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Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, Türkiye’nin 81 ilinde 
geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 180 yıldır faaliyetlerini geliş-
tirerek müşterilerine güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sun-
mayı amaçlayan Şirketimizin düzenlediği birçok kampanyayla 
emeklilerimizin her zaman yanında olduğunu belirtti. 

Emeklilerin hayat standartlarının artırılmasına katkıda bulunmak 
için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Hakan Gülten, Şirke-
timiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan pro-
tokolle emekli maaşını üç yıl boyunca Şirketimizden alma taahhü-
dü veren emeklilerin, maaş oranına göre 750 TL’ye varan nakit 
promosyon ödemesi aldıklarını dile getirdi. 

Sayın Gülten; “Türkiye genelinde yaklaşık 13 milyon emeklimiz 
bu promosyondan faydalanıyor. Hayatlarının büyük bir bölümün-
de bu ülkeye hizmet etmiş emeklilerimize sunulan hizmetlerimiz 
başta olmak üzere ülkemize sosyal sorumluluk bilinci ve kamu 
yararı anlayışıyla hizmet vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

PTT’den Emekliye Avantajlı Promosyon 
Ödemesi Devam Ediyor



Evde maaş ödemesiyle emeklilere ayrıcalıklı bir hizmet sundukla-
rını dile getiren Genel Müdürümüz Sayın Gülten; “Emeklilerimiz, 
promosyon ödemelerini evde ödeme hizmeti ve Türkiye genelinde 
en yaygın iş yeri ağına sahip olan Şirketimizin 5 binin üzerindeki 
iş yerlerinden veya 4 bine yakın PTT ATM’si ile 14 bin kamu ban-
kası ATM’sinden alıyor” diye konuştu.

Promosyon 3 İş Günü İçerisinde Ödeniyor

Ücretlerin Şirketimize promosyon başvurusu yapan emekli hak 
sahiplerine başvuru tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde peşin 
olarak yapıldığını ifade eden Sayın Gülten, “2020-2023 yıllarını 
kapsayan yeni dönem promosyon ödemesi kapsamında emekli 
aylığı 1500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 500 TL, 1500 ve 
2500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL, 2500 TL üstünde 
olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor” dedi.



Emekli maaşı promosyon taahhüdü sona eren hak sahiplerinin iş 
yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan başvurularını yeniliyor, 
promosyon bedellerini hesaplarına yatırıyoruz.

Müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı için koronavirüs etkile-
rine karşı gerekli tedbirler konusunda çalışmalarımızı geliştirerek 
sürdürüyoruz. Emekli maaşı promosyon taahhüdü sona eren hak 
sahiplerinin iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan başvurula-
rını yeniliyor, promosyon bedellerini hesaplarına yatırıyoruz.
Maaşını Şirketimizden alan emekli hak sahipleri, maaşlarını ve 
promosyon ödemelerini 4 bine yakın PTT ATM’si ile kamu banka-
larının toplam 14.000 ortak ATM’sinden iş yerlerimize gelmeden 
kolaylıkla alabiliyorlar. 

Tüm İşlemler İçin Önlem Aldık

Siz değerli müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlıklarını koru-
mak amacıyla ülke genelinde bulunan yaygın iş yerlerimizde, 
gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar müş-
teriyi sırayla iş yerlerimize alarak işlemlerinizi yapıyoruz. İşlem-
lerini internet ya da ATM kullanarak yapamayan vatandaşlarımızı 
kontrollü bir şekilde iş yerlerimizde misafir ediyoruz.

Emekli Maaşını PTT’den Alan Müşterilerin 
Başvuruları Otomatik Yenileniyor 



Tedbirler Artırılmaya Devam Ediyor

Toplum sağlığı için birçok ilave tedbir alınması gereken mevcut 
dönemde iş yerlerimiz aracılığıyla fatura tahsilatı, para yatırma ve 
gönderme gibi birçok bankacılık işlemini PTTBank İnternet Ban-
kacılığı ve PTTBank mobil uygulamalar ile 7 gün 24 saat yapabi-
lirsiniz. İnternet bankacılığı üyeliği olmayan müşterilerimiz, 
‘Anında Şifre’ hizmetiyle hesaplarını, PTTBank İnternet Bankacı-
lığı Başvuru Formu ve Taahhütnamesi’ni internet üzerinden kabul 
edip onaylamak suretiyle iş yerlerimize gitmeden internet banka-
cılığına açabiliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tedbirlerde yer alan sosyal mesafe 
kurallarına da uyum sağlayarak, sizlerin ve müşterilerimizin sağlı-
ğını korumayı hedefliyoruz. Tüm işlemlerinizi güvenli ve sağlıklı 
bir şekilde yerine getirmek için her zaman hazır olduğumuzu bil-
menizi ister, sağlıklı günler dileriz. 



Savaşta, salgında ya da afette 180 yıldır Türk Milletinin yanında 
yer alarak güvenilir hizmet sunan Şirketimiz, son dönemde dünya-
da yayılan koronavirüse karşı tüm tedbirleri alıyor.

Şirketimiz; posta, kargo, lojistik, sigortacılık ve bankacılık gibi 
birçok farklı alanda Türkiye’nin her yerinde güvenilir, hızlı ve ka-
liteli hizmeti 180 yıldır vatandaşla buluşturuyor. Koronavirüs ted-
birleri kapsamında öncelikle vatandaşın sağlığı anlayışıyla yola 
çıkan Şirketimiz, dağıtım araçlarını, iş yerlerini, servis araçlarını 
ve müşterilerin temas edebileceği alanları büyük bir özenle dezen-
fekte etti.

Şirketimiz, müşterilerin ve personelin sağlığı için koronavirüse 
karşı alınan tedbirler kapsamında günlük para çekme limitini 3 bin 
TL'ye yükseltti. Müşteriler paralarını, yaygın PTT ATM'lerinden 
ve kamu bankası ortak ATM'lerinden kolaylıkla çekebiliyor.

PTT AŞ Koronavirüse Karşı Tüm 
Tedbirleri Alıyor



Cumartesi Günleri Sadece Nitelikli Gönderi Dağıtımı 
Yapılıyor

Çalışanların sağlığının korunması ve hizmetlerin aksatılmadan 
yürütülmesi açısından; ikinci bir duyuruya kadar cumartesi günle-
ri hızlı tebligat, telgraf, posta kargosu / kargo kapsamında pasaport 
bulunan nitelikli gönderilerin dağıtım hizmeti verilecek, tebligat, 
APS Kurye (pasaport hariç), kayıtlı posta gönderileri ile kayıtsız 
posta gönderilerinin dağıtım hizmeti ise verilmeyecek. Kargomat 
7/24 cihazı bulunan illerde ihbarlı gönderilerden alıcı telefon nu-
marası bulunanların Kargomat 7/24 cihazına konulmasına özen 
gösterilecek.

Personel Tedbirler Kapsamında Bilgilendiriliyor

Çalışanlarının ve vatandaşın sağlığını korumak için tedbiri elden 
bırakmamak adına büyük bir özveriyle çalışan Şirketimiz, perso-
nelini koronavirüs ile ilgili bilgilendirerek, bilinçli bir şekilde ha-
reket etmesini sağladı. Vatandaşa verilen hizmetin aksamaması 
için ilk günden itibaren önlemlerini alan Şirketimiz, Sağlık Bakan-
lığı tarafından açıklanan tüm kurallara çalışanlarının ve vatanda-
şın uymasının önemine dikkati çekti.Şirketimiz tarafından bu 
doğrultuda virüsün yayılmaması için sosyal temasın en aza indiril-
mesi ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiği açıklamaları 
yapılarak, vatandaşın tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği 
olağanüstü mücadeleye katkı sunması gerektiği vurgulandı.



Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında 
müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren 
Şirketimiz, 65 yaş üstü emeklilerin maaşını konutlarına götürüyor.

Türkiye’nin her yerinde posta, kargo, lojistik, sigortacılık ve ban-
kacılık gibi birçok farklı alanda güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmet 
sunan Şirketimiz, koronavirüse karşı aldığı tedbirleri artırdı. Şir-
ketimizden maaşını alan 65 yaş üstü emekli hak sahipleri, e-Dev-
let üzerinden yapacakları başvuru ile maaşlarını konutlarında 
alıyor.

Müşterilerin, e-Devlette bulunan �“Sosyal Güvenlik Kurumu Hiz-
metleri / Emeklilik Uygulamaları’’ başlığı altında türüne göre 
“Emekli Banka Değişikliği’’ sekmesinden “PTT Konutta Teslim” 
seçeneğini tercih etmeleri yeterli oluyor.

PTT’den 65 Yaş Üstü Emeklilere Konutta 
Maaş Ödemesi



Sosyal Yardım Ödemeleri ATM’lerden Kolayca Alınacak

Ayrıca sosyal yardım ödemeleri alan müşteriler, Türkiye’nin dört 
bir yanında bulunan ve düzenli olarak dezenfekte edilen PTT 
ATM’leri ve kamu bankası ATM’lerinden işlemlerini kolayca ger-
çekleştirebiliyor. PTT Sosyal Kartı olmayan veya kayıp bildiri-
minde bulunan hak sahiplerine anında kart tahsisi yapılıyor. 

Müşteriler, fatura ve vergi tahsilatı işlemleri için, PTTBank inter-
net bankacılığı ve mobil uygulamaları 7 gün 24 saat kullanabili-
yor, dileyen müşteriler işlemlerini PTT ATM’lerinden de yapabili-
yor.



Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının-
dan müşterilerimizi ve çalışanlarımızı korumak adına tedbirleri-
mizi alıyoruz. Bu kapsamda tüm iş yerlerimizde sosyal mesafe ku-
ralını uyguluyoruz.

Tüm iş yerlerimizde sosyal mesafe kuralını uyguluyor, şube ve 
gişelerde görevli personel sayımızın en fazla iki katı kadar müşte-
riyi içeride misafir ederek, işlemlerini sırayla gerçekleştiriyoruz.  
Bu kapsamda müşterilerimizden hem içeride hem dışarıda sıra 
beklerken 1 metre mesafe kuralına uymaları noktasında gerekli 
özeni göstermelerini bekliyoruz. 

Koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında gişe ve bankacı-
lık işlemlerini iş yerlerimize gelmeden PTT Bank İnternet Banka-
cılığı, PTT mobil uygulaması veya PTT ATM’lerinden kolaylıkla 
gerçekleştirebilirsiniz.

PTT’den Sosyal Mesafe Kuralı Uyarısı



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koronavirüs 
tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000’er TL 
tutarındaki ödemelerini 1 Nisan tarihinden itibaren iş yerlerimiz-
den ve ATM’lerden vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. 

Ödeme tarihi ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre 
belirlendi. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan’da, 1 
ve 6 olanlar 2 Nisan’da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan’da, 3 ve 8 olanlar 4 
Nisan’da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan’da ihtiyaç ödemelerini aldı.

İş yerlerimizde yoğunluğun önüne geçebilmek amacı ile Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler 
sonucu 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yardım ödemeleri öne 
çekilerek, işsizlik ödenekleri ile aynı döneme denk gelmemesi 
sağlandı. Bu kapsamda Şirketimizde hesabı bulunan işsizlik öde-
neği almaya hak kazanmış müşterilerimizin işsizlik ödemelerini 5 
Nisan tarihinden itibaren hesaplarına yatırmaya başladık.

PTT’den İhtiyaç Sahiplerine 
Ödemeler Başladı



Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 
virüsün yayılmaması için sosyal temasın en aza indirilmesi gerek-
tiğini hatırlatıyor, vatandaşlarımızın tüm kamu kurum ve kuruluş-
larının verdiği olağanüstü mücadeleye katılarak kurallara uyması-
nın önemli olduğunu vurguluyoruz.

İşlemlerini internet ya da ATM’den yapamayan vatandaşlarımızı 
kontrollü bir şekilde iş yerlerimizde misafir ediyoruz. Sosyal 
mesafe kuralına uygun olarak iş yerlerimizde bulunan gişelerde 
görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar müşteriyi sıray-
la iş yerlerimize alarak işlemlerini yapmayı sürdüreceğiz. Ayrıca iş 
yerlerimizde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM’ler-
den ücretsiz günlük para çekme limitini 3 bin TL'ye yükselttiğimi-
zi hatırlatmak isteriz. 

Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana Şirket 
olarak gerekli tedbirleri aldık. Tüm iş yerlerimizde, dağıtım ve 
servis araçlarımızda ve müşterilerin temas edebileceği alanlarda 
Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda dezenfeksiyon 
çalışmalarını düzenli olarak yaparak, müşterilerimizin ve persone-
limizin sağlığını korumaya devam ediyoruz.  



Şirketimiz 19 Mart 2020 tarihinde "Beşiktaş JK 117. Kuruluş Yılı" 
konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

"Beşiktaş JK 117. Kuruluş Yılı" konulu özel gün zarfı ile aynı 
tarihte “Beşiktaş PTT Başmüdürlüğü Sinanpaşa, Beşiktaş Çarşısı 
Ortabahçe Cad. Beşiktaş/İSTANBUL” adresinde mesai saatleri 
içerisinde "Beşiktaş JK 117. Kuruluş Yılı 19.03.2020 İSTAN-
BUL" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırıldı. 

Konuya ilişkin özel gün zarfları 5,00 TL bedelle www.filateli.gov.tr 
web adresinde, filateli cep uygulamasında ve iş yerlerimizde 
abone sayısı kadar satışa sunuldu.

PTT AŞ’den "Beşiktaş JK 117. Kuruluş Yılı" 
Konulu Özel Gün Zarfı



Şirketimiz 14 Mart 2020 tarihinde "Türkiye Tarihi Evleri Koruma 
Derneği Eski Kaynaklardan Seslendirilmemiş “Dede Efendi Eser-
leri Konseri” konulu özel gün zarfını tedavüle sundu. "İstanbul 
PTT Bölge Başmüdürlüğü Filateli ve Pul Galerisi Büyük Postane 
Cad. Mermerhan No:7/9 Sirkeci Fatih/İSTANBUL" adresinde 
mesai saatleri içerisinde "Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği 
Eski Kaynaklardan Seslendirilmemiş Dede Efendi Eserleri Kon-
seri   14.03.2020 İSTANBUL" ibareli özel gün zarfına ait özel 
tarih damgası da kullandırıldı.

Konuya ilişkin özel gün zarfları 5,00 TL bedelle www.filateli.gov.tr 
web adresinde, filateli cep uygulamasında ve iş yerlerimizde 
abone sayısı kadar satışa sunuldu.

PTT’den “Dede Efendi Eserleri Konseri" 
Konulu Özel Gün Zarfı



Şirketimiz ile görme engellilere tamamen ücretsiz rehber köpek 
desteği sağlayan Rehber Köpekler Derneği, Ankara’da “Yardımcı 
Köpekler” Pul Lansmanı gerçekleştirdi. 

Şirketimiz Değerli Kağıtlar Dairesi Başkanı Sayın Mehmet Orhon 
toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “PTT olarak pullarımız-
da insanlığın en yakın dostu ve yardımcısı olarak gördüğümüz kö-
peklere yer vermekten dolayı çok mutluyuz” dedi. Köpeklerin 
tarih boyunca farklı misyonlarla insanların yanında olduğunu kay-
deden Sayın Orhon, Emniyet güçlerimize yardımcı olan özel eği-
timli ‘görev köpekleri’, her türlü afet durumunda insan arama ve 
kurtarma çalışmalarına katılan ‘arama köpekleri’ ile engelli ve 
yaşlı bireylere eşlik eden, onlara güvenli ve bağımsız hareket kabi-
liyeti sağlayan ‘rehber köpeklerin’ insanlığın yaşamını kolaylaştır-
makta olduğunu vurguladı.

Kültürel bir tanıtım materyali olan ve ait olduğu ülkenin tarihini, 
coğrafyasını, kültürünü, geleneklerini ve güzel sanatlarını yansıtan 
pulların, tüm dünyayı dolaştığını ve koleksiyonerler sayesinde bir 
kültür mirası olarak nesilden nesile aktarıldığını belirten Değerli 
Kağıtlar Dairesi Başkanımız Sayın Orhon, “PTT olarak pullara bu 
sorumluluk bilinciyle yaklaşıyor, çeşitli temalarda hazırladığımız 
pullarla tarihimize ve kültürümüze hizmet ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.

“Hayat Kurtaran Köpekler’’ PTT Pullarında



Tedavüle sunulan ilk gün zarflarında Braille alfabesine de yer ve-
rildiğini kaydeden Sayın Orhon, “PTT olarak görme engelliler ko-
nusundaki hassasiyetimizi bir kez daha vurguladık. Ayrıca, ‘Yar-
dımcı Köpekler’ hakkında farkındalığın artırılmasını hedefliyo-
ruz” diye konuştu. Bu yıl Ocak ayında yaşanan Elazığ depreminde 
de göçük altından kurtarma çalışmalarında AFAD ekiplerine ve 
gönüllülere arama köpeklerinin yardım ettiğini hatırlatan Orhon, 
“Zor zamanlarımızda yanımızda olan köpek dostlarımız bizim için 
her zaman çok kıymetli” dedi.

“PTT, hayvan hakları ve engelli hakları konularında toplum-
sal farkındalığa katkı sağlıyor”

Şirketimiz tarafından yıllık olarak hazırlanan ve yüzlerce konu 
önerisi arasından seçilen 2020 Yılı Pul Emisyon Programı’nda 
‘Yardımcı Köpekler’ konusunun emisyon programına alınmasının 
önemine vurgu yapan Rehber Köpekler Derneği Başkanı Av. Nur-
deniz Sayın Tunçer, “PTT, hem hayvan hakları hem engelli hakları 
hem de çevreye duyarlılık konularında toplumsal farkındalığın 
yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. PTT’ye günceli ve gündemi yaka-
layan anlayışı için müteşekkiriz. Sosyal sorumluluk çalışmalarına 
imza atan Derneğimizin PTT gibi büyük bir kamu kuruluşu ile 
ortak bir çalışmayı hayata geçirmesinden dolayı oldukça mutlu-
yuz. Öyle ki ‘Yardımcı Köpekler’ konulu anma pulu sayesinde 
Rehber Köpekler ilk kez resmi kimliğiyle ülke tarihimize geçmiş 
oldu” dedi.

“Eğitimli Köpekler Sayesinde Birçok Hayat Kurtuldu”

Ankara AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Kartal Muhçı, 
insan hayatının söz konusu olduğu bütün afet ve acil durum halle-
rinde görev yapan bir ekip olduklarını, dünyanın dört bir yanında 
görev yaptıklarını belirtti. Türkiye’nin de bir deprem ülkesi oldu-
ğunu ve arama kurtarma köpeklerine böyle durumlarda ihtiyaç du-
yulduğunu ifade eden Sayın Muhçı, “Geçtiğimiz aylarda Ela-
zığ’da deprem afeti yaşadık. Arama kurtarma köpeklerimizi bu tür 
afetlerde yoğun olarak kullanmaktayız ve bize büyük destek sağlı-
yorlar. Bu köpekler bizim enkaz altı dinleme cihazlarımızdan bir 
işaret alamadığımız zamanlarda yol gösterici oluyor. Arama kur-
tarma köpeklerimiz sayesinde Elazığ depreminde enkaz altında 
bulunan bir vatandaşımızı yaklaşık 22 saat sonra bir mucizeyi ger-
çekleştirerek kurtardık” ifadelerini kullandı. 



Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan Şirketimiz, hizmet 
ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Ankara, Bursa ve 
Gaziantep PTT Başmüdürlükleri bünyesinde yeni iş yerleri Mart 
ayında hizmete açıldı.

Tüm görüş ve önerilerinizi                                   adresine iletebilirsiniz.

Dergilerimizi ve diğer yayınlarımızı incelemek için lütfen buraya tıklayın.

e-bulten@ptt.gov.tr

Yeni Açılan İş Yerleri

https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/BilgiBankasi.aspx#ptt_yayinlarimiz
https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Anasayfa.aspx
https://twitter.com/PTTKurumsal?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/Ptt.Kurumsal/
https://www.instagram.com/pttkurumsal/?hl=tr

