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PTT’de Hizmet Ayağa Gitti, 5 Milyon İşlem
Gerçekleşti

PTT AŞ tarafından hiçbir ATM’nin olmadığı 91 yerleşim
yerinde hizmete sunulan PTT Mobil araçlarıyla bugüne kadar
yaklaşık 5 milyon işlem yapıldı.
PTT AŞ’nin yeniden yapılanması ve dönüşüm politikasının bir
gereği olarak “PTT Her Yerde” sloganından hareketle müşterilerin
hizmetlerimize olan taleplerinin yerinde karşılanması, hizmetlerin
etkin ve hızlı bir şekilde sunulabilmesi amacıyla PTT şubelerinin
olmadığı yerlerde kullanılmak üzere Mobil PTT uygulaması ilk
olarak 2016’da başlatıldı.
Deprem, sel gibi doğal afet durumları ile fuar, açılış, ulusal ve/veya
uluslararası gösteri ve toplantılarda acil ihtiyaç duyulan yerlerde de
kullanılan söz konusu uygulama kapsamında 158 Mobil PTT aracı
tahsisi yapıldı.

Bu araçlardan; 55 büyük tip mobillerin tamamında,103 küçük
tip aracın ise 101’inde bulunan ATM cihazı üzerinden bankacılık
hizmeti veriliyor.
Modern devlet anlayışının ve sosyal devletin gereği olarak “Hizmeti
Vatandaşın Ayağına Götürmek” misyonu üstlenerek hizmete sunulan
Mobil PTT araçları, şehir merkezlerinde ihtiyaç duyulan yerlerde,
şehir merkezinden uzak sanayi bölgelerinde ve sınır bölgelerinde
kullanılıyor.
Mobil PTT, ayrıca iş yeri açılmasına uygunluk verilen fakat zaruri
nedenlerle henüz faaliyete başlanılamayan yerler ile Evrensel
Posta Hizmetleri kapsamında şehir merkezinin dışındaki yerleşim
yerlerinde vatandaşların posta, kargo ve bankacılık işlemlerinin
yapılmasını sağlıyor.
Askeri kışlalar, valilikler, hastaneler, üniversiteler, belediyeler, tapu
ve nüfus müdürlükleri gibi kamu kurum ve kuruluşlardan talep
gelmesi halinde görevlendirilen araçlarda, hem Pttbank işlemleri
hem de Posta-Kargo iş ve işlemleri gerçekleştiriliyor.
Hiçbir bankanın olmadığı bin 311 yerşelim yeri ve hiçbir ATM’nin
bulunmadığı 91 noktada hizmet veren PTT, mobil araçlarını öncelikli
olarak Ankara, Antalya, Denizli ve İstanbul’da vatandaşlarla
buluşturuyor.
Yeni kamu yönetimi anlayışı olan hizmetin vatandaşın ayağına
götürme konseptinin önemli bir unsurunu oluşturan bu uygulamayla
bugüne kadar yapılan işlem sayısı yaklaşık 5 milyon oldu. PTT mobil
araçlarıyla en fazla yapılan işlem ise 4 milyon 4 bin ile bankacılık
oldu.

Telsiz Telgraf İstasyonu’nun 113. Açılış
Yıldönümü Pul Sergisi

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 31 Ağustos-01
Eylül 2019 tarihleri arasında “Patara Antik Kenti, Antik Meclis Binası,
Kuzey Odası Patara/Kaş/ANTALYA” adresinde “30 Ağustos Zafer
Bayramı Pul Sergisi” düzenledi.
“Telsiz Telgraf İstasyonu’nun 113. Açılış Yıldönümü Pul Sergisi
31.08-01.09.2019 ANTALYA” ibareli özel tarih damgasının
kullandırıldığı sergi alanında, sergiye özel üretilen özel tarih damgalı
zarflar 3,00 TL bedelle filateli standında ve PTT’ye ait www.filateli.
gov.tr web adresinde, filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı Pul Sergisi

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 29 Ağustos 02 Eylül 2019 tarihleri arasında “Tarihi Beyoğlu (Galatasaray) PTT
Binası İstiklal Cad. No:19 Beyoğlu/İSTANBUL” adresinde “30
Ağustos Zafer Bayramı Pul Sergisi” düzenledi.
Sergi alanında “30 Ağustos Zafer Bayramı Pul Sergisi 29.0802.09.2019 İSTANBUL” 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.

İkinci El Araçta Kilometreyi 1,5 Milyon Kişi
Sorguladı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında
imzalanan Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair
Protokol kapsamında ikinci el araçların muayene tarihi ve
kilometresine ilişkin bilgiler, bugüne kadar 1,5 milyon kişi
tarafından sorgulandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel
Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında imzalanan “Bilgi Paylaşımı
Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol” ile ikinci el araçların
satışında sık rastlanılan kilometre sıfırlanması konusundaki
mağduriyet engellendi.
Protokol kapsamında PTT’nin HGS ve PTTBank mobil uygulamaları
aracılığıyla anında öğrenilebilen uygulamayı, bugüne kadar 1,5
milyon kişi kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, Karayolu
Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında 16 Kasım 2017’de
“Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol”
imzalandı.

İkinci el araç satışlarında sık sık yaşanan mağduriyetin önlenmesi
amacıyla hayata geçirilen protokol kapsamında, araçların muayenesi
sırasında sisteme girilen kilometreleri en güvenilir ve doğru şekilde
öğrenilebiliyor.
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce PTT ile paylaşılacak
verilere, kurumun mobil uygulamalarına plaka veya şase numarası
girilerek araçların muayenesi sırasında sisteme işlenen kilometrelere
6 lira bedelle bakılabiliyor.
İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene
bilgilerine, PTTBank müşterileri PTTBank internet bankacılığıyla,
PTTBank müşterisi olmayanlar ise üyelik zorunluluğu olmadan
“www.epttavm.com” e-ticaret platformu ve “HGS - Online Bakiye
Yükle” mobil uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor.

PttKart Sahipleri İçin Avantajlı Kampanyalar

PttKart sahipleri, yıl boyunca düzenlenen birbirinden farklı
kampanyalarla birçok avantaj kazanıyor.
179 yıldır kaliteli ve güvenilir bir anlayışla hizmet veren PTT AŞ, müşteri
memnuniyetini ön planda tutan kampanyalarıyla üyelerine birçok
avantaj sunmaya devam ediyor. Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak
ilkesiyle çalışmalarını sürdüren PTT AŞ, PttKart müşterilerine özel
yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda, Demirören Holding markası
olan D-Smart Pay TV abonelik paketlerinde PttKart sahipleri için 24
ay taahhütlü olması kaydıyla perakende satış fiyatı üzerinden indirim
uygulanacak.
PttKart üyelerine özel kampanya kapsamında uygulanacak indirim
ile Hoş Geldin Paketi 20 TL, Aile Spor Paketi 30 TL, Film TV Paketi
39 TL ve Mega Paket 49 TL’den satışa çıkıyor. Tarifelere ek olarak
ayrıca belgesel ve eğlence paketleri, kurulum ve aktivasyon da PttKart
müşterilerine hediye edilecek. Kampanyadan faydalanmak isteyenler

0850 266 00 00 numaralı D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayarak
PttKart numarası ile abonelik başlatabilecek. Kampanyanın ilerleyen
dönemlerinde başvurular PTT iş yerlerinden de yapılabilecek.
PttKart Kullanıcıları Harcarken Kazandı
PttKart kullanıcılarına Ağustos ayı boyunca özel düzenlenen başka bir
kampanyada ise yapılan alışveriş tutarının yüzde 5’i geri ödendi. PTT
bünyesinde bulunan PTT Avrasya Lokali, PTT Pul Müze Kafe ve PTT
Ahlatlıbel tesislerinde yapılacak harcamaların yüzde 5’i PttKartlara geri
yüklendi.

Kargoları 217 Noktada Akıllı Cihazlar
Teslim Ediyor

PTT olarak Türk mühendislerin ve üretcilerin iş birliği ile
hayata geçirilen yerli ve milli PTT Kargomat 7/24 sayesinde
vatandaşlar, 7 gün 24 saat kargolarını teslim alabiliyor. Ankara,
İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya’da 217 noktada hizmete
sunulan PTT Kargomat 7/24’lerin sayısının yılsonuna kadar
405’e çıkarılması hedefleniyor.
Türk mühendis ve üreticileriyle iş birliği içinde üretilen ve PTT
tarafından hizmete sunulan PTT Kargomat 7/24 sayesinde vatandaşlar
kargolarını, 7 gün 24 saat teslim alabiliyor.
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya’da 217 noktada hizmete
sunulan Kargomat sayısının yılsonuna kadar 405’e çıkarılması
planlanıyor.

Hayatı kolaylaştırmayı ve dünya standartlarında hizmet vermeyi
amaçlayan PTT’nin, ilk olarak Ankara’da hizmete sunduğu PTT
Kargomat 7/24 cihazları şu anda İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya’da
da vatandaşların hizmetine sunuldu.
Kargo ücreti dışında ekstra herhangi bir ücret ödenmeden hizmet
alınan PTT Kargomatlar, hükümetin “millileştirme ve yerlileştirme”
politikası çerçevesinde hayata geçirildi.
Cihaz ilk olarak Ankara’da kullanıldı
Cihaz yurt içinde ilk olarak Ankara’da 97, İstanbul’da 78,
İzmir’de 21, Bursa’da 12 ve Antalya’da 9 noktada kullanıma
sunuldu. PTT Kargomat 7/24’lerin vatandaşlardan gelen talep ve
ihtiyaçlar doğrultusunda yılsonuna kadar 405 noktada kullanılması
hedefleniyor. Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla
üretilen cihaz sayesinde, özellikle çalışanlar mesai saatleri dışında
da kargolarını alabiliyor. Cihazlar, şehrin çeşitli yerlerindeki
toplu konutlar, meydanlar, üniversiteler, öğrenci yurtları, alışveriş
merkezleri, metro durakları, AVM’lere yerleştiriliyor.
Cihaz, son derece güvenli
Yazılımı ve üretimi Türk mühendisler tarafından yapılması dolayısıyla
son derece güvenli olan cihaz, vatandaşlar tarafından emniyetli ve
uygun şartlarda kullanılıyor. Aynı zamanda cihaz harekete duyarlı
kameralar tarafından 7/24 izlenebiliyor.
Vatandaşlar, herhangi bir yerden kendilerine gelecek gönderinin
teslim edileceği PTT Kargomat 7/24’ü beyan etmesi durumunda
gönderici tarafından alıcı adresi kargomat olarak seçilerek gönderi
postaya verilebilir. Ayrıca alıcılara ulaşılamadığı durumlarda
gönderi en yakın kargomat cihazına bırakılır ve her iki senaryoda da
gönderinin kargomata bırakıldığına dair alıcısına SMS gönderilir.
Bu SMS ile gönderinin kargomattan alınacağı tek kullanımlık akıllı
şifre, kargomat adresi ve barkod bilgisi iletilir.

ePttAVM.com Müşterilerine Kurban
Bayramı’na Özel İndirim Fırsatı Sundu

Türkiye’nin milli pazar yeri platformu “www.epttavm.com”
Kurban Bayramı’na özel indirim fırsatını müşterileri ile
buluşturdu.
Türkiye’nin milli pazar yeri platformu “www.epttavm.com” Kurban
Bayramı’na özel indirim fırsatını müşterileri ile buluşturdu.
Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini
geliştirerek müşterilerine güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet
sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
(PTT AŞ)’nin milli pazar yeri platformu ePttAVM, müşterilerinin
ihtiyaçlarına yönelik kampanyalarına Kurban Bayramı İndirimini de
ekledi.
ePttAVM’de cep telefonu, su altı kameraları, klima, bilgisayarlar
gibi birçok üründe uygun fiyatlar devam ederken, Kurban Bayramı
dolayısıyla vatandaşların ihtiyaç duyacağı derin dondurucular yüzde
45’e varan indirimlerle satışa sunuldu.
Kurban Bayramı’na özel başlatılan indirim kampanyası kapsamında
kavurma gibi yiyeceklerin pişirilmesi için ihtiyaç duyulan tencere ve
tavalarda da uygun fiyat indirimleri vatandaşlarla buluştu. Bayramın

vazgeçilmezi olan çikolata ve şekerleri de özel fiyatlarla müşterilerine
sunan ePttAVM, site üzerinden yapılan alışverişlerde, kapıda kontrollü
teslimle de güvenli ve kolay alışverişin adresi konumunda.
ePttAVM, bayramda tatile gidenleri de unutmadı. Dünyaca ünlü
markaların yer aldığı güneş gözlüğü, valiz ve plaj giyim ürünlerinde
yüzde 70’e varan indirimli fiyatlar vatandaşların beğenisine sunuldu.

Türkiye-Singapur Diplomatik İlişkilerinin
50. Yıldönümü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından 09
Ağustos 2019 tarihinde “Türkiye Singapur Diplomatik İlişkilerinin
50. Yıldönümü” konulu özel gün zarfı tedavüle sunuldu. Ayrıca aynı
tarihte PTT Pul Müzesi Anafartalar Mah. Atatürk Bul. No:13 Ulus/
ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde “Türkiye-Singapur
Diplomatik İlişkilerinin 50. Yıldönümü 09.08.2019 ANKARA” ibareli
özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırıldı.
Konuya ilişkin özel gün zarfları 3,50 TL bedelle www.filateli.gov.
tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT
işyerlerinde satışa sunuldu.

Filenin Güvercinleri Yeni Sezon İçin
Çalışmalarına Başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2018-2019 sezonu 1. Lig
Bayanlar Play-Off finallerinde şampiyon olan ve adını Sultanlar
Ligi’ne yazdıran PTT Spor Kadın Voleybol takımı yeni sezon
öncesi çalışmalarına başladı.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (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.
Pek çok branşta önemli milli takım sporcuları yetiştiren PTT Spor
Kulübü, Kadın Voleybol Takımı ile geçen sezon büyük başarı elde
etti. TVF 1. Lig Bayanlar Play-Off’da mücadele eden PTT Spor Kadın
Voleybol Takımı, geçen sezon başındaki Sultanlar Ligi’ne yükselme
hedefine ulaştı. Yeni sezon için de çalışmalarına başlayan PTT Spor
Kadın Voleybol Takımı, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İç ve dış
transferlerle takımı güçlendiren Filenin Güvercinleri, Vestel Venüs
Sultanlar Ligi’ne güçlü bir şekilde başlayarak, Türkiye’yi Avrupa’da
temsil etmeyi hedefliyor.

“Sürmeli Festivali Pul Sergisi” Konulu Özel
Tarih Damgalı Zarf

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) 02-04 Ağustos
tarihleri arasında “Eski Askerlik Şubesi Tarihi Binası Medrese Mah.
Lise Cad. Merkez/YOZGAT” adresinde “Sürmeli Festivali Pul Sergisi”
düzenledi.
Sergi alanında “Sürmeli Festivali Pul Sergisi 02-04.08.2019 YOZGAT”
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.

Ortak Kart ile Tarımda Dijital Dönüşüm

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Tarım
Kredi Kooperatifleri ile birlikte hayata geçirdiği Tarım Kart
(Ortak Kart) hizmetini Trabzon’da tanıttı. Tanıtım toplantısına
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, PTT AŞ Yönetim
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve Tarım
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz katıldı.
179 yıldır Türkiye’nin her bölgesinde kargo, lojistik, sigorta ve
bankacılık alanlarında hizmet veren PTT AŞ, Tarım Kart hizmeti
ile çiftçinin hayatını kolaylaştırıyor. Tarım Kredi Kooperatiflerinin
çiftçilere kullandırdığı ayni ve nakdi krediler PTT Pos uygulaması ile
onaylanacak, nakdi krediler PTT Ortak Kartlara yatırılacak ve borç
tahsilatları PTT iş yerlerinden daha hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde
yapılabilecek.

Proje ile ayni ve nakdi kredi onaylarındaki senet süreçlerinin PTT’nin
sağladığı pratik çözümlerle ortadan kalkacağını ve teknoloji ile tarımın
buluşacağını kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan,
“Tarımla teknolojiyi ne kadar çok buluşturursak, üreticimizin önündeki
engelleri kaldırıp yükünü hafifletirsek o kadar çok milletimize ve
istikbalimize hizmet etmiş oluruz. İşte bu kapsamda yaklaşık 1 yıl
önce PTT ile Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü, imzaladığı
işbirliği protokolü ile Tarım Kartı hayata geçirmeye karar verdi. Amaç
elbette üretime katkı sunmak” dedi.
Çiftçinin hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirilen proje kapsamında
PTTBank’ın çalışmalarını tamamlandığını belirten Turhan sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Tarım Kartla nihai amacımız yüzlerin gülmesidir. PTT gerek gün
geçtikçe genişleyen faaliyet sahasıyla, gerek ülkemizin dört bir yanına
hizmet götüren yaygın teşkilat ağıyla, gerekse son dönemde ARGE ve inovasyona yaptığı atılımlarla ülkemiz istikbali için çalışan
kurumların başında geliyor. Şirketimiz kamu ve kuruluşlarıyla iş
birliği protokolleri yaparken diğer yandan da toplumun her kesiminin
talep ve beklendiklerine göre pratik çözümler üretmeye çalışıyor.
Dijital dönüşüm süreciyle ürün ve hizmetlerini çağın gereklerine göre
yenileyen PTT, bugün mesai yükünü azaltan, kaynak israfını önleyen,
işlem süreçlerini hızlandıran ürün ve hizmetleriyle kurumlara sürat,
kalite ve verimlilik getirmeye çalışıyor. Elbette tüm bunlardan
çiftçilerimiz de istifade etsin istiyoruz. İşte Tarım Kart ile bu mümkün
olacak.”

Tarım Kart projesi ile çiftçinin gelirini artırarak ülke ekonomisine
önemli katkı sağlayacaklarını kaydeden PTT AŞ Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “550 bin çiftçimizin
faydalanacağı proje ile çiftçimize en ileri teknoloji ile hizmet
vereceğiz. Çiftçimizin gelirini artırarak, çeşitli indirimlerle hayatlarını
kolaylaştıracağız” dedi. Desteklerin ilk 20 bininin Trabzon’da
çiftçilere dağıtılacağını aktaran Bozgeyik, “Ülkemizin iki güzide
kuruluşu bu projeyi ülke ekonomisine katkı sağlamak için büyük bir

özveri ile hayata geçirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 hedefleri
doğrultusunda, Sayın Bakanımızın da destekleriyle başlattığımız bu
hizmetinin, çiftçilerimize hayırlı olmasını diyorum” diye konuştu.
Proje ile tarım sektörü için çok önemli bir adım attıklarını vurgulayan
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, değişen
çağı ve buna bağlı dijitalleşen ortamın avantajlarını çiftçinin hayatını
kolaylaştırmak için kullandıklarını dile getirdi. Tarım Kart ile 9 milyon
evrakın israf olmasını önleyeceklerini belirten Poyraz, “Zamandan
ve masraflardan tasarruf sağlayacağız” dedi. Tarım sektöründeki
şikâyetlerin, bu proje ile çözüme kavuşacağını anlatan Poyraz,
“Çiftçilerimizin şikâyetlerinin başında verimlilik, maliyet yüksekliği
bulunuyor. Biz bunları çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz” diye
konuştu.
Tarım Kart hizmeti, PTT AŞ ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliği arasında Ağustos 2018’de imzalanan protokol ile hayata
geçmişti. Tarım Kart hizmetiyle birlikte; Tarım Kredi Kooperatiflerinin
kredi operasyonunda önemli bir yer tutan kredi borç senetlerine ıslak
imza alınmasının sebep olduğu mesai yoğunluğu ve operasyon yükü
ortadan kaldırılacak. Tarım Kart ile zaman, iş gücü ve bürokratik
işlemlerde tasarruf sağlanacak. Kooperatif ortaklarına dağıtılması
planlanan Tarım Kart’ın Türkiye genelinde yaygınlaştırılması
amaçlanıyor.

Kan Bağışı ile Umut Oldular

Toplumsal konularda farkındalık yaratmak ve sorumluluk bilinciyle
çalışmalarını sürdüren PTT AŞ Ailesi, düzenli olarak gerçekleştirdiği
kan bağışı etkinliğiyle yine ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu.
Temmuz ayında PTT Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen Kan
Bağışı kampanyasına PTT personeli yoğun ilgi gösterdi. Kızılay
personeli eşliğinde onlarca ünite kan veren PTT personeli toplumsal
bir sorumluluk olan kan bağışı ile hem kendi hem de başkalarının
sağlığına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı. Kan bağışında
bulunan PTT çalışanları “Kan bağışı, kan bekleyen binlerce insanın
hayatına destek olmanın yanı sıra, bağış yapan kişinin de sağlığını
olumlu yönde etkilemektedir. Kan vermenin hayat kurtardığı ve
herkese sorumluluk düştüğü unutulmamalıdır. Verilecek her kan
insanlığa yapılan en büyük hizmettir. Herkesi kan bağışı kampanyasına
çağırıyoruz” diye konuştu. Kızılay yetkilileri PTT personeline ile
kök hücre ve kan bağışının önemi, kan bağışının sağlık açısından
faydaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

PTT AŞ Türkiye’nin Her Yerinde

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT AŞ, hizmet
ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Afyonkarahisar,
Gaziantep, Ankara ve Aydın PTT Başmüdürlükleri bünyesinde
yeni iş yerleri Ağustos ayında hizmete açıldı.

