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PTT AŞ'den E-Ticarette Afrika Atılımı

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile
Tunus Dijital Ekonomi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı
arasında Dünya Posta Birliği'nin (UPU) Ecom@Afrika Projesi kapsamında "E-Ticaret İş Birliği Anlaşması" 3 Mayıs 2019
tarihinde İstanbul’da imzalandı.
İdari Konsey Başkanlığını Türkiye adına PTT AŞ’nin yürüttüğü
UPU tarafından “Dünyada e-ticaret gelişmişlik düzeyini dengelemek” amacı kapsamında Afrika kıtasına yönelik olarak tasarlanan
“Ecom@Africa” projesi, Afrika ülkelerinin kapsayıcı bir erişimle
e-ticaret sistemine dâhil olmasını hedefliyor.
PTT’nin öncülük ettiği projenin hayata geçirilmesine yönelik
olarak proje kapsamında yer alan kilit ülkelerden Tunus İletişim
Teknolojileri ve Dijital Ekonomi Bakanı, UPU Genel Müdürü ve
ilgili ülkelerin Posta İdarelerinin Genel Müdürlerinin katılımı ile
gerçekleştirilen Ecom@Afrika Projesi kapsamında Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan "E-Ticaret İş Birliği
Anlaşması açılışında konuştu.

Bakan Turhan PTT'nin e-ticaret sistemine Afrika'da daha kapsayıcı
bir şekilde erişim sağlanabilmesi ve Afrika menşeili ürünlerin dünyaya sunulması noktasında önemli roller üstleneceği kanaatinde
olduğunu dile getirerek, “2016'da Türkiye'de gerçekleştirilen 26.
Dünya Posta Kongresinde belirlenen İstanbul Stratejisi kapsamında UPU tarafından tasarlanan Ecom@Africa projesi son derece
önemlidir.” diye konuştu.
İmza töreni açılışında konuşan PTT AŞ Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik, dünyada kendi e-ticaret platformuna sahip olan az
sayıdaki posta idaresinden biri olan PTT AŞ’nin bu alandaki en iyi
örneklerden birine sahip olduğunu ifade etti. Projenin anahtar ülkelerinden olan Tunus ile bu girişimin hayata geçirilmesi için önemli
bir adım attıklarını anımsatan Bozgeyik, söz konusu çalışmanın
dünya ticaretinin şeklini usulünü ve yerini değiştirecek bir proje
olacağını vurguladı.
Kenan Bozgeyik şu ifadeleri kullandı: Bizi bugün bir araya getiren
ve tüm dünyada e-ticaret gelişmişlik düzeyini dengeleme hedefiyle
ortaya konan Ecom@Afrika projesinin temel amacı; dünyada
yaşanan dönüşümü doğru yönetebilmek için gerekli senkronizasyonun oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Bugün projenin
anahtar ülkelerinden olan Tunus ile bu girişimin hayata geçirilmesi
için önemli bir adım atıyoruz. Tunus altyapı yatırımlarına başlamış
durumda, biz de bu alandaki uygulama tecrübemizle katkı sağlamak için irademizi ortaya koyuyoruz."
Açılış konuşmalarının ardından PTT AŞ Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik, UPU Genel Sekreteri Bishar Hussein ve Tunus Posta
İdaresi Üst Yöneticisi (CEO) Jawher Ferjaoui tarafından iş birliği
anlaşması imzalandı.

Milli Mücadele Şehitleri Tarihi Postanede Anıldı

PTT AŞ, 2019-2023 yılları içerisinde kongreler döneminden
başlayarak Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar olan dönemi
kapsayan süreci adım adım etkinlikler ve pul sergilerinin yanı
sıra yıl sonunda tedavüle sunulacak “Millî Mücadele’nin
100.Yılı Koleksiyonu” ile taçlandıracak.
Cumhurbaşkanlığınca Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun
100. Yılı kutlamaları için yayımlanan genelgede kutlama etkinliklerinin, yıl boyunca İstanbul-Samsun-Amasya-ErzurumSivas-Ankara güzergâhı başta olmak üzere tüm Türkiye’de
gerçekleştirileceği bildirilmesi üzerine PTT AŞ, Milli
Mücadele’nin 100. Yılı etkinliklerini İstanbul’da başlattı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıkarak
19 Mayıs’ta Samsun’a ulaşmasıyla başlayan Millî Mücadele’nin,
100’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerinin başlangıç
noktası olarak PTT Sirkeci Tarihi Büyük Postane Binasında basın
toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan,
PTT AŞ’nin Türk milletinin unsurlarından birisi olarak topyekûn
girişilen Milli Mücadelede yer alarak, İstiklal Harbi’nin neticesine
etki edecek kadar önemli vazifeler üstlendiğini vurguladı. Mustafa
Kemal Atatürk’ün 1. Dünya Savaşının telgraflarla kazanıldığını
söyleyerek posta ve telgrafçıların Türk Vatanına yaptıkları büyük
hizmeti vurguladığını hatırlatan Turhan, “Bu durum, posta ve
telgraf teşkilatımızın İstiklal Harbi sırasında yürüttüğü muhaberat
görevinin ne kadar hayatî olduğuna işaret etmekte” dedi.
PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise tarihi bir ana tarihi bir
yerde tanıklık ettiklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın vizyonu
bakanımızın liderliği ile önemli bir çalışmaya başlıyoruz. İstiklal
Harbi’nde cephede ve cephe gerisinde oldukça önemli vazifeler
üstlenen Posta ve Telgraf Teşkilatı, Millî Mücadele’nin 100’üncü
yıl dönümü kapsamında yurt genelinde düzenlenen etkinliklere de
kurum tarihine yaraşır, kapsamlı bir programla katılıyor” dedi.
Konuşmalardan sonra PTT tarafından Milli Mücadele'nin 100.yıl
dönümüne özel hazırlanan özel gün zarfı Bakan Turhan ve Genel
Müdür Bozgeyik tarafından imzalandı. “Millî Mücadele 100.
Yılında” konulu ilk gün zarfı ve anma pulu 19 Mayıs tarihinde
tedavüle sunuldu.

PTT AŞ'den Anneler Gününe Özel Kampanya

PTT AŞ Anneler Gününe özel kargo indirimi uygulaması
başlattı. Yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargolarını kapsayan uygulama, 6 – 10 Mayıs 2019 tarihlerinde geçerli oldu.
Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini geliştirerek müşterilerine güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan PTT AŞ, özel gün ve haftalara
yönelik gerçekleştirdiği kampanyalarıyla da adından söz ettiriyor.
Müşteri memnuniyetini daima önde tutarak, müşterilerinin
hayatını kolaylaştıran PTT AŞ, Anneler Gününe özel olarak kargo
indirimi ve kişisel pul basımı gerçekleştirdi. Anneler Gününden
önceki 5 iş günü içerisinde (6 Mayıs – 10 Mayıs 2019 ) yurtiçi
varışlı APS Kurye ve posta kargosunda yüzde 30 indirim uygulandı.
Anneler gününden önceki 5 iş günü içerisinde ( 6 Mayıs – 10
Mayıs 2019) tarihleri arasında PTT Başmüdürlüklerine başvuran
anne ve çocukların fotoğrafları çekilerek kişisel pulları hizmet
bedeli alınmadan kendilerine teslim edildi.
PTT AŞ ayrıca tebrik kartı gönderme alışkanlığının hatırlatılması
ve gelecek nesillere hatıra bırakılması için Anneler Gününe özel
tebrik kartı da hazırladı.

Tasarlanan çeşitli görsellerden oluşan özel tebrik kartları ücretsiz
olarak PTT hizmet noktalarında müşterilerle buluştu.
Ayrıca, yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerinin
üzerine yapıştırılmak üzere kampanya görselinden oluşan
etiketler hazırlandı. Tebrik kartları ve etiketler PTT işyerlerinden
temin edilebilmektedir.

PTT AŞ'den "Çiçekler Konulu Resmi Posta
Pulları

PTT AŞ tarafından Ebru sanatçısı Atilla CAN’ın yapmış
olduğu Ebru sanatı eserlerinin görsellerine yer verilerek
hazırlanan 6 (altı) değerli “Çiçekler (Ebru) Konulu Resmi
Posta Pulları” 27 Mayıs 2019 tarihinde tedavüle sunuldu.
PTT AŞ tarafından Çiçekler (Ebru) Konulu Resmi Posta Pulları
27 Mayıs 2019 tarihinde tedavüle çıktı. Posta pulunun yer aldığı
portföy içerisinde; “Çiçekler (Ebru) Konulu Resmi Posta Pulları”
(19x26 mm boyutunda) 10 Kuruş, 20 Kuruş, 50 Kuruş, 1 TL, 2 TL
ve 16,20 TL bedelle PTT işyerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa
sunuldu.

PTT AŞ Adına Türkiye'yi Temsil Edecek
Mektup Belirlendi

Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union-UPU) tarafından
düzenlenen “48. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma
Yarışması”nın Türkiye seçmeleri Milli Eğitim Bakanlığı ile
PTT AŞ işbirliğiyle gerçekleştirildi.
Bu yıl “En Sevdiğin Kahramanına Bir Mektup Yaz” temasının
işlendiği yarışmaya Türkiye genelinden mektuplar gönderildi. Bu
mektuplardan şartnameye uyanlar değerlendirmeye alındı. Ankara
Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT AŞ yetkililerinden
oluşan bir komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda
ilk 3'e giren mektuplar belirlendi.
Yarışmada birinciliğe Fatmagül Tören (Gaziantep Sabahattin
Zaim Sosyal Bilimler Lisesi) hak kazanırken, Tayyip Kurt
(Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi) ikinci, Gülcan
Çinik (Bursa Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi) üçüncü oldu.
Fatmagül Tören’in mektubu “48. Uluslararası Gençler İçin
Mektup Yazma Yarışması”nda Türkiye'yi temsil etmek üzere
Dünya Posta Birliği'ne gönderilecek.

PTT AŞ’nin yaklaşık 2,5 yıldır İdari Konsey Başkanlığı'nı yürüttüğü Dünya Posta Birliği, 1971'den bu yana “Uluslararası Gençler
İçin Mektup Yazma Yarışması” düzenliyor. 15 yaş ve altındaki
gençlere yönelik yarışma, mektup yazma alışkanlığının kazanılmasına, duygu ve düşünceleri ifade etme yeteneğinin gelişmesine,
posta hizmetlerinin önemine yönelik farkındalık oluşmasına ve
uluslararası dostlukların pekişmesine katkı sağlıyor. Yarışma için
her yıl Dünya Posta Birliği tarafından bir tema belirleniyor.
Ülkeler bu tema çerçevesinde ulusal düzeyde bir yarışma
gerçekleştiriyor ve birinciliğe hak kazanan mektup Dünya Posta
Birliği'ne gönderiliyor. Birlik tarafından oluşturulan jüri, mektupları değerlendirerek yarışmanın birincisini seçiyor.

PTT AŞ'den "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı"
Konulu Anma Pulu

PTT AŞ tarafından Türkiye’yi uluslararası bilim alanında
başarılarıyla temsil etmesi ve 2019’un Prof. Dr. Fuat Sezgin
yılı seçilmesi münasebetiyle “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı”
konulu anma pulu ve ilk gün zarfı 14 Mayıs 2019 tarihinde
tedavüle sunuldu.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından
“2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” konulu anma pulu 2019 yılı Pul
Emisyon Programı kapsamında 14 Mayıs 2019 tarihinde tedavüle
çıktı. Posta pulunun yer aldığı portföy içerisinde; "2019 Prof. Dr.
Fuat Sezgin Yılı" konulu 2 TL bedelli (36x52 mm boyutunda)
Anma Pulu, söz konusu pula ait (140x210 mm boyutunda) 3,50
TL bedelli ilk gün zarfı PTT İşyerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa
sunuldu.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT Pul
Müzesi Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus/ANKARA"
adresinde "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı 14.05.2019
ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırıldı.

PTT AŞ ve MYK'dan Mesleki Yeterlilik
Protokolü

PTT AŞ ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında
işbirliği protokolü imzalandı.
Protokol kapsamında, Postacı ve Kargo Dağıtım Elemanının
ulusal meslek standardı ve yeterliliği asgari olarak belirlenecek.
Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin ardından, mesleki personele
MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilecek.
179 yıldır Türkiye’nin her bölgesinde kargo ve lojistik alanında
hizmet veren PTT AŞ meslek standartlarını belirlemek için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile protokol imzaladı. PTT AŞ’nin
yürüttüğü faaliyetler kapsamında görev alan personelin meslek
standartlarının ve yeterliliklerinin hazırlanması konusunda
yapılan işbirliğiyle “Postacılık” mesleğini icra eden kişilerin,
mesleki tanımları asgari olarak belirlenecek. Mesleğin icrası için
gerekli görevler, işlemler, başarım ölçütleri, bilgi ve beceriler ile
tutum ve davranışlar standarda kavuşacak.

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, protokol konuşmasında
PTT AŞ’nin bir dünya markası olma yolunda her gün bir yeniliğe
imza attığını söyledi. MYK ile yapılan işbirliği protokolü ile
vatandaşlarına daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını belirten
Bozgeyik açılım ve büyüme sürecinde bir holding yapısında
ilerleyen PTT AŞ’nin, ilerleyen dönemde birçok farklı meslek
kolunda da MYK ile işbirliği yapacağını kaydetti.
Protokol kapsamında Postacının ulusal yeterliliğinin de standartları belirlenecek. Posta ve kargo dağıtım elemanlarının ulusal yeterlilik alanında sahip olmaları gereken bilgi, beceri yetkinlikler
tanımlanacak ve belge sahibi olmak isteyen adaylara uygulanacak
teorik ve performans sınav yöntemleri oluşturulacak. Ulusal yeterliliklerin belirlenmesinin ardından bu alanda istihdam edilecek
nitelikli iş gücünün belirlenmesi ve sektörde istihdam edilebilirliklerinin sağlanması amacıyla, kalite güvencesi sağlanmış ölçme
ve değerlendirme süreçlerinin ardından, meslek mensuplarına
MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilecek.
Ulusal meslek standartlarının belirlenmesinin ışığında mesleğin
profili ortaya konacak, ulusal yeterliliklerde ise ölçme ve değerlendirme yöntemleri tanımlanacak. Hazırlanacak olan programlar
aynı zamanda ilgili alanda eğitim veren kurum/kuruluşlar
tarafından eğitim programlarına yansıtılacak.

PTT AŞ'den "Milli Mücadele'nin 100. Yılı"
Konulu Anma Pulu

PTT AŞ tarafından “Millî Mücadele’nin 100. Yılı” konulu ay
yıldız perforaj kullanılarak hazırlanan tek değerli anma
bloğu, ay yıldız perforaj kullanılarak hazırlanan gümüş
varak ve gofre uygulamalı seri numaralı tek değerli anma
bloğu, yirmi dört puldan oluşan yapışkanlı kağıda baskılı özel
tasarım blok pul, altın varak ve lak uygulamalı ilk gün zarfı
19 Mayıs 2019 tarihinde tedavüle sunuldu.
PTT AŞ tarafından “Milli Mücadele’nin 100. Yılı” konulu anma
bloğu, blok pul, altın varak ve lak uygulamalı ilk gün zarfı 2019
yılı Pul Emisyon Programı kapsamında 19 Mayıs 2019'da
tedavüle çıktı. Posta pulunun yer aldığı portföy içerisinde; "Millî
Mücadele'nin 100. Yılı" konulu 2 TL (55x95 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait (140x210 mm boyutunda)
3,50 TL bedelli ilk gün zarfı, 4 TL bedelli (65x85 mm boyutunda)
seri numaralı anma bloğu ile her biri 28x38 mm boyutunda 24
pullu özel tasarım blok pul 55 TL bedelle PTT İşyerlerinde,
PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Samsun PTT
Merkez Müdürlüğü/SAMSUN adresinde "Millî Mücadele'nin 100.
Yılı 19.05.2019 SAMSUN" ibareli ilk gün damgası kullandırıldı.

Filenin Güvercinleri Sultanlar Ligine
Hazırlanıyor

2019-2020 Sezonunda Sultanlar Liginde mücadele edecek olan
PTT Spor Bayan Voleybol Takımı Başantrenörü Bülent
Karslıoğlu ile yeni sezon için sözleşme imzalandı.
PTT AŞ 179 yıldır Türkiye’nin her bölgesine kargo, lojistik, sigorta, e-ticaret ve bankacılık başta olmak üzere birçok alanda hizmet
ağını genişleterek sürdürüyor. PTT AŞ, ekonomik ve sosyal
hayata katkısının yanında spor, kültür ve sosyal sorumluluk
alanında da Türkiye’ye fayda sağlamaya devam ediyor.
Spor alanında büyük başarılara imza atan PTT Spor Kulübü son
olarak Filenin Güvercinleri ile adından söz ettirmeyi başardı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2018-2019 sezonu 1. Lig
Bayanlar Play-Off finallerinde 14 Nisan 2019’da gerçekleşen son
maçını Sarıyer Belediyesine karşı kazanan PTT Spor Kadın
Voleybol takımı, şampiyon olarak adını Sultanlar Ligine yazdırdı.
Takımı büyük bir inanç ve motivasyonla lige hazırlayan PTT Spor
Bayan Voleybol Takımı Başantrenörü Bülent Karslıoğlu 2019 /
2020 Sezonunda Sultanlar Liginde mücadele edecek olan Filenin
Güvercinlerini yeni sezonda da çalıştıracak. Kurulduğu sene
Sultanlar Ligine yükselme başarısı gösteren PTT Spor Bayan
Voleybol Takımı, mücadelesine Voleybol Bayanlar 1.Liginde
Şampiyonluk yaşadığı Başantrenörü Bülent Karslıoğlu ile devam
etme kararı aldı.

PTT AŞ'den "2019 Turistik Seri" Konulu
Sürekli Posta Pulları

PTT AŞ tarafından Şemsi Paşa Külliyesi, Manavgat Şelalesi
ve Samsun görsellerine yer verilerek hazırlanan “2019 Turistik Seri” konulu üç değerli sürekli posta pulu ve ilk gün zarfı
24 Mayıs 2019 tarihinde tedavüle sunuldu.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından
“2019 Turistik Seri” konulu üç değerli sürekli posta pulu 2019 yılı
Pul Emisyon Programı kapsamında 24 Mayıs 2019'da tedavüle
çıktı. Posta pulunun yer aldığı portföy içerisinde; “2019 Turistik
Seri Konulu Sürekli Posta Pulları” 2 TL, 4 TL ve 16,20 TL bedelli
(26 x 41 mm boyutunda), söz konusu pula ait (140 x 210 mm
boyutunda) 23,50 TL bedelli ilk gün zarfı PTT İşyerlerinde,
PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT Pul
Müzesi Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus/ANKARA"
adresinde "2019 Turistik Seri Konulu Sürekli Posta Pulları
24.05.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırıldı.

PTT AŞ'den Ramazan Bayramı ve Babalar
Günü Özel İndirimi

PTT AŞ, Ramazan Bayramı ve Babalar Gününe özel hazırladığı kampanya ile kargo taşımacılığında vatandaşların
yüzünü güldürüyor. Şirket, yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta
kargosuna 28 Mayıs – 14 Haziran tarihleri arasında yüzde 30
indirim uyguluyor.
Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini geliştirerek vatandaşlara güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir
hizmet sunmayı amaçlayan PTT AŞ, özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. PTT
AŞ, kampanya kapsamında 28 Mayıs – 14 Haziran tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosuna yüzde 30 indirim
uyguluyor.
PTT AŞ, Ramazan Bayramı ve Babalar Günü münasebetiyle
vatandaşların tebrik kartı gönderme alışkanlığının hatırlatılması
ve yaygınlaştırılmasını teminen ülke genelinde posta ücretlerini
kapsayan bir kampanya düzenledi. Kampanya için tasarlanan
çeşitli görsellerden basılan tebrik kartları PTT hizmet noktalarından müşterilere ücretsiz verilirken, yurtiçi APS Kurye ve
posta gönderileri üzerinde kullanılmak üzere etiket basımı
gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca Babalar Gününden önceki 5 iş günü içerisinde ( 10 Haziran
– 14 Haziran 2019) tarihleri arasında PTT Başmüdürlüklerine başvuran baba ve çocukların fotoğrafları çekilerek kişisel pulları
hizmet bedeli alınmadan kendilerine teslim edilecek.

PTT AŞ'den Engelsiz E-Ticaret

PTT AŞ tarafından, engelli bireylerin toplumsal hayata katılmaları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla tedavüle
sunulan Engelliler Haftası konulu ek değerli anma pulu
tanıtım toplantısı 14 Mayıs 2019'da Ankara Pul Müzesi'nde
gerçekleştirildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında iş birliği
geliştirmek ve yeni iş modelleri kurgulayarak ortak projeler
yapmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı
olarak faaliyet gösteren kuruluşlarda üretilen ürünler PTT veya
iştiraklerinin sahip olduğu e-ticaret platformları üzerinden satışa
sunulacak. Bu kapsamda engelli ve yaşlı vatandaşlara katkı sağlanacak.
İşbirliği protokolü ve pul lansmanı toplantısında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, PTT
AŞ’nin engelli vatandaşların hizmetine sunduğu tüm çalışmaları
büyük bir memnuniyetle takip ettiklerini belirterek,

“PTT tarafından sunulan anma pulu çok kıymetli bir öneme sahip.
İki kurumun engelli vatandaşlarımız için önemli işbirlikleri
yapacaklarına inanıyorum. Öncelikli olarak başlatılan engelsiz
e-ticarete yönelik bu çalışma bizi çok mutlu ediyor” dedi. Dr.
Sayan, “Bizlerin görevi engelli vatandaşlarımıza engelleri
aşmasında yardımcı olmak, onların umut ve beklentilerini en üst
düzeyde yaşatmak. Siyasi iradelerin de en temel görevi bu olmalı.
Türkiye olarak bu anlamda şanslı bir ülkeyiz. Engelli vatandaşlara
sahip çıkan bir toplumuz” diye konuştu.
Programa ev sahipliği yapan PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT AŞ’nin bir sivil toplum kuruluşu olmamakla birlikte, birçok toplumsal konuda büyük ve köklü
kurumlara yakışır bir hassasiyet göstererek, sosyal sorumluluk
üstlendiğini belirterek, “PTT farkındalık uyandıracak faaliyetlerde
bulunmanın yanı sıra, Türkiye’nin pratik aklı olarak ürün ve hizmetlerini de bu hassasiyet doğrultusunda biçimlendirmeye özen
gösteriyor” dedi.
PTT AŞ’nin “hayatı kolaylaştırmak” ilkesiyle faaliyetlerini
sürdürdüğünü vurgulayan Bozgeyik, şu ifadeleri kullandı:
“Kurumumuz topluma sunduğu ürün ve hizmetlerin istisnasız
herkes tarafından erişilebilir ve ulaşılabilir olmasına ayrıca önem
vermektedir. PTT AŞ; işitme engelli vatandaşlarımızın da özel
müşteri hizmetleri desteğiyle alışveriş yapabilmesi için Engelsiz
ePTTAvm.com projesini hayata geçirerek, Türkiye’de bir ilke imza
attı. Engelli olmanın bir engel olmadığını, gerçek engelin, yaşamdaki engelleri kaldıracak çözümleri üretebilen bir düşünce, inanç
ve anlayıştan yoksun kalmak olduğunu hatırlatmak için tedavüle
sunulan anı pulunda görme engellilerin okuma engelini kaldıran
Braille alfabesi kullanıldı.”
Protokol sonrası, “Engelliler Haftası” nedeniyle hazırlanan ilk gün
zarfının görsel maketi imzalandı.

PTT Türkiye'nin Her Yerinde

Türkiye'nin köklü kuruluşu PTT AŞ, hizmet ağını genişletmeye
hız kesmeden devam ediyor. Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir,
Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya,
Şanlıurfa, Trabzon PTT Başmüdürlükleri bünyesinde yeni iş
yerleri Nisan ayında hizmete açıldı.

