
  
TEMMUZ 2021

PTT AŞ
Resmî Bülteni



PTT’DEN HGS HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Şirketimiz, sürücülerin seyahate çıkmadan önce HGS 
bakiyelerini kontrol etmeleri gerektiğini duyururken, 
HGS bakiye yükleme konusunda dolandırıcılık amacıyla 
kurulan internet sitelerine karşı dikkatli olmaları 
hususunda uyarıda bulundu. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren Şirketimiz, 
1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren şehirler arası seyahat 
kısıtlamasının kaldırılması ve Kurban Bayramı nedeniyle 
yolculuk yapacak araç sahiplerine Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) 
bakiyelerini kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulundu. 
Şirketimiz, yetersiz bakiye ile yapılan geçiş ihlali ve 15 günlük 
yasal süreç sonunda uygulanacak idari para cezalarının önüne 
geçilebileceğini hatırlattı.  

Şirketimiz tarafından yapılan açıklamada, “PTT müşterileri, 
internet üzerinden sadece https://hgs.pttavm.com adresinden 
ve e-devlet uygulaması ile https://turkiye.gov.tr adresinden 
bakiye yükleme yapabilmektedir. HGS satış ve dolumu 
yaptığını iddia eden internet sitelerine vatandaşlarımız itibar 
etmemelidir” ifadelerini kullanarak vatandaşlara sahte HGS 
sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. 



Şirketimiz tarafından yapılan açıklamada; “Kamuoyunda, 
vatandaşların şehirler arası seyahatlerinde büyük bir kolaylık 
sağlayan HGS ile ilgili çeşitli dolandırıcılık iddiaları gündeme 
gelmektedir. HGS ismini ve logosunu kullanarak oluşturulan 
taklit site, mobil uygulama vb. sistemlerle vatandaşlarımız 
mağdur edilmektedir. PTT’nin HGS resmî internet sitesi olan 
http://hgsmusteri.ptt.gov.tr ve e-devlet kapısı aracılığıyla 
HGS bakiyesi kontrolü sağlanabilirken, internetten bakiye 
yükleme işlemi https://hgs.pttavm.com ve e-devlet kapısı 
aracılığı ile yapılmaktadır. Söz konusu site dışında herhangi 
bir internet adresindeki siteye itibar edilmemelidir” ifadeleri 
de yer aldı. 

HGS İLE ZAMANDAN TASARRUF ETMEK MÜMKÜN

Trafik sorununa çözüm sunan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), 
Şirketimizin yaygın iş yeri ağı ve otomasyon altyapı hizmet 
tecrübesiyle birlikte kullanıcılarla buluşuyor. Kullanıcılar, 
tüm kredi kartlarıyla iş yerlerimizden otomatik talimat 
verebilirken, PTT Matikler ve internet üzerinden PttAVM.com 
adresi aracılığıyla 7/24 online bakiye yüklenebiliyor. HGS 
ile köprüler, şehirlerarası otoyollar, feribot işletmeciliği ve 
yap-işlet-devret otoyolları gişelerinden duraksamadan 
geçmek, zamandan tasarruf etmek mümkün oluyor.



PTTCELL’DEN PTT ÇALIŞANLARINA 
ÖZEL AYRICALIKLAR

Pttcell, avantajlı tarifeleriyle Şirketimiz personeline 
büyük bir ayrıcalık sunuyor. Şirketimiz personeli ve 
yakınlarının faydalanabildiği tarifeler sayesinde özgürce 
konuşmak ve internet kullanmak mümkün. 

Ülkemizin her geçen gün iletişim ağını genişleten markası 
Pttcell, avantajlı tarifeleri ve hizmet kalitesiyle uzakları yakın 
kılıyor. Pttcell, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla; 
yüksek kalitede mobil iletişim hizmetini hesaplı şekilde 
kullanıcılarla buluşturuyor. 

Pttcell’de, personelimiz ve yakınları için birbirinden avantajlı 
üç tarife bulunuyor. Ailem Mini, Ailem Midi ve Ailem Maksi 
tarifeleri ile binlerce dakika ve bol GB’lı internet sunan Pttcell, 
Şirketimiz personelini bu avantajlara sahip olmaya çağırıyor. 
Tarifelerin detaylarına ulaşmak ve hemen Pttcell’li olmak için 
http://www.pttcell.com.tr/faturali-tarifeler/pttcell-ailem-tarife
leri adresine tıklayabilirsiniz. 



15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ "ÖZEL GÜN 
ZARFI"YLA ANILDI

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, "Aradan 5 yıl 
geçmesine rağmen şehitlerimizin acısını hala derinden 
hissediyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
anısına çıkardığımız özel gün zarfıyla kahramanlarımızı 
rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Şirketimiz, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 
5. yılı dolayısıyla hazırladığı '15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü' konulu özel gün zarfını 15 Temmuz 2021 
tarihinde tedavüle sundu. Şirketimiz tarafından 15 Temmuz 
darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla hazırlanan özel gün 
zarfı, 5,50 lira bedelle, www.filateli.gov.tr adresinde, filateli 
cep uygulamasında ve iş yerlerimizde abone sayısı kadar 
satışa çıkarıldı. Müşterilere özel gün zarfı, www.filateli.gov.tr 
adresinden ürünün tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın 
alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.



Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten de 15 Temmuz hain 
darbe girişiminin, Türk milletinin demokrasiye verdiği önemi 
gözler önüne serdiğini, her türlü güçlüğü yenecek bir iradeye 
sahip olduğunu bir kere daha dünyaya ispat ettiğini söyledi.
Genel Müdürümüz Sayın Gülten, milletin bir parçası olan PTT 
ailesi olarak, 181 yıllık mazinin her anında savaş, doğal afet, 
hastalık demeden göreve koştukları gibi bu kez meydanlarda 
ve demokrasi nöbetlerinde vatandaşlarla yine omuz omuza 
olduklarını vurguladı.

Müşterilerce hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme 
Prosedürü'ne uygun olması halinde) özel tarih damgası ve 
Ankara Ulus PTT Merkez Müdürlüğünün 15.07.2021 tarihli 
posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içinde Şirketimize 
iletildiği takdirde karşılanacak.

“DEMOKRASİ NÖBETLERİNDE VATANDAŞLARLA 
OMUZ OMUZA OLDUK”



PTT’DEN “AKDENİZ 2021 (EL SANATI 
TAKILAR)” KONULU ANMA PULU VE 
İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından telkâri işi takıların görsellerine 
yer verilerek blok şeklinde hazırlanan “Akdeniz 2021 (El 
Sanatı Takılar)” konulu tek değerli anma pulu ve ilkgün 
zarfı 12 Temmuz 2021 tarihinde tedavüle sunuldu.

"Akdeniz 2021  (El Sanatı Takılar)" konulu 6,50 TL  (66 x 72 
mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 9,00 
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 tarihte PTT 
Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus 
Altındağ/ANKARA adresinde  "Akdeniz 2021 (El Sanatı 
Takılar) 12.07.2021 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 Temmuz 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.

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



PTT’DEN "TOKYO 2020 YAZ OLİMPİYAT 
OYUNLARI" KONULU ANMA PULU VE 
İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından "Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat 
Oyunları" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı, 23 Temmuz 
2021 tarihinde tedavüle sunuldu.

"Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları" konulu 3,00 TL 
ve 6,50 TL (45 x 45 mm boyutunda) olmak üzere anma 
pulu, söz konusu pula ait 12,00 TL bedelli ilkgün zarfı; 
www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve 
iş yerlerimizde abone sayısı kadar satışa çıktı. 



Koronavirüs salgını nedeni ile alınan tedbirler ve 23 Temmuz 
2021 tarihinin resmî tatil olması nedeni ile müşterilerimizin 
filatelik işlemlerini yapabilmeleri için; 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.
Müşterilerce hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme 
Prosedürü’ne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve posta 
damgası tatbik talepleri, 3 ay içerisinde Şirketimize iletildiği 
takdirde karşılanabilecek.



PTT’DEN "KABAKGİLLER" KONULU
ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından “Hıyar”, “Kudret Narı” ve “Karpuz” 
görsellerine yer verilerek hazırlanan “Kabakgiller” 
konulu 3 (üç) değerli anma pulu ile ilkgün zarfı 30 
Temmuz 2021 tarihinde tedavüle sunuldu. 

"Kabakgiller" konulu 3 x 3,00 TL (36 x 52 mm boyutunda) 
olmak üzere anma pulu, söz konusu pula ait 11,50 TL bedelli 
ilkgün zarfı iş yerlerimizde, Şirketimize ait 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 "Kabakgiller 30.07.2021 
ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullandırıldı. 



Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya 
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek 
ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden 
yapabilmeleri için; 30 Temmuz 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.

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



PTT TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE

e-bulten@ptt.gov.tr

Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan Şirketimiz, hizmet 
ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Van PTT 
Başmüdürlüğü bünyesinde yeni iş yeri Temmuz ayında hizmete 
açıldı.

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



