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PTTJETON İLE VİDEO KONFERANS 
UYGULAMALARINA YERLİ ÇÖZÜM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren 
Şirketimizin iştiraki olan PTT Bilgi Teknolojileri AŞ 
tarafından geliştirilen yerli video konferans platformu 
PttJETON, kamera ve ses kaynağının yönetilebilmesi, 
bekleme odası ve oturum şifreleme özellikleriyle 
konforlu ve güvenli konferans ortamı sağlıyor.

Yüzde 100 yerli olarak geliştirilen PttJETON, Youtube ve 
sosyal medya yayını gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. 
İlk olarak Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten tarafından 
Şirketimiz yönetici personeli ile yapılan video konferansla 
başlayan uygulama, önümüzdeki dönemde Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığına bağlı diğer kuruluşlarda da 
yaygınlaşacak.



Özellikle koronavirüs pandemisi ile birlikte online iş 
süreçlerinin daha etkin kullanımı amacıyla hayata geçirilen 
projeyle; kurum ve kuruluşların bu alandaki ihtiyaçlarının 
kendi verileri yurt içinde kalacak şekilde güvenli olarak 
karşılanması, kullanıcılara hızlı ve kaliteli bir video konferans 
tecrübesi yaşatılması amaçlanıyor.

PC, akıllı telefon, laptop, tablet gibi cihazlardan 
bağlanılabilen ve kullanıcıların bulunduğu lokasyondan 
bağımsız olarak kullanılabilen uygulama, toplantı ve sunum 
gibi görüşmeler için hızlı ve güvenli bir deneyim sunuyor.
Sistemde tanımlı kişilerin toplantı başlatabilmesine ve üyelik 
şartı aranmaksızın sistemde tanımlı olmayan kişilerin video 
konferansa dahil olabilmesine olanak tanıyan PttJETON ile 
konferans görüşmeleri kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca 
konferans moderatörleri, istedikleri kullanıcıları konferanstan 
çıkarabiliyor, kullanıcıların ses ve görüntü paylaşımlarını 
yönetebiliyor.

PttJETON uygulamasındaki moderasyon özelliğiyle, 
toplantıyı organize eden kişi olmasa bile yetkilendirdiği kişi 
toplantıyı yönetebiliyor. Böylece önceden planlanan oturum 
iptal olmadan, aksamayacak şekilde gerçekleştirilebiliyor. 
Çevrim içi seminer modunda, katılımcılar konuşmak 
istediklerinde söz isteyebiliyor ve moderatörler tarafından 
söz hakkı verilebiliyor.

PttJETON uygulamasında, ekran paylaşım özelliğiyle 
toplantılarda gösterilmek istenen dokümanlar, sunumlar, 
veriler etkili şekilde katılımcılarla paylaşılabiliyor. Ayrıca, 
konferans içinde Youtube videosu anlık olarak tüm 
kullanıcılara yansıtılabiliyor.



PttJETON uygulamasında, toplantı içi mesajlaşma özelliğiyle 
katılımcılar hem kendi aralarında hem de tüm katılımcıların 
görebileceği şekilde yazılı iletişime geçebiliyor. 

PttJETON’da gerçekleştirilen konferans ve çevrim içi 
seminer, istenirse toplantı yöneticisi tarafından Youtube’da 
canlı şekilde yayınlanabiliyor ve video dosyası olarak 
kaydedilebiliyor. Bu özellik kullanıldığında, toplantıdaki diğer 
katılımcılar kayıt yapıldığını ya da canlı yayına geçildiğini 
ekranda çıkan bilgilendirme mesajı ile görebiliyor. 

TOPLANTI İÇİ MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİYLE YAZILI 
İLETİŞİM SAĞLANIYOR



PTTCELL, MOBİL İLETİŞİMDE ALTERNATİF 
ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Türkiye’de her geçen gün iletişim ağını genişleten 
markamız PTTCell, avantajlı tarifeleri ve hizmet 
kalitesiyle uzakları yakın kılıyor. PTTCell insan odaklı 
hizmet anlayışıyla; yüksek kalitede mobil iletişim 
hizmetini hesaplı şekilde müşterilerimizle buluşturuyor. 

İnovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi temel alarak büyük 
bir değişim ve dönüşüme imza atan Şirketimiz;  posta, 
banka ve lojistik hizmetlerinin yanı sıra 2013 yılında hayata 
geçirdiği PTTCell markası ile mobil iletişim hizmetlerine 
devam ediyor. PTTCell, yurt içinde düzenlediği birbirinden 
özel kampanyalarla her bütçeye uygun faturalı ve faturasız 
tarifeler sunuyor.



Faturalı hatlar için 750 DK+750 SMS+4 GB internet paketi 
28 TL, 750 DK+750 SMS+8 GB internet paketi 35 TL, 
750 DK+750 SMS+12 GB internet paketi 42 TL, 1000 
DK+1000 SMS+18 GB internet paketi 50 TL ve 1000 
DK+1000 SMS+25 GB internetten oluşan paket 55 TL 
karşılığında abonelerle buluşuyor. Faturasız hatlar için 500 
DK+500 SMS+3 GB internet paketi 26 TL, 500 DK+500 
SMS+6 GB internet paketi 32 TL, 750 DK+750 SMS+9 GB 
internet paketi 38 TL ve 750 DK+750 SMS+15 GB internet 
paketinde oluşan tarife ise 45 TL karşılığında müşterilere 
sunuluyor. Ayrıca faturalı ve faturasız hat aboneleri, diğer 
tüm PTTCell kullanıcıları ile sınırsız konuşabiliyor. 

Yeni faturasız hat satın alan kullanıcılar, PTTCell Faturasız 
Bonus Kampanyası kapsamında hediye dakika, SMS ve GB 
kazanıyor. Hat sahipleri kampanya koşullarını sağlamaları 
halinde 30 gün geçerli yurt içi her yöne 750 dakika konuşma, 
750 SMS ve 25 GB internetin sahibi olacak. Ayrıca, faturasız 
hatta geçen kullanıcılar SMS ile PTTCell Faturasız Bonus 
Kampanyası’na dahil olarak, hat açılışını takip eden 3 
ay boyunca, her ay tek seferde 30 TL ve üstü yükleme 
yapmaları halinde tarifelerine ek olarak yükleme yaptıkları ay 
içerisinde kullanabilecekleri yurt içi 25 GB internetin sahibi 
olacak.

YENİ FATURASIZ HAT KULLANICILARINA “HOŞ 
GELDİN” BONUSU



PTT’DEN “HACI BEKTAŞ VELİ’NİN VEFATININ 
750. YILI” KONULU ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından hazırlanan "Hacı Bektaş Veli'nin 
Vefatının 750.Yılı" konulu özelgün zarfı 16 Ağustos 2021 
tarihinde tedavüle sunuldu.

Özelgün zarfı 5,50 TL bedelle PTT’ye ait www.filateli.gov.tr 
web adresinde, filateli cep uygulamasında ve iş yerlerimizde 
abone sayısı kadar satışa çıktı. 

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte 
"Hacıbektaş PTT Merkez Müdürlüğü Bala Mah. Atatürk 
Bulvarı No:1  Hacıbektaş/NEVŞEHİR"  adresinde mesai 
saatleri içerisinde "Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yılı 
16.08.2021 NEVŞEHİR" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih 
damgası kullandırıldı. 



PTT’DEN “SAKARYA MEYDAN 
MUHAREBESİ’NİN 100. YILI” KONULU 
ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından “Sakarya Meydan Muharebesi’nin 
100. Yılı” konulu anma pulu ile ilkgün zarfı 23 Ağustos 
2021 tarihinde tedavüle sunuldu. 

"Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. Yılı" konulu 3,00 TL 
(45x90 mm boyutunda) bedelli anma pulu, pula ait 5,50 TL 
bedelli ilkgün zarfı, www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli 
cep uygulamasında ve iş yerlerimizde satışa çıktı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Polatlı PTT 
Merkez Müdürlüğü/ANKARA  adresinde  "Sakarya Meydan 
Muharebesi’nin 100. Yılı 23.08.2021 POLATLI" ibareli ilkgün 
damgası kullandırıldı.



PTT’DEN “10 GALİP 100 YAŞINDA” KONULU 
ÖZEL GÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından hazırlanan "10 Galip 100 Yaşında" 
konulu özelgün zarfı, 24 Ağustos 2021  tarihinde 
tedavüle sunuldu.

Özelgün zarfı 5,50 TL bedelle   www.filateli.gov.tr  web 
adresinde, filateli cep uygulamasında ve iş yerlerimizde 
abone sayısı kadar satışa çıktı. 

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "Sirkeci 
PTT Merkez Müdürlüğü  Filateli ve Pul Galerisi Hobyar 
Mah. Büyük Postane Cad. Mermerhan No:7/9 Sirkeci 
Fatih/İSTANBUL"  adresinde mesai saatleri içerisinde  "10 
Galip 100 Yaşında 24.08.2021 İSTANBUL" ibareli özelgün 
zarfına ait özeltarih damgası kullandırıldı



PTT’DEN "MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 950. 
YILDÖNÜMÜ" KONULU ANMA PULU

Şirketimiz tarafından, “Yurt Açan Savaşı” olarak da 
bilinen tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 
Malazgirt Meydan Muharebesi anısına hazırlanan 
“Malazgirt Zaferi’nin 950. Yıldönümü” konulu tek 
değerli anma pulu ve ilkgün zarfı 26 Ağustos 2021 
tarihinde tedavüle sunuldu.

"Malazgirt Zaferi'nin 950. Yıldönümü" konulu 3,00 TL (41 x 
78 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 
5,50 TL bedelli ilkgün zarfı iş yerlerimizde, www.filateli.gov.tr 
web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.
 
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Malazgirt 
PTT Merkez Müdürlüğü Malazgirt/MUŞ ve Malazgirt Meydan 
Muharebesi Tarihi Milli Parkı Danışmentgazi Mah. 450. Sok. 
No: 2 Malazgirt/MUŞ adreslerinde "Malazgirt Zaferi'nin 950. 
Yıldönümü 26.08.2021 MALAZGİRT" ibareli ilkgün damgası 
kullandırıldı.



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. Ağustos 
ayında Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa PTT  
Başmüdürlükleri bünyesinde yeni iş yerleri  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

