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PTT’NİN ELEKTRİKLİ ARAÇLARI
ADALAR'DA HİZMETE BAŞLADI

Şirketimiz, çevre dostu elektrikli araçları İstanbul’un Adalar
ilçesinde
kullanmaya
başladı.
Araçlar
Büyükada,
Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada olmak üzere toplam 4
adada hizmet veriyor.
Doğal ve tarihî güzelliklerin yer aldığı İstanbul Adalar’da yeni
bir dönem başladı. Uygulama sayesinde vatandaşların posta
gönderileri ve kargoları, nostaljik tasarıma sahip araçlarla
adreslerine ulaştırılıyor. Ada sakinleri de tamamıyla çevre
dostu olan araçlara büyük ilgi gösteriyor.

Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Şirketimiz,
İstanbul’un Adalar ilçesinde yenilikçi bir uygulamayı devreye
aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon
Merkezi’nin (UKOME) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren
Adalarda
fosil
yakıtlı
araçların
kullanılmasının
yasaklanacağını bildirmesi üzerine, aylar öncesinden
çalışmalarını tamamlayan Şirketimiz, 3 tekerlekli elektrikli
araç ve elektrikli bisikletle dağıtım çalışmalarına başladı. Söz
konusu araçlar ile karbon salınımının azaltılması ve bu
sayede dağıtım organizasyonlarında daha çevreci bir
yaklaşım ile hareket edilmesi planlanıyor
Şirketimizin yeni uygulaması, bölgenin fiziki koşullarına da
uyum
sağlıyor.
Çevre
dostu
elektrikli
araçlar,
vatandaşlarımızın gönderilerinin adreslerine daha hızlı
ulaştırılmasını sağlıyor.

PTT VE AZERPOST ARASINDA
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Şirketimiz, Türkiye ve Azerbaycan arasında pek çok alanda
hayata geçirilen iş birliği ve ortak girişimlere bir yenisini daha
ekledi. Yurt dışı UPT hizmetleri kapsamında iki ülke arasında
Para Transferi başladı. Ayrıca, iki ülke arasında kapsamı eşya
olan yurt dışı varışlı gönderilerin varış giderlerinde büyük
oranlarda indirim uygulanmaya başlandı.
Şirketimiz ile Aktif Yatırım Bankası ve Uluslararası Para
Transferi (UPT) arasında yapılan sözleşme gereği; yurt dışı
UPT hizmetleri kapsamında, PTT ve AZERPOST arasında
Para Transferi hizmeti için iş birliği sağlandı. Ayrıca şirketlerin
e-ticaret gönderi pazarından daha fazla pay almasını
sağlamak amacıyla, kapsamı eşya olan kargo gönderilerinin
varış giderlerinde büyük oranlarda indirim uygulaması hayata
geçti.

Şirketimiz Genel Müdürü Hakan Gülten, AZERPOST Baş
Direktörü Emin Efendiyev, Aktif Bank Yönetim Kurulu
Üyesi Serdar Sümer, UPT Genel Müdürü Hakan Özat ve
ilgili kurumların üst düzey yöneticileri Bakü’de düzenlenen
imza törenine katıldı. Toplantıda, iş birliği ile iki kardeş ülke
arasında ekonomik ve ticari işlemlerin çok daha hızlı ve
kolay hale geleceği vurgulandı.
Toplantıda söz alan Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten,
PTT ve AZERPOST’un yaygın iş yeri ağı, tecrübesi ve
güvenilirliğinin bir araya geldiğini kaydederek; “İş birliği
kapsamında kapalı devre bir yapı ile PTT tarafından kabul
edilecek para transferi işlemlerinin yalnızca AZERPOST
tarafından ödenmesi ve AZERPOST tarafından kabul
edilecek para transferi işlemlerinin yalnızca PTT tarafından
ödenmesi sağlanacak” dedi.
Projenin, küresel ekonominin yeni dinamiklerini dijital
bankacılık uygulamalarıyla birleştirdiğini ifade eden
Sayın Gülten; “İş birliğimiz ile e-ihracat alanında da
girişimcilerimizin para transfer maliyetlerini düşürerek, iki
ülke arasındaki ticaret hacmini karşılıklı olarak arttıracak
ve millî ekonomilerimize büyük katkı sağlayacağız” diye
konuştu. PTT ve AZERPOST arasında e-ticaret ve e-ihracat
alanında da karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımının devam
ettiğini kaydeden Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten,
bu kapsamda iş birliğinin geliştirilmesini hedeflediklerini
dile getirdi.

“KAPSAMI EŞYA OLAN YURT DIŞI VARIŞLI
GÖNDERİLERİN VARIŞ GİDERLERİNDE İNDİRİM
YAPILACAK”
İthalat ve ihracatçıların gelişen dijital teknolojilerin sağladığı
imkânlarla e-ticaret kanalını daha fazla kullandığını
ve ülke sınırları ötesine çok daha kolay erişilebildiğini
kaydeden Sayın Hakan Gülten; “Bu doğrultuda, iki şirket
arasında karşılıklı olarak, kapsamı eşya olan yurt dışı
varışlı gönderilerin varış giderlerinde indirim yapılması
üzerinde mutabık kaldık ve yeni bir anlaşma imzalanmasını
kararlaştırdık. İmzaladığımız bu anlaşmanın Şirketlerimizin
e-ticaret gönderi pazarından daha fazla pay almasını
sağlayacağına ve aramızdaki iş birliğini güçlendireceğine
inanıyorum” ifadelerini kullandı.

KARDEŞLİK BAĞI VURGUSU
Yapılan iş birliği ile, iki ülke vatandaşlarının birbirine daha
fazla yakınlaşacağını kaydeden Genel Müdürümüz Sayın
Hakan Gülten; “Aramızdaki kardeşlik bağlarını güçlendiren
Para Transferi hizmetimizin ülkelerimize, vatandaşlarımıza
ve posta idarelerimize hayırlı olmasını diliyorum. PTT Ailesi
adına, bu hizmeti hayata geçirmemizden büyük mutluluk
duyuyorum” dedi. Sayın Hakan Gülten, AZERPOST ile
başlayan ve UPT altyapısı kullanılarak posta idareleri
arasında gerçekleşen online yurt dışı para transferi
hizmetine, diğer ülke Posta İdareleri ile de devam etmek
istediklerini vurguladı.

PTT’DEN TEL ABYAD’DA YENİ
HİZMET NOKTASI

Şirketimiz, Barış Pınarı Harekâtı ile terörden arındırılan Tel
Abyad'da açılan yeni iş yerimizi müşterilerin hizmetine
sundu. Açılan iş yerimiz ile bankacılıktan posta gönderimine
kadar birçok alanda hizmet verilmeye başlandı.
Suriye’nin kuzeyinde kurulan iş yerimiz, Şanlıurfa Valisi
Sayın Abdullah Erin ve Şirketimiz Genel Müdürü Sayın
Hakan Gülten’in katılımıyla gerçekleşen açılış töreni ile
hizmet vermeye başladı. Barış Pınarı Harekâtı ile terör
örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde iş
yeri açtıkları için gurur duyduklarını ifade eden Sayın Hakan
Gülten, “Daha önce mobil araçlarla hizmet verdiğimiz Tel
Abyad’da, sunduğumuz hizmetlerin herkes için ulaşılabilir
olması amacıyla, bölgedeki iş yerlerimize bir yenisini daha
eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Ülkemizin ilk günden beri tüm imkânlarıyla Suriyeli
kardeşlerinin yanında olduğunu vurgulayan Genel
Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, “PTT, bu hizmetlerin
küçük bir parçası. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi,
devletimizin yıllardır sürdürdüğü 'dünyanın neresinde bir
mazlum, bir ihtiyaç sahibi varsa yanlarında olma' kültürünü
devam ettiriyoruz” diye konuştu.

TÜM HİZMETLERE KESİNTİSİZ ULAŞILABİLİYOR
Şirketimiz, bölgede yaşayan vatandaşların hayatını
kolaylaştırmak amacıyla, hizmet kalitesini artırmaya yönelik
çalışmalarını sürdürüyor. Suriye’nin kuzeyinde kurulan
iş yerlerimizde, bölgenin ekonomik alışverişine aracılık
etmek amacıyla müşterilere; hesap açma, fatura ödeme,
para yatırma, para çekme, havale, posta, tahsilat, kargo
gönderimi gibi ülkemizde gerçekleştirilen tüm hizmetler
sunuluyor.

KİŞİSEL PULLU ÖZEL ZARF
KULLANIMA SUNULDU

180 yıldır Türkiye’nin her yerinde müşterilerimize hizmet
sunan Şirketimiz, en özel anlarınızı tarihi bir kareye
dönüştüren Kişisel Pul Hizmeti’nin yanına artık “Kişisel
Pullu Özel Zarf’’ hizmetini de ekledi.
Bu kapsamda sunulacak olan Kişisel Pullu Özel Zarf;
üzerinde kişisel pul ve kişisel pulun konusu ile ilgili tasarım ve
kişisel pul damgasıyla damgalanmış olarak müşterilerimizin
hizmetine sunulmaya başladı.
Müşterilerimizin kişisel
pulları kadar zarflarını da özel kılarak hazırlanan ve içerisine
yalnızca gönderi evraklarını koyarak postaya verebilecekleri
zarflar, düğün davetiyeleri veya Şirketlerin yapacakları posta
gönderileri için kullanabileceği benzersiz bir fırsat sunuyor.

180 yıldır Türkiye’nin her yerinde müşterilerimize hizmet
sunan Şirketimiz, en özel anlarınızı tarihi bir kareye
dönüştüren Kişisel Pul Hizmeti’nin yanına artık ‘’Kişisel
Pullu Özel Zarf’’ hizmetini de ekledi.
Bu kapsamda sunulacak olan Kişisel Pullu Özel Zarf;
üzerinde kişisel pul ve kişisel pulun konusu ile ilgili tasarım ve
kişisel pul damgasıyla damgalanmış olarak müşterilerimizin
hizmetine sunulmaya başladı.
Müşterilerimizin kişisel
pulları kadar zarflarını da özel kılarak hazırlanan ve içerisine
yalnızca gönderi evraklarını koyarak postaya verebilecekleri
zarflar, düğün davetiyeleri veya Şirketlerin yapacakları posta
gönderileri için kullanabileceği benzersiz bir fırsat sunuyor.
Müşterilerimiz Kişisel Pul başvurusu sırasında talep etmeleri
halinde, Kişisel Pullu Özel Zarf da yaptırabiliyor. Kişisel Pullu
Özel Zarf taleplerinde baskı adedi en az 250 adet olarak
belirlenirken, müşterimizin kişisel pullu özel zarf objesi olarak
basılmasını talep ettiği görseli başvuru esnasında teslim
etmesi gerekiyor.
Kişisel Pullu Özel Zarf talepleri, zarfın teslim edilmesi
istenilen tarihten en az 1 ay önce başvurulması halinde kabul
ediliyor. Başvurular, iş yerlerimizden gerçekleştirilebiliyor.

BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI,
ÜYELERİNİN BİRÇOK İHTİYACINI
KARŞILIYOR

Üyelerinin güncel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarını
sürdüren Biriktirme Yardım Sandığı (BYS), masrafsız ve
uygun faiz oranlarıyla kredi hizmeti veriyor.
Şirket çalışanlarımız ve Şirketimizin yüzde 50 ve daha
fazla hissesine sahip olduğu iştirak ve bağlı ortaklıklar ile
şirketlerinde çalışan personelimizin üye olabildiği BYS,
üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli hizmetler
sunuyor. Uygun faiz oranlı Kredi hizmeti ile üyelerinin hayatını
kolaylaştıran BYS, kredinin limitini, üyesinin Sandıktaki
kıdem süresine göre belirliyor. Ayrıca, sandık üyelerinin
kıdem sürelerine göre belirlenen limitlere bakılmaksızın, varsa
Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu birikimleri
toplamı kadar kredi kullandırılabiliyor. Masrafsız kullanılan
krediler için BYS, yasal olarak kesilen Damga vergisi ve
Posta gönderim ücreti dışında herhangi bir kesinti yapmıyor.
Kredi ödemeleri, üyenin kişisel Posta Çeki Hesabına
yatırılıyor.

Krediyi, ilk aidat kesintisi yapılan her üye kullanabiliyor.
Borcu olan üyeler ise en az bir taksit ödeme yaptıktan sonra
limiti dahilinde tekrar kredi talebinde bulunabiliyor. Üyenin
dilekçe ile talep etmesi halinde varsa diğer kredi borçları,
kullandırılan krediden tahsil edilebiliyor. Ayrıca BYS, üyelik
kıdem sürelerine göre minimum 4 ay – maksimum 60 ay
olarak vade uyguluyor.

İNDİRİMLİ UYGUN FAİZ ORANLARI
Krediye uygulanacak faiz oranı; her ayın ilk işlem gününde,
Şirketimizin maaş ödeme anlaşması yaptığı bankanın,
Şirketimiz çalışanlarına uyguladığı tüketici kredisinin aylık
toplam maliyetli faiz oranı baz alınarak ve bu orandan 0,10
puan indirim yapılarak tespit ediliyor. Kredi için hesaplanan
faiz tutarına, 5 bin TL ve üzerinde verilen tüm kredi türlerinde,
üyenin kıdem süresine göre, yüzde 2 ile yüzde 10 arasında
ayrıca indirim uygulanıyor.

PTT’DEN "MİLLÎ BAĞIMSIZLIĞIN 100.YILI"
KONULU ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından, "Millî Bağımsızlığın 100. Yılı" konulu
anma pulu, blok pul ve ilkgün zarfı 6 Ocak 2021 tarihinde
tedavüle sunuldu.
"Millî Bağımsızlığın 100. Yılı" konulu 3 TL (47x92 mm
boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait (140x200
mm boyutunda) 7,50 TL bedelli ilkgün zarfı ile 6,50 TL bedelli
seri numaralı blok pul (65x85 mm boyutunda) iş yerlerimizde,
www.filateli.gov.tr 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
Altındağ/ANKARA adresinde "Millî Bağımsızlığın 100. Yılı
06.01.2021 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; 06 Ocak 2021 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.
Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme
Prosedürü’ne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve posta
damgası talepleri, 6 Ocak 2021 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde
Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

PTT’DEN "ANADOLU MEDENİYETLERİ
MÜZESİ’NİN 100.YILI" KONULU ANMA
PULU VE İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından, "Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin
100. Yılı" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 21 Ocak 2021
tarihinde tedavüle sunuldu.
"Anadolu Medeniyetleri Müzesinin 100. Yılı" konulu
3,10 TL (45x65 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz
konusu pula ait 6,50 TL bedelli ilkgün zarfı iş yerlerimizde,
www.filateli.gov.tr 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
Altındağ/ANKARA adresinde" Anadolu Medeniyetleri
Müzesinin 100. Yılı 21.01.2021 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; 21 Ocak 2021 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.
Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme
Prosedürü’ne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve
posta damgası talepleri, 21 Ocak 2021 tarihi itibari ile 3 ay
içerisinde Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

PTT TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan Şirketimiz, hizmet
ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda
Ocak ayında PTT Başmüdürlükleri bünyesinde Bursa, Mardin
ve Kocaeli illerinde yeni iş yerlerimiz hizmete açıldı.

e-bulten@ptt.gov.tr

