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Yılın Düğüm Çözen Markaları
Ödülü PTT AŞ’nin

Bir dünya markası olma yolunda çalışmalarını sürdüren PTT AŞ,
Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası
Ankara Marka Buluşmaları kapsamında Yılın Düğüm Çözen
Markaları Ödülü’nün sahibi oldu. ATO Congresium’daki törende
PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, ödülü Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve ATO Başkanı Gürsel
Baran’dan aldı.
Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve faaliyetlerini
geliştirerek ülkenin en önemli markalarından biri haline gelen
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Ankara
Ticaret Odası (ATO) tarafından, alanında uzman kişilerin
katılımıyla gerçekleştirilen 4. Uluslararası Ankara Marka
Buluşmaları’nda ödüle layık görüldü.
Müşterilerine güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı
amaçlayan, ülkenin dört bir yanına hizmet götürmek için yenilikçi
ve öncü projeler üreterek ekonomiye büyük katkı sağlayan PTT,
sektörünün geleceğini şekillendiren atılımlarla uluslararası alanda
kendine yer edinerek söz sahibi bir marka haline geldi.

Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı görevini de yürüten
PTT, ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil ederek,
marka değerini artıracak çalışmalara imza atmayı sürdürüyor.
Uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimiyle dijitalleşen dünyada
çağın gereklerine göre yatırımlar yapan PTT, etkinlikte yer alan
standında ziyaretçilere sektördeki tecrübeleri ve projeleri hakkında
bilgi verdi.

PTT’den Kan Bağışı Desteği

Toplumsal konularda farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarını
sürdüren PTT AŞ, düzenli olarak gerçekleştirdiği kan bağışı
etkinlikleriyle yine ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu. PTT Genel
Merkezi’nde gerçekleşen Kan Bağışı kampanyasına PTT personeli
yoğun ilgi gösterdi.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Türk Kızılayı
ile yaptığı protokol kapsamında 2019 yılı boyunca “Kan Bağışı
Kampanyası” düzenledi. Mart, Temmuz ve Kasım aylarında üç
etap şeklinde sürdürülen kampanya ile PTT AŞ ailesi, kan
bekleyen vatandaşların umudu oldu.
Kızılay personeli eşliğinde kan veren PTT personeli toplumsal bir
sorumluluk olan kan bağışı ile hem kendi hem de başkalarının
sağlığına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı.

“Yılın Kamu Kuruluşu” Ödülü PTT’nin

Geçmişten bugüne müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için
çalışmalarını sürdüren ve bir dünya markası olma vizyonu
doğrultusunda yenilikçi çözümleriyle ülkesine hizmet eden Posta
ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Ekovitrin 18.
Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’nde “Yılın Kamu Kuruluşu”
ödülüne layık görüldü.
Ekovitrin 18. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım’da
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde
düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ekonomi ve iş dünyasında
büyük önem arz eden ödüller bu yıl 29 kategoride verildi. İş ve
ekonomi dünyasının en önemli isimlerinin ödül aldığı törene,
kamu, yerel yönetimler ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.
179 yıldır, ‘PTT Çalışır, Hayat Değişir’ düşüncesinden hareketle
geçmişten edindiği tecrübeleri geleceğe taşıyan PTT, ürün ve
hizmet çeşitliliği ile iş ve işlem kalitesini her geçen gün daha da
artırıyor. Posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık
alanlarında son dönemde birbiri ardına gerçekleştirdiği yenilikçi
atılımlarla müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaran PTT,
aldığı ödüllerle hizmet kalitesini kanıtladı.

“Gidilmeyen yere gitmek ve olunmayan yerde olmak” ilkesiyle
kaliteli ve güvenilir hizmeti müşterileriyle buluşturan PTT,
Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olarak 2023 hedefleri
doğrultusunda her geçen gün kendini ve hedeflerini geliştiriyor.
Yerli ve milli kuruluş olarak modern Türkiye’nin ihtiyaçlarına
hızlıca cevap verebilen, PTT yurt içindeki güçlü ve karar alıcı
konumunun yanı sıra Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey
Başkanlığı göreviyle uluslararası alanda da söz sahibi bir duruş
sergiliyor. Dünya Posta İdareleri arasındaki ilk 10 şirket içerisinde
yer almayı hedefleyen PTT, uzun yıllara dayanan kurumsal
tecrübesi doğrultusunda çağın gereklerini ve imkânlarını göz
önüne alarak ürün ve hizmetlerini güncellemek, faaliyet gösterdiği
sektörlerde geleceğe yön verecek bir yaklaşım geliştirmek, Ar-Ge
ve inovasyona yaptığı yatırımlarla katma değer üreterek ülke
ekonomisine katkı sağlamak ve uluslararası alanda Türkiye’yi
temsil etmek vizyonuyla geleceğe ışık tutuyor.

Engelsiz PTTMatikler Müşterilerin Hizmetinde

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak yenilikçi çalışmalarını
hayata geçiren PTT AŞ, engelli bireylerin işlemlerini daha rahat
yapabilmesi için geliştirdiği PTTMatiklerle hayatı kolaylaştırıyor.
179 yıldır Türkiye’nin her yerinde güvenilir, hızlı ve kaliteli
hizmetin adresi olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
(PTT AŞ), engelli bireylerin hayatına dokunan hizmetiyle adından
söz ettiriyor. PTT AŞ dijital çağın gereklerine uygun olarak son
teknoloji ürünleriyle engelli bireylerin de yanında.
Türkiye’nin dört bir yanında kurduğu PTTMatikler ile müşterilerin
ihtiyaçlarını 7/24 karşılamayı amaçlayan PTT AŞ, engeli bulunan
müşterileri için de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ortopedik
ve görme engelli müşteriler için geliştirilen özel PTTMatikler
sayesinde; bireyler fiziki olarak uygun şartlarda para yatırma, para
çekme ve makbuz alma işlemlerini yapabiliyor.

Ortopedik engeli bulunan müşteriler için Adana, Afyonkarahisar,
Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir,
Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri,
Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da hizmet veren
modern PTTMatiklerde ayrıca görme engellilerin kullanımı için de
özel klavyeler yer alıyor. BDDK'nın 18.06.2016 tarihli ve 29746
sayılı yönetmeliğine uygun şekilde hazırlanan ve görme engelliler
için kulaklık girişi olan PTTMatiklerde ekranın kararması ile sesli
olarak işlem yapılmasına imkân sağlayan sestek yazılımı da
bulunuyor.

Geçmişe Açılan Kapı: PTT Pul Müzesi

Tarihi Emlak ve Eytam Bankası binasından restore edilerek
dönüştürülen ve Ankara’nın Ulus semtinde bulunan 6 bin 500
metrekarelik alanıyla dünya çapında bir kültür merkezi olan PTT
Pul Müzesi, 2013 yılında hizmete açıldı.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), geçmişten
bugüne müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını
sürdürüyor. Kargo, lojistik, sigortacılık ve bankacılık gibi pek çok
farklı alanda yenilikçi çözümleriyle ülkesine hizmet eden PTT AŞ,
kültürel ve sosyal çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor. PTT AŞ,
2013 yılında hizmete açtığı PTT Pul Müzesi ile geçmişi günümüze
taşıyarak 7’den 70’e herkesi tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. 1863
yılından günümüze kadar tedavüle çıkarılan 8 bin 375 pulun
kronolojik olarak sergilendiği PTT Pul Müzesi'nde, Türk
pullarının 155 yıllık tarihi geçmişi Atatürk, doğa, spor, taşıt,
turizm, kültür varlıklarımız ve tarih olarak 7 farklı temada müzeye
gelenlerin beğenisine sunuluyor.

179 yıllık ihtişamlı bir geçmişe sahip olan PTT'nin kuruluşundan
bugüne kadar posta ve haberleşme alanında hizmetlerini sunarken
kullandığı objelerin de yer aldığı PTT Pul Müzesi’nde dağıtıcı
çantası, silah, damga ve mühür, telefon ve telgraf makineleri ve
modellere giydirilmiş şekilde gösterime sunulan posta
dağıtıcılarının kullandığı 8 kıyafet gibi yaklaşık 100 obje
bulunuyor. "120 Pul Arşiv Çekmecesi"nde tematik konulardaki
pulların resim baskı ve renk örneklerine de ziyaretçiler tarafından
yoğun ilgi gösteriliyor. Eski dönemlerdeki PTT iş yerinin bir
örneği olan "Nostalji PTT Bölümü" ise ziyaretçilerini geçmişe
götürüyor.
Üç boyutlu sinema ekranında posta ve haberleşme tarihini anlatan
filmlerin gösterildiği müzede, Dünya Posta Birliği’ne üye 192
ülkenin pullarından örnekler de yer alıyor. Ayrıca Türkiye, İtalya,
Brezilya, ABD, Mısır, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya, Avustralya,
Hindistan ve KKTC pulları da dünyaca tanınan sembollerden
oluşan maketlerle sergileniyor.
Filateli ve Sergi Salonu'nda yer alan pullar, "100 yıl" konulu
dokunmatik masada sergileniyor. Bu bölümde 1900 yılından
bugüne kadar dünyadaki önemli olayları simgeleyen pulların
görsellerine ve bilgilerine yer veriliyor. Yine aynı bölümde
"İstanbul'un Fethi’nin 500. Yılı" konulu pulun resim baskı ve renk
örnekleriyle hikâyesi anlatılırken, filateli sözlüğü ile terimlerinin
tanımlarına da yer veriliyor.
Çocuklara Özel Filateli Tanıtımı
Geçmişten bugüne taşıdığı sorumluluk bilinciyle geleceği
şekillendirecek yeni nesillere de örnek olan PTT AŞ, PTT Pul
Müzesi’nde çocuklar için de özel bir bölüm ayırdı. Müzeyi aileleri
ile ziyaret eden çocuklar, ebeveynleri müzeyi gezerken Çocuk
Kulübü’nde eğlenceli vakit geçirebilecek. Çocuk Kulübü’nde
mektup ve filateliyi tanıtmak için eğlence kitapları, dokunmatik
oyunlar ve çizgi film yer alıyor.
PTT Pul Müzesi ziyaretçiler tarafından resmi tatil günleri dışında
her gün 09.00-17.00 saat aralığında ücretsiz gezilebiliyor.

PTT AŞ Çalışanları Organ Nakli
Bekleyenlere Umut Oldu

PTT AŞ çalışanları, organ nakli ve bağışı konusunda farkındalık
yaratmak için bir araya geldi. ‘PTT Organ Bağışı Kampanyası’
hakkında eğitim alan birçok PTT personeli, organ bağışında
bulunmayı taahhüt ederek nakil bekleyen hastalara umut oldu.
179 yıldır müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla ülkesine
hizmet eden Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ),
bu kez insanların kalbine dokunan bir kampanyaya imza attı.
Organ nakli bekleyen hastaların hayata tutunmaları amacıyla
düzenlenen PTT Organ Bağışı Kampanyası’na PTT çalışanları
yoğun destek verdi.
Türkiye'de organ bağışının yetersizliği nedeniyle farkındalık
yaratmak ve PTT personelinin de organ bağışında bulunmalarını
sağlamak amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında Sağlık
Bakanlığı Yetkilileri sunum gerçekleştirdi. Organ bağışı ve
naklinin hayati bir konu olduğunu ifade eden yetkililer, “Tedavisi
olmayan birçok hastalığın tek çözümü organ nakli. Farkındalık
sağlamak amacıyla organ nakli bekleyen insanların, bu süreçte
hayatları pahasına yaşadığı zorlukları anlamamız gerekiyor.
Türkiye’de şu an 26 bin 520 kişi organ nakli bekliyor ve her yıl
bu sayıya eklenen 3 bin 500 ile 4 bin kişi daha organ bağışı
sayesinde sağlıklı yaşama dönmenin hayalini kuruyor” dedi.

Organ bağışı yapan kişilerin beyin ölümlerinin gerçekleşmesinden
sonra ailelerinden de izin alındığını hatırlatan yetkililer,
Türkiye’deki organ bağışı verilerini de paylaştı. Organ nakillerinin
yüzde 75’inin ölümü gerçekleşmiş kişilerden, yüzde 25’inin ise
hayatta olan kişilerden yapıldığını belirten yetkililer “2019 yılı
Ekim ayı sonucunda bin 921 beyin ölümü gerçekleşirken, 520 aile
ölen yakınlarının organ bağışı için onay verdi” ifadelerini kullandı.

PTT’den Öğretmenler Günü’ne
Özel İndirim Sürprizi

PTT AŞ, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırladığı kampanya
ile kargo taşımacılığında tüm müşterilerinin yüzünü güldürdü.
Kampanya kapsamında öğretmenler ve diğer tüm müşteriler, 18
Kasım –22 Kasım tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve
posta kargolarını yüzde 25 indirimli gönderdi. PTT ayrıca
kampanya süresince öğretmenlere özel kişisel pul basımı
gerçekleştirdi.
Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır
faaliyetlerini geliştirerek güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet
sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
(PTT AŞ), özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak
adına çalışmalarını sürdürüyor. PTT, hazırladığı kampanya
kapsamında Öğretmenler Günü’nden önceki 5 iş günü içerisinde
(18 Kasım –22 Kasım) yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta
kargosuna yüzde 25 indirim uyguladı.
Ayrıca, Öğretmenler Günü’nden önceki 5 iş günü içerisinde
(18 Kasım –22 Kasım) pul makinası olan PTT Başmüdürlüklerine
fotoğrafını kişisel pul olarak bastırmak için başvuran
öğretmenlerden hizmet bedeli alınmadı.

PTT AŞ Gazi ve Şehit Ailelerinin Yanında

PTT AŞ toplumdaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek ve
her kesimden vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla indirim
kampanyası olarak gazi ve şehit ailelerine APS Kurye ve Posta
Kargosu gönderilerinde yüzde 30 indirim uyguluyor.
PTT, ülkemizin geleceği için canla başla çalışan askeri güçleri ve
yakınlarını unutmayarak düzenlediği kampanyalarla yanlarında
olduğunu bir kez daha gösteriyor.
Şehit aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen
kimlik belgelerini, gaziler ise durumlarını gösteren belgelerini ibraz
etmeleri halinde, gönderilerinde (ticari gönderileri hariç) bu hizmetten
faydalanabiliyor.

PTT’den "Arslantepe Ören Yeri Ve Açık Hava
Müzesi" Konulu Anma Pulu

PTT AŞ tarafından 2014 yılında “UNESCO Dünya Mirası Geçici
Listesi”ne girmeye hak kazanan “Arslantepe Ören Yeri ve Açık Hava
Müzesi” konulu tek değerli anma bloğu ve ilk gün zarfı 6 Kasım 2019
tarihinde tedavüle sunuldu.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından 6
Kasım 2019 tarihinde tedavüle çıkarılan "Arslantepe Ören Yeri ve
Açık Hava Müzesi" konulu 2,40 TL bedelli (65 x 68 mm boyutunda)
Anma Pulu ve söz konusu pula ait (140x210 mm boyutunda) 4 TL
bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr
web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "Malatya PTT
Merkez Müdürlüğü/MALATYA" adresinde "Arslantepe Ören Yeri ve
Açık Hava Müzesi 06.11.2019 MALATYA" ibareli ilk gün damgası
kullanıldı.

e-Tebligatlar PTT Güvencesi İle Saklanacak

PTT AŞ tarafından kurulan ve tebligatları elektronik ortamda
ulaştırmayı sağlayan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)
üzerinde daha fazla gönderi saklamak isteyen müşteriler için arşiv
alanı satışı başladı. Arşiv alanı, Kredi Kartı (online) ya da PTT
Merkezlerinden nakit ödeme ile satın alınabilecek.
6 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektronik
Tebligat Yönetmeliği” kapsamında 1 Ocak 2019’dan itibaren
elektronik tebligat gönderimi UETS ile yapılıyor, tebligat gönderici ve
alıcı adresleri de söz konusu sistem üzerinden veriliyor. Kullanıcı
hesaplarının ücretsiz olarak verildiği uygulamada, kullanıcılara 100
MB alan da ücretsiz olarak sağlanıyor ve kapasite sınırı olmaksızın
kullanıcılar geriye dönük 6 aya kadar olan elektronik tebligat
gönderilerine erişebiliyor.
Aynı yönetmelik kapsamında 21 Kasım 2019 tarihinden itibaren 6’ncı
ayını doldurup 100 MB depolama alanı sınırını aşan kullanıcıların
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nde tutulan tebligatları, en eski
tarihli tebligattan başlayarak silinecek. Elektronik tebligatlar
sistemden silinmiş olsa dahi bu tebligatlara ait delil kayıtları 30 sene
boyunca Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde saklanmaya devam
edecek.

Bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda ürün ve hizmet
çeşitliliği ile iş ve işlem kalitesini artırmaya devam eden Posta ve
Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), yenilikçi vizyonu ve
stratejileriyle geleceği şekillendiriyor ve standartları belirliyor. PTT
tarafından üretilen, işletilen ve korunan Ulusal Elektronik Tebligat
Sistemi (UETS) sayesinde, tebligatlar hem hızlı hem de güvenli bir
şekilde alıcısına ulaşıyor. Sistem üzerinde yapılan çalışma sonucunda
artık müşteriler ek arşiv alanına da sahip olabilecek. Elektronik
tebligatlarının UETS sisteminde saklanmasını isteyen müşteriler ek
arşiv alanı satın alarak gönderilerini saklama imkanına sahip olacak.
Kredi Kartı ile satın alma işlemi hakkında tüm detayları içeren
kullanım kılavuzu tüm UETS alıcılarına duyuru olarak iletildi.
Kullanıcılar söz konusu kılavuza UETS hesaplarına giriş yaparak
duyurular bölümünden ve www.etebligat.gov.tr adresinden
erişebiliyor.

PTT’den Kolay Para Transferi: “Mobil Havale”

PTT AŞ tarafından hayata geçirilen “Mobil Havale” hizmeti ile
PTTBank müşterileri PTT’de hesabı olsun veya olmasın herhangi bir
yurtiçi GSM operatörünü kullanan herkese para transferi yapabiliyor.
179 yıldır Türkiye’nin her alanında ve her yerinde güvenilir, hızlı ve
kaliteli hizmetin adresi olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
(PTT AŞ), bankacılık alanında hayata geçirdiği hizmetleriyle de
hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Mobil Havale hizmeti ile
PTTBank hesabına sahip müşteriler, PTT İnternet Şubesi, Cep
Uygulaması veya Pttmatik’lerden para yollamak istedikleri kişinin
cep telefonu numarasına para transferi gerçekleştirebiliyor.
Mobil Havale işlemi sonunda havale göndericisine şifre, alıcısına ise
bilgilendirme SMS’i gönderilirken; alıcı, şifre ve tutar bilgisini
göndericiden aldıktan sonra 24 saat içinde herhangi bir PTTMatik
cihazından veya tüm PTT iş yerlerinden parasını alabiliyor.
Alıcısı tarafından havalenin gönderildiği tarihten sonraki gün sonuna
kadar çekilmeyen mobil havale iptal oluyor ve gönderilen tutar
göndericinin hesabına otomatik olarak iade ediliyor. PTTMatik
cihazından para çekerken alıcının TCKN bilgisi, cep telefonu
numarası, SMS şifresi ve Havale tutarı bilgilerini girmesi yeterlidir.
İşlem ücretinin 2 TL olduğu Mobil Havale hizmeti ile para
gönderiminde işlem limitleri günlük en fazla 2 adet ve toplamda 500
TL; haftalık en fazla 4 adet ve toplamda 1000 TL; aylık en fazla 6 adet
ve toplamda 1500 TL ile sınırlıdır.

PTT Ailesi 179. Kuruluş Yıl Dönümü
Halı Saha Futbol Turnuvasında Buluştu

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), kuruluşunun
179. yıl dönümü kapsamında özel halı saha futbol turnuvası
düzenledi. 19 Eylül’de başlayan turnuvaya 33 takım katıldı.
Turnuva kapsamında Genel Müdürlük Grubunu Destek Hizmetleri ve
Ulaşım Daire Başkanlığı birinci, Yapı Daire Başkanlığı ikinci olarak
tamamlarken, Ankara PTT Başmüdürlüğü Grubunda Tebligat
Müdürlüğü birinci, Sincan Posta Dağıtım Müdürlüğü ikinci oldu.
Turnuvanın final maçında iki grubun birincileri Destek Hizmetleri ve
Ulaşım Daire Başkanlığı ile Ankara PTT Başmüdürlüğü Tebligat
Müdürlüğü karşı karşıya geldi. 5 Kasım’da Macunköy tesislerinde
oynanan final maçını Ankara PTT Başmüdürlüğü Tebligat
Müdürlüğü kazanarak şampiyon oldu.

PTT AŞ Türkiye'nin Her Yerinde

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT AŞ, hizmet ağını
genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Antalya, Ankara, Kocaeli,
Kastamonu ve Sivas PTT Başmüdürlükleri bünyesinde yeni iş yerleri
Kasım ayında hizmete açıldı.

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

