
GTO Üyeleri PTT AŞ
Avantajlarından Faydalanabilecek

Gaziantep Ticaret Odası ve PTT AŞ arasında oda üyelerine özel avantajlar
sağlayan bir işbirliği protokolü imzalandı. Gaziantep Ticaret Odası (GTO)



PTT AŞ'den Çocuk Oyunları Konulu

üyeleri PTT AŞ’nin sunduğu hizmetlerden avantajlı olarak faydalanacak. 

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay
Yıldırım tarafından imzalanan protokol kapsamında, oda üyeleri PTT AŞ
tarafından sunulan PTTBank’tan PTTKart’a, kargodan ePttAVM’ye kadar PTT
hizmetinden avantajlı olarak faydalanabilecek.

Gaziantep’in Türkiye ekonomisinde çok önemli bir yeri olduğunu ve bu yeri her
geçen gün daha da artırmak amacıyla bu işbirliğini gerçekleştirdiklerini kaydeden
PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “Yöresinin potansiyelini zekice
değerlendiren cesur girişimcilerin ve Türkiye ekonomisine büyük katkıda bulunan
bir sanayi-üretim ekosisteminin bulunduğu Gaziantep’in, PTT AŞ’nin getirdiği
teknolojik araçlar ve imkânlarla herkesi heyecanlandıracak yeni değerler ve
sonuçlar üreteceğine eminim” İfadelerini kullandı.

PTT AŞ’nin yalnızca yeni teknolojilere değil, hizmet ağının yaygınlaşmasına da
önem verdiğini belirten Bozgeyik, şöyle konuştu: “Ülkemizin dört bir yanında beş
binden fazla iş yeri bulunan kurumumuz faaliyet gösterdiği sektörlerde Türkiye’nin
en yaygın hizmet ağına sahiptir. Üstlendiği mesuliyet dolayısıyla ‘gidilmeyen yere
gitmek ve olunmayan yerde olmak’ ilkesiyle hareket eden PTT AŞ, TSK’nın Fırat
Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında sınırların ötesine geçerek kahraman
ordumuzun hizmetinde olmuştur. PTT AŞ, bundan sonra da Türk bayrağının
dalgalandığı her yerde olmaya devam edecektir. Bu doğrultuda Suriye’de sekiz
işyerimizle hizmet sunmaya devam ediyoruz.”

İmzalanan işbirliği kapsamında GTO üyeleri PTTBank’ın özel hizmetlerinden
yararlanacak. Üyeler, kargo/kurye ve diğer kayıtlı ve kayıtsız gönderilerinin kabul
ve sevkini PTT işyerlerinden kolaylıkla yapabilecek. Ayrıca GTO üyelerine PTT
tarafından, GİB e-fatura, e-arşiv, Fatura Özel Entegratörlük Hizmetleri ile e-defter
uygulamasının ve GİB tarafından yayınlanacak tebliğler doğrultusunda eklenecek
yeni e-Dönüşüm uygulamalarından faydalanma imkanı sağlanacak. GTO Üyeleri,
PttTrade e-Pazar yeri hizmetinden ve e-PttAVM sanal mağazacılık hizmetinden
de yararlanabilecek.



Anma Pulu

PTT AŞ tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yıl
dönümümde saklambaç, seksek ve misket oyunlarına yer verilerek
hazırlanan üç değerli anma pulu ve ilk gün zarfı 23 Nisan 2019 tarihinde
tedavüle çıktı.

Çocuk oyunlarının geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih boyunca çocuklar
oyunları ya kendileri oluşturmuşlar ya da büyüklerinden gördüklerini değiştirerek
geliştirmişlerdir. Değişen dünya koşullarında televizyon, bilgisayar oyunları ve
hazır oyuncaklar sebebi ile dış mekânlarda oynanan çocuk oyunları giderek yok
olmaktadır. Sokak oyunları çocuğun tutma, çekme, itme, denge ve koordinasyon
gibi fiziksel gelişimine fayda sağlamaktadır. Çocuğun kendini ve etrafını
tanımasına, çevresiyle iletişim kurmasına, işbirliği, paylaşma, yardımlaşma,
bekleme, problem çözme, kurallara uyma, sorumluluk alma gibi kavramları
pekiştirmesine yardımcı olur.

PTT AŞ tarafından “Çocuk Oyunları” konulu anma pulu 2019 yılı Pul Emisyon
Programı kapsamında bugün tedavüle sunuldu. Posta pulunun yer aldığı portföy
içerisinde; “Çocuk Oyunları” konulu 3x2 TL bedelli (36x52 mm boyutunda) Anma
Pulu, söz konusu pula ait (140x210 mm boyutunda) 7,50 TL bedelli ilk gün zarfı
PTT İşyerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep
uygulamasında satışa sunuldu.



PTT AŞ'den "Atık Toplama" Etkinliği

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "Kızılay PTT Merkez
Müdürlüğü/ANKARA" adresinde “Çocuk Oyunları 23.04.2019 ANKARA” ibareli ilk
gün damgası kullandırıldı.

 

PTT AŞ, çevreye olan duyarlılığı göstermek, çalışanlarında ve toplumda var
olan farkındalığı artırmak adına Atık Toplama Etkinliği gerçekleştirdi. 

PTT AŞ, gelecek nesillere yaşanabilir daha yeşil çevre bırakılabilmek amacıyla,
Ankara Kurtboğazı Barajı alanında 23 Nisan 2019 tarihinde Atık Toplama Etkinliği
(Trashtag Challenge) gerçekleştirdi.

Vatandaşlarına her alanda ulaşılabilir ve çağın koşullarını takip eden hizmetler
sunan PTT AŞ, sosyal sorumluluk projeleriyle de Türkiye’nin öncü kurumlarından



PTT AŞ'den Dijital Dönüşüm
Yatırımları

olmaya devam ediyor. PTT AŞ tarafından gerçekleştirilen Atık Toplama Etkinliği ile
çevre kirliliğine yönelik farkındalığı artırmak amaçlanıyor.

PTT AŞ işyerlerinde uygulanacak olan Çevre Yönetim Sistemi, oluşan atıkların
ilgili mevzuatlara göre kaynağında toplatılması, azaltılması, geri dönüşümü ve
bertarafının sağlanması maksadıyla Tehlikeli Atıkların Yönetim Prosedürü,
Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Prosedürü ve Çevre Yönetim Sistemi Faaliyeti
Kontrolü Prosedürü hazırlanarak doküman haline getirildi. Bu kapsamda PTT AŞ
tarafından, Çevre Yönetim Sistemi ve sistemin ana unsurları olan atık yönetimi ile
doğal kaynak tüketimi konularında yaklaşık 28 bin çalışana eğitimler verildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda; 166 ton tehlikeli atık, 488 ton tehlikesiz atık olmak
üzere toplam 654 ton atık toplanarak, belediyelere, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca yetkilendirilmiş olan kuruluşlara ve lisanslı firmalara teslim edildi.
Yapılan teslimatlar Türkiye ekonomisine geri dönüşüm ile kazandırılan atıklar
olarak kayıtlandı. Kullanım ömrü tamamlanmış pillerin canlılara, bitkilere, suya,
havaya ve toprağa verdiği zararların minimize edilmesi için Taşınabilir Pil
Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile protokol yapan PTT AŞ, bu sayede
işyerlerinde toplanan 3011 kg atık pil uygun bertarafı için derneğe posta yoluyla
teslim etti.

PTT AŞ, çevreye duyarlılığını göstermek amacı ile sosyal sorumluluk projesi
başlatarak, Orman Genel Müdürlüğü ile protokol kapsamında 2008-2018 yılları
arasında Türkiye’nin değişik illerine 316 bin 750 adet fidan dikilerek PTT hatıra
ormanları oluşturdu.



PTT Bilgi Teknolojileri AŞ Genel Müdürü İsmail Köse, Ankara’da
gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, PTT AŞ’nin
yakın geçmişte dijital dönüşüm sürecini başlatarak, teknolojiye, AR-GE ve
inovasyona büyük yatırımlar yaptığını söyledi.

Dijital Dönüşüm Zirvesinde SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal’ın
moderatörlüğünde gerçekleşen Liderler Oturumunda konuşan PTT Bilgi
Teknolojileri AŞ Genel Müdürü İsmail Köse, PTT’nin Cumhuriyet tarihi boyunca
postadan telgrafa, radyodan telefona kadar birçok yeni teknolojinin Türkiye’de
kullanılmasını ve yaygınlaşmasını sağlayan, öncü ve yenilikçi bir kurum olduğunu
vurguladı.

PTT’nin “Dünün tecrübesini günün teknolojisiyle birleştirmek” ilkesiyle ve “hizmeti
vatandaşın ayağına götürmek” iddiasıyla, hiç vakit kaybetmeden dijital dönüşüm
çalışmalarına başladığını vurgulayan Köse, şunları kaydetti: “Dijital dönüşümle
birlikte verimlilik, hizmet kalitesinin arttırılması ve hizmet yelpazesinin
genişletilmesi mümkün olmaktadır. PTT AŞ’de dijitalleşme stratejimizi belirlerken
bu yaklaşımı benimsedik. Bütün hizmetlerimizin dijital ortama taşınacağı bir
dönüşüm sürecini başlatmanın yanı sıra, PTT AŞ’nin dijital bir dünyada nasıl
hizmet verebileceği üzerine yoğunlaşarak yol haritamızı çağın gereklerine ve
imkânlarına göre yeniden biçimlendirdik.”

Postacılıkta; Kayıtlı Elektronik Posta ve e-Tebligat gibi dijital posta hizmetlerini
müşterilerine sunduktan kısa süre içinde, kullanıcı sayısında ve kullanım oranında



PTT AŞ'den Baksı Müzesi Konulu
Anma Pulu ve Posta Kartları

artışlar yaşandığını belirten Köse, “Bu durum, PTT tarafından başlatılan dijital
dönüşüm sürecinin ne kadar doğru, yerinde ve gerekli olduğunu göstermiştir. PTT
AŞ, bu alandaki çalışmaların devamı olarak, yakın geçmişte müşterilerine e-
Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-Apostil ve e-Bilet hizmetlerini de takdim etti” dedi.

PTT AŞ’nin e-Ticarette küresel bir oyuncu olmak hedefiyle faaliyetlerini yurt dışına
taşıdığını kaydeden Köse sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin milli e-Ticaret
platformu ePttAVM.com’da elde edilen tecrübeyi kullanarak dünyada gelişen e-
ticaret dinamiklerine uyum sağlamak, KOBİ’lere ürünlerini hızlı ve kolay yurtdışına
satabilme imkânı sunmak ve ülkemiz ihracat hedeflerine katkı sağlamak amacı ile
ready2sale.com e-ihracat platformunu kurduk.”

Dünyanın en sıra dışı müzelerinden Baksı’nın PTT tarafından anma pulu ve
posta kartı yayımlandı.



Bayburt’ta şehrin 45 kilometre dışında, tepenin üzerine kurulu özgün bir kültürel
etkileşim merkezi olan Baksı Müzesi’nin kültürel ve sosyal alanlarda da ülke
değerlerine sahip çıkan PTT AŞ tarafından anma pulu ve posta kartı yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonunda 25 Şubat tarihinde
Bayburt Baksı Müzesi Konulu Pul İmza Töreni ve Türk Halk Müziği Konseri
gerçekleşti. Anma pulu ve posta kartlarının yayımlanması üzerine Baksı Müzesi
Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin KOÇAN ile PTT AŞ Genel Müdürü Kenan
BOZGEYİK İstanbul’da basın toplantısı düzenledi.

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin KOÇAN, müzenin Türkiye için önemi
ve PTT tarafından pul ve posta kartlarının yayımlanması ile ilgili olarak şunları
söyledi: “Baksı Müzesi’ni hayal ettiğim dönemlerde büyük kentler ve Anadolu
kırsalı arasında birbirinden kopuk iki yaşam modeli söz konusuydu. Merkez bir
yanıyla kültürel hafızasından adım adım uzaklaşırken, çağdaş olan ise bu
merkezlerde kendine alan açmaya çalışıyordu. Kırsal alan ise gurbet nedeniyle
hızla kültürel yabancılaşma ortamına sürükleniyordu. Bu iki durumu birbirine
bağlayan bir kültürel köprüye ihtiyaç vardı. Bu köprüyü Baksı Müzesi ile kurmuş
olmamız benim için çok büyük bir mutluluk. Şahsım adına bir başka mutluluk da
ülkemizin çok kıymetli kurumlarından PTT’nin, müzemizin pul ve posta kartlarını
yayımlamış olmasıdır. PTT, Baksı Müzesi’nin pul ve posta kartlarını basarak,
iletişim tarihimizin onurlu hafızasına Baksı Müzesi’ni katma cömertliğinde
bulunmuştur. Müzecilikte iletişim için bize yeni bir platform açan bu uygulamadan
dolayı Sayın PTT AŞ Genel Müdürü Kenan BOZGEYİK şahsında tüm katkısı
olanlara teşekkür ederim.“

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan BOZGEYİK, Baksı Müzesi’nin pul ve posta kartını
basarak müzecilik anlayışına yeni bir iletişim alanı açtıklarının altını çizdi.
Bozgeyik konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin köklü kurumu PTT AŞ,
179 yıllık tarihi boyunca, sosyal sorumluluk projeleriyle kültürel hayata yaptığı
katkıların yanı sıra gerek üstlendiği mesuliyet ve yürüttüğü faaliyetlerle gerek
ülkemizde yaygınlaşmasını sağladığı yeni teknolojilerle gerekse toplumun geneli
tarafından kullanılan ürün ve hizmetleriyle bizatihi kültürün bir parçası olmuştur.
Geçmişe bakınca PTT AŞ’yi görmekteyiz. Fakat PTT AŞ’de her kurum gibi içinde
bulunduğu zamanın gereklerini gözeterek ve imkânlarını kullanarak daima kendini
yenilemekte. Çünkü yenilenmeyen, yaşamıyor demektir. Bu nedenle, bütün
dünyanın çehresini değiştiren dijital devrim sırasında şirketimiz de çağın
gereklerini ve imkânlarını takip ederek topluma sunduğu ürün ve hizmetleri
güncellerken deyim yerindeyse geleceğin kültürünü inşa etmek üzere çalışmaya
başladı. PTT olarak, kültürel değerlerimize sahip çıkma ve onları devam ettirmeye
yönelik inisiyatif alıyoruz ve almaya devam edeceğiz.”



Shell & Turcas ile PTT’den sektörde
bir ilk: Şirket araçlarına özel HGS
hizmeti

 

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketi olan Shell & Turcas; posta, kargo,
bankacılık ve elektronik ticaret alanında hizmet sunan 179 yıllık geçmişiyle
Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan PTT AŞ ile iş birliği yaparak
yeni bir hizmeti müşterilerinin kullanımına sundu.

Türkiye'nin önde gelen, rekabetçi ve inovatif enerji şirketi olan Shell & Turcas,
küresel alandaki vizyonunu Türkiye’deki müşterilerine sunmaya devam ediyor.
Shell & Turcas, Türkiye’nin yerli ve milli kuruluşu PTT AŞ ile iş birliği yaparak
kurumsal müşteriler için yeni bir hizmet başlattı. Shell & Turcas, Shell Filo
Çözümleri içinde yer alan ürün portföyüne HGS hizmetlerini de ekleyerek, Shell
Taşıt Tanıma Sistemi müşterilerine HGS Ücretlendirme Noktalarında rahat ve hızlı
geçiş yapmak için HGS hizmeti verecek. Zaman ve maliyetten tasarruf
sağlanacak Firmalar, Shell & Turcas tarafından verilecek akaryakıt ve filo
hizmetleri dışında şirket araçlarının HGS geçişlerini Shell Filo Çözümleri ile
yönetecek, vadeli ödeme avantajından ve online raporlamadan yararlanarak,
geçiş ihlali cezalarından kurtulacak. Shell & Turcas’ın kurumsal müşterileri, HGS



ücretlendirme noktalarındaki gişelerinden beklemeden geçmeyi sağlayan Hızlı
Geçiş Sistemi (HGS) etiketlerini kolayca temin edebilecek ve ödemelerini mevcut
Shell Taşıt Tanıma Sistemi hesabından gerçekleştirecek.

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu
bilgileri verdi: “Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen enerji şirketi Shell ile
kurumumuz arasında çok önemli bir iş birliğine imza attık. Bu iş birliği sayesinde
şirketler için filo yönetimini daha verimli hale getirmek adına Shell ile birlikte HGS
hizmeti sunacağız. PTT AŞ, faaliyet alanı geniş bir kurum. Kargo, lojistik,
bankacılık, e-ticaret, sigortacılık gibi birbiriyle entegre farklı faaliyet alanlarında
hizmet veriyoruz. Sunduğumuz hizmetlerle tüketicilerin alışverişten ulaşıma kadar
günlük hayatta yaşam tarzını kolaylaştırıp daha modern hale getirmeyi
hedefliyoruz. Bunu da PTT AŞ olarak 2023 yılı hedefimiz olan 5 binin üzerinde
noktamızı 15 bine ve 43 bin çalışan sayımızı 100 bine çıkarmakla mümkün
kılacağız. Vatandaşlarımız evinden çıktığında 20 dakika içinde bir PTT iş yerine
ulaşacak.”

Shell’den HGS almanın avantajları:

• Önden bakiye yüklemeye gerek kalmadan, mevcut Shell’de tanımlı ödeme
hesabından nakit kullanımını daha verimli yönetmek mümkün.

• Haftalık geçişlerin tamamı tek faturaya yansıtılır ve vadenin sonunda tahsil edilir.
• HGS geçişleri ve yakıt tüketimleri Shell Taşıt Tanıma Sistemi internet sitesi
üzerinden entegre olarak raporlanır, plaka ve filo bazında analiz edilebilir.

• Tüm HGS geçişleri Shell Taşıt Tanıma Sistemi internet sitesi üzerinden kolaylıkla
takip edilebilir. • HGS etiket bakiyesinin tek tek takip edilmesi gerekmez.

• HGS etiketleri Shell TTS web sitesi üzerinden talepte bulunmak mümkün ve
teslimat başvuranın adresine gerçekleştiriliyor.

• HGS ücretlendirme noktaları geçişlerinde alt veya üst limit sınırlaması olmadan
geçiş yapılabilir.

• Bakiye yetersizliğinden dolayı ihlal sorunu yaşamaz, ceza ödemezsiniz.



Şampiyon Filenin Güvercinleri

PTT Spor Kadın Voleybol Takımı Sultanlar Liginde Filenin Güvercinleri
Şampiyon Oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2018-2019 sezonu 1. Lig Bayanlar Play-Off
finallerinde son maçını Sarıyer Belediyesine karşı kazanan PTT Spor Kadın
Voleybol takımı, şampiyon olarak adını Sultanlar Ligine yazdırdı. Yüzmeden
atletizme, tekvandodan buz hokeyine pek çok branşta önemli milli takım
sporcuları yetiştiren PTT Spor Kulübü, Kadın Voleybol Takımı ile büyük başarı
elde etti. TVF 1. Lig Bayanlar Play-Off’da mücadele eden PTT Spor Kadın
Voleybol Takımı, sezon başındaki Sultanlar Ligine yükselme hedefini
gerçekleştirdi. Bu sezon oynadığı ilk 20 maçı da kazanarak lige hızlı bir giriş
yapan Filenin Güvercinleri, TVF1. Lig Bayanlar Play-Off finallerinde son maçında
Sarıyer Belediyesini 3-2 yenip şampiyon olarak adını Sultanlar Ligine yazdırdı.
PTT Kadın Voleybol Takımı, Eskişehir'deki Yenikent Şehit Anıl Gül Spor
Salonu'nda, Ankara İlbank, Altınbaş Üniversitesi, Yeşilyurt ve Sarıyer Belediyesi
ile oynadığı maçlar sonunda şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Teknolojik yenilikleri getirmede öncülük eden bir vizyonun yanı sıra sanata ve
spora her bakımdan destek vermeyi sosyal sorumluluk kabul eden bir yaklaşım
benimseyen PTT AŞ, PTT Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatı
mensuplarına çeşitli spor faaliyetlerini yaptırma olanağı sağlamak, karşılıklı sevgi



PTT AŞ’den Kuzey Kıbrıs'ta Milli
Pul Sergisi

ve saygıyı yerleştirmek amacıyla 2010 yılında PTT Spor Kulübünü kurdu. Köklü
bir spor geleneğine sahip PTT Spor Kulübü, yıllardır her branşta sporcu
yetiştirerek milli takımlara oyuncu gönderiyor. Ülke sporuna destek vermek
hedefiyle yola çıkan PTT Spor Kulübü, bu kapsamda spor branşlarının
geliştirilmesi için yetenekli gençlerin antrenmanlarının, eğitimlerinin ve onları
yetiştirecek olan antrenörlerinin her zaman yanında bulunuyor.

PTT AŞ, KKTC Posta İdaresi ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu
işbirliği ile 15-20 Nisan 2019 tarihleri arasında “Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Millî Pul Sergisi” düzenledi. 

PTT AŞ tarafından, 15-20 Nisan 2019 tarihleri arasında Lefkoşa Bedesten Kültür
Merkezi’nde düzenlenen sergi alanında, konuya ilişkin “Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Millî Pul Sergisi 15-20.04.2019 LEFKOŞA” ibareli özel tarih damgası



PTT AŞ ve Anadolu
Üniversitesi’nden Örnek İşbirliği

kullandırılmaktadır. Sergi ile ilgili üretilen özel tarih damgalı zarflar 3,00 TL
bedelle, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep uygulamasında
ve etkinlik alanında bulunan filateli standında satışa sunuldu.

Ayrıca, 15 Nisan 2019 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Pul Sergisi
konulu Özel gün Zarfı 3,50 TL bedelle satışa sunuldu. Aynı gün, “PTT Pul Müzesi
Anafartalar Mah. Atatürk Bulv. No:13 Ulus/ANKARA” adresinde mesai saatleri
içerisinde “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Pul Sergisi 15.04.2019 ANKARA”
ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ile PTT AŞ arasında işbirliği protokolü
imzalandı. 

Protokol ile Kampüs Kartların basımından, öğrencilerin el emeği ürünlerinin



ePttAVM üzerinden satışına kadar birçok alanda işbirliğine gidildi. PTT AŞ Genel
Müdürü Kenan Bozgeyik ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan
Çomaklı’nın katıldığı imza töreninde gerçekleşecek ortak projeler açıklandı.

Yapılacak işbirliği ile Anadolu Üniversitesi öğrencileri PTT’nin hizmetlerinden
ayrıcalıklı olarak yararlanacak. Anadolu Üniversitesi, PTT’nin Dijital Arşiv
hizmetinden kullanabilecek. Üniversite tarafından yeni öğrencilere ya da tanıtım
amaçlı potansiyel adaylara gönderilecek her türden basılı tanıtım broşürü gibi
ürünlerin baskı işlemleri Birleşik Posta ile yapılacak. Bu sayede üniversitenin
baskı, ambalajlama ve postalama maliyetlerinin asgari seviyeye indirilmesi
hedefleniyor.

İşbirliği kapsamında, Açık Öğretim Fakültesi kitapları, sınav kitapçıkları, dergileri
gibi basılı yayınları PTT Kargo ile taşınacak. İmza töreninde konuşan PTT AŞ
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, protokoller kapsamında PTT AŞ’nin yalnızca
kültür ve sanatta değil, bilim ve teknolojide de akademiyle iş birliği yaptığını
söyleyerek, “PTT olarak, üniversitelerle birlikte ARGE çalışmaları yürüterek
kurumların ve ülkemizin teknoloji alanındaki gelişimine katkıda bulunmaktayız”
dedi.

PTT’den Anadolu Üniversitesine Özel Pul PTT tarafından, Anadolu Üniversitesi
Rektörlüğü amblemi ve Rektör Sayın Çomaklı adına kişisel pul basılacak.
Üniversite eğitimini dereceyle tamamlayan öğrencilere, üniversitede uzun yıllar
hizmet veren öğretim üyelerine de kişisel pul basımı gerçekleştirilecek. Protokol
kapsamında, üniversitede filateli kulüpler kurulacak ve görsel sanatlar, resim,
grafik tasarımı bölümü öğrencileri için pul eskiz yarışmaları düzenlenecek. PTT
tarafından basılacak Kampüs Kartları ile üniversite öğrencileri, akademik ve idari
personel tarafından kimlik kartı olarak kullanılabilmesi ve üniversite içi
yemekhane, kütüphane, sosyal tesis gibi alanlarda kampüs kart ile finansal işlem
yapılabilmesi sağlanacak. Öğrencilerin ürünleri ePttAVM’den satılacak Güzel
Sanatlar Fakültesinde tasarlanan ya da üniversiteye özel tişört, kupa, kalem,
ajanda, takvim gibi ürünler ePttAVM üzerinden satışa sunulacak. Ayrıca,
üniversite bünyesindeki öğrenciler, çalışanlar ve öğretim üyeleri ePttAVM
üzerinden yapacakları alışverişlerde indirim kazanacak.

Anadolu Üniversitesi yerleşkesine kurulacak PTT Matik ile öğrencilerin bankacılık
işlemlerine kolaylık sağlanırken, Kargomat hizmeti ile öğrenciler ve üniversite
personeli kargo gönderilerine rahatlıkla ulaşabilecek. Kampüs içerisinde uygun
görülen bölgelere Mektup Atma Kutusu yerleştirilecek ve Posta Kahvesi
öğrencilerle buluşacak. PTT AŞ, Anadolu üniversitesi öğrencileri ve üniversite
personeline özel uygun tarifeli Pttcell hizmeti sunacak. Ayrıca, üniversitenin
yapacağı toplu duyurularda PttTel uygulamasının kullanılması sağlanacak.



PTT AŞ'den "Tarihi Saat Kuleleri"
Konulu Anma Pulu

Anadolu Üniversitesindeki Yüksek Lisans ve Doktora Programlarından PTT AŞ
çalışanlarının yararlanması konusunda da gerekli destek üniversite tarafından
sağlanacak.

PTT AŞ tarafından 2017 yılında ‘İzmir Saat Kulesi’ ve 2018 yılında
‘Dolmabahçe Saat Kulesi’ görsellerine yer verilerek tedavüle sunulan ‘Tarihi
Saat Kuleleri’ konulu anma pulu serisine 2019 yılında da devam ediliyor.

Bu kapsamda ‘Büyük Saat Kulesi’ görseline yer verilecek tek değerli anma pulu ile
ilk gün zarfı 2 Nisan 2019 tarihinde tedavüle sunuldu. Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından “Tarihi Saat Kuleleri” konulu anma pulu, 2019
yılı Pul Emisyon Programı kapsamında bugün tedavüle sunuldu. Posta pulunun
yer aldığı portföy içerisinde; “Tarihi Saat Kuleleri” konulu 2 TL bedelli (36x78 mm
boyutunda) Anma Pulu, söz konusu pula ait (140x210 mm boyutunda) 3,50 TL



PTTBANK'tan Ulaşılabilir Hizmet
Anlayışı

bedelli ilk gün zarfı PTT işyerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde
ve filateli cep uygulamasında satışı gerçekleştirildi. Söz konusu filatelik ürünlerin
satışı ile aynı tarihte “Cemalpaşa PTT Merkez Müdürlüğü / Adana” adresinde
“Tarihi Saat Kuleleri 02.04.2019 ADANA” ibareli ilk gün damgası kullandırıldı.

PTT AŞ, Türkiye’de başka hiçbir banka şubesinin bulunmadığı bin 280 ve
başka hiçbir banka ATM’sinin olmadığı 91 yerleşim yerinde tüm
vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılıyor. 

PTT AŞ, posta, kargo, lojistik, e-ticaret ve sigortacılık dışında PTTBank ile
bankacılık alanında da ayrıcalıklı hizmet sunuyor. PTTBank, Türkiye’de başka
hiçbir banka şubesinin bulunmadığı bin 280 ve başka hiçbir banka ATM’sinin
olmadığı 91 yerleşim yerinde müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılıyor.

PTTBank müşterisi olsun olmasın tüm vatandaşların ATM’de yapacağı işlemler,



PTT AŞ'ye 3 Ödül Birden

hem kartlı hem de kartsız olarak PTTMatik’lerde kolayca gerçekleştirilebiliyor.
PTTKart ile PTTMatik’lerde emekli maaşı ve yardım ödemesinden, para yatırma,
para çekme, başka hesaba para aktarma ve bakiye sorgulama, anlaşmalı banka
kredi kartı tahsilatına kadar birçok işlem yapılabiliyor. PTTBank ayrıca, internet
bankacılığı kapsamında, İnternet Bankacılığı Sözleşmesi ile hesabınız üzerinden
para transferi (hesaplar arası, mobil havale, isme havale, ileri tarihli bankaya
havale, EFT işlemleri aynı gün), GSM, telefon, elektrik, su, doğalgaz ve anlaşmalı
kurum tahsilatı gibi birçok farklı hizmetten yararlanma imkânı sağlıyor.

PTTBank hesap sahiplerinin kullanımına sunulan maestro, visa ve troy logolu
PTTKart’lar ile müşteriler, hesabındaki parayı PTTMatik’lerin yanı sıra dünyanın
her yerinde hem nakit ihtiyaçlarında hem de alışverişlerde kullanabiliyor. Üstelik
PTTKart ile PTTMatik’lerden nakit çekimine ek olarak hesap hareketleri, para
aktarma, para yatırma, fatura ödeme gibi tüm bankacılık işlemleri 7 gün 24 saat
kesintisiz yapılabiliyor. PTTBank’ın sağladığı bir diğer hizmet ise nakit para
taşımaya gerek duymadan yurt içi ve yurt dışında yapılacak alışverişlerden
oluşuyor. Müşteriler, yurt içi ve yurt dışında maestro kart kabul eden tüm iş
yerlerinde bakiyeleri kadar alışveriş yapabiliyor. İnternet üzerinden de alışveriş
imkanı sunan PTTKart, 3D Secure satış yapan e-ticaret portallarından, SMS
doğrulama yöntemi ile güvenli alışveriş imkanı sunuyor.



PTT AŞ lojistik ve kargo taşımacılığı alanlarındaki başarısı üç büyük
üniversite tarafından ödüllendirildi. 

İstinye Üniversitesi tarafından düzenlenen “İstinye Ödülleri” kapsamında “En iyi
Kargo Şirketi” ödülü PTT AŞ’nin oldu. Hacettepe Üniversitesi “Yılın En İyi Lojistik
Firması Ödülü” ve Maltepe Üniversitesi de “Yılın Lojistik Şirketi Ödülü” PTT AŞ’ye
vermişti. Maltepe Üniversitesi tarafından 9’uncu kez düzenlenen ve sektörün
önemli isimlerini ağırlayan “Geleneksel Lojistik ve Ticaret Buluşması”nda “Yılın
Lojistik Şirketi Ödülü” de PTT AŞ’ye verildi. Ödülü, Maltepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Şahin Karasar’ın takdimiyle PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz
Akbulut aldı. Akbulut, PTT AŞ, ülkemizin tüm alanlarına gerek yatırım gerekse
hizmet götürmeyi sürdürecek” diye konuştu.

İstinye Üniversitesi tarafından düzenlenen “İstinye Ödülleri” töreninde “En iyi



Kargomat Hizmeti Yaygınlaşıyor

Kargo Şirketi” ödülünü İstinye Üniversitesi Rektörü Melih Ulu’nun elinden PTT AŞ
Posta ve Kargo Hizmetleri Daire Başkanı Selahattin Ekinci aldı. Ödül töreninde
konuşan Selahattin Ekinci, PTT AŞ’nin gelişen ve değişen dünyada sektörün
gereklerine cevap vermek adına yoğun bir şekilde çalışan yerli ve milli bir şirket
olduğunu söyledi. PTT’nin 179 yıllık ulu bir çınar olduğunu vurgulayan Ekinci,
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yazının icadının ardından, mektup taşımacılığını,
telgrafın icadıyla telgrafı ve telefonun icadıyla telefonu hizmet sürecine katarak
yoluna devam eden bir ulu çınardır PTT. Teknolojinin gelişimine uygun bir şekilde,
sektörün gerekliliklerine uygun olarak yürüttüğümüz mücadeleyi yakından izleyen
ve gören gençleri tebrik ediyorum. Gençlerimize şirketimiz adına şükranlarımızı
sunuyoruz.” Ödül töreninin ardından Ekinci, PTT tarafından İstinye Üniversitesi
Rektörü Melih Ulu adına yapılan kişisel pul çalışmasını takdim etti.

PTT AŞ, sürdürülebilir hizmetlerini çeşitli platformlarda ödüllerle taçlandırıyor.
Bundan önce Hacettepe Üniversitesi tarafından ikincisi düzenlenen Kristal Geyik
ödülleri töreninde, Yönetim-Finans Kategorisi kapsamında “Yılın En İyi Lojistik
Firması” ödülünü PTT Lojistik adına, PTT AŞ Lojistik Daire Başkanı Ali İhsan Koç
aldı. Törende konuşan PTT AŞ Lojistik Daire Başkanı Ali İhsan Koç, PTT AŞ’nin
179 yıldır var olan köklü bir kuruluş olduğunu belirtti.

 

 



 

Kargomat Ankara, İstanbul ve İzmir'den sonra Bursa ve Antalya'ya geliyor.

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, pilot bölge olan Ankara, İstanbul ve
İzmir’de başlayan Kargomat hizmetinin Bursa ve Antalya’da da hayata geçeceği
müjdesini verdi. PTT AŞ kargomat hizmetiyle kargo ulaşımında büyük kolaylık
sağlıyor. Vatandaşların kendilerine ulaştırılacak kargoları günün istenen saatinde,
istedikleri noktadan, gönderilen şifrelerle alabilmelerine imkân sunan kargomatlar
Ankara, İzmir ve İstanbul’dan sonra şimdi Bursa ve Antalya’da da başlıyor.

PTT AŞ Genel Müdür Kenan Bozgeyik, Ankara, İstanbul ve İzmir’de 141 adet
olan kargomatlara yenilerinin ekleneceğini açıkladı. Bozgeyik ayrıca, Bursa ve
Antalya’da da kargomat hizmetlerinin başlayacağının müjdesini verdi. Pilot bölge
Ankara’daki kargomat cihazlarının sayısının da önümüzdeki dönemde artacağını
kaydeden Bozgeyik, “İzmir ve İstanbul’a da yeni kargomat cihazlarımızı
yerleştireceğiz. Kargomat hizmetini ülkemizde yaygınlaştırma çalışmalarımızı
yürütüyoruz. İlk olarak Bursa ve Antalya illerimizde bu hizmetimizi hayata
geçireceğiz” dedi.



PTT Türkiye'nin Her Yerinde

Yerli ve milli olan PTT Kargomatlar, kargo hizmetlerinde vatandaşların evde
bulunamadıkları durumlarda yaşanan sorunların çözümünde etkili bir yol oynuyor.
Kargo işlemleri esnasında alıcının cep telefonu bilgilerinin alınması şartıyla
adreste teslimi sağlanamayan ihbarlı gönderiler alıcının adresine en yakın
kargomatlara bırakılıyor. Ayrıca, vatandaşlar kargolarını PTT iş yerlerinden
kargomat varışlı olarak da gönderebiliyorlar. Vatandaşlar gönderilerini bu
cihazlardan mesai saatleri dışında da kolayca alabiliyor.

Vatandaşlar, SMS yoluyla kendilerine gönderilecek olan akıllı şifre ile SMS
içeriğinde adresi belirtilen “PTT Kargomat 7/24” cihazından gönderilerini teslim
alabilecek. Alıcısına adresinde teslim edilemeyen veya kargomat adresi varışlı
gönderiler, çeşitli ebatlara sahip çelik konstrüksiyondan oluşan kutularda emniyetli
bir şekilde muhafaza ediliyor. PTT AŞ, gönderilerin muhafaza edildiği kutuların,
alıcı tarafından T.C. kimlik numarası ve akıllı şifre girişi ile açılmasını sağlayarak,
güvenliği en üst düzeyde tutmayı amaçlıyor. Ayrıca vatandaşlar, IOS ve Android
işletim sistemli akıllı telefonlarına Kargomat 7/24 uygulamasını indirerek kargomat
cihazına bırakılmış gönderisine ait QR kodunu cihazın barkod okuma bölmesine
göstererek akıllı şifre girmeden gönderisini teslim alabiliyor.



Tüm görüş ve önerilerinizi e-bulten@ptt.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

Türkiye'nin köklü kuruluşu PTT AŞ, hizmet ağını genişletmeye hız kesmeden
devam ediyor. Adana, Ankara, Denizli, Düzce, İstanbul, Kahramanmaraş,
Karaman, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak,
Van PTT Başmüdürlükleri bünyesinde 30 adet iş yeri Nisan ayında hizmete açıldı.
Bir dünya markası olma yolunda eminadımlarla ilerleyen PTT AŞ, 2023 yılına
kadar işyeri sayısını 15 bine ulaştırmayı hedefliyor.

http://www.ptt.gov.tr/
http://twitter.com/PTTKurumsal
http://www.facebook.com/Ptt.Kurumsal
http://www.instagram.com/pttkurumsal
mailto:e-bulten@ptt.gov.tr


Dergilerimizi ve diğer yayınlarımızı incelemek için lütfen buraya tıklayın.

https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/BilgiBankasi.aspx#ptt_yayinlarimiz

