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PTT AİLESİ İFTAR PROGRAMLARINDA 
BİR ARAYA GELDİ

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten ve Genel Müdür 
Yardımcılarımız Türkiye genelinde düzenlenen iftar 
programlarında personelimiz ile buluştu. Ramazan 
ayının bereketini ve heyecanını yaşayan PTT Ailesi, iftar 
programlarına yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan ayında ibadetin olduğu gibi aynı zamanda 
paylaşmanın, yakınlaşmanın ve bir arada olmanın önemli 
olduğunu vurgulayan Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, 
“PTT Ailemizin iftar sofralarında bir araya geldiği, birlik ve 
beraberliğimizin daha da pekiştiği Ramazan ayında sizlerle 
birlikte olmanın memnuniyeti içerisindeyim. Siz Şirketimize 
güç verirken, milletimiz ve ülkemiz için de çok önemli hizmet 
ve görevleri üstleniyorsunuz. Özveriniz, çabanız ve PTT’mize 
kattığınız değer hem yurt içinde hem de yurt dışında takdirle 
karşılanıyor. Böyle büyük ve başarılı bir ailenin parçası 
olduğum için gurur duyuyorum” dedi. 

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten ve Genel Müdür 
Yardımcılarımız, iftar programlarında personelle bol bol sohbet 
ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. 



PTT’NİN DİJİTAL HİZMETİ E-APOSTİL 
ARTIK E-DEVLETTE

Şirketimiz, elektronik ortamda oluşturulan resmî 
belgelerin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir 
ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan e-Apostil 
hizmetini artık e-Devlet üzerinden de sunuyor. Adli Sicil 
Belgesi e-Apostil Başvurusu, e-Apostil Başvuru Belge 
Doğrulama ve e-Apostil genel başvuruları artık e-Devlet 
üzerinden yapılabiliyor.

e-Apostil başvurularında kurumlar arasında oluşan belge 
trafiğini azaltarak başvuru ve devamındaki süreç kısalırken, 
e-Apostil hizmeti ile vatandaşlarımız zamandan tasarruf 
sağlıyor. Şirketimiz tarafından sunulan hizmet, e-Devlet 
hesabı olan tüm vatandaşlarımızın dünyanın her yerinden 
elektronik Apostil başvurusu yapabilmesine olanak sağlıyor.



Vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak 
adına e-Apostil başvuru sürecinin hızlandırılabilmesi için 
Şirketimizin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 
Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve TÜRKSAT ile yürüttüğü 
çalışmalar sonuçlandı. Bu kapsamda Adli Sicil Kaydı 
Belgesi için e-Apostil başvuruları e-Devlet kapısından çok 
daha hızlı yapılabiliyor.

e-Apostil hizmeti ile Apostil işlemleri elektronik 
ortamda güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile 
gerçekleştirilerek e-Devlet üzerinden Adli Sicil Kaydı 
Belgesi için başvuru yapılabiliyor. Vatandaşlarımız, 
www.turkiye.gov.tr ve www.eapostil.gov.tr adresleri veya 
e-Devlet mobil uygulaması üzerinden hesaplarına giriş 
yaparak tek ekran ile Adli Sicil Kaydı Belgesi oluşturup 
e-Apostil talebinde bulunabiliyor. Oluşturulan belgeler 
Lahey Konvansiyonu’na taraf olan 120’den fazla ülkede 
geçerli sayılıyor. Ayrıca e-Apostil belgelerinin doğruluğu 
hem www.eapostil.gov.tr adresinden hem de e-Apostil 
belgesinin üzerinde bulunan linklere tıklanarak veya belge 
üzerindeki karekod okutularak teyit edilebiliyor.
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PTT’DEN “UÇURTMALAR” KONULU ANMA 
PULU VE İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından hazırlanan sokak oyunları 
kültürünün unutulmayan en eski oyuncakları arasında 
yer alan “Uçurtmalar” konulu iki değerli anma pulu ile 
ilkgün zarfı 23 Nisan 2022 tarihinde tedavüle sunuldu.

"Uçurtmalar" konulu 2x5 TL (30x 40,5 mm boyutunda) 
bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 14 TL bedelli ilkgün 
zarfı iş yerlerimizde, Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web 
adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Ulus 
PTT Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı 
No:7 Altındağ/ANKARA adresinde "Uçurtmalar 23.04.2022 
ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırıldı.



PTT’DEN "GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA" 
KONULU SÜREKLİ POSTA PULLARI VE 
İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından hazırlanan "Gazi Mustafa Kemal 
Paşa" konulu 1 TL, 5 TL (26 x 36 mm boyutunda) 
bedelli sürekli posta pulları, söz konusu pullara ait 
10 TL bedelli ilkgün zarfı iş yerlerimizde, Şirketimize 
ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep 
uygulamasında 7 Nisan 2022 tarihinde satışa çıktı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT 
Pul Müzesi Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 
13 Ulus/ANKARA adresinde "Gazi Mustafa Kemal Paşa 
Konulu Sürekli Posta Pulları 07.04.2022 Ankara" ibareli 
ilkgün damgası kullandırıldı.



PTT’DEN “EXPO’21 HATAY” KONULU ANMA 
PULU VE İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından, bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde 
gerçekleşen ve uluslararası birçok ziyaretçinin dikkatini 
çeken organizasyonun tanıtımına katkıda bulunmak 
amacıyla hazırlanan “EXPO’21 HATAY” konulu blok 
şeklinde tek değerli anma pulu ile ilkgün zarfı 1 Nisan 
2022 tarihinde tedavüle sunuldu. 

Şirketimizin 1 Nisan 2022 tarihinde tedavüle sunduğu 
"EXPO'21 Hatay" konulu 5 TL (84 x 54 mm boyutunda) 
bedelli anma pulu ve 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. 

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Antakya 
PTT Müdürlüğü/HATAY adresinde "EXPO'21 Hatay 
01.04.2022 HATAY" ibareli ilkgün damgası kullandırıldı.
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