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PTT HİZMETLERİNDE DİJİTAL DÖNEM

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten:

“Pandemi döneminde PTTMatik ile sunduğumuz 
hizmetlerimizin kullanım oranında yüzde 35’lik bir artış 
gerçekleşti. 2020 yılı Mart ayından 2021 yılı Ekim ayı 
sonuna kadar geçen süre zarfında dijital kanallarımızda; 
kullanıcı sayısında yüzde 58, işlem adetlerinde ise aylık 
ortalama yüzde 51 artış yaşandı.”

“Bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda ürün ve 
hizmet çeşitliliği ile iş ve işlem kalitesini artırmaya devam 
eden Şirketimiz, yenilikçi vizyonu ve stratejileriyle içinde 
bulunduğumuz teknoloji çağında kendisine önemli bir yer 
edinerek, hizmet verdiği alanlarda standartları belirliyor.’’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren 
Şirketimiz, inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi temel alarak 
büyük bir değişim ve dönüşüme imza atıyor. Hizmet sunduğu 
alanlardaki dijital dönüşüm gelişmeleriyle ülkemize katma 
değer sağlayan Şirketimiz, posta, kargo, lojistik, bankacılık, 
sigortacılık ve bilişim gibi birçok faaliyet alanında müşteri 
odaklı hizmetleriyle vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.



Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte “dijital çağ” olarak adlandırılan bu 
dönemde dijital dönüşümün gereklilik olduğunu ifade ederek, 
“Şirket olarak tüm hizmet alanlarımızda dijital dönüşümü 
öngören bir stratejiyi kararlılıkla uyguluyoruz. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığımızın desteğiyle dijital hizmetlerde sektöre 
öncülük eden yatırımlar yapıyor; devlet kurumlarımızla, 
üniversitelerimizle ve özel sektörde yer alan firmalarla iş 
birliklerimizi geliştiriyoruz. Dijital dönüşümü çözüm üretmenin 
yanı sıra geleceğin önemli bir parçası olarak görüyoruz” dedi. 

Pandemi döneminin dijitalleşme sürecini hızlandırdığını 
belirten Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, “Şirketimiz 
dijital dünyanın insanlığa sunduğu kolaylığı, sağladığı 
faydayı ve getirdiği fırsatları değerlendiren bir vizyona 
sahip. Değişime ayak uydurmanın yanında, bu değişimi 
yöneten ve öncülük eden bir anlayışla güven aşılıyoruz. 
Dijitalleşmeye yatırım yaparak müşterilerimize inovatif ürün 
ve çözümlerimizle en iyi hizmeti sunmayı sürdürüyoruz” 
diye konuştu. 

2021 Eylül ayı sonu itibariyle 5 bine yakın iş yeri ile hizmet 
verdiklerini ifade eden Genel Müdürümüz Sayın Gülten, 
“Evrensel Posta Hizmeti sağlayıcısı olarak, başka kargo 
firmalarının ve bankaların bulunmadığı 1.144 yerleşim 
yerine hizmetlerimizi götürüyor ve vatandaşımızın yanında 
oluyoruz. Pandemi döneminde teknolojinin avantajlarını 
kullanarak müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizi 
geliştirme ve çeşitlendirme fırsatı bulduk. Pandemi öncesi 
ve içinde bulunduğumuz pandemi süreci karşılaştırıldığında, 
PTTMatik ile sunduğumuz hizmetlerimizin kullanım oranında 
yüzde 35’lik bir artış gerçekleşti. Bu artışta müşterilerimizin 
bankacılık alışkanlıklarının değişmesi de büyük önem taşıyor. 
Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 2020 yılı Mart 
ayından 2021 yılı Ekim ayı sonuna kadar geçen süre zarfında 
dijital kanallarımızda; kullanıcı sayısında yüzde 58, işlem 
adetlerinde ise aylık ortalama yüzde 51 artış gerçekleşti” 
dedi. 

“PANDEMİ DİJİTALLEŞME SÜRECİNİ HIZLANDIRDI”



Şirketimiz, dijitalleşme sürecinde gerçekleştirdiği e-ticaret 
atılımıyla yurt içi ve yurt dışında adından söz ettirmeyi 
başardı. Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, birçok 
ülkeye sağladıkları e-ticaret alt yapısıyla yerli KOBİ’lerin, 
ürün ve hizmetlerini dünya ile buluşturduklarını, ülkemizin 
ihracat hedeflerine katkı sağladıklarını ifade etti.  

Genel Müdürünüz Sayın Hakan Gülten, pandemi sürecinde 
artan e-ticaret eğilimi sebebiyle kargo hizmetlerinin de 
etkilendiğini belirterek şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın ve 
çalışanlarımızın sağlığı için tedbir alarak kargo hizmetimizde 
temassız teslimat uygulamamızı başlattık. Müşterilerimizden 
imza ve T.C. kimlik numarası alınmaksızın, sadece cep 
telefonlarına gönderilen SMS bilgisi ile teslimat yapılmasını 
sağladık. Bu süreçte personelimizin sağlığını korumak için 
gerekli her türlü tedbiri aldık. Aynı zamanda Şirketimiz, 
vatandaşlarımıza evlerinde sosyal yardım ve maaş 
ödemelerini gerçekleştirdi. Kargomat 7/24 hizmetimize 
pandemi döneminde talep yoğun oldu. Pandeminin 
başladığı 2020 Mart ayından 2020 Aralık ayı sonuna kadar 
olan dönemde, kargolarını Kargomat’larımızdan teslim alan 
müşterilerimizin gönderilerinin sayısında yüzde 300 artış 
yaşandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir ve 
Kocaeli’nde toplam 405 Kargomat 7/24 cihazımızla hizmet 
vermeyi sürdürüyor ve bu hizmetimizi yaygınlaştırmayı 
hedefliyoruz.” 

“ÜLKEMİZİN İHRACAT HEDEFLERİNE KATKI 
SAĞLIYORUZ”

Şirketimiz tarafından kurulan ve tebligatları elektronik 
ortamda ulaştırmayı sağlayan Ulusal Elektronik Tebligat 
Sisteminin (UETS) her geçen gün yaygınlaştığını belirten Genel 
Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, “Çevre dostu bu uygulama 
sayesinde büyük oranda tasarruf sağlanıyor. Daha önce 
kullanılan Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminden farklı olarak 
kurulan alt yapı sayesinde tebligatlar elektronik ortamda 
çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde alıcısına ulaşıyor. UETS 
hizmetimizle kâğıt kullanımı ortadan kalkıyor ve yüzbinlerce 
ağaç kesilmekten kurtuluyor” dedi.

“UETS KULLANIMI YAYGINLAŞIYOR”



Şirketimizin, her geçen gün genişlettiği hizmet yelpazesiyle; 
posta, kargo, lojistik, bankacılık ve e-ticaret sektöründe 
çağın gerekliliklerine uygun dijital çözümler ürettiğini 
vurgulayan Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, 
“Şirketimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve değişen 
beklentilerini karşılayacak dinamizmle çalışmalarına devam 
ediyor. 181 yıllık tecrübemizi, gelişen teknolojinin sunduğu 
imkânlarla harmanlayarak yolumuza devam ederken, 
Türkiye’nin öncü markalarından biri olarak ülkemizin 
geleceğine yön vereceğiz. İlk telgraf ve telefon hattı ile 
ilk radyo yayını hizmetlerini vatandaşlarımızla buluşturan 
Şirketimiz, dijitalleşme sürecini sadece bir kullanıcı olarak 
değerlendirmemiş, dijitalleşmeyi yeni bir üretim süreci 
olarak benimsemiş ve iki asırlık tecrübesiyle kendi yol 
haritasını oluşturmuştur” ifadelerini kullandı. 

“ŞİRKETİMİZ YOL HARİTASINI TEKNOLOJİ ÜZERİNE 
BELİRLİYOR”



İSTİKLÂL MARŞI’NIN 100. YILI ONURUNA 
PUL VE MÜHÜR TASARIM YARIŞMASI 
SERGİSİ AÇILDI

İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100. yılı onuruna düzenlenen 
“İstiklal100 Pul ve Mühür Tasarım Yarışması Sergisi” 
PTT Pul Müzesi’nde ziyarete açıldı.  

Şirketimizin ev sahipliğinde gerçekleşen, Hacettepe 
Üniversitesi tarafından İstiklâl Marşı'nın Kabulünün 100. 
yılı onuruna düzenlenen “İstiklal100 Pul ve Mühür Tasarım 
Yarışması Sergisi” ziyaretçilere açıldı. Serginin açılış ve ödül 
töreni, PTT Pul Müzesinde; Genel Müdür Yardımcımız Sayın 
Hüseyin Tok, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın 
Prof. Dr. Ahmet Serper ve değerli misafirlerin katılımlarıyla 
gerçekleşti.

Törende konuşan Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hüseyin 
Tok, Mehmet Âkif Ersoy’u saygı ve rahmetle anarak: “Millî 
şairimiz Mehmet Âkif Ersoy tarafından kaleme alınan; 
birliğimizi, bu birliğin dayanaklarını ve büyük işler başarma 
potansiyelini muhteşem bir şekilde ifade eden İstiklal 
Marşımızı, üzerinden bir asır geçmesine rağmen aynı heyecan 
ve coşku ile söylemeye devam ediyoruz.” dedi.



Yürüttükleri faaliyetlerin yanı sıra tarihe tanıklık etme ve 
onu yaşatma görevini de gururla üstlendiklerini vurgulayan 
Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hüseyin Tok şunları 
söyledi: “Bu görevi yerine getirmede Pul Müzemiz önemli 
bir rol oynuyor. Neo-klasik mimariyle inşa edilen ve modern 
müzecilik anlayışı ile tasarladığımız Müzemizde; Osmanlı, 
Anadolu Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinin 
yanında zengin bir dünya pulu koleksiyonuna sahibiz. 
“Geçmişten Günümüze Posta”, “İstiklal Harbinde PTT” ve 
“Nostaljik PTT” alanlarıyla tarihe ışık tutuyoruz.”

“PUL MÜZEMİZ İLE TARİHE IŞIK TUTUYORUZ”

Başarılarla dolu 55 yıllık geçmişi ile ülkemize nitelikli 
mezunlar kazandıran Hacettepe Üniversitesi ile gurur 
duyduklarını kaydeden Genel Müdür Yardımcımız Sayın 
Hüseyin Tok, “Tarihimize ve gönülden bağlı olduğumuz 
değerlerimize sanatın güzelliği ile sahip çıkıldığını görmenin, 
gelecek nesillere ölümsüz bir emanet bırakılmasının 
mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“TARİHİMİZE VE DEĞERLERİMİZE SAHİP 
ÇIKILDIĞINI GÖRMEK MUTLULUK VERİYOR”

Konuşmasında pulların kültürün yansıması olduğunu ve 
her pulun bir sanat dokunuşunu ifade ettiğini kaydeden 
Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. 
Dr. Ahmet Serper, “Haberleşmenin çok önemli bir adımı 
olan ve her biri ayrı bir hikâye barındıran posta pullarının 
tasarımına İstiklal Mücadelemizi yansıtmak, bilim ve sanatla 
fikir üretmek ve Hacettepe Üniversitesi imzasını eklemek 
üniversitemizin gururudur” ifadelerini kullandı. Sayın Serper, 
bu anlamlı sergiye ev sahipliği yaptığı ve 181 yıldır ülkesine 
fedakârca hizmet ettiği için Şirketimize teşekkürlerini sundu. 
Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri 
takdim edildi. 

“PULLARA İSTİKLÂL MÜCADELEMİZİ YANSITMAK 
ÜNİVERSİTEMİZİN GURURUDUR”



PTT BURSA’DA YENİ KONSEPT İŞ YERİNİ 
HİZMETE SUNDU

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten:

“Yeni iş yerlerimiz ile vatandaşlarımıza erişilebilir ve 
inovatif bir ortam oluşturulurken mesai arkadaşlarımız 
için de kullanışlı bir ortam sağlıyoruz”

Şirketimizin yeni konsept iş yeri Bursa Gençosman’da 
hizmet vermeye başladı. Yenilenen iş yerinde 
vatandaşlara artık daha hızlı ve konforlu hizmet 
veriliyor.



Türkiye genelindeki 5 bin iş yeriyle vatandaşlarına hizmet 
götüren Şirketimiz, son dönemde hız verdiği iş yeri 
yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Şirketimiz, yeni konsept 
iş yerlerine son olarak Bursa Gençosman PTT Müdürlüğünü 
ekledi. Bankacılıktan posta ve kargo gönderimine kadar 
tüm işlemlerin yapılabildiği yeni iş yerinin bilgilendirme 
toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın 
Ahmet Yıldız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa 
Bölge Müdürü Sayın Ali Fuad Gölbaşı, Genel Müdürümüz 
Sayın Hakan Gülten ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Sayın Ahmet Yıldız, 181 yıldır sınırsız hizmet anlayışıyla 
faaliyetlerini sürdüren Şirketimizin ülkemiz için önemine 
vurgu yaparak, “Halkımıza kaliteli hizmet için çalışan ve 
Bursamıza önemli hizmetler kazandıran PTT’ye teşekkür 
ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde hizmet veren 
Şirketimizin, 45 bin personel, 5 bin iş yeri ve 11 bin araçlık 
filosuyla vatandaşlara hizmet sunduğunu kaydeden Genel 
Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, yenilenen iş yerleri ile 
hizmet ağını genişlettiklerini ve vatandaşların hayatını 
kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

“BURSA’DA 115 İŞ YERİMİZ İLE HİZMET 
VERİYORUZ”



Bursa’nın, ağır sanayi tesisleri, gelişmiş hizmet sektörü, 
bereketli toprakları üzerinde yetişen  tarım ürünleri, yemyeşil 
doğası, yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olan Uludağ’ıyla 
ülkemizin en güzel şehirlerinden biri olduğunu dile 
getiren Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, “Osmanlı 
İmparatorluğu’na başkentlik yapmış bu ata yadigârı 
şehrimizde 115 iş yerimiz, 1.325 çalışma arkadaşımız 
ve 319 aracımız ile vatandaşlarımıza hizmet vermenin 
gururunu yaşıyoruz” dedi. Yeni iş yerleri ile vatandaşlar ve 
çalışanlar için daha kullanışlı, erişilebilir ve inovatif bir ortam 
oluşturduklarını ifade eden Genel Müdürümüz Sayın Hakan 
Gülten ayrıca, Bursa Gençosman PTT Müdürlüğünün 
toplam alanının 750 metrekare olduğunu belirterek, söz 
konusu iş yerinin 4 posta kargo gişesi, 8 banka işlemleri 
gişesi ve 1 engelli gişesi olmak üzere toplam 13 banko ile 
modern mimarisi, ferah ve kullanışlı iç alanları ile Bursa’ya 
artı değer kattığını vurguladı. 

Pandemiyle birlikte hizmet kalitesini koruyarak, sundukları 
iş ve işlemleri aksatmayacak şekilde gerekli organizasyon 
değişikliklerini yaptıklarını kaydeden Genel Müdürümüz 
Sayın Hakan Gülten, “İş yerlerimizin yoğunluğunu azaltmak 
amacıyla ATM’lerimizi daha kolay hizmet alınır hale getirdik. 
Müşteri kabullerimizi sosyal mesafeye uygun bir düzen 
içerisinde gerçekleştirmek için büyük çaba gösterdik. Hayata 
geçirdiğimiz birçok düzenleme ile çalışma arkadaşlarımızın 
sağlığını en üst düzeyde korumaya gayret ettik. Devletimizin 
vatandaşlarımıza sunduğu yardım ve emekli maaşı 
ödemelerini büyük bir özveriyle ilgililerine ulaştırdık. Bu vesile 
ile Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan Şirketimizin 
bütün üyelerine, bu süreçte gösterdikleri özveri, fedakârlık ve 
üstün performanstan ötürü tekrar teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.  

“PANDEMİ SÜRECİNDE ÖZVERİYLE ÇALIŞAN 
ŞİRKETİMİZİN TÜM ÜYELERİNE TEŞEKKÜR 
EDİYORUM”



Etkinliğin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ 
Genel Müdürü Sayın Mehmet Kürşat Çapar ile bir araya 
gelen Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, Türkiye'nin 
81 ilinde toplu ulaşımda kullanılabilecek Türkiye Kart 
projesinin Bursa’da hayata geçirilmesi konusunda görüşme 
gerçekleştirdi.

TÜRKİYE KART GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI



PTT UETS PROJESİ İLE FİNALDE

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen 2021 Verimlilik Proje Ödülleri 
Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı  Sayın Mustafa 
Varank'ın katılımıyla Bilişim Vadisi Kongre Merkezi'nde 
gerçekleştirildi. Şirketimiz, Ulusal Elektronik Tebligat 
Sistemi (UETS) projesi ile finale kaldı. 

Yarışmanın Seçici Kurulu, Şirketimiz tarafından hayata 
geçirilen ve tebligatları elektronik ortamda ulaştırmayı 
sağlayan UETS’nin ülkemizin inovasyon kabiliyetini ve 
verimliliğini üst seviyeye çıkardığı ve katma değersiz iş 
yükü yerine yazılım sistemi sayesinde işlemlerin daha hızlı, 
verimli ve güvenli bir şekilde yapıldığı değerlendirmesinde 
bulundu. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi, Seçici Kurulun 
değerlendirmesi sonucunda 468 proje arasında 100 puan 
alarak finale kalmaya hak kazandı.



PTT, TSE’DEN TAM NOT ALDI

Şirketimiz, Türk Standartları Enstitüsü Entegre Yönetim 
Sistemi “Belge Yenileme+Geçiş” tetkiklerini başarıyla 
tamamladı. 

Türk Standartları Enstitüsü, 13-17 Aralık 2021 tarihleri 
arasında Genel Müdürlük Birimlerimiz ve örnek seçilen 
Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, 
Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, 
Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Kars, Kastamonu, Kayseri, 
Kilis, Kütahya, Manisa, Sivas, Yalova Başmüdürlüklerimizde 
yapmış olduğu kontrollerde, ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi standartlarını içeren Entegre Yönetim 
Sistemi “Belge Yenileme+Geçiş” tetkikleri sonucunda 
belgenin devamına karar verdi.  



PTT’DEN “ANTİKA SOBALAR” KONULU 
ANMA PULU

Şirketimiz tarafından ısınmanın en zarif hali olan antika 
sobalardan Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonunda yer 
alan L.C. Hardtmuth yapımı soba görseline yer verilerek 
hazırlanan ek değerli “Antika Sobalar” konulu anma 
pulu ile Millî Saraylar Müzesi’nde yer alan 19. yüzyıl İsveç 
menşei çini sobalar ve Harbiye Müzesi’nde sergilenen 
çini soba görsellerine yer verilerek hazırlanan  ilkgün 
zarfı 16 Aralık 2021 tarihinde tedavüle sunuldu. 

Tedavüle sunulan "Antika Sobalar" konulu 4TL + 10 Kr (36 
x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula 
ait 6,50 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  "Antika Sobalar  16.12.2021 
ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullandırıldı. 



PTT TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE

e-bulten@ptt.gov.tr

Şirketimiz tarafından ısınmanın en zarif hali olan antika 
sobalardan Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonunda yer 
alan L.C. Hardtmuth yapımı soba görseline yer verilerek 
hazırlanan ek değerli “Antika Sobalar” konulu anma 
pulu ile Millî Saraylar Müzesi’nde yer alan 19. yüzyıl İsveç 
menşei çini sobalar ve Harbiye Müzesi’nde sergilenen 
çini soba görsellerine yer verilerek hazırlanan  ilkgün 
zarfı 16 Aralık 2021 tarihinde tedavüle sunuldu. 

Tedavüle sunulan "Antika Sobalar" konulu 4TL + 10 Kr (36 
x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula 
ait 6,50 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  "Antika Sobalar  16.12.2021 
ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullandırıldı. 

Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan Şirketimiz, 
hizmet ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu 
kapsamda Aralık ayında PTT Başmüdürlükleri bünyesinde 
Hatay ve İstanbul 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

