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Sürdürülebilir, doğayla uyumlu, daha temiz ve daha yeşil

Türkiye anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Şirketimiz,

2030'a kadar araç filosunun yüzde 40'ını elektrikli hale

getirmeyi amaçlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyet

gösteren Şirketimiz sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha

temiz ve daha yeşil Türkiye anlayışıyla, elektrikli araç filosuna

yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, sıfır emisyonlu ve karbon salınımı sıfır olan

elektrikli araçların ve elektrikli skuterların yaygınlaşmasına

yönelik çalışmalar yapan Şirketimiz, sektördeki çevre odaklı

dönüşüme öncülük ediyor. Şirketimiz, yakın zamanda

filosuna yeni elektrikli araçlar ekleyerek, sektör içinde

üstlendiği misyona uygun faaliyetlerini devam ettiriyor.

PTT AŞ'DEN ÇEVREYE DUYARLI BİR

ADIM DAHA



Şirketimiz tarafından kullanılan elektrikli araçlar, enerji

maliyeti açısından diğer araçlara göre 7 kat daha fazla

avantaj sağlıyor. Hizmetlerimizden kargo taşımacılığında

kullanılmaya başlanan elektrikli araçlar, 4 ile 9 saat arasında

şarj edilebilme özelliği sayesinde zamandan tasarruf

sağlarken, düşük şarj maliyetiyle de dikkat çekiyor.

Enerji maliyeti açısından içten yanmalı motorlara göre 7 kat

fazla avantaj sağlayan, yüzde 100 elektrikli ve sıfır karbon

salınımlı araçlar, tam dolu şarjla 220 kilometre gidebiliyor.

Çevre odaklı adımlarını sürdüren ve 5 elektrikli araçla

dönüşüme başlayan Şirketimiz, 2030'a kadar araç filosunun

yüzde 40'ını elektrikli hale getirmeyi planlıyor.



Şirketimiz tarafından uygulamaya alınan “PTT Akıllı

Esnaf” sanal ve fiziki POS, sahip olduğu birçok özellikle

hem esnafın hem de alışveriş yapanların yüzünü

güldürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren

Şirketimiz, “PTT Akıllı Esnaf” sanal ve fiziki POS ile esnafların

ödeme alma işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Esnaflar; sanal pos ve linkle gerçekleştirdikleri ödemelerinde

aylık sabit ücret, işletim ücreti, aidat, POS kullanım ücreti gibi

ek ücretlerden de kurtuluyor. Akıllı Esnaf POS hizmetimizi

kullanan esnaflar, ürünlerini Şirketimize ait kargo ile

gönderdikleri takdirde de kargo ücretlerinde yüzde 20 indirim

kazanabiliyor.

PTT AKILLI ESNAF İLE ALICI DA 

SATICI DA MEMNUN



ONLINE SATIŞLAR GÜVENDE 

PTT Akıllı Esnaf sanal POS uygulamamız, sosyal medya

hesapları üzerinden satış yapan bireysel kullanıcılar için de

kolaylık sağlıyor. EFT, havale veya kapıda ödeme gibi

geleneksel yöntemleri kullanmadan oluşturulan bir linkle

hiçbir entegrasyona gerek kalmadan tek çekim veya taksitle

satış gerçekleşiyor.

PTT Akıllı Esnaf sanal POS uygulamamız ile yapılan tüm

ödemelerde, 3D secure güvenlik alt yapısının kullanılması

sebebiyle alıcılar tarafından telefona gelen onay kodu

sistemimize girilmeden alışveriş tamamlanmıyor. Bu özellik

sayesinde hem alıcılar hem de satıcılar güvenli bir biçimde

işlemlerini yapabiliyor.

PTT AKILLI ESNAF SANAL POS  BAŞVURUSU NASIL 

YAPILIR?

PTT Akıllı Esnaf sanal POS uygulamamıza sahip olmak

isteyen müşterilerimiz iş yerlerimizden ve
www.akilliesnaf.ptt.gov.tr web adresimizden başvurularını

gerçekleştirebiliyor. Şirketi olan esnaflar ile bireysel

başvuruda bulunmak isteyen kullanıcılar için farklı evrakların

istendiği www.akilliesnaf.ptt.gov.tr internet sitemizde, gerekli

bilgiler doldurulduktan sonra sistemimiz tarafından başvuru

sahibine şifre iletiliyor. Kullanıcılara, sistemimiz tarafından

onay verildikten sonra tahsilatlarını PTT Akıllı Esnaf sanal

POS’larımızla kolaylıkla alabiliyorlar.

https://akilliesnaf.ptt.gov.tr/
https://akilliesnaf.ptt.gov.tr/


Şirketimiz, "Köroğlu" görselli Avrupa 2022 (Hikayeler ve

Mitler) konulu anma pulu ile Avrupa’nın En Güzel Pulu

Yarışması’na katılım sağlıyor.

Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop)

tarafından "Hikayeler ve Mitler" teması ile Avrupa'nın en

güzel pulunu tespit etmek amacıyla düzenlenen yarışmada 9

Eylül 2022 tarihine kadar oy kullanılabilecek.

Söz konusu yarışma için oylama

www.posteurop.org/europa2022 adresi üzerinden

yapılabiliyor.

Sisteme giriş yapan kullanıcılar kişisel bilgilerini eksiksiz bir

şekilde tamamladıktan sonra ülke pulları içerisinde Türkiye

pulunun görselinin yanındaki butona ardından alt köşede yer

alan “Vote” butonuna tıklayarak oylama işlemini

gerçekleştirebiliyor.

PTT AVRUPA’NIN EN GÜZEL PULU

YARIŞMASI’NDA

http://www.posteurop.org/europa2022


Şirketimiz tarafından "Akdeniz 2022 (Deniz Arkeolojisi)"

konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 19 Temmuz 2022

tarihinde tedavüle sunuldu.

Şirketimiz, 19 Temmuz 2022 tarihinde "Akdeniz 2022 (Deniz

Arkeolojisi)" konulu (36x52 mm boyutunda) 5 TL bedelli

anma pulu, söz konusu pula ait 10 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 Antalya

Güllük PTT Müdürlüğü/ANTALYA adresinde “Akdeniz 2022

(Deniz Arkeolojisi) 19.07.2022 Antalya” ibareli ilkgün damgası

kullandırıldı.

PTT'DEN "AKDENİZ 2022 (DENİZ 

ARKEOLOJİSİ)" KONULU ANMA 

PULU VE İLKGÜN ZARFI

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


Şirketimiz tarafından "Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil" konulu

anma pulu ve ilkgün zarfı 29 Temmuz 2022 tarihinde

tedavüle sunuldu.

Şirketimiz, 29 Temmuz 2022 tarihinde "Prof. Dr. M. Gazi

Yaşargil" konulu 5 TL (45x45 mm boyutunda) bedelli anma

pulunu, söz konusu pula ait 10 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 PTT Pul

Müzesi Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus

Altındağ/ANKARA adresinde "Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil

29.07.2022 ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullandırıldı.

PTT’DEN “PROF. DR. M. GAZİ 

YAŞARGİL" KONULU 

ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

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


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.

PTT’DEN TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE

KESİNTİSİZ HİZMET



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/

