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KÜTAHYA’DA
BÜYÜK
ZAFER’İN
100.YILINA ÖZEL MİLLÎ PUL SERGİSİ

Şirketimiz ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu’nun
(TFDF) iş birliği ile Büyük Zafer’in 100. yılına özel
düzenlenen Millî Pul Sergisi, Millî Mücadele’nin önemli
şehirlerinden Kütahya’da sergilendi.

Şirketimiz ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu
tarafından her sene farklı bir şehirde düzenlenen Millî Pul
Sergisi, pandemi önlemleri nedeniyle verilen ara sonrası
Kütahya’da yeniden sergilendi.
En son 2019 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Millî Pul
Sergisi, 3 yıl aranın ardından 30 Ağustos Zaferi’nin 100.
yılında Kütahya’da ziyarete açıldı. Kütahya Sera AVM’de
düzenlenen serginin açılışına Şirketimiz ile TFDF
yöneticilerinin yanı sıra Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Vali
Yardımcısı Buğra Karadağ, Kütahya Belediye Başkan
Yardımcısı Abdullah Damcı, Kütahya Sağlık Bilimleri
Üniversitesi Rektörü Vural Kavuncu, filateli koleksiyonerleri
ve misafirler katıldı.

FİLATELİYE İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Kütahya Sera AVM’de ziyarete açılan sergi açılışında
konuşan Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Ragıp İmamoğlu
konuşmasına Mardin’de ve Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda
gerçekleşen trafik kazalarında görevleri başında şehit
olanlara ve hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet,
yaralılara şifalar dileyerek başladı.
Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ragıp İmamoğlu,
“Pul, bir koleksiyon unsuru olmanın yanı sıra milletlerin
geçmişi ile bugünü arasında köprü kuran; tarihi ve sosyal
hafızayı canlı tutarak kültürel aktarımı sağlayan önemli bir
kültürel değerdir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli
bir yere sahip olan pul koleksiyonculuğu, Şirketimizin büyük
bir özenle hazırladığı bir takvim doğrultusunda yıl boyunca
çıkardığı pullar, filateli derneklerinin katkıları ve değerli
koleksiyonerlerimizin iş birliği ile her geçen gün daha fazla ilgi
görmeye başlamıştır” dedi. Millî Pul Sergilerine pandemi
nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını ancak 3 yıl aradan
sonra yeniden düzenlediklerini belirten Mehmet Ragıp
İmamoğlu, “Pul sergimiz Kütahyalı hemşerilerimiz başta
olmak üzere ülkemizin dört bir yanından gelen
koleksiyonerlerimizin bu konudaki özlemini giderecektir”
ifadelerini kullandı.
“MİLLÎ
PUL
SERGİMİZİ
KÜTAHYALILAR
İLE
BULUŞTURMAKTAN
MUTLULUK
VE
GURUR
DUYUYORUZ”
Kütahya Valisi Ali Çelik, Büyük Zafer’in 100. yılında Millî Pul
Sergisi’nin
Kütahya’da
gerçekleşmesinden
mutluluk
duyduğunu belirterek, pulların gelecek nesillere bırakılacak
tarihsel birikimin inşası sürecinde önemli rol üstlendiğini
söyledi.

Vali Ali Çelik, “Bu sene pul koleksiyonerlerinin bir araya
geldiği filateli organizasyonun Kütahya’da yapılması bizleri
mutlu etti. PTT camiasına ve koleksiyonerlere Kütahya’da
oldukları için teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” dedi.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GELDİLER
Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ziya
Ağaoğulları, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin Kütahya’da
atıldığını belirterek, “Millî Pul Sergisi’nin Kütahya’da
gerçekleşmiş olmasından dolayı PTT Genel Müdürlüğümüze
şükranlarımızı sunarım. Biz filatelistler, hazırladığımız
koleksiyonlar ve yaptığımız çalışmalarla bu değerleri gelecek
nesillere aktarmayı görev edindik. Edirne’den Adana’ya;
İzmir’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kadar Türkiye’nin
dört bir yanından gelerek 262 panodan oluşan 60
koleksiyonla bu sergiye katıldık” şeklinde konuştu.

ARAÇ KM VE HASAR SORGULAMA
HİZMETLERİ
MAĞDURİYETLERİN
ÖNÜNE GEÇİYOR

İkinci el araba almak isteyen vatandaşlar Şirketimiz
tarafından geliştirilen uygulamalar üzerinden “Araç Km
ve Muayene Sorgulama” ile “Araç Hasar Sorgulama”
yapabiliyor. Kullanıcılar, bu hizmetler sayesinde araç ile
ilgili verilere satın alma sürecinde hızlı ve güvenilir bir
şekilde ulaşabiliyor.
Araç Km ve Muayene Sorgulama, Araç Hasar Sorgulama ile
birlikte Araç Detay Sorgulama ve Araç Değişen Parça
Sorgulama olanağı da sağlayan Şirketimizin hizmetlerine
oldukça kolay bir şekilde ulaşılabiliyor ve bu uygulamalar
sayesinde ikinci el araç alım sürecinde sıkça karşılaşılan
mağduriyetlerin önüne geçilebiliyor.

PTT HİZMETLERİ ARAÇ ALIM SÜRECİ ÖNCESİNDE HIZLI
VE GÜVENİLİR SORGULAMA SAĞLIYOR
Sorgulama yapmak isteyen bireysel ve kurumsal müşteriler
aracın plakasını ve şasi numarasını sisteme girerek ulaşmak
istedikleri bilgileri kolayca elde edebiliyorlar.
PttBank müşterileri, PttBank internet bankacılığı ve PttBank
mobil uygulaması üzerinden, PttBank müşterisi olmayanlar
ise "www.pttavm.com" ve "HGS-Online Bakiye Yükleme"
platformları aracılığıyla sorgulama yapabiliyor.
Vatandaşlar, Araç Km ve Muayene Sorgulama verilerini 9,00
TL, Araç Hasar Sorgulama verilerini ise 21,00 TL ücret
karşılığında öğrenebiliyor.
7 MİLYON 500 BİN ARACIN KİLOMETRE SORGUSU
YAPILDI
Şirketimiz tarafından sunulan Araç Km ve Muayene
Sorgulama ve Araç Hasar Sorgulama hizmetleri yoğun ilgi
görüyor. Uygulamaların hizmete girdiği tarihten bugüne kadar
olan süreçte 7 milyon 500 bini aşkın sorgulama yapıldı.

MİLLÎ PUL SERGİSİ PALMARES ÖDÜL
TÖRENİ KÜTAHYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Şirketimiz ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu
(TFDF) iş birliği ile Büyük Zaferin 100. Yıl Dönümü
temasıyla Palmares Ödül Töreni, Kütahya'da gerçekleşti.
Büyük Zaferin 100. yılı kapsamında Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı’na bağlı hizmet veren Şirketimiz ve TFDF iş birliği
ile düzenlenen 26. Millî Pul Sergisi sonunda ödül töreni
heyecanı yaşandı. Genel Müdür Yardımcımız Hüseyin Tok’un
katılımıyla gerçekleşen Palmares Ödül Töreni'nde yarışan
koleksiyonerlere çeşitli kategorilerde ödüller verildi.

Millî Mücadele’nin yıl dönümünde Kütahya Sera AVM'de
düzenlenen Millî Pul Sergisinde, çok sayıda eşsiz filateli
ürünü ziyarete açıldı. 10 gün süren sergi boyunca ziyaretçiler
özel olarak derlenen koleksiyonları görme fırsatı buldular.
FİLATELİ GEÇMİŞ İLE GELECEK ARASINDA KÖPRÜ
GÖREVİ GÖRÜYOR
Genel Müdür Yardımcımız Hüseyin Tok ödül töreni
kapsamında yaptığı konuşmasında filatelinin geçmiş ile
gelecek arasında köprü görevi üstlendiğini belirterek, “Filateli,
özellikle millî birlik ve beraberlik duygusunun yoğun olarak
hissedildiği bu günlerde anlamlı bir uğraş olarak ön plana
çıkıyor. Kültürel bir değer olan pullar, tarih ile olan bağlarıyla
Millî Mücadele ruhunun, gelecek nesillere aktarılmasında da
görev alıyor. 10 gündür katılımcıların ve ziyaretçilerin
beğenisine sunduğumuz eşsiz koleksiyonlarımızın filatelinin
yaygınlaşmasına imkân sağladığına inanıyorum.” ifadelerini
kullandı.
Büyük Zaferin 100. yıldönümünde, Kütahya’da olmaktan
büyük mutluluk duyduğunu belirten Şirketimiz Genel Müdür
Yardımcısı Hüseyin Tok konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Kütahya;
düşmanın
Anadolu’yu
işgal
planlarının
bozulmasında ve direnişin ilk anından son anına kadar
üstlendiği rol ile Millî Mücadelemizin en önemli şehirlerinden
biri olmuştur. PTT Ailesi olarak bizler de Büyük Zaferin 100.
yılında Millî Pul Sergimizin Kütahya’nın ev sahipliğinde
düzenlenmiş olmasından dolayı çok mutluyuz. İlki 1965
yılında düzenlenen Millî Pul Sergilerinin geçmiş yıllardan
günümüze
koleksiyonerler
yetiştirme,
oluşturulan
koleksiyonların niteliğini artırma ve filatelinin kamuoyunda yer
bulmasına katkı sağladığını görmekten memnuniyet
duyuyoruz.”

30 AĞUSTOS’A ÖZEL PORTFÖY
Hüseyin Tok, Şirketimizin 30 Ağustos tarihinde özel bir portföy
sunduğunu
vurgulayarak
“Senelerdir
özel
olarak
hazırladığımız filatelik ürünlerimize, 2022 yılında da önemli bir
portföy ekledik. Koleksiyonerlere ve filateli dünyasına giriş
yapacaklar için eşsiz bir hatıra olacak “Büyük Zafer’in 100.
Yılı” konulu portföyümüzü 30 Ağustos’ta tedavüle sunduk”
dedi.
Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Tok, Palmares
Ödül Töreni sonunda ödül almaya hak kazanan katılımcıları
tebrik etti. Hüseyin Tok konuşmasını, “Kütahya’da bizleri
ağırlayan ve sergimize katılım gösteren Kütahya Valisi Sayın
Ali Çelik’e ve Kütahya İlimizin Kıymetli Yöneticilerine
saygılarımı sunuyorum. Ayrıca Türkiye Filateli Dernekleri
Federasyonu’na güzel ve değerli iş birliği için teşekkür
ediyorum. Derece elde eden değerli koleksiyonerlerimizi
tebrik ediyor, “2022 Kütahya Millî Pul Sergisi”nde emeği
geçen tüm çalışma arkadaşlarımı, filateliye gönül veren
dostlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum” sözleriyle
tamamladı.
“KÜTAHYA BAYRAĞIN DÜŞMEDİĞİ YERDİR”
Kütahya Valisi Ali Çelik, Büyük Zafer’in 100. yılında Millî Pul
Sergisi ve Palmares Ödül Töreni’nin Kütahya’da gerçekleşmiş
olmasının ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Vali Ali
Çelik, “Kütahya bayrağın düşmediği yerdir. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin atıldığı yerdir. Kütahya’da
düzenlenen yarışmada ödül alan ve dereceye giren tüm
koleksiyonerleri tebrik ederim” dedi.

57 KOLEKSİYON KATILIM SAĞLADI
Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Başkanı M. Ziya
Ağaoğulları, pandemi nedeniyle ara verilmek zorunda kalınan
Millî Pul Sergisi’nin Büyük Zafer’in 100. yılında Kütahya’da
gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
M. Ziya Ağaoğulları konuşmasında “Düzenlediğimiz
sergimize, federasyonumuza bağlı 13 farklı filateli
derneğinden 57 koleksiyon olarak katılım sağlanmıştır.
Sergimize iştirak eden tüm koleksiyonerlere, filateli dostlarına
ve PTT camiasına teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi
sunarım” ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Millî Pul Sergisi kapsamında sergilenen filateli ürünleri
sonrasında
ise
düzenlenen
yarışmada
ödül
alan
koleksiyonerler açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
adına verilen Millî Büyük Onur Ödülü Kütahya Valisi Ali Çelik
tarafından Serdar Yazgan’a; Şirketimiz adına verilen Millî
Büyük Ödülü ise Genel Müdür Yardımcımız Hüseyin Tok
tarafından Yamaç Erhan'a takdim edildi. Ödül gecesi; çini
sanatı yapım gösterisi ve folklor gösterileri ile sona erdi.

PTT'DEN "KONYA 2021 5. İSLAMİ
DAYANIŞMA OYUNLARI" KONULU
ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından "Konya 2021 5. İslami Dayanışma
Oyunları" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 09 Ağustos
2022 tarihinde tedavüle sunuldu.
Şirketimiz, 09 Ağustos 2022 tarihinde "Konya 2021 5. İslami
Dayanışma Oyunları" konulu 7,50 TL + 10 Kr (36x52 mm
boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 15 TL
bedelli ilkgün zarfını PTT iş yerlerinde, Şirketimize ait
www.filateli.gov.tr
web
adresinde
ve
filateli
cep
uygulamasında satışa sundu.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Alaaddin
PTT Müdürlüğü/KONYA adresinde "Konya 2021 5. İslami
Dayanışma Oyunları 09.08.2022 KONYA" ibareli ilkgün
damgası kullandırılmaya başlandı.

PTT'DEN "KANYONLAR" KONULU
ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından "Kanyonlar" konulu anma pulu ve
ilkgün zarfı 18 Ağustos 2022 tarihinde tedavüle sunuldu.
Şirketimiz, 18 Ağustos 2022 tarihinde "Kanyonlar" konulu
2x7,50 TL (36x52 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz
konusu pula ait 22,50 TL bedelli ilkgün zarfı PTT iş
yerlerinde, Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web adresinde
ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul
Müzesi Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 13 UlusAltındağ/ANKARA
adresinde
"Kanyonlar
18.08.2022
ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

PTT'DEN “BÜYÜK ZAFERİN 100. YILI”
KONULU ANMA PULU VE İLKGÜN
ZARFI

Şirketimiz tarafından "Büyük Zafer’in 100.Yılı" konulu
anma pulu ve ilkgün zarfı 30 Ağustos 2022 tarihinde
tedavüle sunuldu.
Şirketimiz 30 Ağustos 2022 tarihinde "Büyük Zafer’in
100.Yılı" konulu 7,50 TL (90 x 46 mm boyutunda) bedelli
anma pulunu, söz konusu pula ait 18.00 TL bedelli ilkgün
zarfı ile içerisinde 7,50 TL bedelli anma pulu (90 x 46mm
boyutunda), 18,00 TL bedelli ilkgün zarfı ile 7,50 TL bedelli
seri numaralı blok pul (72x92 mm boyutunda) bulunan
portföyü 100 TL bedelle abone sayısı kadar PTT iş
yerlerinde, Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web adresinde
ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Sera
Kütahya AVM Akkent Mahallesi Eskişehir Yolu 1. Km
KÜTAHYA adresinde "Büyük Zafer’in 100.Yılı 30.08.2022
KÜTAHYA” ibareli ilkgün damgası kullanılmaya başlandı.

PTT’DEN TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE
KESİNTİSİZ HİZMET

Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan Şirketimiz,
hizmet ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu
kapsamda Temmuz ayında PTT Başmüdürlükleri bünyesinde
İstanbul’da yeni iş yerlerimiz hizmete açıldı.

Tüm görüş ve önerilerinizi e-bülten@ptt.gov.tr adresine iletebilirsiniz.
Dergilerimizi ve diğer yayınlarımızı incelemek için lütfen buraya tıklayın.

