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PTT AŞ Euromed Pul Yarışması’nda 
Türkiye’yi Temsil Edecek

Şirketimiz, Akdeniz Posta Birliği (Euromed) tarafından 
düzenlenen pul yarışmasına “Akdeniz 2020 (Geleneksel 
Gastronomi)” konulu üç değerli blok şeklinde hazırlanan 
anma pulu ile katılıyor.

Şirketimiz, Akdeniz Posta Birliği (Euromed) tarafından 
düzenlenen yarışmada, zengin Türk mutfağını ve geleneksel 
lezzetleri tanıtmak amacıyla tedavüle sunduğu “Akdeniz 2020 
(Geleneksel Gastronomi)” konulu anma pulu ile ülkemizi temsil 
ediyor. Tema olarak “Geleneksel Akdeniz Gastronomi” konusu 
işlenen pul yarışmasında yer alacak Şirketimize 13 Ekim 2020 
tarihine kadar https://euromed-postal.org/Philately/Voting 
internet sitesinden oy verilebiliyor.



Yurt Dışı Oyları Belirleyici Oluyor

Fas, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Hırvatistan, 
İspanya, Lübnan, Malta, Portekiz, Slovenya, Tunus, Yunanistan 
ve Türkiye’nin katıldığı yarışmada, yurt içi oyları kadar  yurt 
dışından alınacak oylar da büyük önem taşıyor. 

Türkiye’deki vatandaşlarımız tarafından yapılacak oylamanın 
yanı sıra yurt dışında yaşayan Türkler de oylamada belirleyici 
olacak. 195 ülke vatandaşının katılabileceği oylamada, her 
ülkenin sıralamasında birinci olan pula üç puan, ikinci olan pula 
iki puan, üçüncü olan pula ise bir puan verilecek. Dünya 
çapında en yüksek puanı alan pul, yılın en güzel pulu seçilecek. 
Eşitlik durumunda, katılımcının ülkesinden gelen oylar hariç, 
toplanan en yüksek puan sayılarak kazanan ülke belirlenecek.



Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan 
Van Başmüdürlüğüne Ziyaret 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Sayın Enver İskurt 
ve PTT Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten Van PTT 
Başmüdürlüğünü ziyaret etti. 

PTT çalışanlarımızla bir süre sohbet eden Sayın Karaismailoğlu, 
Sayın İskurt ve Sayın Gülten kargoların işleyişi ve 
paketlenmesiyle ilgili bilgi aldı. 

Ziyarette Genel Müdürümüz Hakan Gülten, Bakanımız Adil 
Karaismailoğlu'na Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik 
Beldesi’nde yapılan “Beğendik (Botan) Köprüsü” temalı posta 
pulunu sundu. Sayın Karaismailoğlu, ziyarette kendisine destek 
veren Genel Müdürümüz Gülten'e teşekkürlerini iletti. 



PTT AŞ’den “Leylekler” Konulu 
Anma Pulu Ve İlkgün Zarfı

Şirketimiz tarafından sevilen kuş türlerinden “Leylek”, 
“Kara Leylek” ve “Sarıgagalı Leylek” görsellerine yer 
verilerek hazırlanan “Leylek” konulu üç değerli anma pulu 
ve ilkgün zarfını 20 Ağustos 2020 tarihinde tedavüle 
sunuldu.

20 Ağustos 2020 tarihinde tarihinde tedavüle sunulan 
"Leylekler" konulu 3,00 TL + 3,00 TL + 3,00 TL  (36x52 mm 
boyutunda) bedelli anma pulları, pullara ait (140 x 200 mm 
boyutunda)  11,00  TL  bedelli ilkgün zarfı;  www.filateli.gov.tr 
adresinde, filateli cep uygulamasında ve iş yerlerimizde satışa 
çıktı. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul 
Müzesi Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Ulus 
Altındağ/ANKARA adresinde  "LEYLEKLER 20.08.2020 
ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullanılmaya başlandı.



Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya 
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek 
ve müşterilerin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden 
yapabilmeleri için; 20 Ağustos 2020 tarihinde satışa sunulan 
ilkgün 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 (Filateli İşletme 
Prosedürüne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve posta 
damgası talepleri, 20 Ağustos 2020 tarihi itibari ile 3 ay içinde 
Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.



Şirketimiz tarafından 2013 yılında ülkemiz adına UNESCO 
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine 
girmeye hak kazanan “Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği” 
konulu anma pulu ve ilkgün zarfını 14 Ağustos 2020 
tarihinde tedavüle sunuldu.

PTT’den “Türk Kahvesi Kültürü ve 
Geleneği” Konulu Anma Pulu

14 Ağustos 2020 tarihinde tedavüle sunulan "Türk Kahvesi 
Kültürü ve Geleneği" konulu 3,00 TL+ 10 Kr (45x45 mm 
boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait (140x200 
mm boyutunda) 5 TL bedelli ilkgün zarfı  www.filateli.gov.tr 
adresinde, filateli cep uygulamasında ve iş yerlerimizde abone 
sayısı kadar satışa çıktı. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile 
aynı tarihte PTT Pul Müzesi Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı 
No:3 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde mesai saatleri 
içerisinde "Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği 14.08.2020 
ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullanılmaya başlandı.



Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya 
destek olmak, iş yerlerimize yoğunluk yaşanmasını önlemek ve 
müşterilerin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden 
yapabilmeleri için; 14 Ağustos 2020 tarihinde satışa sunulan 
ilkgün 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 (Filateli İşletme 
Prosedürüne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve posta 
damgası talepleri, 14 Ağustos 2020 itibari ile 3 ay içerisinde 
Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.



PTT AŞ’den “33. Alay Komutanı Binbaşı 
Ali Faik Bey” Konulu Özelgün Zarfı

Şirketimiz tarafından "33. Alay Komutanı Binbaşı Ali Faik 
Bey"  konulu özelgün zarfı 10 Ağustos 2020 tarihinde 
tedavüle sunuldu.

10 Ağustos 2020 tarihinde tedavüle sunulan "33. Alay 
Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey" konulu özelgün zarfı 5,00 TL 
bedelle; www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında 
ve iş yerlerimizde abone sayısı kadar satışa çıktı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "Eceabat PTT 
Merkez Müdürlüğü / Kemalpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No:38 
Eceabat/ÇANAKKALE" adresinde mesai saatleri içerisinde 
"33. Alay Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey 10.08.2020 
ÇANAKKALE" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası 
kullanılmaya başlandı.



Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya 
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek 
ve müşterilerin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden 
yapabilmeleri için; 10 Ağustos 2020 tarihinde satışa sunulan 
özelgün 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 (Filateli İşletme 
Prosedürüne uygun olması halinde) özeltarih damgası ve posta 
damgası talepleri, 10 Ağustos 2020 tarihi itibari ile 3 ay 
içerisinde Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.



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

e-bulten@ptt.gov.tr

https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Anasayfa.aspx
https://twitter.com/pttkurumsal
https://www.facebook.com/Ptt.Kurumsal/
https://www.instagram.com/pttkurumsal/
https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/BilgiBankasi.aspx

