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AFAD Lojistik Ağı, Afetlerde
PTT Hızı İle Çalışıyor

Elazığ, Van ve Bingöl’de meydana gelen depremlerde barınma
malzemeleri afetzedelere saatler içerisinde ulaştırıldı. Hızlı yardım,
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bölgesel afet
lojistik depolarını çalıştıran Şirketimiz tarafından ulaştırılıyor.
Türkiye’nin asırlık çınarı Şirketimiz ile AFAD arasında lojistik
hizmetlere yönelik iş birlikleri devam ediyor. Şirketimiz başarıyla
yürüttüğü depo işletim faaliyetlerinin yanı sıra afet ve acil
durumlarda lojistik faaliyetleri ile AFAD’ın çözüm ortağı oldu ve
AFAD’ın başarılarına katkı sağlayarak aynı zamanda bir nevi kamu
hizmeti sundu. Lojistik alanında, Elazığ-Sivrice depreminde ilk 3
saatte 144 toplamda ise 441 tır sevkiyatı, Van-Başkale depreminde
ilk 5 saatte 8 toplamda ise 43 tır sevkiyatı, Bingöl – Karlıova
depreminde ilk 3 saatte 27 tır toplamda 69 tır sevkiyatı, göç
hareketlerinde ise toplamda 86 tır sevkiyatı desteği sağlandı.

“Afet Ve Deprem Lojistiği Eğitimi Verildi”
Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, merkez teşkilatta bulunan
ve süreci yöneten Afet ve Deprem Lojistiği Eğitimi almış uzman
kadrosuyla birlikte Türkiye’nin her ilindeki yetkili ve deneyimli
personelinin afet anında büyük bir özveri ile çalıştığını söyledi.
Genel Müdürümüz Sayın Gülten; “Bu kapsamda, gerçekleşmesi
muhtemel afetlerde 81 ildeki teşkilatımızla afet yerine en kısa
sürede ulaşılması ve destek olunması için stratejik müttefiklik ve
sürdürülebilirlik anlamında Şirketimiz ile AFAD arasında iş birliği
yapılarak yola devam edilmesi, ülkemiz açısından önem arz
etmektedir” diye konuştu.
“Pandemide Vatandaşların Evde Kalmasını Kolaylaştırdık”
Yaşanan pandemi sürecinde Şirketimizin değerinin ve öneminin çok
daha iyi anlaşıldığını bildiren Gülten; “Bizim işimiz ulaştırmak,
kimsenin gitmediği yerlere gitmek” dedi. Şirketimiz personelinin
sağlık çalışanları ve emniyet güçleriyle omuz omuza mücadele
verdiğini belirten Gülten; “Posta ve haberleşme hizmetlerini
sürdürdüğümüz gibi e-ticaret ve kargo hizmetlerimizle de
vatandaşlarımızın evde kalmasını kolaylaştırdık. Sosyal yardım ve
maaş ödemelerinin hak sahiplerine ulaştırılmasında emniyet
güçlerimizle görev aldık” değerlendirmesinde bulundu.
“83 Milyon Vatandaşımızla Tek Yürek Oluyoruz”
AFAD Başkanı Sayın Dr. Mehmet Güllüoğlu AFAD’ın eşgüdümü
ve bütüncül yaklaşımı ile hazırlıktan iyileştirme safhasına kadar
afeti yönettiğini belirtti. Afet sonrası hızla müdahale edip kayıpları
mümkün olan en düşük seviyede tuttuklarını anlatan Güllüoğlu,
afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşamlarının
normale hızla döndürülmesi noktasında önemli sorumluluk
üstlendiklerini ifade etti.

AFAD’ın, afet ile kriz anında yardım için tüm olanaklarını seferber
ettiğini aktaran Sayın Dr. Güllüoğlu, Türkiye'nin ve insanlığın
hizmetinde olduklarını belirterek şöyle konuştu:
“Millet olarak afetler sonrası yaraları sarmak için 83 milyon
vatandaşımızla tek yürek oluyoruz. Bununla beraber aslolan afet
olmadan önlemek, tedbir almak ve hazır olmak… Yani riski ve
zararları azaltmak… Özellikle çocuklarımızda ve gençlerimizde
afet bilincinin oluşması, afetin etkilerinin azaltılmasında önem
taşıyor. Bu nedenle içinde bulunduğumuz dönemi ‘Afetlere
Hazırlık Yılı’ ilan ettik. Türkiye’nin afet yönetiminde dönüm
noktası olarak anılacak AFAD Gönüllülük Sistemi’ni uygulamaya
aldık.
AFAD olarak sorumluluk alanımız risk azaltmadan arama
kurtarmaya iyileştirme faaliyetlerinden Kimyasal, Biyolojik,
Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlerini önlemeye kadar
uzanıyor. Bu amaçla posta ve kargo şirketlerine, ‘KBRN
Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi’ veriyoruz. PTT AŞ ile 81
ildeki birimlerinde eğitimler düzenledik. İnanıyorum ki iki kurum
olarak omuz omuza vermemiz gelecekte de ülkemize fayda
sağlamaya devam edecek.”

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten'den
En İyi Avrupa Pulu Yarışması Mesajı

Değerli mesai arkadaşlarım,
Bağımsız bir ülke kendini, bayrağı ve millî marşından sonra posta
pulları ile dünyaya tanıtır. Bağımsızlık sembolü olarak nitelendirilen
posta pulları ile ülkemizin tarihi, kültürü, gelenekleri, sanat eserleri
kısaca tüm zenginlikleri konu olarak işlenmekte ve tarihe bir iz
bırakılmaktadır.
Günümüzde telekomünikasyonun gelişmesi, gündelik hayatımızdaki
birçok işin elektronik ortamdan gerçekleştirilebilir olması sebebi ile
posta pullarının eski cazibesini taşımadığı düşünülebilir. Ancak posta
pullarının basımı görevinin Türkiye Cumhuriyeti adına Şirketimize ait
olmasının gururu ve bilinci ile pullara gereken hassasiyetin gösterilmesi
en başta bizim görevimizdir.

Özenle hazırlanan 2020 Yılı Pul Emisyon Programı kapsamında
09.05.2020 tarihinde tedavüle sunulan Avrupa 2020 (Tarihi Posta
Yolları) konulu anma pulu ile Avrupa Kamu Posta İşletmeleri
Birliği (Posteurop) tarafından düzenlenen ‘Avrupa’nın En İyi Pulu
Yarışması’na bu yıl da katılım sağlanmıştır. Her ülkenin kendi posta
tarihini pullarla gösterdiği bu yarışma ile biz de toprakları üç kıtaya
yayılan Osmanlı Devleti’nde yol sisteminin, bu yollar üzerinde
ulaşım, haberleşme ve ticaretin sorunsuz yürütülebilmesi için inşa
edilen kervansaray, külliye ve menzilhaneler ile haberlerin
iletilmesi için istihdam edilen ulakların, peyklerin resmedildiği bu
pulumuz ile aslında PTT AŞ’nin tarihine dokunuyoruz.
Gerek ülkemizin, gerekse Şirketimizin tarihini tüm dünyaya
duyurmak ve ‘altın pul’ ödüllerimize bu yıl da bir yenisini eklemek
için
https://www.posteurop.org/europa2020
internet
sitesi
üzerinden en geç 9 Eylül 2020 tarihine kadar oylarımızı kullanmaya
davet ediyorum.

Pandemi Döneminde E-Ticaret Eğilimi Arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından online olarak düzenlenen
"Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi"nin üçüncü gününde
lojistik konusu ele alındı. Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten,
toplantıdaki konuşmasında, dijitalleşmenin sektöre etkileri hakkında
değerlendirmelerde bulundu. Gülten, Şirketimizin lojistik konusunu
kargo ve e-ticaret ile bütünleşik ele aldığını belirterek bunların birbiri ile
bağlantılı hizmet alanları olduğunu söyledi.
Posta, kargo ve lojistik alanlarına yönelik çözümler ürettiklerine işaret
eden Genel Müdürümüz Sayın Gülten; "ePttAVM.com, PTT Kargo,
PTT Lojistik; her geçen gün bilinirliği ve kullanılırlığı artan markalar
olarak dikkat çekiyor, halkımızdan da yoğun talep görüyor. Kargo ve
posta alanında birçok faaliyetimizin olmasının yanı sıra lojistik
alanında da yapmamız gereken, üzerimizde ödev olan çok konumuz
var. Küresel posta ağı ile lojistik operasyonlarımızı desteklemek
istiyoruz. Kısa sürede lojistik alanında önemli yol aldık.

Kovid-19 sürecinin etkisiyle kargo gelirlerimizde önemli artış
görüyoruz. 2020 yılının başından itibaren yaşadığımız pandeminin,
kaydedilen bu artışta önemli payı var. Pandemi sürecinde
yaşadığımız sosyal izolasyon, hali hazırda yükselmekte olan
e-ticaret eğilimini hızlı bir şekilde artırdı. Şirketimiz artan bu talebe
karşı hazırlıklıydı."
E-ticaretteki davranış değişiklikleri ile 10 yıl sonra için hedeflenen
rakamlara şu an ulaştığımızı belirten Sayın Gülten ayrıca bu sürece
uygun ürün ve hizmetler ortaya çıkardıklarını ve temassız teslime
oldukça önem verdiklerini ifade etti.

PTT Adresleri Bileşenlerine Ayıran Bir
Parser Sistemi Yaptı

PTT, adres verilerinin içindeki bileşenlerin çıkarılması için bir
yazılım geliştirdi. Müşteriler tarafından gelen alıcı adresleri,
Şirketimizin kendi personeli tarafından geliştirilen algoritmalar ile
adres bilgisinde saklı olan il, ilçe, mahalle, köy, bucak, sokak,
cadde, bina no ve daire no gibi bileşenlerine ayrışabilmektedir.
Bununla birlikte sistem, adres bilgisi içermeyen alıcısı tüzel
kişilikler (PTT Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği vb.) olan
gönderiler için de tüm kurumların güncel adreslerini içeren bir veri
tabanını kullanarak kurum isminden adres, adresten de bileşen
verisi çıkarılabilir hale gelmiştir.
Uygulama şu anda günde yaklaşık 2 milyon adresi ihtiyaç duyan
kurumlar için çözümlemekte kullanılmaktadır. Ulusal Adres Parser
projesini kendi kendine öğrenen bir sisteme çevirmek için Doğal
Dil İşleme algoritmalarının entegrasyonu proje kapsamında devam
etmektedir.

İlerleyen süreçte, uluslararası adreslerin de kullanılması ile projenin
ulusal halden uluslararası bir hale dönüştürülüp Dünya Posta
İdareleri ile kargo şirketlerinin hizmetine sunulması
amaçlanmaktadır.
Proje tamamlandığında dağıtım süreçlerini hızlandıran, kabul
süreçlerini kısaltan ve adresten kaynaklı iade edilen gönderi oranını
azaltan bir ürün olacaktır.

“Ekosistem Köprüsü” PTT Pullarında

Şirketimiz “Ekosistem Köprüsü” görseline yer verilerek
hazırlanan “Dünya Çevre Günü” konulu tek değerli anma pulu ve
ilk gün zarfını 5 Haziran 2020 tarihinde tedavüle sundu.
PTT AŞ tarafından, 5 Haziran 2020 tarihinde tedavüle sunulan
"Dünya Çevre Günü” konulu, 3,00 TL bedelli (100x60 mm
boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait (140x210 mm
boyutunda) 5,00 TL bedelli ilk gün zarfı iş yerlerimizde,
Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep
uygulamasında satışa çıktı.

Ayrıca, koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve
müşterilerin filatelik işlemlerini iş yerlerine gelmeden
yapabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 5
Haziran 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, 5 Haziran
2020 itibariyle 3 ay içerisinde iletildiği takdirde karşılanacak.

PTT’den Babalar Günü’ne
Özel İndirim Sürprizi

Şirketimizin Babalar Günü için hazırladığı kampanya ile müşteriler,
15-19 Haziran 2020 tarihleri arasında 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 hizmet sunmayı amaçlıyor ve özel
günlerde de müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya, yüzlerini
güldürmeye devam ediyoruz. Şirketimiz hazırladığı kampanya
kapsamında Babalar Günü’ne özel 15-19 Haziran 2020 tarihleri
arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerine
yüzde 25 indirim uyguladı.

Yeni Açılan İş Yerleri

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan Şirketimiz, hizmet
ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda
Haziran ayında PTT Başmüdürlükleri bünyesinde Suriye’nin Afrin,
Cinderes, Raco, Çobanbey, Azez, Mare, Cerablus ve El-bab
bölgelerinde yeni iş yerleri hizmete açıldı.

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

