUĞRA 
VE ARMALAR YENİDEN YERLERİNE 
KONUMLANDIRILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil 
Karaismailoğlu:

“Padişah II. Abdülhamid ve Padişah V. Mehmet Reşat’a 
ait tuğra ve armaların, PTT’mizin 181. yıl dönümü 
vesilesiyle, yeniden yerlerine konumlandırılmasından 
büyük mutluluk duyuyorum." 

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten:

“Şirketimizin 181. yılında, bir kısmı müze olarak 
hizmet veren, Şirketimizle özdeşleşmiş Sirkeci 
Büyük Postanesinin tarihî siluetine tekrar kavuşuyor 
olmasından büyük memnuniyet duyuyorum”

Şirketimizin 181’inci yılı vesilesiyle, Sirkeci Büyük 
Postanesinde yapılan tören kapsamında, 1927 
yılına kadar asılı bulunan tuğralar ve geçmişte kule 
cephelerinde bulunan Osmanlı armaları yeniden 
yerlerine konumlandırıldı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren, ulusal 
ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atan Şirketimiz, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu, 
Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten ve davetlilerle 
181’inci yılını kutladı. Sirkeci Büyük Postane'sinde yapılan 
tören kapsamında, 1927 yılına kadar asılı bulunan tuğralar 
ve geçmişte, kule cephelerinde bulunan Osmanlı armaları 
yeniden yerlerine konumlandırıldı.

Konuşmasında Sirkeci Büyük Postane Binasının Türkiye 
tarihi için önemine vurgu yapan Bakanımız Sayın 
Karaismailoğlu, “Ülkemizin tarih ve kültür mirasları arasında 
bir mücevher gibi parlayan Sirkeci Büyük Postanesi’nde 
bulunan Padişah II. Abdülhamid ve Padişah V. Mehmet 
Reşat’a ait tuğra ve armaların PTT’mizin 181. yıl dönümü 
vesilesiyle, yeniden yerlerine konmasından büyük mutluluk 
duyuyorum” dedi. 

PTT’nin vizyonu ve tecrübesiyle Türkiye’yi yeniliklerle 
buluşturan 181 yıllık bir çınar olduğunu vurgulayan 
Bakanımız Sayın Karaismailoğlu, “PTT, gücünü tarihinden 
alan köklü bir kurum. Geleceğe emin adımlarla yürümek için 
geçmişle bağ kurmanın son derece önemli olduğunu Posta 
ve Telgraf Teşkilatı’na bakarak bir kez daha görüyoruz. İki 
asra yakın bir süredir iletişim ve haberleşme alanında büyük 
hizmetler veren PTT’nin, pandemi döneminde de fedakârca 
çalışmalarıyla vatandaşımızın her zaman yanında olduğunu 
bir kez daha gördük” ifadelerini kullandı.



Şirketimizin her koşulda ve şartta vatandaşın yanında 
yer alarak hizmet ettiğini kaydeden Bakanımız Sayın 
Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“PTT hiçbir zaman ülkemizden ve milletimizden desteğini 
esirgemedi. Günümüzde de kendini geliştirerek hizmetlerini 
vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyor. Haziran 
ayında hizmete sunulan, çevre dostu e-scooter araçları 
ile 3 ayda toplam 450 bine yakın gönderiyi sahiplerine 
ulaştırdı. 6.7 milyon müşterisi bulunan PttKart hizmeti 
ile de PTT bünyesindeki posta çeki hesap sahiplerinin 
hesaplarındaki bakiyeleri, banka ATM’lerinden nakit 
olarak çekebilmelerine ve yurt içi/yurt dışı alışverişlerde 
nakit yerine kullanabilmelerine imkân sağladı. Ayrıca, 
Türkiye Kart projesi ile de ülkemiz genelinde tüm ulaşım 
araçlarında kullanılabilecek bir ulusal e-ödeme kart 
sistemini de vatandaşlarımıza sunacağız. PTT’nin yenilikçi 
bu çalışmalarının ötesinde, posta sektöründeki hizmetlerin 
dijital ortamda yürütecek şekilde geliştirilmesi, hizmet 
kalitesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla yerli 
ve millî imkânlarla geliştirilecek Ulusal Elektronik Posta 
Sisteminin kurulmasını hedefliyoruz.”

“ÜLKEMİZİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HER AN PTT 
MİLLETİMİZİN YANINDA OLDU”

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, “Bir kısmı müze 
olarak hizmet veren, Şirketimizle özdeşleşmiş bu özel yapı, 
tarihî siluetine tekrar kavuşuyor. Bu silueti kendine özgü ve 
çok daha değerli kılan tuğraların, tarihimizdeki önemli bir 
yeri bulunuyor. Her biri devrin büyük sanatkârları tarafından 
çekilmiş tuğralar, kıymeti yüksek belgelerin üstüne ve 
binaların dış cephelerine bir hükümdarlık nişanı olarak 
yerleştirilirdi. Şirketimizin 181. yılı vesilesiyle attığımız bu 
adımla adeta tarihimizi selamlıyor ve bu güzel binayı bize 
miras bırakan ecdadımıza vefamızı ifade ediyoruz” dedi.

“PTT’NİN 181. YILI VESİLESİYLE ATTIĞIMIZ BU 
ADIMLA TARİHİMİZİ SELAMLIYORUZ”



Millî Mücadele yıllarının güç koşullarında verdikleri 
hizmetlerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün takdir ve teveccühünü kazandıklarını hatırlatan 
Sayın Gülten, şu ifadeleri kullandı:

“Tarihimiz boyunca da her zorlukta milletimizin hizmetine 
koştuk. Savaş, doğal afet, salgın gibi olağanüstü her 
durumda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırırken 
içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de 
sunduğumuz hizmetlerle devletimizin ve milletimizin 
övgüsünü kazandık. Tüm çalışma arkadaşlarımızla, 
gece gündüz demeden vatandaşlarımızın evlerine birçok 
hizmet götürdük, götürüyoruz. Pandemiyle mücadele 
günlerinde personelimizin gösterdiği özverili çalışmalar, 
Şirketimizin tarihinde gururla anılacaktır. Yurt içindeki etkin 
konumumuzun yanında, yurt dışında da ülkemizi başarıyla 
temsil ettik. Posta sektörünün uluslararası alanda çatı 
kuruluşu olan Dünya Posta Birliği bünyesinde, 2016-2021 
döneminde yürüttüğümüz İdari Konsey Başkanlık görevi ile 
küresel posta stratejilerinin oluşmasına katkıda bulunduk. 
Şirketimiz; tarafsız, şeffaf, uzlaştırıcı ve iş birliğini odağa 
alan yaklaşımıyla sürdürdüğü bu uluslararası görevi başarılı 
şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor.”

Şirketimizin kurulduğu ilk günden bu yana haberleşme 
ve iletişim alanlarında birçok yeniliği ülkemize getirdiğini 
vurgulayan Sayın Gülten, “181 yıldır milletimize her koşulda 
kesintisiz hizmet sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Bu 
duygular içerisinde ülkemizin göz bebeği Posta ve Telgraf 
Teşkilatımızın, bu büyük Ailemizin 181. kuruluş yıl dönümünü 
kutluyorum” ifadelerini kullandı. 



DÜNYA POSTA GÜNÜ VE DÜNYA POSTA 
BİRLİĞİNİN 147. YILI KUTLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil 
Karaismailoğlu:

"PTT, dünya posta teşkilatları arasında ülkemizi 
başarıyla temsil ediyor ve 2023 hedeflerimiz 
doğrultusunda yapmış olduğu teknolojik yatırımlarla 
yarınlarımıza değer katıyor."

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten:

“Posta sektörü, pandemi nedeniyle daha fazla görev 
ve sorumluluk üstlenerek insanların ihtiyaçlarının 
karşılanması noktasında stratejik rol oynadı.”



Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten yayımladığı bir 
mesajla 9 Ekim Dünya Posta Günü ve Dünya Posta Birliğinin 
147’nci yaşını kutladı. Sayın Gülten yaptığı açıklamada, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren 
Şirketimizin önemli katkılar sunduğu posta sektörünün, her 
geçen gün gelişerek ve yenilenerek, kesintiye uğramadan 
devam etmesini sağladıklarını kaydetti. Dünyadaki tüm posta 
işletmelerinin insanlığa hizmet amacıyla büyük bir özveri 
gösterdiğini belirten Sayın Gülten, daha iyi bir gelecek için 
çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini vurguladı. Genel 
Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, “Pandemi gibi zor bir 
dönemde her yere ulaşan hizmet ağımız ve çalışanlarımızın 
fedakârlıklarıyla posta hizmetlerinin gelişimine katkıda 
bulunarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hepimizin 9 Ekim 
Dünya Posta Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Sayın Gülten, posta hizmetlerinin tüm dünya için hayati 
öneme sahip olduğunu vurgulayarak sözlerine şu şekilde 
devam etti:

“9 Ekim 1874 yılında kurulan Dünya Posta Birliği (UPU), 
147 yıldır hiçbir dönemde önemini kaybetmeyen posta 
hizmetlerinin tüm dünyada ortak standartlar çerçevesinde 
gelişimini sağlayarak uluslararası iş birliği ve kalkınmaya 
aracılık ediyor. Dünya Posta Günü, 192 ülkeyi bir araya 
getirerek büyük bir ağ kuran ve posta hizmetlerinde stratejik 
öneme sahip bir misyon üstlenen Dünya Posta Birliğinin 
kuruluş yıl dönümünde kutlanıyor.  Bu vesileyle, insanların 
hayatını kolaylaştıran dünyadaki bütün posta teşkilatı 
çalışanlarının Dünya Posta Günü’nü kutluyorum.”

Dünya Posta Günü dolayısıyla Bakanımız Sayın Adil 
Karaismailoğlu tarafından da bir kutlama mesajı yayımlandı. 
Sayın Bakanımız mesajında şu ifadelere yer verdi: "PTT, 
dünya posta teşkilatları arasında ülkemizi başarıyla temsil 
ediyor ve 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yapmış olduğu 
teknolojik yatırımlarla yarınlarımıza değer katıyor. Bu 
vesileyle, kurucu üyeleri arasında yer aldığımız UPU’nun yeni 
yaşını ve Dünya Posta Günü’nü kutluyor, tüm dünyada posta 
sektörüne emek verenlere teşekkürlerimi sunuyorum."



PTT, “YEŞİL LOJİSTİĞE” BÜYÜK 
ÖNEM VERİYOR

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten: 

“Faaliyetlerimiz neticesinde kurumumuzda oluşan 
atıklardan kaynaklı sera gazı salınımlarının azaltılmasını 
sağlıyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmalar, Avrupa Kamu 
Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) tarafından her 
yıl oluşturulan "En İyi Sosyal Sorumluluk Broşürü" 
içerisinde 2020 yılının iyi uygulamaları arasında yerini 
aldı.”

“Posta ve kargo dağıtım hizmetlerinde kullandığımız 
tüm ambalaj malzemelerimiz yüzde 100 geri 
dönüştürülebilir ve renklendirmelerde faydalandığımız 
materyaller ise suda çözülebilir özellikte.”



Şirketimizin çevre dostu projeleriyle geleceğe umutla 
baktığını kaydeden Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, 
bu kapsamda hayata geçirdikleri projelerle ilgili konuştu. 
Çevre kirliliğini azaltan, pratik hizmet sunmayı sağlayan 
doğa dostu elektrikli scooterları 2021 Haziran ayından 
itibaren İstanbul’da dağıtım hizmetlerinde kullanmaya 
başladıklarını ifade eden Genel Müdürümüz Sayın Hakan 
Gülten, bu araçlarla 3 ayda yaklaşık 450 bin gönderiyi 
sahiplerine ulaştırdıklarını vurguladı. 

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, “Dağıtım 
sürecimizde kullandığımız elektrikli scooterlarımızın 
sunduğu verimlilik konusunda sahadan olumlu geri dönüşler 
alıyoruz.  Ayrıca, Şirketimizde kullanılan araçların, binde 
5’inin hibrit araçlardan seçilmesi yönünde aldığımız kararla 
da karbon salınımı konusunda gösterdiğimiz hassasiyetle 
faaliyetlerimize devam ediyoruz” dedi.

“ŞİRKETİMİZ, ÇEVRE DOSTU PROJELERLE 
GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR”

Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası’nın 12’ncisi bu yıl 25 binden 
fazla katılımcıyla gerçekleştirildi. Şûrada, Sürdürülebilir 
Lojistikte İnovasyon, Yeni Trendler ve Yeşil Lojistik 
Uygulamaları oturumunda konuşan Genel Müdürümüz Sayın 
Hakan Gülten, Şirketimizin geleceğin önemli çözümleri 
arasında görülen Yeşil Lojistik alanına büyük önem verdiğini 
söyledi.  

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, dünyanın büyük 
bir hızla yeni teknolojiler geliştirdiği bir dönemde lojistik 
sektöründeki dinamiklerin de değişime uğradığını belirterek 
şu ifadeleri kullandı: “Perakende satış, E-ticaretin hayatımıza 
girmesiyle lojistik sektörleri için bir dönüm noktası oldu. 
Öncesinde tedarikçiler arasında bir köprü görevi üstlenen 
sektörümüz, bugün son tüketiciye kadar mal ve hizmet 
sağlanmasına aracılık eder hale geldi. Lojistik ve kargo 
sektörü, bugün doğuyu batıyla, kuzeyi güneyle buluşturan 
en dinamik ağı kurmuş durumda. Dünya çapında da bu 
hizmetlerden kaynaklanan karbon salınımının azaltılabilmesi 
için Şirketimiz çevre dostu projelere önem veriyor ve bu 
kapsamdaki projeleri hayata geçiriyor.” 



Çevre Kanunu kapsamında, Sıfır Atık Yönetmeliği ile pek çok 
kurum ve kuruluş gibi Şirketimizin de önemli faaliyetlerde 
bulunduğunu kaydeden Genel Müdürümüz Sayın Hakan 
Gülten, 2018 yılından bu yana 3 bin tonun üzerinde tehlikeli 
ve tehlikesiz atık biriktirerek belediyelere veya lisanslı geri 
dönüşüm firmalarına teslim ettiklerini ve bu kapsamda ülke 
ekonomisine katkı sağladıklarını ifade etti. 

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında olan 3 bin 100 iş 
yerimizden 2 bin 482 adedinin temel seviyede sıfır atık 
belgesi alarak faaliyetlerini belgeli bir şekilde sürdürdüğünü 
dile getiren Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, 
“Faaliyetlerimiz neticesinde kurumumuzda oluşan atıklardan 
kaynaklı sera gazı salınımlarının azaltılmasını sağlıyoruz. 
Yürüttüğümüz bu çalışmalar; Avrupa Kamu Posta 
İşletmecileri Birliği (PostEurop) tarafından her yıl oluşturulan 
"En İyi Sosyal Sorumluluk Broşürü" içerisinde 2020 yılının 
iyi uygulamaları arasında yerini aldı. Süreçlerimizde ve 
uygulamalarımızda çıtayı hiç düşürmeden aynı anlayış ve 
tempoyla devam edeceğiz” diye konuştu. 

Sıfır atık kapsamında, Şirketimizin çevreye zarar vermeyen 
malzemeleri kullanmaya özen gösterdiğini vurgulayan Genel 
Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, şunları söyledi:

“Posta ve kargo dağıtım hizmetlerinde kullandığımız tüm 
ambalaj malzemelerimiz yüzde 100 geri dönüştürülebilir 
ve renklendirmelerde faydalandığımız materyaller ise 
suda çözülebilir özellikte. Tüm bunların yanında, çevreye 
duyarlı projeler geliştirmeye ve bu anlamdaki iş birliklerimizi 
sürdürmeye de devam ediyoruz. Ulusal Elektronik Tebligat 
Sistemi (UETS) ile yargısal süreçleri hızlandırmanın yanında 
binlerce ağacı kesilmekten kurtarıyoruz. Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi’ni kullanarak kâğıt israfının önüne geçmiş 
oluyoruz.”

“SIFIR ATIK PRENSİBİ İLE TEMİZ BİR GELECEK İNŞA 
EDİYORUZ”



PTT VE AFAD İŞ BİRLİĞİYLE AFET 
FARKINDALIK EĞİTİMLERİ 
YAYGINLAŞTIRILIYOR

AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer: “Stratejik bir 
ortağa yakın düzeyde çalıştığı PTT AŞ ile 2021 
Türkiye Afet Eğitim Yılı’nda farkındalık eğitimlerini 
yaygınlaştırıyoruz.” 

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten: “AFAD’ın 
tecrübesinden en üst düzeyde yararlanacağımız hem 
Şirketimiz hem de vatandaşlarımızın büyük fayda 
göreceği bir eğitim seferberliğine başlıyoruz.” 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Şirketimiz 
arasında yeni bir iş birliği protokolü imzalandı. 2021 
Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında imzalanan protokol, 
afet farkındalığını yaygınlaştıracak. Protokolle hayata 
geçirilecek eğitimler, çalışanlarımızın ve hizmet sunduğumuz 
vatandaşların önlem alma davranışları geliştirmesine yardım 
edecek. 



AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer ve Genel Müdürümüz Sayın 
Hakan Gülten’in katıldığı imza töreninde açıklanan iş birliği 
ile personelimize ve vatandaşlara yönelik afet farkındalık 
eğitimleri verilecek. PTT Kargo’nun ambalajlarında, 2021 
Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen Afet Konulu 
Slogan Yarışması’nda dereceye giren sloganlar da yer 
alacak. Ambalajlarda yer alacak mesajlar arasında, “tedbirin 
altını, afetin üstünü çiz”, “yarın için bugün”, “çök kapan, 
‘geleceğe’ tutun”, “afet risklerine karşı hep birlikte” ve “afet 
bilgisi = hayat bilgisi” sloganları bulunuyor. 

Protokol töreninde bir konuşma yapan AFAD Başkanı Vali 
Yunus Sezer, “Başta PTT AŞ olmak üzere, posta ve kargo 
şirketlerine, ‘Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) 
farkındalık ve şüpheli posta eğitimi’ veriyoruz. Bu kapsamda, 
PTT’nin 81 ildeki birimlerinde eğitimler düzenledik. PTT AŞ 
çalışanlarını, hem kendi hem çalışma arkadaşlarının hem de 
müşterilerin can güvenliği için donanımlı hale getirdik. KBRN 
tehditlerine karşı güçlendirdik” dedi.

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, ülkemizde son 
dönemde yaşanan doğal afetlerin artmasının iki kurumu da 
harekete geçirdiğini belirterek, “Afet bilincini artırmak hem 
personelimizin hem de vatandaşlarımızın afet farkındalık 
eğitimlerinden yararlanmalarını sağlamak, ülkemizin geleceği 
için önemli bir adım olacak” dedi.

“AFAD’LA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ FAALİYETLERİMİZİ 
ULUSLARARASI BOYUTA TAŞIDIK” 



Afet gerçeği ile yaşamanın, kişisel olduğu kadar kurumsal 
olarak da çeşitli sorumluluklar yüklediğinin altını çizen Genel 
Müdürümüz Sayın Hakan Gülten şu ifadeleri kullandı: “Bu 
sorumlulukların başında ise eğitim, farkındalık ve bilinçlenme 
geliyor. Hangi sektörde, hangi iş kolunda olursak olalım afet 
ve acil durumlara yönelik eğitimi, iş süreçlerimizin bir parçası 
haline getirmek zorundayız. Bu bilinçle hareket ederek, 
olası felaketlere en iyi şekilde hazırlanmak bir gereklilik 
halini almıştır. Bugün, imzaladığımız protokol ile AFAD’ın bu 
konudaki tecrübesinden en üst düzeyde yararlanacağımız, 
hem Şirketimizin hem de vatandaşlarımızın büyük fayda 
göreceği bir eğitim seferberliğinin başlıyor olmasından büyük 
bir memnuniyet duyuyoruz.” 

AFAD ile daha önce de çok önemli iş birlikleri yaptıklarını 
hatırlatan Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, “AFAD ile 
yaptığımız iş birliği kapsamında AFAD’a ait 27 deponun ve 53 
cep deponun işletmesini, depolarda bulunan ekipmanların 
bakım ve kontrollerini, acil durumlarda ihtiyaç duyulan 
materyalin, istenen yer ve zamanda sevk edilmesi görevlerini 
üstlendik. Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde AFAD’a ait 
nakliyeleri hızla gerçekleştirerek yaraların sarılmasına katkıda 
bulunduk. Yurt dışına çeşitli noktalara tıbbi ve insani yardım 
malzemesi gönderimini sağlayarak AFAD’la yürüttüğümüz 
faaliyetlerimizi uluslararası boyuta taşıdık” diye konuştu.



PTT’DEN “12. ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME 
ŞÛRASI” KONULU ANMA PULU VE İLKGÜN 
ZARFI

Şirketimiz tarafından,  ulaştırma ve haberleşme 
sektörünün öncülerinin bir araya geldiği “12. Ulaştırma 
ve Haberleşme Şûrası” konulu 4 değerli anma pulu ve 
ilkgün zarfı ile tek değerli blok şeklinde hazırlanan 1’den 
6.000’e kadar seri numaralı anma pulu,  06 Ekim 2021 
tarihinde tedavüle sunuldu.

Tedavüle sunulan "12.Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası" konulu 
4x4 TL  (38x38 mm boyutunda) bedelli anma pulu, pula ait 
18,50 TL bedelli ilkgün zarfı ile 4 TL bedelli seri numaralı blok 
pul (65x110 mm boyutunda) Şirketimize ait www.filateli.gov.tr 
web adresinde, filateli cep uygulamasında ve iş yerlerimizde 
abone sayısı kadar satışa çıktı. 

Aynı tarihte Sirkeci PTT Müdürlüğü Fatih/İSTANBUL ve Atatürk 
Havalimanı C Terminali Geçici PTT İşyeri Yeşilköy/İSTANBUL 
adreslerinde "12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası 06.10.2021 
İSTANBUL" ibareli ilkgün damgası kullandırıldı. 



PTT’DEN “KARS ANTLAŞMASININ 100. 
YILI” KONULU PUL SERGİSİ

Şirketimiz, 13-15 Ekim 2021 tarihleri arasında, Gazi 
Ahmet Muhtar Paşa Konağı, Ortakapı Mahallesi Gazi 
Ahmet Muhtar Paşa Caddesi No:56 Merkez/Kars 
adresinde “Kars Antlaşmasının 100. Yılı” Konulu Pul 
Sergisi düzenledi.

Sergiye özel üretilen “Kars Antlaşması’nın 100. Yılı Pul 
Sergisi 13-15.10.2021 KARS" ibareli özeltarih damgalı 
zarflar 5,50 TL bedelle Şirketimize ait www.filateli.gov.tr 
web adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik 
alanında bulunan filateli standında satışa sunuldu. Ayrıca 
sergi alanında, "Kars Antlaşması'nın 100. Yılı Pul Sergisi 
13-15.10.2021 KARS" ibareli özel tarih damgası kullandırıldı.



PTT’DEN "SELAM OLSUN GİDENLERE" 
KONULU ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz, "Selam Olsun Gidenlere" konulu özelgün 
zarfını 21 Ekim 2021 tarihinde tedavüle sundu.

Tedavüle sunulan zarf ile aynı tarihte, "Sirkeci PTT Merkez 
Müdürlüğü Fatih/İSTANBUL" adresinde mesai saatleri 
içerisinde "Selam Olsun Gidenlere 21.10.2021 İSTANBUL" 
ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırıldı. Söz 
konusu özelgün zarfları 6,50 TL bedelle www.filateli.gov.tr 
adresinde, filateli cep uygulamasında ve iş yerlerimizde 
abone sayısı kadar satışa sunuldu.



PTT’DEN "KÖPEK BALIKLARI” KONULU 
ANMA PULU

Şirketimiz tarafından Türkiye’nin denizlerinde yaşayan 
36 köpek balığı türünden; Büyük Beyaz Köpek Balığı, 
Büyük Camgöz Balığı, Dikburun Canavar Köpek Balığı, 
Mavi Köpek Balığı, Çekiç Başlı Köpek Balığı, Kum 
Kaplan Köpek Balığı görsellerine yer verilerek hazırlanan 
“Köpek Balıkları” konulu dört adet anma pulu ve ilkgün 
zarfı 22 Ekim 2021 tarihinde tedavüle sunuldu.

"Köpek Balıkları” konulu 4x4TL (38 x 38 mm boyutunda) 
bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 18,50 TL bedelli 
ilkgün zarfı iş yerlerimizde, Şirketimize ait www.filateli.gov.tr 
web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT 
Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus 
Altındağ/ANKARA adresinde "Köpek Balıkları 22.10.2021 
ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullandırıldı. 



PTT’DEN “KIR ÇİÇEKLERİ” KONULU 
RESMÎ POSTA PULLARI

Şirketimiz tarafından gelincik, beşparmakotu, 
unutmabeni çiçeği, dağ karanfili, hasekiküpesi 
görsellerine yer verilerek hazırlanan beş adet “Kır 
Çiçekleri” konulu resmî posta pulları 27 Ekim 2021 
tarihinde tedavüle sunuldu.

"Kır Çiçekleri” konulu resmî posta pulları  (19x26 mm 
boyutunda)  1 TL, 2 TL,  4  TL, 12 TL ve 26 TL  bedelle  iş 
yerlerimizde, Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web adresinde 
ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu 



ANI VE KOMPOZİSYON YARIŞMASININ 
KAZANANLARI BELLİ OLDU

Şirketimiz tarafından düzenlenen Anı ve Kompozisyon 
Yarışması’nın sonuçları açıklandı. 

Yapılan değerlendirme sonucunda anı kategorisinde Konya 
Başmüdürlüğümüz şefi Hatice Bütün “Çöpten Gelen 
Mutluluk” adlı eseriyle birinci, İzmir Başmüdürlüğümüz 
dağıtıcısı Dilek Tunç “Binaya Misafir Kabul Etmiyoruz” adlı 
eseriyle ikinci, İzmir Başmüdürlüğümüz veznedarı Tilay 
Erdur ise “Birlik ve Beraberlik” adlı eseriyle üçüncü oldu. 

Yarışmanın kompozisyon kategorisinde de dereceye 
girenler belirlendi. Erzurum Başmüdürlüğümüz gişe ve 
büro görevlisi Günay Arslanlı “Anne Kucağında Memleket” 
isimli eseriyle birinciliği, İstanbul Başmüdürlüğümüz şefi 
Mehmet Kaplan “Vatan Benim” isimli eseriyle ikinciliği ve 
İzmir Başmüdürlüğümüz memuru Cihan Kuzu “Vatan Sana 
Canım Feda” isimli eseriyle üçüncülüğü elde etti. Yarışma 
soncunda birincilere 3 bin 500 TL, ikincilere 2 bin 500 TL ve 
üçüncülere bin 500 TL ödül verildi.



ANI DALINDA 1. OLAN ESER









ANI DALINDA 2. OLAN ESER







ANI DALINDA 3. OLAN ESER





KOMPOZİSYON DALINDA 1. OLAN ESER





KOMPOZİSYON DALINDA 2. OLAN ESER





KOMPOZİSYON DALINDA 3. OLAN ESER





PTT TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE

Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan Şirketimiz, hizmet 
ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 
Ekim ayında PTT Başmüdürlükleri bünyesinde Ağrı, Amasya, 
Kayseri ve Sakarya illerinde yeni iş yerlerimiz hizmete açıldı.

e-bulten@ptt.gov.tr

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

