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İŞ YERLERİMİZDE NORMALLEŞME
SÜRECİ BAŞLADI

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, “Pandemi
nedeniyle vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın
sağlığını korumak amacıyla geçici olarak kapattığımız
iş yerlerimizi, normalleşme tedbirleri kapsamında
kademeli olarak hizmete açıyoruz” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren
Şirketimiz, kademeli normalleşme süreciyle birlikte iş
yerlerimizde yeni düzenlemeler yaptı. Pandeminin ilk
gününden bu yana mesai gözetmeksizin, vatandaşlara
hizmet ulaştırmak için gayretle çalıştıklarına ancak bu
süreçte bazı iş yerlerinin pandemi nedeniyle geçici olarak
kapatıldığına ve burada verilen hizmetlerin de başka iş
yerlerine aktarıldığına vurgu yapan Genel Müdürümüz
Sayın Hakan Gülten, normalleşme süreciyle birlikte bu
iş yerlerini kademeli olarak açtıklarının müjdesini verdi.
Sayın Gülten ayrıca, açık olan tüm iş yerlerimizdeki mesai
saatinin 08.30-17.30 olarak belirlendiğini ifade etti.

Vatandaşlara hizmetin ön planda tutulduğunu, bu nedenle
titizlikle hareket edildiğini kaydeden Sayın Gülten şu
değerlendirmede bulundu: “İş yerlerimizde pandeminin
başından beri uyguladığımız tedbirlerimizi sürdürüyoruz.
Yoğunluk yaşanan iş yerlerimize personel takviyesi yapıyor,
ayrıca bazı yerleşim yerlerindeki iş yeri sayımızı artırarak
hizmet kalitemizi daha da yukarı çıkarmayı hedefliyoruz.”
Genel Müdürümüz, iş yerlerinde yoğunluk yaşanmaması
adına vatandaşların fatura tahsilatı, maaş ödemesi gibi
bankacılık işlemlerini iş yerlerimize gelmelerine gerek
kalmadan PTT Matikler, Kamu Ortak ATM’leri, mobil
bankacılık, internet bankacılığı gibi alternatif işlem
kanallarından kolaylıkla gerçekleştirebileceklerini hatırlattı.

İŞ YERLERİNE YOĞUNLUK DÜZENLEMESİ
Vatandaşların ve çalışanların sağlığını korumak, hizmet
kalitesini artırmak için bazı iş yerlerinde yapısal yenileme
çalışmalarının da yapıldığını söyleyen Genel Müdürümüz,
“Pandemi nedeniyle bazı iş yerlerimizi geçici olarak
kapatmak zorunda kalırken, burada verilen hizmetlerimizi de
başka iş yerlerimize aktardık. Ayrıca, detaylı incelemelerimiz
sonucunda bazı iş yerlerimizde gerekli yapısal düzenlemeleri
gerçekleştiriyoruz ve bu iş yerlerimizi hizmet kalitemizi
artırmak amacıyla yeniliyoruz” diye konuştu.

GÜLTEN’DEN MESAİ ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR
Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, Şirketimizin
pandemi döneminde Türkiye’nin her yerindeki yaygın
iş yeri ağıyla vatandaşların hizmetinde olduğunu ifade
ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Devletimiz tarafından
vatandaşlarımıza ödenen sosyal yardım ödemelerinin yanı
sıra bankacılık, e-ticaret ve kargo gibi birçok alanda özveriyle
hizmet verdik. Mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini
yerine getiren, büyük bir fedakârlık ile vatandaşlarımıza
hizmet veren çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür
ediyorum.”

PTT'NİN DAĞITIM HİZMETLERİNDE
“ELEKTRİKLİ SKUTER” DÖNEMİ BAŞLADI

Şirketimiz, çevreci uygulamalarına bir yenisini daha
ekledi. Şirketimizin dağıtım hizmetlerinde elektrikli
skuter uygulaması tanıtım toplantısı, İstanbul Acıbadem
Posta İşleme Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı
etkinlikte, Şirketimize elektrikli skuterler teslim edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu,
"Bugün çevre odaklı yaklaşımlarımızdan biri olan elektrikli
skuter kullanımının, ülkemizin en köklü kurumlarından biri
olan PTT dağıtım hizmetlerinde kullanılacağını müjdeliyoruz.
Pilot çalışması İstanbul ilimizde başlayacak olan
uygulamanın, vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle
karşılanacağına ve kısa süre içerisinde diğer illerimizi
kapsayacak şekilde yaygınlaşacağına inanıyoruz" dedi.

Sayın Karaismailoğlu, etkinlikteki konuşmasında bakanlığın
sorumluluk alanı hakkında bilgi vererek, bir yandan
Türkiye'nin imarı ve inşasına devam ederken, bir yandan
da insana dokunan PTT gibi köklü bir kurumun çağın
gereklerine uygun olarak dönüşümünü gerçekleştirdiklerini
söyledi.
Özellikle, dijitalleşmeyi ve mobiliteyi tüm iş alanlarında
yaygınlaştırmak ve hızlandırmak, dünyada ve bölgede
Türkiye'nin lojistik gücünü artırmak, ülke sathında ulaşım
ve haberleşmede akıllı bir hareketliliği tesis etmek odağında
çalıştıklarını belirten Sayın Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar atılan adımlar, projelerimiz, eylem planlarımız,
yatırımlarımız kadar, köklü hizmet markalarımız da bu önemli
misyonu yerine getirmede en önemli dayanağımızdır. Bilgi
ve iletişim teknolojilerinin gelişimindeki baş döndürücü hız
malumunuz. Hayatın her alanında etkisi olan bu gelişim,
konfor ve kolaylığı, erişimde fırsat eşitliğini ve tasarrufu
da beraberinde getiriyor. Bu minvalde, toplumların ulaşım
konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinde de yeni eğilimler
ortaya çıkıyor. Bu yeni dönemin başlıklarını, verimli, güvenli,
etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan
ve sürdürülebilir akıllı ulaşım sistemleri kavramları altında
toplayabiliriz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak,
doğaya duyarlılığımızı yansıtan uygulamalar geliştirerek,
hayatı kolaylaştıran bu döneme entegrasyonumuzu hızla
tamamlamak için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bugün
de çevre odaklı yaklaşımlarımızdan biri olan elektrikli skuter
kullanımının, ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan PTT
dağıtım hizmetlerinde kullanılacağını müjdelemek için bir
aradayız."

“ELEKTRİKLİ SKUTER İLE DAĞITIM,
MÜŞTERİLERİMİZE HIZ OLARAK YANSIYACAK”
Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, şehirlerde çevreci
ve ekonomik bir ulaşım alternatifi sunan elektrikli skuter'ların
öneminin arttığını gözlemlediklerini belirterek, "Dağıtım
işlerini çalışanlarımız için daha konforlu hale getirmeye
çalışıyoruz. Aynı zamanda bu, müşterimize hız olarak
yansıyacak" dedi.

Sayın Gülten etkinlikteki konuşmasında, eğitimden sağlığa,
haberleşmeden ulaşıma, hayatın tüm alanlarında teknolojinin
çok hızlı geliştiği bir dönemin yaşandığına işaret ederek,
bu gelişimin nimetlerinden yararlanarak hizmet kalitesini
artırmanın, çağın gereği olduğunu belirtti.
Bu değişimin ritmine ayak uydururken, çevreye hassasiyet
göstererek adım atmanın önceliklerden biri olması
gerektiğinin altını çizen Genel Müdürümüz Sayın Gülten,
şunları kaydetti:
"Bizler de hem teknolojik hem de doğa dostu yenilikleri
ilgiyle izliyor, şehirlerimize çevreci ve ekonomik bir ulaşım
alternatifi sunan elektrikli skuter'ların öneminin arttığını
gözlemliyoruz. Bu doğrultuda elektrikli skuter'ların dağıtım
hizmetlerimizde kullanımına başlıyoruz. Böylelikle çalışma
arkadaşlarımız verdikleri hizmetleri vatandaşlarımızla daha
hızlı buluşturacaklar. Günlük çalışmalarını daha kolay ve
konforlu bir şekilde gerçekleştirecekler."

“PİLOT UYGULAMAYI İSTANBUL’DA BAŞLATTIK”
Tüm yaya dağıtıcılarımızın, daha hızlı dağıtım yapabilmesi
için hem çevreci yaklaşımı olan, hem de teknolojiyi takip
ettiğimiz, elektrikli skuter'larla dağıtıma başlıyoruz. Üsküdar
ve Kadıköy bölgesinde başlattığımız uygulamayı tüm
Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Cihazlarımız saatte
25 kilometre hıza çıkabiliyor, 60 kilometre menzilleri var. Bu
da bizim yaya dağıtıcılarımızın, dağıtım bölgelerinin tamamını
kapsıyor. Çalışma arkadaşlarımızın, elektrikli skuter'larla
yapacakları dağıtım faaliyetlerine ilişkin deneyim ve geri
bildirimlerini ise sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullanan
Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, çalışanların geri
dönüşlerine göre yaygınlaştırma takvimini belirleyeceklerini
söyledi.

E-TİCARET SİPARİŞLERİNDE 7/24
TESLİMAT DÖNEMİ

GÜNÜN HER SAATİNDE KARGO TESLİM HİZMETİ
Şirketimiz, Kargomat 7/24 cihazlarını e-ticaret
sitelerine entegre etti. Böylece müşterilerimiz e-ticaret
siparişlerini, 7 gün 24 saat teslim alabiliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyet
gösteren Şirketimiz, 7 gün 24 saat kargo teslim avantajı
sağlayan yerli ve milli Kargomat 7/24 cihazlarının kullanım
alanını genişletti. Şirketimiz, müşterilerin gönderilerine
istedikleri anda ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla
Kargomat 7/24 uygulamasını e-ticaret sitelerine entegre
etti. PttAVM.com’da verilen hizmeti yaygınlaştırmak
amacıyla çalışmalarını sürdüren Şirketimiz, diğer e-ticaret
siteleriyle söz konusu hizmetin entegrasyonu için anlaşma
sağladı.

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, müşterilerin
kargolarını teslim almak için adreste beklemelerine gerek
kalmadan, istedikleri zaman diliminde Kargomat 7/24
cihazından gönderilerini alabildiklerini belirterek, “Bu
hizmetimiz artık diğer e-ticaret sitelerinde de geçerli. Ülke
ekonomimize önemli bir katkı sağlayan e-ticaret alanındaki
aktif faaliyetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz” diye
konuştu.
Şirketimizin ilk olarak PttAVM.com’dan yapılan alışverişler
için doğrudan “Kargomat 7/24 teslimli” sipariş seçeneği
hizmetini verdiğini ifade eden Sayın Gülten, “Şirket olarak,
e-ticaret firmaları ile entegrasyon çalışmaları yaparak,
e-ticaret gönderilerinin teslim süreci için yeni bir dönem
başlattık. Müşterilerimiz, artık alışveriş sonunda kendilerine
en yakın Kargomat 7/24 cihazını teslim noktası olarak tercih
edebiliyor ve gönderilerini istedikleri zaman cihazdan teslim
alabiliyor” dedi.

GÖNDERİLER MESAİ SAATLERİ DIŞINDA DA
ALINABİLİYOR
Temassız ve hızlı teslim avantajlarını müşterilerimize
sunduğumuz Kargomat 7/24 hizmetiyle; gönderi kabul
işlemleri esnasında alıcının cep telefonu bilgilerinin alınması
şartıyla, adreste teslimi sağlanamayan ihbarlı gönderiler de
alıcının adresine en yakın Kargomat 7/24 cihazına bırakılıyor.
Ayrıca müşterilerimiz, kargolarını iş yerlerimizden "Kargomat
7/24 teslimli" olarak da gönderebiliyor.
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir ve
Kocaeli’nde hizmet veren Kargomat 7/24 hizmetimizin ülke
genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdüren
Şirketimiz, önümüzdeki süreçte cihaz sayısını da ihtiyaca
göre artırmayı hedefliyor.

QR KODUYLA KOLAY TESLİM İMKÂNI
Müşterilerimiz, SMS yoluyla kendilerine gönderilecek olan
akıllı şifreyle, SMS içeriğinde adresi belirtilen "Kargomat
7/24" cihazından gönderilerini teslim alabiliyor. Kargomat
7/24 hizmetinde, Türkçe dışında İngilizce, Almanca, Rusça
ve Arapça olmak üzere dört farklı dil seçeneği mevcut.
Kargomat 7/24 ile kargolar, çeşitli ebatlara sahip çelik
konstrüksiyondan oluşan haznelerde emniyetli bir şekilde
muhafaza ediliyor ve cihazlar günün her anında güvenlik
kameralarıyla takip ediliyor. Şirketimiz, gönderilerin muhafaza
edildiği haznelerin, alıcı tarafından kimlik numarası ve akıllı
şifre girişiyle açılmasını sağlayarak, güvenliği en üst düzeyde
tutuyor.
Müşterilerimiz, IOS ve Android işletim sistemli akıllı
telefonlarına Kargomat 7/24 uygulamasını indirmeleri
halinde, Kargomat 7/24 cihazına bırakılan gönderiye ait QR
kodunu cihazın barkod okuma bölmesine okutarak akıllı
şifre girmeden de ürünlerini alabiliyor.

PTT KARGO’DAN KİRAZ VE VİŞNE
GÖNDERİLERİNE YÜZDE 20 İNDİRİM

Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğümüz, yöresel
ve marka ürünleri arasında yer alan kiraz ve vişne
gönderilerine özel kargo indirimi uygulamaya başladı.
Türkiye’de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok
farklı alanda 181 yıldır kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı
amaçlayan Şirketimiz, özel günlerde düzenlediği ulusal
kargo indirimlerinin yanı sıra bölgesel olarak düzenlediği
kampanyalarla üreticilere olduğu gibi kent ve ülkemiz
ekonomisine de destek sağlıyor.
Bu kapsamda Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğümüz
tarafından 15 Haziran 2021 ile 31 Ağustos 2021 tarihleri
arasında düzenlenen Yöresel İndirim Kampanyası sayesinde
üreticiler, şehrin en önemli yaz meyvelerinden kiraz ve vişneyi
PTT Kargo aracılığıyla yüzde 20 indirimli gönderebiliyor.

PTT’DEN BABALAR GÜNÜ’NE ÖZEL
İNDİRİM SÜRPRİZİ

Şirketimiz Babalar Günü’ne özel kargo indirimi
kampanyası düzenledi. Babalar Günü için hazırlanan
kampanya ile müşteriler, 14-18 Haziran 2021 tarihleri
arasında yurt içi varışlı APS Kurye ve posta kargosu
gönderilerini yüzde 25 indirimli gönderdi.
181 yıldır kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan
Şirketimiz, özel günlerde de müşterilerinin hayatını
kolaylaştırmaya ve yüzlerini güldürmeye devam ediyor.
Şirketimiz, hazırladığı kampanya kapsamında Babalar
Günü’ne özel 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yurtiçi
varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25
indirim uyguladı.

PTT'DEN “DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ” KONULU
ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından “İleri Dönüşüm” temasına
yer verilen, stickerlı ve geri dönüşümlü pul kağıdına
basılarak hazırlanan “Dünya Çevre Günü” konulu
tek değerli anma pulu ve ilkgün zarfı 5 Haziran 2021
tarihinde tedavüle sunuldu.
“Dünya Çevre Günü (İleri Dönüşüm)” konulu 3,00 TL (69x55
mm boyutunda) olmak üzere anma pulu, söz konusu pula
ait 5,50 TL bedelli ilkgün zarfı 5 Haziran 2021 tarihinde, iş
yerlerimizde, Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web adresinde
ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.
Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek
ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden
yapabilmeleri için; 5 Haziran 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.

Müşterilerimizin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli
İşletme Prosedürü’ne uygun olması halinde) ilkgün damgası
ve posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içerisinde Şirketimize
iletildiği takdirde karşılanabilecek.

PTT’DEN “UEFA EURO 2020TM” KONULU
ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz, Türkiye’nin de katılım sağladığı turnuva
anısına hazırladığı “UEFA EURO 2020TM” konulu,
şampiyonanın resmi logo ve maskotu yer aldığı dört
değerli anma pulu ile hologramlı ilkgün zarfını, 11
Haziran 2021 tarihinde tedavüle sundu.
"UEFA EURO 2020TM” konulu 2x3 Türk Lirası, 2x6,50
Türk Lirası (37,8x44,8 mm boyutunda) olmak üzere anma
pulu, söz konusu pula ait 22 Türk Lirası bedelli ilkgün zarfı,
11 Haziran 2021 tarihinde, iş yerlerimizde, Şirketimize
ait 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 “UEFA EURO 2020TM
11.06.2021 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; 11 Haziran 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.
Müşterilerimizin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli
İşletme Prosedürü’ne uygun olması halinde) ilkgün damgası
ve posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içerisinde Şirketimize
iletildiği takdirde karşılanabilecek.

PTT'DEN "BABALAR GÜNÜ" KONULU
ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz, Babalar Günü’ne özel hazırladığı özelgün
zarfını 20 Haziran 2021 tarihinde tedavüle sundu.
"Babalar Günü" konulu özelgün zarfı 5,50 TL bedelle;
Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep
uygulamasında ve iş yerlerimizde abone sayısı kadar satışa
sunuldu.
Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek
ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden
yapabilmeleri için; 20 Haziran 2021 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) özelgün
damgası ve posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içerisinde
şirketimize iletildiği takdirde karşılanabilecek.

PTT'DEN "ÇOCUK ESİRGEME
KURUMU'NUN 100. KURULUŞ YILI"
KONULU ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz, "Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 100. Kuruluş
Yılı" konulu özelgün zarfını 30 Haziran 2021 tarihinde
tedavüle sundu.
"Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 100. Kuruluş Yılı" konulu
özelgün zarfı 6,50 TL bedelle; www.filateli.gov.tr adresinde,
filateli cep uygulamasında ve iş yerlerimizde abone sayısı
kadar satışa sunuldu.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT
Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus
Altındağ/ANKARA adresinde "Çocuk Esirgeme Kurumu’nun
100.Kuruluş Yılı 30.06.2021 ANKARA” ibareli özeltarih
damgası kullandırılmaya başlandı.

PTT'DEN “KORUYUCU AİLE GÜNÜ”
KONULU ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından hazırlanan "Koruyucu Aile Günü"
konulu özelgün zarfı, 30 Haziran 2021 tarihinde tedavüle
sunuldu.
"Koruyucu Aile Günü” konulu özelgün zarfı 6,50TL bedelle;
www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep uygulamasında
ve iş yerlerimizde abone sayısı kadar satışa çıktı. Söz konusu
filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı
Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA
adresinde "Koruyucu Aile Günü 30.06.2021 ANKARA" ibareli
özeltarih damgası kullandırılmaya başlandı.

PTT TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE

Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan Şirketimiz, hizmet
ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda
Haziran ayında PTT Başmüdürlükleri bünyesinde Giresun,
Kayseri ve Kocaeli illerinde yeni iş yerlerimiz hizmete açıldı.

e-bulten@ptt.gov.tr

