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PTT AŞ’den "Milli Mücadelenin
100. Yılı Koleksiyonu"

PTT AŞ, 30 Aralık 2019 tarihinde "Milli Mücadelenin 100. Yılı
Koleksiyonu" konulu özel bir filatelik ürün tedavüle sundu.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından,
“Millî Mücadelenin 100. yılında 100 panoda 100 koleksiyon”
sloganıyla İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısı ile başlatılan
Milli Mücadele’nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında "Milli
Mücadelenin 100. Yılı Koleksiyonu" 30 Aralık 2019 tarihinde
tedavüle çıktı.
Koleksiyon 300,00 TL bedelle PTT İşyerlerinde, PTT’ye ait
www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında
satışa sunuldu. Söz konusu koleksiyonun yanı sıra, “Mustafa
Kemal Paşa” konulu Özel Tarih Damgalı Zarf 30 Aralık 2019
tarihinde 3,50 TL bedelle satışa sunuldu. Aynı gün PTT Pul Müzesi
Atatürk Bulvarı No:13 Ulus/ANKARA adresinde mesai saatleri
içerisinde "Mustafa Kemal Paşa 30.12.2019 ANKARA" ibareli
özel tarih damgası kullandırıldı.

Koleksiyon içerisinde;
• 16/05/2019 tarihinde tedavüle sunulan “Milli Mücadelenin 100. Yılı
(İstanbul)” konulu ve İstanbul posta damgalı özel gün zarfı,
• 19/05/2019 tarihinde tedavüle sunulan, “MilliMücadelenin 100. Yılı”
konulu, anma bloku, gümüş varaklı seri numaralı özel blok pul,
24’lü pul karnesi, Samsun posta damgalı ilk gün zarfı,
• 20/05/2019 tarihinde tedavüle sunulan “Milli Mücadelenin 100. Yılı
Samsun” konulu ve Samsun posta damgalı özel tarih damgalı zarf,
• 28/05/2019 tarihinde tedavüle sunulan “Milli Mücadelenin 100. Yılı
(Havza)” konulu ve Havza posta damgalı özel gün zarfı,
• 19/06/2019 tarihinde tedavüle sunulan “Milli Mücadelenin 100. Yılı
Amasya” konulu ve Amasya posta damgalı özel tarih damgalı zarf,
• 22/06/2019 tarihinde tedavüle sunulan “Milli Mücadelenin 100. Yılı
(Amasya)” konulu ve Amasya posta damgalı özel gün zarfı,
• 23/07/2019 tarihinde tedavüle sunulan “Milli Mücadelenin 100. Yılı
(Erzurum)” konulu ve Erzurum posta damgalı özel gün zarfı ve
özel tarih damgalı zarf,
• 03/09/2019 tarihinde tedavüle sunulan “Milli Mücadelenin 100. Yılı
Sivas” konulu ve Sivas posta damgalı özel tarih damgalı zarf,
• 04/09/2019 tarihinde tedavüle sunulan “Milli Mücadelenin 100. Yılı
(Sivas)” konulu ve Sivas posta damgalı özel gün zarfı,
• 27/12/2019 tarihinde tedavüle sunulan “Atatürk’ün Ankara’ya
Gelişinin 100. Yıldönümü” konulu, Ayyıldız perforajlı anma
bloku, altın varak uygulamalı seri numaralı anma bloku, dört pullu
anma bloku, Dikmen posta damgalı ilk gün zarfı,

• Ayrıca, sadece Milli Mücadelenin 100. Yılı Koleksiyonu için
üretilen, üzerinde Milli Mücadele 1919 yılı güzergahı içerisinde
yer alan İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara
illerine ait posta damgaları bulunan “Milli Mücadelenin 100. Yılı”
konulu özel ürün filatelik zarf,
• Yine sadece Milli Mücadelenin 100. Yıl Koleksiyonu için
üretilen “Mustafa Kemal Paşa” konulu 5 adet maksimum kart yer
alıyor.

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi Anısına
“Ankara Milli Pul Sergisi”

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılı sebebiyle düzenlenen
‘Ankara Milli Pul Sergisi’nin açılışı PTT Pul Müzesi’nde
gerçekleştirildi.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ile Türkiye
Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) iş birliğiyle, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhuriyetin 100. yılı olan 29 Ekim
2023’e kadar sürecek etkinlikler kapsamında düzenlenen “Ankara
Milli Pul Sergisi” ziyaretçilere açıldı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele Rotası Takip
Ediliyor
Mustafa Kemal Atatürk’ün, Millî Mücadele kapsamında izlediği
yol takip edilerek gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen
pul sergilerinin 2019 yılı finalindeki koleksiyonlar PTT Pul Müzesinde sergileniyor. Sergide yer alan pul koleksiyonları, Geleneksel Filateli, Posta Tarihi, Aerofilateli, Tematik, Maksimafilateli,
Literatür, Gençlik, Açık Filateli, Bir Pano, Modern Filateli, Kartpostal ve Efemera olmak üzere 12 alanda yarıştı.

Yarışma sonunda düzenlenen Palmares Ödül Töreni’nde, Milli
Büyük Onur Ödülü, Milli Büyük Ödülü ve En İyi Gençlik Ödülü
sahiplerini buldu. Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılı sebebi
ile düzenlenen “Ankara Milli Pul Sergisi”nde ayrıca tamamı PTT
çalışanlarından oluşan “PTT Tiyatro Kulübü” tarafından hazırlanan “Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi” adlı oyun sahnelendi.
100. Yıl Etkinlikleri Devam Ediyor
2020 yılında İstanbul, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kars’ta
yapılacak sergilerle devam edecek olan projenin 2023 yılında sonlandırılması düşünülüyor.

Palmares Ödülleri Sahiplerini Buldu

PTT AŞ ve TFDF iş birliği ile hayata geçen, Mustafa Kemal
Atatürk’ün, Millî Mücadele kapsamında izlediği yol takip edilerek
gerçekleştirilen Milli Pul Sergilerinin 2019 yılı finalinde ödül
gecesi heyecanı yaşandı. Palmares Ödül Töreni’nde
koleksiyonerlere Milli Büyük Onur Ödülü, Milli Büyük Ödülü ve
En İyi Gençlik Ödülü kategorilerinde ödül verildi.
Millî Mücadele’nin 100’üncü yıl dönümü vesilesiyle PTT
tarafından düzenlenen Millî Pul Sergisi’nde, Kurtuluş Savaşı’nın
en önemli anlarının belgesi niteliğindeki pullar bir araya getirildi.
Ödüller Sahiplerini Buldu
PTT AŞ adına verilen Milli Büyük Ödülü’nü “Osmanlı
İmparatorluğu’ndan
Türkiye
Cumhuriyeti’ne
Havacılık
Faaliyetleri” konulu koleksiyonuyla Selçuk Akar alırken,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına verilen Milli Büyük Onur
Ödülü “Aydın Vilayeti Posta Tarihi” konulu koleksiyonuyla Hakan
Berkil’in oldu. Ödül gecesi Türk Sanat Müziği Korosunun verdiği
konser, özel defile ve son olarak folklor gösterileri ile sona erdi.

PTT’den “Sakin Şehirler - 2”
Konulu Sürekli Posta Pulu Ve İlk Gün Zarfı

PTT AŞ tarafından “Sakin Şehirler Konulu Sürekli Posta Pulları”
serisinin devamı olarak “Akyaka”, “Şavşat”, “Gökçeada”,
“Mudurnu”, “Perşembe” ve “Köyceğiz” görsellerine yer verilerek
hazırlanan 6 değerli “Sakin Şehirler-2 Konulu Sürekli Posta
Pulları” ve ilk gün zarfı 23 Aralık 2019 tarihinde tedavüle sunuldu.
PTT AŞ tarafından bugün tedavüle sunulan "Sakin Şehirler-2"
konulu sürekli posta pulu 10 Krş, 50 Krş, 2,40 TL, 5,50 TL, 8,40
TL ve 19,00 TL bedelli (26x41 mm boyutunda) söz konusu pula ait
(140 x 210 mm boyutunda) 37,50 TL bedelli ilk gün zarfı PTT iş
yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli
cep uygulamasında satışa çıktı.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT Pul
Müzesi Atatürk Bulvarı No:13 Ulus/ANKARA" adresinde "Sakin
Şehirler-2 23.12.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgası
kullandırıldı.

PTT Kolaylığı İle Araç Detay
Sorgulama Hizmetleri

Hizmet ağını her geçen gün genişleten PTT AŞ, müşterilerinin
hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. İkinci el araçlar için
internetten artık tek bir tıklama ile araç bilgileri kolayca
alınabilirken, PTT kilometre sorgulama dahil birçok yeniliği
vatandaşların hizmetine sunuyor.
Yapılan yeniliklerle birlikte artık PTT Bank İnternet Bankacılığı
üzerinden; PTT Araç Hasar Sorgulama, Araç Hasar Detay
Sorgulama, Araç Değişen Parça Sorgulama ve Kilometre
Sorgulama hizmetlerine erişilebiliyor.
PTT AŞ’nin yeni uygulamasıyla birlikte özellikle “kilometre
sıfırlama” işleminin önüne geçiliyor. İkinci el araç satın almak
isteyenler aracın bilgileriyle sistemden sorgu yaparak, sıfırlama
dahi yapılsa aracın güncel kilometre, hasar, parça değişimi ve
bakım bilgilerini edinebiliyorlar. Bu hizmetten yararlanmak için
araca ait plaka numarası veya şasi numarasını girmek yeterli
oluyor.

Kullanıcılar kilometre ve son muayene tarihini öğrenmek için
6 TL, hasar, parça değişimi ve bakım bilgilerini öğrenmek için de
8 TL ücret ödemelidir. 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle hasar, parça
değişimi ve bakım bilgileri 9 TL karşılığında öğrenilebilecek.
Uygulamaya App Store ve Google Play’den ulaşılabiliyor.
PTT Bank müşterisi olmayanların sorgulama yapabilmesi için ise
iki alternatif bulunuyor. Bunlardan birisi e-ticaret platformu
“www.epttavm.com” adresi, diğeri ise “HGS Online Bakiye
Yükle” mobil uygulaması olarak vatandaşların hizmetine
sunuluyor.

PTT’den “Yazma Motifleri” Konulu
Resmi Posta Pulları

PTT AŞ tarafından Tokat’a özgü yazma motiflerine yer verilerek
hazırlanan altı değerli “Yazma Motifleri” konulu resmi posta
pulları 16 Aralık 2019 tarihinde tedavüle sunuldu.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından
tedavüle sunulan "Yazma Motifleri” konulu resmi posta pulları
(19x26 mm boyutunda)10 Kuruş, 50 Kuruş, 1 Türk Lirası, 2,40
Türk Lirası, 8,40 Türk Lirası, 19 Türk Lirası bedelle PTT iş
yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli
cep uygulamasında satışa çıktı.
ANADOLU’DAN İZLER TAŞIYOR
Yazmacılık; oyulmuş ahşap kalıplar kullanarak çeşitli boyalarla,
genellikle pamuklu bazen de ipek kumaşlar üzerine elle çizilip
resmedilerek veya basılarak yapılan kumaş süsleme sanatıdır.

En güzel örneklerini Anadolu kentleri arasındaki 600 yıllık
geçmişi ile yazmacılığın merkezi konumunda olan Tokat ilimizde
vermektedir. Desen ve kompozisyon yönünden doğal bir görünüşe
hakim olan Tokat yazmalarında doğadaki motifler özelliklerinden
hiçbir şey kaybetmeden, stilize edilerek kalıplar üzerine
aktarılmaktadır. Bu kalıpların yapımında yumuşak olması
nedeniyle genellikle ıhlamur ağacı tercih edilmektedir.
Tokat yöresinde “Karakalem” ve “Elvan” olmak üzere iki tip
yazma basılmaktadır. Çok renkli ve sağlam bir renk armonisine
sahip olan yazmalarda çoğunlukla kırmızının koyu tonları, bordo,
patlıcan moru gibi koyu renkler hakimdir. Meyve çeşidi bol olan
Tokat’ın bu özelliği yazma desenlerine konu olmuş, elması,
üzümü, kirazı ve çiçekleri motifler halinde yazmalardaki yerini
almıştır.

PTT’den Emeklilere Kargo İndirimi

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak çalışmalarını sürdüren
Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Posta ve Telgraf
Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) posta, kargo, lojistik, e-ticaret,
sigortacılık ve bankacılık gibi pek çok farklı alanda yenilikçi
çözümleriyle ülkesine hizmet ediyor.
Türkiye’de 179 yıldır güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmetin adresi
olan PTT, kargo taşımacılığında yaptığı kampanyalarla
müşterilerine birçok avantaj sağlıyor. Bu kapsamda şirket, emekli
maaşını PTT’den alan müşterilerine yönelik düzenlediği indirim
ile emeklilerin tasarruf etmesine katkıda bulunuyor. İlk maaş
ödemesi için PTT’yi tercih edecek veya başka bir bankadan aldığı
maaşını PTT’ye taşıyacak emekli müşteriler; kargo, posta kargosu
ve APS kurye gönderilerinde yüzde 20 indirim fırsatından
yararlanabiliyor.

PTT’ye Verilen “En Hızlı Yükseliş Gösteren
Kurum” Ödülü

Posta, kargo, lojistik, e-ticaret, sigortacılık ve bankacılık gibi pek
çok farklı alanda yenilikçi çözümleriyle ülkesine hizmet eden,
geçmişten bugüne müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için
çalışmalarını sürdüren PTT AŞ, İstanbul Altın Değerler Ödül
Töreni’nde “En Hızlı Yükseliş Gösteren Kurum” ödülüne layık
görüldü.
179 yıldır, geçmişten edindiği tecrübeleri geleceğe taşıyan Posta ve
Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 10 ülkeden
yatırımcıların ve Türkiye’nin önde gelen holding ve şirketlerinin
katılımıyla düzenlenen 3. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde “En Hızlı
Yükseliş Gösteren Kurum” ödülüne layık görüldü.
5 Aralık’ta yerli ve yabancı 500 şirketin katılımıyla Türkiye’nin
önemli ulusal organizasyonlarından biri olan 3. İstanbul Ekonomi
Zirvesi’nin ve İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni, Çırağan
Sarayı’nda gerçekleşti. Ülkeler arası ticaret ve iş birliği
anlaşmalarının da imzalandığı Ekonomi Zirvesi’nde bu sene 1
milyar dolar iş hacmi hedefleniyor.

Türkiye’deki yatırım fırsatları ve küresel sorunlara çözüm
getirecek panellerin düzenlendiği Zirve’de, faaliyet alanlarını en
iyi şekilde yorumlayıp uygulayarak dünyada katma değer sağlayan
yenilikçi 20 kişi ve kurum İstanbul Altın Değerler Ödülleri ile
taçlandırıldı. ‘PTT Çalışır, Hayat Değişir’ mottosuyla ulaşılabilir
ve güvenilir hizmeti müşterileri ile buluşturan PTT, son dönemde
aldığı ödüllerle hizmet kalitesini kanıtladı. Türkiye’nin en köklü
kurumlarından biri olan PTT, 2023 hedefleri doğrultusunda her
geçen gün kendini ve hedeflerini geliştiriyor. Bir dünya markası
olma vizyonu doğrultusunda ürün ve hizmet çeşitliliği ile iş ve
işlem kalitesini her geçen gün daha da geliştiren PTT, yurt içindeki
güçlü ve karar alıcı konumunun yanı sıra Dünya Posta Birliği
(Universal Postal Union-UPU) İdari Konsey Başkanlığı göreviyle
uluslararası alanda da söz sahibi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
Yerli ve milli kuruluş olarak modern Türkiye’nin ihtiyaçlarına
hızla cevap verebilen, altyapı ve AR-GE çalışmalarıyla
desteklenmiş çözümler sunan PTT, uzun yıllara dayanan kurumsal
tecrübesi doğrultusunda çağın gereklerini ve imkânlarını göz
önüne alarak ürün ve hizmetlerini güncellemek, faaliyet gösterdiği
sektörlerde geleceğe yön verecek bir yaklaşım geliştirmek, ülke
ekonomisine katkı sağlamak ve uluslararası alanda Türkiye’yi
temsil etmek hedefleri ile geleceğe ışık tutuyor.

Yeni Açılan İş Yerleri

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT AŞ, hizmet
ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Trabzon, Uşak,
İstanbul, Bursa, Yalova, Amasya ve Ankara PTT Başmüdürlükleri
bünyesinde yeni iş yerleri Aralık ayında hizmete açıldı.

Tüm görüş ve önerilerinizi e-bulten@ptt.gov.tr adresine iletebilirsiniz.
Dergilerimizi ve diğer yayınlarımızı incelemek için lütfen buraya tıklayın.

