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PTT’DEN 8 MART DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜ’NE ÖZEL ANLAMLI KUTLAMA

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, sürpriz 
hediyelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Şirketimiz, Türkiye’nin dört bir yanında özveriyle çalışan 13 
bin kadın personelimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
birbirinden kıymetli hediyeler vererek kutladı.

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten tarafından ziyaret 
edilen kadın personelimize hediyeleri takdim edildi. Bu 
anlamlı günde, PTT Ailesinin güçlü bir gelecek inşa ettiği 
bir kez daha vurgulandı.



PTT PERSONELİNDEN KAN BAĞIŞI 
DESTEĞİ

Şirketimiz ile Türk Kızılay arasında yapılan protokol 
kapsamında düzenlenen kan bağışı kampanyasının 
ilk etabı 09 Mart 2022 tarihinde Şirketimiz Genel 
Müdürlüğünde gerçekleşti. Kan bağışı kampanyasına 
destek veren PTT Ailesi, insanlara umut oldu.

Şirketimiz, Türk Kızılay ile yaptığı protokol kapsamında 
2022 yılında 3 etap halinde sürdürülecek olan kan bağışı 
kampanyasının birinci etabını tamamladı. Toplumsal 
konularda farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarını 
sürdüren Şirketimiz, düzenli olarak gerçekleştirdiği kan bağışı 
etkinlikleriyle yine ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu. PTT 
Ailesinin büyük ilgi gösterdiği kampanyada personelimiz, 
kan bağışında bulunarak büyük bir farkındalığa imza attı. 
Kızılay personeli eşliğinde kan veren çalışma arkadaşlarımız 
toplumsal bir sorumluluk olan kan bağışı ile hem kendi hem 
de başkalarının sağlığına katkı sağlamanın mutluluğunu 
yaşadı.



PTTCell Ramazan ayına özel başlattığı 10 GB internet 
kampanyası ile abonelerinin yüzünü güldürüyor. 

PTTCell’in başlattığı Ramazan ayı kampanyasına faturasız 
hatlar 1 Nisan, faturalı hatlar ise 2 Nisan 2022- 4 Mayıs 2022 
tarihleri arasında kayıt olabilecek. Faturasız hatta sahip olan 
aboneler kampanyaya RAMAZAN 2022 yazıp 5555’e SMS 
göndererek katılabilecek. Kazanılan internet hakkı 6 Mayıs 
2022 tarihine kadar kullanılabilecek. Faturalı hatta sahip olan 
aboneler ise kampanyaya PTTCELL RAMAZAN 10 GB yazıp 
1788’e SMS göndererek katılım sağlayabilecek. Faturalı hat 
kullanıcıları, kazanılan internet hakkından 30 gün boyunca 
faydalanabilecek. İnternet kullanımı 00.00-06.00 saatleri 
arasında geçerli olacak. Her abone kampanyadan bir kez 
faydalanabilecek.

RAMAZAN BEREKETİ PTTCELL İLE CEBİNDE



PTT’DEN “ALAEDDİN YAVAŞCA” ANISINA 
ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından tıp dünyası ve Türk musikisine 
olan değerli katkılarından dolayı “ALAEDDİN YAVAŞCA” 
konulu tek değerli anma pulu ile ilkgün zarfı 01 Mart 
2022 tarihinde tedavüle sunuldu.

Tedavüle sunulan "Alaeddin Yavaşca" konulu 5 TL (41 x 
52 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula 
ait 9 TL bedelli ilkgün zarfı iş yerlerimizde, Şirketimize 
ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep 
uygulamasında satışa çıktı.

Filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "Beyoğlu PTT 
Müdürlüğü Beyoğlu/ İSTANBUL ve İstanbul Atatürk Kültür 
Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu Gümüşsuyu, Tak-1 Zafer Cd. 
34437 Beyoğlu/İSTANBUL" adresinde "Alaeddin Yavaşca 
01.03.2022 İSTANBUL" ibareli ilkgün damgası kullandırıldı.



PTT’DEN "İSTİKLAL HARBİNDE KADIN 
KAHRAMANLARIMIZ" KONULU ÖZELGÜN 
ZARFI

Şirketimiz tarafından "İstiklal Harbinde Kadın 
Kahramanlarımız" konulu özelgün zarfı 08 Mart 2022 
tarihinde tedavüle sunuldu.

Söz konusu özelgün zarfları 9,00 TL bedelle Şirketimize ait 
www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve 
iş yerlerimizde abone sayısı kadar satışa çıktı.

Filatelik ürünün satışı ile aynı tarihte “PTT Pul Müzesi Hacı 
Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA" 
adresinde mesai saatleri içerisinde "İstiklal Harbinde Kadın 
Kahramanlarımız 08.03.2022 ANKARA" ibareli özelgün 
zarfına ait özel tarih damgası kullandırıldı.



PTT’DEN “KÜRESEL SALGINLA 
MÜCADELE” KONULU ANMA PULU VE 
İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından dünyayı etkisi altına alan küresel 
salgına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla “Küresel 
Salgınla Mücadele” konulu ek değerli anma pulu ile 
ilkgün zarfı 11 Mart 2022 tarihinde tedavüle sunuldu.

"Küresel Salgınla Mücadele" konulu 5 TL + 10 Kr (36 x 52 
mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 
9 TL bedelli ilkgün zarfı Şirketimize ait www.filateli.gov.tr 
adresinde, filateli cep uygulamasında ve iş yerlerimizde 
satışa çıktı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT 
Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus 
Altındağ/ANKARA adresinde "Küresel Salgınla Mücadele 
11.03.2022 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırıldı. 



PTT’DEN "1915 ÇANAKKALE 
KÖPRÜSÜ'NÜN AÇILIŞI” KONULU 
ANMA PULU

Şirketimiz tarafından, ince detaylar ve anlamlı mesajlar 
içeren tasarıma sahip köprünün açılışı anısına “1915 
Çanakkale Köprüsü’nün Açılışı” konulu tek değerli anma 
pulu ve ilkgün zarfı 18 Mart 2022 tarihinde tedavüle 
sunuldu.

“1915 Çanakkale Köprüsü’nün Açılışı” konulu 5 TL (36 x 
52 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula 
ait 9 TL bedelli ilkgün zarfı iş yerlerimizde, Şirketimize 
ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep 
uygulamasında satışa çıktı.

Filatelik ürünün satışı ile aynı tarihte Çanakkale PTT 
Müdürlüğü/ÇANAKKALE adresinde "1915 Çanakkale 
Köprüsü'nün Açılışı 18.03.2022 ÇANAKKALE" ibareli ilkgün 
damgası kullandırıldı. 



PTT’DEN "KIR ÇİÇEKLERİ-2" KONULU 
RESMÎ POSTA PULLARI

Şirketimiz tarafından “Mübarekotu, Yuvarlak yapraklı 
çançiçeği, Sümbülcük, Carolina çöl hindibası, Yıldızpatı” 
görsellerine yer verilerek hazırlanan 5 değerli “Kır 
Çiçekleri-2” konulu resmî posta pulları 21 Mart 2022 
tarihinde tedavüle sunuldu. 

Söz konusu "Kır Çiçekleri-2” konulu resmî posta pulları 
(19x26 mm boyutunda) 1 TL, 3 TL, 5 TL, 15 TL ve 31 TL 
bedelle Şirketimize ait  www.filateli.gov.tr adresinde, filateli 
cep uygulamasında ve iş yerlerimizde satışa çıktı.



PTT’DEN "SAKİN ŞEHİRLER-3” KONULU 
SÜREKLİ POSTA PULLARI VE İLKGÜN 
ZARFI

Şirketimiz, Uzundere, İznik, Vize, Güdül, Foça ve Halfeti 
ilçelerinin görsellerine yer vererek hazırladığı 6 değerli 
“Sakin Şehirler-3” konulu sürekli posta pulları ile ilkgün 
zarfını 24 Mart 2022 tarihinde tedavüle sundu.

Şirketimiz tarafından “Sakin Şehir” unvanı alan “Seferihisar, 
Göynük, Taraklı, Eğirdir ve Gerze” görsellerine yer verilerek 
hazırlanan “Sakin Şehirler Konulu Sürekli Posta Pulları” 
ile “Akyaka, Şavşat, Gökçeada, Mudurnu, Perşembe ve 
Köyceğiz” görsellerine yer verilerek hazırlanan “Sakin 
Şehirler-2 Konulu Sürekli Posta Pulları” serisinin devamı 
olarak, “Uzundere, İznik, Vize, Güdül, Foça ve Halfeti” 
görsellerine yer verilerek hazırlanan 6 değerli “Sakin 
Şehirler-3” konulu sürekli posta pulları ile ilkgün zarfı 24 
Mart 2022 tarihinde tedavüle sunuldu. 



"Sakin Şehirler-3" konulu 1 TL, 2 TL, 5 TL, 15 TL, 20 TL ve 31 
TL (26 x 41 mm boyutunda) bedelli sürekli posta pulları, söz 
konusu pullara ait 78 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 Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 13 
Ulus/ANKARA adresinde "SAKİN ŞEHİRLER-3 KONULU 
SÜREKLİ POSTA PULLARI 24.03.2022 ANKARA" ibareli 
ilkgün damgası kullandırıldı. 



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

