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Şirketimiz, “Akdeniz 2022 (Deniz Arkeolojisi)” konulu

anma pulu ile “Akdeniz Posta Birliği (Euromed)”

tarafından düzenlenen pul yarışmasına katıldı.

Akdeniz Posta Birliği (Euromed) Pul Yarışması için oylamalar

https://euromed-postal.org/Philately/Voting adresinden

devam ediyor. Şirketimiz, 2022 Yılı Pul Emisyon Programı

dâhilinde 19.07.2022 tarihinde tedavüle sunduğu “Akdeniz

2022 (Deniz Arkeolojisi)” konulu anma pulu ile “Akdeniz

Posta Birliği (Euromed) Pul Yarışması”na katıldı.

“Akdeniz Posta Birliği (Euromed) Pul Yarışması” için

oylamalar https://euromed-postal.org/Philately/Voting

adresinden gerçekleştiriliyor. Oylama 01 Aralık 2022 tarihine

kadar devam edecek.

PTT AŞ “AKDENİZ POSTA BİRLİĞİ 

(EUROMED) PUL YARIŞMASI”NA 

“AKDENİZ 2022 (DENİZ ARKEOLOJİSİ)” 

KONULU ANMA PULU İLE KATILDI

https://euromed-postal.org/Philately/Voting
https://euromed-postal.org/Philately/Voting


PTT Ailesi, Pttcell Bizim kampanyaları ile konuşma, SMS

ve internet ihtiyaçlarının tamamını uygun fiyatlarla

sağlayabiliyor. Üstelik Pttcell Bizim tarifelerinde paket

aşımı olmadığı için fazla fatura ücreti de ödenmiyor.

Pttcell tarafından personelimiz için özel olarak uygulamaya

konulan “Pttcell Bizim” kampanyaları; konuşma, SMS ve

internet ihtiyaçlarının tümünü karşılıyor. Üstelik kullanıcılar,

ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri paketlerden tercih

yapabiliyor. Pttcell Bizim tarifelerinde kota aşımı olmadığı

için, müşteriler sürpriz fatura ile karşılaşmıyor.

Uygulamada birbirinden farklı tarifelerin olması, kullanıma ve

bütçeye uygun bir seçeneğin seçilmesine olanak tanıyor.

Taahhütte bulunan müşteriler, paketleri daha uygun fiyata

kullanabiliyor. "SOZ" yazıp 1788'e SMS göndererek taahhüt

kapsamında yer alınabiliyor.

PTT AİLESİ “PTTCELL BİZİM” 

TARİFELERİYLE İLETİŞİMİN KEYFİNİ 

ÇIKARIYOR



“PTTCELL BİZİM” ÇALIŞAN TARİFELERİNDE BULUNAN 

PERSONELLER YAKINLARINA İNDİRİM KODU 

GÖNDEREBİLİYOR

Pttcell Bizim tarifeleri yalnızca Şirketimiz bünyesinde çalışan

kişileri kapsamıyor. Bu avantajlardan personelimizin yakınları

da faydalanabiliyor. Her çalışanımızın 5 yakını bu hizmetten

yararlanabiliyor.

Tarifelere kaydolmak ise oldukça kolay, zaman almayan bir

işlemle gerçekleşiyor. "PTTCELL BIZIM" yazarak 1788'e SMS

göndermeniz yeterli oluyor. Bu işlemin ardından çalışan

yakınına gelen 8 haneli indirim kodu, paylaştıkça çoğalan

mutluluğa kapı aralıyor. Çalışan yakını gelen indirim kodunu

alarak "PTTCELL BİZİM KOD" yazıp 1788'e SMS göndererek

işlemi tamamlamış oluyor. İndirim tanımlama SMS'inin

ardından 12 fatura dönemi boyunca bu indirimden çalışan

yakını da yararlanabiliyor.

“PTTCEL BİZİM” TARİFESİNDEN TÜM PERSONEL 

YARARLANABİLİYOR

Tarifelerin sunduğu avantajlardan herhangi bir kadro ayrımı

gözetmeksizin tüm kurum kimliği bulunan çalışanlar

yararlanabiliyor. Kurum kimliği olmayan personel ise bir üst

amirinin imzası ya da kaşesi bulunan dilekçe ile kimlik beyanı

ile gerekli işlemleri gerçekleştirebiliyor. “Pttcell Ailem”

tarifelerinden aynı şekilde emekli çalışanlarımız da

yararlanabiliyor.

Personel, kaç referans hakkı kaldığını "PTTCELL BIZIM

KALAN" yazdıktan sonra 1788'e SMS göndererek

öğrenebiliyor. SMS'ler her ayın fatura kesim tarihine kadar

gönderilebiliyor.

Detaylı bilgi için: http://www.pttcell.com.tr/faturali-tarifeler

http://www.pttcell.com.tr/kampanya/pttcell-isyerim-tarifeleri-kampanyasi


Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Şirketimiz

tarafından uygulamaya alınan Kargomat 7/24 ile kargo

bekleme devri kapandı. 7 gün 24 saat kargo teslim imkânı

sağlayan uygulama yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi

tarafından kullanıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren

Şirketimiz tarafından uygulamaya sunulan Kargomat 7/24

sayesinde kullanıcılar istedikleri zaman gönderilerine

ulaşabiliyor. Kargomat 7/24, alternatif teslimat adresi olarak

kullanılmasının yanı sıra günün her saati müşterilere gelen

kargolara ulaşım imkânı sağlıyor.

Şirketimiz tarafından 4 yıl önce uygulamaya sunulan

Kargomat 7/24 yalnızca kişisel gönderilerde değil aynı

zamanda internet üzerinden yapılan alışverişlerde de teslimat

adresi olarak kullanılabiliyor.

KARGOMAT 7/24 İLE KARGOLAR 

HER SAAT TESLİM ALINABİLİYOR



KARGOMAT 7/24 HİZMETİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Müşteriler tarafından Kargomat 7/24 cihazlarından teslim

alınmak istenen gönderiler, personelimiz tarafından kargonun

elektronik dolaba bırakılmasından hemen sonra teslim

alınabiliyor. Gönderiler Kargomat 7/24 cihazına bırakıldığı

anda alıcının cep telefonuna, gönderinin bırakıldığı Kargomat

7/24’ün adres bilgisi ve tek kullanımlık gönderi teslim şifresi

kısa mesaj (SMS) olarak gönderilir. Alıcı, Kargomat 7/24

ekranına T.C. Kimlik No/Pasaport No ve tek kullanımlık

gönderi teslim şifresini girerek gönderisini teslim alabiliyor.

Gönderiler Kargomat 7/24 cihazı içerisinde, bırakıldığı günün

ertesi gününden itibaren teslimi için 3 gün bekletiliyor.

KARGOMAT 7/24 HİZMETİNE EK ÜCRET İSTENİYOR MU?

Kargomat 7/24 cihaz sayısı uygulamaya konulduğu

günden itibaren artışını sürdürüyor. Kargomat 7/24

hizmeti şu an Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir,

Kocaeli ve Eskişehir illerinde toplam 404 noktada

kullanılabiliyor. Kargomat 7/24 cihazları Şirketimiz iş

yerleri önü, toplu konut alanları, alışveriş merkezleri,

öğrenci yurtları ve üniversite kampüsleri gibi

lokasyonlarda bulunuyor. Kargomat 7/24 varışlı

gönderilerin kabulünde gönderi kabul ücreti dışında ekstra

bir ücret alınmıyor. Ayrıca Kargomat 7/24 cihazlarının

kargo sahiplerine istediği zaman teslim imkânı sunması,

evde kargo bekleme durumuna da son veriyor.



HANGİ EBATLARDA KARGO GÖNDERİLEBİLİYOR?

Kargomat 7/24, alternatif kargo teslim seçeneği sunmasının

yanı sıra istenildiği zaman gönderinin alınmasına da imkân

tanıyor. Evde bulunulmadığı ya da çocukların olduğu fakat

yabancılarla iletişime geçmesi istenilmediği durumlarda

adresin Kargomat 7/24 olması bu konudaki tüm endişeleri

gideriyor. Ayrıca elektronik kilitler ve 7/24 kayıt alan kameralar

sayesinde oluşan yüksek güvenlik sistemi ile sorunsuz

teslimat sağlanıyor. En fazla 336 mm X 352 mm X 550 mm

ölçülerinde olan gönderiler, Kargomat 7/24’ün avantajlarından

yararlanabiliyor.



PttBank, PttAVM ve PttKargo hizmetlerine dair birçok

işlem, iş yerlerimize gidilmesine gerek kalmaksızın e-

Devlet platformu üzerinden anında gerçekleştirilebiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini

sürdüren ve dijital hizmet ağını her geçen gün genişleten

Şirketimiz, online işlem kanalları ile vatandaşlara hem

kolaylık hem de zamandan tasarruf sağlıyor. e-Devlet sistemi

aracılığıyla müşterilerin bankacılık, kargo ve bireysel işlemleri

online ortamda tamamlanabiliyor.

PTT AŞ’YE GİTMEDEN ÖDEMELERİNİZİ KONTROL EDİN

PttBank aracılığıyla ödenen sosyal yardım, maaş ve güvence

bedeli ödemeleri, e-Devlet platformundan kontrol edilebiliyor.

Vatandaşlar, “PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri”

sorgulama ekranından hesaplarına ödeme yapılıp

yapılmadığını öğrenebiliyor.

PTT AŞ E-DEVLET HİZMETLERİ İLE

VATANDAŞLARA ANINDA İŞLEM

YAPMA İMKÂNI SUNUYOR



Dijital bankacılık işlemleri kapsamında PttBank müşterileri, e-

Devlet üzerinden hesaplarını yönetebiliyor, ödeme yapabiliyor 

ya da aynı gün veya ileri tarihli havale talimatı verebiliyor. 

PttBank hesaplarını yönetmeyi kolaylaştıran e-Devlet 

platformu aracılığıyla kullanıcı bilgilendirme onay veya iptal 

işlemleri, erişim bilgilerini güncelleme, güvenlik ayarlarında 

değişiklik, İnteraktif Posta Çeki Hesabı (İPÇ) şifre değişikliği, 

işlem limitlerinin belirlenmesi ve PTT Kart şifre edinme 

işlemleri yapılabiliyor. 

FATURALARINIZI TEK TIKLA ÖDEYEBİLİRSİNİZ

PttBank e-Devlet hizmetleri ile müşteriler, online olarak 

elektrik, su, doğal gaz fatura borçlarını birkaç dakika içinde 

ödeyebilirken, GSM operatör hizmetlerinden borç ödeme 

veya faturasız hatlar için bakiye yükleme işlemlerini de hızlı 

bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca vatandaşlar tarafından oluşturulan otomatik ödeme 

talimatı ile faturalar her ay takip edilmek zorunda kalınmadan 

düzenli bir şekilde ödenebiliyor. 



TRAFİK CEZASI, MTV VE SİGORTA ÖDEMELERİ

E-DEVLET’TE

PttBank online hizmet ağı ile araç sahibi olan müşterilere de 

kolaylık sağlıyor; HGS bakiye sorgulama ve yükleme, trafik 

cezaları, motorlu taşıtlar vergisi ve sigorta ödemeleri e-Devlet 

üzerinden tamamlanabiliyor.

Araç sahibi olmak isteyen müşteriler için ise “Araç Km ve 

Muayene Sorgulama” ve “Araç Hasar Kaydı Sorgulama” 

ekranları ile satın alınmak istenen araç ile ilgili bilgiler 

sunuluyor. 

GÖNDERİLERİN TAKİBİ DAHA KOLAY

“PTT Kayıtlı Gönderi Takibi” hizmeti ile müşteriler kayıtlı yurtiçi 

ve yurtdışı gönderilerinin durumunu takip edebilme imkânı 

sağlıyor. e-Devlet sistemi ile gönderi barkod numarası 

sorgulanarak kayıtlı yurt içi ve yurt dışı gönderilerin nerede 

olduğu kolay ve hızlı bir şekilde takip edilebiliyor.



Şirketimiz tarafından “Dünya Fair Play Günü 7 Eylül”

konulu özelgün zarfı 07 Eylül 2022 tarihinde tedavüle

sunuldu.

Şirketimiz, 07 Eylül 2022 tarihinde “Dünya Fair Play Günü 7

Eylül” konulu özelgün zarfını 15,00 TL bedelle Şirketimize ait

www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve

abone sayısı kadar iş yerlerimizde satışa sundu.

Aynı tarihte “Sirkeci Filateli ve Pul Galerisi Hobyar Mah.

Büyük Postane Cad. No:7 Fatih/İSTANBUL” adresinde mesai

saatleri içerisinde “Dünya Fair Play Günü 7 Eylül 07.09.2022

İSTANBUL” ibareli özelgün zarfına ait özel tarih damgası

kullandırılmaya başlandı.

PTT’DEN “DÜNYA FAİR PLAY GÜNÜ 7 

EYLÜL” KONULU ÖZELGÜN ZARFI

http://www.filateli.gov.tr/


Şirketimiz tarafından, 07-17 Eylül 2022 tarihleri arasında,

“Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi Cennetoğlu Mah.

Yeşillik Cad. No:232 Karabağlar/İZMİR” adresinde

“İzmir’in Kurtuluşunun 100. Yılı” konulu pul sergisi

düzenlendi.

İzmir’in Kurtuluş Günü olan 09 Eylül 2022 tarihinde “İzmir’in

Kurtuluşunun 100. Yılı" konulu özelgün zarfı tedavüle

sunuldu. Aynı tarihte aynı adreste mesai saatleri içerisinde

"İzmir’in Kurtuluşunun 100. Yılı 09.09.2022 İZMİR" ibareli

özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırıldı.

PTT’DEN “İZMİR’İN KURTULUŞUNUN 

100. YILI” KONULU PUL SERGİSİ 



Şirketimiz tarafından “Kültür Varlıklarımız (Uşak)” konulu

anma pulu ve ilkgün zarfı 01 Eylül 2022 tarihinde

tedavüle sunuldu.

Şirketimiz, 01 Eylül 2022 tarihinde "Kültür Varlıklarımız

(Uşak)" konulu 7,50 TL (52x72 mm boyutunda) bedelli anma

pulunu, söz konusu pula ait 15 TL bedelli ilkgün zarfını iş

yerlerimizde, Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web adresinde

ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Uşak PTT

Müdürlüğü/UŞAK adresinde "Kültür Varlıklarımız (Uşak)

01.09.2022 UŞAK” ibareli ilkgün damgası kullanılmaya

başlandı.

PTT'DEN “KÜLTÜR VARLIKLARIMIZ

(UŞAK)” KONULU ANMA PULU VE

İLKGÜN ZARFI

https://www.filateli.gov.tr/


Şirketimiz, 11-15 Eylül 2022 tarihleri arasında “Panorama

1326 Bursa Fetih Müzesi Ebu İshak Mah. Ali Ferruh Yücel

Cad. No:86 Osmangazi/BURSA” adresinde “Bursa’nın

Kurtuluşunun 100. Yılı” konulu pul sergisi düzenledi.

Serginin açılış günü olan “11 Eylül 2022” tarihinde “Bursa’nın

Kurtuluşunun 100. Yılı” konulu özelgün zarfı tedavüle

sunuldu. Aynı tarihte aynı adreste mesai saatleri içerisinde

"Bursa’nın Kurtuluşunun 100. Yılı 11.09.2022 BURSA" ibareli

özelgün zarfına ait özel tarih damgası kullandırıldı.

PTT’DEN “BURSA’NIN KURTULUŞUNUN 

100. YILI”NA ÖZEL PUL SERGİSİ 



Şirketimiz tarafından tabiatı sanata dönüştüren eserlere

yer verilerek hazırlanan 5 değerli “Çiçek Minyatürü

(Şükûfe)” Konulu Resmi Posta Pulları 15 Eylül 2022

tarihinde tedavüle sunuldu.

"Çiçek Minyatürü (Şükûfe)” Konulu Resmi Posta Pulları

(19x26 mm boyutunda) 10 Kr, 50 Kr, 7,50 TL, 20,50 TL ve

42,00 TL bedelle iş yerlerimizde, Şirketimize ait

www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep

uygulamasında satışa sunuldu.

PTT’DEN "ÇİÇEK MİNYATÜRÜ 

(ŞÜKÛFE)” KONULU RESMİ POSTA 

PULLARI

http://www.filateli.gov.tr/


Şirketimiz tarafından ‘Bozkırın Tezenesi’ ve Anadolu halk

müziğinin efsane sanatçısı Neşet Ertaş’ın vefatının 10.

yılı anısına hazırlanan anma pulu ve ilkgün zarfı 25 Eylül

2022 tarihinde tedavüle sunuldu.

Şirketimiz 25 Eylül 2022 tarihinde "Neşet Ertaş" konulu

2x7,50 TL bedelli (45 x 45 mm ve 36 x 52 mm boyutunda)

anma pulu, söz konusu pula ait 22,50 TL bedelli ilkgün zarfı

ile içerisinde 2 x 7,50 TL bedelli seri numaralı blok pullar (58

x 70 mm boyutunda) ile 4 adet posta kartı bulunan portföy

150 TL bedelle abone sayısı kadar iş yerlerimizde,

Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep

uygulamasında satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Kırşehir

PTT Müdürlüğü/ KIRŞEHİR adresinde "Neşet Ertaş

25.09.2022 KIRŞEHİR" ibareli ilkgün damgası kullanılmaya

başlandı.

PTT'DEN “NEŞET ERTAŞ” KONULU 

ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

http://www.filateli.gov.tr/


Tüm görüş ve önerilerinizi e-bülten@ptt.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

Dergilerimizi ve diğer yayınlarımızı incelemek için lütfen buraya tıklayın.

mailto:e-bülten@ptt.gov.tr
https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/BilgiBankasi.aspx#ptt_yayinlarimiz
https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Anasayfa.aspx
https://twitter.com/PTTKurumsal
https://twitter.com/PTTKurumsal
https://www.facebook.com/Ptt.Kurumsal/
https://www.facebook.com/Ptt.Kurumsal/
https://www.instagram.com/pttkurumsal/

