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Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı ve Şirketimiz 
Genel Müdürü Sayın Hakan Gülten:

“Pandemi döneminde önemi katlanarak artmakta 
olan e-ticarette, tedarik zincirinde yer alan tüm 
paydaşların ve hâlihazırda faaliyet gösteren tüm posta 
işletmelerinin rolünün daha da önem kazandığına 
inanıyorum. Biz bu noktada büyük tecrübeye sahibiz. 
PttAVM ve PTT Kargo hizmetlerimiz ile ülkemizde 
sağlamış olduğumuz başarıyı, kurduğumuz uluslararası 
iş birlikleri ile ülkemiz dışında da kalıcı olarak 
sürdürüyoruz. Bakanımız Sayın  Adil Karaismailoğlu’nun 
da belirttiği gibi PttAVM’yi bölgedeki en büyük 5 
oyuncudan biri yapmak istiyoruz.”



Merkezi İsviçre’nin Bern kentinde bulunan Dünya Posta 
Birliğinin (UPU), 2021 yılı 1’inci Olağan İdari Konsey 
Toplantısı yapıldı. Şirketimiz Genel Müdürü ve Dünya Posta 
Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı Sayın Hakan Gülten’in 
başkanlığındaki toplantıda, 27’nci Kongre olarak bilinen, 
Fildişi Sahili’nin Abidjan şehrinde gerçekleşecek Kongrenin 
hazırlıkları, Kongre sonrası süreç ve UPU'nun gelecekteki 
çalışmaları hakkında kararlar alındı. 

Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak 400’den 
fazla katılımcıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Genel 
Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, dünya posta sektörünün 
Kovid-19 pandemisinden bir hayli etkilendiğini, UPU üyesi 
tüm posta idarelerinin bu süreçte faaliyetlerini verimli bir 
şekilde yürütebilmeleri için Birlik olarak çalışmalara devam 
ettiklerini söyledi. 2020 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen 
İdari Konsey oturumunun ardından Dünya Posta Birliğinin 
görevlerini aksatmadan sürdürebilmesi için yeniden bir 
araya geldiklerini belirten Sayın Gülten, “2016 yılında 
İstanbul’da düzenlenen 26’ncı Kongre ile başlayan ve 
başkanlığını üstlendiğimiz İstanbul döneminin sonlarına 
yaklaşıyoruz. Şirketimiz ve ülkemiz adına başarılarla 
dolu, gurur duyduğumuz bir dönem geçirdik. Pandeminin 
oluşturduğu olağanüstü koşullar nedeniyle ertelenen ama 
bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi kararı alınan Kongreye 
kadar görevimizi yüksek sorumluluk bilinciyle yerine 
getirmeye devam edeceğiz” dedi.



Kovid-19 pandemisinin tüm dünyada olduğu gibi posta 
ve kargo sektöründe de birtakım dönüşümlere yol açtığını 
sözlerine ekleyen Sayın Hakan Gülten, “Fiziksel alışverişin 
yerini sanal alışverişler, fiziksel toplantıların yerini sanal 
toplantılar ve hatta fiziksel çalışma ortamlarının yerini 
sanal ofisler almaya başlamıştır. Pandemi döneminde 
önemi katlanarak artmakta olan e-ticarette, üreticiden 
lojistiği sağlayan şirketlere kadar tedarik zincirinde yer 
alan tüm paydaşların ve hâlihazırda faaliyet gösteren tüm 
posta işletmelerinin rolünün daha da önem kazandığına 
inanıyorum. Biz bu noktada büyük tecrübeye sahibiz. 
PttAVM ve PTT Kargo hizmetlerimiz ile ülkemizde 
sağlamış olduğumuz başarıyı, kurduğumuz uluslararası iş 
birlikleri ile ülkemiz dışında da kalıcı olarak sürdürüyoruz. 
PttAVM’yi bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak 
istiyoruz. Müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için 
tüm dünyadaki posta idareleri arasında fırsat eşitliğinin ve 
hizmet standardının sağlanması büyük önem taşıyor” diye 
konuştu.

27’nci Kongre hazırlıkları hakkında ev sahibi ülke olan Fildişi 
Sahili’nin paylaşacağı güncel bilgilerin ve hazırlanacak diğer 
raporların 2021 Haziran ayında değerlendirileceğini belirten 
Genel Müdürümüz Sayın Gülten, Kongrenin nerede ve ne 
zaman yapılacağına dair nihai kararın da yine aynı tarihte 
netleşeceğini ifade etti. Toplantıda ayrıca UPU'nun özel 
kargo şirketleri, e-ticaret platformları, havayolu şirketleri gibi 
diğer sektör paydaşlarına açılması konusunda oluşturulmuş 
Görev Gücü Raporunda belirtildiği şekilde, aşamalı 
olarak çalışmalara devam edilmesine ve gerekli mevzuat 
değişikliklerinin 27’nci Kongrede sunulmasına karar verildi.

“KOVİD-19 SEKTÖRDE DÖNÜŞÜME YOL AÇTI”



PTT ARACILIĞIYLA "EVDE SOSYAL 
YARDIM ÖDEMESİ" UYGULAMASI 
VATANDAŞLARI MEMNUN ETTİ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatıyla başlatılan Tam Kapanma Sosyal Yardım 
Programı ödemelerinden faydalanan, Şirketimiz veya 
herhangi bir bankada hesabı olmayan hak sahiplerine, 
Şirketimiz vasıtasıyla kimlik kontrolü sonrası imza 
karşılığında evlerinde yapılan ödemeler vatandaşları 
memnun etti.

e-Devlet üzerinden başvuran ve Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olduğu onaylanan, 
2 milyondan fazla aileye 1100 liralık sosyal yardım ödemesi 
dağıtıldı. 



VATANDAŞLARDAN POSTA DAĞITICILARINA 
TEŞEKKÜR
Türkiye genelinde yaklaşık 43 bin personeliyle hizmet 
sunan Şirketimizin üstlendiği rol, vatandaşların beğenisini 
topladı. Vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını, 
salgın dolayısıyla evden çıkamamaları nedeniyle ödemenin 
ikametlerde yapılmasının işlerini kolaylaştırdığını belirterek, 
sosyal yardımlarını getiren posta dağıtıcılarına ise 
teşekkürlerini dile getirdi.

"UYGULAMADAN ÇOK MEMNUNUZ"

Şirketimiz posta dağıtıcısı Ufuk Akbal tarafından sosyal 
yardım ödemesi evinde teslim edilen Hatice Bağbaşı, hiçbir 
yerden gelirlerinin olmadığını, devlet tarafından yapılan 
1100 liralık yardımın kendilerine ilaç gibi geldiğini dile 
getirerek, "Yardımın gelmesini dört gözle bekliyorduk. Daha 
önce de yardım başvurusunda bulunmuştum. Bu ikinci 
başvurum. Paranın evde teslim edilmesi uygulamasından 
çok memnunum" diye konuştu.

Bağbaşı, söz konusu yardım dolayısıyla hem devlet 
yetkililerine hem de parayı kendilerine ulaştıran 
çalışanlarımıza teşekkür etti.

“PTT AİLESİ OLARAK HER ZAMAN MİLLETİMİZİN 
YANINDAYIZ VE BUNDAN GURUR DUYUYORUZ”

Şirketimiz posta dağıtıcısı Ufuk Akbal da 8 yıldır dağıtıcı 
olarak görev yaptığını belirterek, devletin bu zor günlerde 
ihtiyacı olan vatandaşlara gönderdiği yardımları ulaştırmanın 
mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yardım götürdükleri evlerde kapıyı açanların gözlerindeki 
mutluluğu gördüklerinde tüm yorgunluklarını unuttuklarını 
dile getiren Akbal, "Bu hizmeti vermekten PTT Ailesi olarak 
gurur duyuyoruz. Yorgunluğumuz, hizmet götürdüğümüz 
kişilerin memnuniyetlerini görünce geçiyor. Onların 
memnuniyetini gördüğümüzde bizler de çok mutlu oluyoruz" 
değerlendirmesinde bulundu.



PTT’DEN 200’DEN FAZLA ÜLKEYE HIZLI 
PARA TRANSFERİ

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten: “Yurt dışı 
hızlı para transferi hizmetlerimizi yaygınlaştırıyoruz. 
Bu kapsamda yurt dışı para transferi konusunda iş 
birliklerimize bir yenisini daha ekledik. Böylece 200’den 
fazla ülkeye uygun fiyatlarla hızlı ve güvenli para 
transferi yapabilme imkânı sağlıyoruz.”

Şirketimiz ile MoneyGram Ödeme Hizmetleri arasında 
gerçekleşen iş birliği ile müşterilerimiz, iş yerlerimizden 
200’den fazla ülkeye uygun fiyatlarla dakikalar içerisinde 
para transferi gerçekleştirebiliyor. 



Şirketimiz, bankacılık alanında müşterilerimizin hayatını 
kolaylaştıracak önemli bir anlaşmaya imza atarak yurt dışı 
para transferi ile ilgili iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. 
Şirket olarak faaliyet gösterilen her alanda son gelişmeleri 
takip ederek hizmet kalitesini ve çeşitliliğini artırdıklarını 
vurgulayan Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, “Yaygın 
iş yeri ağı ve güvenilirliğimizi, MoneyGram’ın yurt dışındaki 
yaygın ağı ile buluşturduk. İş yerlerimizde müşterilerimize 
sunduğumuz hizmet çeşitliliğimize bir yenisini daha 
eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
 
MoneyGram hizmetiyle para transferi işlemleri için geçerli 
kimlik kartları ile iş yerlerimize başvuran müşterilerimiz, kabul 
ve ödeme için hazırlanan başvuru formlarını doldurarak, 
işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabiliyor.  

YURT DIŞI PARA TRANSFERLERİNDE FARKLI 
SEÇENEKLER PTT’DE 

Şirketimiz, bankacılık alanında farklı alternatiflerle 
müşterilerimize para transferi konusunda çeşitlilik sunuyor. 
Bu doğrultuda müşterilerimiz, Western Union, Uluslararası 
Para Transferi (UPT), Global Ödeme Hizmetleri Şirketleri 
ve Eurogiro ile yurt dışı havale kabul ve ödeme işlemlerini 
gerçekleştirebiliyor. 



PTT “EN İYİ AVRUPA PULU”
YARIŞMASINA KATILDI

Şirketimiz, “En İyi Avrupa Pulu” yarışmasına “Avrupa 
2021 (Nesli Tükenmekte Olan Ulusal Yaban Hayatı)” 
konulu tek değerli anma pulu ile katıldı.  

Şirketimiz, Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olan 
“Akdeniz Foku” görseline yer vererek hazırladığı “Avrupa 
2021 (Nesli Tükenmekte Olan Ulusal Yaban Hayatı)” 
konulu tek değerli anma pulu ile yarışmaya katıldı. Avrupa 
Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) tarafından 
2002 yılından bu yana düzenlenen En İyi Avrupa Pulu  
yarışması kapsamında 9 Eylül 2021 tarihine kadar, 
http://www.posteurop.org/europa2021 internet adresi 
üzerinden oy verilebilecek. 

http://www.posteurop.org/europa2021


Her yıl Avrupa'nın en iyi anma pulunu belirlemek için organize 
edilen yarışmanın kazananı ise Ekim 2021'de düzenlenecek 
PostEurop Genel Kurulu’nda açıklanacak. Bu yıl yarışmaya 
katılacak ülkelerin posta idarelerine, ülkelerinde tehdit altında 
olan türleri sergileme fırsatı verilerek önemli bir farkındalık 
oluşturulması hedefleniyor. Türkiye'de ulusal mevzuat ve 
taraf olunan uluslararası sözleşmeler gereği yaşam alanları ile 
koruma altında olan, Avrupa’nın ise en nadir türlerinden biri 
olan “Akdeniz Foku” görseline yer verilerek hazırlanan pul ile 
nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz canlılarına dikkat 
çekilmesi hedefleniyor.



PTT’DEN "AVRUPA 2021 (NESLİ
TÜKENMEKTE OLAN ULUSAL YABAN 
HAYATI)” KONULU ANMA PULU VE 
İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz, Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında 
olan “Akdeniz Foku ve Çayır Delicesi” görsellerine yer 
verilerek hazırlanan Avrupa 2021 (Nesli Tükenmekte 
Olan Ulusal Yaban Hayatı) konulu iki değerli anma pulu 
ile “Yeşil Arı Kuşu, Anadolu Yaban Koyunu ve Flamingo” 
görsellerine yer verilerek hazırlanan ilkgün zarfını, 09 
Mayıs 2021 tarihinde tedavüle sundu.

"Avrupa 2021 (Nesli Tükenmekte Olan Ulusal Yaban 
Hayatı)" konulu 3,00 TL, 6,50 TL (45x45 mm boyutunda) 
anma pulu, söz konusu pula ait 12,00 TL bedelli ilkgün zarfı; 
iş yerlerimizde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep 
uygulamasında satışa çıktı. 



Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya 
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek 
ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden 
yapabilmeleri için; 09 Mayıs 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.

Müşterilerimizin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli 
İşletme Prosedürü’ne uygun olması halinde) ilkgün damgası 
ve posta damgası talepleri, 3 ay içerisinde Şirketimize 
iletildiği takdirde karşılanabilecek.



PTT’DEN "TÜRKSAT 5A" KONULU ANMA 
PULU VE İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz, "Türksat 5A" konulu 2 değerli puldan oluşan 
anma bloku ve ilkgün zarfını, 05 Mayıs 2021 tarihinde 
tedavüle sundu. 

"Türksat 5A" konulu 3,00 TL ve 3,00 TL (55x70 mm 
boyutunda) olmak üzere 2 değerli puldan oluşan anma 
bloku, söz konusu pula ait 8,50 TL bedelli ilkgün zarfı; iş 
yerlerimizde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep 
uygulamasında abone sayısı kadar satışa çıktı.
 



Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT 
Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus 
Altındağ/ANKARA adresinde "Türksat 5A 05.05.2021 
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; 05 Mayıs 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.

Müşterilerimizin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli 
İşletme Prosedürü’ne uygun olması halinde) posta damgası 
tatbik talepleri, 3 ay içerisinde Şirketimize iletildiği takdirde 
karşılanabilecek.



PTT’DEN “2021 YUNUS EMRE VE 
TÜRKÇE YILI” KONULU ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz, "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" konulu 
özelgün zarfını, 01 Mayıs 2021 tarihinde tedavüle sundu.

"2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" konulu özelgün zarfı 5,50 
TL bedelle; iş yerlerimizde, www.filateli.gov.tr adresinde ve 
filateli cep uygulamasında abone sayısı kadar satışa çıktı. 

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya 
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek 
ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden 
yapabilmeleri için; 01 Mayıs 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.



Müşterilerimizin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli 
İşletme Prosedürü’ne uygun olması halinde) özeltarih 
damgası ve ANKARA Ulus PTT Merkez Müdürlüğünün 
01.05.2021 tarihli posta damgası tatbik talepleri, 3 ay 
içerisinde Şirketimize iletildiği takdirde karşılanabilecek.



PTT'DEN ''GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU'' 
KONULU ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz, “Geleneksel Türk Okçuluğu” konulu blok 
şeklinde hazırlanan iki değerli anma pulu ile ilkgün 
zarfını, 06 Mayıs 2021 tarihinde tedavüle sundu.

Okçuların her yıl bayram günü olarak kutladığı Ruz-ı Hızır 
gününe denk gelen ve 06 Mayıs 2021 tarihinde tedavüle 
sunulan "Geleneksel Türk Okçuluğu" konulu 2x3,00 TL 
(52x115 mm boyutunda) olmak üzere anma pulu, söz 
konusu pula ait 8,50 TL bedelli ilkgün zarfı iş yerlerimizde, 
www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında 
abone sayısı kadar satışa çıktı. 



Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya 
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek 
ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden 
yapabilmeleri için; 06 Mayıs 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.

Müşterilerimizin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli 
İşletme Prosedürü’ne uygun olması halinde) posta damgası 
tatbik talepleri, 3 ay içerisinde Şirketimize iletildiği takdirde 
karşılanabilecek.



PTT’DEN “İSTANBUL’UN FETHİ” 
KONULU ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz, İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü 
nedeniyle hazırladığı özelgün zarfını 29 Mayıs 2021 
tarihinde tedavüle sundu.

"İstanbul'un Fethi" konulu özelgün zarfı 5,50 TL bedelle; 
iş yerlerimizde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep 
uygulamasında abone sayısı kadar satışa çıktı.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya 
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek 
ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden 
yapabilmeleri için; 29 Mayıs 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.



Müşterilerimizin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli 
İşletme Prosedürü’ne uygun olması halinde) özeltarih 
damgası ve ANKARA Ulus PTT Merkez Müdürlüğünün 
29.05.2021 tarihli posta damgası tatbik talepleri, 3 ay 
içerisinde Şirketimize iletildiği takdirde karşılanabilecek.



PTT’DEN “ZEKİ MÜREN’’ KONULU 
ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz, sanat güneşi Zeki Müren’in hatıralarını 
pullara taşıyor. Bu kapsamda “Zeki Müren” konulu 
üç adet anma pulu, ilkgün zarfı, posta kartı, pul 
karnesi, altın varak ve lak uygulamalı seri numaralı 
blok pullardan oluşan portföy, 26 Mayıs 2021 tarihinde 
koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu.
 
Şirketimiz, müzikten sinemaya, tiyatrodan şiire kadar birçok 
alanda ardında önemli eserler bırakan sanat güneşi Zeki 
Müren’i, sahneye ilk çıkış tarihi olan 26 Mayıs’ta anmak 
amacıyla hazırladığı filateli ürünlerini tedavüle çıkardı.



"Zeki Müren" konulu 3 x 3,00 TL (66 x 91 mm boyutunda) 
anma pulu, söz konusu pula ait 12,00 TL bedelli ilkgün zarfı 
ile içerisinde 3 x 3,00 TL bedelli anma pulu (66 x 91 mm 
boyutunda),  12,00 TL bedelli ilkgün zarfı, 6,50 TL bedelli 
altın varak uygulamalı seri numaralı blok pul (65x87mm 
boyutunda), 6,50 TL bedelli lak uygulamalı seri numaralı 
blok pul (90x120 mm boyutunda), 6x3 TL bedelli pul karnesi 
ile 3 adet posta kartı bulunan portföy 125 TL bedelle iş 
yerlerimizde,  www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli 
cep uygulamasında 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 "Zeki Müren 26.05.2021 
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 Mayıs 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.

Müşterilerimizin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli 
İşletme Prosedürü’ne uygun olması halinde) ilkgün damgası 
ve ANKARA Ulus PTT Merkez Müdürlüğünün 26.05.2021 
tarihli posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içerisinde 
Şirketimize iletildiği takdirde karşılanabilecek.



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



