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Eti Maden Ürünleri PTT Güvencesi ile Dünya-
ya Ulaşacak

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ile  
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında iş birliği 
protokolü imzalandı. İmza törenine Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı M. Cahit Turhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Kenan Bozgeyik ve ETİ Maden İşletmeleri Genel 
Müdürü Serkan Keleşer katıldı.

İmzalanan protokol ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 
ulusal ve uluslararası lojistik ihtiyaçları PTT güvencesi ile sağlanacak. 
Eti Maden çalışanları PTT’nin bankacılık tecrübesi ile PTT Kart 
avantajlarından yararlanabilecek. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, her kamu çalışanının 
ve yöneticilerinin asıl işinin sahada olduğunu vurgulayarak, “Saha 
demek hayat ve dinamizm demektir, millet demektir, hizmet demektir. 
Bu iki köklü kurumun arasında gerçekleşen işbirliği protokolünü 
sahaya verilen önemin bir yansıması olarak değerlendiriyorum” dedi.



İmzalanacak protokol kapsamında, iki stratejik kurumun 14’ün 
üzerinde iş kaleminde birlikte hareket edeceklerini kaydeden 
Turhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların içinde lojistikten kargo 
taşımacılığına, sigortacılık çözümlemelerinden bankacılık hizmetlerine 
kadar çok önemli hizmet kalemleri yer alıyor. Bir yanda 179 yıllık 
tecrübesini çağımızın teknolojisiyle birleştiren, yenilikçi ürün ve 
hizmetleriyle vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran, yaygın hizmet 
ağıyla yurdumuzun dört bir yanına hizmet götüren Posta ve Telgraf 
Teşkilatımız var. Diğer yandaysa, stratejik yeraltı kaynağımız bor 
madenini işleyerek ürettiği enerjiyle ülkemizin geleceğini aydınlatan, 
Ar-Ge çalışmalarıyla borun kullanım alanını genişleterek her geçen 
gün ekonomimize katma değer üreten, dünyanın bor lideri, Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz var. Anlaşmanın ülkemiz ve 
milletimiz için hayırlı ve bereketli olacağına yürekten inanıyorum.”

“Borun ülkesi Türkiye” anlayışıyla, borda ve bora dayalı sektörlerde 
inovasyona dayalı olarak hareket edecekleri mesajını veren Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gerek tek olarak gerekse 
iş birlikleriyle daha da büyüyerek yola devam edeceklerini sözlerine 
ekledi. Dönmez, “Ortaya koyduğumuz bor vizyonuna katkı yapacak 
şekilde, ürün sunumumuzu ve hizmet kalitemizi artırmak için sektörler 
arası iş birliklerinin hayati olduğuna inanıyorum” dedi.

PTT ile yapılan iş birliğiyle iki kurumun gücüne güç katacağını ve 
önemli bir kalite, zaman ve maliyet avantajı sağlayacağını kaydeden 
Dönmez, “Türkiye’nin yüz akı kurumlarımızdan birisi PTT, girdiği 
yeniden yapılanma süreciyle iştirak ve şirketleri ile birlikte; kargo, 
taşıma, nakliye ve lojistikten, personele dayalı hizmetler, e-ticaret 
ve tedarik zinciri uygulamaları gibi oldukça geniş bir yelpazede 
faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürüyor” ifadelerini kullandı. 
İş birliği hakkında bilgi veren Dönmez, protokolün bor ürünlerinin 
fabrikadan limanlara taşınması; birbirinin devamı ve tamamlayıcısı 
niteliğindeki iş makineleri, kara, deniz ve demir yolu ekipmanlarıyla 
gerçekleştirilen iş paketlerini ve her türlü personele dayalı hizmet 
alımlarını da kapsayacağını belirtti. 

Tarihi bir iş birliği anlaşmasını gerçekleştirdiklerini kaydeden PTT 
AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonu çerçevesinde Sayın 



Bakanlarımızın liderliğinde, onların koymuş olduğu hedeflere 
ulaşabilme adına yaptığımız çalışmalardan, kardeş kuruluşumuz 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürümüz Serkan Bey ile beraber 
ülkemizin değerlerini daha iyi nasıl ileriye götürürüz diye oturup 
düşündük, çalıştık. Bu kapsamlı çalışmayı bugün imza ile noktalamış 
olacağız” diye konuştu.

İmzalanan protokol ile ülke geleceğine büyük katkı sağlamayı 
hedeflediklerini belirten Bozgeyik, “Türkiye’nin geçmişinde ve 
geleceğinde var olan PTT’nin, ülkenin geleceği olan madenlerin en 
önemli kuruluşu Eti Maden ile yaptığı iş birliğiyle; daha ileride neler 
yapabiliriz, hayatı nasıl kolaylaştırırız, ülke ekonomisini nasıl daha 
ileriye götürürüz diye düşünüyoruz. Yaptığımız bu çalışma, her iki 
kurumumuzu verimlilik, etkinlik ve karlılık adına ileriye taşıyacak bir 
anlaşma olacak. Bu anlaşmayla sadece iş birliğimizi geliştirmeyeceğiz, 
işlerimizin daha başarılı yürüyebilmesi verimliliğini de ölçmüş 
olacağız “dedi.

PTT ile imzalanan protokol kapsamında ürünlerini dünyanın dört 
bir yanına daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştıracaklarını ifade 
eden Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer şu ifadeleri kullandı: 
“Eti Madenimiz dünya bor rezervinin yaklaşık yüzde 73’üne sahip. 
Ürünlerimizi yaklaşık 100 ülkede 380 destinasyonda zamanında 
ulaştırıyoruz. Eğer bir müşterinin güvenini kaybedersek, ürünleri 
zamanında ulaştıramazsak bu bize kayıp olarak dönecektir. Lojistik de 
bu konuda yaptığımız işin en önemli ayağıdır. 3 hafta önce protokol 
çalışmalarına başladık. Bu konuda çok detaylı çalışmalar yaptık. 
Amacımız ürünleri yurtiçi faaliyet alanlarımızdan dünyanın 100 
ülkesine zamanında ulaştırmaktır.”

Eti Maden’in üretim, lojistik, pazarlama ve satış yaptığını belirten 
Keleşer, “Eti Maden bir kamu kurumudur ama standart bir kamu 
kurumu değildir. Eti Maden dünyada yaklaşık 5 bine yakın müşteriye 
ürünlerini ulaştırmaktadır. Cirosunun yüzde 98’i ihracattır. Bu 
ihracatın sonucunda ülkemize yaklaşık 1 milyar dolara yakın gelir 
elde ediyoruz” dedi.



PTT, Dünya Markası Olma Hedefine Ulaşmak 
İçin Yol Haritasını Belirliyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Yönetim 
ve Değerlendirme Toplantısı Ankara Kızılcahamam’da 
yapıldı. PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Kenan Bozgeyik ile birlikte Genel Müdür Yardımcıları, Daire 
Başkanları ve 81 il başmüdürünün katılımıyla gerçekleştirilen 
2019 yılının ikinci Yönetim Değerlendirme Toplantısında; 
2019 yılı şirket faaliyetleri masaya yatırıldı. İki gün süren 
toplantıda, her geçen gün karlılık oranını artırmaya yönelik 
çalışmalar yapan PTT’nin yeni dönemdeki pazarlama ve satış 
stratejileri konuşuldu. 

PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, 
açılış konuşmasında her geçen gün büyüyen PTT Ailesi’nin 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi. PTT’nin teknolojiyle geliştirdiği 
yenilikçi uygulamalarının yanı sıra farkındalık yaratan hizmetleriyle 
sektörde öncü olduğunu vurgulayan Bozgeyik, “Şirketimiz toplumun 
ihtiyaçlarını karşılama adına ülkemizin her noktasında hizmet veriyor. 
Ulaşılabilir ve erişilebilir hizmet anlayışı ile vatandaşların hayatını 
kolaylaştırmak en büyük gayemiz. Bu alanda çalışmalarımızı süratle 



yaparken, belirlediğimiz global pazarlama ve satış stratejisiyle kar 
oranını artıran bir şirket haline geldik” dedi.

Yıl içinde yapılan çalışmaları değerlendirmek ve yeni adımları 
belirlemek amacıyla Yönetim ve Değerlendirme Toplantıları 
düzenlediklerini ifade eden Bozgeyik, “PTT’nin, her gün Türkiye’nin 
hizmet lambalarını yakarak istikbalini aydınlatan enerjisi, bugün bu 
salonda toplandı. Biz göz bebeği olan iştirakleriyle bu ülkenin her 
anında yer almış bir kurumuz. PTT olarak üzerimizdeki yük çok fazla 
ve ülkemize olan sorumluluğumuz son derece yüksek. Her zaman en 
iyisini yapmak için gayret ediyoruz” dedi.  “İlk geldiğimiz günden 
beri bu şirketi inovasyon ve verimlilik üzerine kanatlanan bir kuşa 
benzetiyoruz” diyen Bozgeyik, “İnovasyonun, üretim ve verimliliğin 
olmadığı bir çalışmayı asla başaramazsınız. Doğru bildiğimiz yolda 
yürüyecek önümüze bakacağız” ifadelerini kullandı.

Dünyaya,  insanlara  hizmet  ettiklerini ve hayat kalitesini 
yükseltecek işler  yaptıklarını belirten Bozgeyik, “Biz iş üretiyoruz 
ve üretmeye devam edeceğiz. Bu şirket dünya markası olacak. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflere ulaşmak için Sayın 
Bakanımızın destekleriyle 43 bin kişi gece gündüz çalışıyor. Biz 81 
milyonun hizmetkârı olmak için bu yoldayız” diye konuştu.

Bozgeyik, lojistik ve e-ticaret sektörlerinin dünya ticaretine yön 
verdiğini belirterek, PTT’nin de çalışmalarıyla sektörde lider konuma 
geleceğini vurguladı. PTT olarak önümüzdeki süreçte bu alanda önemli 
iş birlikleri yapacaklarının müjdesini de veren Bozgeyik, “2018 yılının 
en büyük şirketlerinin içinde e-ticaret, lojistik ve teknoloji şirketleri 
var. PTT, dünya ticaretindeki büyüyen trendin içinde. Şirketimizin bu 
noktada olmasına emek harcayan her bir çalışanımıza teşekkür ediyor 
ve önlerinde saygıyla eğiliyorum. Biz bu ülkeye hizmet eden herkese 
saygı duyuyoruz” dedi.

E-ticaret alanında da PTT’nin önemli işler yaptığını kaydeden 
Bozgeyik, “Mayıs ayında ePttAVM’nin 7.yaşını kutladık. Bugün 
ePttAVM’de binlerce tedarikçi var, milyonlarca ürün sergileniyor.  
Web sitesi 2018 yılında, bir önceki seneye göre üç kat büyüdü. Eminim 
ki vaktiyle kimileri, “PTT’nin e-ticaretle ne işi var” diye düşünmüştü. 
Eğer e-ticaret girişimi yapılmamış olsaydı, bu risk alınmamış olsaydı, 
bugün ePttAVM’den söz edebilir miydik? PTT olarak her zaman 



ülkemizin geleceğini düşünerek inovatif adımlar atacağız” diye 
konuştu. 

Toplantıda konuşan PTT Ankara Başmüdürü Akın Akıncı ise cefakâr 
ve fedakar postacıların emekleriyle bugüne geldiklerini ifade etti. 
Akıncı, “Bugün buraya gelmemizde ciddi katkıları olan ve hayata veda 
etmiş tüm postacılarımızı minnetle ve saygıyla anıyorum. Şirketimizin 
uluslararası düzeyde saygın ve seçkin yeri, çağın gereklerine uygun 
olarak sunduğu hizmet kalitesiyle daha ileriye taşınacaktır” dedi. 



PTT’den Kurban Bayramına Özel 
İndirim Sürprizi 

PTT, Kurban Bayramı için hazırladığı kampanya ile kargo 
taşımacılığında vatandaşların yüzünü güldürecek. Şirket, 
yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosuna 5 Ağustos – 9 
Ağustos tarihleri arasında yüzde 25 indirim uygulayacak.

Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini 
geliştirerek vatandaşlara güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet 
sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT 
AŞ), özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına 
çalışmalarını sürdürüyor. PTT, kampanya kapsamında 5 Ağustos – 9 
Ağustos tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosuna 
yüzde 25 indirim uygulayacak. 

Özel günlerde düzenlediği kampanyalarla müşterilerine ayrıcalıklar 
sunan PTT, bu bayram yine gönül köprüsü kuracak. PTT tarafından 
vatandaşların tebrik kartı gönderme alışkanlığının hatırlatılması ve 
yaygınlaştırılmasını teminen ülke genelinde bir kampanya düzenledi. 
Kampanya için tasarlanan çeşitli görsellerden basılan tebrik kartları 



PTT hizmet noktalarından müşterilere ücretsiz verilirken, yurtiçi APS 
Kurye ve posta gönderileri üzerinde kullanılmak üzere etiket basımı 
gerçekleştirilecek.



Hayata Hız Katan Teknoloji HGS

Uzun gişe kuyrukları ve trafik sorununa çözüm sunan 
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), PTT AŞ’nin yaygın iş yeri ağı 
ve otomasyon alt yapı hizmet tecrübesiyle kullanıcılarla 
buluşuyor. Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri 
olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 
Türkiye’nin her yerinde hızlı ve kaliteli bir şekilde HGS ürün 
satış ve bakiye yükleme işlemi yapılmasına imkân sağlıyor.

Trafik yoğunluğu fazla olan otoyol giriş ve çıkış bağlantı noktalarında 
PTT tarafından tesis edilen Serbest Geçiş Sistemleri sayesinde artık 
sıra bekleme derdi kalmıyor. Trafik yoğunluğunun azaldığı gişelerden 
güvenli geçiş sağlayan vatandaşın trafikte harcadığı zaman azalırken, 
boşa giden enerjinin de önüne geçiliyor. Köprü ve otoyollar haricinde, 
belirli Milli Parklarda, deniz otobüslerinde alternatif bir ödeme 
sistemi olarak kullanılan HGS, halihazırda bulunan 13 milyonun 
üzerindeki aktif müşterisine güvenli ve hızlı ulaşım kalitesi sunuyor. 
Müşteriler, PTT ve anlaşmalı bankalar üzerinden temin edilen 
ürünler için mevduat hesaplarına ve kredili hesaplara otomatik 
ödeme talimatı vererek yükleme işlemlerini kolayca yapabiliyor. 
HGS abonesi sürücülerin bakiye yetersizliğinden dolayı idari para 



cezasına maruz kalmalarını önlemek ve ödeme kolaylığı sağlamak 
amacıyla PTT’den alınan HGS ürünleri için müşteriler başka banka 
kartına otomatik ödeme talimatı verebiliyor. 

Müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunulan PTT iş yerlerinde, HGS 
ürün satış ve bakiye yükleme işlemleri yapılabilirken, online hizmet 
teknolojisiyle sunulan yükleme ve satış imkanı da vatandaşın 
hayatını kolaylaştırıyor. 



PTT Geniş Hizmet Ağıyla  
Vatandaşların Yanında

Türkiye çapında geniş hizmet ağıyla banka ve banka ATM’si 
bulunmayan yerleşim yerlerine de hizmet götüren PTT, 
vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) posta, kargo, 
lojistik, e-ticaret ve sigortacılık faaliyetlerinin yanı sıra PTTBank ile 
müşterilerine daha ulaşılabilir bir hizmet sunuyor. Türkiye genelinde 
hiçbir banka ve banka ATM’sinin bulunmadığı 90 yerleşim yerinde, 
PTTBank müşterisi olsun olmasın tüm vatandaşların ATM’de yapacağı 
işlemler, hem kartlı hem de kartsız olarak kolayca gerçekleştirilebiliyor.

PTTKart ile PTTMatik’lerde emekli maaşı ve yardım ödemesinden, 
para yatırma, para çekme, başka hesaba para aktarma ve bakiye 
sorgulama, anlaşmalı banka kredi kartı tahsilatına kadar birçok işlem 
yapılabiliyor. PTTBank ayrıca, internet bankacılığı ve mobil bankacılık 
ile hesabınız üzerinden para transferi (hesaplar arası, mobil havale, 
isme havale, ileri tarihli bankaya havale, EFT işlemleri aynı gün), 
GSM, telefon, elektrik, su, doğalgaz ve anlaşmalı kurum tahsilatı gibi 
birçok farklı hizmetten yararlanma imkânı sağlıyor. 



PTTBank hesap sahiplerinin kullanımına sunulan Maestro, Troy 
logolu PTTKart’lar ile müşteriler, hesabındaki parayı PTTMatik’lerin 
yanı sıra dünyanın her yerinde hem nakit ihtiyaçlarında hem de 
alışverişlerde kullanabiliyor. Üstelik PTTKart ile PTTMatik’lerden 
nakit çekimine ek olarak hesap hareketleri, para aktarma, para 
yatırma, fatura ödeme gibi tüm bankacılık işlemleri 7 gün 24 saat 
kesintisiz yapılabiliyor. 

PTTBank’ın sağladığı bir diğer hizmet ise nakit para taşımaya 
gerek duymadan yurt içi ve yurt dışında yapılacak alışverişlerden 
oluşuyor. Müşteriler, yurt içi ve yurt dışında maestro kart kabul 
eden tüm iş yerlerinde bakiyeleri kadar alışveriş yapabiliyor. 
İnternet üzerinden de alışveriş imkanı sunan PTTKart, 3D Secure 
satış yapan e-ticaret portallarından, SMS doğrulama yöntemi ile 
güvenli alışveriş imkanı sunuyor. 



PTT ve Yunus Emre Enstitüsü’nden 
Kültürlerarası İş Birliği

PTT AŞ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında uluslararası 
boyutta yürütülen bazı proje ve faaliyetler alanında iş birliğine 
gidilmek amacıyla protokol imzalandı. 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Türk kültürünü, 
sanatını ve dilini yurtdışında temsil eden ve kültürlerarası bir 
köprü vazifesi gören Yunus Emre Enstitüsü ile imzaladığı iş birliği 
protokolü kapsamında enstitünün faaliyetlerini geniş hizmet ağı ile 
dünyaya ulaştıracak. 

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, 
Yunus Emre Enstitüsü’nün Türkiye ve dünyada birçok önemli 
faaliyeti olduğunu belirterek, “Yunus Emre Enstitüsü dünyanın birçok 
yerindeki insana ulaşıyor ve hizmet veriyor. İmzaladığımız protokolle 
PTT olarak posta, kargo ve özellikle lojistik alanında hizmetlerimizi 
enstitü ile paylaşacağız” dedi.



PTT iştiraklerinden PTT Anadolum AŞ’nin faaliyetleri ile bankacılık 
alanlarında, uluslararası işbirliğini bir adım ileriye götüreceklerini 
vurgulayan Bozgeyik, “Bu kuruluşlarımızla bir yandan dünya markası 
olma yolunda attığımız adımları ileriye taşımak bir yandan ülkemize 
ve insanımıza hizmet etmek ve sosyal, kültürel iş birliklerini daha 
genişletmek üzere faaliyetlerimizi devam ettireceğiz” diye konuştu. 

Dünyanın ihtiyaç duyduğu barış ve huzurun tesisi için kurulduklarını 
ifade eden Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, “Dünyanın 
çeşitli yerlerindeki 58 merkeziyle Türkiye’deki pozitif havayı 
dünyayla paylaşmayı amaçlıyoruz. PTT de Türkiye’yi dünyayla 
bağlayan bir kurumdur. Enstitü bu bağın manevi, kültür ve dil tarafını 
dolduracak” dedi.

İki kurum arasındaki iş birliği ile güçlerinin birleşeceğini belirten Ateş, 
“Protokol, hizmetlerimizin daha hızlı bir şekilde dünyaya ulaşması 
ve PTT ağlarının Yunus Emre Enstitüsü tarafından da kullanılarak 
Türkiye’nin ürettiği kültürün ve değerlerin dünyaya taşınması için ilk 
adım niteliği taşıyor” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından Bozgeyik ve Ateş tarafından iş birliği 
protokolü imzalandı.



PTT’den Anadolu Motifleri-2 Konulu  
Resmi Posta Pulları

PTT AŞ tarafından kuş, hayat ağacı, muska ve nazarlık, su 
yolu, akrep, çengel, göz ve pıtrak motiflerine yer verilerek 
hazırlanan sekiz değerli “Anadolu Motifleri-2 Konulu Resmi 
Posta Pulları” 17.07.2019 tarihinde tedavüle sunuldu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından 17 
Temmuz 2019 tarihinde “Anadolu Motifleri-2 Konulu Resmi Posta 
Pulları” satışa çıktı. Posta pulunun yer aldığı portföy içerisinde; “Anadolu 
Motifleri-2 Konulu Resmi Posta Pulları” (19x26 mm boyutunda) 10 
Kuruş, 20 Kuruş, 50 Kuruş, 1 TL, 2,30 TL, 4,60 TL, 7,50 TL ve 16,20 
TL bedel ile PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web 
adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Anadolu insanı kendine hayran bırakan yaratıcılığı ile motifleri; halıda, 
kilimde, nakışlarda kullanarak yaşamı, doğumu, ölümü, sevgiyi, bereketi 
ve ölümsüzlüğü dile getirmiştir.



Kuş Motifi: Yaşamın sonlanması anlamına gelen kuş motifinin Anadolu 
sembolizminde ayrıcalıklı bir yeri vardır. Güvercin, kumru, bülbül gibi 
kuşlar uğurlu, baykuş, karga gibi kuşlar ise uğursuz sayılmaktadır.

Hayat Ağacı Motifi: Sürekli değişim ve gelişim içinde yaşayan evreni 
sembolize eder. Hayat ağacının sembolü olan servi, sedir, incir, zeytin, 
asma, hurma, palmiye, nar, meşe vb. ağaçlar ayrıca ölümsüzlüğün de 
sembolüdür.

Muska ve Nazarlık Motifi: Taşıyanı veya takanı zararlı etkilerden 
koruyup nazarı etkisiz hale getirdiğine inanılan yazılı bir kâğıt veya 
nesneye “muska ve nazarlık” denilmektedir. Anadolu’da el sanatlarında 
nazara ilişkin olarak kullanılan motifler, geometrik bir form olan eşkenar 
üçgenle sembolize edilmektedir.

Su Yolu Motifi: Yeniden doğuşun, bedensel ve ruhsal yenilenmenin, 
yaşamın akışı, sürekliliği, bereket, soyluluk, bilgelik, saflık ve erdemin 
sembolüdür. Genellikle Ege ve Akdeniz Bölgesi halı ve kilimlerinde 
olmak üzere tüm Anadolu dokumalarında sıklıkla kullanılan bir motiftir.

Akrep Motifi: Korunma amacıyla kullanılan motiflerden biridir. Toprak 
evlerde zeminde, Türkmen çadırlarında ise zeminde keçe ve kilimlerde 
kullanılmaktadır.

Çengel Motifi: Bir yere takılmaya, geçirilmeye yarayan eğri ve ucu sivri 
demir olarak bilinen çengel, el sanatlarında genellikle ‘S’ harfi şeklinde 
motif olarak kullanılmaktadır. Çengel motifi zıtlıkların yanında insanlar 
arası uyumu ve birlikteliği de anlatmaktadır. (Kadın-erkek, dağ- vadi, 
deniz-dalga vb.)

Göz Motifi: Işığı alma yetisi olan göz, ruhun dışarı açılan penceresidir. 
İyi niyetli bir bakışın yanında kötü niyetli nazarı da taşıyan bakışı 
aktaran görsel bir algı organıdır. Göz resimleri nazarlık olarak da 
kullanılmaktadır. Anadolu’da günlük yaşamda kullanılan dokumalara 
üçgen, kare, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, haç ve yıldız şeklindeki göz 
motifleri uygulanmaktadır.

Pıtrak Motifi: Dikenleri insan ve hayvanların tüylerine yapışan, tarlalarda 
yaşayan bir bitkidir. Anadolu el sanatlarında kullanılan pıtrak motifi, bu 
bitkinin yalınlaştırılarak betimlenmiş halidir. Kötü gözü uzaklaştırdığı 
düşünülen pıtrak, nazara karşı kullanılan bir motiftir.



PTT’den Hayatın İçinde Atatürk Konulu 
Sürekli Posta Pulları

PTT AŞ, Mustafa Kemal Atatürk’ün askerî ve siyasi hayatının 
dışında, günlük yaşamındaki en doğal hallerine ait görsellere 
yer verilerek hazırlanan 7 değerli “Hayatın İçinde Atatürk 
Konulu Sürekli Posta Pulları” ve ilk gün zarfını 16.07.2019 
tarihinde tedavüle sundu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından 16 
Temmuz 2019 tarihinde “Hayatın İçinde Atatürk” konulu sürekli posta 
pulları ve ilk gün zarfı satışa çıktı. Posta pulunun yer aldığı portföy 
içerisinde; “Hayatın İçinde Atatürk Konulu Sürekli Posta Pulları” (26 
x 41 mm boyutunda) 50 Kuruş, 1 TL, 1,20 TL, 2,30 TL, 4,60 TL, 7,50 
TL ve 16,20 TL, söz konusu pula ait (140 x 210 mm boyutunda) ilk gün 
zarfı ise 35 TL bedel ile PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.
gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte “PTT Pul Müzesi 
Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus/ANKARA” adresinde 



“Hayatın İçinde Atatürk Konulu Sürekli Posta Pulları 16.07.2019 
ANKARA” ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Mustafa Kemal Atatürk, yaşadığı dönemin ya da ülkemizin lideri 
olmakla birlikte, Millî Mücadele’deki liderliği, işgallerden yıpranmış 
olan ulusumuzu tekrar ayağa kaldırmadaki inancı ve başarısı ile çağdaş 
bir yönetim sistemi olan Cumhuriyeti, Türk halkına hediye ederek pek 
çok ülkeye örnek olmuştur. Atatürk, çalışkan, askeri zekası yüksek, 
azimli, cesur, dürüst, sabırlı, ileri görüşlü ve iyimser bir liderdi.  

Askeri ve siyasi hayatı dışındaki sosyal kişiliği ile de hepimize örnek 
bir insan olmaya devam eden Atatürk, kitap okumayı çok severdi ve 
muazzam bir kütüphaneye sahipti. Bizlere NUTUK başta olmak üzere 
birçok farklı konuda kaleme aldığı eseri miras bıraktı. Spor yapmayı 
çok seven Atatürk; binicilik, yüzme, kürek çekme sporlarını ustalıkla 
yapardı. Opera, halk müziği, alaturka gibi birçok müzik dalına büyük 
ilgisi vardı.



PTT’den “15 Temmuz Demokrasi Ve  
Milli Birlik Günü” Konulu Özel Gün Zarfı  
Ve Posta Kartı



Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından “15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu özel gün zarfı ve 
pul baskılı posta kartı 2019 yılı Pul Emisyon Programı kapsamında  
tedavüle sunuldu. 

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu, içerisinde 3,50 
TL bedelli özel gün zarfı (140x210 mm) ve 2 TL bedelli (105x155 
mm boyutunda) pul baskılı posta kartının yer alacağı portföy 12,50 
TL bedelle PTT İşyerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web 
adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu portföyün satışı ile aynı tarihte “Kızılay PTT Merkez 
Müdürlüğü İzmir 2 Cd. No:40 Kızılay Çankaya/ANKARA” adresinde 
“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15.07.2019 ANKARA” 
ibareli özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

PTT AŞ tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü” konulu özel gün zarfı ve pul baskılı posta kartı 15 
Temmuz 2019 tarihinde tedavüle çıktı.



Minik Karelerde, Büyük Mutluluklar PTT’de

Özel günlerinizi sevdiklerinizin fotoğraflarının olduğu pullar 
ile taçlandırın. PTT AŞ müşterilerine doğum günü, evlilik 
yıldönümü, anneler günü, babalar günü gibi özel günlerde 
ayrıcalıklı bir hizmet sunuyor. Müşterilerinin mutluluğunu 
paylaşan PTT AŞ, Kişisel Pul Hizmetiyle en sevilen fotoğrafları 
pul halinde basarak ölümsüz kılıyor.

PTT AŞ Kişisel Pul hizmeti ile müşterilerine hatıralardan silinmeyecek 
bir armağan veriyor.  Geçmişten tatlı bir esinti gibi gelen kişisel pullar, 
sevdiklerinizin yüzünde hoş bir gülümseme oluşturacak. Kişisel Pul 
Hizmeti, değer verdiklerine sevgisini göstermek isteyenlere standart 
hediyelerin dışında yeni bir alternatif sunuyor. Kişisel Pullar hatıra 
amaçlı saklanabileceği gibi gönderilerin üzerine yapıştırılarak 
posta işlemlerinde de kullanılabiliyor. Kişisel pullar ayrıca kuruluş 
yıldönümü, belli bir olayın anılması, kişisel veya ticari bir ürünün 



tanıtılması gibi amaçlarla gerçek ve tüzel kişilerin talebi üzerine ücreti 
karşılığında basılabiliyor.

Müşteriler, Kişisel Pul Hizmetine www.ptt.gov.tr, www.filateli.gov.
tr adreslerinden veya PTT işyerlerinden temin edilerek imzalanmış 
başvuru formu ve kişisel pul sözleşmesiyle ulaşabilir, nüfus cüzdanı, 
pasaport, ehliyet vb. resmi kimliklerle başvurusunu yapabilir.  
Yakınları adına başvuru yapmak isteyen müşteriler ise kişilerin yazılı 
muvafakatnamelerini başvuru formuna eklemelidir. 

Kişisel pullarda pulun şekli yatay, dikey, kalpli ve yuvarlak perforajlı 
olarak basılabiliyor. Ayrıca istenildiği takdirde kişisel pullar farklı 
şablonlarda özel tasarım pul olarak hazırlanıyor. Pul yapılacak 
görselin yatay ise 3.5 x 2.5 cm, dikey ise 3.3 x 2.8 cm ve katları 
şeklinde verilmesi, elektronik ortamda gönderilecek ise en az 300 DPI 
çözünürlükte ve TIFF veya JPEG dosyası olarak kaydedilmiş olması 
şartı bulunuyor. 

Kişisel Pul hizmet bedelleri de talep sayısına göre (Pul Üzerine 
Basılacak Değer + Hizmet Bedeli ) x ( Talep Edilen Pul Sayısı ) =  
(Toplam Ücret) hesaplanıyor. Kişisel pullar en az 25 adet olmak üzere 
25’in katları şeklinde, 25 – 100 adet arasındaki taleplerde 0,45 TL, 125 
- 500 adet arasındaki taleplerde 0,30 TL 525 ve üzeri adet arasındaki 
taleplerde 0,20 TL hizmet bedeliyle 1 veya 2 TL değerindeki pul 
üzerine basılıyor. Kişisel pullar, belgelerin tesliminin ardından 10 gün 
içerisinde müşteriye teslim ediliyor.



PTT’den “Euromed (Akdeniz’deki Kıyafetler)” 
Konulu Anma Pulu

PTT AŞ tarafından “EUROMED (AKDENİZ’DEKİ 
KIYAFETLER)” konulu “Gaziantep” ve “Antalya” yöresine 
ait geleneksel kıyafet görselleri kullanılarak hazırlanan iki 
değerli anma pulu ve ilk gün zarfı 08 Temmuz 2019 tarihinde 
tedavüle sunuldu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından 
“EUROMED (AKDENİZ’DEKİ KIYAFETLER)” konulu “iki 
değerli anma pulu ve ilk gün zarfı 2019 yılı Pul Emisyon Programı 
kapsamında bugün tedavüle sunuldu. PTT AŞ’nin 2010 yılından bu 
yana üyesi olduğu Akdeniz Posta Birliği (EUROMED) kapsamında 
sunulacak Posta pulunun yer aldığı portföy içerisinde; “EUROMED 
(Akdeniz’deki Kıyafetler)” konulu 2x2 TL bedelli (60x40 mm 
boyutunda) Anma Pulu, söz konusu pula ait (140x210 mm boyutunda) 
5,50 TL bedelli ilk gün zarfı PTT İşyerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.
gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.



Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte “PTT Pul Müzesi 
Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus /ANKARA” adresinde 
“EUROMED (Akdeniz’deki Kıyafetler) 08.07.2019 ANKARA” 
ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

İnsanoğlu var olduğundan bu yana her ortamda, içinde bulunduğu 
durum ve sosyal statüsünün gerektirdiği şekilde ve kişilik özelliklerine 
uygun olarak giyinmektedir. Akdeniz’e kıyısı olan ülkemizdeki halk 
giysileri, Akdeniz kültürünün bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Tarihi 
bir eser gibi yıllarca korunup özel zamanlarda giyilen bu kıyafetler 
Türkiye’nin vazgeçilmezi olma özelliğini her zaman muhafaza 
etmektedir.

Bindallı/Gaziantep: Gaziantep yöresinde giyilmekte olan “bindallı” adı 
verilen özel gün giysileri ülkemizin hemen hemen bütün yörelerinde 
giyilmektedir. Kırmızı ipek veya kadife kumaş üstüne dival işi tekniği 
ile sırma iplik kullanılarak yapılan işlemelerde bitkisel motifler yer 
almaktadır. Gelin başlığında, altın ve gümüş takılar ile renkli eşarp 
ve tüyler kullanılmakta olup boynunda altın paralarla süslenmiş 
gerdanlık, belinde ise altın kemer bulunmaktadır.

Gelin Giysisi/Antalya: Antalya yöresinin geleneksel gelin giysisinin 
başlığında kullanılan boncuk, pul, püskül ve iğne oyaları ile yapılan 
süslemeler başı sarar ve göğse kadar sarkar. Beli saran kemerde ve 
kısa yelekte de aynı süslemeler görülmektedir. Şalvar üstündeki önlük 
payetlerle süslenmiştir. Ayaklara ise geleneksel motiflerle işlenmiş 
tiftik yün çorap giyilmektedir.



PTT’den Denizde de Ulaşılabilir Hizmet

‘’PTT Her Yerde’’ sloganından hareketle hizmet yelpazesini 
genişleten PTT AŞ, “Deniz Postası” uygulamasını tanıttı.  
Uygulamayla birlikte Mobilize Deniz Taşıtları ile karadaki 
PTT iş yerlerinde verilen tüm hizmetlere, artık denizden de 
ulaşılacak. 

179 yıldır Türkiye’nin her bölgesinde kargo ve lojistik alanında 
hizmet veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 
Deniz Postası hizmetiyle sektöre yeni bir soluk getirecek. Dünyada 
örneği bulunmayan hizmet sayesinde, karadaki işlemler denizde de 
yapılabilecek. PTT AŞ ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ortak 
çalışmaları sonucunda hayata geçen uygulama, İstanbul merkezli 
başlayacak ve ihtiyaca göre yaz aylarında nüfus yoğunluğu yaşanan 
turistik bölgelerde de müşterilerle buluşacak.

Tanıtım toplantısında konuşan PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Mobilize Deniz Taşıtlarının 



karadaki PTT şubeleri gibi tam kapasite hizmet vereceğini söyledi. 
Konuşmasında PTT AŞ’nin Türkiye’nin dünyadaki sesi olmak için 
büyük bir özveriyle çalıştığını kaydeden Bozgeyik, şöyle konuştu: 
“Ülkemizin köklü kurumu PTT AŞ, 179 yıllık hizmet tecrübesini, 
çağın gerekleri ve imkânları doğrultusunda hayatı kolaylaştıran 
yeniliklere dönüştürerek faaliyetlerini sürdürüyor. Ulaşılabilir ve 
erişebilir hizmet anlayışımız doğrultusunda bugün de ülkemizin her 
yerinde her hizmeti vermek için gece gündüz çalışan bir ekibimiz var. 
Biz inanıyoruz ki; PTT çalışır, hayat değişir.”

Dünyada örneği bulunmayan ‘Deniz Postası’ hizmetini hayata 
geçirdikleri için kurum adına büyük bir gurur yaşadıklarını vurgulayan 
Bozgeyik, “PTT AŞ, topluma sunduğu ürün ve hizmetlerin daha 
erişilebilir ve ulaşılabilir olması için bütün lojistik ve teknolojik 
imkânları kullanarak donanımlarını geliştirmeye devam ediyor” dedi. 
Bozgeyik, PTT AŞ’nin müşterilerine hızlı ve kaliteli bir hizmet anlayışı 
sunma hedefiyle çalıştığını belirterek, “Kurumumuz, Türkiye’nin 
2023 hedefleri doğrultusunda AR-GE çalışmalarına ağırlık veriyor. 

Mobil araç uygulaması PTT AŞ’nin son dönemde geliştirdiği önemli 
uygulamalardan birisi. Teknolojinin her geçen gün daha yoğun olarak 
kullanıldığı PTT AŞ uygulamaları ile hizmeti vatandaşın ayağına 
götürüyoruz” diye konuştu.

Mobilize Deniz Taşıtları, yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan 
yerleşim yerlerinin liman bölgelerinde faaliyetlerini sürdürecek. 
Özellikle yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği tatil bölgelerinde 
Deniz Postası ile döviz işlemlerinin kolaylıkla gerçekleştirilmesi 
planlanırken, uygulamanın başlayacağı çoğu ilde adalar ile ana kara 
arasında özel kargo taşımacılığı yapılabilecek. Kış aylarında ise 
kıyı kentlerinin iş potansiyeli yüksek olan liman ya da iskelelerinde 
işlemlerin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Mobilize Deniz Taşıtı 
hizmet verecek.



ePttAVM.com Ürünleri Balkan Ülkelerinde

PTT AŞ, İhracat Platformu ready2sale.com ile ePttAVM’de yer 
alan ürünlerden, yurtdışına satılmaya uygun olanları belirleyip 
ready2sale.com aracılığıyla vatandaşlarla buluşturuyor. PTT 
AŞ böylelikle dünyada gelişen e-ticaret dinamiklerine uyum 
sağlamayı, KOBİ’lere ürünlerini yurtdışına hızlı ve kolay 
satabilme imkanı sunmayı hedefliyor.  

PTT AŞ’nin bir iştirak şirketi olan PTTEM Teknoloji ve Elektronik 
Hizmetler AŞ, ePttAVM ve ready2sale’i daha iyi noktaya taşımak için 
çalışmalarına devam ediyor. PTT AŞ, ePttAVM.com’da elde ettiği 
deneyim ve dünyada gelişen e-ticaret dinamiklerine uyum sağlayarak 
e-ticaret alanındaki faaliyetlerini artırıyor. Bu kapsamda, Dünya Posta 
Birliği Ülkeleri arasından 24 ülkenin Posta Teşkilatı ile yapılan iş 
birlikleri çerçevesinde e-ticaret protokolü imzalanarak çalışmalara 
daha önce başlanmıştı. Bosna Hersek Postası ile yapılan iş birliği 
kapsamında, ürünler Bosna Hersek Postası’na ait web sitesindeki 
e-alışveriş sekmesinde, ready2sale.com aracılığıyla hizmete sunuluyor. 

Bu hizmet ile yurtdışından ürün satın almak isteyen müşterinin 



siparişi tedarikçiler tarafından hazırlanarak e-İhracat Merkezine 
gönderiliyor. Kontrol edilen ürünler, yurtdışına gönderime uygun 
hale getirilip gümrük işlemleri tamamlanarak havayolu şirketine 
teslim ediliyor. Böylece müşteriler devlet güvencesiyle uluslararası 
alışveriş ve ihracat yapabiliyor. 



PTT Türkiye’nin Her Yerinde

Türkiye’nin köklü kuruluşu PTT AŞ, hizmet ağını genişletmeye 
hız kesmeden devam ediyor. Ankara, İstanbul, Düzce, 
Manisa, Yalova, Antalya, Trabzon, Bursa ve Nevşehir PTT 
Başmüdürlükleri bünyesinde yeni iş yerleri Temmuz ayında 
hizmete açıldı.


