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PTT’NİN “ELEKTRİKLİ DAĞITIM ARAÇLARI"
ANKARA'DA HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten:
"Enerji maliyeti açısından 7 kat daha fazla avantaj
sağlayan, yüzde 100 elektrikli ve 0 karbon salınımlı
araçlarla
verilen
hizmetimizi
tüm
Türkiye'de
yaygınlaştırmayı hedeﬂiyoruz.”
Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, doğa dostu elektrikli
dağıtım araçlarını Ankara'da da kullanmaya başladıklarını
belirterek, "Enerji maliyeti açısından 7 kat daha fazla
avantaj sağlayan, yüzde 100 elektrikli ve 0 karbon salınımlı
araçlarla verilen hizmetimizi tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı
hedefliyoruz.” dedi.
Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri
olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren
Şirketimizin, çevre dostu uygulamalarını yaygınlaştırmaya
devam ettiğine dikkat çekerek, odak noktası müşterilerine
kaliteli hizmet vermek olan Şirketimizin elektrikli dağıtım
araçlarıyla, posta ve kargo dağıtımında önemli bir adım
attığını söyledi.

Doğa dostu projelerini hayata geçiren Şirketimiz, elektrikli
araçları daha önce İstanbul Adalarda kullanmaya başladı.
Elektrikli dağıtım araçlarını ülke genelinde yaygınlaştırmak
istediklerini dile getiren Genel Müdürümüz Sayın Hakan
Gülten, lojistik sektöründe araç teknolojisine ayak uydurmak
için şehir içinde elektrikli araçlarla dağıtıma başladıklarını
bildirdi.

"ELEKTRİKLİ DAĞITIM ARAÇLARININ HIZI SAATTE
55 KİLOMETREYE KADAR ÇIKABİLİYOR"
Son dönemlerde çevre dostu hizmetlerini artıran Şirketimizin,
Ankara'da hizmet vermeye başlayan 5 elektrikli dağıtım
aracıyla hava ve gürültü kirliliğinin azaltılmasına katkı
sağladığını vurgulayan Genel Müdürümüz Sayın Hakan
Gülten, "Enerji maliyeti açısından 7 kat daha fazla avantaj
sağlayan, yüzde 100 elektrikli ve 0 karbon salınımlı araçlarla
verilen hizmetimizi tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı
hedefliyoruz. Maksimum menzili 220 kilometre olan elektrikli
dağıtım araçlarımız, düşük şarj maliyetiyle de dikkat çekiyor.
Toplam kapasitesi iki kişi olan araçlar, 4 ila 9 saatlik süre
içinde şarj edilebiliyor." ifadelerini kullandı.
Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, e-ticaret ve kargo
taşımacılığında çevre dostu yeni bir dönemi başlatan
elektrikli dağıtım araçlarının kullanışlı tasarımı sayesinde en
dar sokaklara kadar girebildiğine işaret ederek, 2 farklı hız
moduna sahip olan, pratik yükleme ve boşaltma işlemleri
yapılabilmesine imkân sağlayan elektrikli dağıtım araçlarının
hızının ise saatte 55 kilometreye kadar çıkabildiğini kaydetti.
Yenilikçi ve doğa dostu uygulamalarıyla kendini sürekli
geliştiren Şirketimizin, teknolojiyi yakından takip ettiğini
ve hizmetlerini çevreye olan hassasiyetiyle sürdürmeyi
hedeflediğini dile getiren Genel Müdürümüz, fiziksel
şartları uygun olan yerlerde elektrikli dağıtım araçlarını
yaygınlaştıracaklarını söyledi.

"2030 YILINA KADAR ARAÇ FİLOLARIMIZIN YÜZDE
40'INI ELEKTRİKLİ ARAÇLARDAN OLUŞTURMAYI
HEDEFLİYORUZ"
Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, 2030 yılına kadar
araç filolarının yüzde 40'ının elektrikli olmasını planladıklarını
dile getirerek, araç teknolojisindeki gelişime bağlı olarak bu
rakamı revize edeceklerini kaydetti.
Elektrikli dağıtım araçlarını tüm Türkiye’de yaygınlaştırmayı
hedeflediklerini vurgulayan Genel Müdürümüz Sayın Hakan
Gülten, elektrikli dağıtım araçları kullanacak personele özel
bir eğitim verildiğini belirtti. Söz konusu araçların özellikle
şehir içinde kullanıma uygun olduğuna dikkat çeken Genel
Müdürümüz, "Ankara’da kullanmaya başladığımız doğa
dostu elektrikli dağıtım araçlarımızın önemli özelliğinden biri
de plakasının olması yani araçlarımızın trafiğe çıkma yetkisi
var." diye konuştu.

PTT, ANTALYA’DA YENİ KONSEPTLİ İŞ
YERİNİ HİZMETE SUNDU

Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten:
“Erişilebilir ve modern bir ortam sağlayan yeni iş
yerlerimiz ile vatandaşlarımıza daha konforlu bir hizmet
sunuyoruz”
Türkiye genelindeki 5 bin iş yerimizle müşterilerine hizmet
sunan Şirketimiz, son dönemde hız verdiği iş yeri yenileme
çalışmalarını sürdürüyor. Şirketimiz, yeni konseptli iş yerlerine
son olarak Antalya Lara PTT Müdürlüğü ve Lara Posta
Kargo Dağıtım Müdürlüğü’nü ekledi. Bankacılıktan posta ve
kargo gönderimine kadar tüm işlemlerin yapılabildiği yeni
merkezin bilgilendirme toplantısına Antalya Valisi Ersin Yazıcı,
il yöneticileri ve Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Sayın Ersin Yazıcı, Şirketimiz gibi köklü
bir kurumun günümüzde de kendini yenilediğini ve geliştirdiğini
ifade etti. Şirketimizin sunduğu kaliteli hizmetin vatandaşlar
tarafından da memnuniyetle karşılandığını söyleyen Sayın
Yazıcı, modern binanın Antalya’ya artı değer kattığını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çatısı altında çalışmalarını
sürdürdüklerini ifade eden Genel Müdürümüz Sayın Hakan
Gülten, 45 bin personeli, 5 bin iş yeri ve 11 bin araçla hizmet
verdikleri birçok alanda lider konumda olduklarını belirtti.
Yenilenen iş yerleri ile hizmet ağını genişlettiklerini kaydeden
Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, vatandaşların
hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini
söyledi.

“DÜNYA POSTA POLİTİKALARINA KATKI SUNDUK”
Şirketimizin sadece yurt içinde değil yurt dışında da faaliyet
alanını genişlettiğini dile getiren Genel Müdürümüz Sayın
Hakan Gülten, “Özellikle e-ticaret sektöründe imzaladığımız
uluslararası anlaşmalarla, yerli tedarikçilerimizin yabancı
pazarlara girişini sağlıyoruz ve ticareti kolaylaştırıyoruz.
Ülkemizin ihracat hedeflerine destek oluyoruz. Yurt dışında
yürüttüğümüz ticari girişimlerin yanı sıra posta sektörünün
küresel ölçekte çatı kuruluşu olan Dünya Posta Birliğinde
aktif görevler alarak idari faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz”
dedi.
Dünya Posta Birliğinin Birleşmiş Milletler bünyesinde yer
alan, 147 yıllık tarihe ve 192 üyeye sahip olan köklü bir yapı
olduğunu belirten Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten
şunları söyledi: “İçeriği ve kapsamı bakımından Birliğin en
önemli organlarından biri olan İdari Konsey Başkanlığı’nı
2016 – 2021 yılları arasında ülkemiz adına üstlendik. Bu
dönemde dünya çapında yürütülen posta politikalarına
ve stratejilerine önemli katkılar sağladık. Olumlu, şeffaf,
adil, iş birliğini ön plana alan ve diplomasi temelli yönetim
anlayışıyla hareket ettik. Ülkemizi, bu büyük yapı içerisinde
başarıyla temsil ederek İdari Konsey Başkanlığı sürecimizi
tamamladık. Başkanlık döneminin ardından aldığımız yeni
görevler ile Dünya Posta Birliği içerisindeki etkinliğimiz
devam ediyor.”

“PANDEMİ DÖNEMİNDE İŞ YERLERİMİZDE
DÜZENLEMELER YAPTIK”
Pandemi dönemiyle birlikte Şirketimiz iş yerlerinde yeni
düzenlemelere gittiklerini vurgulayan Genel Müdürümüz
Sayın Hakan Gülten, “Hayatın akışında büyük değişiklikler
meydana getiren sıra dışı zamanlarda, şartları süratle
değerlendiriyoruz. Tüm birimlerimizle organize bir şekilde
hızlı aksiyon alarak yeni koşullara uyum sağlıyoruz. Dünyayı
ve ülkemizi etkisi altına alan bu dönemde, sahada verilen
hizmetler kapsamında biz de en ön saflarda yerimizi aldık”
dedi.
Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde,
vatandaşların maddi yönden mağduriyet yaşamaması
için evlerine kadar hizmet götürdüklerini ifade eden
Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten şöyle konuştu:
“Pandeminin başlamasıyla birlikte verdiğimiz hizmetleri
aksatmayacak şekilde gerekli organizasyon değişikliklerini
yaptık. ATM’lerimizi daha kolay hizmet alınır hale getirerek
iş yerlerimizin yoğunluğunu azaltmayı amaçladık. Müşteri
kabullerimizi düzen içerisinde ve sosyal mesafeye uygun bir
şekilde gerçekleştirmek için gerekli önlemleri aldık. Hayata
geçirdiğimiz birçok düzenleme ile çalışma arkadaşlarımızın
sağlığını korumak için büyük gayret gösterdik. Sosyal
mesafe ve hijyen kuralları için uygun ortamı sağlamak,
engelli vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak gibi pek
çok ihtiyacı karşılayan yeni iş yerlerimiz PTT Ailemiz ve
vatandaşlarımız için daha kullanışlı, erişilebilir ve modern bir
ortam oluşturuyor.”

“ANTALYA’DA 143 İŞ YERİMİZLE HİZMET
VERİYORUZ”
Antalya’nın doğal ve tarihî güzellikleriyle, deniz ve kültür
turizmi alanında bir dünya markası olan; bunun yanında tarım
ve ticaret hacmi ile ülke ekonomimize artı değer sağladığını
belirten Genel Müdürümüz Sayın Hakan Gülten, şehirde
143 iş yeri, 1.278 personel ve 361 araçla hizmet verdiklerini
açıkladı.

PROJENİ GÖNDER BİRLİKTE
GERÇEKLEŞTİRELİM

Şirketimiz, tüm personelin katılım sağlayabileceği
“Projeni Gönder Birlikte Gerçekleştirelim” uygulamasını
hayata geçirdi. Uygulama kapsamında, Şirketimizin
ürün ve hizmetlerine dair, personelimizin geliştireceği
pazarlama ve satış alanındaki projeler değerlendirilecek
ve seçilen çalışmalar hayata geçirilecek.
Şirketimizin, ürün ve hizmetlerinin geniş kitlelerce bilinirliğinin ve
kullanımının artırılması amacıyla hayata geçirdiği uygulamaya
tüm personelimiz katılım sağlayabiliyor.
Projelerinin değerlendirilmesini isteyen personelimizin
hazırladıkları çalışmaları www.ptt.gov.tr adresinde yer alan
"Duyurular" sekmesindeki başvuru formunu doldurarak
elektronik posta yoluyla 07 Ocak 2022 tarihine kadar
proje-pazarlamasatis@ptt.gov.tr adresine göndermeleri
gerekiyor.

PTT’DEN "ATATÜRK" KONULU SÜREKLİ
POSTA PULLARI VE İLKGÜN ZARFI

Şirketimiz tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün yer aldığı 4 değerli “Atatürk”
konulu sürekli posta pulları ile ilkgün zarfı 05 Kasım 2021
tarihinde tedavüle sunuldu.
“Atatürk” konulu 4 TL, 7 TL, 12 TL, 26 TL (26 x 36 mm
boyutunda) bedelli sürekli posta pulları, söz konusu pullara
ait 51,50 TL bedelli ilkgün zarfı iş yerlerimizde, Şirketimize
ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep
uygulamasında satışa çıktı.
Filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte “PTT Pul Müzesi Hacı
Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA”
adresinde "Atatürk Konulu Sürekli Posta Pulları 05.11.2021
ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

PTT’DEN “10 KASIM” KONULU ÖZELGÜN
ZARFI

Şirketimiz tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün ölüm yıl dönümü anısına hazırlanan "10
Kasım" konulu özelgün zarfı tedavüle sunuldu.
10 Kasım 2021 tarihinde satışa çıkan "10 Kasım" konulu 6,50
TL bedelli özelgün zarfı, www.filateli.gov.tr web adresinde,
filateli cep uygulamasında ve iş yerlerimizde abone sayısı
kadar satışa sunuldu. Filatelik ürünün satışı ile aynı tarihte
“Sirkeci PTT Müdürlüğü Fatih/İSTANBUL” ve “Beyoğlu Tarihi
Postane Binası İstiklal Cad. No:19 Beyoğlu/İSTANBUL”
adreslerinde mesai saatleri içerisinde "10 Kasım 10.11.2021
İSTANBUL" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası
kullandırılmaya başlandı.

PTT’DEN “ÖĞRETMENLER GÜNÜ VE
ATATÜRK” KONULU PUL SERGİSİ

Şirketimiz, 22-27 Kasım 2021 tarihleri arasında, Çözüm
Koleji Çaylı Mahallesi 442. Sokak No: 1 Ortaca / MUĞLA
adresinde "Öğretmenler Günü ve Atatürk” konulu pul
sergisi düzenledi.
"Öğretmenler Günü ve Atatürk Pul Sergisi 22-27.11.2021
MUĞLA" ibareli özel tarih damgalı zarflar 5,50 TL bedelle,
Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep
uygulamasında ve etkinlik alanında bulunan filateli standında
satışa sunuldu. Ayrıca sergi alanında, "Öğretmenler Günü ve
Atatürk Pul Sergisi 22-27.11.2021 MUĞLA” ibareli özel tarih
damgası kullandırılmaya başlandı.

PTT’DEN "GAZİ GEMİ ALEMDAR'IN 100.YILI
KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN TEK DENİZ
MUHAREBESİ" KONULU ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz, ülkemizin kurtuluş mücadelesinin önemli
figürlerinden olan Gazi Gemi Alemdar'ın anısına özelgün
zarfı tasarladı. "Gazi Gemi Alemdar'ın 100.Yılı Kurtuluş
Savaşımızın Tek Deniz Muharebesi" konulu özelgün
zarfı 24 Kasım 2021 tarihinde tedavüle sunuldu.
Özelgün zarfı ile aynı tarihte “Kdz Ereğli PTT Müdürlüğü
Kdz.Ereğli/ZONGULDAK” adresinde mesai saatleri içerisinde
"Gazi Gemi Alemdar'ın 100.Yılı Kurtuluş Savaşımızın Tek
Deniz Muharebesi 24.11.2021 KDZ.EREĞLİ" ibareli özelgün
zarfına ait özeltarih damgası kullandırılmaya başlandı. Söz
konusu özelgün zarfları 6,50 TL bedelle www.filateli.gov.tr
adresinde, filateli cep uygulamasında ve iş yerlerimizde
abone sayısı kadar satışa çıktı.

PTT’DEN “KADINA YÖNELİK ŞİDDETE
KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ”
KONULU ÖZELGÜN ZARFI

Şirketimiz, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü" konulu özelgün zarfını 25 Kasım 2021
tarihinde tedavüle sundu.
Özelgün zarfı ile aynı tarihte “PTT Pul Müzesi Hacı Bayram
Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA"
adresinde mesai saatleri içerisinde "Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele Günü 25.11.2021 ANKARA"
ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılmaya
başlandı. Söz konusu özelgün zarfları 6,50 TL bedelle
www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve
iş yerlerimizde abone sayısı kadar satışa çıktı.

PTT TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE

Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Şirketimiz, hizmet
ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Çanakkale
PTT Başmüdürlüğü bünyesinde yeni iş yeri Kasım ayında
hizmete açıldı.

e-bulten@ptt.gov.tr

