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PTT'NİN HİZMETİYLE İKİNCİ EL ARAÇ 
SATIŞLARINDA DOLANDIRICILIK 
ÖNLENİYOR

PTT AŞ Genel Müdürü 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 tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre 
sıfırlanması veya düşürülmesi sebebiyle yaşanan 
mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten 6 
milyonu aşkın kişi yararlandı.

2017 yılında Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel 
Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında "Bilgi Paylaşımı 
Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalandı. 
Protokol kapsamında; Şirketimiz tarafından hizmete 
sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sıkça 
rastlanan kilometre sıfırlanması ve düşürülmesi konusundaki 
mağduriyetler engellendi.



Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü 
tarafından Şirketimiz ile paylaşılan verilere, Şirketimiz 
tarafından hizmete sunulan uygulamalar üzerinden aracın 
plaka veya şasi numarası girilerek bakılabiliyor. Hizmet, 
araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin 
en güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine olanak 
sağlıyor.

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.

Söz konusu protokol kapsamında araçların muayene tarihi 
ve kilometresine ilişkin bilgiler 6 milyonu aşkın kişi tarafından 
sorgulanırken, Araç Hasar Sorgulama Hizmetinden ise 
bugüne kadar yapılan sorgulama 20 bini geçti.

HİZMET, ARAÇLARIN KİLOMETRELERİNİN DOĞRU 
ŞEKİLDE ÖĞRENİLEBİLMESİNİ SAĞLIYOR

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada, son zamanlarda ikinci el araç satışlarına ilişkin 
vatandaşların yaşadıkları mağduriyetlerin basına yansıdığını 
belirterek hem kilometre sıfırlanması ve düşürülmesi hem 
de hasarlı araçların satışına ilişkin şikayetlerin arttığını 
gözlemlediklerini söyledi.

Şirket olarak araçların muayene tarihi ve kilometresi ile 
hasar kaydı sorgulama hizmetlerine vatandaşların yoğun 
talep gösterdiklerini dile getiren Genel Müdürümüz 
Sayın Hakan Gülten, "Vatandaşlarımız, Şirketimizin bu 
hizmetinden yararlanarak aracın gerçek kilometresini 
öğrenebilirler. Böylece satış sonrasında herhangi bir 
mağduriyet yaşanmasının önüne geçebilirler." dedi.

"İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARINDA MAĞDURİYET 
YAŞANIYOR"



PUL MÜZESİ'NDE OSMANLI'DAN 
GÜNÜMÜZE PULLARLA TARİHE 
YOLCULUK

PTT Pul Müzesi'nde, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk 
pulunun basıldığı 1863 yılından bugüne kadar basılmış 
yaklaşık 8 bin 375 pul yer alıyor.

PTT Pul Müzesi'nde, 1863 yılından günümüze kadar tedavüle 
çıkarılan yaklaşık 8 bin 375 pul kronolojik olarak sergileniyor.

Avusturyalı mimar ve tasarımcı Clemens Holzmeister 
tarafından neo-klasik kural ölçülerinde 1933'te inşa edilen 
tarihi Emlak ve Eytam Bankası binası, Şirketimiz tarafından 
restore edilerek 6 bin 500 metrekarelik alanıyla dünya çapında 
bir kültür merkezine dönüştürüldü ve 2013 yılında hizmete 
açıldı.

Müzenin giriş katında, 181 yıllık ihtişamlı bir geçmişe sahip 
Şirketimizin kuruluşundan bugüne kadar posta ve 
haberleşme alanında hizmetlerini sunarken kullandığı objeler 
yer alıyor. Bu bölümde dağıtıcı çantası, silah, damga ve 
mühür, telefon ve telgraf makineleri ve tartı gibi yaklaşık 80 
obje bulunuyor.



Geçmişten bugüne posta dağıtıcılarının kullandığı 8 kıyafet, 
modellere giydirilmiş halde kronolojik şekilde teşhir ediliyor. 
Yine zemin katta 3 boyutlu sinema salonuyla ana sergi 
bölümündeki ekranda posta ve haberleşme tarihini anlatan 
filmler gösteriliyor.

Filateli ve Sergi Salonu'nda yer alan pullar, "100 Yıl" konulu 
dokunmatik masada sergileniyor. Bu bölümde 1900 yılından 
bugüne kadar dünyadaki önemli olayları simgeleyen pulların 
görsellerine ve bilgilerine yer veriliyor. Yine aynı bölümde 
"İstanbul'un Fethinin 500. Yılı" konulu pulun resim baskı ve 
renk örnekleriyle hikâyesi anlatılırken, filateli sözlüğü ve 
terimlerinin tanımlarına da yer veriliyor.

Müzenin bodrum katında Çocuk Kulübü yer alıyor. 
Ebeveynlerin müzeyi gezerken çocukların eğlenceli vakit 
geçirdiği kulüpte, mektup ve filateliyi tanıtmak için filateli ve 
eğlence kitaplarına, dokunmatik oyunlara ve çizgi filme yer 
verildi. Aynı katta toplantı ve konferanslarda kullanılması 
için 80 kişilik çok amaçlı salon da hizmet sunuyor.

Şirketimizin kuruluşundan bugüne dek aldığı madalya 
ve diplomalardan oluşan sergi alanında kültür merkezi 
oluşturuldu. Düzenlenecek pul sergilerine materyal 
hazırlamak amacıyla atölye odası yapıldı. Müzede ilk olarak 
1863'te Osmanlı döneminde tedavüle sunulan puldan 
günümüze kadar basılan yaklaşık 8 bin 375 pul kronolojik 
olarak sergileniyor.

Müzenin "Nostalji PTT Bölümü" olarak tasarlanan 3 odası, 
geçmişteki iş yerimiz olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Türk 
pullarının tarihi geçmişi Atatürk, doğa, spor, taşıt, turizm, 
kültür varlıklarımız ve tarih olarak 7 farklı temada sergileniyor. 
"120 Pul Arşiv Çekmecesi"nde tematik konulardaki pulların 
resim baskı ve renk örnekleri sergiye gelenlerin beğenisine 
sunuluyor.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI



Katlarda yer alan pul sergi alanlarında 32 adet dokunmatik 
ekran bulunurken, tüm pulların taranmış dijital görselleri de 
yer alıyor. Dünya Posta Birliğine üye 192 ülkenin pullarından 
örnekler müzede sergileniyor. Türkiye, İtalya, Brezilya, ABD, 
Mısır, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya, Avustralya, Hindistan ve 
KKTC'den oluşan 12 ülkenin pulları, bu ülkelere ait dünyaca 
tanınan sembollerden oluşan maketlerle gösteriliyor.

Tarihi Emlak ve Eytam Bankası binasının restore edilerek 
dönüştürülmesiyle yapılan PTT Pul Müzesi, resmî tatil günleri 
dışında her gün 09.00-17.00 saatlerinde ücretsiz gezilebiliyor.

192 ÜLKENİN PULLARINDAN ÖRNEKLER VAR

Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk posta pulu, Posta Nezareti'nin 
kuruluşundan 23 yıl sonra Sultan Abdülaziz Döneminde 
(1861-1876), Beşinci Posta Nazırı Agah Bey'in (24 Ağustos 
1861-21 Mart 1865) girişimiyle gerçekleşti. Agah Bey’in 
hükümete sunduğu teklifin kabul edilmesiyle 15 Mart 
1862'de bir fermanla, posta pullarının 13 Ocak 1863'te 
kullanılması emredildi.

Bu tarihe kadar mektuplar her postanenin kendine ait 
mührüyle damgalanıyordu. Bu yüzden 1840'dan 13 Ocak 
1863'e kadar olan döneme Prefilatelik (Mühür devri) 
deniliyor. Her postanenin kendi ismini taşıyan mühürü 
vardı. Bu mühürler genellikle siyah ve mavi renkte basılırdı. 
Mühürler üzerinde genellikle "An Canibi Postai", "An 
Canibi Postanei" veya "Postai Hükümeti" yazısıyla altında 
şehir ismi ve sene olarak tarih yazılıydı. Doğal olarak posta 
pulunun kullanılmasıyla bu mühürlerin kullanılmasına da 
gerek kalmadı.

OSMANLI'DA İLK PUL 1863'TE KULLANILMAYA 
BAŞLANDI 



13 Ocak 1863'te kullanılmaya başlanılan ilk Osmanlı pulu 
üzerinde Darphane-i Amire baş mühürcüsü Abdülfettah 
Efendi ile Eksercioğlu Agah Efendi tarafından tasarlanan 
tuğra ve desenlerle yapıldı. İlk pul beyaz kâğıt üstüne 
siyah taş baskısıyla hazırlandı, üstlerine süngerle boya 
çekildi, teker teker anilin boyayla renklendirildi. Resim 
kullanılmadığından Sultan Abdülaziz'in imzasını temsil eden 
tuğrası ile ince motifler vardı. Bu nedenle bu pullara "Tuğralı 
Pul" adı verilir. Tuğranın altında hilal içinde "Devlet-i Aliyeyi 
Osmaniye" yazısı bulunuyordu.

İlk pul, 1863 itibarıyla 1920'li yıllara kadar 128 emisyon, 2021 
yılı sonuna kadar Cumhuriyet dönemi içerisinde ise 1377 
emisyon konusu işlendi.

1865-1867, 1871-1876 yıllarında ise üzerinde ay yıldız motifi 
olan pullar bastırıldı. Böylece Türk Bayrağını ve Türk devletini 
temsil eden ay yıldız, ilk defa pul üzerinde yer aldı.

MÜZEDE KİŞİSEL PULUNUZU YAPTIRABİLİRSİNİZ

Müzede bulunan Kişisel Pul Makinesiyle dileyen ziyaretçilerin 
fotoğrafları çekilerek kişisel pulları kısa sürede kendilerine 
teslim ediliyor. Bastırmak istedikleri pulun bedelini ödeyerek 
kendi pullarını mektuplarında kullanabilir ya da hatıra amaçlı 
saklayabilirler. 



PTT, DÜNYA FİLATELİYİ GELİŞTİRME 
BİRLİĞİ (WADP) YÖNETİM KOMİTESİNE 
SEÇİLDİ

Dünya Posta Birliği (UPU) Posta İşletme Konseyi bünyesinde 
çalışmalarını sürdüren Dünya Filateliyi Geliştirme Birliği 
(WADP), filateli sektöründeki ortaklar ile belirlenmiş 
operatörler arasında   diyaloglar yoluyla filateliyi geliştirmek ve 
teşvik etmek amacıyla   dört senede bir, dokuz ülkeden oluşan 
Yönetim Komitesi üyesi seçiyor. Bu kapsamda Şirketimiz, 
ülkeler arasında yapılan oylama sonucunda dokuz ülke 
arasında yer alarak Dünya Filateliyi Geliştirme Birliği (WADP) 
Yönetim Komitesi 2022-2025 Abidjan Dönemi üyeliğine 
seçildi.



PTT’DEN “NOSTALJİK ULAŞIM ARAÇLARI” 
KONULU ANMA PULU 

Şirketimiz tarafından şehir hayatının vefalı kent 
mobilyalarının kıymetli hatıralarını tazeleyip, hatırlatmak 
amacı ile troleybüs, şehir hatları vapuru, elektrikli 
tramvay ve banliyö treni görsellerine yer verilerek 
hazırlanan “Nostaljik Ulaşım Araçları” konulu 4 (dört) 
değerli anma pulu ile ilkgün zarfı 07 Ocak 2022 tarihinde 
tedavüle sunuldu. 

Tedavüle sunulan “Nostaljik Ulaşım Araçları” konulu 
4x4TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz 
konusu pula ait 18,50 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 "Nostaljik Ulaşım Araçları 
07.01.2022 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya 
başlandı.



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

