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PTTBank’ta Aracısız EFT Dönemi

Merkez Bankası EFT sistemine giren PTTBank hesaplarından
doğrudan EFT işlemleri gerçekleştirilebilecek.
Türkiye’nin en büyük finansal altyapılarından birini müşterileri ile
buluşturan PTTBank, 5 bine yakın iş yeri, 4 bine yakın ATM, 8,6
milyon banka ve ön ödemeli kart ile hizmet verdiği bankacılık
alanında yeni bir adım attı. Müşterilerinin her türlü finansal hizmet
ihtiyacını, Şirketimizin 180 yıllık tecrübe ve güvencesiyle
karşılayan PTTBank’a, Merkez Bankası tarafından EFT kodu tahsis
edildi. Müşteriler, PTTBank ile karşılıklı EFT işlemlerini PTTBank
hesaplarından, doğrudan gerçekleştirebilecek.

Havale, PTTBank hesabı (posta çeki), efektif işlemler gibi asli
hizmetlerin yanı sıra banka ve kurumlar ile yapılan sözleşmeler
kapsamında kredi verme, maaş ve yardım ödemeleri, tahsilat,
e-Devlet şifre vb. birçok hizmeti müşterilerine sunan PTTBank’ta
yeni sistem, Türkiye Bankalar Birliği ile Merkez Bankası teknik
entegrasyon işlemlerinin tamamlanması sonrasında başlayacak.

PTT’den Personeline 2 Bin TL Destek Ödemesi

Türkiye’nin her yerinde güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmeti 180 yıldır
vatandaşları ile buluşturan Şirketimiz, koronavirüs hastalığı
süresince gişelerde ve dağıtım alanlarında ülkemiz için fedakârca
çalışan personelimize net 2 bin TL nakit destek ödemesi yaptı.
Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, 180 yıldır tüm zorlu
koşullarda milletinin yanında olan Şirketimizin ülke ekonomisinde
lokomotif bir konumda bulunduğunu söyleyerek, çalışanları için
önemli bir karar hayata geçirdiklerini belirtti. Genel Müdürümüz
Gülten, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
yüksek iradeleri ve talimatları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız
Sayın Adil Karaismailoğlu’nun himaye ve destekleriyle fedakârca
çalışan PTT personelimize net 2 bin TL katkı ödemesi yapacağız.
Bu gibi zamanlarda verilen hizmetin karşılığı parayla ölçülemez.
Personelimize yapacağımız bu katkı, başarıları ve özverilerinin
ödüllendirilmesi olarak değerlendirilmelidir. Çalışma arkadaşlarıma
teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“Çalışanlarımız Büyük Fedakârlık Yaptı”
Gişelerde ve dağıtım alanlarının her kademesinde görev alan PTT
personelinin millete hizmeti aksatmamak için var gücüyle çalıştığını
vurgulayan Sayın Gülten, Türkiye’nin bu zorlu süreci atlatması için
PTT olarak ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini belirtti.
Hakan Gülten sözlerini şöyle sürdürdü:
“PTT personelimiz tüm görev alanlarında koronavirüs hastalığının
etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirlere uyarak vatandaşlarımızın
ihtiyaçlarını gidermek için fedakârca hizmet veriyor. Bizler de hem
çalışanlarımızın hem de vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak için
tedbirlerimizi alıyoruz. Ülkemizin yaşadığı bu süreçte hayatımızı
kolaylaştıran, ailelerinden ayrı kalıp ülkesine hizmet için mesai
mefhumu gözetmeden gayret gösteren değerli personelimizin bu
fedakârlığı için minnettarım. Personelimiz, gerek işyerlerimizdeki
gişelerde gerek sosyal yardım ve maaş ödemeleri gibi dağıtım
alanlarında vatandaşlarımızın evine kadar giderek, ailelerinden çok
görev alanlarında zaman geçirip, üstün hizmet aşkıyla ülkemizi
gururlandırdılar. Ülkemiz, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini
verdi. Dünyaya örnek olan bu başarılı birlikteliğe katkı sunmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile tekrar Sayın Cumhurbaşkanımız,
Sayın Bakanımız başta olmak üzere tüm personelimize ve
vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum.”

PTTSpor Bedestenlioğlu İle Yola Devam Ediyor

Vestel Venüs Sultanlar Ligi takımlarından PTTSpor Kadın Voleybol
Takımımız, Başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu ile sözleşme
yeniledi.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun tescil
edilmesinin ardından PTTSpor Kadın Voleybol Takımımız,
önümüzdeki yılın hazırlıklarına şimdiden başladı. Yeni sezonda
Başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu ile yola devam etme kararı
alan PTTSpor Kadın Voleybol Takımımız, Bedestenlioğlu’nun
sözleşmesini bir yıl daha uzattı.
PTTSpor Kulüp Başkanımız Ali İhsan Karaca “İstikrar ve başarı
için yolumuza değerli hocamızla devam ediyoruz. Koronavirüs
şartlarını ve yaşanan dezavantajları avantaja çevirip gelecek sezona
hocamızla hazırlanacağız” dedi. Ayrıca Kulüp Başkanımız Karaca
yeni sezona tam anlamıyla hazır bir takım olarak başlayacaklarını
söyledi.

PTT ‘En İyi Avrupa Pulu’ Yarışmasına Katılıyor

Şirketimiz, 2002 yılından bu yana düzenlenen ‘En İyi Avrupa Pulu’
yarışmasına “Avrupa 2020 (Tarihi Posta Yolları)” konulu tek değerli
anma pulu ile katılıyor.
Şirketimiz, Osmanlı Devleti yol sisteminin başlangıcının ve ayrım
güzergâhlarının tema olarak işlendiği ‘’Avrupa 2020 (Tarihi Posta
Yolları)’’ konulu tek değerli anma pulu ile yarışmaya katılacak.
Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) tarafından 9
Mayıs 2020 ve 9 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenen, ‘En İyi
Avrupa Pulu’ yarışması için https://www.posteurop.org/europa2020
internet adresi üzerinden oy verilebilecek.
Her yıl Avrupa'nın en iyi anma pulunu belirlemek için organize
edilen yarışmanın kazananı ise Ekim 2020'de İrlanda'nın Dublin
şehrinde düzenlenecek PostEurop Genel Kurulu’nda açıklanacak.
Bu yıl "Tarihi Posta Yolları" temasıyla oluşturulan pullarda, dünya
çapında en bilinen yolların, seyahat yöntemlerinin yanı sıra zengin
posta mirasını oluşturan birçok konunun tarihi çeşitliliğine tanıklık
edilecek.

PTT’den Ramazan Bayramı’na Özel İndirim

Şirketimiz, Ramazan Bayramı için tüm müşterilerinin yüzünü
güldürecek bir kampanya hazırladı. Kampanya kapsamında
müşteriler, 15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki iş günlerinde
yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25
indirimli gönderdi.
Türkiye’de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok farklı
alanda 180 yıldır kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan
Şirketimiz, özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak
adına çalışmalarını sürdürüyor. Şirketimiz, hazırladığı kampanya
kapsamında Ramazan Bayramı’na özel 15-22 Mayıs 2020 tarihleri
arasındaki iş günlerinde yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu
gönderilerine yüzde 25 indirim uyguladı.

PTT AŞ’den “Patara Yılı’’
Konulu Sürekli Posta Pulları

Şirketimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 2020 yılının ‘Patara Yılı’ ilan edilmesi üzerine tarihe ışık
tutan Patara Antik Kenti kalıntılarının yer aldığı 6 değerli ‘‘Patara Yılı’’
konulu sürekli posta pulu ve ilk gün zarfını 12 Mayıs 2020 tarihinde
tedavüle sundu.
Şirketimiz tarafından, 12 Mayıs 2020 tarihinde tedavüle sunulan 20 krş,
60 krş, 1 TL, 3 TL, 5 TL ve 9 TL bedelli "Patara Yılı” Konulu Sürekli
Posta Pulları (26x41 mm boyutunda), söz konusu pula ait (140x210
mm boyutunda) 21,00 TL bedelli ilk gün zarfı iş yerlerimizde,
Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep
uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "Güllük PTT
Merkez Müdürlüğü Deniz Mah. Güllük Cad. No:5
Muratpaşa/ANTALYA" adresinde "Patara Yılı Konulu Sürekli Posta
Pulları 12.05.2020 ANTALYA" ibareli ilk gün damgası kullanıldı.
Ayrıca Şirketimiz, koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını
korumaya destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını
önlemek ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize
gelmeden yapabilmeleri için olanak sağlıyor.
Bu kapsamda, 12 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulan ilk gün zarfını
posta damgası ile talep eden müşterilerimize, www.filateli.gov.tr
adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması
halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek. Müşterilerimiz,
hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası
taleplerini, 12 Mayıs 2020 itibari ile 3 ay içerisinde ilettikleri takdirde
karşılanacak.

PTT AŞ’den ‘’Avrupa 2020 (Tarihi Posta
Yolları)’’ Konulu Anma Pulu

Şirketimiz tarafından Osmanlı yol sisteminin başlangıcının ve
ayrım güzergâhlarının tema olarak işlendiği ‘’Avrupa 2020 (Tarihi
Posta Yolları)’’ konulu tek değerli anma pulu ile ilk gün zarfı 9
Mayıs 2020 tarihinde tedavüle sunuldu.
Şirketimiz tarafından 9 Mayıs 2020 tarihinde tedavüle sunulan
"Avrupa 2020 (Tarihi Posta Yolları)” konulu, 5,50 TL bedelli
(45x90 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait (140x210
mm boyutunda) 7,50 TL bedelli ilk gün zarfı iş yerlerimizde,
Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep
uygulamasında satışa çıktı.

Ayrıca, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum
sağlığına korumaya destek olmak amacı ile alınan tedbirler
nedeniyle müşteriler, filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden
yapabilecek. 9 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulan ilk gün zarfını
posta damgası ile talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr
adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın
alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.
Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve
posta damgası talepleri, 9 Mayıs 2020 itibari ile 3 ay içerisinde
Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

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

