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PTT AŞ ‘Kuşlar’ Temalı En İyi Avrupa Pulu
Yarışmasına Katılıyor

PTT AŞ, ‘En İyi Avrupa Pulu’ yarışmasına endemik bir kuş
türü olan “Anadolu Sıvacısı” görselli anma pulu ile katılıyor.
Bu yıl “Kuşlar” temasıyla gerçekleşen yarışmada ülkemizi temsil
eden PTT AŞ’ye https://www.posteurop.org/europa2019 internet
adresinden oy verilebiliyor.
PTT AŞ, Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop)
tarafından 2002 yılından bu yana düzenlenen ‘En İyi Avrupa Pulu’
yarışmasında “Anadolu Sıvacısı” görselli anma pulu ile yer alıyor.
Dünyanın farklı ülkelerinden adayların katılacağı yarışma kapsamında 9 Eylül 2019 tarihine kadar oylama işlemi devam edecek.
Ülkemizi "En İyi Avrupa Pulu" yarışmasında temsil eden pul
görselinde yer alan Türkiye’ye özgü Anadolu Sıvacısı kuşu, Anadolu’nun narin kuşları arasında yer alıyor.

Ülkemizin iğne yapraklı ormanlarında yaşayan Anadolu Sıvacısı
13-15 gram arasındaki ağırlığı ve 12-13 cm boya sahip. Başının
üst yarısının siyah olması, gözlerinin üstünde göze çarpan beyaz
bir tüy şeridi bulunması ve göğsünün üzerinde yer alan geniş kestane renkli lekesi ile diğer kuşlardan ayrılan Anadolu Sıvacısı
kuşu endemik bir kuş türüdür.
Anadolu Sıvacısı, dünyanın en eski uluslararası koruma örgütü
olan BirdLife International tarafından “Avrupa Ölçeğinde Korumada Öncelikli Kuşlar” kategorisine dahil edilerek koruma altına
alınmıştır.

PTT AŞ ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nden
Yerli ve Milli İşbirliği

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile PTT AŞ arasında
işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile üniversite yerleşkesine kurulacak PTTMatikler öğrencilerin bankacılık işlemlerine kolaylık sağlarken, Kargomat hizmeti ile öğrenciler ve
üniversite personeli kargo gönderilerine rahatlıkla ulaşabilecek.
PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve OSTİM Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek’in katıldığı imza
töreninde gerçekleşecek ortak projeler açıklandı. Yapılacak
işbirliği ile OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencileri PTT’nin hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlanacak. Protokol ile Kampüs
Kartların basımından, üniversiteye ait ürünlerin (özel tişört, kupa,
kalem, ajanda, takvim vb.) ePttAVM üzerinden satışına kadar
birçok alanda işbirliğine gidildi. Ayrıca kampüs içerisinde uygun
görülen bölgelere Mektup Atma Kutusu yerleştirilecek ve Posta
Kahvesi öğrencilerle buluşacak.

İmza Töreninde konuşan PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik,
PTT AŞ’nin kurulduğu günden bugüne Türkiye’ye hizmet ederken,
yenilikçi teknoloji üretilmesi konusunda en önemli kurumlardan
biri olduğunu vurguladı. Yerli ve milli üretime önem verdiklerini
kaydeden Bozgeyik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın en çok hassasiyet gösterdiği yerlilik ve millilik konusundaki direktiflerinin de bir
an önce gerçekleşmesi amacıyla hizmet kalitemizi her geçen gün
artırarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ise
“Yerli kaynaklara ve stratejilere önem veren Türkiye’nin en köklü
kurumlarından biri olan PTT ile işbirliği yapmamız bizim için
gurur verici. OSTİM’de üretilen ve PTT AŞ’nin Türkiye’ye kazandırdığı yerli ve milli olan Kargomatların yanı sıra yeni dönemde yeni projelerle işbirliğimizi geliştireceğiz” diye konuştu.
Protokol kapsamında, PTT AŞ’nin nin gerçekleştireceği ARGE
Projelerinde OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından teknik ve idari
konularda akademik destek verilirken, PTT AŞ, üniversiteye
e-fatura, e-arşiv, e-defter gibi yeni e-Dönüşüm uygulamalarını
sağlayacak.
Üniversite, 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.
PTT tarafından, OSTİM Teknik Üniveristesi Rektörlüğü amblemi
ve Rektör Sayın Yülekli adına kişisel pul basılacak. Üniversitenin
kuruluş yıl dönümü, fakülte kuruluş yıl dönümleri gibi özel günlerde Üniversiteye özel tasarlanmış pul basımı gerçekleştirilecek.
Protokol kapsamında, üniversitede filateli kulüpler kurulacak.

PTT AŞ’den Milli Mücadele’nin Yüzüncü
Yılına Özel Pul Sergisi

PTT AŞ tarafından Milli Mücadele’nin 100. yılına özel olarak
başlatılan kutlama etkinlikleri kapsamında Amasya’da Pul
Sergisi gerçekleşti. Sergi 19 Haziran-27 Haziran 2019 tarihleri
arasında ziyaretçilere açıldı.
PTT AŞ Milli Mücadele’nin 100. yılına özel kutlama etkinliklerine Amasya’da gerçekleştirdiği Pul Sergisi ile devam etti. “Milli
Mücadelenin 100. Yılı (Amasya) Pul Sergisi", 19 Haziran - 27
Haziran 2019 tarihleri arasında "Milli Mücadele Müzesi ve
Kongre Merkezi Bahçeleriçi Mahallesi Büyük Ağa Cad. No:23
Saraydüzü Kışla binası /AMASYA" adresinde düzenlendi. Sergi
alanında "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Pul Sergisi
19-27.06.2019 AMASYA" ibareli özel tarih damgası kullandırıldı.

Sergiye özel 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, PTT AŞ tarafından “Milli Mücadele’nin 100. Yılı
(Amasya)” konulu özel gün zarfı 22 Haziran 2019 tarihinde
tedavüle sunuldu ve aynı tarihte Milli Mücadele Müzesi ve Kongre
Merkezi Bahçeleriçi Mahallesi Büyük Ağa Cad. No:23 Saraydüzü
Kışla binası /AMASYA adresinde mesai saatleri içerisinde "Millî
Mücadele'nin Yüzüncü Yılı 22.06.2019 AMASYA" ibareli özel
gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.
Aynı tarihte konuya ilişkin özel gün zarfları 3,50 TL bedelle
www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT
işyerlerinde satışa sunuldu.

PTT AŞ’den ‘Türkiye Cumhuriyeti ve
Moğolistan Arasında Diplomatik İlişkilerin 50.
Yıldönümü’ Konulu Anma Pulu ve İlk Gün Zarfı

PTT AŞ tarafından 2019 yılında Türkiye ile Moğolistan
arasında diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünün kutlanması
anısına ‘Türkiye Cumhuriyeti ve Moğolistan Arasında Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümü’ konulu anma pulu ve ilk gün
zarfı 24 Haziran 2019 tarihinde tedavüle sunuldu.
Türkiye ile Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkiler 24 Haziran
1969 tarihinde başlamıştır. 1990'lı yıllarda gelişmeye başlayan
ilişkilerimiz, 1996 yılında Ulanbator'da Büyükelçiliğimizin açılması,1997 yılında ise Ankara'da Moğolistan Büyükelçiliğinin
açılması ile büyük bir hız kazanmış olup bugüne kadar imzalanan
yüzden fazla ikili anlaşma ile ilişkilerimiz güçlenmiştir.
Moğolistan, tarihte bilinen en eski Türk yazıtı olan Orhun abidelerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu bağlamda Ülkemiz, kökleri
asırlar öncesine dayanan Türk-Moğol ilişkilerine özel bir önem
vermekte olup iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlenmesi yönünde çaba sarf etmektedir.

Moğolistan da aynı anlayışı benimsemiş ve 2011 yılında kabul
ettiği "Dış Politika Konsepti’nde ABD, AB, Japonya, Güney Kore
ve Hindistan'la birlikte Türkiye'yi de "üçüncü komşu" olarak belirtmiştir.
PTT AŞ tarafından "Türkiye Cumhuriyeti ve Moğolistan Arasında
Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümü" konulu anma pulu ve ilk
gün zarfı 24 Haziran 2019’da tedavüle çıktı. Posta pulunun yer
aldığı portföy içerisinde; konulu 2x2 TL bedelli (100x157 mm
boyutunda) Anma Pulu, söz konusu pula ait (140x210 mm boyutunda) 5,50 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 "Kızılay PTT
Merkez Müdürlüğü İzmir 2 Cd. No:40 Kızılay Çankaya/ANKARA" adresinde "Türkiye Cumhuriyeti ve Moğolistan Arasında
Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümü 24.06.2019 ANKARA"
ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

PTT AŞ'den Babalar Gününe Özel Kampanya

Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır
faaliyetlerini geliştirerek müşterilerine güvenilir, kaliteli ve
ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan PTT AŞ, Babalar
Günü kapsamında indirimli fiyatlarla hizmet sunmaya
devam ediyor.
PTT AŞ, Babalar Günü’nde düzenlediği kampanyalarla müşterilerinin yanında. 28 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında yapılan
kampanya dahilinde yurtiçi varışlı APS kurye ve posta kargolarında yüzde 30 indirim uygulandı.
Müşteri memnuniyetini daima önde tutan PTT AŞ Ailesi ayrıca
Babalar Günü’ne özel müşterilerine anlamlı bir hizmet daha
sundu. Her özel güne farklı bir çalışma yapan PTT AŞ, Babalar
Günü’nü de unutmadı.
10-16 Haziran tarihleri arasında kişisel pul makinası olan PTT
Başmüdürlüklerine başvuran baba ve çocuklara, yeni fotoğraf
çektirerek veya istedikleri fotoğrafları kullanarak bu anı ölümsüzleştirme fırsatı sunuldu. Unutulmaz bir hatıra olacak bu özel
pullar, babalarına sevgilerini göstermek isteyenlere alternatif
hediye seçeneği sunuyor.

PTT AŞ geleneksel tebrik kartlarının nesilden nesile aktarımının
devam etmesi için Babalar Günü’ne özel tebrik kartı da hazırladı.
Çeşitli görseller kullanılarak hazırlanan 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 de PTT işyerlerinden güne özel olarak temin edildi.

PTT AŞ’den “Türk Kızılay 150 Yaşında” Konulu
Ek Değerli Anma Pulu

PTT AŞ tarafından “Türk Kızılay 150 Yaşında” konulu ek
değerli anma pulu ve ilk gün zarfı 11 Haziran 2019 tarihinde
tedavüle sunuldu.
Kızılay 11 Haziran 1868 yılında bir grup idealist Osmanlı hekimi
tarafından kurulmuştur. Bu aynı zamanda dünyadaki ilk
Kızılay’ın doğuşudur. O günden bu yana insanlık tarihinin son
150 yılına sevinçte ve tasada tanıklık eden Kızılay; dil, din, ırk
ayrımı gözetmeksizin iyiliği tüm insanlığın kalbine nakış nakış
işlemeyi şiar edinmiştir.
Kızılay 1877 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Kıbrıs Barış Harekatı’na
kadar geçen sürede Türkiye’nin taraf olduğu tüm savaşlarda
cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri,
donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü
hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ve hastalanan
yüz binlerce askerin yardımına koştu.

I. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’da görülen büyük kolera
salgınından bu yana, yurdumuzda meydana gelen doğal afetlerde
ihtiyaç sahiplerinin bakım, barınma ve beslenmelerini Kızılay
sağlamıştır.
Bunların yanında kan, sağlık, sosyal yardım, gençlik ve eğitim
alanlarında da hizmetler sunmuştur. Yaralıya kan, hastaya ilaç,
yoksula aş, öğrenciye burs olmuştur.
PTT AŞ tarafından “Türk Kızılay 150 Yaşında” konulu ek değerli
anma pulu 2019 yılı Pul Emisyon Programı kapsamında 11 Haziran
2019 tarihinde tedavüle çıktı. Posta pulunun yer aldığı portföy
içerisinde; "Türk Kızılay 150 Yaşında" konulu 2x(2 TL+10 Kuruş)
bedelli (26x41 mm boyutunda) Anma Pulu, söz konusu pula ait
(140x210 mm boyutunda) 6 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 "Kızılay PTT
Merkez Müdürlüğü İzmir 2 Cd. No:40 Kızılay Çankaya/ANKARA" adresinde "Türk Kızılay 150 Yaşında 11.06.2019 ANKARA"
ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

PTT AŞ’den Dünya Çevre Gününe Özel “Sıfır
Atık” Konulu Anma Pulu

PTT AŞ tarafından tema olarak “Sıfır Atık” projesine yer
verilerek hazırlanan “Dünya Çevre Günü” konulu tek değerli
anma pulu ve ilk gün zarfı 10 Haziran 2019 tarihinde tedavüle
sunuldu.
Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimdeki artış dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız
artan ihtiyaçlara yetmemektedir. Kaynakların sürdürülebilir ve
verimli bir şekilde kullanımı günümüzde kaçınılmaz bir gereklilik
haline gelmiştir. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır
atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal alanda yaygınlaşmaktadır.
Sıfır atık uygulamaları; verimlilik ve performansın artmasını,
israfın önlenmesi ve maliyetlerin düşürülmesini, çevresel risklerin
azalmasını, insanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmalarını ve hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda kurumların da
“çevreci” sıfatına sahip olmalarını sağlamaktadır.

PTT AŞ tarafından “Dünya Çevre Günü” konulu tek değerli anma
pulu 2019 yılı Pul Emisyon Programı kapsamında 10 Haziran 2019
tarihinde tedavüle çıkarıldı. Posta pulunun yer aldığı portföy içerisinde; "Dünya Çevre Günü" konulu "Sıfır Atık" temalı 2 TL
bedelli (75x80 mm boyutunda) yapışkanlı blok anma pulu, söz
konusu pula ait (140x210 mm boyutunda) 3,50 TL bedelli ilk gün
zarfı PTT işyerlerinde, 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 Ulus/ANKARA" adresinde "Dünya Çevre Günü (Sıfır
Atık) 10.06.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

179 Yıldır Aynı Özveriyle

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, bayram günlerinde
çalışmaya devam eden PTT personelinin bayramlarını tebrik
etti.
179 yıldır aynı azim ve özveriyle, ara vermeksizin çalışan PTT
AŞ bayram günleri de kapılarını açık tutarak, bayram coşkusunu
taçlandırdı.
Bayram günleri de çalışarak; emekli, yaşlı ve engelli
vatandaşların maaşlarının ödenmesini sağlayan PTT, 179 yıldır
aynı azim ve özveriyle çalışmaya devam ediyor.

PTT AŞ ile Yurtdışında Kolay Bankacılık

PTT işyerlerinden 130’a yakın ülkeye Ucuz Para Transferi
(UPT) sistemi ile para transferi çok daha uygun fiyatlara
yapılabiliyor.
PTT AŞ, posta, kargo, lojistik, e-ticaret ve sigortacılık dışında
PTTBank ile bankacılık alanında da ayrıcalıklı hizmet sunuyor.
PTT AŞ, yurtdışında yaşayan müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çeşitli işbirlikleri ile bankacılık işlemleri gerçekleştiriyor.
PTT ve Aktifbank arasında imzalanan protokol kapsamında Ucuz
Para Transferi (UPT) ile para transferi çok daha uygun fiyatlara
yapılabiliyor. UPT online ile PTT iş yerlerinden form doldurarak
hesaba, karta veya isme para transferini gerçekleştirmek çok
kolay. UPT gönderimi yurt dışında alıcının IBAN numarasına,
hesabına veya ismine yapılabilirken, aynı zamanda USD ve
EURO döviz cinsinden geçekleşebiliyor. UPT ödeme işlemleri
TL/USD/EURO cinsinden yapılabiliyor.

PTT işyerlerinden 130’a yakın ülkeye çevrimiçi olarak para transferinin gerçekleştirildiği bu hizmet, Türk vatandaşlarının yoğun
olarak yaşadığı Romanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova,
Yunanistan, Hırvatisyan, Slovenya, Makedonya, Sırbistan,
Karadağ, Bosna Hersek gibi Balkan ülkelerinde de elektronik
ortamda sunuluyor.
PTT ve Western Union işbirliği ile dünyanın her noktasında çok
kolay bir şekilde para transferi yapılabiliyor. Her yıl milyonlarca
kişinin yararlandığı Western Union para transfer sistemini yurdun
her köşesinde ulaşılabilir hale getiren PTT sayesinde müşteriler
hızlı, güvenilir ve pratik bir şekilde para transferi yapabilirken,
Western Union’un avantajlarından dünya üzerinde 200’e yakın
ülkede faydalanabiliyorlar.

E-PTT’den E-Fatura ve E-Arşiv Fatura’ya Özel
Kampanya

e-PTT’nin hazırladığı kampanya ile elektronik fatura göndermek ve almak isteyen tüm mükellefler, e-PTT güvencesi ile
avantajlı fiyatlarla, aktivasyon, saklama ve hizmet bedeli ödemeden e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’dan yararlanabiliyor.
Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan ve 179 yıldır güvenilir hizmetin adresi PTT AŞ; posta, banka ve lojistik hizmetlerine ilave olarak e-PTT markası ile e-Dönüşüm hizmetlerini
müşterileri ile buluşturuyor. PTT AŞ, e-Dönüşüm kapsamında,
e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek
Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, İhracat ve Tax-Free e-Fatura
uygulamalarını hayata geçirdi.

PTT AŞ, Türkiye’nin e-Dönüşümde hızlı ve güvenilir adımlarla
gelişmesi için çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda PTT AŞ, taraflar arasında standart oluşturarak faturaların güvenli ve hatasız şekilde dolaşımını elektronik ortamda
sağlayan e-Fatura uygulaması ve faturaların e-Fatura sistemine
kayıtlı olmayan mükelleflere ve son kullanıcılara, elektronik ortam
aracılığı ile gönderilmesini sağlayan e-Arşiv Fatura uygulamalarında özel bir kampanya başlattı.
2019 yılı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, müşterilerden proje bedeli alınmayacak, e-Arşiv Fatura paketi için mail
gönderim hizmeti ve saklama hizmeti ödenmeyecek. Kampanya
paketlerinden birini seçen müşteriler projeleri için herhangi bir aktivasyon bedeli de ödemeyecek. Aynı zamanda müşteriler, e-Fatura
ve e-Arşiv faturalarını PTT güvencesi ile elektronik ortamda saklayabilecek.
Kampanya koşullarını karşılayan her müşteri bu özel fiyat avantajlardan faydalanabilecek. Koşullar kapsamında, PTT e-Fatura ve
e-Arşiv Fatura sistemi üzerinden gönderimi ve alımı sağlanan her
bir elektronik fatura için 1 adet kontör düşülecek. Alınan paketler
bir yıl içinde tüketilmediği takdirde, bir sonraki yıla devredilebilecek. PTT tarafından, yıllık olarak satın alınan kontör paketlerinde aksi bildirim olmadıkça aynı paketle yenilenerek fatura edilmeye devam edecek. Sözleşme süresi boyunca farklı bir kontörlü
pakete geçmek istenmesi durumunda satın alınacak kontörlü paketin liste fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

Yurtdışına Güvenilir Ve Hızlı Taşımacılık

PTT AŞ, 179 yıllık tecrübesi ile TURPEX hizmeti kapsamında
yurtdışı taşımacılığında 200’den fazla noktada güvenilir
hizmet sağlıyor. TURPEX, yaygın hizmet ağı ile kolay ulaşılabilir ve hızlı taşımacılığı Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ gibi 12 Balkan ülkesiyle
buluşturuyor.
Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan PTT AŞ, kargo
taşımacılığında yurtdışında da kaliteli ve güvenilir hizmetini
sürdürüyor. TURPEX hizmeti kapsamında 200’ün üzerinde farklı

noktaya taşıma hizmeti gerçekleştiren PTT AŞ, gönderileri bulunduğu ülkeye göre 2 ila 5 gün içerisinde teslim ediyor. TURPEX
gönderileri kapsamında; her türlü doküman ve haberleşme maddesi ile boyu en uzun 1 metre, ağırlığı ise 30 kilogramla sınırlı eşyalar
taşınabiliyor.
TURPEX gönderileri, benzer hızlı taşımacılık hizmetlerinin aksine
Türk Lirası karşılığı tarife üzerinden ücretlendiriliyor. Kısa vadeli
kur dalgalanmalarından kaynaklı ücret farklıkları TURPEX hizmeti ile ortadan kalkıyor.
Göndericiler, PTT resmi web adresinde yer alan “gönderi ücreti”
menüsünden gönderileri için ne kadar kargo ücreti ödeyeceklerini
önceden öğrenebiliyor. Söz konusu gönderilerin taşıma durumu da
aynı adreste bulunan "Yurtdışı Gönderi Takibi" bölümünden
güncel olarak takip edilebiliyor.

Sosyal Medya Bizi Birbirimizden Uzaklaştırıyor mu ?

Sosyal medya bize mekân ve zaman kısıtlarımıza rağmen bilgi
edinme, gündemi takip edebilme ve paylaşım yapma olanağı
sağlayarak “sosyalleşmemizi” mümkün kılıyor.
Sosyal medya bizi birbirimizden uzaklaştırıyor mu? Yoksa ritmi
her geçen gün artan ve yapmak durumunda olduğumuz, birçok
şeye yetişmeye çalıştığımız yaşamımızda, görüşmeye fırsat bulamadığımız insanlarla bir tık ile iletişim kurmamızı sağlayan bu
teknoloji bizi birbirimize daha yakın mı kılıyor?
İnsanların yeni teknolojilere ve hayat tarzlarına uyum sağlayabilme yetenekleri ne kadar gelişmiş olursa olsun, geçmişe yönelik
bir özlem duyduklarını ve o günlerden hasretle bahsettiklerini
biliyoruz. Eğer yukarıdaki sorulara cevap ararken bu geçmiş
romantizmini bir kenara bırakırsak sosyal medya ile ilgili güncel
veriler üzerinden gerçekçi bir değerlendirme yapabiliriz.

Yoğun çalışma saatlerine verilen kısa bir arada bile uzun zamandır
görmeye fırsat bulamadığımız bir arkadaşımızın o sıralarda ne
yaptığını sosyal medya paylaşımlarına göz atarak öğrenebiliyoruz.
Ya da ilgi duyduğumuz bir konu ile ilgili gündemi Türkiye ve dünyadaki tanımadığımız bir çok insanın paylaşımlarına göz atarak
bile takip edebiliyoruz.
Kısacası sosyal medya bize mekân ve zaman kısıtlarımıza rağmen
bilgi edinme, gündemi takip edebilme ve paylaşım yapma olanağı
sağlayarak “sosyalleşmemizi” mümkün kılıyor. Ama elbette
fırından yeni çıkmış bir simit ve dumanı tüten bir çay kokusu
eşliğinde yüz yüze samimi bir sohbet için hâlâ aynı masanın
etrafında toplanmamız gerekiyor…
*Yazının tamamına PTT Hayat dergisinin 4.sayısından ve bu link
üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kargomat Hizmeti Yaygınlaşıyor

Kargomat’a kargolar bırakıldığında vatandaşların telefonlarına SMS ve Kargomat uygulamalarına bildirim geliyor. Ve
diledikleri gün ve saatte, kolay ve hızlı bir şekilde kargolarını
teslim alabiliyorlar.
Vatandaşların kendilerine ulaştırılacak kargoları günün istenen
saatinde, istedikleri noktadan, gönderilen şifrelerle alabilmelerine
imkân sunan PTT Kargomat Ankara, İzmir ve İstanbul’dan sonra
şimdi Bursa ve Antalya’da da başlıyor.
Vatandaşlar, SMS yoluyla kendilerine gönderilecek olan akıllı
şifre ile SMS içeriğinde adresi belirtilen “PTT Kargomat 7/24”
cihazından gönderilerini teslim alabilecek.
Ayrıca IOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarına Kargomat 7/24 uygulamasını indirip kargomat cihazına bırakılmış gönderisine ait QR kodunu cihazın barkod okuma bölmesine göstererek, akıllı şifre girmeden gönderisini teslim alabiliyor.

PTT AŞ Türkiye'nin Her Yerinde

Türkiye'nin köklü kuruluşu PTT AŞ, hizmet ağını genişletmeye
hız kesmeden devam ediyor. Haziran ayında Ankara ve Hatay
PTT Başmüdürlükleri bünyesinde yeni iş yerleri açılarak müşterilerine hizmet vermeye başladı.

