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PTT’DEN TÜRKİYE’NİN HER YERİNE 
TEMASSIZ TESLİM

Şirketimiz, pandeminin başladığı Mart 2020 tarihinden 
bu yana 12 milyona yakın gönderiyi temassız bir şekilde 
adreslere ulaştırdı. Temassız teslimat uygulamasını en 
çok kullanan şehir olan Ankara’yı İstanbul ve İzmir izliyor. 

Şirketimiz, evrensel posta sağlayıcısı olmasının verdiği görev 
bilinciyle geniş hizmet ağını ülkemizin her noktasına 
ulaştırıyor. Şirketimiz, 30 büyükşehirde 19 bin 134, 51 ilde ise 
18 bin 565 olmak üzere toplam 37 bin 719 köy ve beldeye 
teslimat gerçekleştirdi.

Dünya genelinde toplumsal bir tehdit olan koronavirüs 
hastalığı ile mücadele kapsamında çalışanların ve müşterilerin 
sağlığını korumak amacıyla geliştirilen “Temassız Teslimat” 
uygulaması sayesinde Şirketimiz, pandeminin başladığı 2020 
yılı Mart ayından bu yana 12 milyona yakın gönderiyi temassız 
bir şekilde adreslere ulaştırdı.

“TEMASSIZ TESLİMAT” UYGULAMASIYLA 12 
MİLYONA YAKIN GÖNDERİ ADRESLERE 
ULAŞTIRILDI



Temassız Teslimat uygulamasının en çok kullanıldığı 
iller Ankara, İstanbul ve İzmir oldu. 2020 ve 2021 
yıllarına ait toplam temassız teslim kargo gönderi verileri 
karşılaştırıldığında; Ankara yüzde 33, İstanbul yüzde 32 
ve İzmir ise yüzde 7,5 oranla uygulamayı kullanan illerin 
başında yer aldı.  Yıllara göre; 2020 yılında kargolarını 
en çok temassız teslim uygulaması ile alan şehir Ankara 
olurken, 2021 yılında ise uygulamayı en çok kullanan şehir 
Aydın oldu.  

TEMASSIZ TESLİMAT UYGULAMASINI EN ÇOK 
KULLANAN ŞEHİR ANKARA

Şirketimiz, Türkiye’de posta ve kargo sektörünün her geçen 
gün gelişerek ve yenilenerek devam etmesinde önemli bir 
rol oynuyor. Lojistik sektöründe araç teknolojisine uyum 
sağlamak amacıyla çalışan Şirketimiz, elektrikli dağıtım 
araçları ile vatandaşa hizmet götürmeyi sürdürüyor.  Pilot il 
olan Ankara’da 5 elektrikli dağıtım aracıyla hava ve gürültü 
kirliliğinin azaltılmasına da katkı sağlayan Şirketimiz, yeni 
nesil çevre dostu araçlar sayesinde en dar sokaklardan 
geçerek gönderileri vatandaşlara ulaştırabiliyor. Özel 
eğitimli personelle birlikte, elektrikli araçlarla posta ve kargo 
dağıtımını ülke geneline yaymayı amaçlayan Şirketimiz, 
2030 yılına kadar araç filolarının yüzde 40'ının elektrikli 
olmasını hedefliyor. 

Elektrikli araçların yanı sıra yine elektrikle çalışan scooterlar 
da Şirketimizin hizmetlerinde yaygın olarak kullanılıyor. 
Dağıtıcılarımız hem zamandan hem de enerjiden büyük 
tasarruf sağlayan scooterlar ile trafiğe takılmadan daha hızlı 
bir şekilde teslimat gerçekleştiriyor. 

POSTA VE KARGO TESLİMATINDA YENİ NESİL 
ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNEMİ

Alıcıya SMS ile gönderilen kodun doğrulanması ile teslimatın 
gerçekleştiği uygulama sayesinde, hem alıcılar ile dağıtıcılar 
arasında kimlik, kâğıt, kalem vb. alışverişi engellenerek temas 
en aza indiriliyor hem de gönderi daha hızlı ve güvenli bir 
şekilde doğru kişiye teslim ediliyor.



Dağıtıcılarımız, posta ve kargonun yanı sıra ülkemizde 
pandeminin başladığı dönemde emekli maaşları, emekli 
promosyon ödemeleri ve sosyal yardım ödemelerini 
vatandaşların konutlarına ulaştırdı. Şirketimiz tarafından, 
dağıtım araçları ve müşterilerin temas edebileceği alanlarda, 
Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda dezenfeksiyon 
çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirildi. 

POSTA VE KARGONUN YANINDA ÇEŞİTLİ 
ÖDEMELER DE DAĞITILDI



FİLATELİST OLMANIN YAŞI YOK

Dünyanın en eski koleksiyon çeşitleri arasında yer alan 
filateli (pul koleksiyonculuğu), günümüzde önemini hâlâ 
koruyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren 
Şirketimiz, yıl içerisinde anma pulu, sürekli posta pulu, 
resmî posta pulu, ilkgün zarfı, özelgün zarfı, özeltarih 
damgalı zarf, portföy, pul karnesi, posta kartı, maksimum 
kart gibi koleksiyonerler için benzersiz birçok filatelik 
ürünü tedavüle sunuyor.

Pul merakı olan, pullarla ilgilenen herkes filatelist olabiliyor. 
Herhangi bir yaş kriteri bulunmamakla birlikte 18 yaşın 
altındakiler, velisinin imzasının alınması kaydıyla kendi 
adlarına abonelik açtırabiliyor. 



Kültür elçisi pullar sayesinde, kendi ülkemiz ve diğer dünya 
ülkelerinin tarihi, coğrafyası, kültürü, önemli kişileri, doğası, 
hayvanlar alemi gibi sayısız konuda faydalı bilgiler edinilebiliyor. 

Pul koleksiyonculuğu, kişinin uluslararası dostluklar kurmasına, 
genel kültür bilgisinin artmasına yardımcı oluyor.

PULLAR, ÜLKE TANITIMINA DESTEK VERİYOR 

Pul koleksiyonculuğu, birçok ülkede devlet tarafından 
desteklenerek okullarda ders olarak okutuluyor. 

Şirketimizin Millî Eğitim Bakanlığına yaptığı başvuru sonucu; 
2008 yılında yapılan yönetmelik değişikliğiyle ilköğretim 
okullarında kurulabilecek eğitsel kollar listesine “Pulculuk 
Kulübü” eklendi. 

Günümüzde birçok filateli gençlik ve çocuk derneği 
bulunurken, ulusal ve uluslararası pul sergilerinde “Gençlik 
Sınıfı” adı altında belli bir yaşın altındaki filatelistlerin 
koleksiyonları sergileniyor. Pul koleksiyonculuğu, çocukların 
gelişimine de büyük katkı sunuyor.

Pul koleksiyonculuğu, bireyleri araştırma yapmaya ve 
yaptıkları her işte daha titiz olmaya yöneltirken, faydalı bir 
hobi ile ilgilenerek vakit geçirmeye ve çocukların zararlı 
alışkanlıklardan uzak durmasına katkı sağlıyor. Her pul ile 
filatelistlere yeni ilgilerin, yeni merakların oluşması için bir 
kapı açılıyor. 

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE PULLAR İLE KATKI 
SAĞLANIYOR



Sirkeci Büyük Postane bünyesinde yer alan İstanbul PTT 
Müzesi ve Ankara’da Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 
yer alan PTT Pul Müzesi’nde tarihi posta pullarının yanı sıra 
birçok filatelik ürün sergileniyor ve satışı yapılıyor.

PUL MÜZESİNDE YAPILAN SERGİLER DİKKAT 
ÇEKİYOR

Filatelist olmak isteyenlerin ilk olarak iş yerlerimizde veya 
www.filateli.gov.tr adresindeki abonelik işlemleri menüsünde 
yer alan abonelik formunu doldurarak başvuruda bulunması 
gerekiyor. Formun daha sonra Şirketimize posta, faks 
ya da elden teslim yolu ile ulaştırılması veya taranarak 
filateli@ptt.gov.tr elektronik posta adresine ulaştırılması 
gerekiyor. 

ABONELİK BAŞVURULARI İŞ YERLERİNDEN VE 
ONLINE OLARAK YAPILABİLİYOR 

Başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla birlikte, Filateli ve 
Abone İşleri Şubesi’nde abonelik hesabı açılanlar, filatelik 
ürünleri adreslerine isteyebiliyor. Aboneler ürünlerini dilerse 
iş yerlerimizden de temin edebiliyor. Filateli ve Abone İşleri 
Şubesi, filatelik ürünleri yurt dışında yaşayan abonelere de 
gönderebiliyor.

Gerek internet üzerinden kredi kartıyla gerekse de abone 
olunduktan sonra Filateli ve Abone İşleri Şubesi’ne yazılı 
olarak başvurmak ve bedelini ilgili hesaplara yatırmak 
suretiyle, ülkemizin ve dünyanın her yerine filatelik ürünlerin 
satışı yapılabiliyor. Filateli abonesi olmayanlar ise filatelik 
ürünleri, www.filateli.gov.tr web sitesi üzerinden, Genel 
Müdürlüğümüz bünyesindeki Filateli ve Abone İşleri 
Şubesi’nden ve iş yerlerimizden satın alabiliyor.

ADRESE TESLİM FİLATELİK ÜRÜNLER  



DÜNYA POSTA BİRLİĞİNDEN “İKLİM 
KRİZİ” KONULU MEKTUP YAZMA 
YARIŞMASI

Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından 1971 yılından 
bu yana düzenlenen “Uluslararası Mektup Yazma 
Yarışması'nın" konusu bu yıl, “Etkili Birine İklim 
Krizi Hakkında Neden ve Nasıl Harekete Geçilmesi 
Gerektiğini Anlatan Bir Mektup Yaz” olarak belirlendi.  
Türkiye'de Şirketimiz tarafından organize edilen 
yarışmaya katılacak olan 9-15 yaş arası gençlerden 
dereceye girenlere, çeşitli ödüller verilecek. 

Bu yıl 51’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Mektup 
Yazma Yarışması’nda, mektup kültürünün canlandırılmasının 
yanı sıra gençlerin düşüncelerini net bir şekilde ifade etme 
becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. 



Yarışmaya katılan mektuplar, Şirketimizin yetkililerinden 
oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecek. Mektubun 
yapısı, konuya bağlılık, yaratıcılık ve dilin kullanımı gibi 
kriterlerin göz önünde bulundurulacağı değerlendirme 
sonucunda birinci seçilecek mektup, UPU'ya gönderilerek, 
diğer ülkelerde birinci olan mektuplarla yarışacak ve 
ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek. UPU tarafından 
belirlenecek uluslararası jüri üyeleri ise, her ülkeden 
gönderilen mektupları değerlendirerek en iyi üç mektubu 
belirleyecek.

Dereceye giren 3 yarışmacıya Şirketimiz tarafından çeşitli 
ödüller verilecek. Bu kapsamda 1'inci olan yarışmacıya 1500 
TL ve kişisel pul albümü, 2'nci olan yarışmacıya 1000 TL ve 
kişisel pul albümü, 3'üncü olan yarışmacıya ise 500 TL ve 
kişisel pul albümü hediye edilecek. UPU'nun ülke birincileri 
arasından yapacağı değerlendirme sonucunda ise 1'inci olan 
yarışmacıya altın, 2'nci olan yarışmacıya gümüş ve 3'üncü 
olan yarışmacıya bronz madalyanın yanı sıra ilk üçe giren 
yarışmacılara katılım sertifikaları takdim edilecek. 

Altın madalya kazanan kişiye ayrıca İsviçre Bern’deki UPU 
Genel Merkezine bir gezi veya UPU'nun takdirine bağlı olarak 
kararlaştırılacak alternatif bir ödül verilecek.  

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

Katılımcıların, kendi el yazıları ile yazmış oldukları mektupları 
(içerisine çizimler de eklenebilir) ve gerekli belgeleri 20 Nisan 
2022 tarihine kadar iş yerlerimizden göndermeleri gerekiyor.  
Katılımcıların mektuplarını Türkçe ya da doğrudan İngilizce 
veya Fransızca dillerinden birinde, 800 kelimeyi aşmayacak 
şekilde hazırlaması şartı bulunuyor. Ülkemizi temsil edecek 
mektubun kazananı www.ptt.gov.tr internet sitemizdeki 
Kurumsal başlığı altındaki “Güncel Duyurular” bölümünde 
ilan edilecek. 

Yarışmaya katılmak isteyen tüm yarışmacılar ilgili detaylara 
www.ptt.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

KATILIMCILAR MEKTUPLARINI İŞ YERLERİMİZDEN 
GÖNDERECEK



PTT SPOR FUTBOL TAKIMI TURNUVAYA 
GALİBİYETLE BAŞLADI

PTT Spor Futbol Takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor 
Toto Teşkilatı Başkanlığı sponsorluğunda düzenlenen “Spor 
Toto Kamu Futbol Turnuvası”nda Şirketimizi başarıyla temsil 
ediyor. İlk maçında Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile 
karşılaşan takımımız, rakibini 6-0’lık bir skorla mağlup etti. 
Sahaya koyduğu mücadele ruhu ve yetenekleriyle takdir 
toplayan takımımız, Mayıs ayına kadar sürecek turnuvada 
şampiyon olmak için ter dökecek. 



PTT’DEN “YANSIMALAR” KONULU ANMA 
PULU VE İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından yansıma fotoğraflarıyla hazırlanan 
“Yansımalar” konulu 2 adet anma pulu ile ilkgün zarfı 24 
Şubat 2022 tarihinde tedavüle sunuldu.

Tedavüle sunulan "Yansımalar" konulu 2x5 TL (30 x 40 
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 çıktı. 

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT 
Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus 
Altındağ/ANKARA adresinde "Yansımalar 24.02.2022 
ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırıldı.  



PTT TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE

e-bulten@ptt.gov.tr

Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan Şirketimiz, hizmet 
ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 
Şubat ayında PTT Başmüdürlükleri bünyesinde İstanbul, 
Kütahya ve Yozgat illerinde yeni iş yerlerimiz hizmete açıldı.

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

