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Şirketimizin kişisel pul hizmeti müşterilere; sevdikleri ile

özel anlarını eşsiz bir hatıraya dönüştürme imkânı

sağlıyor. Şirketimizin online hizmet ağı üzerinden ya da iş

yerlerine gidilerek yapılacak olan başvuruların ardından

müşteriler kişisel pullarını oluşturabiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak yurt içinde ve

yurt dışında müşterilerine bankacılık, posta ve kargo

alanlarında hizmet sunan Şirketimiz, kültür ögelerimizin

estetik bir anlayışla yarınlara taşınmasında önemli bir rol

üstlenen pullarla anıları da geleceğe miras olarak taşıyor.

ŞİRKETİMİZ TÜRKİYE’DE PUL KÜLTÜRÜNÜN

MERKEZİNDE YER ALIYOR

Pullar hem ülkemizde hem de tüm dünyada kültürel bir değer

olarak öne çıkıyor. Geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran

pullar; tarih, coğrafya, kültür, doğa, hayvanlar âlemi gibi

sayısız alanda hazırlanıyor.

KİŞİSEL PUL HİZMETİ GEÇMİŞİ

GELECEĞE MİRAS OLARAK TAŞIYOR



182 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Şirketimiz, ülkemizde

pul kültürünün merkezinde yer alıyor. Sosyal hafızayı canlı

tutarak kültürel aktarımı sağlayan pullar, Şirketimizin 2005

yılında başlayan hizmeti sayesinde kişiye, kuruma veya

şirkete özel hazırlanabiliyor. Müşteriler bu hizmet ile

kendilerinin, sevdiklerinin ya da özel anlarının pulunu

oluşturabiliyor.

KİŞİSEL PUL BAŞVURULARI ONLINE ORTAMDA DA

YAPILABİLİYOR

Kişisel pul, başvuru yapan müşterilerin doğum günü, evlilik yıl

dönümü, anneler günü ve babalar günü gibi özel günleri için

ya da şirketler tarafından kuruluş yıl dönümü hatırası olarak

basılabiliyor. Bunların yanında kişisel pullar ticari bir ürünün

tanıtılması amacıyla da kullanılabiliyor.

Hizmet kapsamında kişiler veya şirketler, kendileri tarafından

temin edilen görsellerin pul olarak basılmasını isteyebiliyorlar.

Ayrıca kişisel pul basımında resim üzerine isim veya not

eklenebiliyor.

Kişisel pul hizmetinden kişi veya şirketler dışında il ve ilçe

belediyeleri, valilikler, üniversiteler, özel hastaneler, özel

okullar, sanayi kuruluşları, mesleki kuruluşlar, odalar, baro ve

sendika toplulukları gibi kurum ve kuruluşlar da

yararlanabiliyor.

Şirketimiz, özel tasarım kişisel pul basım hizmetinin yanında

müşterilerine kişisel pullu özel zarf oluşturma olanağı da

sunuyor. Bu hizmetle pullar gibi zarflar da özel olarak

hazırlanıyor ve gönderime hazır halde teslim ediliyor.



KİŞİSEL PUL BASIMI İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?

Kişisel pul hizmetinden faydalanmak isteyen müşteriler, e-

Devlet Hizmetleri sayfasında yer alan Kişisel Pul Hizmeti

ekranından başvuru yapabiliyor. Dijital başvuru kanalları

dışında başvuru yapmak isteyenler ise iş yerlerimize giderek

işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Kişisel pul hizmetinin yanı sıra Şirketimizin özel olarak

hazırladığı pul ve zarf ürünlerinin satışı da www.filateli.gov.tr

adresinden yapılıyor. Müşteriler; Anma Pulu, Sürekli Pul,

Resmî Pul, Anma Bloku, Yabancı Ortak Pul, İlkgün Zarfı,

Özelgün Zarfı, Özeltarih Damgalı Zarf, Maksimum Kart, Posta

Kartı, Portföy, Yıllık Pul Poşeti, Filatelik Aksesuar (klasör pul

dizme bandı, posta kartı albümü, mercek, pul karnesi vb.) gibi

ürünleri www.filateli.gov.tr adresi üzerinden temin

edebiliyorlar.

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


Şirketimiz e-Devlet platformu üzerinden e-Apostil hizmeti

sunuyor. Vatandaşlarımız dünyanın her yerinden şifreleri

ile turkiye.gov.tr sistemine giriş yaparak elektronik

başvuru ile belgeleri için onay alabiliyor.

Bir belgenin gerçek olup olmadığının tasdik edilmesini ve

başka bir ülkede kullanımını sağlayan onay sistemi e-Apostil,

Şirketimizin online hizmet yelpazesi içerisinde yer alıyor. e-

Apostil uygulamasıyla müşterilerimiz; bir belgenin elektronik

ortamda güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile

apositillenmesi işlemini yapabiliyor.

PTT AŞ’NİN E-APOSTİL HİZMETİNE 

DÜNYANIN HER YERİNDEN ELEKTRONİK 

BAŞVURU YAPILABİLİYOR 



E-DEVLET ŞİFRESİ OLAN MÜŞTERİLERİMİZ E-APOSTİL

İŞLEMLERİNİ ONLINE ORTAMDA TAMAMLAYABİLİYOR

Şirketimiz, 7101 Sayılı Kanun kapsamında “yetkili birimler

olan Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından onay

şerhi (Apostil) verilmiş belgelerin, kişisel verilerin korunması

kaydıyla, elektronik ortamda ilgililere ulaştırılması için aracılık

işlemleri” görevini üstlenmiştir. Bu doğrultuda müşterilerimiz 1

Ocak 2019 tarihinden itibaren Adalet Bakanlığı tarafından

elektronik ortamda üretilen Adli Sicil Kaydı Belgeleri ile

Mahkeme Kararları için www.eapostil.gov.tr adresinden e-

Apostil başvurusunda bulunabiliyorlar.

Bununla birlikte 2021 yılının Haziran ayından itibaren ise

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

tarafından elektronik ortamda üretilen Nüfus Kayıt Örneği

Belgesi için e-Apostil başvurusu yapılabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Adalet

Bakanlığı ve Türksat ile yürüttüğü çalışmaların

sonuçlanmasıyla birlikte, vatandaşlara daha hızlı, daha kaliteli

hizmet vermek adına e-Apostil başvuru süreci e-Devlet

platformuna taşındı. 11 Nisan 2022 tarihinden bu yana

vatandaşlarımız Adli Sicil Kaydı Belgesi e-Apostil

başvurularını e-Devlet aracılığıyla oluşturabiliyor ve tek ekran

üzerinden Adli Sicil Kaydı Belgesi oluşturup e-Apostil

talebinde bulunabiliyorlar.

YAYINLANAN BELGELER 120’DEN FAZLA ÜLKEDE

GEÇERLİ

Kurumlar arasındaki belge trafiğini azaltarak başvuru ve

devamındaki süreci kısaltan e-apostil hizmetiyle vatandaşlar

zamandan tasarruf sağlıyor. Yayınlanan belgeler Lahey

Konvansiyonu’na taraf olan 120’den fazla ülkede geçerli

sayılıyor.

http://www.eapostil.gov.tr/


Şirketimiz tarafından "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Milli Saraylar" konulu özelgün zarfı 10 Kasım 2022

tarihinde tedavüle sunuldu.

Şirketimiz tarafından 10 Kasım 2022 tarihinde "10 Kasım

Atatürk'ü Anma Günü Milli Saraylar" konulu özelgün zarfını

15,00 TL bedelle abone sayısı kadar iş yerlerimizde,

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

uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Beşiktaş

PTT Müdürlüğü / İSTANBUL adresinde “10 Kasım Atatürk'ü

Anma Günü Milli Saraylar 10.11.2022 İSTANBUL” ibareli

özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılmaya

başlandı.

PTT'DEN "10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA 

GÜNÜ MİLLİ SARAYLAR" KONULU 

ÖZELGÜN ZARFI

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


Şirketimiz, 11-18 Kasım 2022 tarihleri arasında, “Yahya

Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Hürriyet Mah. Fatih Sultan

Mehmet Bulvarı No:8 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ”

adresinde “Tekirdağ'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun

100. Yılı Konulu Pul Sergisi” konulu pul sergisi

düzenledi.

Şirketimiz tarafından “Tekirdağ'ın Düşman İşgalinden

Kurtuluşunun 100. Yılı” konulu özeltarih damgalı zarfları

tedavüle sunularak, aynı tarihte aynı adreste “Tekirdağ'ın

Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100.Yılı 11-18.11.2022

TEKİRDAĞ” ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası

kullandırıldı.

Sergiye özel üretilen özeltarih damgalı zarflar 12,50 TL

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

filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanında bulunan filateli

standında satışa sunuldu.

PTT’DEN “TEKİRDAĞ'IN DÜŞMAN 

İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100.YILI” 

KONULU PUL SERGİSİ 

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


Şirketimiz tarafından “Keşan’ın Kurtuluşunun 100. Yılı”

konulu özelgün zarfı 19 Kasım 2022 tarihinde tedavüle

sunuldu.

Şirketimiz tarafından 19 Kasım 2022 tarihinde “Keşan’ın

Kurtuluşunun 100. Yılı” konulu özelgün zarfı 15 TL bedelle

abone sayısı kadar iş yerlerimizde, Şirketimize ait

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

uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Keşan PTT

Müdürlüğü/EDİRNE adresinde “Keşan’ın Kurtuluşunun 100.

Yılı 19.11.2022 KEŞAN” ibareli özelgün zarfına ait özeltarih

damgası kullanılmaya başlandı.

PTT'DEN “KEŞAN’IN KURTULUŞUNUN 

100. YILI” KONULU ÖZELGÜN ZARFI

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


Şirketimiz tarafından "Dost ve Kardeş Pakistan ile

Diplomatik İlişkilerimizin 75. Yılını Kutluyoruz" konulu

özelgün zarfı 30 Kasım 2022 tarihinde tedavüle sunuldu.

Şirketimiz tarafından 30 Kasım 2022 tarihinde "Dost ve

Kardeş Pakistan ile Diplomatik İlişkilerimizin 75. Yılını

Kutluyoruz" konulu özelgün zarfı 15 TL bedelle abone sayısı

kadar iş yerlerimizde, Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web

adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Hacı

Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA

adresinde “Diplomatik İlişkilerin 75. Yılı 30.11.2022 ANKARA”

ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullanılmaya

başlandı.

PTT’DEN “DOST VE KARDEŞ PAKİSTAN

İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİMİZİN 75.

YILINI KUTLUYORUZ” KONULU

ÖZELGÜN ZARFI

https://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/

