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DÜNYA POSTA BİRLİĞİNDEN
KESİNTİSİZ HİZMET VURGUSU

Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konseyinin 2020 yılı 2’nci 
Olağan Genel Kurul Toplantısı 3-4 Aralık 2020 tarihlerinde 
İsviçre’nin Bern şehrinde gerçekleştirildi. Fiziksel katılımın 
yanı sıra pandemi koşulları nedeniyle online katılımın da 
gerçekleştiği toplantıda ürün ve hizmetlerin kesintisiz bir 
şekilde sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Şirketimiz Genel Müdürü ve UPU İdari Konsey Başkanı 
Sayın Hakan Gülten’in başkanlığındaki toplantının gündem 
maddelerini; iç ve dış denetim, etik raporları, Dünya Posta 
Birliğinin daha geniş sektör paydaşlarına açılması, 
uluslararası örgütlerle ilişkiler, mali bilanço, 2021 yılı 
program ve bütçesi, 2021 Eylem Planı, Birlik üyesi ülkeler 
tarafından ödenen katkı paylarına uygulanan sistemin 
reformu gibi ana konular oluşturdu. Bir sonraki İdari Konsey 
Toplantısı’nın 26-30 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılması 
kararlaştırıldı.



ÖNCELİĞİMİZ HİZMET STANDARTI

UPU Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Genel 
Müdürümüz Sayın Gülten, dünya posta sektörünün 
Kovid-19 hastalığından etkilendiğini belirterek, zorlu şartlar 
altında müşteri memnuniyetini sağlamak için kararlı olmak 
gerektiğini dile getirdi. Sayın Gülten; “Sektörün maruz 
kaldığı maddi ve manevi zorluklar ağırlaşırken, aynı 
zamanda Dünya Posta Birliğinin sorumluluğu artıyor ve 
inisiyatif alınması gereken hizmet yelpazesi genişliyor. 
Halihazırda sunduğumuz hizmetin kalitesinden 
vazgeçilmemesi, yeni hizmet alanlarına yönelinmesi ve 
çağın ihtiyaçları doğrultusunda Dünya Posta Birliğinin 
dönüştürülmesi zorunluluğumuz bulunuyor” diye konuştu.

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten; bugünkü gibi riskli 
dönemlerin gelecekte tekrar etme ihtimali göz önünde 
bulundurularak, ürün ve hizmetlerin kesintisiz olarak devam 
ettirilebilmesinin önemine değinerek şunları söyledi:
“Küresel ölçekte müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi 
için az gelişmiş ülkeler dâhil olmak üzere sektörde fırsat 
eşitliğini ve dolayısıyla hizmet standartını sağlamamız 
gerekiyor. Sektörün Kovid-19 hastalığı sürecinde de 
topluma sunduğu yeni hizmetlerle sosyo-ekonomik 
gelişime katkı sunması önem arz ediyor.”



E-TİCARET MÜŞTERİ EĞİLİMİNDEKİ ARTIŞ
FIRSAT YARATIYOR

Posta sektörünün maddi ve manevi olarak pandemi nedeniyle 
birçok zorlukla karşılaştığını vurgulayan Sayın Gülten; “Bu zor 
dönemin bilhassa e-ticaret alanına doğru müşteri eğilimlerindeki 
artışı belirginleştirmesi nedeniyle, sektöre gelecek vadeden ciddi 
fırsatlar yarattığı da göz ardı edilmemeli. Mücadele ettiğimiz 
pandemiye ilişkin dünyadaki umut verici gelişmeler ışığında 
sektörümüzün, özellikle 2021 yılının ikinci yarısında sağlıkla ilgili 
kaygılarından uzaklaşıp, daha aktif olacağını öngörüyoruz” dedi.

KONGRENİN 2021 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
PLANLANIYOR

Geçtiğimiz Ekim ayında düzenlenen Olağanüstü İdari Konsey 
Toplantısı’nda, bir sonraki Kongre’nin 2021 yılında yapılması 
yönünde karar alındığını hatırlatan Sayın Gülten; “Kongreye 
ilişkin belirsizlikleri gidererek, ileriye doğru büyük bir adım atmış 
olduk. 2016 yılında İstanbul’da düzenlenen 26. Kongre ile 
başlayan İdari Konsey Başkanlığı görevini, 2021 yılında 
gerçekleştirilmesi kararlaştırılan Kongre’ye kadar devam 
ettireceğiz” ifadelerini kullandı.



KARGO SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ
KONUŞULDU

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) 
üyeleri, sektörün geleceğinin konuşulduğu bir toplantı 
gerçekleştirdi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 
toplantıda, Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Hakan Gülten’in 
yanı sıra kargo sektörünün önemli firmalarının temsilcileri yer 
aldı. 

Toplantı hakkında düşüncelerini belirten Genel Müdürümüz 
Sayın Hakan Gülten; “Pandemi sürecinde kargo sektörü 
tüm dünyada kritik bir rol üstlendi. Kargo ve lojistik 
faaliyetlerinin önemi bu süreçte bir kez daha ortaya çıktı. 
Toplantımızda, sektörel anlamda gelecekte atılabilecek 
adımlara dair değerlendirmelerde bulunduk. Sektörümüzün 
geleceği için faydalı bir toplantı oldu. Toplantının, 
sektörümüze yeni bir vizyon kazandıracağını umuyor, hayırlı 
olmasını diliyorum” diye konuştu. 



PTTAVM’DEN YILIN SON PAZAR 
GÜNÜNDE BÜYÜK İNDİRİM

Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Hakan Gülten: “Kampanya ile 
vatandaşlarımızın yeni yıl ihtiyaçlarını ekonomik fiyatlarla 
karşılamalarını sağladık.” 

PttAVM, 27 Aralık tarihine denk gelen 2020 yılının son Pazar 
gününde “Yılın Son Pazarı Türkiye’nin Pazarı” sloganıyla yıl 
sonu indirim kampanyası düzenledi.

Türkiye’nin yerli ve millî e-ticaret platformu PttAVM; 
vatandaşlarımıza, KOBİ’lerimize ve e-ticaret sektöründe 
faaliyetlerini sürdüren kurum ve kuruluşlara destek vermek 
amacıyla 27 Aralık tarihinde ‘Büyük İndirim Günü’ başlattı.



Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Hakan Gülten, 2020 yılının son 
Pazar gününde “Yılın Son Pazarı Türkiye’nin Pazarı” sloganıyla 
ekonomik ve indirimli satışların yapılması için çalışma 
başlattıklarını belirtti. Kampanyanın, her yılın son pazar 
gününden yeni yıla kadar devam edecek şekilde 
sürdürülmesinin hedeflendiğini dile getiren Sayın Gülten; 
“Kampanya ile vatandaşlarımızın yeni yıl ihtiyaçlarını ekonomik 
fiyatlarla karşılamalarını sağladık” dedi.  

Kampanyanın tüm kesimleri kapsamasına özen gösterdiklerini 
belirten Genel Müdürümüz Gülten; “Kampanya kapsamında, 
özellikle pandemi süreciyle satışlarında düşüş yaşayan KOBİ 
ve ulusal markalarımıza, ‘stoklarınızı birlikte bitirelim’ 
anlayışıyla satışlarını artırma imkânı sağlanması ve finansal 
olarak destek olunmasını amaçladık. PttAVM.com olarak 
tedarikçilere kargo desteği, ücretsiz ürün tanıtımı ve reklam 
desteği gibi çeşitli ayrıcalıklar da sunduk” değerlendirmesinde 
bulundu.

KOBİLERE VE ULUSAL MARKALARA DESTEK 
VERİYORUZ

PttAVM.com’un elektronikten ev ürünlerine, mutfak 
gereçlerinden moda ürünlerine kadar farklı ihtiyaç ve tarza 
hitap eden milyonlarca ürünü vatandaşlarımıza ulaştırdığını 
kaydeden Sayın Gülten, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dinamik 
yapısını ve kolay kullanım avantajını, ekonomik satış 
vizyonuyla birleştirerek, etkili bir alışveriş imkânı sağlayan 
PttAVM, müşterilerine uygun fiyatlarla her zaman kaliteli bir 
alışveriş deneyimi sunuyor.”

BİNLERCE ÜRÜN İÇİN AVANTAJLI FİYATLAR

https://www.pttavm.com/


PTT’DEN MÜŞTERİLERİNE
YENİ YILA ÖZEL İNDİRİM

Şirketimiz, yeni yıla özel olarak düzenlenen kampanya ile kargo 
gönderimleri ve e-ticaret alışverişlerinde büyük indirim 
fırsatlarını müşterileriyle buluşturdu.

Şirketimiz, yıl boyunca olduğu gibi yeni yıl öncesinde de 
birbirinden avantajlı kampanyalarıyla müşterilerine fırsat 
sundu. Yılbaşına özel düzenlenen kampanya kapsamında, 
25-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki iş günlerinde bireysel 
müşteriler tarafından postaya verilecek yurt içi varışlı APS 
kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 oranında 
indirim uygulandı.



TEBRİK KARTI İLE GELENEKLER YENİDEN
CANLANIYOR
Tebrik kartı gönderme alışkanlığının yaygınlaştırılması ve 
unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri yeniden canlandırılması için 
yılbaşına özel tebrik kartları da hazırladı. Hazırlanan özel tasarım 
tebrik kartları ile vatandaşlar, birbirinden güzel dileklerini 
sevdiklerine ulaştırdı. Kış mevsimine özel görsellerin yer aldığı 
tebrik kartları, tüm iş yerlerimizden ücretsiz olarak alınabilirken, 
kartların posta gönderim ücreti ise müşterilerden tahsil edildi.

“MUTLU YILLAR, MUTLU ALIŞVERİŞLER”
Türkiye’nin millî e-ticaret platformu PttAVM.com, yeni yıl 
öncesinde müşterilerine, ‘Mutlu Yıllar, Mutlu Alışverişler’ 
konseptiyle indirimli ürünler sundu. Elektronikten modaya, 
küçük ev aletlerinden kozmetiğe, kişisel bakım ürünlerinden 
petshop ürünlerine, mobilyadan araç aksesuarlarına kadar 
farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden binlerce ürünün yer aldığı 
PttAVM.com, yeni yıla özel ürünlerde yüzde 25 - 80 arasında 
değişen oranlarda indirimler yaptı.

HAFTA BOYUNCA BENZERSİZ KAMPANYALAR
PttAVM.com, yeni yıl kampanyalarının yanı sıra haftanın belirli 
günlerinde de çeşitli kampanyalar düzenliyor. Salı günleri ‘Her 
Salı Teknoloji Bayramı’ sloganıyla elektrikli süpürge, bilgisayar, 
tablet, ütü ve televizyon gibi elektronik ürünlerde avantajlı 
fiyatlar sunuluyor. Çarşamba günleri ise ‘Haftanın Ortası İndirim 
Fırsatı’ mottosuyla seçili ürünlerde indirim fırsatları uygulanıyor.



PTT BİRİKTİRME YARDIM SANDIĞI,
ÜYELERİNİN HER ZAMAN YANINDA

Üyelerinin sosyal güvencelerine katkıda bulunacak yardım ve 
hizmetler sağlayan PTT Biriktirme Yardım Sandığı (BYS), 
kurulduğu tarih olan 1933 yılından bu yana faaliyetlerini 
aralıksız olarak sürdürüyor. 

2001 yılında bugünkü şeklini alan BYS’ye Şirket çalışanlarımız 
ve Şirketimizin yüzde 50 ve daha fazla hissesine sahip olduğu 
iştirak ve bağlı ortaklıklar ile Şirketlerinde çalışan personelimiz 
üye olabiliyor. BYS, bu kapsamda Şirketimiz çalışanlarına 
fonlar ve sosyal yardımlar aracılığıyla katkı sağlıyor.   



FONLARLA DESTEK VERİLİYOR

BYS, üyelerini Sandık aidatlarının dışında birikim sahibi 
yapmak, nemalandırarak çoğaltmak amacıyla üyelerine 
Destek Fonu sağlıyor. Fona giriş alt limiti 100 TL olarak 
belirlenirken, üst limiti ise üye kendi belirleyebiliyor. BYS’nin 
üyeleri için oluşturduğu diğer bir fon ise Dönem İçi Ödemeli 
Destek Fonu. Bu Fon, Sandık üyeliği devam eden veya 
Şirketimizden emekli olan üyelerin birikimlerini, üyeler adına 
nemalandırıp çoğaltmayı ve kâr payı vermeyi amaçlıyor. 

SOSYAL YARDIMLAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

BYS’nin üyeleri için sağladığı birçok sosyal yardım ödemesi de 
bulunuyor. Üyenin ölümü halinde brüt asgari ücretin 8 katı, 
eşinin ölümünde brüt asgari ücretin 5 katı, çocuğunun 
ölümünde ise brüt asgari ücretin 3 katı ölüm yardımı ödeniyor. 
Ölüm yardımının dışında; üyelik süresi içinde malul duruma 
düşerek malulen emekliye ayrılan üyelere, brüt asgari ücretin 5 
katına kadar Yönetim Kurulu kararı ile Maluliyet Yardımı 
sağlanıyor. Birçok avantajın yer aldığı yardımlar arasında ayrıca 
doğal afete maruz kalan üyelere, brüt asgari ücretin 3 katına 
kadar, Yönetim Kurulu kararı ile Doğal Afet Yardımı, Sandık 
üyeliğinde kesintisiz toplam 15 yılını dolduran ve emekli olmak 
suretiyle ayrılan üyelere de bir adet Cumhuriyet altını tutarı 
veriliyor. 

BYS ile ilgili daha fazla bilgiye www.ptt-bys.gov.tr web 
adresinden ulaşılabilir.

http://www.ptt-bys.gov.tr/


PTT’DE ARACISIZ PARA TRANSFERİ
HİZMETİ BAŞLADI

Şirket olarak Merkez Bankası Elektronik Fon Transfer (EFT) 
Sistemine katılmamız ile PTT EFT hizmeti müşterilerin 
kullanımına sunuldu.

Şirketimizin 0807 banka kodu ile Merkez Bankası EFT 
Sistemine katılımı için gerekli idari ve teknik çalışmalar 
tamamlandı. Söz konusu işlemlerin tamamlanmasının 
ardından PTT EFT Hizmeti, müşterilerin kullanımına açıldı.

EFT hizmetiyle artık PTT'den diğer bankaların IBAN, hesap 
veya kredi kartı numaralarına, diğer bankalardan ise PTTBank 
hesap numarasına, IBAN veya kart numarasına aracısız para 
transfer işlemi yapılabiliyor.

EFT işlemleri, iş yerlerimiz ile PTTBank İnternet Bankacılığı ve 
Cep PTT Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor.



PTT’DEN “TÜRKİYE CUMHURİYETİ-
KIRGIZ CUMHURİYETİ ORTAK PULU”
KONULU ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından, "Türkiye Cumhuriyeti-Kırgız Cumhuriyeti 
Ortak Pulu" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 21 Aralık 2020 
tarihinde tedavüle sunuldu.

"Türkiye Cumhuriyeti-Kırgız Cumhuriyeti Ortak Pulu" konulu 
6,50 TL (93 x 62 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz 
konusu pula ait 8,5 TL bedelli ilkgün zarfı iş yerlerimizde, 
www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep 
uygulamasında satışa çıktı. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı 
ile aynı tarihte "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk 
Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "Türkiye 
Cumhuriyeti- Kırgız Cumhuriyeti Ortak Pulu 21.12.2020 
ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırıldı.



Koronavirüs hastalığından dolayı toplum sağlığını korumaya 
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek 
ve müşterilerin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden 
yapabilmeleri için; 21 Aralık 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 
Prosedürü’ne uygun olması halinde) özeltarih damgası ve 
posta damgası talepleri, 21 Aralık 2020 tarihi itibari ile 3 ay 
içerisinde Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.



PTT’DEN “İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
İŞLETME FAKÜLTESİ MUHASEBE 
ENSTİTÜSÜ 50. YIL” KONULU
ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından, "İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 
Muhasebe Enstitüsü 50. Yıl" konulu özelgün zarfı 11 Aralık 
2020 tarihinde tedavüle sunuldu.

"İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü 
50. Yıl" konulu özelgün zarfı, 5,00 TL bedelle; 
www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve iş 
yerlerimizde abone sayısı kadar satışa sunuldu. 
www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 
ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak 
gönderilebilecek.



Koronavirüs hastalığından dolayı toplum sağlığını korumaya 
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve 
müşterilerin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden 
yapabilmeleri için; 11 Aralık 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 
Prosedürü’ne uygun olması halinde) özeltarih damgası ve posta 
damgası talepleri, 11 Aralık 2020 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde 
Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.



PTT’DEN “BİLECİK MÜLAKATI’NIN
100. YILI” KONULU ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından, "Bilecik Mülakatı'nın 100. Yılı" konulu 
özelgün zarfı 5 Aralık 2020 tarihinde tedavüle sunuldu. 

"Bilecik Mülakatı'nın 100. Yılı" konulu özelgün zarfı     5,00 TL 
bedelle; 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 
müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden 
yapabilmeleri için; 5 Aralık 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.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme 
Prosedürü’ne uygun olması halinde) özeltarih damgası ve posta 
damgası talepleri, 5 Aralık 2020 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde 
Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.



PTT’DEN “DÜNYA TOPRAK GÜNÜ” 
KONULU ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından, "Dünya Toprak Günü" konulu özelgün 
zarfı 5 Aralık 2020 tarihinde tedavüle sunuldu. 

"Dünya Toprak Günü" özelgün zarfı 5,00 TL bedelle; 
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 
müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden 
yapabilmeleri için; 5 Aralık 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.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme 
Prosedürü’ne uygun olması halinde) özeltarih damgası ve posta 
damgası talepleri, 5 Aralık 2020 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde 
Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.



PTT’DEN “GÜMRÜ ANTLAŞMASI’NIN 100. 
YILI” KONULU ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından, "Gümrü Antlaşması’nın 100. Yılı" konulu 
özelgün zarfı 3 Aralık 2020 tarihinde tedavüle sunuldu. 

“Gümrü Antlaşması’nın 100. Yılı” konulu özelgün zarfı 5,00 TL 
bedelle; 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 
müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden 
yapabilmeleri için; 3 Aralık 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.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme 
Prosedürü’ne uygun olması halinde) özeltarih damgası ve posta 
damgası talepleri, 3 Aralık 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 Aralık ayında PTT Başmüdürlükleri bünyesinde 
Kocaeli, Karaman, İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa illerinde yeni iş 
yerlerimiz hizmete açıldı.

PTT TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE

e-bulten@ptt.gov.tr

https://www.instagram.com/pttkurumsal
https://www.facebook.com/ptt.kurumsal
https://twitter.com/PTTKurumsal
https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Anasayfa.aspx
https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/BilgiBankasi.aspx#ptt_yayinlarimiz



