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Sosyal Mesafe Hayat Kurtarır

Şirketimiz koronavirüsün yaşamımızı etkilediği bu süreçte 
sosyal yardım, işsizlik maaşı ve emekli maaşı alan müşterileri-
mize güvenli bir şekilde hizmet vermeyi sürdürüyor.

Siz değerli personellerimiz ve müşterilerimizin sağlığı için iş 
yerlerimizin önünde sosyal mesafe kurallarına uygun düzenle-
meler yapıyoruz. Emniyet teşkilatımız ile iş birliği içinde vatan-
daşımızı sosyal mesafe konusunda uyarıyor, hijyen tedbirlerini 
hatırlatıyoruz.

İş yerlerimizde meydana gelebilecek yoğunluğun azaltılmasına 
destek olmak için işlemlerin Türkiye’nin dört bir yanında bulu-
nan ve düzenli olarak dezenfekte edilen PTT ATM’lerimizden ve 
PTTBank İnternet Bankacılığı uygulamamızdan yapılabileceğini 
hatırlatmak isteriz.   



Yoğunluk Yaşanan İş Yerlerimizi Kapattık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik 
İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştiri-
len sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı iş yerlerimizde yaşanan 
yoğunluğun, siz değerli çalışma arkadaşlarımız ve müşterilerimizin 
koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi 
amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren;

Sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğun-
luk yaşanan iş yerlerimiz ikinci bir açıklamaya kadar kapatıldı.

Bu süreçte sosyal yardım ödemeleri, İl Emniyet Müdürlüklerimiz 
ile iş birliği içerisinde; dağıtıcılarımız, kolluk kuvvetlerimiz ve bek-
çilerimizle birlikte evlerde yapılıyor.

Kapatılmayan iş yerlerimizde ise gün içinde yoğunluğun artışına 
göre hizmetimiz durdurulabiliyor.

Toplum sağlığımız için tedbirlerimizi artırmaya ve Türkiye için 
çalışmaya devam ediyoruz. Geçirdiğimiz bu zorlu süreçte gösterdi-
ğiniz özveri ve çalışmalarınız için teşekkür ederiz.



İşkur Ödemeleri PTT Aracılığıyla Yapılıyor

İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi 
ve kısa çalışma ödemelerinin hak sahiplerine elden teslimi, dağı-
tıcılarımız tarafından gerçekleştiriliyor.

Şirketimiz ile İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında 
iş yerlerimizden ödenen işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, 
ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerini, korona-
virüs hastalığı ile mücadele kapsamında; ilk etapta 600 bin va-
tandaşımıza konutlarında teslim ettik. 

Koronavirüs tehdidine karşı, müşterilerimizin ve sizlerin sağlığı-
nı korumak, sosyal teması azaltmak amacıyla var gücümüzle 
çalışıyoruz. 



Ücretsiz Maske Dağıtımı Başladı

Koronavirüs hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında Tür-
kiye’nin Milli Pazar Yeri ePttAVM.com üzerinden vatandaşla-
rımıza ücretsiz olarak maske sağlanıyor, kargo gönderimleri ise 
PTT Kargo ile ücretsiz gerçekleştiriliyor. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mız ile Sağlık Bakanlığı’mızın 
almış olduğu karar doğrultusunda https://maske.epttavm.com 
üzerinden kendiniz ve aile üyeleriniz için hiçbir ücret ödeme-
den maske temin edebilirsiniz.

Ücretsiz maske temini için, aile üyelerine ait bilgileri 
https://maske.epttavm.com adresindeki formda doldurmanız 
yeterli olacak. Vatandaşlarımızın her hafta “1” paket maske 
(5 adet) alma hakkı bulunuyor. Maskeleriniz, PTT Kargo ile 
ücretsiz olarak adresinize getiriliyor. 

Sağlığınız için her türlü tedbiri almaya devam ediyor, iyi çalış-
malar diliyoruz.



PTT Günlük Para Çekme Limitini Yükseltti

Şirketimiz koronavirüs hastalığı ile mücadele kapsamında müş-
terilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam 
ediyor. Bu kapsamda PTT ATM’lerimizden günlük ücretsiz para 
çekme limitini 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 3 bin TL’den 5 bin 
TL’ye çıkardık.

Para çekme işleminizi, PTTKart’ınız ile tüm kamu ATM’lerin-
den de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, PTT 
ATM’lerimizden tek seferde çekilebilecek nakit tutarı limitini de 
1500 TL’den 3 bin TL’ye çıkardığımızı hatırlatmak isteriz.



PTT ‘En İyi Avrupa Pulu’ 
Yarışmasına Katılıyor

Şirketimiz, 2002 yılından bu yana düzenlenen ‘En İyi Avrupa Pulu’ 
yarışmasına “Avrupa 2020 (Tarihi Posta Yolları)” konulu tek değerli 
anma pulu ile katılıyor.  

Şirketimiz Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından Osmanlı Devleti 
yol sisteminin başlangıcının ve ayrım güzergâhlarının tema olarak 
işlendiği Avrupa 2020 (Tarihi Posta Yolları) konulu tek değerli 
anma pulu ile yarışmaya katılacak. Avrupa Kamu Posta İşletmecile-
ri Birliği (PostEurop) tarafından 9 Mayıs 2020 ve 9 Eylül 2020 
tarihleri arasında düzenlenecek ‘En İyi Avrupa Pulu’ yarışmasında 
https://www.posteurop.org/europa2020 internet adresi üzerinden oy 
verilebilecek. 

Her yıl Avrupa'nın en iyi anma pulunu belirlemek için organize 
edilen yarışmanın kazananı ise Ekim 2020'de İrlanda'nın Dublin 
şehrinde düzenlenecek PostEurop Genel Kurulu’nda açıklanacak. 
Bu yıl "Tarihi Posta Yolları" temasıyla oluşturulan pullarda, dünya 
çapında en bilinen yolların, seyahat yöntemlerinin yanı sıra zengin 
posta mirasını oluşturan birçok konunun tarihi çeşitliliğine tanıklık 
edilecek.    



PTT’den Anneler Günü’ne Özel 
İndirim Sürprizi

Şirketimiz, Anneler Günü için hazırladığı kampanya ile kargo 
taşımacılığında tüm müşterilerimizin yüzünü güldürdü. Kam-
panya kapsamında müşterilerimiz, 4-8 Mayıs 2020 tarihleri ara-
sında yurt içi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerini 
yüzde 25 indirimli gönderdi.

Türkiye’de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok farklı 
alanda 180 yıldır kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçla-
yan Şirketimiz, özel günlerde de müşterilerimizin hayatını ko-
laylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Şirketimiz, hazırla-
dığı kampanya kapsamında Anneler Günü’ne özel 4-8 Mayıs 
2020 tarihleri arasında yurt içi varışlı APS Kurye ve posta kargo-
su gönderilerine yüzde 25 indirim uyguladı.

Ayrıca Türkiye’nin Milli e-Ticaret Platformu ePttAVM.com’da 
Anneler Günü’ne özel büyük indirimleri müşterileriyle buluştur-
maya devam ediyor.



Şirketimiz; "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. 
Yılı" konulu anma pulu, ilk gün zarfı ve blok pulların yer aldığı 
portföyü 23 Nisan 2020 tarihinde tedavüle sundu.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılı" konulu 
3 TL (38x114 mm boyutunda) bedelli AR (Artırılmış Gerçeklik) 
uygulaması yer alan anma pulu, söz konusu pula ait (140x200 
mm boyutunda) 5 TL bedelli ilk gün zarfı ve içerisinde 3x10 TL 
bedelli seri numaralı blok pulların (41x78 mm boyutunda) yer 
aldığı portföy, 50 TL bedelle iş yerlerimizde, www.filateli.gov.tr 
web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Ayrıca, koronavirüs hastalığının yayılmasını önlemek ve toplum 
sağlığını korumaya destek olmak amacı ile alınan tedbirler nede-
niyle müşteriler, filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden ya-
pabilecek. 23 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulan ilk gün zarfını 
posta damgası ile talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr ad-
resinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın 
alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek. Müşte-
rilerin hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta 
damgası talepleri, 23 Nisan 2020 itibarıyla 3 ay içerisinde Şirke-
timize iletildiği takdirde karşılanacak.

TBMM’nin Açılışının 100. Yılına 
Özel Filatelik Ürünler



Şirketimiz "Ramazan Gelenekleri" konulu anma pulu, ilk gün 
zarfı ve ilk gün damgasını 30 Nisan 2020 tarihinde tedavüle sun-
du.Tedavüle sunulan "Ramazan Gelenekleri" konulu 3 TL+10 
kuruş bedelli (38x76 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula 
ait (140 x 200 mm boyutunda) 5,00 TL bedelli ilk gün zarfı iş yer-
lerimizde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygu-
lamasında satışa çıktı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte “Eyüp Sultan 
PTT Merkez Müdürlüğü Defterdar Mah. Eyüp Sultan Bulvarı 
No:38 Eyüpsultan/İSTANBUL" adresinde "Ramazan Gelenekleri 
30.04.2020 İSTANBUL" ibareli ilk gün damgası kullanıldı.

Ayrıca, koronavirüs hastalığının yayılmasını önlemek ve toplum 
sağlığını korumaya destek olmak amacı ile alınan tedbirler nede-
niyle müşteriler, filatelik işlemlerini iş yerlerine gelmeden yapabi-
lecek. Satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgası ile talep eden 
müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi 
itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı 
olarak gönderilebilecek. Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler 
için ilk gün damgası ve posta damgası talepleri, 30 Nisan 2020 
itibari ile 3 ay içerisinde Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

“Ramazan Gelenekleri” Konulu Anma Pulu



"2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı 
Kültür Yılı" Konulu Özel Gün Zarfı

Şirketimiz tarafından, 28 Nisan 2020 tarihinde "2020 Türkiye-Ür-
dün Karşılıklı Kültür Yılı" konulu özel gün zarfları, 5,00 TL be-
delle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve 
iş yerlerimizde abone sayısı kadar satışa sunuldu.

Koronavirüs hastalığından dolayı toplum sağlığını korumaya 
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve 
müşterilerin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden yapabil-
meleri için önlemler aldık. 

Satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgası ile talep eden müşteri-
lere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 
6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönde-
rilebilecek. Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün 
damgası ve posta damgası talepleri, 28 Nisan 2020 itibari ile 3 ay 
içerisinde Şirketimize ilettikleri takdirde karşılanacak.



''Anadolu Motifleri-3'' Konulu Resmi 
Posta Pulları 

Şirketimiz Sinekli, Seleser, Koç boynuzu, Aslan başı ve Kurtağzı 
motiflerine yer verilerek hazırlanan beş değerli “Anadolu Motifle-
ri-3” Konulu Resmi Posta Pulları 17 Nisan 2020 tarihinde 
tedavüle sundu.

Tedavüle sunulan "Anadolu Motifleri-3" Konulu Resmi Posta 
Pulları (19x26 mm boyutunda) 20 kuruş, 60 kuruş, 1,00 TL, 3,00 
TL ve 9,00 TL bedelle işyerlerimizde, www.filateli.gov.tr web ad-
resinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı. 



''Türk Polis Teşkilatı 175 Yaşında'' 
Konulu Özel Gün Zarfı

Şirketimiz 10 Nisan 2020 tarihinde "Türk Polis Teşkilatı 175 Yaşın-
da" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.
 
10 Nisan 2020 tedavül tarihinde "Ulus PTT Merkez Müdürlüğü 
Atatürk Bul. No:7 Ulus/ANKARA" adresinde mesai saatleri içeri-
sinde "Türk Polis Teşkilatı 175 Yaşında 10.04.2020 ANKARA" 
ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullanıldı.

Konuya ilişkin özel gün zarfları 5,00 TL bedelle www.filateli.gov.tr 
adresinde, filateli cep uygulamasında ve işyerlerimizde abone 
sayısı kadar satışa sunuldu. Ayrıca Şirketimiz, Koronavirüs hastalı-
ğından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, işyerleri-
mizde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik 
işlemlerini işyerlerimize gelmeden yapabilmeleri için 
çalışma başlattı.

Satışa sunulan özel gün zarfını posta damgası ile talep eden müşte-
rilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari 
ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gön-
derilebilecek. Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için özel 
tarih damgası ve posta damgası talepleri, 10 Nisan 2020 itibari ile 3 
ay içerisinde iletildiği takdirde karşılanacak.



"Milli Mücadele’nin 100.Yılı (Şanlıurfa)" 
Konulu Özel Gün Zarfı

Şirketimiz, 11 Nisan 2020 tarihinde "Milli Mücadele’nin 100. Yılı 
(Şanlıurfa)" konulu özel gün zarflarını tedavüle sundu.

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

Koronavirüs hastalığından dolayı toplum sağlığını korumaya destek 
olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterile-
rin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden yapabilmeleri için 
çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, satışa sunulan özel gün zarfını posta damgası ile talep 
eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi 
itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak 
gönderilebilecek. Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için özel 
tarih damgası ve posta damgası talepleri, 11 Nisan 2020 itibari ile 3 ay 
içerisinde iletildiği takdirde karşılanacak.



“Haleplibahçe Mozaikleri” Konulu Anma Pulu

Şirketimiz dünyada bilinen tek örnek olan amazon savaşçılarının 
mozaiğe resmedildiği  “Haleplibahçe Mozaikleri” konulu dört de-
ğerli anma pulu, ilk gün zarfı ve lotus mozaiklerinden esinlenerek 
hazırlanan ilk gün damgasını 10 Nisan 2020 tarihinde tedavüle 
sundu.

Tedavüle çıkan "Haleplibahçe Mozaikleri” konulu 4 x 3,00 TL be-
delli (38x38 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait (140 
x 210 mm boyutunda) 15,00 TL bedelli ilk gün zarfı işyerlerimiz-
de, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasın-
da satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte “Şanlıurfa PTT 
Merkez Müdürlüğü Yusufpaşa Mah. Sarayönü Sok. No:54 Mer-
kez/ŞANLIURFA” adresinde "Haleplibahçe Mozaikleri 
10.04.2020 ŞANLIURFA" ibareli ilk gün damgası kullandırıldı.



Ayrıca, koronavirüs hastalığının yayılmasını önlemek ve toplum 
sağlığına korumaya destek olmak amacı ile alınan tedbirler nede-
niyle müşteriler, filatelik işlemlerini işyerlerimize gelmeden yapa-
bilecek. Satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgası ile talep eden 
müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi 
itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı 
olarak gönderilebilecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve 
posta damgası talepleri, 10 Nisan 2020 itibari ile 3 ay içerisinde 
Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.



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 Nisan 
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


