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PTT KARGO’YA ANLAMLI ÖDÜL

Marketing Türkiye ve Kuantum Araştırma iş birliği, Deloitte’nin
uzmanlığıyla geliştirilen B2B Excellence Awards’ta, “Türkiye’nin
En İtibarlı İş Ortakları” sahiplerini buldu. Kargo Kategorisinde
Şirketimiz ödül kazandı.
12 ilde 2 bin 800 işletmeyle görüşülerek yapılan detaylı araştırma
sonucunda B2B odaklı işletmeler için “Mükemmellik Marka
Modeli” oluşturuldu.
“Mükemmellik Marka Modeli” kapsamında bilinirlik, müşteriye
verilen önem, tanıma ve beğeni, mevcutta markanın tercih
durumu olmak üzere dört ana başlık altında dokuz alt kriterde
markaların değerlendirildiği törende Şirketimiz Kargo
kategorisinde ödül kazandı.

PTT AŞ’YE “TEKNOLOJİ KAPTANLARI” ÖDÜLÜ

“Kuantum Yolculuğu” teması ile ilk kez dijital ortamda
gerçekleştirilen Bilişim Zirvesi kapsamında düzenlenen
“Teknoloji Kaptanları Ödülleri” sahiplerini buldu.
Şirketlerin farklı iş süreçleri için geliştirdikleri proje ve uygulamalar
ile bu projeleri hayata geçiren Teknoloji Kaptanlarının farklı
kategorilerde ödüllendirildiği “Teknoloji Kaptanları Ödülleri”
kapsamında yılın "Operasyonel Yetkinlik" Proje birincisi ödülü,
Şirketimiz adına Elektronik Posta Daire Başkanımız Sayın Ünal
Tonka'ya verildi.
Bu yıl 61 projenin değerlendirilmeye alındığı Teknoloji Kaptanları
Ödülleri’nde başvurular jüri üyesinin seçimleri ve sosyal medya
üzerinden gerçekleştirilen halk oylaması ile tamamlandı.

DÜNYA POSTA KONGRESİ
2021’DE YAPILACAK

Dünya Posta Birliği’nin (UPU) koronavirüs nedeniyle ertelenen
27.Kongresi 2021 yılında Fildişi Sahili’nde yapılacak. Kongre
tarihine kadar Dünya Posta Birliği’nin İdari Konsey Başkanlığını
Türkiye adına Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten yürütmeye
devam edecek.
Dünyanın en eski Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşu olarak
faaliyetlerini sürdüren ve 192 ülkenin posta teşkilatının üyesi
olduğu Dünya Posta Birliği’nin (UPU) 27. Kongresinin geleceğinin
belirlendiği Olağanüstü İdari Konsey Toplantısı, İsviçre’de yapıldı.
Şirketimiz Genel Müdürü ve UPU İdari Konsey Başkanı (CA) Sayın
Hakan Gülten’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda,
koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelenen 27. Dünya Posta
Kongresi’nin 2021 yılında yapılması kararlaştırıldı.

Haziran 2021’de yapılacak değerlendirme sonucunda Kongre’nin
Fildişi Sahili’nde yapılmasının imkânsız olduğuna karar verilmesi
halinde ise 2021 yılı Eylül ayında İsviçre’de gerçekleştirilmesi
planlandı. İstanbul’da 2016 yılında gerçekleştirilen 26. Dünya
Posta Kongresi ile başlayan ve İstanbul Stratejisi ile şekillenen bu
dönemin ardından İdari Konsey Başkanlığı Fildişi Sahili’ne
devredilecek.
Olağanüstü İdari Konsey Toplantısı’nda konuşan UPU İdari
Konsey Başkanı ve Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Hakan Gülten,
UPU’nun dünya posta teşkilatlarının iş birliğini artırmak, her
anlamda sürdürülebilir ürün ve hizmetlerle ağını geliştirmek gibi
sorumlulukları olduğunu ve koronavirüs hastalığının posta
sektörünü derinden etkilediğini ifade etti.
Koronavirüs hastalığının henüz ne zaman son bulacağının
öngörülemediği bu dönemde UPU’nun yönetimine ilişkin
belirsizlikleri büyük oranda giderdiklerine işaret eden Sayın Hakan
Gülten, “Fildişi Sahili’nde yapılması planlanan Kongre’nin pandemi
nedeniyle ertelenmesiyle başlayan süreçte, üye ülkelerin talepleri
doğrultusunda
Olağanüstü
İdari
Konsey
Toplantısı
düzenlenmesine karar verildi. Yaptığımız istişareler neticesinde,
tüm ülkelerin üzerinde uzlaşabileceği bir teklif hazırlandı. Birliğin
geleceği için ülkeleri ortak bir kararda birleştirmeyi amaçlayan, tüm
taraflar arasında uzlaşıya yönelik bir orta yol bulunabileceği
yönündeki girişimlerimizden olumlu sonuç aldık. Posta
teşkilatlarının gelişimine katkı sunan Birliğimiz, posta sektöründe
olağanüstü özveriyle çalışan personelimiz ve hizmet ulaştırdığımız
müşterilerimize
olan
sorumluluğumuzla
çalışmalarımızı
sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Genel Müdürümüz Sayın Gülten sözlerini şöyle sürdürdü:
“Demokrasinin en önemli özelliği olan uzlaşı kültürü konusunda,
Dünya Posta Birliği bugün kendini tarihi olarak bir kez daha
kanıtladı. 27. Kongre’ye ev sahipliği yapacak olan Fildişi Sahili’ne,
zor koşullara rağmen kongreyi gerçekleştirme konusundaki
samimi gayretleri ve gösterdikleri irade için teşekkür ediyorum.
Ayrıca, üyelerimizin Fildişi Sahili’nin ev sahipliği hakkına sahip
çıkmak için ortak bir zeminde buluşabilme arayışıyla hareket
etmelerini takdirle karşılıyorum.”

PTT, ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NE ÖZEL
İNDİRİM YAPTI

Şirketimiz, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırladığı
kampanya ile kargo taşımacılığında tüm öğretmenlerin yüzünü
güldürdü. Kampanya kapsamında öğretmenlerimiz, 30 Kasım’a
kadar yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargolarını yüzde 25
indirimli gönderdi.
Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 180 yıldır
faaliyetlerini geliştirerek güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet
sunmayı amaçlayan Şirketimiz, özel günlerde de müşterilerinin
hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor.
Öğretmenler Günü’ne özel hazırlanan kampanya kapsamında
öğretmen kimlik kartını ibraz ederek gönderi oluşturan tüm
öğretmenlerimize, 30 Kasım’a kadar yurtiçi varışlı APS Kurye ve
posta kargosunda yüzde 25 indirim uygulandı.

PTT AŞ’DEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ RUSYA FEDERASYONU ORTAK PULU

Şirketimiz, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu
arasındaki ilişkilerin 100. yıl dönümü anısına Süleymaniye Camii
ve Moskova Merkez Camii görsellerine yer verilerek blok
şeklinde hazırlanan ‘‘Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu
Ortak Pulu’’ konulu iki değerli anma pulu ile ilkgün zarfını 3 Kasım
2020 tarihinde tedavüle sundu.
03 Kasım 2020 tarihinde tedavüle çıkan "Türkiye Cumhuriyeti
Rusya Federasyonu Ortak Pulu" konulu 2 x 6,50 TL (45x95 mm
boyutunda) bedelli anma pulları, söz konusu pula ait 15 TL
bedelli ilkgün zarfı iş yerlerimizde, Şirketimize ait
www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında
satışa çıktı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT Pul
Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus/ANKARA"
adresinde "Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu Ortak Pulu
03.11.2020 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırıldı.
Koronavirüs hastalığından dolayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve
müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden
yapabilmeleri için; 03 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulan ilkgün
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.
Müşterilerimizin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme
Prosedürü’ne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve posta
damgası talepleri, 03 Kasım 2020 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde
Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

PTT AŞ'DEN 10 KASIM İÇİN İKİ
ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Milli Saraylar" ve "10
Kasım Atatürk'ü Anma Haftası" konulu iki özelgün zarfını 10
Kasım 2020 tarihinde tedavüle sundu.

10 Kasım 2020 tarihinde tedavüle çıkan "10 Kasım Atatürk'ü
Anma Günü Milli Saraylar" ve "10 Kasım Atatürk'ü Anma
Haftası" konulu özelgün zarfları 5,00 TL bedelle iş yerlerimizde,
Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep
uygulamasında satışa çıktı.
"10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası" konulu özelgün zarfıyla
birlikte aynı tarihte "PTT Pul Müzesi, Hacı Bayram Mahallesi,
Atatürk Bulvarı, No:13, Ulus/ANKARA" adresinde mesai saatleri
içerisinde "10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası 10.11.2020
ANKARA" ibareli özeltarih damgası kullandırıldı.
Koronavirüs hastalığından dolayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve
müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden
yapabilmeleri için; 10 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak
olan özelgün 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.
Müşterilerimizin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme
Prosedürü’ne uygun olması halinde) özeltarih damgası ve posta
damgası talepleri, 10 Kasım 2020 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde
Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

PTT AŞ’ DEN “UNESCO’NUN 75.
KURULUŞ YILDÖNÜMÜ” KONULU
ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz, "Unesco'nun 75. Kuruluş Yıldönümü" konulu özelgün
zarfını 16 Kasım 2020 tarihinde tedavüle sundu.
16 Kasım 2020 tarihinde tedavüle çıkan "Unesco'nun 75.
Kuruluş Yıldönümü" konulu özelgün zarfı 5,00 TL bedelle;
Şirketimize ait www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep
uygulamasında ve iş yerlerimizde abone sayısı kadar satışa çıktı.
Söz konusu filatelik ürünün satışı ile aynı tarihte "PTT Pul
Müzesi/Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No:13
Ulus/ANKARA"
adresinde
mesai
saatleri
içerisinde,
"Unesco'nun 75. Kuruluş Yıldönümü 16.11.2020 ANKARA"
ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırıldı.

Koronavirüs hastalığından dolayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve
müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden
yapabilmeleri için; 16 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulan
özelgün 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.
Müşterilerimizin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme
Prosedürü’ne uygun olması halinde) özeltarih damgası ve posta
damgası talepleri, 16 Kasım 2020 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde
Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

PTT AŞ’ DEN “TÜRKİYE-VENEZUELA
DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİN 70. YILI”
KONULU ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz, "Türkiye-Venezuela Diplomatik İlişkilerinin 70. Yılı"
konulu özelgün zarfını 23 Kasım 2020 tarihinde tedavüle sundu.
23 Kasım 2020 tarihinde tedavüle çıkan "Türkiye-Venezuela
Diplomatik İlişkilerinin 70. Yılı" konulu özelgün zarfı 5,00 TL
bedelle; Şirketimize ait www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep
uygulamasında ve iş yerlerimizde abone sayısı kadar satışa çıktı.
Söz konusu filatelik ürünün satışı ile aynı tarihte, "PTT Pul
Müzesi/Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No:13
Ulus/ANKARA"
adresinde
mesai
saatleri
içerisinde
"Türkiye-Venezuela Diplomatik İlişkilerinin 70. Yılı 23.11.2020
ANKARA" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası
kullandırıldı.

Koronavirüs hastalığından olayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve
müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden
yapabilmeleri için; 23 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulan
özelgün 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.
Müşterilerimizin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme
Prosedürü’ne uygun olması halinde) özeltarih damgası ve posta
damgası talepleri, 23 Kasım 2020 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde
Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

İSTANBUL’UN GÜZELLİKLERİ
PTT PULLARINDA

Şirketimiz, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan
İstanbul’a ait görsellere yer verilerek hazırlanan iki değerli
“İstanbul Konulu Sürekli Posta Pulları” ve ilkgün zarfını 24 Kasım
2020 tarihinde tedavüle sundu.
24 Kasım 2020 tarihinde tedavüle çıkan 50 Krş ve 6,5 TL bedelli
“İstanbul Konulu Sürekli Posta Pulları” (36 x 52 mm boyutunda)
ve söz konusu pula ait 9,00 TL bedelli ilkgün zarfı, Şirketimize ait
www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve iş
yerlerimizde satışa çıktı.

Söz konusu filatelik ürünün satışı ile aynı tarihte "PTT AŞ Değerli
Kağıtlar Daire Başkanlığı Filateli ve Abone İşleri Şube Müdürlüğü
Ulus/ANKARA" adresinde "İstanbul Konulu Sürekli Posta Pulları
24.11.2020 İSTANBUL" ibareli ilkgün damgası kullandırıldı.
Koronavirüs hastalığından dolayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve
müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden
yapabilmeleri için; 24 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulan ilkgün
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.
Müşterilerimizin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme
Prosedürü’ne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve posta
damgası talepleri, 24 Kasım 2020 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde
Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

PTT AŞ’DEN “ÖĞRETMENLER GÜNÜ”
KONULU ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz, "Öğretmenler Günü" konulu özelgün zarfını 24 Kasım
2020 tarihinde tedavüle sundu.
24 Kasım 2020 tarihinde tedavüle çıkan "Öğretmenler Günü"
konulu özelgün zarfı 5,00 TL bedelle; Şirketimize ait
www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve iş
yerlerimizde abone sayısı kadar satışa çıktı.
Söz konusu filatelik ürünün satışı ile aynı tarihte "PTT Pul
Müzesi/Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No:13
Ulus/ANKARA" adresinde mesai saatleri içerisinde "Öğretmenler
Günü 24.11.2020 ANKARA" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih
damgası kullandırıldı.

Koronavirüs hastalığından dolayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve
müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden
yapabilmeleri için; 24 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulan
özelgün 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.
Müşterilerimizin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme
Prosedürü’ne uygun olması halinde) özeltarih damgası ve posta
damgası talepleri, 24 Kasım 2020 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde
Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

PTT AŞ Türkiye’nin Her Yerinde

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT AŞ, hizmet
ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu
kapsamda Kasım ayında PTT Başmüdürlükleri bünyesinde
Karabük ilinde yeni iş yerimiz hizmete açıldı.

e-bulten@ptt.gov.tr

