POSTA İLE REKLAM VE PROPAGANDA, PTT İŞYERLERİNDE VE MÜZELERİNDE FİLM, FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPILMASI VE STANT AÇILMASI ÜCRETLERİ
Sıra
No
17.1

17.2

17.3

17.4

TÜRÜ
GÖNDERİLERE BASILACAK REKLAM VE
PROPAGANDA DAMGA KLİŞELERİ ÜCRETLERİ
a) Otomatik damgalar ve PTT'ce kullanılan ücret
alma makineleri (Her makinede 1 aylık tatbik
için alınacak asgari ücret)
-Büyükşehir Belediye Başkanlığı bulunan illerdeki
(Mücavir alanlarda dahil) işyerlerimizde kullanılan makineler
1- Ankara, İstanbul ve İzmir
2- Diğer Büyükşehirler
-Diğer İllerdeki işyerlerimizde kullanılan makineler
-İlçe, bucak ve Beldedeki İşyerlerimizde kullanılan
makineler
b) Özel ücret ödeme makineleri
Posta ücretleri karşılığı olarak peşin yatırılan ve
sonradan sarfedildikçe yeniden alınan paraların
BİNA, ARSA VE TESİSLERE KONULACAK
REKLAM ÜCRETLERİ

1- Damga ve klişeler PTT.ce tesbit edilecek boyutları geçmemek şartıyla
ilgililer tarafından yaptırılır.
2- PTT'ce alınacak reklamlarda talebin birden fazla olması halinde
reklam alınacak firma ihale yöntemiyle tesbit edilir. İhale sonucu çıkan ücret
tarifenin altında olamaz.
250,00
200,00
150,00

4- Bir aydan az süreli reklamlardan bir aylık ücret alınır.

% 0,4 'ü (Binde Dördü)
Yerel piyasa değerleri emsal alınarak belirlenir. Bir aylık
ücretler peşin, Bir aydan fazla reklam veren kişi ve kuruluşlara
talepleri halinde taksit uygulanır.

GÖNDERİ ÜZERİNE ALINACAK REKLAM
ÜCRETLERİ
Pencereli veya adres etiketli olan gönderilerde;
10.000 adede kadar
-Zarf önyüzü yarısına veya arka yüzünün tamamına

1- Pencereli veya adres etiketli olan gönderilere ait zarfın ön yüzünün yarısına veya arka yüzünün tamanına PTT nin
onayı alınmak kaydıyla reklam alınabilir.
2- PTT'nin onayı alınmadan üzerine reklam alınarak postaya verilen gönderilerden reklam ve propaganda
ücretinin 4 katı ücret alınır.
3- Bir ay içerisinde 10.000 adet ve üzerinde gönderi veren müşterilerden bu ücret alınmaz.

0,75

Fotoğraf
Çekimi

BİRİMİ

İŞ YERİ

ÜCRET (TL)

Saat

Tüm işyerleri
ve Müzeler

3.000

Saat

Günlük
(Bir işyeri için)
Stant açma
Günlük
(Bir işyeri için)

Ücretlere KDV Dahildir.

1- Binalara, arsalara,tesislere ve cihazlara konulacak reklamlar ve otomatlardan alınacak ücret, yerel piyasa
değerleri emsal alınarak, 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık olmak üzere ilgili Başmüdürlükçe (KDV dahil) tesbit edilir.
2- PTT Birimlerince alınacak reklamlarda talebin birden fazla olması durumunda reklam alınacak firma ihale
yoluyla belirlenir.
3- Bir aydan az süreli reklamlarda bir aylık ücret alınır.

0,05

ÇEKİM
TÜRÜ /
KONUSU
Reklam Filmi
sinema, dizi
film, belgesel,
klip çekimi vb.

17.5

3- Reklam ücretleri peşin olarak tahsil edilir.

50,00

GÖNDERİLERE YAPIŞTIRILACAK (TATBİK
EDİLECEK) REKLAM VE PROPAGANDA ETİKET
ÜCRETLERİ
-Adet başına

PTT İŞ YERLERİNDE ve MÜZELERİNDE FİLM VE
FOTOĞRAF ÇEKİMİ
YAPILMASI ve STANT AÇILMASI

A Ç I K L AM A L A R

ÜCRET (TL)

Tüm işyerleri
ve Müzeler
Genel
Müdürlük,
Başmüdürlük,
Müzeler ve I.
ve II. Sınıf
Merkezler
III. ve IV. Sınıf
Merkezler ile
Şubeler ve
Acenteler

İlk saati takip eden her bir saat için, ilk saat dilimindeki ücretin % 20’si oranında indirim uygulanır.
Günlük çekim saati toplam 3 saati geçemez. (Ücret Tarifesi)

150

400
Aynı konuda, bir işyerinde, mesai günlerinde, aralıksız 10 gün ve daha fazla kiralamada % 20 indirim uygulanır.

150

9805 Stok Nolu Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi

