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PTT’YE “A KALİTE” HİZMET ÖDÜLÜ

Dünya Posta Birliği’nin (UPU) bağımsız uzmanları
Şirketimizin hizmet kalite performansını A seviye
sertifikayla belgelendirdi.
Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, “Sektörel olarak
küresel düzeyde en üst kuruluş olan UPU tarafından
uluslararası hizmet kalite belgesi almamızın gururunu
yaşıyoruz. Bu başarıya katkı sağlayan tüm çalışma
arkadaşlarımı gönülden kutluyorum” dedi.
Şirketimizin, posta hizmetlerinin modernleşmesine yönelik
kararları alma ve hizmet kalitesini iyileştirmek adına alınan
tedbirleri başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi, Dünya Posta
Birliği tarafından tescillendi. Şirketimizin hizmet kalitesi,
UPU bünyesindeki bağımsız uzmanlar tarafından verilen
sertifika ile en üst kalite hizmet anlamına gelen Altın seviye
ile değerlendirildi.

Söz konusu derecelendirme programına 2012 yılında katılan
Şirketimiz, 2012-2016 yılları arasındaki değerlendirmede
Gümüş statüsündeki hizmet kalitesi sertifikasını almaya hak
kazanmıştı. Günümüze kadar olan süreçte, hizmet kalitemizi
her geçen gün iyileştirdik. Organizasyon sistemindeki
başarımız ve operasyonel prosedürleri geliştirmedeki üstün
çabamız sayesinde, 2020-2023 dönemi için en üst seviyede
hizmet sertifikasına layık görüldük.

“BU TESCİL HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMA
ANLAYIŞIMIZIN BİR PARÇASI”
Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, Türkiye’nin de üyesi
olduğu Dünya Posta Birliği’nin Şirketimizin hizmet kalitesini
tescillemesinin ülkemiz açısından büyük bir öneme sahip
olduğuna vurgu yaparak şu değerlendirmede bulundu:
“Sektörel olarak küresel düzeyde en üst kuruluş olan UPU
tarafından yürütülen program kapsamında Şirketimizin
almaya hak kazandığı bu uluslararası hizmet kalite belgesi,
sürekli gelişim sağlama ve çağın gerektirdiği dönüşümü
uluslararası standartlarla bütünleşmiş bir şekilde yürütme
anlayışımızın bir parçasıdır. Bu başarıya katkı sağlayan tüm
çalışma arkadaşlarımı kutluyorum.”

“MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTIRACAK
YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ”
Söz konusu sertifika programının posta hizmetlerini
iyileştirmek ve posta işletmecilerinin kalite yönetimi
konusunda farkındalığını artırmak için 2003 yılından beri
dünya çapında uygulandığını hatırlatan Sayın Gülten,
“Şirketimiz, müşteri memnuniyetini sürekli geliştiren
yatırımlarına devam ediyor ve vatandaşa hizmette sınır
tanımadan, Türkiye’nin her yerine ulaşan hizmet ağımızı
geliştirerek ülkemize değer katmayı sürdürüyor” diye
konuştu.

65 YAŞ ÜSTÜNE ADRESTE MAAŞ ÖDEMESİ
VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın, yeni tip
koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Şirketimiz
vasıtasıyla başlattığı 65 yaş üstü, engelli ve bakıma
muhtaç vatandaşları kapsayan "evde maaş ödemesi"
uygulaması, vatandaşların yüzünü güldürdü.
İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınına karşı valiliklere
gönderdiği talimat kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik
hastalığı bulunan emekli vatandaşların maaşları adreslerinde
teslim edilmeye başlandı. Söz konusu kararlar sonrası
yapılan çalışmalarda Şirketimiz de önemli bir görev üstlendi.
Türkiye'nin her köşesine ulaşan Şirketimiz, 4 bin 500’ün
üzerindeki iş yeri ve yaygın ağıyla, başvuru yapan tüm
emeklilere maaşlarını ulaştırmaya odaklandı.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARDAN POSTA
DAĞITICILARINA TEŞEKKÜR
Hiçbir banka şubesinin bulunmadığı 1221 ve hiçbir banka
ATM'sinin olmadığı 924 yerleşim yerinde, vatandaşın talebi
durumunda Şirket personelimiz adreslerine kadar giderek
maaşlarını teslim ediyor. Türkiye genelinde yaklaşık 43
bin personeliyle hizmet sunan Şirketimizin üstlendiği rol,
vatandaşları da memnun etti. Emekliler, adreste maaş
teslimi uygulamasından memnun olduklarını belirterek,
salgında risk grubunda bulunmaları nedeniyle başlatılan
bu uygulamaya katkı sağlayan tüm posta dağıtıcılarımıza
teşekkürlerini dile getirdi.

"ADRESTE MAAŞ TESLİMATI HİZMETİNDEN
ÇOK MEMNUNUZ"
Maaşı adresinde teslim edilen 82 yaşındaki Rabia Aydemir,
her ay maaşını adresinde teslim aldığını belirterek, bu
hizmetten çok memnun olduğunu söyledi. Aydemir, yaşlılığı
nedeniyle dışarıya çıkmakta zorlandığını ifade ederek, "Bu
hizmet benim gibi yaşlılar için çok iyi oldu. Özellikle Kovid-19
salgını nedeniyle kapının önüne bile çıkamıyoruz. Allah
devletimizden ve PTT çalışanlarımızdan razı olsun. Her ay
düzenli olarak adresimize kadar gelerek, maaşlarımızı teslim
ediyorlar" diye konuştu.
Rabia Aydemir'in yeğeni Ümmiye Aybulut, Şirketimizin
yaşlılara maaşlarını adreslerinde teslim ettiğine ilişkin haberleri
görünce, e-Devlet Kapısı üzerinden teyzesi Rabia Aydemir
için başvuruda bulunduğunu ve başvurusunun hemen
ardından teyzesinin maaşının adreste teslimatının başladığını
söyledi. Teyzesi çok yaşlı olduğundan sağlık ihtiyaçları için bile
dışarı çıkmakta zorlandığını dile getiren Aybulut, bu hizmet
sayesinde çok rahat ettiklerini, işlerinin hızlıca gerçekleşmesi
açısından çok iyi olduğunu dile getirdi.

"MAAŞLARINI TESLİM ETTİĞİMİZ YAŞLILARLA
BİRLİKTE BİZ DE MUTLU OLUYORUZ"
Şirket personelimiz Can Güvel de 30 yıldır bu mesleği
yaptığını belirterek, 2022 sayılı Kanun kapsamında 65
yaş üstü, engelli ve bakıma muhtaç kişilere adreslerinde
maaş teslimat hizmetini sunduklarını anlattı. Kovid-19
salgını nedeniyle verdikleri bu hizmette artış olduğuna
dikkati çeken Güvel, "Bu hizmeti vermekten gurur
duyuyoruz. Yorgunluğumuz, hizmet götürdüğümüz kişilerin
memnuniyetlerini görünce geçiyor. Onlarla birlikte bizler de
çok mutlu oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

KOVİD 19 BU KEZ MEKTUPLARLA
ANLATILACAK

Dünya Posta Birliğinin (UPU) düzenlediği “Uluslararası
Mektup Yazma Yarışması’nın” konusu bu yıl, "Ailenden Birine
Kovid-19 Hakkındaki Deneyimlerinle İlgili Mektup Yaz" oldu.
Türkiye’de Şirketimiz tarafından organize edilen yarışmaya
katılacak olan 9-15 yaş arası gençlerden dereceye girenlere,
çeşitli ödüller verilecek.
Şirketimiz Dünya Posta Birliğinin düzenlediği mektup
yazma yarışmasına katılım için ülkemizin gençlerine
bir fırsat sunuyor. Yarışma; dijital iletişim kanallarının
giderek yaygınlaştığı günümüzde, mektup kültürünün
canlandırılmasının yanı sıra gençlerin düşüncelerini net bir
şekilde ifade etme becerisini geliştirmeyi hedefliyor.

Ülkemizden yarışmaya katılanların mektupları, alanında
uzman Şirketimiz yetkililerinden oluşan bir komisyon
tarafından değerlendirilecek. Mektubun yapısı, konuya
bağlılık, yaratıcılık ve dilin kullanımı gibi kriterlerin göz önünde
bulundurulacağı değerlendirme sonucunda birinci seçilecek
mektup, UPU’ya gönderilerek, diğer ülkelerde birinci olan
mektuplarla yarışacak ve ülkemizi uluslararası alanda temsil
edecek. UPU tarafından belirlenecek uluslararası jüri üyeleri
ise, her ülkeden gönderilen mektupları değerlendirerek en iyi
üç mektubu belirleyecek.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK
Dereceye giren 3 yarışmacıya Şirketimiz tarafından çeşitli
ödüller verilecek. Bu kapsamda 1’inci olan yarışmacıya
1500 TL, tablet bilgisayar ve kişisel pul albümü, 2’nci
olan yarışmacıya 1000 TL ve kişisel pul albümü, 3’üncü
olan yarışmacıya ise 500 TL ve kişisel pul albümü hediye
edilecek. UPU’nun ülke birincileri arasından yapacağı
değerlendirme sonucunda ise 1’inci olan yarışmacıya altın,
2’nci olan yarışmacıya gümüş ve 3’üncü olan yarışmacıya
bronz madalyanın yanı sıra ilk üçe giren yarışmacılara katılım
sertifikaları takdim edilecek. UPU tarafından belirlenecek
bazı mektuplara da özel mansiyon ödülü verilecek.

KATILIMCILAR MEKTUPLARINI PTT İŞ
YERLERİNDEN GÖNDERECEK
Katılımcıların, kendi el yazıları ile yazmış oldukları mektupları
(içerisine çizimler de eklenebilir) ve gerekli belgeleri 9 Nisan
2021 tarihine kadar Şirketimiz iş yerlerinden göndermeleri
gerekiyor. Katılımcıların mektuplarını Türkçe ya da doğrudan
İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde 800 kelimeyi
aşmayacak şekilde hazırlaması şartı bulunuyor. Yarışma
sonuçları 26 Nisan 2021 tarihinde ilan edilecek.
Yarışmaya katılmak isteyen tüm yarışmacılar ilgili detaylara
https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/DuyuruDetay.asp
x?DetayId=75 adresinden ulaşabilecek.

KARGOMAT 7/24 UYGULAMASI YURT
GENELİNE YAYGINLAŞTIRILIYOR

Şirketimiz, yerli ve millî imkânlarla üretilen PTT Kargomat
7/24 sayısını yurt genelinde 405'e çıkarmayı hedefliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yayımlanan
"Ulaşan Erişen Türkiye" kitabında yapılan derlemeye göre,
Türk mühendis ve üreticilerinin iş birliğiyle üretilen Kargomat
7/24, hükümetin "millîleştirme ve yerlileştirme" politikası
çerçevesinde hayata geçirildi.
Hayatı kolaylaştırmayı ve dünya standartlarında iş yapmayı
amaçlayan Şirketimiz, söz konusu cihazları ilk olarak
Ankara'da hizmete sundu. Cihazın daha sonra İstanbul,
İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir ve Kocaeli’nde kullanıma
sunulmasıyla ülke genelindeki Kargomat 7/24 sayısı 335'e
ulaştı.

ALICILAR ADRES OLARAK KARGOMATI
SEÇEBİLİYOR
Kargomat 7/24 sayesinde vatandaşlar, kargo ücreti dışında
ekstra para ödemeden 7 gün 24 saat hizmet alma imkanına
kavuştu. Söz konusu cihaz sayesinde mesai saatleri dışında
kargo alma imkanı bulan vatandaşlar, toplu konutlar,
meydanlar, üniversiteler, öğrenci yurtları, alışveriş merkezleri
ve metro durakları gibi şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilen en
yakın Kargomat 7/24'ten gönderilerine ulaşabiliyor.
Vatandaşların herhangi bir yerden kendilerine gelecek
gönderinin teslim edileceği Kargomat 7/24'ü beyan etmesi
durumunda, gönderici tarafından alıcı adresi kargomat
olarak seçilip koli postaya verilebiliyor. Ayrıca alıcılara
ulaşılamadığı durumlarda gönderi en yakın kargomat
cihazına bırakılabiliyor. Bu durumda gönderi alıcısına SMS
gönderiliyor. Bu SMS ile gönderinin kargomattan alınacağı
tek kullanımlık akıllı şifre, kargomat adresi ve barkod bilgisi
iletiliyor.

PTT SPOR HEDEFİNE EMİN
ADIMLARLA İLERLİYOR

Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden PTT Spor
Kulübümüz, 2020-2021 sezonunu 9. sırada tamamladı.
30 hafta süren sezonda birçok müsabakada başarılı
performans sergileyen Filenin Güvercinleri, şimdiden
yeni sezon hazırlıklarına başladı.
2020-2021 sezonunun lideri Vakıfbank Kadın Voleybol
Takımı olurken, Çan Gençlik Kale Spor, İlbank, Beşiktaş ve
Beylikdüzü Voleybol İhtisas takımları lige veda etti.

PTT SPOR KOVİD 19 HASTALIĞINA
RAĞMEN BAŞARI GÖSTERDİ
Kovid-19 koruma tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan
maçlara rağmen sezon boyunca göstermiş oldukları
gayretlerinden dolayı sporcularımızı kutlayan PTT Spor
Kulübümüzün Başkanı Sayın Ali İhsan Karaca, yeni sezonda
maçları PTT Ailemizle birlikte izlemeyi temenni ettiğini dile
getirdi. Sayın Karaca, yeni sezonda üst sıralarda yer alma
hedefine emin adımlarla ilerlediklerini, Kulübümüzün bu
amaca yönelik stratejiler geliştirdiğini ifade etti. Başkanımız
Sayın Karaca ayrıca, Türkiye’nin en köklü kurumlarından
biri olan Şirketimizin Türk sporuna vermiş olduğu desteğin
önemine değinerek, Kulübümüzün birçok branşta önemli
sporcular yetiştirdiğini de sözlerine ekledi. İki sezondur
takımın başında bulunan Mehmet Bedestenlioğlu ile birlikte
sözleşme yenileyerek yoluna yeni sezonda da devam edecek
olan Kulübümüz, 2021-2022 sezonu için çalışmalarına hız
kesmeden başladı.

SIFIR ATIK SİSTEMİYLE HEM DOĞA
HEM DE ŞİRKETİMİZ KAZANIYOR

Şirketimizde hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi
ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda; doğa ile
insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen
“Sıfır Atık” sistemi uygulanıyor. ‘Atık Yönetimi’ kapsamında
kâğıt, cam, metal, plastik gibi tehlikesiz atıklar ile tonerkartuş, aydınlatma gereçleri, bitkisel yağ, atık motor yağı,
pil, elektrik elektronik gibi tehlikeli ve tıbbi atıkların geri
dönüşümü gerçekleştiriliyor.
Şirketimiz bu kapsamda öncelikle atık oluşumunun
azaltılması daha sonrasında ise oluşan atıkların en verimli
şekilde doğaya kazanımının sağlanmasını amaçlıyor.
Uygulamakta olduğumuz ‘Atık Yönetimi’ kapsamında;
iş yerlerimizde oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların,
kaynağından ayrı ayrı toplanarak lisanslı firmalara teslimi
sağlanmakta olup, birikim ve teslimlerini sağlanan bu
atıklar ile önemli kazanımlar elde ediliyor.

Cumhurbaşkanlığımızın “Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu
Genelgesi” ile tasarrufa verilen önem ortaya konulurken,
elde ettiğimiz veriler ışığında enerji tasarrufuna atıklarımız
ile katkı sağladığımız görülüyor. Doğal kaynak tüketimlerinin
azaltılması, sürdürülebilir bir çevre anlayışının benimsenmesi
ilkeleri ile yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda sadece Genel
Müdürlük Hizmet Binalarından 2020 yılı içerisinde toplam
35 bin 568 kg tehlikesiz atık, 1000 kg tehlikeli atık teslimi
sağlandı.

PTT’DEN SEVGİLİLER GÜNÜ’NE
ÖZEL İNDİRİM

Şirketimiz, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırladığı
kampanya ile kargo taşımacılığında tüm müşterilerinin
yüzünü güldürdü. Kampanya kapsamında müşteriler,
8-13 Şubat 2021 tarihleri arasındaki iş günlerinde, yurt
içi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderilerini
yüzde 25 indirimli gönderdi.
Türkiye’de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok farklı
alanda ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Şirketimiz,
özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına
çalışmalarını sürdürüyor. Şirketimiz, hazırladığı kampanya
kapsamında Sevgililer Günü’ne özel 8-13 Şubat 2021
tarihleri arasındaki iş günlerinde yurt içi varışlı APS kurye ve
posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uyguladı

PTT AŞ’DEN “KUŞ EVLERİ” KONULU
ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz, “Kuş Evleri” konulu anma pulu ve ilkgün
zarfını 19 Şubat 2021 tarihinde tedavüle sundu.
"Kuş Evleri" konulu 2x3 TL (45x45 mm boyutunda) bedelli
anma pulu, söz konusu pula ait 9,50 TL bedelli ilkgün zarfı
iş yerlerimizde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli
cep uygulamasında satışa sunuldu.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT
Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13
Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Kuş Evleri 19.02.2021
ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek
ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden
yapabilmeleri için; 19 Şubat 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.
Müşterilerimiz, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme
Prosedürü’ne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve
posta damgası talepleri, 19 Şubat 2021 tarihi itibari ile 3 ay
içerisinde Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

e-bulten@ptt.gov.tr

