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Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, 9 Ekim Dünya

Posta Günü ve Dünya Posta Birliğinin (UPU)

kuruluşunun 148. yılını kutladı. Posta sektörünün

dünyadaki ortak paydası konumunda bulunan Dünya

Posta Birliğinin haberleşme alanında üstlendiği role

değinen Genel Müdürümüz Hakan Gülten "PTT AŞ olarak

eşsiz bir hizmet ağı oluşturan UPU’nun bir parçası

olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini

sürdüren Şirketimizin de arasında bulunduğu 22 ülke

tarafından 1874 yılında kurulan Dünya Posta Birliği

(Universal Postal Union - UPU) güncel ürün ve hizmetlerden

oluşan evrensel bir posta ağı geliştiriyor.

PTT AŞ GENEL MÜDÜRÜ HAKAN

GÜLTEN “192 ÜYE ÜLKESİ BULUNAN

UPU DÜNYA POSTA SEKTÖRÜNDE

SINIRLARI KALDIRIYOR”



“UPU POSTA HİZMETLERİNİ TEK BİR AĞ ÜZERİNDEN

KOORDİNE EDİYOR”

Dünya Posta Birliğinin bir buçuk asra yaklaşan tecrübesi ile

haberleşme ve posta sektörlerine sağladığı katkılara değinen

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, UPU’nun dünyada

posta hizmeti veren kurumlara evrensel bir ağ sunduğunu ve

bu sayede birliğe üye olan ülkelerde posta hizmetlerinin

insanlara daha hızlı ulaştığını vurguladı.

Sayın Hakan Gülten, UPU’nun posta sektöründeki rolüne

ilişkin “Dünya Posta Birliği, birliğe bağlı olan ülkeler arasında

mektup ve posta gönderilerinin serbest olmasının garanti

edilmesi, posta ücretlerinde standardizasyonun sağlanması,

dijital çağa uygun yeni hizmetler oluşturulması ve

geliştirilmesi konularında uluslararası iş birliği oluşturuyor.

Üyesi olan ülkeler arasında tek bir posta hizmeti ağını

koordine eden UPU, söz konusu hizmetlerin dünya çapında

kesintiye uğramadan sürdürülmesini sağlıyor” ifadelerini

kullandı.

“ŞİRKETİMİZ YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA UPU

VİZYONUYLA HİZMET VERİYOR”

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, hizmet sayısının ve

kalitesinin artırılması ile geliştirilmesi noktasında hep daha

ileriyi hedeflediklerini vurgulayarak UPU vizyonu

doğrultusunda hizmet standartlarını en ileri seviyeye

taşıdıklarını ifade etti.

Genel Müdürümüz Gülten; “Şirketimiz hem yurt içi hem de

yurt dışında müşterilerine hizmetlerini hızlı bir şekilde

sunuyor. PTT AŞ olarak posta sektöründe elde etmiş

olduğumuz üstün deneyim, bir dünya markası olma hedefinde

önemli bir referans kaynağı oluyor.



Geleneksel hizmetlerimizin yanında dijital çağa uygun yeni

hizmet portföyümüz müşterilerimizin taleplerine yanıt veriyor”

açıklamasında bulundu.

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten konuşmasını şu

şekilde tamamladı: “Başta Şirketimiz bünyesinde görev alan

çalışma arkadaşlarımız olmak üzere Dünya Posta Birliği çatısı

altında yer alan tüm kurumlardaki çalışanların 9 Ekim Dünya

Posta Gününü kutluyorum.”



Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, 23 Ekim 1840

tarihinde kurulan Şirketimizin 182. yılını kutladı. Sayın

Hakan Gülten yaptığı açıklamada, “Kökleri sağlam,

dalları birçok alana uzanan asırlık bir çınar misali,

sorumluluklarımızın bilinciyle milletimize hizmet ederek

çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini

sürdüren Şirketimiz 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti

olarak Osmanlı Devleti içerisinde iletişim ve haberleşmeyi

sağlamak üzere kuruldu.

PTT AŞ GENEL MÜDÜRÜ HAKAN

GÜLTEN: “PTT, KÖKLERİ SAĞLAM,

DALLARI BİRÇOK ALANA UZANAN

ASIRLIK BİR ÇINAR MİSALİ

ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.”



Kurulduğu ilk günden itibaren Türk milletinin birçok temel

ihtiyacını karşılayan Şirketimiz, sunduğu hizmet ağını her

geçen gün büyütmeyi hedefliyor. Türkiye’nin dört bir yanında

yer alan iş yerleri ve 42 bini aşkın personeli ile müşterilerinin

üst düzey memnuniyet duymasını sağlıyor. Günümüzde

postadan kargoya, e-ticaretten filateliye, bankacılıktan

lojistiğe birçok alanda faaliyetlerini sürdüren Şirketimiz, sahip

olduğu iki asra yaklaşan tecrübesi ile geleceğe emin

adımlarla ilerliyor.

Şirketimiz, geçmişten gelen hizmet alanlarına yenilerini

eklerken aynı zamanda sürdürdüğü faaliyetlerini de günümüz

ihtiyaçları ve teknolojisi ile yenilemeye ve hem ulusal hem de

uluslararası sorunlara çözüm bulma noktasında aktif olarak

rol almaya devam ediyor. Şirketimiz, hizmetlerini dünya

çapında önemi her geçen gün daha çok anlaşılan iklim bilinci

ve çevre duyarlılığına uygun bir şekilde geçmişten aldığı iki

asra yaklaşan tecrübesini güncel teknolojiler ile birleştirerek

güncelliyor. Şirketimiz Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi

(UETS) ile tebligatların dijital ortama taşınmasını sağlayarak

tonlarca kâğıdın israf edilmesine engel oluyor. Bu sayede

binlerce ağaç kesilmekten kurtuluyor. Yeşil lojistik anlayışıyla

çalışmalarını sürdüren Şirketimiz, filosunda bulunan elektrikli

araç sayısını artırarak çevre dostu bir anlayış ile karbon

salınımını en aza indirmeyi hedefliyor.

“TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA HİZMETLERİMİZİ

ULAŞTIRIYORUZ”

Türkiye’nin her noktasına hizmet götüren Şirketimiz,

geçmişten edindiği tecrübesi ile günümüz teknolojilerini

birleştiriyor ve sorumlu oldukları tüm alanlarda modern

çalışma prensipleri ile her geçen gün sayısı artan yeni

konsept iş yerlerinde faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor.



Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten açıklamasında;

“Şirketimizin sürdürdüğü çalışmaların geliştirilmesinde ve yeni

hizmet alanlarında başarılı olunmasında müşterilerin duyduğu

güvenin oldukça önemli bir yeri var” ifadelerini kullandı.

Şirketimizin sahip olduğu gücü köklü geçmişinden aldığını

vurgulayan Genel Müdürümüz Hakan Gülten, “Kökleri

sağlam, dalları birçok alana uzanan asırlık bir çınar misali,

sorumluluklarımızın bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Müşterilerin ihtiyaç duyduğu birçok alanda yürüttüğümüz

çalışmalar ile Türkiye’nin dört bir yanına hizmetlerimizi

ulaştırıyoruz. Yurt içi çalışmalarımızın yanı sıra yurt dışı kargo

gönderimi olan TURPEX ile de dünyanın pek çok ülkesine

vatandaşlarımızın kargolarını teslim ediyoruz” şeklinde

konuştu.

“2030’A KADAR FİLOMUZUN YÜZDE 80’İNİ ELEKTRİKLİ

ARAÇLARIN OLUŞTURMASINI HEDEFLİYORUZ”

Şirketimizin 182 yıl önce iletişimin daha sistemli hale gelmesi

için Posta Nezareti ismi ile başlayan yolculuğunu aynı misyon

ve doğrultuda, teknolojik ve ilerici anlayış ile sürdüğünü ifade

eden Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, “Hızla değişen

ve dönüşen günümüz dünyasında; Kayıtlı Elektronik Posta

(KEP), Kargomat 7/24, elektronik tebligat gibi hayatı

kolaylaştıran uygulamalarımızı sürekli geliştiriyor ve her

geçen gün artırıyoruz. Öte yandan ülkemiz ve dünyamızın

önemli sorunlarından biri haline gelen çevre ve ekosistemin

korunması için elektrikli araç sayımızı her geçen gün

artırıyoruz. Bu doğrultuda 2030 yılına kadar filomuzun yüzde

80’ini elektrikli araçlardan oluşturmayı hedefliyoruz. Kurucu

üyelerinden biri olduğumuz Dünya Posta Birliğinde ülkemizi

temsil ederek iletişim ve haberleşme alanında yaşanan

uluslararası sorunların tespiti ve çözümünde aktif rol alıyoruz”

ifadelerini kullandı.



Sayın Hakan Gülten Şirketimiz çalışanlarına teşekkür ederek

açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Globalleşen dünyamızın gerekliliklerini yerinde tespit edip

uygulamaya koyduğumuz çalışmalarımızda;

motivasyonumuzu müşterilerimizin memnuniyetinden,

gücümüzü de iki asra yaklaşan tecrübemizden alıyoruz.

Şirketimizin hedeflerini her geçen gün büyütmesinde, hizmet

ağını yurdun dört bir köşesine taşımasında ve faaliyetlerini

sürdürdüğü sektörlerde standartların üzerinde olmasında

emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor,

Şirketimizin kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla

kutluyorum.”



Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, Almanya'nın

Frankfurt kentinde düzenlenen Uluslararası Posta, Kargo

ve Kurye Endüstrileri Fuarı'na katıldı. Türk şirketlerine

destek vermek amacıyla fuara katılan Sayın Hakan

Gülten burada Şirketimizin gelecek hedeflerine ilişkin

açıklamalarda bulundu.

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten katıldığı fuar ile ilgili

bilgiler verdi. Fuarda posta ve kargo dünyasında yeni

teknolojilerin sergilendiğini ifade eden Sayın Hakan Gülten

“Türk şirketlerini yalnız bırakmamak için hem de dünyadaki

teknolojik gelişmeleri takip etmek için buradayız. PTT’nin

182. kuruluş yıl dönümüne denk gelmiş oldu. Dünya Posta

Birliği'nin de içinde bulunduğu fuarda biz de yerimizi aldık”

ifadelerini kullandı.

PTT AŞ GENEL MÜDÜRÜ HAKAN

GÜLTEN ALMANYA’DA DÜZENLENEN

ULUSLARARASI POSTA, KARGO VE

KURYE ENDÜSTRİLERİ FUARI’NA

KATILDI



“KURULUŞUMUZDAN BU ZAMANA KADAR POSTA

SEKTÖRÜNÜN İÇİNDEYİZ”

Sayın Gülten açıklamalarının devamında posta sektörünün

200 yıllık bir sektör olduğunu ve Şirketimizin de kuruluşundan

bu zamana kadar olan süreçte bu sektörün içinde olduğunu

vurguladı. Posta sektörü ile birlikte birçok alanda

vatandaşlara hizmet ulaştırıldığını ifade eden Genel

Müdürümüz şu ifadeleri kullandı.

“Postanın bir diğer kolu olan posta bankacılığı dediğimiz konu

da bizim görev alanlarımız içinde. Dolayısıyla posta, kargo ve

bankacılık alanında ülkemizdeki birçok yeniliğe imza atmış

durumdayız. Yapmış olduğumuz birçok teknolojik yenilik var,

şu anda da yeni nesle uygun bir şekilde bankacılıkta mobil

uygulamalarımızı ve HGS ödeme sistemimizi geliştirerek

birçok alanda faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda

posta sektöründe doğal bir gerileme konusu. İletişimin dijital

mecralara kaymasıyla birlikte biz de hem resmî gönderileri

hem de iletişim alanında vatandaşlarımıza sunabileceğimiz

yeni hizmetleri teknolojik alanlara taşıyoruz. Tabii ki fiziksel

mektuptaki azalmadan biz de etkilendik. Bunun yanında

kargo tarafında ciddi bir artışımız var, bu dengeleri görerek

sektör nereye gidiyorsa biz bu konuda öncü olmaya devam

edeceğiz.”

HAKAN GÜLTEN PTT AŞ’NİN PANDEMİ DÖNEMİNDE

ÜSTLENDİĞİ GÖREVLERİ HATIRLATTI

Pandemi döneminde posta sektörünün öneminin bir kez daha

ortaya çıktığını vurgulayan Genel Müdürümüz Sayın Hakan

Gülten, Şirketimizin o dönemde üstlendiği sorumlulukları

hatırlattı. "En başta sosyal yardımların evlere ulaşması

görevimiz vardı. Tüm postacılarımıza teşekkür ediyorum.

Salgın günlerinde hiç kimsenin evlerinden çıkmasına gerek

kalmadan sosyal yardım alan müşterilerimize elden paralarını

teslim ettik.



Kargo ulaşımını devam etmesi anlamında da birçok görevi

yerine getirdik. Zaten dünyadaki bütün posta kuruluşlarında

da benzer konular gündemdeydi. Biz çok şükür başarılı

olanlar arasındayız. Bunun yanında seçimlerini posta

üzerinden yapan ülkeler oldu. Posta dünyasında uzun

zamandır üzerimize düşen görevleri yerine getirdiğimiz gibi

salgın döneminde de gereğini yaptık.

“PTT AŞ OLARAK E-TİCARET ALANINDA BAŞ

AKTÖRLER ARASINDAYIZ”

Dünyada posta kuruluşlarının artık e-ticaret hizmeti de

sunmaya başladığını ifade eden Genel Müdürümüz Sayın

Hakan Gülten, PTT AŞ'nin 11 yıl önce kendi sitesini

kurduğunu anımsattı. 2011 yılında PttAVM.com şeklinde

kullanıyoruz kurulduğunu vurgulayan Hakan Gülten

"PttAVM.com Türkiye’deki ilk pazar yeri. 11 yıldır bu sektörde

faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da posta

kuruluşları içinde öncüyüz. Birçok posta kuruluşu da bizim bu

konudaki deneyimimizden faydalanmak için bizimle birlikteler.

Başta Katar olmak üzere birçok ülkenin posta kuruluşuyla

yeni siteler kurup e-ticaret işlerinde kasımızı güçlendirmeye

devam ediyoruz. Salgın dönemi öngörülerimizin çok ötesinde

e-ticaretin gelişimine sebep oldu. Birçok e-ticaret firmasının

10 yıl sonra gelmeyi ümit ettiği noktalara 1-2 yıl içinde gelmiş

olduk" dedi.

“HİÇBİR BANKA VE KARGO FİRMASININ OLMADIĞI 1600

NOKTADA HİZMET VERİYORUZ”

Şirketimizin yurt içinde sağladığı hizmetler hakkında da

açıklamalarda bulunan Genel Müdürümüz Sayın Hakan

Gülten asli görevlerinin Türkiye’de iletişimin kesintisiz

sağlanması olduğunu ve bu konuya ticari olarak

bakmadıklarını söyledi.



Hiçbir banka ve kargo firmasının olmadığı 1600 noktada iş

yerlerimiz ve çalışanlarımız olduğunu vurgulayan Sayın Genel

Müdürümüz "Vatandaşımıza hizmet ediyor, dolayısıyla

sadece ticari olan İstanbul’un kalabalık semtlerinde faaliyet

göstermiyoruz. Bu arada sektörün birçok işi bu semtler

üzerinde dönüyor, daha az insanın bulunduğu yerlerde para

kazanamıyorsunuz, zararına iş yapmak durumundasınız. Ama

biz zararına da olsa oraya hizmet götürmek zorundayız.

Ülkemizin evrensel posta yükümlüsüyüz. Bu ne demek; yurt

dışından Afrika’dan, Avrupa’dan bir kişi mektubunu

gönderdiğinde Hakkari’nin dağı da Muğla’nın köyü de olsa,

tek başına adada bir ev de olsa bu gönderiyi oraya

ulaştırmak, iletişimi sağlamak zorundayız. Sadece kalabalık

şehirlerdeki iletişimi değil, köylerde de iletişimi sağlamak

zorundayız" açıklamasında bulundu.

HAKAN GÜLTEN ŞİRKETİN 2030 YILI HEDEFİNİ AÇIKLADI

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, gelecek hedeflerine

de değindiği açıklamalarında Şirketimizin elektrikli araç

dönüşümüne vurgu yaptı. 2030 yılında araç filosunun yüzde

80'inin elektrikli araçlardan oluşmasını hedeflediklerini ifade

eden Sayın Hakan Gülten, ülkemizde süregelen altyapı

çalışmalarını hatırlattı. Bu araçların kullanımı için şarj

noktalarına ihtiyaç duyulduğunu aktaran Genel Müdürümüz

Sayın Hakan Gülten gerekli teknolojilerin ülkemizde olduğunu

ve şirketimizin de bu alanda öncü kurumlardan birisi olduğunu

ifade etti.

Araç filosunun elektrikli araçlarla dönüştürülmesine ilişkin

hedeflere dair açıklamanın devamında ise “Birçok ülkede

daha elektrikli araçlar kullanılmazken biz denemelerimizi

yapmaya, siparişlerimizi vermeye başladık. Şu an elektrikli

scooter filomuz 500 adete ulaştı. Posta dağıtımında elektrikli

scooterimizi başta İstanbul ve Ankara şehirlerimiz olmak

üzere birçok şehrimizde kullanıyoruz ve bilfiil bu hizmetimizin

faydalarını görerek filomuzu da genişletmeye devam

ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



Şirketimiz tarafından düzenlenen 14. Geleneksel

Kompozisyon ve Şiir Yarışması’nda ödül almaya hak

kazanan eserler ve isimler açıklandı.

Şirketimiz Genel Müdürlük ile PTT Başmüdürlüklerimizde

çalışan personelimizin birlik ve beraberliğini sağlamak, kurum

kültürünü geliştirmek, insan kaynağının kültürel gücünü

ortaya çıkarmak amacıyla “PTT Yaşam Hikayesi” temasıyla

geleneksel şiir ve kompozisyon yarışması düzenlendi.

14. GELENEKSEL KOMPOZİSYON VE

ŞİİR YARIŞMASININ SONUÇLARI

BELLİ OLDU



İKİ DALDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Türkiye’nin dört bir yanında görevli personelimizin katılımıyla

düzenlenen kompozisyon ve şiir yazma yarışmasının

sonuçları Şirketimiz kurumsal web sitesinin duyuruları

www.ptt.gov.tr/ üzerinden ilan edildi.

İlan edilen sonuçlara göre kompozisyon yazma yarışmasında

Konya PTT Başmüdürlüğü’nde Gişe ve Büro Görevlisi olarak

çalışan Tuğba Işık “Kanatlarımda Dünya” yazısıyla birinci

oldu. Yarışmada ikinciliği “Sevdalılar” isimli yazısıyla İş Yeri

Planlama ve Kurulum Daire Başkanlığı’nda görev yapan

Daire Başkan Yardımcısı Aydan Gültan elde ederken Konya

PTT Başmüdürlüğü’nde Şef pozisyonda hizmet veren Hatice

Bütün “PTT’de Yaşam” yazısıyla üçüncü oldu.

Şiir yazma yarışmasında birinciliği ise Yalova PTT

Başmüdürlüğü’nde Gişe ve Büro Personeli olarak çalışan

Ahmet Gökhan Özdemir “Kayıtsız Mektup” isimli şiir ile elde

etti. İzmir PTT Başmüdürlüğü’nde Firma Personeli olarak

çalışan Batuhan Zengin “Bana Güzel Bir Haber Ver Postacı”

isimli şiiriyle ikinci, yine İzmir PTT Başmüdürlüğü’nde Dağıtıcı

olarak çalışan Dilek Tunç “Ey Hüzün” isimli şiiriyle üçüncü

oldu.

Şiir ve kompozisyon yarışmasında birincilik hakkı elde eden

personelimize 3.500 TL, ikinci olanlara 2.500 TL, üçüncü

olanlara ise 1.500 TL para ödülü verildi.

https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/Guncel.aspx#ptt_duyurular


Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, Şirketimizin

kurucu üyesi olduğu Dünya Posta Birliği'nin her yıl

düzenlediği mektup yazma yarışmasının kazananı Esra

Sümeyye Öz'ü tebrik etti.

Dünya Posta Birliği tarafından her yıl düzenlenen ve belli bir

yaş grubunda bulunan gençlerin katıldığı mektup yazma

yarışmasını bu yıl, Bingöl'den katılan Esra Sümeyye Öz

kazandı.

PTT AŞ GENEL MÜDÜRÜ HAKAN

GÜLTEN DÜNYA POSTA BİRLİĞİ

MEKTUP YAZMA YARIŞMASI’NIN

BİRİNCİSİ ESRA SÜMEYYE ÖZ’Ü

TEBRİK ETTİ



ESRA SÜMEYYE ÖZ UPU MEKTUP YAZMA

YARIŞMASI’NDA BİRİNCİ OLDU

Dünya Posta Birliği tarafından düzenlenen yarışmaya yaşları

9 ila 15 arasında değişen gençler başvuruda bulunmuşlardı.

Yarışmanın Türkiye organizasyonunu ise Şirketimiz üstlendi.

Şirket personelimizden oluşan komisyon üyeleri ilk olarak

Türkiye genelinde 110 mektup arasından dereceye giren ilk 3

eseri belirledi. Daha sonra ise birinci olan eser Fransızca’ya

tercüme edilerek Dünya Posta Birliği’ne iletildi.

2022 yılında "Etkili Birine İklim Krizi Hakkında Neden ve Nasıl

Harekete Geçilmesi Gerektiğini Anlatan Bir Mektup Yaz"

temasıyla 51'incisi düzenlenen yarışmada birincilik ödülünü

Esra Sümeyye Öz'ün mektubu aldı. Ulaştırma ve Altyapı

Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun makamında

ağırladığı Esra Sümeyye Öz, mektubunun ödül alması

hakkında "Benim ilk öğretmenim annem. O yüzden benim için

en etkili kişi annemdir. Mektubumu ona hitaben yazdım"

ifadelerini kullandı.

UPU BİNASINA MEKTUPTAN BİR BÖLÜM ASILDI

Esra Sümeyye Öz’ün mektubundan bir bölüm, UPU binasında

bu zamana kadar yarışmayı kazanan mektupların

bölümlerinden oluşan kısma eklendi.

Dünya Posta Birliği’nin binasına asılan kısımda mektuptan şu

ifadeler kullanıldı.

"Öğretmenim etkili birine mektup yazarak iklim krizine dikkat

çekmemi istedi. Bana göre dünyanın etkisi yüksek, en önemli

varlığı annelerdir. Anne dünyayı şekillendirir, nesilleri eğitir,

toplumları değiştirir.



Tüm dünya annelerine sevgi ve saygılarımla başlamak

istiyorum. Sevgili anneler, iklim krizi hayatımızda

onarılmayacak yaralar açmadan, geri dönüşü imkânsız

hasarlar bırakmadan bu yıkıma 'Dur!' demelisiniz. Siz

annesiniz; anne, çoğaltır, doğurur, eğitir, öğretir, büyütür.

Anne var eder, anne yaşatır. Sevgili anneler, unutmayınız ki

bir anne bir evladı, bir evlat bir toplumu değiştirir ve etkiler.

Annelerin yaşam tarzı, evlatlarının yaşam tarzını belirler.

Anneler geleceğe yön çizer."



ESRA SÜMEYYE ÖZ’ÜN BİRİNCİ OLAN MEKTUBU

Canım Anneme Hitapla Tüm Dünya Annelerine,

Öğretmenim etkili birine mektup yazarak iklim krizine dikkat

çekmemi istedi. Bana göre dünyanın etkisi yüksek en önemli

varlığı annelerdir. Anne dünyayı şekillendirir, nesilleri eğitir,

toplumları değiştirir. Tüm dünya annelerine sevgi ve

saygılarımla başlamak istiyorum.

Sevgili Anneciğim, ben çocuğum, Dünya büyük ben küçüğüm.

Yaşlı ve kocaman Dünyamızın biz çocukları koruması ve

bizlere kalıcı miraslar bırakması için siz anneler, bizim ikinci

annemiz olan Dünyamızı korumalısınız, iklimler değişip

bozulmadan geleceğimizi aydınlatmalısınız, iklim krizine ilk

“Dur!” diyen siz olmalısınız.

Çocukluk anılarımda çiçekli bahçeler, mavi gökyüzünü

süsleyen bembeyaz bulutlar, dalgalı denizler, çalışkan arılar,

sevimli penguenler saklamak istiyorum. Çevreyi bilinçsizce

kirleten insanlar kâbuslarımdan çıkın lütfen. İklim krizi;

insanların çevreye verdiği zararlar, atmosferdeki gazların

dengesinin bozulması, sera gazlarının artması, doğal

kaynakların tüketilmesi, çılgınca artan israfın dünyayı

sarması, fosil yakıtların kullanılması sonucu yaşanan,

sorumlusu insan olan evrensel bir çöküştür, korkunç bir

sorundur. Yüzlerce bitkinin ve hayvanın neslinin tükenmesine,

yaşam kaynağımız olan sulardaki asit miktarının artmasına,

kullanılamaz duruma gelmesine sebeptir.

Bir çocuk kalemiyle bunları anlatmak yüreğimi paramparça

ediyor, yuvamız bombalanmış, oyuncaklarım parçalanmış,

şekerlemelerim kirlenmiş hissediyorum. Özgürce nefes

almak, yeşil kırlarda koşmak, rüzgârla yarışmak, kar

taneleriyle dans etmek, yağmurda ıslanmak, çiçek polenleri

gibi dünyanın dört bir yanında filizlenmek istiyorum. Yaşlı

Dünyamızı savaş alanı değil şenlik alanı hayal ediyorum.



Canım Annem, hani benim korkulu düşlerim var ya işte onun

adı “İklim Krizi”. Lütfen yardım et bana bu krizi birlikte aşalım,

korkuyorum! Çocukların dünyası iklim kriziyle yok oluyor,

geleceğimiz elimizden kayıyor, umutlarımız tükeniyor,

hayallerimiz kirleniyor, kahkahalarımız yerini gözyaşına

bırakıyor. Korkuyorum anne korkuyorum! Yardım et anne,

yardım et!

Sevgili anneler, iklim krizi hayatımızda onarılmayacak yaralar

açmadan, geri dönüşü imkânsız hasarlar bırakmadan bu

yıkıma “Dur!” demelisiniz. Siz annesiniz; anne, çoğaltır,

doğurur, eğitir, öğretir, büyütür. Anne var eder, anne yaşatır…

Yeryüzüne ulaşan Güneş ışınlarının, ekolojik kurallar ve ilahi

dengeyle geri sekip gökyüzüne yani uzaya dönmesi gerekir.

Bilinçsiz kullanılan fosil yakıtların sonucu oluşan sera gazı

atmosferin etrafını sararak tehlikeli bir katman oluşturur. Bu

tehlikeli katman Güneş ışınlarını Dünyamıza hapseder

böylece denge bozulur, küresel ısınma başlar. Doğal denge

sarsılınca iklimler değişir, yerleri ve kanunları bozulur, insanlar

mecburi göçe zorlanır, hayvanlar ve bitkiler korkunç sona

hazırlanır, nesilleri tükenir, küresek yok oluş başlar. Yok olmak

istemiyoruz, yüreğimizdeki evrensel değerleri ve duyguları –

insan, hayvan, doğa sevgisini- çağlar ötesine taşımak

istiyoruz, ölmek istemiyoruz. Ciğerlerimizi oksijenle doldurup

Yaratandan ötürü yaratılana duyduğumuz sevgiyi kıtalara,

çağlara taşımak istiyoruz. Çocukça, saf ve büyük

sevdalarımızı, yani barışı, dostluğu, kardeşliği yaşatmak

istiyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde beklenmeyen doğa

olaylarıyla-yangınlarla, kasırgalarla, donlarla, sellerle,

girdaplarla, aşırı sıcaklarla- zarar gören her canlı yüreğimizi

kanatıyor. İklim Krizi sonucu hiçbir suçu, günahı olmayan

hayvanların da ölmesini istemiyoruz.



Sevgili Anneler, bu krizin önüne geçmek, yaşanan acılara

“Dur!” demek sizin elinizde. Sofralarımızda et ve hayvansal

ürünlerin tüketimini azaltarak başlayabilirsiniz. Gereksiz

eşyalar satın almayı bırakıp dünyayı saran alışveriş çılgınlığı

sonucu oluşan israfı önleyerek bir adım atabilirsiniz. Doğal

alanları kirletmeden yaşam alanlarımızı da doğal hallerine

döndürerek yaşlı Dünyamızın yaralarını sarabilirsiniz.

Tüm sevgileri, şefkat ve merhameti yüreğine sığdıran

kahraman ve fedakâr annelerimiz, bu dünyanın günlük işleri

sizin adımlarınızla ilerliyor. İşte bu yüzden yapacağınız her

hareket iklim krizine set çekecek güçtedir. Nasıl mı? Bizleri

doğal besleyiniz, mevsim sebze ve meyveleri tüketmemizi

sağlayınız. Çılgınca su tüketimini bırakıp su tasarrufu yapınız.

Eğiteceğiniz çocuklar kişisel temizliklerinde, diş fırçalarken, el

yıkarken, duş alırken su tasarrufu yapmayı alışkanlık

edinebilirler. Plastikten uzak durabilirsiniz. Plastik sinsi bir

düşmandır ve yaşlı Dünyamızı çok yoruyor. Tek kullanımlık

plastik tabak, bardak, pipet yerine karton ve cam olanları,

plastik poşetler yerine bez torbaları tercih edebilirsiniz.

Yüzlerce yıl güzel doğamızda kaybolmayan plastik su şişeleri

yerine su mataraları kullanabilirsiniz. Hem siz anneler biz

çocukların mutlu olmasını istersiniz. İnanın ki karton ve cam

araç-gereçler, plastik olanlardan daha sevimli. Biz çocuklar

doğada kaybolamayan plastikler yerine bunları kullanmayı

daha çok seviyoruz.

Sevgili anneler, unutmayınız ki bir anne, bir evladı; bir evlat,

bir toplumu değiştirir ve etkiler. Annelerin yaşam tarzı,

evlatlarının yaşam tarzını belirler. Anneler geleceğe yön çizer.

Örneğin bir anne çamaşırları kurutma makinesinde değil de

ipte kurutursa onu örnek alan çocukları da boşa akan

muslukları kapatır, gereksiz yanan ışıkları söndürür. Küçük

tedbirler büyük felaketleri önler. Anneler rehberdir, nesilleri

arkasından sürükler…



Sevgili Anneler, iklim kriziyle mücadelede sizler, doğaseverler

ordusunun ilk sırasında yer alıyorsunuz. Biz çocuklar sizlerle

birlikte, küresel bir kriz olan iklim krizine “Dur!” demek için

sonuna kadar varız, çocuğuz genciz, çevreciyiz, mutluyuz,

özgürüz. Dünyamızı çok seviyoruz. Evlatlarımıza tertemiz ve

hasarsız bir miras bırakmak istiyoruz. Öyleyse çevreci

annelerimizi sonuna kadar dinliyoruz, destekliyoruz ve çevreci

adımlarınızı takip ederek ilerliyoruz. Umutla, sevdayla, mutlu

bir Dünyayla büyüyoruz.

İklim Krizi savaşçısı ve çevre dostu 

Tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. 

Hepinize yürek dolusu selam ve sevgi yolluyorum.

Saygılarımla,

Esra Sümeyye ÖZ



Şirketimiz kuruluşunun 182. yılı nedeniyle 15 Temmuz

Şehitler Köprüsü’nde bayrağını dalgalandırdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini

sürdüren Şirketimiz, kuruluşunun 182. yılını kutluyor. Vatan

toprağının her noktasında ve yurt dışında birçok ülkede

hizmet sunan Şirketimiz, iki asra yakın tarihinde kesintisiz

hizmet sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

182’NCİ YIL DÖNÜMÜNE ULAŞAN

PTT AŞ’NİN BAYRAĞI BOĞAZDA

DALGALANDI



SAVAŞTA, BARIŞTA, PANDEMİDE VE DOĞAL AFETTE

MİLLETE HİZMET GÖTÜRÜYOR

182 yıllık tarihinde tarihi boyunca hizmetlerini sürdüren

Şirketimiz, kurulduğu ilk günden itibaren ülkemizi ilgilendiren

her toplumsal olayda sorumluluk alıyor. Üstlendiği görevleri

başarıyla yerine getiren Şirketimiz; savaşta, barışta, doğal

afette ve pandemi gibi olağanüstü durumlarda milletimizin

yanında olmaya devam ediyor.

Millî Mücadele döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün

övgüsünü kazanan Şirketimiz, son olarak koronavirüs

salgınında üstlendiği rol ile milletimizin yanında oldu.

Şirketimiz salgın dönemi boyunca posta ve kargo alanında

pandemi tedbirleri kapsamında yeni yaklaşımlar geliştirerek

bu alanda müşterilerimizin taleplerini karşılamak adına

çalışmalarını sürdürdü. Pandemi döneminde vatandaşlara

evde maaş ödenmesine aracılık eden Şirketimiz, bankacılık

hizmetleri kapsamında ayrıca sosyal yardım ödemelerinin hak

sahiplerine ulaşmasını da sağladı.

DÖRT BİNİN ÜZERİNDE İŞ YERİ İLE ÇALIŞMALARINI

SÜRDÜRÜYOR

Evrensel posta yükümlüsü olan Şirketimiz, Türkiye’deki geniş

hizmet ağının yanında, hiçbir bankanın ve kargo şirketinin

bulunmadığı 1.600 noktada müşterilerimize hizmet götürüyor.

Ülke genelinde 4 binin üzerinde iş yeri ve binlerce personeli

ile her zaman milletin yanında olan Şirketimiz, geçmişten

gelen hizmet alanlarına yenilerini eklerken aynı zamanda

sürdürdüğü faaliyetlerini de günümüz ihtiyaçları ve teknolojisi

ile yenilemeye ve hem ulusal hem de uluslararası sorunlara

çözüm bulma noktasında aktif olarak rol almaya devam

ediyor.



Geleneksel ileti gönderimi kanallarının dışında dijital

hizmet portföyünün de genişlemesine önem veren

Şirketimiz, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmetiyle

müşterilerine güvenli ve hızlı elektronik iletişim imkânı

sunuyor.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmeti elektronik iletilerin

yasal olarak uluslararası standartlarda ve teknik olarak

güvenli bir şekilde gönderilmesini sağlıyor. Ulaştırma ve

Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak birçok faaliyet alanında

müşterilerinin yanında olan Şirketimiz, KEP hizmetiyle resmî

yazışmaların yasal olarak geçerli delilleri oluşturarak

gönderimine ve alımına imkân veriyor.

PTT AŞ KEP HİZMETİ İLE GÜVENLİ

ELEKTRONİK İLETİŞİM SAĞLIYOR



HEM BİREYSEL KULLANICILARIN HEM DE ŞİRKET VE

KURUMLARIN KULLANIMINA UYGUN

Şirketimizin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmeti

müşterilere; iletinin gönderici kişi veya kurum tarafından

gönderilip gönderilmediği, iletinin alıcıya ulaşıp ulaşmadığı,

iletinin alıcıya ne zaman ulaştığı ve alıcısı tarafından okunup

okunmadığını delil oluşturarak sunuyor.

Kurumlar KEP hizmetiyle, kurum için yazışmalar ya da kamu

ile özel kesim arasında gerçekleştirilen resmî yazışmalarını

elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor. Atama kararları, terfi

yazıları ve buna benzer yazışmalar bu sistem ile iletilebiliyor.

Özel sektörde ise tacirler, diğer tarafı temerrüde düşürmeye,

sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbar veya

ihtar gönderiminde, ortak veya şirketler arasında güvenli

iletişim için KEP sistemini kullanabiliyorlar.

KEP HİZMETİ DÜŞÜK MALİYET VE HIZLI GÖNDERİ

AVANTAJI SAĞLIYOR

İletilerin elektronik olarak gönderilmesinin hem maliyet hem

de çevresel avantajları bulunuyor. Kayıtlı Elektronik Posta

(KEP) sisteminin kullanılmasının önemli avantajlarının

başında kâğıt kullanımının azaltılması yer alıyor. Çevresel

avantajlarının yanında KEP daha düşük maliyet, hızlı iletişim,

zaman kaybının önlenmesi ve ticari faaliyetlerin verimli bir

şekilde yürütülmesini sağlıyor.



ELEKTRONİK İMZA (E-İMZA) TEMİNİ ŞİRKETİMİZ

ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİYOR

Şirketimiz, KEP hizmetlerinin yanı sıra elektronik imza (e-

imza) oluşturulmasına da aracılık ediyor. E-imza hizmetinden

yararlanmak isteyen müşterilerimiz şirketimizin resmî web

sitesi www.pttkep.gov.tr/ aracılığıyla ön başvuruda

bulunuyorlar. Ön başvuru işlemlerinin tamamlanmasının

ardından şirket iş yerlerimize gidilerek e-imza temin

edilebiliyor.

KEP HİZMETİNE E-İMZA İLE ONLINE BAŞVURU YAPMAK

MÜMKÜN

Gerçek kişi adına KEP hesabı açmak isteyen müşteriler, e-

imza veya mobil imzaya sahip olmaları durumunda Şirketimiz

iş yerlerine uğramadan online olarak işlemlerini

tamamlayabiliyorlar.

Bunun dışında yapılacak başvurular ise mevzuat gereği kimlik

doğrulaması gerektirdiğinden Şirketimiz iş yerlerinden

yapılıyor. Müşteriler www.basvuru.hs01.kep.tr/ bağlantısı

aracılığıyla online ortamda ön başvuru aşamasını

tamamlayarak sistem tarafından verilen ön başvuru numarası

ile iş yerlerimize giderek KEP hesabı oluşturabiliyorlar.

KEP hesabı için bireysel veya kurumsal başvuru yapmak

isteyenler başvuru evrak listesine ve detaylı bilgiye

www.pttkep.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişebilirler.

http://www.pttkep.gov.tr/
https://basvuru.hs01.kep.tr/
https://pttkep.gov.tr/


Şirketimiz, Dünya Posta Birliği’ne (UPU) üye ülkeler ile

birlikte aynı tasarıma yer verilerek hazırlanan “Dünya

Posta Günü” konulu tek değerli anma pulu ile ilkgün

zarfını 9 Ekim 2022 tarihinde tedavüle sundu.

Şirketimiz, 9 Ekim 2022 tarihinde "Dünya Posta Günü"

konulu 7,50 TL bedelli (30 x 40,5 mm boyutunda) anma pulu,

söz konusu pula ait 15 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı

kadar Şirketimiz iş yerlerinde, Şirketimize ait

www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep

uygulamasında satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul

Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus

Altındağ/ANKARA adresinde "Dünya Posta Günü 09.10.2022

ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullanılmaya başlandı.

PTT AŞ'DEN “DÜNYA POSTA GÜNÜ”

KONULU ANMA PULU VE İLKGÜN

ZARFI

http://www.filateli.gov.tr/


Şirketimiz tarafından Kurtuluş Savaşı'nın sonunda;

İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya'nın savaşsız

kurtarılmasını sağlayan, TBMM Hükümeti'nin ilk siyasi

zaferi anısına “Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın 100.

Yılı” konulu anma pulu ile ilkgün zarfı 11 Ekim 2022

tarihinde tedavüle sunuldu.

Şirketimiz, 11 Ekim 2022 tarihinde "Mudanya Ateşkes

Antlaşmasının 100.Yılı" konulu 7,50 TL bedelli (90 x 45 mm

boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 15 TL bedelli

ilkgün zarfını Şirketimiz iş yerlerinde, Şirketimize ait

www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep

uygulamasında satışa sundu.

PTT'DEN "MUDANYA ATEŞKES

ANTLAŞMASININ 100.YILI" KONULU

ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

http://www.filateli.gov.tr/


Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte “Mudanya

PTT Müdürlüğü/ BURSA adresinde "Mudanya Ateşkes

Antlaşmasının 100. Yılı 11.10.2022 BURSA” ibareli ilkgün

damgası kullandırılmaya başlandı.



Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan Şirketimiz,

hizmet ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu

kapsamda Ekim ayında PTT Başmüdürlükleri bünyesinde

Denizli’de yeni iş yerlerimiz hizmete açıldı.

PTT’DEN TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE

KESİNTİSİZ HİZMET



Tüm görüş ve önerilerinizi e-bülten@ptt.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

Dergilerimizi ve diğer yayınlarımızı incelemek için lütfen buraya tıklayın.

mailto:e-bülten@ptt.gov.tr
https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/BilgiBankasi.aspx#ptt_yayinlarimiz
https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Anasayfa.aspx
https://twitter.com/PTTKurumsal
https://twitter.com/PTTKurumsal
https://www.facebook.com/Ptt.Kurumsal/
https://www.facebook.com/Ptt.Kurumsal/
https://www.instagram.com/pttkurumsal/

