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“Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü” PTT’nin

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından düzenlenen
"5. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu. 180 yıllık tecrübesiyle ülkesine birçok alanda başarılı hizmet sunan PTT AŞ, Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü’nün sahibi oldu.
Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen
“Anadolu Medya Ödülleri” töreni Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşti. Ulusal, yerel gazeteci ve Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarının katıldığı ayrıca basın
mensuplarına farklı dallarda ödüllerin takdim edildiği törende Türkiye’nin önemli kuruluşlarından PTT AŞ’ye ‘Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü’ takdim edildi.
180 yıllık geçmişiyle her alanda ulaşılabilir ve güvenli hizmet
sunan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT AŞ)
Genel Müdürü Hakan Gülten’e, bu anlamlı ödül Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

E-Tebligatta Dijital Dönüşüm

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Elektronik Tebligat Tanıtım Programı Ankara’da gerçekleşti. Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından üretilen Ulusal Elektronik
Tebligat Sistemi’nin (UETS) tüm yönleriyle konuşulduğu programa, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit Turhan ve PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten katılım sağladı.
PTT AŞ tarafından kurulan ve tebligatları elektronik ortamda çok
daha hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde alıcısına ulaştırmayı sağlayan ve yaşanabilecek karışıklıkların önüne geçebilmek adına
teslim edilme ve okunma güvencesinin yer aldığı “UETS”
düzenlenen lansman ile tanıtıldı. Yasal kanıt olarak da kabul edilen
elektronik tebligatlar sayesinde kağıt kullanımının ortadan kalkmasıyla hem büyük oranda tasarruf sağlanıyor hem de çevreye
zarar verecek uygulamaların önüne geçiliyor.

UETS’nin günlerce süren tebligat işlemlerini e-tebligat uygulamasıyla saniyeler içerisinde ilgilisine ulaştırdığını, böylece adalet sisteminin daha kaliteli ve hızlı bir şekilde işlemesine imkân sağladığını ifade eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Tebligatı hukuki
dinlenilme ve adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından
biri olarak görüyoruz. Hemen hemen bütün hukuki işlemler ancak
tebligatla sonuç doğurabilir. Dolayısıyla yargılamanın sağlıklı sürdürülebilmesi, iddia ve savunmayla ilgili delillerin eksiksiz toplanabilmesi, itirazların yapılabilmesi için önce usulüne uygun bir
tebligatın yapılması şarttır. İyi işleyen bir yargı sistemi için iyi işleyen bir tebligat sistemi şarttır” dedi.
“UETS sayesinde 8 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı”
UETS’nin dijital dönüşüm stratejilerinin en önemli aşamalarından
birini oluşturduğunu kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit Turhan, “2019 yılında sistem üzerinden 19 milyon
tebligat ilgililere ulaştırıldı. Böylece 8 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı. Kurtarılan ağaç sayıları gelecek dönemlerde 100 binleri bulacak. Geçen yıl sistem üzerinden yapılan gönderimler nedeniyle
sağlanan tasarruf miktarı 200 Milyon Türk Lirası’dır” dedi.
Günden güne gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan hayatı
ve kamu işleyişinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten
Turhan, “Fiziksel bilgilerin dijital ortama aktarılması, üretilmesi,
paylaşılması ve erişimi kurumlar için zoru kolay kılma anlamı
taşır. Bugün tanıtımını yaptığımız UETS’yi bu kapsamda değerlendirmekteyiz. Ülkemizin dijital dönüşümünde önemli bir yer edinen
PTT AŞ, elektronik tebligat sisteminin kurulması konusunda da
üzerine düşen sorumluluğu gayretiyle yerine getirdi” diye konuştu.

“PTT olarak tüm hizmet alanlarımızda dijital dönüşüm
öngören bir stratejiyi kararlılıkla uyguluyoruz”
Bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda ürün ve hizmet
çeşitliliği ile iş ve işlem kalitesini artırmaya devam eden PTT’nin,
inovatif atılımları ve stratejileriyle geleceği şekillendirecek
standartlara vurgu yapan PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, “PTT
AŞ tarafından üretilen, işletilen ve korunan UETS sayesinde,
tebligatlar hem hızlı hem de güvenli bir şekilde alıcısına ulaşıyor”
dedi. PTT’nin tüm hizmet alanlarında dijital dönüşüm öngören bir
stratejiyi kararlılıkla uyguladığını dile getiren Gülten, “Bu nedenle
devletimiz, tebligat sistemi gibi çok önemli bir hizmet alanını
dijitalleştirirken PTT’ye de önemli bir sorumluluk yükledi ve zorunlu
elektronik tebligat sistemine geçişte PTT’yi ana paydaşlardan biri
olarak görevlendirdi” ifadelerini kullandı.
6 ay gibi kısa bir zamanda UETS’yi geliştirerek hizmete sunduklarını
söyleyen Gülten, “Bakanlığımızın e-devlet uygulamaları çerçevesinde
bir hizmet alanının daha başarılı şekilde dijitalleşmesine katkı
sağladık. UETS’yi dijital dönüşüm stratejimizin önemli
aşamalarından biri olarak gördük ve diğer e-devlet uygulamalarımızla
hızlı bir şekilde entegre ettik. Devletimizin bize yüklediği
sorumluluğun altından 180 yıllık tecrübemiz ve Bakanlığımızın
verdiği destekle başarılı şekilde kalktık ve Adalet Bakanlığımızın
yönetmeliğine uygun, gerekli bütün teknik detaylara hâkim bir sistemi
kullanıma açtık” dedi.
Tebligatlara 30 Yıl Ulaşma İmkânı
UETS’nin kullanıcılarına ihtilaflarda yardımcı olacak ve hak
mahrumiyetlerini önleyecek bir arşiv hizmeti de sunduğunu
vurgulayan Gülten, “UETS üzerinden gönderilen tebligatlara ait
deliller 30 yıl boyunca saklanıyor ve mahkemelerde resmi delil olarak
kabul ediliyor. Elektronik tebligatlarının UETS’de saklanmasını
isteyen müşteriler ek arşiv alanı satın alarak gönderilerini saklama
imkânı bulabiliyor. 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” ifadelerini
kullanarak sözlerini bitirdi.

PTT E-Ticarette 1 Numaralı Güven
Damgasını Aldı

ePttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, 0001 Seri Numaralı Güven Damgasını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın ve TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldı.
Elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis edilmesi
amacıyla oluşturulan Güven Damgasına ilişkin ‘’Elektronik Ticarette Güven Damgası Toplantısı’’ Ticaret Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.
Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu ile kamu ve özel
sektörden çok sayıda temsilci katıldı. Gerçekleştirilen törende ilk
10’a giren e-ticaret sitelerine güven damgaları verilirken,
ePttAVM.com’a “0001” Seri Numaralı Güven Damgası takdim
edildi.

E-ticaret Siteleri Güvenilir Olacak
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ticaretin işleyişi için olmazsa olmaz
şartın güven olduğuna dikkat çekerek, “Ülkemizde elektronik ticaretin
mevcut durumu hakkında yapılan araştırmalar da güven algısının
önemini destekler niteliktedir” dedi. Türkiye’de 75.3 milyon geniş
bant abonesi olmasına rağmen elektronik ticaretin toplam perakende
ticaret içerisindeki payının yüzde 5,3 seviyesinde kaldığını anımsatan
Bakan Pekcan, güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularında
yaşanan endişelerin giderilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin
tesis edilmesi amacıyla Güven Damgası Sistemini oluşturduklarını
kaydetti.
Vatandaş Gönül Rahatlığıyla Alışveriş Yapacak
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Güven Damgası uygulamasının
e-ticareti kolaylaştırmak için atılan bir adım olduğunu kaydetti.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin elektronik ticaret alanında daha fazla pay
alması için Güven Damgası gibi uygulamalara ihtiyaç duyduğunun
altını çizdi.
0001 Seri Numaralı Güven Damgası
ePttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, PTT’nin 180 yıllık
tecrübesini dijital dünya ile harmanlayan ePttAVM.com’un
Türkiye’nin en güvenilir e-ticaret platformu olma yolunda emin
adımlarla ilerlediğini söyledi. Ülkemizde gelişmekte olan e-ticaret
sektöründe en önemli değer olan ‘güven’ unsurunu PTT’nin kurumsal
kimliğiyle buluşturduklarını belirten Çevikoğlu, “Sitemizin
güvenilirliği Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından tescillendi.
Türkiye’nin ilk Güven Damgasını alan ePttAVM.com’un müşteri
odaklı yaklaşımını geliştirerek geleceğe yatırım yapmaya devam
edeceğiz” diye konuştu.

PTT Esnaf Kart ile Ticarette Yeni Dönem

PTT AŞ, esnaf ve sanatkârların hayatını kolaylaştıran PTT Esnaf
Kart Projesi kapsamında Aydın’da E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi
düzenledi.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ve Aydın Esnaf
ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AYESOB) tarafından düzenlenen
E-Ticaret, E-İhracat Eğitimi ve PTT Esnaf Kart Lansmanı Aydın’da gerçekleştirildi. Esnaf ve sanatkârların ticari hayatlarını kolaylaştırmak ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için birçok
alanda özverili çalışmalar yapan PTT AŞ’nin hayata geçirdiği PTT
Esnaf Kart sayesinde ePttAVM üzerinden ürünler indirimli olarak
satılabilecek.
“Amacımız esnaf ve sanatkârların kazancını artırmak”
PTT AŞ Genel Müdürü Sayın Hakan Gülten, esnaf ve sanatkârların
e-ticaretin getirdiği avantajlardan en üst seviyede yararlanması için
önemli adımlar attıklarını belirterek, “Ülke ekonomisinin ve toplumun temel yapı taşlarından biri olan esnaf ve sanatkârlarımıza,
tarihten gelen ve günümüzde de devam eden önemi ve saygınlığı
çerçevesinde özenle çalışıyor, esnaf ve sanatkârımıza faaliyet alanlarımızla ilgili konularda destek olacak, fayda sağlayacak işler yapıyoruz” dedi.

Esnaf ve sanatkar için ticareti kolaylaştırmak ve kazancını artırmak
amacıyla çalışmalara başladıklarının altını çizen Gülten, Ticaret
Bakanlığı bünyesinde yer alan Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik
Genel Müdürlüğü ile 2017 yılının Kasım ayında iş birliği protokolü
imzalayarak, esnafın e-ticarete entegre olması, gelişen e-ticaret
pazarından hak ettiği payı alması ve dünya pazarlarıyla buluşarak
ihracat hacmini artırması için çalışmalara başladıklarını söyledi.
İş birliği kapsamında PTT Esnaf Kart ve PTT AŞ’nin yerli ve millî
e-ticaret platformu ePttAVM.com ile iş hacmine ve cirosuna
bakılmaksızın esnaf ve sanatkârlara dünyaya açılma fırsatı
sunduklarını vurgulayan Gülten, “PTT Esnaf Kart sahipleri,
ePttAVM.com’da ücretsiz mağaza açma, tanıtım desteği alma, ürün
listelemelerinde ön plana çıkma gibi avantajlara sahip. E-ticaret ve
e-ihracat alanındaki hizmetleriyle ülke ekonomisinin gelişimine ve
2023 hedeflerine ulaşılmasına önemli katkılar sağlayacağına gönülden
inandığım PTT Esnaf Kart, esnaf ve sanatkârlara farklı PTT
hizmetlerinde de kolaylıklar sunuyor” diye konuştu.
Esnafın e-ticaret ortamında rekabet kapasitesini artırmayı hedefleyen
bir anlayışla hem gerekli altyapıyı hem de eğitim noktasında ihtiyaç
duyulan desteği verdiklerini belirten Gülten, esnafın e-ticaret alanında
bilgi ve farkındalık kazanmasını, teknoloji konusunda bilinçlenmesini,
e-ticaret ve e-ihracat araçlarını kullanmaya başlamasını amaçlayarak
eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini ifade etti.
Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Selahattin Çetindoğan ise imzalanan protokolle başlanan sürecin esnaf
ve sanatkârlar adına atılmış büyük bir adım olduğunu belirterek emeği
geçen herkese teşekkür etti.
Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan
da değişen dünya şartlarında esnaf ve sanatkârları yalnız
bırakmayarak dünya pazarında kendilerine yer bulmalarına olanak
sağlayan PTT ailesine teşekkür ederek düzenlenen eğitimlerin
faydasına vurgu yaptı.

Esnaflara Özel Avantajlar Sunuyor
PTT AŞ tarafından çıkarılan Esnaf Kart ile esnaf ve sanatkârlar,
PTT’nin bankacılık hizmetlerinde avantajlar kazanmanın yanı sıra
APS Kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerinde yüzde 20, Kayıtlı
Elektronik Posta gönderimlerinde ise yüzde 25 indirimden
yararlanabiliyor. Esnafa özel sigorta hizmetlerinin yer aldığı PTT’de
ayrıca yakın bir zamanda oda aidat tahsilatı da yapılabilecek.

PTT’den Tarihe Tanıklık Eden Sergi

PTT AŞ ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu “Cumhuriyetimizin 100. Yılı” etkinlikleri kapsamında 2020’nin ilk sergisini
gerçekleştirdi. “Millî Mücadelenin 100. yılında 100 panoda 100
koleksiyon” sloganıyla düzenlenen “Millî Mücadelenin 100. Yılı
(Misak-ı Millî)” konulu pul sergisi, Marmara Üniversitesi’nin
İstanbul Küçük Ayasofya Parkı’nda bulunan binasında ziyaret
edildi.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ve Türkiye
Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) iş birliğiyle, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhuriyetin 100. yılı olan 29 Ekim 2023’e
kadar sürecek etkinlikler kapsamında düzenlenen “Millî Mücadelenin 100. Yılı (Misak-ı Millî)” konulu pul sergisi ziyaretçilere
açıldı. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, PTT AŞ Genel
Müdür Yardımcısı Mehmet Ragıp İmamoğlu, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çelen ve TFDF Başkan
Yardımcısı Murat Hazinedaroğlu’nun yanı sıra çok sayıda filatelist
katıldı.

“PTT Millî Mücadeleye Katkı Verdi”
PTT’nin işgal yıllarında büyük bir sorumluluk alarak millî
mücadeleye katkı veren en önemli kurumların başında geldiğini ve
gelişen teknolojiyle ülkemizi dünyada temsil ettiğini belirten İstanbul
Vali Yardımcısı Ahmet Önal, “PTT’nin düzenlediği bu anlamlı
etkinlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Gençlerimiz belki millî
mücadelenin, Kurtuluş Savaşı’nın ne anlama geldiğini çok fazla
bilmeyebilir. Bu tür etkinlikler, millî mücadelenin ne olduğunu, bu
güzel vatanımızı kanlarımızla, canlarımızla, şehitlerimizle bu günlere
getirdiğimizi tüm topluma yansıtabilir” dedi.
“İstanbul’un İşgalini Telgraf Memuru Haber Verdi”
PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ragıp İmamoğlu, “Millî
Mücadelenin 100. Yılı” nedeniyle ülke genelinde düzenlenen coşkulu
kutlamalara PTT olarak kapsamlı bir programla katıldıklarını
vurgulayarak, “Hepimizin bildiği gibi pullar ve pul koleksiyonları
tarihe tanıklık eden çok önemli belgelerdir, milletlerin tarihini adeta
film şeridi gibi gözden geçiren ve özetleyen bir işlevselliğe sahiptir.
180 yıllık tarihiyle ülkemizin en köklü kurumlarından birisi olan PTT
de kültürümüzü ve tarihimizi anlatan eşsiz değerde binlerce pul
üreterek tarihimize ışık tutmaya devam etmektedir. Tüm İstanbul
halkını ve özellikle gençlerimizi, millî hafızamızı canlandıran bu
anlamlı sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum” diye konuştu.
PTT’nin millî mücadelede önemli bir rol oynadığını ve İstanbul’un
işgali sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e durumu haber verenin
bir telgraf memuru olduğunu hatırlatan İmamoğlu, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Telgrafçı Hamdi Bey işgal günü İstanbul’da yaşanan
gelişmeleri gün boyu çektiği telgraflarla Mustafa Kemal Paşa’ya
anbean aktarmış ve Paşa’nın süreçle ilgili hızlı ve doğru karar
alabilmesi için ihtiyaç duyduğu malumatı sağlamıştır. Onun verdiği
bilgiler özetlenerek Mustafa Kemal’in emriyle Anadolu ve
Rumeli’deki tüm komutanlara iletilmiş ve yurt sathına yayılmıştır. Bu
bilgi akışı 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
açılmasına uzanan sürecin fitilini ateşlemiştir. PTT’nin 180 yıllık
tarihinde Telgrafçı Hamdi Bey gibi pek çok isimsiz kahraman vardır.
Devamı olmaktan gurur duyduğumuz Posta Nezareti’nin, zor şartlar
altında sağladığı iletişim altyapısı ve telgraf memurlarımızın canı
pahasına üstlendiği görevler; bugün 100. Yılını idrak ettiğimiz Millî
Mücadelemizin başarıya ulaşmasında hayati bir rol oynamıştır.”

Etkinliğin ev sahipliğini yapan Marmara Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çelen de “PTT Kurtuluş Savaşı
öncesinde ve sonrasında toplumsal bilgi ve bilincin artırılmasında en
önemli kurumlardan biridir. Pullar ise toplumsal hafızanın bir sanat
eseri şeklinde yansımalarıdır. 100. Yıl pullarını dönemin şartlarını
anladığımız ve zamanın ruhunu okuduğumuz çok kıymetli bir çalışma
olarak görüyoruz” dedi. TFDF Başkan Yardımcısı Murat
Hazinedaroğlu ise filateli ürünlerin tarihsel süreci hakkında konukları
bilgilendirdi. Hazinedaroğlu, yıl içerisinde birçok şehirde millî
mücadele sergileri açtıklarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
bağımsızlık için belirlediği güzergâh doğrultusunda Anadolu’da
sergiler açmaya devam edeceklerini belirtti.
100. Yıl Etkinlikleri Devam Ediyor
“Millî Mücadelenin 100. yılında 100 panoda 100 koleksiyon”
sloganıyla İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısı ile başlatılan Pul
Sergileri; sırasıyla Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara’da
gerçekleştirildi. 2020 yılının bu ilk sergisinin ardından
Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kars’ta yapılacak sergilerle devam
edecek proje, 2023 yılında sonlandırılacak.

PTT AŞ’den “Millî Egemenliğin 100. Yılı”
Konulu Anma Pulu

PTT AŞ tarafından, “Millî Egemenliğin 100. Yılı” konulu ay yıldız
perforajlı tek değerli blok pul, ay yıldız perforajlı ve lak uygulamalı seri numaralı blok pul ile ilk gün zarfı 28 Ocak 2020 tarihinde
tedavüle sunuldu.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından kurtuluş hareketinin tüm Anadolu coğrafyasına yayılmasında ve tam
bağımsız yeni Türk Devleti’nin kurulması sürecinde atılan adımların anısına 28 Ocak 2020 tarihinde tedavüle çıkan “Millî Egemenliğin 100. Yılı” konulu 2,40 TL ( 92x47 mm boyutunda) bedelli
anma pulu, söz konusu pula ait (140x200 mm boyutunda) 4 TL bedelli ilk gün zarfı ile 5,50 TL bedelli seri numaralı blok pul (64x84
mm boyutunda) 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 Sirkeci PTT
Merkez Müdürlüğü/İSTANBUL ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Küçük Ayasofya Sultanahmet Parkı No:2 Fatih/İSTANBUL
adreslerinde "Millî Egemenliğin 100. Yılı 28.01.2020 İSTANBUL" ibareli ilk gün damgası kullanıldı.

Deprem Yardımları “PTT Posta Çeki Hesabı”
ile Vatandaşlara Ulaştırıldı

PTT AŞ, Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden
etkilenen vatandaşlarımıza destek sağlamak amacıyla “PTT Posta
Çeki Hesabı” oluşturdu. 1866 numaralı “PTT Posta Çeki” hesabına
gönderilen nakdi yardımlar, AFAD aracılığıyla ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıldı.
Yardımda bulunmak isteyenler işlem sırasında herhangi bir ücret
ödemezken, bağışlar tüm PTT iş yerleri, Pttmatikler, PTT mobil ve
internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirildi.

Yeni Açılan İş Yerleri

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT AŞ, hizmet
ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Trabzon, Uşak,
İstanbul, Bursa, Yalova, Amasya ve Ankara PTT Başmüdürlükleri
bünyesinde yeni iş yerleri Ocak ayında hizmete açıldı.

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

