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PTT AŞ 180 YAŞINDA

Posta Nezareti olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan
Şirketimiz, 180’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.
Genel Müdürümüz ve Dünya Posta Birliği İdari Konsey
Başkanı Sayın Hakan Gülten, Şirketimizin 180’inci kuruluş
yıl dönümüne ilişkin bir açıklama yayınladı. Posta Nezareti
olarak 180 yıl önce kurulan Şirketimizin Türkiye’de en köklü
kurumların başında geldiğine işaret eden Gülten, “PTT, 43
bine yakın çalışanı ve 5 bine yakın hizmet noktası ile
vatandaşa kaliteli hizmet vermeyi sürdürecek” dedi.
Ülkemizin her köşesinde faaliyet gösteren Şirketimizin,
zamanın önemli teknolojilerini de ülkemize getirdiğini ifade
eden Sayın Gülten, “PTT, tıpkı dün olduğu gibi bugün de
halkımızın en büyük destekçisidir ve güven esaslı hizmet
anlayışıyla memleketimizin geleceği için canla başla
çalışmaktadır” diye konuştu.

“Pandemi Döneminde PTT Çalışanları Vefa Örneği Sergiledi”
Şirketimiz personelinin pandemi döneminde mesai
mefhumu gözetmeksizin çalıştığını ve büyük bir vefa örneği
sergilediğini dile getiren Sayın Gülten, şunları söyledi:
“Pandemi döneminde dünyadaki tüm posta teşkilatlarının iş
yükü artmakla birlikte, olmazsa olmaz kurumlar olarak
faaliyetlerini sürdürmeleri gerektiği bir kez daha kanıtlandı.
PTT Ailemiz de bu süreçte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının
karşılanması noktasında şüphesiz büyük destek oldu.”
“PTT Yarına Değer Katacak”
Şirketimizin teknolojik yatırımlarıyla Türkiye’nin yarınına
değer katacak önemli bir aktör olduğuna vurgu yapan Genel
Müdürümüz Sayın Gülten, “İki asra yakın tecrübesini her
daim geleceğe taşıyan Şirketimiz; postanın yanında kargo,
filateli, sigorta, bankacılık, lojistik ve e-ticaret gibi geniş bir
yelpazede faaliyet göstermektedir” ifadelerini kulandı.
İştirak şirketleriyle birlikte yürüttükleri çalışmalarla hem ülke
genelinde hem de uluslararası alanda önemli yatırımlar
yaptıklarına değinen Sayın Gülten sözlerini şöyle sürdürdü:
“PTT köklü tarihine yaraşır biçimde hizmet etmeye ve
ülkemizin dünya ile entegrasyonunu sağlamaya devam
edecektir. Bu vesileyle destansı tarihine yaraşır hizmetleriyle
bugüne de adını altın harflerle yazdıran değerli PTT
Ailemizin 180. yılını kutluyor, memleketimize hizmet aşkıyla
perçinlenecek nice yıllar diliyorum.”

DÜNYA POSTA BİRLİĞİ’NİN 146. YILI

Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel
Müdürü Sayın Hakan Gülten, 9 Ekim Dünya Posta Günü ve Dünya
Posta Birliği’nin 146’ncı yaşını yayınladığı bir mesajla kutladı.
Sayın Hakan Gülten yaptığı yazılı açıklamada, Şirket olarak
büyük katkı sağladıkları posta sektörünün, insanlığın iletişim
tarihi açısından ciddi bir önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:
“Tarih boyunca tüm insanlık için hayati önem taşıyan posta
hizmetleri alanında global düzeyde kuralların belirlenmesi
zorunluluğunun sonucu olarak 9 Ekim 1874 yılında kurulan
Dünya Posta Birliği, 146 yıldır posta hizmetlerinin tüm dünyada
ortak standartlar çerçevesinde gelişimini sağlayarak aslında her
anlamda uluslararası iş birliği ve kalkınmaya aracılık ediyor. Posta
hizmetlerinin tüm dünyada tek bir ağ gibi işlemesini sağlayan ve
bu eşsiz ağı oluşturan 192 ülkeyi bir araya getiren küresel bir iş
birliği platformu olarak stratejik bir misyon üstleniyor. Dünya
Posta Birliği’nin kuruluş yıl dönümünde kutlanan Dünya Posta
Günü de iletişim tarihi açısından büyük önem taşıyor. İletişim
metotlarına öncülük eden sektörümüz bugün de insanların
günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.”

Pandemi dönemiyle birlikte posta teşkilatlarının öneminin
daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Sayın Gülten, “Bu zor
dönemde her yere ulaşan hizmet ağı ve fedakâr
çalışanlarıyla hizmet sunan, insanların yardımına koşan
dünyadaki bütün posta teşkilatlarını kutluyorum. Posta
sektörüne hizmet veren, varlığını ve gelişimini sürdürmesine
katkıda bulunan kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum. Hepimizin 9 Ekim Dünya Posta Günü kutlu
olsun” ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANLIĞI VE PTT AŞ
ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi kapsamında
Adalet Bakanlığı ile Şirketimiz arasında "Adli Tebligat İş
Birliği Protokolü" imzalandı.
Adli Tebligat Sisteminin İyileştirilmesi Projesi kapsamında
Adalet Bakanlığı ile Şirketimiz arasında imzalanan Adli
Tebligat İş Birliği Protokolü etkinliğine Adalet Bakan
Yardımcısı Sayın Zekeriya Birkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan
Yardımcısı Sayın Enver İskurt ve Genel Müdürümüz Sayın
Hakan Gülten katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Enver İskurt son
18 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
liderliğinde birçok başarıya imza attıklarını dile getirdi. Ülke
olarak milli kalkınma yolunda çok ciddi aşamaların
kaydedildiğini söyleyen Sayın İskurt, "Özellikle ulaştırma ve
altyapı alanına yaptığımız yatırımlarla vatandaşlarımıza hızlı,
konforlu ve güvenli ulaşım imkanları sunduk. İletişim ve
haberleşme alanında da gelişen dijital teknolojileri hızla
kendi ülkemize taşıdık ve vatandaşımızın kullanımına
sunduk" dedi.

Sayın İskurt, "Bugün, Adalet Bakanlığımız ile iş birliği
içerisinde 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak geçtiğimiz
Ocak ayında milletimizin hizmetine sunduğumuz Ulusal
Elektronik Tebligat Sistemi'ni çok daha faydalı olacak
şekilde geliştirmek için bir aradayız. Bu kapsamda
vatandaşlarımızın değişen ihtiyaç ve beklentilerini göz
önüne aldığımızda iş birliği alanlarımızı genişletmek, hali
hazırda kullanılan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'mizi
geliştirmek için bir protokole imza atıyoruz. Sürdüreceğimiz
ortak faaliyetler ile oluşturulacak karşılıklı çalışma grupları
aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerin kullanımının
yaygınlaştırılmasını da hedefliyoruz. İş birliğimizin milletimize
hayırlı olmasını temenni ediyorum" değerlendirmelerinde bulundu.
"Adalet Sistemi Daha Hızlı ve Çevre Dostu Bir Şekilde
İşliyor"
7201 Sayılı Tebligat Kanunu ile elektronik tebligatın zorunlu
hale getirildiğini hatırlatan Sayın İskurt, "Hizmete sunulan
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ile günlerce süren tebligat
işlemleri artık çok kısa süre içerisinde tamamlanabiliyor. Bu
sayede adalet sistemi daha hızlı ve çevre dostu bir şekilde
işliyor. Kurulan yeni sistemle binlerce ağaç kesilmekten
kurtarıldı ve yargı sistemimizin işleyişinin bir parçası olan
tebligat gönderim süreci yeniden düzenlendi. Ulusal
Elektronik Tebligat Sistemi sayesinde 500 bine yakın kişi ve
kurum e-tebligat sistemini kullanmaya başladı. Sistemin
kurulduğu günden bu yana 36 milyon tebligat gönderildiği
kayda geçirilirken, bu sayının daha da artması ve sistemin
yaygınlaştırılması için de çalışmalarımız devam ediyor.
Geçmişte olduğu gibi bugün de milletimizin yaşamını
kolaylaştırmak ve onlara en kaliteli hizmeti sunmak için var
gücüyle çalışan Posta ve Telgraf Teşkilatımız, yenilikçi
vizyonuyla e-tebligat alanında da hem ulusal hem de
uluslararası alanda adından söz ettiriyor. Elektronik
tebligata geçişle birlikte, fiziki tebligat getirisi azalan PTT
için önceliğin milletimizin refahı olduğunu bir kez daha
görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Birkan ise törende yaptığı
konuşmada, Şirketimizin Adalet Bakanlığı’nın en büyük
paydaşı olduğunu söyledi. Uzun süren bir çalışma sonunda
devam eden adli tebligat ve bunun elektronik ortama
taşınması, var olan fiziki tebligatta da sorunların giderilmesi
noktasındaki çalışmaları sona getirdiklerini anlatan Sayın
Birkan, "Bu protokolle de bunları takip edeceğiz. Adliyenin,
adalet teşkilatının ve yargılamaların en önemli unsurlarından
bir tanesi tebligat. Yargılamadaki bazı gecikmelerin en
büyük nedeni de tebligat kaynaklı. Biz de bunu tespit ettik
ve gidermek için bir çalışma yaptık. Artık çağ iletişim çağı.
Biz kanunlarımızı da bu noktada güncelledik ve elektronik
tebligata da hızlı bir şekilde giriş yaptık. İnanılmaz bir
şekilde bu sayı artıyor. Tüm vatandaşlarımızdan, özellikle de
şirketlerimizden, avukat meslektaşlarımızdan, kamu kurum
ve kuruluşlarımızdan beklentimiz bu elektronik tebligat
konusunda hassas olmaları ve bu konudaki çalışmaları
tamamlamaları" diye konuştu.
"Hedefimiz Sıfır Sorunla Tebligat Konusunu Tamamlamak"
Elektronik tebligatla belirlenen hedeflere bir adım daha
yaklaştıklarını kaydeden Sayın Birkan, "Burada en büyük
paydaşımız PTT. İnşallah özellikle elektronik tebligat konusunda
büyük başarıları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Hedefimiz sıfır
sorunla tebligat konusunu tamamlamak. Bugün de bu konuda
daha iyi çalışma yapmamız için bu protokolü hazırladık. Bu
protokolün amacı da ilgili kurumların ve birimlerin düzenli
aralıklarla bir araya gelerek adli tebligat sisteminde uygulamadan
kaynaklanan sorunların çözülmesi ve özellikle elektronik tebligat
sistemine ilişkin farkındalığın arttırılması" şeklinde konuştu.
"Bin 234 Ton Kağıt Tasarrufu Sağlandı"
Sayın Birkan, "1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 35 milyondan
fazla elektronik tebligat yapıldı. 21 bin yetişkin ağaca tekabül
eden bin 234 ton kağıt tasarrufu sağlandı" bilgisini paylaştı.

GELENEKSEL 12. HİKAYE, ŞİİR VE
KOMPOZİSYON YARIŞMASI’NDA
KAZANANLAR AÇIKLANDI

Şirketimiz tarafından 12’ncisi düzenlenen Geleneksel
Hikaye, Şiir ve Kompozisyon Yarışması sonuçları açıklandı.
Türkiye’nin dört bir yanından personelimizin katıldığı
yarışmada en iyi hikaye, şiir ve kompozisyon çalışmaları
belirlendi.
Şirketimizde çalışan personelimizin birlik ve beraberliğini
sağlamak, kurum kültürünü geliştirmek, insan kaynağının
kültürel gücünü ortaya çıkarmak amacıyla "Hayatımız
Posta" konusunda üç ayrı dalda düzenlenen Geleneksel 12.
Hikaye, Şiir ve Kompozisyon Yarışması’na katılan eserler,
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğümüz
personelinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirildi.
Yapılan değerlendirme sonucunda hikaye dalında birinci
Hatice Bütün, ikinci Ekrem Bozmuş ve üçüncü Hikmet
Kavasoğlu, şiir dalında birinci Muhammed İkbal Karasu,
ikinci Fahri Erkanlı ve üçüncü Hatice Şeker, kompozisyon
dalında ise birinci Nazmiye Ordukaya, ikinci Günay Arslanlı
ve üçüncü Mehmet Kaplan oldu.

"TARİHİ POSTA YOLLARI" TEMALI PUL,
PTT'YE AVRUPA'DA BİRİNCİLİK GETİRDİ

Şirketimiz, 2002'den beri halka açık çevrimiçi oylama
yoluyla düzenlenen En İyi Avrupa Pulu Yarışması’nda bu
sene "Tarihi Posta Yolları" temasıyla tedavüle sunduğu
pulla birinciliğe layık görüldü. Posta güzergâhları,
postacılar ve tarihi mekanların tarihsel gerçekliğe uygun
olarak tasvir edildiği pul tasarımları, tüm teknik detaylara
bağlı kalınıp tek tek çizilerek oluşturuldu.
Avrupa Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) Pul ve Filateli
Çalışma Grubu faaliyetlerinden biri olan Avrupa Pulları
(EUROPA Stamps) her yıl Avrupa Posta İdareleri tarafından
PostEurop üyesi olup olmamalarına bakılmaksızın üzerinde
EUROPA logosu taşıyan tüm pulları kapsıyor.
Avrupa Pulları, filateliye dikkat çekerken aynı zamanda
posta alanındaki iş birliğinin altını çiziyor. 1956'da ilk kez
tedavüle sunulan Avrupa Pulları, 1996'dan beri PostEurop
çatısı altında Avrupa'nın birlik olma arzusunun sembolü
olmaya devam ediyor.

Şirketimiz, hem Pul ve Filateli Çalışma Grubundaki
toplantılara hem de daha önce düzenlenen Avrupa Pulları
faaliyetine ve yarışmalarına etkin olarak katılıyor.
Daha önce de 2011 yılında "Ormanlar", 2013 yılında "Posta
Araçları", 2015 yılında "Eski Oyuncaklar", 2017 yılında
"Kaleler", 2018 yılında "Köprüler" konulu pul ödüllerine
başvuru yapan Şirketimiz, internet yarışması bölümünde
birincilik aldı. Pul tasarımlarıyla ülkemizi uluslararası alanda
temsil eden Şirketimiz ayrıca, 2012 yılında “Türkiye’yi
Ziyaret Edin”, 2014 yılında “Ulusal Müzik Enstrümanları” ve
2019 yılında “Ulusal Kuşlar” konulu anma pullarıyla ikincilik
elde etti.

PTT AŞ’DEN "CUMHURİYET BAYRAMI"
KONULU ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından "Cumhuriyet Bayramı" konulu özelgün
zarfı 29 Ekim 2020 tarihinde tedavüle sunuldu.
29 Ekim 2020 tarihinde tedavüle sunulan "Cumhuriyet Bayramı"
konulu özelgün zarfı, 5,00 TL bedelle; www.filateli.gov.tr
adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar
iş yerlerimizde satışa çıktı.
Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını
önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini iş yerlerimize
gelmeden yapabilmeleri için; 29 Ekim 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, 29 Ekim 2020 itibarıyla 3 ay
içerisinde Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

PTT AŞ’DEN “TÜRKİYE İÇ DENETİM
ENSTİTÜSÜ” ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz "Türkiye İç Denetim Enstitüsü" konulu özelgün
zarfını 29 Ekim 2020 tarihinde tedavüle sundu.
Şirketimiz tarafından 29 Ekim 2020 tarihinde tedavüle çıkan
"Türkiye İç Denetim Enstitüsü" konulu özelgün zarfı 5,00 TL
bedelle, iş yerlerimizde, Şirketimize ait www.filateli.gov.tr
web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.
Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını
önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini iş yerlerimize
gelmeden yapabilmeleri için; 29 Ekim 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, 29 Ekim 2020 tarihi itibari ile 3 ay
içerisinde Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

PTT AŞ’DEN “2020 UCI DAĞ BİSİKLETİ
MARATONU DÜNYA ŞAMPİYONASI”
KONULU ANMA PULU

Şirketimiz tarafından, Türkiye’de gerçekleştirilen spor
organizasyonlarına ve sporculara destek vermek adına
“2020 UCI Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Şampiyonası”
konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 22 Ekim 2020 tarihinde
tedavüle sunuldu.
Şirketimiz tarafından 22 Ekim 2020 tarihinde tedavüle çıkan
"2020 UCI Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Şampiyonası"
konulu 3,00 TL + 6,50 TL (82 x 67 mm boyutunda) bedelli
anma pulları, söz konusu pullara ait 11,50 TL bedelli ilkgün
zarfı iş yerlerimizde, Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web
adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT AŞ
Genel Müdürlüğü, Değerli Kağıtlar Daire Başkanlığı, Filateli
ve Abone İşleri Şube Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz
Caddesi No:2 Ulus/Altındağ/ANKARA adresinde "2020 UCI
DAĞ BİSİKLETİ MARATONU DÜNYA ŞAMPİYONASI
22.10.2020 SAKARYA" ibareli ilkgün damgası ile
kullandırılmaya başlandı.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını
önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini iş yerlerimize
gelmeden yapabilmeleri için; 22 Ekim 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) özeltarih damgası ve
posta damgası talepleri, 22 Ekim 2020 tarihi itibari ile 3 ay
içerisinde Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

PTT AŞ’DEN "BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN
75. YILDÖNÜMÜ" KONULU ANMA PULU

Şirketimiz tarafından "Birleşmiş Milletlerin 75. Yıldönümü"
konulu anma pulları 24 Ekim 2020 tarihinde tedavüle
sunuldu.
Şirketimiz, Birleşmiş Milletler 75'inci yıldönümü etkinlikleri
kapsamında, arzulanan geleceğin oluşmasında uluslararası
iş birliğinin rolü konusunda başlatılan küresel projeye dahil
olarak, toplumların kaynaşmasına önemli katkıları olacağı
düşünülen ‘‘Birleşmiş Milletlerin 75.Yıldönümü’’ konulu tek
değerli anma pulu ile ilkgün zarfını 24 Ekim 2020 tarihinde
tedavüle sundu.
24 Ekim 2020 tarihinde tedavüle çıkan "Birleşmiş Milletlerin
75. Yıldönümü" konulu 3,00 TL (36x78 mm boyutunda)
bedelli anma pulları, söz konusu pullara ait 5,00 TL bedelli
ilkgün zarfı iş yerlerimizde, Şirketimize ait www.filateli.gov.tr
web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul
Müzesi Hacıbayram Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Ulus
Altındağ/ANKARA adresinde "BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN
75. YILDÖNÜMÜ 24.10.2020 ANKARA" ibareli ilkgün
damgası kullandırılmaya başlandı.
Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını
önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini iş yerlerimize
gelmeden yapabilmeleri için; 24 Ekim 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) özeltarih damgası ve
posta damgası talepleri, 24 Ekim 2020 tarihi itibari ile 3 ay
içerisinde Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

“FRAKTAL DOĞA YANSIMALARI”
PTT PULLARINDA

Şirketimiz tarafından doğanın en güzel Fraktal
örneklerinden kar tanesi, tavus kuşu tüyü, eğrelti otu ve
salyangoz kabuğu görsellerinden oluşan 4 değerli anma
pulu ile bulut, şimşek ve ağaç dalları görselleriyle hazırlanan
ilkgün zarfı 15 Ekim 2020 tarihinde tedavüle sunuldu.
Tedavüle sunulan "Fraktal Doğa Yansımaları" konulu 3,00
TL + 3,00 TL + 6,50 TL + 6,50 TL (36x52 mm boyutunda)
bedelli anma pulları, söz konusu pullara ait 21,00 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 PTT Pul Müzesi
Hacıbayram Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Ulus Altındağ/ANKARA
adresinde "FRAKTAL DOĞA YANSIMALARI 15.10.2020
ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını
önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini iş yerlerimize
gelmeden yapabilmeleri için; 15 Ekim 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) özeltarih damgası ve
posta damgası talepleri, 15 Ekim 2020 itibarıyla 3 ay
içerisinde Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

PTT AŞ’DEN "DÜNYA HAYVAN HAKLARI
GÜNÜ" KONULU ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından 4 Ekim 2020 tarihinde "Dünya Hayvan
Hakları Günü" konulu özelgün zarfı tedavüle sunuldu.
4 Ekim 2020 tarihinde "PTT Pul Müzesi / Hacı Bayram
Mahallesi Atatürk Bulvarı No:3 Ulus Altındağ/ANKARA"
adresinde mesai saatleri içerisinde "Dünya Hayvan Hakları
Günü 04.10.2020 ANKARA" ibareli özelgün zarfına ait
özeltarih damgası kullandırılmaya başlandı. Söz konusu
özelgün zarfı 5,00 TL bedelle; www.filateli.gov.tr adresinde,
filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar iş
yerlerimizde satışa sunuldu.
Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını
önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini iş yerlerimize
gelmeden yapabilmeleri için; 4 Ekim 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, 4 Ekim 2020 itibarıyla 3 ay
içerisinde Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

Yeni Açılan İş Yerleri

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

e-bulten@ptt.gov.tr

