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PTT’DEN KADIN PERSONELİNE SÜRPRİZ
KUTLAMA

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten: “Üreten,
değiştiren ve dönüştüren tüm kadınların 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”
Şirketimiz, kadın personelimizin 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nü kutladı. Türkiye’nin dört bir yanında özveriyle
çalışan kadın personelimize 8 Mart’a özel hediyeler ulaştırıldı.
Şirketimiz, Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan
kadın personelimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü
kutladı. Şirketimiz bünyesinde 81 ilde çalışan 13 bin kadın
personelimize Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten’in
hediyeleri ulaştırıldı.
Sayın Gülten, Şirketimiz Genel
Müdürlüğünde gişe memuru kadın personelimizi de ziyaret
ederek hediye takdim etti. Genel Müdür Yardımcılarımız
Sayın Hüseyin Tok İstanbul’da, Sayın Mehmet Ragıp
İmamoğlu Zonguldak’ta, Sayın Ali İhsan Karaca Eskişehir’de
ve Sayın Cumali Yüksek ise Mersin’de iş yerlerimizi ziyaret
ederek hediyelerini teslim etti.

PTT’DEN ESNAF VE GİRİŞİMCİLERİN İŞİNİ
BÜYÜTEN AKILLI ÇÖZÜMLER

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten: “Esnaf,
sanatkâr, KOBİ ve tüm girişimcilerimize işlerini
büyütüp, maliyetlerini düşürecekleri önemli bir desteği
müjdeliyoruz. PTT Akıllı Esnaf Projemiz ile Türkiye’mizin
ekonomisine ve ticaretine büyük katkı sağlayacağız.”
Esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lerin yanı sıra iş yeri olmaksızın
evden, internetten, sosyal medyadan satış yapan tüm
bireysel satıcılar, girişimciler ve e-ticarete masrafsız,
entegrasyonsuz tek bir platform üzerinden ulaşmak isteyen
herkese, hiçbir ek ücret ödemeden POS hizmeti sunulmasını
sağlayan PTT Akıllı Esnaf Projemiz hayata geçirildi.
Esnaf, sanatkâr ve KOBİ'lerin satışlarını artıracak,
maliyetlerini düşürecek ve birçok noktadan tedarik
ettiği hizmetlerin tamamını tek bir ürünle karşılamalarını
sağlayacak olan PTT Akıllı Esnaf Projemiz, müşterilere de
temassız bir biçimde kolay, hızlı ve güvenli ödeme fırsatı
sunuyor.

Şirketimizin, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan
esnaf, sanatkâr, KOBİ ve tüm bireysel satıcıların hayatını
kolaylaştırmak için hazırladığı PTT Akıllı Esnaf Projemiz
ile esnaflar işlerini büyütebilecek. Projeden, pazar ve
stant satışı ve kapıda teslimat yapan, temassız ödeme
almak isteyen, ilave cihaz taşımadan kendi cep telefonları
veya tabletlerinden tahsilat yapmak isteyenler de
faydalanabilecek.

“PTT OLARAK ESNAF, SANATKÂR, KOBİ VE
GİRİŞİMCİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”
PTT Akıllı Esnaf Projesi sayesinde müşterilerimizin yeni bir
ödeme aracına kavuşarak, üzerindeki ek maliyet yükünün
hafifleyeceğini vurgulayan Sayın Gülten, “Esnaf, sanatkâr,
KOBİ ve tüm girişimcilerimizin işlerini büyütüp, maliyetlerini
düşürecekleri önemli bir desteği müjdeliyoruz. PTT Akıllı Esnaf
Projemiz ile Türkiye’mizin ekonomisine ve ticaretine büyük
katkı sağlayacağız. Şirketimiz, geliştirdiği bu yeni proje ile
ekonomimizin mihenk taşı olarak değerlendirdiğimiz esnaf,
sanatkâr, KOBİ ve tüm girişimcilerimizin yanında olduğunu bir
kez daha göstermiş oldu” dedi.
Fiziksel bir iş yeri sahibi olmayan ev kadınları, gençler ve
diğer tüm girişimcilerin de Şirketimizin sunduğu kolaylıklar ile
satış ve tahsilat yapabilme imkânına kavuştuğunu kaydeden
Genel Müdürümüz Sayın Gülten, “Bireysel satıcıların önünü
açarak ticaretin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayan PTT
Akıllı Esnaf Projesi, milletimizin refahına katkıda bulunuyor”
ifadelerini kullandı.

AVANTAJLI PAKETLER
Müşterilerimize, PTT Akıllı Esnaf Komisyonsuz Paketi ile
aylık sabit ücret ödeyerek belli bir ciroya kadar hiçbir kesinti,
masraf olmadan sıfır komisyonlu Link ile Ödeme, Sanal POS
ve yeni nesil Akıllı POS cihazlı ve cihazsız çözümleri, Ücretsiz
Hesap, Kart, Fatura Ödeme ve EFT hizmetleri sunuluyor.
Aynı hizmetleri, yüksek pos cirosu olan iş yerleri de rekabetçi
oranlar ve işlem başına ücret, entegrasyon ücreti gibi herhangi
bir ücret ödemeden kullanabilecek.

Ayrıca, PTT Akıllı Esnaf, tahsilat, satış ve sipariş yönetimi,
stok takibi ve kargo süreçlerini tek bir platform üzerinde
birleştirerek pek çok ihtiyacı tek bir ürünle karşılıyor ve ticari
faaliyetlerin kolaylaşmasına da katkıda bulunuyor.

KOLAY BAŞVURU İMKÂNI
PTT Akıllı Esnaf üyesi olmak isteyen müşterilerimiz
https://akilliesnaf.ptt.gov.tr/ adresinden ya da iş yerlerimizden
başvurularını tamamlayarak, yazılımla, entegrasyonla,
masraflarla uğraşmadan satışa başlayabilecek.
Müşterilerimiz, yapacakları başvuru ile online ortamda 1
gün içerisinde işlemlerini tamamlayabilecek ve ödeme
hizmetlerinden yararlanabilecek. Hizmetlerden yararlanmak
için iş yeri web sayfası olması zorunluluğu da bulunmuyor.
Başvuru yapan müşterilerimiz, PTT Akıllı Esnaf üyeliği
tamamlandığında, cep telefonu veya e-posta adresine
gönderilecek güvenli ödeme linkiyle hemen ödeme almaya
başlayabilecek.

PTT'NİN HİZMETİYLE İKİNCİ EL ARAÇ
SATIŞINDA DOLANDIRICILIK ÖNLENİYOR

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten: "Vatandaşlarımız,
PTT'nin bu hizmetinden faydalanarak ikinci el araç satışı
sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne
geçebilirler."
Şirketimiz ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel
Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında
sunulan Araç Km ve Muayene Sorgulama Hizmeti aracılığıyla
araçların muayene tarihi ve kilometresine ilişkin bilgiler, 4
milyonu aşkın kişi tarafından sorgulandı.
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ile
Şirketimiz arasında 2017 yılında imzalanan "Bilgi Paylaşımı
Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" kapsamında
Şirketimiz tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci
el araçların satışında sık rastlanılan kilometre sıfırlanması
ve düşürülmesi konusundaki mağduriyetler engellendi.
İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene
bilgilerine; www.pttavm.com, HGS Mobil Uygulama, PTT
Bank İnternet Bankacılığı ve PTT Bank Mobil Uygulaması
aracılığıyla ulaşabiliyor.

"İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARINDA YAŞANAN
MAĞDURİYETİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR"
Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, son zamanlarda
ikinci el araç satışlarına ilişkin vatandaşların yaşadıkları
mağduriyetlerin basına yansıdığını anımsatarak hem kilometre
sıfırlanması ve düşürülmesi hem de hasarlı araçların satışına
ilişkin şikâyetlerin arttığını gözlemlediklerini söyledi.
Geçen yıl 2,1 milyon kişinin hizmetimizi kullandığını ifade
eden Sayın Gülten, "Vatandaşlarımız, Şirketimizin bu
hizmetinden yararlanarak, aracın gerçek kilometresini
öğrenebilirler. Böylece satış sonrasında herhangi bir
mağduriyet yaşanmasının önüne geçebilirler" diye konuştu.

PTT İSTİKLÂL MARŞI’NIN KABULÜNÜN
100’ÜNCÜ YILINI KUTLADI

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten: “Millî günlerimiz
ve zaferlerimiz için basılan pullar, şanlı mazimizi
hatırlamamıza ve millî şuurumuzu tazelememize büyük
katkı sağlıyor.”
Şirketimiz, 2021 yılının Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle
“Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı” olarak kabul edilmesi
kapsamında tedavüle sunduğu pul ve ilkgün zarfını,
düzenlenen toplantıda tanıttı. Aynı zamanda İstiklâl
Marşı’nın Kabulünün 100’üncü yılı anısına daha önceki
yıllarda tedavüle sunulan pullardan oluşan bir de sergi
düzenlendi.

“İSTİKLÂL MARŞI’MIZ, SONSUZA KADAR
MİLLETİMİZİN TEK SESİ OLARAK YÜKSELECEKTİR”
Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan İstiklâl Marşı’nın, bir
hürriyet ve bağımsızlık destanı olarak milletimizin gönlünde
ve şuurunda sarsılmaz bir yer edindiğini ifade eden Genel
Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, “İstiklâl Marşı’mız; yazıldığı
dönemin zorlu günlerini anlatırken, o gün için zafer, gelecek
için ümit vadeder. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet
irademizin yansıması olan İstiklâl Marşımız; Mehmet Âkif
Ersoy’un “Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl” dizesinde
ifade ettiği gibi sonsuza kadar milletimizin tek sesi olarak
yükselecektir” dedi.

“FİLATELİK ÇALIŞMALARIN, TARİHİ HATIRLATMA
MİSYONU BULUNUYOR”
İstiklâl Marşı’mızın millî marş olarak kabulünün 100’üncü
yılını kutlarken bu edebi şâheseri kaleme alan vatan şairimiz
Mehmet Âkif Ersoy’u da rahmet ve minnetle andığını dile
getiren Sayın Gülten, “Mehmet Âkif, üstün şairlik vasfının
yanı sıra, vatanperver biri olarak Millî Mücadele’mizin içinde
yer almış, ömrü boyunca yüksek ahlâkı ve doğruluğu temsil
etmiş bir şahsiyettir” ifadelerini kullandı.
Şirketimizin, özel günlerde basmış olduğu anma pulu ve
zarflar gibi filatelik çalışmaların, tarihimizi hatırlamak için
önemli misyonu olduğuna işaret eden Sayın Gülten şöyle
konuştu: “Bugün, Şirketimiz tarafından İstiklâl Marşı’mızın
100’üncü yılı onuruna basılan anma pulu, diğer millî
günlerimiz ve zaferlerimiz için basılan pullar gibi, şanlı
mazimizi hatırlamamıza ve millî hafızamızı tazelememize
büyük katkı sağlıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta
olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarımızı ve vatan
şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’u bir kez daha rahmet ve
minnetle anıyor, Anadolu’ya ayak bastığımız günden bugüne
kadar ülkemizin ve milletimizin bekası için kendi varlığını hiçe
sayan tüm şehitlerimizin, gazilerimizin ve kahramanlarımızın
manevi varlıklarını hürmetle selamlıyorum.”

PTT’DEN İSTİKLÂL MARŞI’NIN KABULÜNÜN
100. YILINA ÖZEL PUL VE ZARF

Şirketimiz, İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından kabulünün 100. yılı anısına “İstiklâl Marşı’nın
Kabulünün 100. Yılı” konulu tek değerli anma pulu ile varak
uygulamalı ilkgün zarfını 12 Mart 2021 tarihinde tedavüle
sundu.
Şirketimiz tarafından hazırlanan "İstiklâl Marşı'nın Kabulünün
100. Yılı" konulu 3 TL (36x78 mm boyutunda) bedelli
anma pulu, söz konusu pula ait 10 TL bedelli ilkgün zarfı
iş yerlerimizde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep
uygulamasında satışa sunuldu.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT
Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus
Altındağ/ANKARA adresinde "İstiklâl Marşı'nın Kabulünün
100.Yılı 12.03.2021 ANKARA" ibareli ilkgün damgası
kullandırılmaya başlandı.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek
ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden
yapabilmeleri için; 12 Mart 2021 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
Prosedürü’ne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve posta
damgası talepleri 12 Mart 2021 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde
Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

PTT PULLARI KÜLTÜREL DEĞERLERİ
YAŞATIYOR

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten “Şirketimiz
hazırladığı pul tasarımlarıyla; millî, manevi değerlerimizi
ve kültür ögelerimizi sanatsal çizgilerle pullarına
taşıyarak, tarihe tanıklık etmemizi sağlıyor.”
Şirketimiz, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat
Büyük Ödülü’ne layık görülen ve 1991 yılında Devlet
Sanatçısı unvanı ile onurlandırılan Ressam Devrim Erbil’in
eserlerinin yer aldığı “Resimden Pula Devrim Erbil İstanbul
Resimleri” konulu sergi düzenledi.

Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu’nda
gerçekleşen sergide Erbil’in eserlerinin yanı sıra Şirketimizin
hazırladığı 2021 Yılı Pul Emisyon Programı kapsamında
tedavüle sunulan “Türk Ressamlarımızın Tabloları (Devrim
Erbil)” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı tanıtıldı. Sergiye
Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Haydar Ali Yıldız, Genel
Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, belediye başkan
yardımcıları ve davetliler katıldı.

“ERBİL, KÜLTÜRLERİN İLETİŞİMİNE VURGU
YAPIYOR”
Devlet Sanatçısı Devrim Erbil’in eserlerindeki temanın ağırlıklı
bir şekilde İstanbul olduğunu ve sanatçının Doğu ile Batı’nın
birbiriyle olan iletişimine vurgu yaptığını ifade eden Beyoğlu
Belediye Başkanı Sayın Haydar Ali Yıldız, “PTT de pullar,
zarflar ve mektuplarla farklı kültürleri Doğu’dan Batı’ya
taşıyan bir kurum. Bu kez aynı tema ile Devrim Erbil’in
resimlerinden hazırlanan pullar bu etkileşimi sağlayacak.
Telekomünikasyon alanında çağa ayak uyduran bir vizyonla
çalışmalarını sürdüren PTT, sanatı ve sanatçıyı destekleyen
boyuttaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor” dedi.

“SANATA VE SANATÇILARIMIZA OLAN SAYGIMIZI
HER FIRSATTA GÖSTERİYORUZ”
İletişim ve haberleşme sektörüne liderlik eden Şirketimizin,
ülkemizin tarihine ve kültürüne hizmet etmeyi bir sosyal
sorumluluk olarak gördüğünü ifade eden Sayın Gülten
şöyle konuştu: “Şirketimiz hazırladığı tasarımlarla; millî,
manevi değerlerimizi ve kültür ögelerimizi sanatsal çizgilerle
pullarına taşıyarak tarihe tanıklık etmemizi sağlıyor.
Pullarımız aracılığıyla kültürümüze anlam katarken, pul
envanterimizi birbirinden değerli sanatçılarımızın eserleriyle
zenginleştiriyoruz. Böylelikle hem pullarımızın sanatsal
değerini perçinliyor hem de eserleriyle ruhumuza dokunan
sanatçılarımıza saygımızı ifade ediyoruz.”

Pul serisinde, Türk sanatı ve kültürünü başarıyla temsil
eden ve dünyada gurur duyulan çalışmalara imza atan
usta ressam Devrim Erbil’in eserlerine yer vermenin
mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Sayın Gülten,
“Ülkemizin güzelliklerini kendine has renk ve çizgilerle
tablolarına yansıtan ve Türk resim sanatının gelişimine
büyük katkı sağlayan kıymetli sanatçımızın eserleri, PTT
pulları aracılığıyla filateli tarihimizdeki yerini alacak ve
geleceğe miras kalacak” ifadelerini kullandı.

“BU SERGİNİN AMACI TÜRK SANATÇISINI
TANITMAK”
Sergi açılışına video konferans yöntemi ile katılan Sayın
Devrim Erbil şu değerlendirmede bulundu: “İletişim; her
zaman özlemleri, sevgileri, kavuşmaları hatırlatır. Pul sergisi,
bunu sanat yoluyla gerçekleştirmemize imkân verdi. Pul,
bütün evreni dolaşan, herkesin görebildiği, o ülkeyi ve kültürü
anlatan bir nesnedir. Böyle bir serginin gerçekleşmesi, sanatı
pek çok yere ulaştırmak anlamına geliyor. Bu serginin amacı
Türk sanatçısını tanıtmak ve sanatın yaygınlaşması için birer
örnek olmak.”

PTT’DEN "TÜRK RESSAMLARIMIZIN
TABLOLARI (DEVRİM ERBİL)" KONULU
ANMA PULU

Şirketimiz, "Türk Ressamlarımızın Tabloları (Devrim ERBİL)"
konulu anma pulu ve söz konusu pula ait ilkgün zarfını 19
Mart 2021 tarihinde tedavüle sundu.
"Türk Ressamlarımızın Tabloları (Devrim ERBİL)" konulu 4x
3,00 TL (2 adedi 38x38 mm, 2 adedi 40x30 mm boyutunda)
bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 15,50 TL bedelli
ilkgün zarfı, iş yerlerimizde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr
web adresinde ve filateli cep uygulamasında 19 Mart 2021
tarihinde satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte, içerisinde
4 x 3,00 TL bedelli anma pulları ile sadece katalog
içinde satışa sunulan 3,00 TL (55x80 mm boyutunda)
bedelli seri numaralı anma pulunun yer aldığı katalog ise
100,00 TL bedelle Beyoğlu Belediye Başkanlık Binası
Sanat Galerisi Şahkulu Mah. Meşrutiyet Cad.No:121
Şişhane/İSTANBUL adresinde düzenlenen sergi alanında,
Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli
cep uygulamasında satışa sunuldu. Ayrıca, aynı adreste
ve Beyoğlu PTT Merkez Müdürlüğü Beyoğlu/İSTANBUL
adreslerinde "Türk Ressamlarımızın Tabloları (Devrim
ERBİL) 19.03.2021 İSTANBUL" ibareli ilkgün damgası
kullandırılmaya başlandı.
Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek
ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden
yapabilmeleri için; 19 Mart 2021 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
Prosedürü’ne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve posta
damgası talepleri, 19 Mart 2021 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde
Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

PTT’DEN “DEPREM FARKINDALIĞI” İÇİN
ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında farkındalık
oluşturmak amacıyla özelgün zarfı hazırladı. "Deprem
Öldürmez İhmal Öldürür" konulu özelgün zarfı, 7 Mart 2021
tarihinde tedavüle sunuldu.
"Deprem Öldürmez İhmal Öldürür" konulu özelgün zarfı
5,50 TL bedelle, iş yerlerimizde, www.filateli.gov.tr adresinde
ve filateli cep uygulamasında abone sayısı kadar satışa
sunuldu.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek
ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden
yapabilmeleri için; 7 Mart 2021 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, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme
Prosedürü’ne uygun olması halinde) özeltarih damgası ve
posta damgası talepleri 7 Mart 2021 tarihi itibari ile 3 ay
içerisinde Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

PTT’DEN “COVİD-19 SALGINI” KONULU
ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz, “Covid-19 Salgını” konulu özelgün zarfını 11
Mart 2021 tarihinde tedavüle sundu. "Covid-19 Salgını"
konulu 5,50 TL bedelli özelgün zarfı iş yerlerimizde,
www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep
uygulamasında satışa sunuldu.
Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek
ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden
yapabilmeleri için; 11 Mart 2021 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, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme
Prosedürü’ne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve posta
damgası talepleri, 11 Mart 2021 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde
Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

PTT’DEN “TIP BAYRAMI” KONULU
ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz, “Tıp Bayramı” nedeniyle hazırlamış olduğu
özelgün zarfını 14 Mart 2021 tarihinde tedavüle sundu.
"Tıp Bayramı" konulu özelgün zarfı
5,50 TL bedelle;
www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve
iş yerlerimizde abone sayısı kadar satışa sunuldu.
Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek
ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden
yapabilmeleri için; 14 Mart 2021 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, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli
İşletme Prosedürü’ne uygun olması halinde) 14 Mart 2021
tarihi itibari ile 3 ay içerisinde Filateli ve Abone İşleri Şube
Müdürlüğünce söz konusu özeltarih damgası ve İSTANBUL
Fındıkzade PTT Merkez Müdürlüğünün 14.03.2021 tarihli
posta damgası talepleri karşılanabilecek.

PTT’DEN "DÜNYA SU GÜNÜ" KONULU
ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz, "Dünya Su Günü" konulu özelgün zarfını 22 Mart
2021 tarihinde tedavüle sundu.
“Dünya Su Günü" konulu özelgün zarfı 5,50 TL bedelle;
www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında
ve iş yerlerimizde abone sayısı kadar satışa sunuldu. Söz
konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT Pul
Müzesi / Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No:13 Ulus
Altındağ/ANKARA” adresinde mesai saatleri içerisinde
"Dünya Su Günü 22.03.2021 ANKARA" ibareli özelgün
zarfına ait özeltarih damgası kullandırılmaya başlandı.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek
ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden
yapabilmeleri için; 22 Mart 2021 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, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme
Prosedürü’ne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve posta
damgası talepleri, 22 Mart 2021 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde
Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

PTT’DEN DÖRT DEĞERLİ “İĞNE OYALARI”
KONULU RESMİ POSTA PULLARI

Şirketimiz tarafından tasarlanan iğne oyası görsellerine yer
verilerek hazırlanan 4 değerli “İğne Oyaları” Konulu Resmi
Posta Pulları 23 Mart 2021 tarihinde tedavüle sunuldu.
“İğne Oyaları” Konulu Resmi Posta Pulları (26x41 mm
boyutunda) 50 Kr, 1,00 TL, 2,00 TL ve 5,00 TL bedelle iş
yerlerimizde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli
cep uygulamasında 23 Mart 2021 tarihinde satışa sunuldu.

PTT’DEN “HOŞGÖRÜ VE SEVGİ" KONULU
SÜREKLİ POSTA PULLARI

Şirketimiz, hoşgörü ve sevginin insanlar için olan önemini
vurgulamak amacıyla iki değerli “Hoşgörü ve Sevgi Konulu
Sürekli Posta Pulları” ve konuya ilişkin hazırlanan ilkgün
zarfını 26 Mart 2021 tarihinde tedavüle sundu.
“Hoşgörü ve Sevgi" konulu 2,00TL ve 3,00 TL (38x38 mm
boyutunda) sürekli posta pulları ve söz konusu pula ait 7,50
TL bedelli ilkgün zarfı, www.filateli.gov.tr adresinde, filateli
cep uygulamasında ve iş yerlerimizde abone sayısı kadar
satışa sunuldu. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı
tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı
No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Hoşgörü ve Sevgi
Konulu Sürekli Posta Pulları 26.03.2021 ANKARA” ibareli
ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek
ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden
yapabilmeleri için; 26 Mart 2021 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
Prosedürü’ne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve posta
damgası talepleri, 26 Mart 2021 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde
Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

E-DEVLETTE SUNULAN PTT
HİZMETLERİNE YENİLERİ EKLENDİ

Vatandaşlarımız, Şirketimizin sunduğu 83 hizmete
e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyor.
Vatandaşlarımızın Şirketimiz hizmetlerinden yararlanma
sürelerini iyileştirerek, hizmete en yakın yerden, hızlı ve
kolay ulaşılabilmesi adına önemli bir adım daha atıldı. Bu
kapsamda, e-Devlet üzerinden, HGS Bakiye Yükleme
ve bilgi sorgulama, Kayıtlı Gönderi Takibi, PTT İnternet
Bankacılığı işlemleri ve Kişisel Pul ve benzeri toplam 83
hizmetimiz vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu.

PTT TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE

Türkiye'nin en köklü kuruluşların biri olan Şirketimiz, hizmet
ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda
Mart ayında PTT Başmüdürlükleri bünyesinde Şanlıurfa ve
Diyarbakır illerinde yeni iş yerlerimiz hizmete açıldı.

e-bulten@ptt.gov.tr

