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Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten 
Başarılı Personelle Buluştu

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, 2020 yılı ilk çeyreğinin en 
başarılı personeliyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.  
Sayın Gülten, Türkiye’nin dört bir yanında görev alan başarılı 
personelimize, özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, posta dağıtım personeli olan 
Ankara’dan Ayşe Kösten Havucoğlu, Bolu’dan Öznur Türkeli, 
Adana’dan Gülden Andırır ve Fatma Atabay ile bir araya geldi. 
Personelimiz, başarıları hakkında bilgi verdi. 



“Başarılarınız Diğer Personelimize de Örnek Olmalı”

Personelimizin başarılarından dolayı büyük bir memnuniyet 
duyduğunu dile getiren Sayın Gülten, “Evinize götürdüğünüz ekmeği 
hak etmek çok önemli. Bu sayılara ulaşmanızdaki motivasyonunuz 
çok önemli. Başarılarınız bizleri mutlu ediyor. Bu başarıyı kurum 
içinde de mutlaka duyurmamız gerekiyor” dedi. Şirket yöneticisi 
olarak, ulaşılan dağıtım sayıları ile gururlandığını ifade eden Sayın 
Gülten, “Emeğinize sağlık. Başarılarınızı gördükçe gurur duydum. 
İnşallah siz de arkadaşlarınıza başarılarınızı anlatırsınız. İş ayrımı 
yapmadan, performansınızın diğer arkadaşlara örnek olmasını 
istiyoruz. PTT’nin daha fazla motivasyona ve daha fazla çalışmaya 
ihtiyacı var. Her zaman söylüyoruz; bizim en değerli çalışanlarımız 
işini en doğru yapanlar. Bir dahaki sefere yine sizleri burada görmek 
istiyoruz. Bu sayıları daha da artırabilmek adına neler yapılacağına 
dair bizler de çalışmalar yapıyoruz. Başmüdürlerimiz aracılığıyla her 
türlü dilek ve önerilerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Çalışma 
arkadaşlarınıza ve ailelerinize de selamlarımızı iletin” dedi.



Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten'den 
Pul Yarışmaları Mesajı

Değerli Mesai Arkadaşlarım,

Bağımsız bir ülke, bayrağı ve millî marşından sonra posta pulları ile 
kendini dünyaya tanıtmaktadır. Bağımsızlık sembolü olarak 
nitelendirilen posta pulları ile ülkemizin tarihini, kültürünü, 
geleneklerini, sanat eserlerini kısaca tüm zenginliklerini konu olarak 
işlenmekte ve tarihte kalıcı bir iz bırakmaktadır.

Günümüzde telekomünikasyonun gelişmesi, gündelik hayatımızdaki 
birçok işin elektronik ortamda gerçekleştirilebilir olması sebebi ile 
posta pullarının eski cazibesini taşımadığı düşünülebilir ise de posta 
pullarının basılması görevinin Türkiye Cumhuriyeti adına 
Şirketimize ait olmasının gururu ve bilinci ile pullara gereken 
hassasiyetin gösterilmesi en başta bizlerin görevidir.



Özenle hazırlanan 2020 Yılı Pul Emisyon Programı kapsamında;  
09.05.2020 tarihinde tedavüle sunulan “Avrupa 2020 (Tarihi Posta 
Yolları)” konulu anma pulu ile Avrupa Kamu Posta İşletmeleri 
Birliği (Posteurop) tarafından düzenlenen “Avrupa’nın En İyi Pulu 
Yarışması”na katılım sağlanmış olup, https://www.posteurop.org/europa2020 
internet sitesi üzerinden 9 Eylül 2020 tarihine kadar 
oylanabilmektedir.

13.07.2020 tarihinde tedavüle sunulan “Akdeniz 2020 
(Geleneksel Gastronomi)” konulu anma pulu ile de “ Akdeniz 
Posta Birliği (Euromed) ” tarafından düzenlenen ve tema olarak  
“Geleneksel Akdeniz Gastronomi” konusu işlenen pul yarışmasına  
https://euromed-postal.org/Philately/Voting internet sitesi 
üzerinden 13 Ekim 2020 tarihine kadar oylanabilmektedir.

Avrupa ve Akdeniz ülkelerinin katılımı ile gerçekleştirilecek pul 
yarışmalarında ülkemizin tanıtımına da katkı sağlayacak 
pullarımız ile Şirketimizin aldığı ödüllere bir yenisini daha 
eklemek için oylamaya katılmaya davet ediyorum.



PTTBank’tan Kovid-19 Döneminde 
Vatandaşlarımıza Büyük Destek 

PTTBank, Kovid-19 hastalık sürecinin başladığı Mart ayından 
bugüne kadar 3,7 milyonu konutta teslim olmak üzere 10 milyonu 
aşkın vatandaşımıza sosyal yardım ödemesi gerçekleştirdi. Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şirketimiz arasında 
yapılan iş birliği kapsamında gerçekleştirilen sosyal yardım 
ödemeleri posta dağıtıcılarımız, kolluk kuvvetlerimiz ve bekçilerimiz 
aracılığıyla teslim edildi. Vatandaşlarımız ayrıca 4 bine yakın PTT 
ATM’si ile birlikte toplam 19 bin 600'e yakın kamu ATM'sinden de 
işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebildi.

Emekliye 60 Ay Vadeli Kredi Fırsatı

Emekli maaş müşterilerimize 1.250 TL-80.000 TL aralığında 60 aya 
kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranları ile bireysel kredi 
hizmeti sunuluyor. Emekli müşterilerin iş yerlerimize kimlik 
belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli 
olurken, kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi 
aynı gün içerisinde gerçekleştiriliyor. 



SMS İle Kredi Dönemi

Koronavirüs sürecinde başarılı çalışmaları ile ülkemize hizmet 
vermeye devam eden PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli 
müşterilerimizin kredi taleplerini “PTT SMS Kredi” hizmetiyle 
almaya başladı. PTT boşluk TCKN bilgisi yazılarak 3050'ye 
gönderilecek SMS sonrasında, başvuru onay sürecinin 
tamamlanmasının ardından kredi tutarları, müşterilerimizin 
Şirketimiz nezdindeki PTTBank hesaplarına aktarılarak 
kullanımlarına sunuluyor.



PTT’den "15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü" Konulu Özelgün Zarfı

Şirketimiz tarafından 15 Temmuz 2020 tarihinde tedavüle çıkan "15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu özelgün zarfları, 
5,00 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep 
uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT işyerlerinde satışa 
sunuldu.

Şirketimiz, koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını 
korumaya destek olmak, PTT işyerlerimizde yoğunluk yaşanmasını 
önlemek ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini PTT işyerlerimize 
gelmeden yapabilmeleri için önlemler aldı. 15 Temmuz 2020 
tarihinde satışa sunulan özelgün zarfını posta damgası ile talep eden 
müşterilerimize, www.filateli.gov.tr  adresinden ürünün tedavül 
tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı 
olarak gönderilebilecek.

Müşterilerimiz için hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme 
Prosedürüne uygun olması halinde) özel tarih damgası ve posta 
damgası talepleri, 15 Temmuz 2020 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde 
tarafımıza iletildiği takdirde karşılanacak.



PTT’den "Ayasofya Camii'nin 
İbadete Açılışı" Konulu Anma Pulu 

PTT AŞ tarafından mimarlık dünyasının başyapıtları arasında yer 
alan ve Osmanlı Devleti’nin himayesinde ayakta kalarak günümüze 
kadar gelen Ayasofya Camii görsellerine yer verilerek hazırlanan 
‘‘Ayasofya Camii’nin İbadete Açılışı’’ konulu iki değerli anma pulu 
ve ilkgün zarfı 24 Temmuz 2020 tarihinde tedavüle çıktı. Ayrıca 
"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İbadete Açılışı" konulu özelgün zarfı 
da bugün tarihinde tedavüle sunuldu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından, 24 
Temmuz 2020 tarihinde tedavüle sunulan "Ayasofya Camii'nin 
İbadete Açılışı" konulu 3,00 TL,  5.50 TL (45x45 mm boyutunda) 
bedelli anma pulu,  söz konusu pula ait (140x200 mm boyutunda) 
10,50 TL bedelli ilkgün zarfı PTT işyerlerinde, PTT’ye ait 
www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa 
çıktı. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte ''Sirkeci 
PTT Merkez Müdürlüğü Filateli ve Pul Galerisi" (Büyük Postane 
Cad. No:7-9 Mermer Han Fatih-İSTANBUL ve Ayasofya Camii 
yakınında (Gülhane Tramvay Durağı Gülhane Kapısı) konumlanan 
Mobil Araç/İSTANBULadreslerinde "Ayasofya Camii'nin İbadete 
Açılışı 24.07.2020 İSTANBUL" ibareli ilkgün damgası kullanıldı. 



"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İbadete Açılışı" konulu özelgün 
zarfı da 24 Temmuz 2020 tarihinde tedavüle sunuldu. Aynı tarihte 
"Sirkeci  PTT Merkez Müdürlüğü Filateli ve Pul Galerisi" 
(Büyük Postane Cad. No:7-9 Mermer Han Fatih-İSTANBUL ve 
Ayasofya Camii yakınında (Gülhane Tramvay Durağı Gülhane 
Kapısı) konumlanan Mobil Araç / İSTANBUL adreslerinde mesai 
saatleri içerisinde "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İbadete Açılışı 
24.07.2020 İSTANBUL" ibareli özelgün zarfına ait özel tarih 
damgası kullanıldı. Özelgün zarfı, 5,00 TL bedelle 
www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone 
sayısı kadar PTT işyerlerinde satışa sunuldu.

PTT, koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya 
destek olmak, PTT işyerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve 
müşterilerin filatelik işlemlerini PTT işyerlerine gelmeden 
yapabilmeleri için önlemler aldı. 24 Temmuz 2020 tarihinde satışa 
sunulacak olan ilkgün zarfını, posta damgası ile talep eden 
müşterilerimize, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi 
itibari ile 6 ay içerisinde satın almaları halinde posta damgalı olarak 
gönderilebilecek.

Müşterilerimize hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme 
Prosedürüne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve posta damgası 
talepleri, 24 Temmuz 2020 itibari ile 3 ay içerisinde tarafımıza 
iletildiği takdirde karşılanacak.



ePttAVM.com’da  Yaz Boyunca 
Büyük İndirimler 

Türkiye’nin e-ticaret platformu “www.epttavm.com” yaz boyunca 
özel kampanyalar ve indirim fırsatlarını müşterileriyle buluşturuyor.
  
Şirketimiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, güven damgalı millî 
pazar yeri platformu ePttAVM.com’da müşterilerimiz, yaz boyunca 
tüm ihtiyaçlarına uygun ürünlerde benzersiz fırsatlarla buluşacak. 
Yazlık kıyafetlerden güneş kremlerine, deniz & plaj ürünlerinden 
güneş gözlüklerine, iz bırakacak parfümlerden şıklığın tamamlayıcısı 
kol saatlerine, makyaj malzemelerinden altın takılara, kahve 
makinesinden şık gömleklere, ortamın havasını değiştirecek 
tablolardan zarif mobilyalara, araç aksesuarlarından ayakkabılara 
kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden milyonlarca ürüne, yaz 
boyunca özel indirimlerle  www.epttavm.com üzerinden 
ulaşılabilecek.



Kontrollü Teslim, Güvenli Alışveriş

Kapıda kontrollü teslimle ePttAVM.com, müşterilerimize güvenli ve 
ekonomik alışveriş fırsatı sunuyor. ePttAVM.com bünyesinde 20 
milyon ürün ve 15 binin üzerinde mağaza yer alıyor.

Türkiye’nin Lezzetleri ePttAVM.com’da!
 
Tarım Kredi Kooperatifleri'nin taze, doğal ve sağlıklı ürünleri 
indirimli fiyatlarla ePTTAVM.com üzerinden satışa sunulurken, 
Orman Genel Müdürlüğü’nce Türkiye'deki ormanlardan toplanarak 
Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'nde işlenen 
tamamı doğal bitki çayları ve yağlar da ePttAVM.com aracılığıyla 
müşterilerimizle buluşuyor. Ayrıca zeytinyağı, bal, meyve suyu, 
salça, sirke gibi Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) tarafından üretimi 
gerçekleştirilen ürünler uygun fiyatlarla ePttAVM.com’da satışa 
sunuluyor.
   
Borel Ürünlerinde Uygun Fiyatlar

Yerli kaynaklarla üretilen bor katkılı el dezenfektanı Borel’in de 
ePttAVM.com üzerinden satışına devam ediliyor. Ulusal Bor 
Araştırma Enstitüsü laboratuvarında geliştirilen ve bor madeni katkılı 
el dezenfektanı Borel, avantajlı fiyatlarla müşterilerimizle buluşuyor.

Engelleri Aşıyorlar!
 
Tüm bunların yanı sıra engelli bireyler tarafından üretilen el emeği 
ürünler engelsiz.epttavm.com üzerinden satışa sunuluyor. 



PTT’den Bayram Öncesi İndirim Sürprizi

PTT AŞ, Kurban Bayramı’na özel düzenlediği kampanya 
kapsamında, 24 – 30 Temmuz 2020 tarihlerinde APS Kurye ve posta 
kargosu gönderilerinde yüzde 25 indirim uyguladı.

Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 180 yıldır 
faaliyetlerini geliştirerek müşterilerine güvenilir, kaliteli ve 
ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Şirketimiz, özelgün ve 
haftalara yönelik yeni bir kampanya gerçekleştirdi. 

Kurban Bayramı’na özel olarak kargo indirimi gerçekleştiren PTT 
AŞ, kampanya kapsamında, Kurban Bayramı’ndan önceki 5 iş günü 
içerisinde (24 – 30 Temmuz 2020) yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta 
kargosu gönderilerinde yüzde 25 indirim uyguladı.



ePttAVM.com’da Kurban Bayramı’na Özel İndirimler 

Türkiye’nin millî pazar yeri platformu ePttAVM.com müşterilerini, 
Kurban Bayramı boyunca tüm ihtiyaçlarına uygun ürünlerde 
benzersiz fırsatlarla buluşturdu. Soğutma sistemlerinden, derin 
donduruculara, süpermarket ürünlerinden kıyma makinelerine, 
kişisel bakım ürünlerinden kıyafetlere kadar birçok farklı ihtiyaç ve 
tarza hitap eden seçili ürünler, indirimli fiyatlarla Kurban Bayramı’na 
özel olarak ePttAVM.com’da müşterilerimizle buluştu.



PTT AŞ’den “Kaktüsler” Konulu 
Anma Pulu ve İlkgün Zarfı

Şirketimiz tarafından, "Kaktüsler" konulu anma pulu, ilkgün zarfı ve 
seri numaralı blok pul 24 Temmuz 2020 tarihinde tedavüle sunuldu.
24 Temmuz 2020 tarihinde tedavüle sunulan "Kaktüsler" konulu 3,00 
TL (36x52 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 
(140x200 mm boyutunda) 5 TL bedelli ilkgün zarfı ile 1,40 TL, 2x3 
TL, 2x5,50 TL bedelli seri numaralı blok pul (65x160 mm 
boyutunda) 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 
Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Ulus Altındağ/ANKARA 
adresinde "Kaktüsler 24.07.2020 ANKARA" ibareli ilkgün damgası 
kullanıldı.



Şirketimiz, koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını 
korumaya destek olmak, PTT iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını 
önlemek ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerimize 
gelmeden yapabilmeleri için önlemler aldı. 24 Temmuz 2020 
tarihinde satışa sunulan ilkgün zarfını posta damgası ile talep eden 
müşterilerimize, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi 
itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak 
gönderilebilecek.

Müşterilerimiz, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme 
Prosedürüne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve posta damgası 
taleplerini, 24 Temmuz 2020 itibari ile 3 ay içerisinde PTT AŞ’ye 
ilettiği takdirde karşılanacak.



PTT’den “Akdeniz 2020 (Geleneksel Gastronomi)” 
Konulu Anma Pulu

Şirketimiz tarafından geleneksel Türk mutfak kültürünü yansıtan 
“Akdeniz 2020 (Geleneksel Gastronomi)” konulu üç değerli blok 
şeklinde hazırlanan anma pulu ile ilkgün zarfı 13 Temmuz 2020 
tarihinde tedavüle sunuldu.
 
13 Temmuz 2020 tarihinde tedavüle sunulan "Akdeniz 2020 
(Geleneksel Gastronomi)" konulu 2x3,00 TL ve 5,50 TL bedelli 
(26x36 mm boyutunda) blok şeklinde Anma Pulu, söz konusu pula ait 
(140x210 mm boyutunda) 13,50 TL bedelli ilkgün zarfı PTT 
işyerlerimizde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve 
filateli cep uygulamasında satışa çıktı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "Ulus PTT Merkez 
Müdürlüğü Atatürk Bul. No:7 Altındağ /ANKARA" adresinde 
"Akdeniz 2020 (Geleneksel Gastronomi) 13.07.2020 ANKARA” 
ibareli ilkgün damgası kullandırıldı.                                         



Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan Şirketimiz, hizmet 
ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 
Temmuz ayında PTT Başmüdürlükleri bünyesinde Burdur, Kocaeli 
ve Van illerinde yeni iş yerleri hizmete açıldı.

Yeni Açılan İş Yerleri

Tüm görüş ve önerilerinizi                                   adresine iletebilirsiniz.

Dergilerimizi ve diğer yayınlarımızı incelemek için lütfen buraya tıklayın.

e-bulten@ptt.gov.tr


