Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey,
kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk
ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı,saadeti için çalışmakta bulunabilir.
The thing necessary for any person to be happy in her/his life is not her/his individual being but to work for others who will come after. Enjoyment and happiness in
life can only be found through working for the honor, existence, and the happiness
of future generations.

Binali YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Minister of Transport, Maritime Affairs and Communications
Kurulan iletişim ağları ile her ülkenin kapı komşumuz kadar yakın
olduğu dolayısıyla sürekli küçülen dünyamızda sonsuz fırsatlar
ve ağır risklerle karşı karşıyayız. Karşımıza çıkan risklerin
iyi yönetilebilmesi ve tehditlerin fırsata dönüştürülebilmesi
için dünyadaki gelişmeleri iyi analiz ederek kendimizi sürekli
yenilemeliyiz. Bu yenilikleri vatandaş odaklı hizmet anlayışı
ile kamu hayatına da yansıtarak hem kamu kaynaklarını doğru
noktalarda hizmete dönüştürmeli hem de bu işleyiş mantığı
üzerinden kamuya kaynak aktarma yolunda çalışmalarımızı
yürütmeliyiz.

We face endless opportunities and severe risks in our evershrinking world where every country is as close as our next-door
neighbor does, with the communications networks established. In
order for the better management of risks and turning threats into
opportunities, we should constantly renew ourselves by analyzing
the developments in the world. We should turn the public sources
into service in right points by reflecting these innovations to the
public life through a citizen-oriented service understanding. We
should also carry out our studies in the way to transfer sources to
the public over this operation logic.

Ekonomik büyümenin istikrarlı bir şekilde devam etmesinde
hizmet sektörünün payı şüphesiz ki çok önemlidir. Hizmet
sektörünün ekonomiye, gündelik yaşama doğrudan ve dolaylı
birçok güçlü etkisinin olduğu aşikardır. Gelişen ekonomimizin ve
artan refah seviyesinin bir sonucu olarak da bu sektörde hızlı bir
talep artışı görülmektedir.

It is no doubt that the share of the service sector is very important
in the continuing stable economic growth. It is clear that service
sector has direct and indirect effects on the economy and the
daily life.

PTT’de artan bu talep karşısında yaptığı çalışmalarda karlılık ve
verimlilik anlayışı ile müşteri odaklı hizmet anlayışını birleştirerek,
tüm faaliyet alanlarında gösterdiği rekabetçi çizgiyi sürdürerek
yoğun bir yılı daha geride bıraktı. 2012 yılı sürdürülebilir gelir
kaynakları oluşturma, etkin verimlilik, maliyet ve ekonomik
denge yönetimini yerine getirme anlamında PTT’nin başarıyla
tamamladığı bir dönem oldu.
PTT’nin her kademesindeki personelinin çalışkanlıkları,
yaratıcılıkları ve vizyon içeren yönetimsel yaklaşımları bu başarı
tablosunu karşımıza çıkarmıştır. Gelecek başarılar yine vizyon
sahibi, çalışkan, yaratıcı işletmelerle hepimizin olacaktır.
Saygılarımla.

As a result of our growing economy and increasing welfare, there
is an increase of demands in this sector in a fast way.
PTT have combined its understanding of profitability and
productivity in its works in response to this increasing demand
and have continued the competitive line in all activity areas, and
left another year behind. 2012 has been a period, which PTT
successfully completed in terms of creating sustainable sources
of income, effective efficiency, and fulfilling cost and economic
balance management.
The hardworking personnel of PTT in each level, their creativity
and administrative approaches including vision have confronted
us with this success table. The future achievements shall be ours
through businesses with vision, hardwork, and creativitiy.
Best Regards.
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Osman TURAL
PTT Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür
Chairman of the Board/General Director
PTT olarak, altyapı ve teknolojiye olan yatırımlarımıza devam
ettiğimiz bir yılı daha geride bıraktık. Ülkemize ve müşterilerimizin
yaşam kalitesine değer katmayı her zaman ön planda tuttuk.
Personelimizin çalışma koşullarını iyileştirmeye, hizmetlerimizde
müşteri odaklı ihtiyaçları karşılamaya yönelik birçok projeyi
hayata kazandırarak daha da ileriye götürmekteyiz.

As being PTT, we have left another year in which we continued
our investments to infrastructure and technology. We have
always kept adding value to the life quality of our country and our
customers in the forefront. We are improving working conditions
for our staff, implementing many projects for meeting customeroriented needs in our services, and taking this further.

Dünyada gelişmelerin ve teknolojinin hızla ilerlediği, iletişimin
ve erişimin çok daha hızlı olduğu bir dönemi yaşamaktayız.
Günümüzde gittikçe şiddetlenen rekabet ve artan ticaret hacmi
ile birlikte firmalar ayakta kalmak için pazar paylarını daha
da güçlendirmeye çalışıyorlar. Böylesine şiddetli bir rekabet
ortamında ayakta kalabilmek ve başarılı olmak için değişken
durumlara hazırlıklı olabilmek ve fark yaratabilmek gayreti
içerisindeyiz.

We are experiencing a period where development and technology
is progressing rapidly around the world, and communication and
access are much faster. Nowadays, with the ever-intensifying
competition and increasing volume of trade, companies are
trying to further strengthen their market share in order to survive.
In order to survive and succeed in such a fiercely competitive
environment, we are trying to be ready for various situations and
to create a difference.

Bugüne kadar nitelikli çalışanlarımızdan aldığımız güç ile
müşterilerimizi daima en iyi ürün ve hizmetlerle buluşturduk.
Bugünden sonra da, değişimi ve yeniliği kucaklamaya hazır
kurumsal kimliğimizle, tüm Türkiye’ye katma değer sağlama
hedefimiz doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz her alanda iz
bırakmaya devam edeceğiz.

We have always brought together our customers with the best
products and services with the strength we have taken from our
qualified employees. After today, with our identity that is ready to
embrace and innovation, our goal is to provide added value to the
entire country and continue to leave marks in every field of activity.

173’ncü çalışma yılımıza heyecanla adım atarken ortak
emeklerimizle her geçen gün biraz daha büyüyen Kuruluşumuzun,
geleceğin Türkiye’sini şekillendiren etkili kuruluşlardan biri olarak
kabul edildiğini görmek, bugün bizlerin sahip olabileceği en
kıymetli ödül olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gurur tablosunun
keyfini çıkarmamızı mümkün kılan çalışanlarımız başta olmak
üzere, değerli müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kalpten
teşekkürlerimi sunuyor, saygıyla selamlıyorum.

In stepping into the 173rd working year with excitement, the most
valuable prize that we can have today where our Administration,
which grows more each day with our hardwork, emerges as being
accepted as one of the recognized institutions that shape the
Turkey of the future. I thank to our personnel being the lead, which
makes it possible for us to enjoy this source of proud, valuable
customers and business partners from the heart, I greet them with
respect.

ORGANİZASYON YAPISI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Osman TURAL
Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür
Chairman of the Board / General Director
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TARİHÇE
HISTORY
İlk Posta Teşkilatı, Tanzimat Fermanı ile yaşanan
gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı Devleti’nin tüm
halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap
vermek amacıyla Nezaret olarak 23 Ekim 1840
tarihinde kurulmuştur.
İlk Postahane ise İstanbul’da Yeni Camii avlusunda
Postane-i Amire adı ile açılmış, ilk memurlar
Süleyman Ağa, tahsildar Sofyalı Ağyazar, Türkçe
dışında yazılmış gönderilerin adreslerini tercüme
etmek üzere mütercim olarak atanmışlardır.
1843’de Telgrafın icadının 11.yılında ülkemizde
de telgraf hizmetleri başlamış, bu hizmeti disipline
etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü
kurulmuştur.
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As the result of the developments that have been
experienced with the Firman of Reform, the first
Postal Organization was established as the Ministry
on 23 October 1840, for the purpose of satisfying
the postal needs of the whole community of the
Ottoman Empire and of foreigners.
The first Post Office was opened under the name
of “Postahane-i Amire” (Department of Post-Office)
at the courtyard of Yeni Camii (New Mosque) in
İstanbul, and the first officials, Süleyman Ağa,
collector Sofyalı Ağyazar were appointed as
translators in order to translate the addresses of
postal items written in languages other than Turkish.

1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü
birleştirilerek
Posta
ve Telgraf
Nezareti’ne
dönüştürülmüştür.

In 1843, in the 11th year of the invention of
telegraph, telegraph service was started also in our
country, and a separate Directorate of Telegraph
was established in 1855 in order to provide this
service.

1876 yılında Milletlerarası Posta Nakli Şebekesi
kurulmuş, 1901 yılında ise koli ve havale işleminin
kabulüne başlanmıştır.

In 1871, the Ministry of Post and the Directorate of
Telegraph were united under the name of Ministry
of Post and Telegraph.

23 Mayıs 1909 tarihinde ilk manuel telefon santralinin
İstanbul’da hizmete verilmesinden sonra Posta
ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve
Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında
da Posta, Telgraf Telefon Umum Müdürlüğü adını
almıştır.

In 1876, international postal transportation network
was established and in 1901, money order was
started to be accepted.

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığı’na
bağlı olarak görev yapan PTT Genel Müdürlüğü
1933 yılında katma bütçeli bir idare olarak Bayındırlık
Bakanlığı’na, 1939’da ise Ulaştırma Bakanlığı’na
bağlanarak hizmetine devam etmiştir.

After the establishment of the first manual telephone
central in Istanbul on 23 May 1909, the Ministry of
Post and Telegraph was turned into the Ministry
of Post, Telegraph and Telephone in 1909 and it
took the name of the General Directorate of Post,
Telegraph and Telephone in 1913.
The General Directorate of PTT which served as
subordinate to the Ministry of Internal Affairs in the
early years of our Republic, became subordinate to
the Ministry of Public Works an Settlement as an
annexed budgeted administration in 1933, and in
1939 has been affiliated to the Ministry of Transport.

HUKUKİ STATÜ
LEGAL STATUS
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile hukuki alt
yapıya kavuşturulan ve 17.07.1953 tarih ve 6145
sayılı kanunla Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olan
PTT Genel Müdürlüğü, 08.06.1984 tarih ve 233
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu İktisadi
Kuruluşu (KİK) statüsüne geçmiştir.

General Directorate of PTT, which had a legal status
with the Law of Telegraph and Telephone in 1924 and
became a State Economic Enterprise on 17.07.1953
with the Law Nr. 6145, was transferred into the status
of a State Economic Establishment by the Decree
Law Nr. 233 on 08.06.1984.

18.06.1994 tarih ve 4000 sayılı Kanun ile Türk
Telekomünikasyon A.Ş. ve Posta İşletmesi Genel
Müdürlüğü şeklinde yeniden yapılandırılarak, Posta
ve Telgraf Tesis ve İşletmesi’ne ilişkin hizmetlerin T.C.
Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (P.İ.) tarafından
yürütüleceği hükme bağlanmış, 24.04.1995 tarihinden
itibaren T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürülüğü
müstakilen çalışmaya başlamıştır.

It was stated under the Law Nr. 4000 dated 18.06.1994
as being restructured as “Turkish Telecommunication
Corp. and General Directorate of Post” that
services pertaining to Post and Telegraph Facility
and Administration shall be carried out by General
Directorate of Posts, as of 24.04.1995 General
Directorate of Posts started to offer its own services.

T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (P.İ.) olarak
kullanılan Kuruluş ünvanı 29.01.2000 tarih ve 23948
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
4502 sayılı kanunun 24. maddesi ile “T.C. Posta
ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü”(PTT) olarak
değiştirilmiştir.
Kuruluşumuz 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi,
sermayesinin tamamı devlete ait tekel niteliğindeki
mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek
ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu
hizmeti dolayısı ile ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz
sayılan Kamu İktisadi Teşebbüsüdür.
PTT Genel Müdürlüğü, faaliyet ve hizmetlerini;
02.03.1950 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren
5584 sayılı Posta Kanunu ve hukuki bünye, amaç ve
faaliyet konuları, organ ve teşkilat yapısı, müessese,
bağlı ortaklık ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri
ve ilgili diğer hususları düzenleyen, 22.02.2000
tarih, 23972 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü
Ana Statüsü hükümleri uyarınca ifa etmektedir.
“Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı” taslağı 28.05.2012
tarih ve 1812 sayılı yazı ekinde Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığına, akabinde 25.06.2012
tarihinde Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. Maliye
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile yapılan
görüşmeler neticesinde yeniden düzenlenerek son
hali verilen taslak 14.11.2012 tarihinde Bakanlığımıza
gönderilmiş, 23.11.2012 tarihinde taslak metin
Başbakanlığa intikal ettirilmiş olup yasalaşma süreci
beklenmektedir.

Organisation title, of which the name was “General
Directorate of Posts” was changed as “General
Directorate of Post and Telegraph Organization” (PTT)
in accordance with the Law Nr. 4502, article 24 which
entered into force by being published in the Official
Journal numbered 23948, dated 29.01.2000.
Our Administration is a State Economic Establishment
subject to the Decree Law Nr. 233 of the State
Economic Enterprises, the whole capital of which
belongs to the state, which is established with the aim
of producing and marketing the goods and services
within the reserved area with the consideration of the
public interest and accordingly the goods and services
of which are considered as privileges.
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The General Directorate of PTT carries out its
activities and services in accordance with the Postal
Law Nr. 5584 and dated 02/03/1950 and Main
Status of General Directorate of Post and Telegraph
Organization, arranging legal structure, purpose and
activity themes, organs and organizational structure,
institutions, affiliated partnership and participations
and relations among them and other related issues,
came into force by publication in the Official Journal
dated 22.02/.000 and issue Nr. 23972.
“Draft of Law on Postal Services” was submitted
to Ministry of Transportation, Maritime Affairs and
Communications with a letter dated 28.05.2012
and numbered 1812 and immediately after it was
submitted to Council of Ministers on 25.06.2012. The
final version of the draft which has been revised as a
result of discussions with the Ministry of Ministry of
Finance, Ministry of Economy, the Ministry of Customs
and Trade and Undersecretariat for the Treasury was
submitted to the Ministry on 14.11.2012 and the draft
text was referred to Prime Minister on 23.11.2012 and
its legislative process has been expected.

Heryerde...
Daima ...

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
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TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

TS EN ISO 9001:2008 QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM STUDIES

PTT, hizmet kalitesini arttırmanın yanı sıra bürokratik
işleyişindeki iş ve işlemlerinde kaliteyi artırmak ve
tescil ettirmek amacıyla yaptığı çalışmalar sonucu
2005 yılında TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim
Sistemi Belgesi almıştır.

Besides increasing the quality of service of PTT,
in order to increase the quality in bureaucratic
procedures and register, TS EN ISO 9001:2000
Quality Management System Certificate was
obtained in 2005.

Genel Müdürlüğümüzde 10-11.11.2010 tarihinde
yapılan Belge Yenileme (Geçiş) tetkiki sonucu
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
Belgesi alınmasına hak kazanılmıştır. Belgenin
kapsamını
genişletmek
amacıyla,
Burdur
PTT Başmüdürlüğünün 2008, Ankara PTT
Başmüdürlüğünün 2009 yılında belgelerini almaları
sağlanmış, 2010 yılında Ankara PTT Başmüdürlüğü
ve Burdur PTT Başmüdürlüğüne, bağlı işyerleri
ile birlikte, 2012 yılında ise Yalova ve Konya PTT
Başmüdürlükleri ile bağlı işyerleri ve Antalya PTT
Başmüdürlüğü TS EN ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi Belgesi almışlardır.

As a result of Re-certification (Transition) audit
on 10-11.11.2010, TS EN ISO 9001:2008 Quality
Management System Certificate was obtained. With
the aim of extending the scope of the certificate,
the certificate was obtained for Burdur Regional
Directorate in 2008, for Ankara Regional Directorate
in 2009 and in 2010 with their affiliated centers
Ankara and Burdur Regional Directorates, Yalova
and Konya Regional Directorates in 2012 with
their affiliated centers, and Antalya PTT Regional
Directorate obtained TS EN ISO 9001:2008 Quality
Management System Certificate.

İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası,
Denizli, İzmir ve Adana PTT Başmüdürlükleri
ile bağlı işyerlerinde ise Kalite Yönetim Sistemi
Belgesi alma çalışmaları devam etmekte olup
2013 yılında belgelendirilmeleri planlanmaktadır.
Ayrıca 2013 yılında Bolu PTT Başmüdürlüğünde
Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının başlatılması
planlanmaktadır.
Genel Müdürlüğümüzde yürütülmekte olan Kalite
Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında; bulunan
Ankara, Antalya, Konya, Burdur, Yalova, İstanbul
Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası, Adana,
İzmir, Denizli PTT Başmüdürlüklerindeki Kalite
Yönetim Sistemi çalışmalarında; yeknesaklığın
sağlanması
dokümantasyonun
kontrolü
ve
bilgilendirme yapılması amacıyla 2012 yılında III.
Kalite Çalıştayı düzenlenmiştir.

The studies of receiving a Quality Management
System Certificate in Istanbul Asian Side, İstanbul
European Side, Denizli, Izmir ve Adana PTT
Regional Directorates and the affiliated workplaces
continue and their certification is planned in 2013.
Besides, the studies of Quality Management
System in Bolu PTT Regional Directorates are
planned to be started in 2013.
Within the context of Quality Management System
studies carried out in our General Management;
in the Quality Management System studies of
Quality Management System in Ankara, Antalya,
Konya, Burdur, Yalova, Istanbul Asian Side,
Istanbul European Side, Adana, Izmir, Denizli PTT
Regional Directorates; with the aims of providing
uniformity, control of the documentation, and
making notifications the 3rd Quality Workshop was
held in 2012.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
İŞYERİ HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
ALMA ÇALIŞMALARI

STUDIES ON OBTAINING WORKPLACE
SERVICE ADEQUACY CERTIFICATE

Kuruluşumuzun kargo ihalelerine katılabilmesi için
gerekli olan Hizmet Yeterlilik Belgesi Çalışmaları
kapsamında Ankara PTT Başmüdürlüğü Ulus
PTT Merkez Müdürlüğüne, İstanbul Anadolu
Yakası PTT Başmüdürlüğüne bağlı Kadıköy PTT
Merkez Müdürlüğüne, İstanbul Avrupa Yakası
PTT Başmüdürlüğüne bağlı Bakırköy PTT Merkez
Müdürlüğüne, Adana PTT Başmüdürlüğüne bağlı
Ceyhan PTT Merkez Müdürlüğüne ve İzmir PTT
Başmüdürlüğüne bağlı Karşıyaka PTT Merkez
Müdürlüğüne

Within the scope of the studies of Service
Adequacy Certificate which is compulsory for Our
Administration to participate in cargo tenders, to
Ankara Regional Directorate Ulus PTT Center, to
Kadikoy PTT Center affiliated to Istanbul Anatolian
Side Regional Directorate, to Bakirkoy PTT Center
affiliated to Istanbul European Side Regional
Directorate, to Ceyhan PTT Center affiliated to
Adana PTT Regional Directorate, to Karsiyaka PTT
Center affiliated to Izmir PTT Regional Directorate;

»»

TS 11371: İş yerleri – Şehir içi ve/veya
Şehirlerarası Ev Eşyası Nakliyatı Hizmeti
Veren – Genel Kurallar,

»»

TS 12810: İş Yerleri-Posta Tekeli Dışındaki
Gönderilerle İlgili Hizmetler İçin-Genel
Kurallar Standardı,

»»

TS 11595: İşyerleri-Karayoluyla Eşya Nakliye
Hizmeti Veren-Genel Kurallar Standardı

»»

“TS
11371:
Transportation
Standard”,

Shipping
Warehousesof
Household
Goods

»»

“TS 12810: Workplaces-Services Related
to Postal Items out of the Reserved Area
General Rules Standard”,

»»

“TS 11595: Workplaces-Transport Services
for Goods via Highways General Rules
Standard”,

hizmet yeterlilik belgeleri alınmıştır.

service adequacy certificates were obtained.

TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

TS ISO 10002 GUIDING INFORMATION
STANDARD
FOR
CUSTOMER
SATISFACTION MANAGEMENT SYSTEM

Müşterilerden gelen tüm şikayet, teşekkür, soru,
bilgi talebi ve önerilerin kayıt altına alınması,
sistemli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi,
sonuçlandırılması ve müşterilere geri bildirimi
sağlayan TS ISO 10002 Kalite Yönetimi-Müşteri
Memnuniyeti-Kuruluşlarda Müşteri Şikayetlerinin
Ele Alınması İçin Kılavuz Bilgiler Standardı
çalışmaları başlatılmış olup yazılım ve eğitim
aşamaları tamamlanmış ve İnfo yazılımı üzerinden
uygulanmaya başlanmıştır. 2013 yılında Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesi almak için
müracaat edilmesi planlanmaktadır.
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Studies have been started for obtaining TS ISO
10002 Quality Management-Customer SatisfactionGuiding Information Standard for Handling
Customer Complaints in Institutions that ensures
registering all complaints, thanking, questions,
requests for information and proposals, evaluation
of them systematically and efficiently, resulting
them and feedbacks to customers, software and
training steps have been completed and started to
be applied over the Info software. An application
for obtaining a Customer Satisfaction Management
System certificate is planned to be made in 2013.
Heryerde...
Daima ...
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Press in
PTT

Basında
PTT
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POSTA HİZMETLERİ KAPSAMINDAKİ
FAALİYETLER
Kuruluşumuz
halkımızın
sürekli
yükselen
beklentilerine
cevap
verebilmek
amacıyla
hizmetlerini yurdun en ücra köşesine kadar yayılmış
olan 4 bin 501 işyeri ile yürütülmektedir.
2011 yılsonu itibariyle 1.073 merkez, 2.281 şube
ve 914 acentelik olmak üzere toplam 4.268, 2012
yılında ise 1.090 merkez, 2.314 şube ve 1.097
acentelik olmak üzere toplam 4.501 işyerinde
hizmet verilmektedir.
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Dağıtım Hizmetleri Posta İşleme Merkezleri ve
PTT Merkezlerince gerçekleştirilmekte iken,
gönderilerin yerinden dağıtımının sağlanarak
gönderilerin alıcılarına kısa süre de ulaştırılması
amacıyla Posta Dağıtım Merkezleri oluşturulması
çalışmalarına başlanmış ve 55 adede ulaştırılmış
olup, yaygınlaştırılması hususundaki çalışmalar
devam etmektedir.

Mektup Postası Gönderileri Hizmeti
Mektup postası gönderileri; kayıtlı ve kayıtsız
mektuplar, posta kartları, tebrik kartları, basılmış
kağıtlar, gazeteler, küçük paketler, ücretsiz posta
gönderileri, körlere özgü yazılar, tebliğ kağıtları,
değer konulmuş mektupları kapsamakta olup Posta
Kanunun 2.maddesine göre bu gönderilerden
mektuplar ve posta kartları tekel kapsamında
bulunmaktadır. Buna ilaveten Yargıtay’ın 2001-721
sayılı kararı gereğince kredi kartları, hesap ekstreleri
de tekel kapsamında değerlendirilmektedir.

ACTIVITIES UNDER POSTAL SERVICES
With the aim of meeting the ever increasing needs
of our society, Our Administration carries out its
services via 4 thousand 501 workplaces which are
spread throughout the farthest ends of the country.
As of the end of 2011, services were offered via
1073 centers, 2281 branches and 914 agencies, in
total 4268 workplaces and in 2012, services were
offered via 1090 centers, 2314 branches and 1097
agencies, in total 4.501 workplaces.
While distribution services are being performed
by Postal Sorting Centers and PTT Centers, the
studies of forming Postal Distribution Centers have
been started with the aim of delivering the posts
from their senders to the addressees in a shorter
period, and 55 of them have been reached and the
studies about widening these services have been
continuing.

Letter Post Items Service
Letter post items include ordinary and registered
letters, postcards, greeting cards, printed papers,
newspapers, small packages, postal items free
of charge, literature for blind, notification papers,
insured letters and in accordance to Article 2 of the
Postal Law, letter post items and postcards of these
items mentioned above are within the reserved
area. In addition to this, in accordance with the
Supreme Court’s Decision numbered 2001-721,
credit cards, bank statements are accepted as
within the reserved area.

Posta Hizmetleri̇
Postal Services

2011 yılında kabul edilen mektup postası gönderi
adedi 1 milyar 8 milyon 786 bin adet, gelir ise 1
milyar 60 milyon 233 bin TL, iken 2012 yılında ise
mektup postası gönderi adedi %1 artarak 1 milyar
18 milyon 926 bin adede, gelir ise %18 artışla 1
milyar 250 milyon 529 bin TL ye yükselmiştir.

While in 2011, the traffic of letter mail items was
1 billion 8 million 786 thousand and the revenue
from letter mail items was 1 billion 60 million 233
thousand TL; in 2012, the number of letter post
items increased by 1 % and became 1 billion
18 million 926 thousand items and the revenue
increased by 18 % and became 1 billion 250 million
529 thousand TL.

Yıllara göre Mektup Postası Gönderileri Adet ve Gelirleri / Numbers and Incomes of Letter Mail Items by Years

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Telgraf Hizmeti

Telegraph Service

Haberleşmenin gelişiminde önemli bir nokta olan
ve yıllar öncesinde alternatifi sadece mektup
olan telgraf hizmeti, gelişen internet ve iletişim
teknolojilerinin karşısında yıllar itibariyle adetsel
olarak azalma göstermiştir.

The telegraph service which is an important point
in the development of communication and of which
the alternative was only letter years ago, has
showed a decrease as of years against internet and
communication technologies.

Telgraf hizmetinde yenilikler sürdürülmekte olup,
bu çerçevede İnternet kullanan müşterilerimize yeni
olarak http://www.ptt.gov.tr kurumsal sayfamızdan
gerekli bölümler doldurularak telgraf gönderme
imkanı sunulmaktadır, ücreti ise kredi kartından
tahsil edilmektedir.

Innovations in telegraph service continue and in this
framework, the service is offered to our customers
using internet through our institutional page http://
www.ptt.gov.tr and charged by credit card.

PTT işyerlerinden, il ve ilçelerdeki 141 Fonotelgraf
Servisinden, 28 adet Fakstel Servisinden ve internet
üzerinden Ankara Telgraf merkezindeki “Telgraf
Kontrol” birimi aracılığı ile telgraflar kabul edilmekte,
kelime sayım ve ücretlendirilmesi otomatik
olarak yapılarak varış yerine sistem vasıtasıyla
iletilmektedir. Bu telgrafların teslimine kadar her
aşaması bilgisayar ortamında takip edilerek kayıt
altına alınmakta, müşteriler tarafından sistemden
sorgulanarak, teslim bilgileri edinilmektedir.

Telegraphs are accepted in PTT workplaces, by
calling 141 fonotelegraph service in provinces and
districts, 28 Faxtel Service and via internet and by
means of the “Telegraph Control” unit in Ankara
Telegraph Center, counting of words and price
calculation are made automatically and telegraphs
are sent through system to the destination. Each
stage until delivery of these telegraphs can be
monitored and recorded electronically and checked
from the system by customers and delivery
information can be obtained.
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Ayrıca, müşterilerimize internet üzerinden telgraf
göndermede daha da kolaylık sağlamak amacıyla
e-Telgraf Abonelik hizmeti verilmesine başlanmıştır.
Herhangi bir PTT İşyerinde “e-Telgraf Abonelik
Sözleşmesi” imzalayarak abone olunması halinde
gerekli belgelerdeki abonelik bilgileri ile gerçek veya
tüzel kişiler olarak sistemimize internet üzerinden
telgraf kabul edilmekte ücreti de kredi kartından
ödemenin yanı sıra posta çeki hesabından tahsil
edilmesi alternatifi de sunulmaktadır.
2011 yılında, kabul edilen telgraf sayısı 727 bin
adet, bu gönderilerden elde edilen gelir 3 milyon
879 bin TL iken, 2012 yılında telgraf sayısı % 16
artarak 846 bin adede, gelir ise % 33 artarak 5
milyon 141 bin TL ye yükselmiştir.

Besides, e-telegraph subscription service was
put into practice in order to make easier to send
telegraph through internet by our customers. After
they sign an “e-Telegraph Subscription Contract” in
any PTT workplace, all telegraphs of our e-telegraph
subscribers are accepted in our system via internet
with their information in the necessary documents
for natural or legal persons and charged by credit
card or postal cheque account.
While the number of received telegraph items was
727 thousand and the income from these items
was 3 million 879 thousand TL in 2011, in 2012
the number of telegraph items increased by 16 %
and became 846 thousand items and the income
increased by 33 % and became 5 million 141
thousand TL.
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Yıllara Göre Telgraf Hizmeti Adet ve Gelirleri / Number and Revenues of Telegraph service by Years
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Posta Hizmetleri Toplam Gönderi Adet ve
Gelirleri (Mektup Postası, Telgraf, Tele Post
ve Diğerleri)
2011 yılında 1 milyar 11 milyon 59 bin adet gönderi
karşılığında 1 milyar 66 milyon 63 bin TL gelir elde
edilmiş iken, 2012 yılında ise gönderi sayısı %1
artış ile 1 milyar 21 milyon 471 bin adede, gelir ise
%18 artış ile 1 milyar 257 milyon 836 bin TL ye
yükselmiştir.

Total Number and Revenues of Postal
Services (Letter Post, Telegraph, Tele Post and

Others)

In 2011, in return for 1 billion 11 million 59 thousand
items, 1 billion 66 million 63 thousand TL revenue
has been generated; in 2012, the number of
accepted items increased by 1 % and became
1 billion 21 million 471 thousand items and the
revenue increased by 18 % and became 1 billion
257 million 836 thousand TL.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.257.836

1.021.471

1.066.063

1.011.059

942.302

1.034.469

885.283

1.090.069
854.480

749.839

1.111.423
674.943

1.072.847
639.118

1.055.389
603.200

944.726
493.142

916.902

2003

1.181.070

Posta Hizmetleri Toplam Gönderi Adet ve Gelirleri / Total Number and Revenues of Postal Services
(Mektup Postası, Telgraf, Tele Post ve Diğerleri) (Letter Post, Telegraph, Tele Post and Others)
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2011

2012

KAYITLI POSTA MADDELERİ
OTOMASYONU

AUTOMATION OF REGISTERED POSTAL
ITEMS

Kayıtlı Posta Maddelerinin Otomasyonu ile yurtiçi ve
yurtdışı kayıtlı gönderiler; kabullerinden teslimine
kadar geçen sürede www.ptt.gov.tr adresinden
izlenebilmektedir.

With the Automation of Registered Postal Items,
domestic and international registered postal items
can be monitored on the web site www.ptt.gov.
tr within the period from their acceptance to their
delivery.

Yurtdışı gönderilerde 86 ülke posta idaresi ile acele
posta, 115 ülke posta idaresi ile Koli ve 74 ülke
posta idaresi ile mektup postası gönderileri için
IPS (Uluslararası Posta Sistemi) vasıtasıyla bilgi
transferi gerçekleştirilmektedir.

In international mail items for express mail with
86 countries postal administration, parcels with
115 countries postal administration, and letter
post items with 74 countries postal administration,
the transfer of information is carried out via IPS
(International Postal System).

Bu ülkelere yollanan veya bu ülkelerden gelen
kayıtlı gönderileri PTT’nin internet sayfasının
“Yurtdışı gönderi takibi” menüsünden takip etmek
mümkündür.

It is possible to follow the registered items sent to
these countries or sent from these countries from
the “international mail tracking” menu of PTT’s
International Postal System (IPS); International
Postal System (IPS);

Heryerde...
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Uluslararası Posta Sistemi (IPS);

International Postal System (IPS);

Kuruluşumuzun üyesi bulunduğu yurtdışı tüm kayıtlı
gönderilerin bilgisayar ortamında takibini sağlayan
Uluslararası Posta Sistemi (IPS) aracılığı ile
yurtdışı çıkış ve varışlı tüm kayıtlı gönderiler alınıp
verilmekte ve hesaplaşma işlemleri bu sistemden
alınan verilere göre yürütülmektedir.

The track of all registered items are made in
computer environment through International Postal
System (IPS) to which our administration is also a
member and all international outbound and inbound
items are exchanged and transactions concerning
accounting are carried out according to the data
received from this system.

»»
»»
»»

Through this system data transfers are made

86 Ülke Posta İdaresi ile APG,
115 Posta İdaresi ile Koli,
74 Posta İdaresi ile Mektup Postası
Gönderileri için

		

bilgi transferi yapılmaktadır.

Prime Sistemi
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Prime, kayıtlı mektup postası gönderilerinin
akıbeti hakkında posta idarelerinin karşılıklı bilgi
transferine yönelik işbirliği yaptıkları bir sistemdir.
İdaremiz bu gruba 2009 yılında katılmış olup şu an
63 posta idaresi ile mektup postası gönderileri için
bilgi transferine başlanmıştır.
Bu
sistemin
kullanılmaya
başlanması
ile
araştırmaların çok kısa sürede sonuçlanması
sağlanmış
olup
müşterilere
çabuk
bilgi
sunulduğundan
hem
müşteri
memnuniyeti
sağlanmış hem de yazışmaların azalması nedeniyle
işgücü kaybı engellenerek dolaylı personel
tasarrufu sağlanmıştır.

YURTDIŞI KALİTE BELGESİ
2012 yılı içerisinde Dünya Posta Birliği (UPU)
tarafından üye ülkelere verilen UPU Hizmet Kalitesi
Yönetim Sistemi Sertifikasına başvurulmuştur.
Sertifika, posta hizmetlerinde kalitenin artırılmasına
yönelik bir takım düzenlemeler ve zorunluluklar
getirmekte, bu düzenlemeleri yerine getiren Posta
İdareleri, Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından
görevlendirilen bir denetçi tarafından iki aşamalı
denetime tabi tutulmaktadır. Denetim sonrası
Posta İdareleri, en çok posta alışverişi yaptığı 6
ülkenin Posta İdareleri tarafından puanlamaya
tabi tutulmaktadır. Denetim ve ülke puanlamaları
sonucu UPU Yönetim Kurulu tarafından yapılan
değerlendirme ile Posta İdarelerinin kalite seviyesi
belirlenmektedir.

»»
»»
»»

With 86 countries for EMS,
With 115 countires for Parcel,
With 74 countries for Letter Post Items.

Prime System
Prime is a system, which data transfers are
made between posts concerning the inquirement
of registered letter postal items. In 2009, our
Administration became part of this system and
data transferring of letter postal items started with
63 posts.
By starting to use this system, searches were
made in shortest time, personnel saving were
made indirectly, due to fast information given to the
customers both customer satisfaction is provided
and the correspondence is decreased by preventing
labor force.

ABROAD QUALITY CERTIFICATE
In 2012, UPU Quality of Service Management
System Certificate, which is given to the member
countries by the Universal Postal Union (UPU),
was consulted. The certificate brings a number of
regulations and requirements towards increasing
the quality of postal services and the Postal
Administrations that fulfill these regulations are
audited by an auditor authorized by the Universal
Postal Union (UPU) in a two-stage auditing.
After the auditing, the Postal Administrations are
subjected to scoring by the Postal Administrations
of 6 countries with the most postal traffic. As a
result of auditing and countries’ scoring, the quality
level of Postal Administrations are determined by
the evaluation by UPU Board of Directors.

Posta Hizmetleri̇
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Kuruluşumuz, B seviyesinde Hizmet Kalitesi
Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazanmış
olup sertifika, 1 Ekim 2012 tarihinde Katar’ın
başkenti Doha’da düzenlenen 25. Dünya Posta
Kongresi’nde Kuruluşumuza takdim edilmiştir.
Sertifikanın geçerlilik süresi 3 yıl olup, bu süre
zarfında Kuruluşumuz hizmet kalitesi açısından
sertifikanın gerekliliklerini yerine getirmekle
yükümlüdür. Bu sayede Kuruluşumuz yakaladığı
seviyeyi koruyacak her türlü önlemi almakta ve
hizmet kalitesini bir üst seviyeye çıkarmak için
gerekli çalışmaları sürdürmektedir.

Our Administration was become entitled to obtain
the B level Quality of Service Management System
Certificate and the certificate was presented to Our
Administration in the 25th World Postal Congregate
held in Qatar’s capital Doha on 1 October 2012. The
certificate is valid for 3 years and Our Administration
is obliged to fulfill the requirements of the certificate
during this period in terms of service quality. Thus,
Our Administration shall keep the stage it has
achieved and it has been continuing necessary
studies in order to take its service quality to an
upper level and taking every kind of precaution.

HIZLI TEBLİGAT

FAST NOTIFICATION

Birbirine benzer özelliği olan ve farklı ücretler
uygulanan APG ve KKTG ek hizmetli tebliğ
evrakının bir çatı altında toplanarak kaynakların
etkin kullanılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi
amaçlanmış olup tüm Türkiye’de aynı hizmet
süreleri ve ücret uygulanmak suretiyle bu hizmette
standardizasyon sağlanmış olup 04.07.2011
tarihinden itibaren “Hızlı Tebligat” adı altında
uygulanmaya başlanmıştır.

By bringing EMS and KKTG additional feature
applied notification documents, which have
similar features but with different charges, under
the same roof and using the sources effectively
and increasing the service quality is aimed and a
standardization in this service has been achieved
by applying the same service periods and charges
in entire Turkey. As of 04.07.2011, an application
called “Fast Notification” was started to be applied.

Hızlı Tebligata ait mazbatanın, çıkaran mercie
iadesi ise tebligatın tesliminden itibaren en geç 2
gün içerisinde yapılmaktadır.

The return of the minutes for Fast Notification for
the issuing authority is made in 2 days at the least
after the receipt of the notification.
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BİRLEŞİK POSTA (HYBRID MAIL) HİZMETİ

HYBRID MAIL SERVICE

Birleşik Posta Sistemi, dijital ortamda hazırlanarak
alıcılarına ulaştırılmak istenilen hesap ekstreleri,
faturalar, bildirimler, broşürler, reklam dokümanı
gibi bilgilerin; dijital ortamda verileri alınarak,
baskı dizaynlarının dijital ortamda yapılıp, alıcı
adresinin bulunduğu en yakın baskı merkezine
dijital ortamda iletilmesi, baskı merkezlerince
de önceden belirlenmiş olan format ve düzende
baskısının
yapılarak,
katlanıp,
zarflanarak
posta gönderisi haline dönüştürülmesi suretiyle,
dağıtıcılar kanalıyla alıcısına teslim edilmesinin
sağlandığı sistemdir.

Hybrid Mail Service is a system where the information
containing bank statements, bills, notifications,
brochures, and advertisement documents, which
are received in digital environment, are designed
for printing and are forwarded to the closest print
center electronically, then after the determination
of predetermined design and format of these items,
they are enveloped as postal items and delivered to
their customers by postmen.

Birleşik Posta Sistemi için İstanbul, Ankara, İzmir,
Mersin, Erzurum olmak üzere 5 ayrı ilde Baskı
Merkezi ve Ankara Operasyon Merkezi kurulmuş,
ve sistem 2010 Ocak ayından itibaren fiilen
çalıştırılmaktadır.
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PTT Bank, Türk Telekom A.Ş., TTNET A.Ş.,
Denizbank A.Ş., İng Bank A.Ş., İş Bankası A.Ş.,
Avea A.Ş. ve Çelik Hukuk Bürosu’nun gönderileri
günlük veya aylık üretilerek dağıtım yapılmaktadır.

Hybrid Mail Service system has been actively
operated since 2010 January and in 5 separate
provinces such as Istanbul, Ankara, Izmir, Mersin,
Erzurum Printing Centers and Ankara Operation
Center have been established for Hybrid Mail
Service System.
The mail items of PTT Bank, Turk Telekom A.Ş.,
TTNET A.Ş., Denizbank A.Ş., ING Bank A.Ş., İş
Bankası A.Ş., Avea A.Ş. and Çelik Law Firm are
produced daily or monthly and the distributions are
made.
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TBMM Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı,
SGK, Türkiye İstatistik Kurumu, Tütün ve Alkol
Piyasası Düzenleme Kurumu, Kıyı Emniyeti Genel
Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Samsun,
Edirne, Mersin, Eskişehir, Manisa, Balıkesir,
Kocaeli, Sultanbeyli Vergi Daireleri, Anadolu
Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Samsun
19 Mayıs Üniversitesi, Afyon Ticaret ve Sanayi
Odası, CHP, Kadıköy Belediyesi, AGDAŞ, Afyon
Sandıklı Belediyesi, Gökpınar Hukuk Bürosu ile
Birleşik Posta Sistemi hizmet sözleşmeleri yapılmış
olup, sözleşme gereği gönderilerin baskı, zarflama
ve dağıtım hizmetleri yerine getirilmektedir.

Hybrid Mail Service contracts with the Directorate of
the Parliament, Ministry of Family and Social Policies,
Ministry of Finance Revenues Administration, Social
Security Administration, Turkey Statistical Institute,
the Tobacco and Alcohol Market Regulatory
Authority, General Directorate of Coastal Safety,
Ankara, Istanbul, Izmir, Bursa, Istanbul, Izmir,
Mersin, Eskisehir , Balıkesir, Istanbul, Sultanbeyli Tax
Administrations, Anadolu University, Afyon Kocatepe
University, Samsun 19 Mayıs University, Istanbul
Chamber of Commerce, CHP, Kadıköy Municipality,
AGDAS, Afyon Sandıklı Municipality, and Gökpınar
Law Firm have been made and in accordance with
the contracts, the printing, enveloping and delivery
services of the mail items are carried out.

Diğer taraftan Turksat A.Ş., TOBB, Bank Asya A.Ş.,
Vakıfbank A.Ş., Fibabanka A.Ş., Vodafone A.Ş ve
Turkcell A.Ş. ile görüşmeler devam etmektedir.

On the other hand, negotiations with Turksat A.Ş.,
TOBB, Bank Asya A.Ş., Vakıfbank A.Ş., Fibabanka
A.Ş., Vodafone A.Ş ve Turkcell A.Ş. are ongoing.

Birleşik Posta Sisteminde 2010 yılında yaklaşık
70 Milyon adet gönderi, 2011 yılında yaklaşık 157
Milyon adet gönderi, 2012 yılında yaklaşık 147
milyon adet gönderi olmak üzere toplam 374 Milyon
adet gönderi üretimi yapılmıştır.

In the Hybrid Mail System, approximately 70 million
pieces of mail deliveries in 2010, approximately 157
million pieces of deliveries in 2011, and approximately
147 million pieces of deliveries in 2012 and 374
million pieces of deliveries in total have been made.

Diğer taraftan Birleşik Posta (Hybrid Mail) Hizmeti
kapsamında müşteri portföyünü arttırmak amacıyla,
yeni müşterilerle görüşmeler devam etmektedir.

On the other hand, in order to increase the customer
portfolio within the scope of Hybrid Mail Service,
negotiations with new customers continue.

OTOMATİK AYIRIM SİSTEMLERİ
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AUTOMATED SORTING SYSTEMS

Kurumumuzun tekelinde olan mektup postasının
(gönderi) kabulünden teslimine kadar geçen
süreçte, en çok zaman ve iş gücü ayrım işlemleri
sırasında
harcanmaktadır.
Ayrımda
geçen
sürenin kısaltılması ve iş gücünden tasarruf
edilerek gönderilerin daha kısa sürede alıcılarına
ulaştırılmasını teminen; işlem trafiği yüksek olan
İstanbul Hadımköy’de tesis edilmiş olan Avrupa
Yakası Posta İşleme Merkezine Otomatik Mektup
Ayrım Sistemleri alınarak 15.09.2011 tarihi itibarı
ile hizmete verilmiştir. İleri teknolojinin kullanıldığı
bu sistemler, gönderi üzerindeki adres veya posta
kodunu okuyarak Grup (İl, İlçe, Semt gibi) veya
Cihet (dağıtıcı dağıtım sorumluluk alanı; cadde,
sokak, bina gibi) düzeyinde hızlı ayırım yapabilecek
kapasitede olup saatte 160.000 gönderinin 920
göze ayrımını yapabilmektedir.

Within the period from the acceptance of the letter
mail item (mail item) to its delivery, which is under
the monopoly of Our Administration, most of the
time and workforce are spent during the process of
separation. In order to save time and workforce spent
during separation works and provide the mail items
to their addressees in a shorter time; Automated
Mail Sorting Systems have been purchased to
the European Side Postal Sorting Center located
in Istanbul Hadımköy, which has a high-traffic of
operations, and offered to service as of 15.09.2011.
These systems, where advanced technologies are
used, can read the address or the postal code on
the mail item and have the capacity of making fast
separations on the level of Group (province, district,
county, etc.) or Districts (Distributor distribution
responsibility area; road, street, building, etc.), and
can make the separation of 160.000 mail items to
920 partitions in an hour.

Diğer taraftan gönderilerin kaba ve ince ayrımlarını
yapmak maksadıyla Hadımköy Posta İşleme
Merkezinde bulunan Otomatik Mektup Ayrım

On the other hand, in order to make coarse and
fine distinctions of mail items, a Blending Machine
was purchased and offered to service in 19.07.2012

Heryerde...
Daima ...

Posta Hizmetleri
Postal Services

sistemlerine ilave olarak Harmanlama Makinesi
alınarak 19.07.2012 tarihinde hizmete verilmiştir.
Söz konusu makinede gönderilerin kaba ayrımları
yapılarak ayrılan gönderilerin Otomatik Mektup
Ayrım Sistemlerinde detaylı ayrıma tabi tutulmaları
sağlanmaktadır.
Hizmet kalitemizin daha da artırılması maksadıyla
2012 yılı Yatırım Programı kapsamında; işlem
trafiği yüksek olan Ankara, İstanbul (Anadolu
Yakası) ve İzmir illerine de Otomatik Mektup Sistemi
alınması planlanmış olup 24.07.2012 tarihinde
ihale yapılmıştır. Yüklenici Firma ile 22.10.2012
gününde sözleşme imzalanmış olup teslim süresi
420 gündür.

MEKTUP SEPETİ HİZMETİ
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Gönderi sayısı az olan bireysel müşterilere
kişiselleştirilmiş baskı ve zarflama hizmetinin
sunulması amacıyla Ankara, İstanbul ve İzmir Baskı
Merkezlerine 1’er adet Kompakt Zarflama Makinesi
satın alınmış, bireysel müşterilerin web ortamında
gönderiyi dizayn etmesi, alıcı adreslerinin ve içerik
bilgilerinin girilmesi, ücret hesaplama ve web
üzerinden ödeme yapılması için bir ara yüz yazılımı
ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, 2013 Mart
ayında proje faaliyete geçecektir.
Ayrıca, bu sayede yüksek kapasiteli makinelerde
düşük adetli olan üretimler sırasında ortaya çıkan
zayi kağıt miktarının da azaltılması hedeflenmiştir.

in addition to the Automatic Mail Sorting systems
located in Hadımköy Postal Sorting Center. In this
machine, the sorting of mail items is made and they
are subjected to detailed sorting in Automatic Mail
Sorting Systems.
In order to further increase the quality of our
service, within the scope of 2012 Investment
Program; purchasing of Automatic Mail Systems in
the provinces of Ankara, Istanbul (Anatolian Side)
ve Izmir, which have high-traffic of operations,
was planned and the tender has been made on
24.07.2012. A contract was signed between the
Contracting Company on 22.10.2012 and the
delivery period is 420 days.

MAIL BOX SERVICE
With the aim of providing the individual customers,
whose mail items are less, the service of
personalized printing and enveloping services,
1 Compact Enveloping Machine in each Printing
Centers of Ankara, Istanbul and Izmir were
purchased. The studies about an interface in order
for the individual customers to design the mail item
on a web environment, to enter the information on
the addresse and content, to calculate the charges
and to make payments over the web have been
comlpleted and the project shall be operational in
March 2013.
Additionally, the loss of low-volume papers
produced during the low-amount productions in
high-capacity machines is aimed to be reduced.

Posta Hizmetleri̇
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ADRES STANDARTLARININ
OLUŞTURULMASI PROJESİ

THE PROJECT OF FORMING ADDRESS
STANDARDS

Kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden elde
edilen adreslerin mevcut durumu ile tüm bu
adreslerin uygun bir yapıda tek bir çatı altında
toplanması ve pazarlanabilir hale getirilmesi
gerekmektedir. Söz konusu proje ile ilgili
oluşturulan komisyon çalışmalarını tamamlayarak,
hazırlanan sonuç raporunda yazılım ihtiyacı
olduğu tespit edilmiş olup, konuyla ilgili Teknik
Şartname Hazırlama Komisyonu oluşturulmuş ve
çalışmalarına başlanmıştır.

With the current state of addresses obtained from the
services provided by our organization, all of these
addresses need to be brought together under one
roof and be turned into a form suitable for marketing.
In the result report prepared by completing
commission works about the aforesaid project,
software needs were determined, a Technical
Contract Preparatory Commission was formed on
the subject and it started its studies.

Bu kapsamda NVİ (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğü)’nin Ulusal Adres Veritabanı
ile
Kurumsal
Adres
Veritabanı
arasında
entegrasyonun sağlanması amacıyla yapılan web
servis çalışmaları tamamlanmış olup entegrasyon
işlemine başlanmıştır.

CİHET İYİLEŞTİRME SİSTEMİ (CİS)
Cihet İyileştirme Sistemi, intranet üzerinden
ulaşılabilen uygulama sayesinde GPS cihazlarından
gelen konum bilgileri ile dağıtım bölgelerinin
(cihetler) düzenlenmesi, dağıtıcıların cihetlerindeki
konum bilgilerinin alınarak harita üzerinde izlenmesi
amacıyla planlanmıştır.
16.07.2010 tarihinde fizibilite çalışmaları tamamlanan
proje başlangıçta 80 adet cihazla pilot olarak
uygulanmış, pilot uygulamanın başarılı sonuçlanması
ile Türkiye geneline yaygınlaştırılması yönünde
çalışmalara başlanmıştır.
Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye genelinde
kullanılmak üzere 5760 adet GPS cihazı ile bu
cihazlardan alınacak konum bilgileri sayesinde
cihet organizasyonu/reorganizasyonu yapılmasını
sağlayan donanım ve yazılım altyapısının
alınmasını
teminen
09.04.2012
tarihinde
sözleşme imzalanmıştır. Cihazlar teslim edilmiş
olup, muayene ve kabul işlemleri tamamlanarak
dağıtımları yapılarak devreye alınmıştır.

DİAGNOSTİK SİSTEM
Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) sistemi kapsamında
yurt içi kayıtsız gönderilerin teslim süreleri ile ilgili
aksaklıkların tespit edilebilmesi amacıyla Adana,
Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir,
Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir,

In this context, the web service studies in order to
ensure integration between the National Address
Database of NVI (General Directorate of Population
and Citizenship Affairs) and Corporate Address
Database have been completed and the integration
process has been started.

DISTRICT EVALUATION SYSTEM (CIS)
The District Evaluation System was planned with
the aims of arranging the location information and
distribution areas (districts), taking the location
information of postmen in their districts and tracking
on the map through an application that can be
accessed over the internet.
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The project whose feasibility studies were completed
on 16.07.2010 was implemented as a pilot project
with 80 GPS tools and after the pilot implementation
was completed successfully, studies were started
in order to spread it throughout Turkey.
As the result of the studies, by supplying 5760
GPS device to be used throughout Turkey and the
hardware and software infrastructure, which will
allow to receive geographical information from these
tools, a contract was signed on 09.04.2012. The
devices were delivered, inspection and acceptance
operations were completed and they were taken to
operation by their distribution.

DIAGNOSTIC SYSTEM
With the aim of detecting the failures about the
delivery periods of domestic unregistered mail items
within the Radio Frequency Identification (RFID)
system, 75 system installations have been carried
out in the provinces of Adana, Afyonkarahisar,
Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir,Bursa, Denizli,
Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay,
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Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul Anadolu Yakası,
İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Kahramanmaraş,
Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya,
Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van illerindeki
75 adet Merkeze sistem kurulumu yapılmıştır.
Ayrıca, 2013 yılı içerisinde; RFID Diagnostik
Sistemin kurulmadığı diğer iller ile birlikte posta
trafiği yüksek olduğu belirlenen ilçelere de RFID
Diagnostik Sistemin kurulumu planlanmaktadır.

CİHET DAĞITIM DOLABI
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Vatandaşların İş yerlerimize uğramadan pullu
gönderilerini postaya verebilmeleri amacıyla
şehirlerin merkezi noktaları ile alışveriş merkezleri,
üniversite kampüsleri, çok katlı iş hanları, turistik
yerler, nüfus yoğunluğu fazla olan mahalleler ile
trafiği yüksek olan iş yerlerimizin önüne konulması
planlanan mektup atma kutuları ile postacıların
dağıtım esnasında yüklerini hafifletmek, hareket
imkanlarını artırmak, dağıtım sahasına ait
gönderilerinin bir bölümünü dağıtım sırasında
bırakabilecekleri ve ayrıca mektup atma kutusu
işlevi de görecek 992 adet Cihet Dağıtım Dolabı
ile 976 adet Mektup Atma Kutusunun alımı
gerçekleştirilmiş ve büyük çoğunluğunun montajları
tamamlanmıştır.

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA PROJESİ
Kayıtlı Elektronik Posta Projesi (KEP) posta
hizmetlerinde PTT’nin mevcut teknoloji düzeyini
ileri götüren bir proje olup geleneksel posta pulunun
elektronik ortamda eşdeğeridir. Tarih, saat, dijital
tanımlama logosu, içerik doğrulama ve kriptolama
özelliklerinin yanı sıra en önemli özelliği yapısının
değiştirilemez olmasıdır. Bu proje kapsamında
kullanılan zaman damgası, gönderilerin elektronik
olarak “orijinalliğinin bozulmadığı ve dokümanın
değiştirilmediğinin” hukuki kanıtı ve Kuruluşumuz
KEP hizmeti sağlayıcısı olarak elektronik postanın
hukuki geçerliliğini sağlayacak tek yetkili mercii
olacaktır.
25.08.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince
01.05.2012
tarihinde
Kurumumuzun
Kayıtlı
Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS)
olarak yetkilendirilmesi için Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumuna başvuruda bulunulmuştur.

Mersin, Istanbul Anatolian Side, Istanbul European
Side, Izmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli,
Konya, Malatya, Muğla, Sakarya, Samsun, Sivas,
Şanlıurfa, Trabzon and Van.
Besides, within the year 2013; the establishment of
RFID Diagnostic System in districts where postal
traffic is high along with other provinces, where
RFID could not be established, is planned.

DISTRICT DELIVERY BOX
With the aim of providing the citizens to post their
stamped posts without stopping by our post offices,
and via the delivery boxes that are planned to be
placed in central points of the city, shopping malls,
university campuses, multi-storey commercial
buildings, tourist attractions, neighborhoods with a
high population density, and our post offices with
high traffic, it is aimed to ease the burden of postmen
during delivery period, increase their movement
possibilities, to create a place for postmen to leave
some of items belong to that distribution region and
to function as letter mail box, the purchase of 992
District Delivery Boxes and 976 Mailing Boxes have
been made and the mounting of most of them have
been completed.

REGISTERED
PROJECT (KEP)

ELECTRONIC

POST

Registered Electronic Post Project (KEP) is
a Project, which moves forward current PTT
technology and equals to traditional postal stamp
in electronic environment. In addition to date, hour,
digital identification tag, content verifying and
encryption features; the most important feature
is its unchangeable structure. Within this Project,
used time stamp is the “legal prove of that the items
are original and the document is not changed”
electronically. Our Administration as KEP service
provider shall be the only competent authority in
terms of providing the legal validity of the electronic
mail.
Within the context of the Regulation on the Principal
Causes and Procedures concerning the Registered
Electronic Postal System published on the Official
Journal dated 25.08.2011 and numbered 28036,
an application was made to the Information
and Communication Technologies Authority on
01.05.2012 in order for Our Administration to be
authorized as the Registered Electronic Postal
System Provider (KEPHS).

Posta Hizmetleri̇
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Anılan Kurumca Kurumumuzda yapılan inceleme
ve denetleme çalışmaları sonucunda Kurumumuz
10.09.2012 tarihi itibarıyla KEPHS olarak
yetkilendirilmiştir.
İlk etap Ankara PTT
Başmüdürlüğüne bağlı
Ulus PTT Merkezinde KEP hizmeti verilmesi
planlanmakta olup, hizmetin yurt çapında
yaygınlaştırılarak 131 PTT Merkez Müdürlüğünde
verilebilmesi için çalışmalara devam edilmektedir.

As a result of the inspection and auditing works
performed in our Institution, our Institution was
authorized as KEPHS as of 10.09.2012.
As a first step, KEP Service is planned to be offered
in Ulus PTT Center affiliated to Ankara PTT Regional
Directorate and the studies for the extension of the
service countrywide and being offered in 131 PTT
Central Offices have been continuing.
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e-TEBLİGAT PROJESİ

e-NOTIFICATION PROJECT

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda değişiklik yapan
6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19.01.2011 tarih
ve 27820 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, tebligata elverişli
bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat
yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat
yapılabilecek, Anonim, Limited ve sermayesi
paylara bölünmüş Komandit şirketlere elektronik
yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirilecektir.

The Law of Notification No 6099 amending
the Law of Notification No 7201 and the Law on
Amendments of Certain Laws was published
on the Official Gazette dated 19.01.2011 and no
27820 and entered into force. Within this scope,
electronic notification will be made obligatory for
the person who desire a notification to be made to
an electronic address, and to Incorporated, Limited
and Commandite companies with shared capital to
whom electronic notification can be made.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik
adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün
sonunda yapılmış sayılacaktır.

Electronic notification shall be deemed to be made
at the end of the fifth day it reaches to the electronic
address of the addressee.

Kuruluşumuzca e-Tebligat sistemine ilişkin yazılım
alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup, elektronik
tebligatı düzenleyecek olan yönetmelik 2013
yılının başında yayınlanmıştır.(Resmi Gazetenin
19.01.2013 tarihli ve 28533 sayılı nüshasında)

The studies of infrastructure software regarding the
e-Notification system by Our Administration have
been completed and the regulation to regulate the
electronic notification was published in early 2013
(In the issue of the Official Gazette No. 28533
dated 19.01.2013).
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BANKACILIK FAALİYETLERİ

BANKING SERVICES

Bankacılık hizmetlerinin daha etkin ve süratli bir
şekilde çağın gereklerine uygun olarak sunulmasını
teminen uygulamaya koymuş olduğumuz en önemli
proje PTTBank projesidir. Söz konusu projemiz 3
bölümden oluşmaktadır.

In order to offer the banking activities by more
effective and faster as to the contemporary
necessities, PTTBank Project is one of the most
important project carried out by our Administration.
This Project is composed of 3 parts.

»»
»»
»»

»»
»»
»»

İşyerlerinin Otomasyonu
Kurum/Kuruluşlarla İşbirliği
İşyerlerinin PTTBank Konseptine uygun 		
hale getirilmesi

Automation of PTT offices
Cooperation with Institutions
Modifying Post Offices According
PTTBank Concept.

to

the

Yıllar İtibariyle PTT İşyeri Sayısı / Number of PTT Offices by Years
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İŞYERLERİNİN OTOMASYONU

AUTOMATION OF POST OFFICES

İlk defa 1995 yılında 27 işyerinde başlatılan gişe
otomasyonu hizmeti, giderek yaygınlaştırılmış olup
2012 yılsonu itibariyle 3.404’ ü merkez ve şube,
1.097’ si de acentelik olmak üzere 4.501’ e ulaşan
otomasyona açık işyerinde halkımıza daha çağdaş
ve kaliteli hizmet sunulmaktadır.

The counter automation service, which was started
in 1995 in 27 post offices, has been extended and
as of the end of 2012, our citizens are offered more
modern and quality service in post offices open to
automation whose total number has reached up
to 4501 with 3404 centers and branches and 1097
agencies.

2011 yılında işyeri sayısı 4.268 iken 2012 yılında
ise bu sayı % 5,45 artarak 4.501’e ulaşmıştır.

While the number of post offices was 4268 in 2011,
this number increased by 5.45 % and reached up
to 4501 in 2012.

Yıllara Göre Otomasyona Geçen İşyeri Sayısı / Number of Automated Post Offices by Years
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Ülke genelinde en yaygın ve en büyük tahsilat
merkezi olan PTT, hiçbir bankanın olmadığı 36 ilçe
ile 1.507 belde ve köy olmak üzere 1.543 yerleşim
yerinde vatandaşlarımızın finansal ihtiyaçlarını
karşılamaktadır.

PTT, which is the widest and largest collecting
center countrywide, meets the financial needs of
our citizens in total 1543 residential areas as of 36
districts, 1507 towns and villages where no bank
exists.

Acente Otomasyonu

Agency’s Automation

Proje 11.12.2007 tarihinde hayata geçirilmiş
olup 2009 yılından itibaren tüm acentelerimiz
otomasyon ortamında hizmet vermeye başlamıştır.
Acenteliklerde, merkez ve şubelerimizde otomasyon
sistemi üzerinden sunulan hizmetlerin verilmesi
amacıyla her türlü donanım ihtiyacı Kuruluşumuz
tarafından karşılanmaktadır.

The project was carried out on 11.12.2007 and our
all agents have provided service since 2009 in an
automation environment. All kinds of hardware
requirements are covered by Our Administration in
order to give services offered by automation system
in agencies, centers and branch offices.

2012 yılı sonu itibari ile il ve ilçe merkezleri dışında,
PTT şubesi bulunmayan belde ve köyler ile diğer
yerleşim yerlerinde hizmet veren 1097 adet PTT
acenteliğimiz bulunmaktadır.

By the end of 2012, out of province and district
centers, we have 1,097 agencies offer services in
towns and villages and other settlements where
there are no PTT Offices .

Yurtiçi Havale ve Posta Çeki Hizmetleri

Domestic Money Order and Postal Cheque
Services

Yurtiçi havale işlemleri, ülke genelindeki tüm
işyerimizden alıcının ad ve adresine anında
gerçekleştirilmekte ve gönderilen havaleler on-line
olarak varış yerlerine iletilmektedir.
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Domestic money order operations are being carried
out from all of our offices countrywide to the name
and address of the addressee immediately and
the sent money orders are communicated to their
destination online.

Heryerde...
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Herhangi bir işyerimizden PTT Merkezine müracaat
eden müşterilerimiz, İdaremiz nezdinde bir posta
çeki hesabı açtırabilmekte ve böylece kendi hesabına
ülkenin her yerinden ücretsiz para yatırabilmekte
ve anında para çekebilmekte ayrıca başkasına ait
posta çeki hesabına para aktarabilmekte ve kendi
hesabından çekilebilmektedir.

Our customers who apply from any of our offices to
PTT Center can have an account of postal cheque
and thus he/she can deposit and withdraw money
immediately from all over the country, and he/she
can deposit money to any other person’s postal
cheque account and withdraw money from his/her
account.

1 Haziran 2006 tarihinde hayata geçirilen “İnteraktif
Posta Çeki Hizmeti” ile Müşterilerin Posta Çeki
hesabına bağlı olarak yatırma ve ödeme dışında
gişelerde yapabilecekleri tüm işlemleri internet
üzerinden yapabilmeleri sağlanmıştır.

With the “Interactive Postal Order Service” which
was implemented on 1 June 2006, the customers
are provided to perform all the operations, which
they can make in counters apart from deposit and
payment due to their Postal Cheque account, over
the internet.

Ayrıca, posta çeki hesap sahipleri hesap hareketlerini
e-bildirim hizmeti ile görebilmektedirler.

Yurtiçi Havale ve Posta Çeki İşlem Adet ve Gelirleri /
The Number of Domestic Money Order and Postal Cheque Transactions and Incomes

2004

2005

2006

2007

2011 yılında 71 milyon 581 bin adet işlem
karşılığında 170 milyon 247 bin TL komisyon geliri
elde edilmiştir. 2012 yılında ise yapılan işlem adedi
% 25,52 artarak 89 milyon 855 bin adet, elde
edilen komisyon geliri ise % 15,33 artarak 196
milyon 342 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

2008

2009

196.342
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Besides, the account holders can see their account
activities via e-notification service.

2010

2011

2012

In 2011, 170 million 247 thousand TL commission
income was received in return for 71 million
581 transactions. As for 2012, the number of
transactions increased by 25.52 % and reached
to 89 million 855 while the commission income
increased by 15.33 % and realized as 196 million
342 thousand TL.

Bankacılık Hizmetleri
Banking Services

Posta Çeki Hesap Sayısı

Numbers of Postal Cheque Accounts

Havale ve çek trafiğinde gerçekleşen artışlara
paralel olarak, posta çeki sayısında da artışlar
sağlanmış olup 2011 yılında 1 milyon 859 bin adet
olan müşteri sayısı 2012 yılında emekli maaşlarını
posta çeki ile Kuruluşumuzdan alan müşterilerimizle
birlikte %84,72 artarak 3 milyon 434 bin adede
ulaşmıştır.

In parallel with the increase of money order and
postal cheque traffic services, the increases in
the number of postal cheque were ensured and
the number of customers, which was 1 million
859 thousand in 2011, reached to 3 million 434
thousand by increasing 84.72 % with our customers
who withdraw their pensions with postal cheques.

Yıllara Göre Posta Çeki Hesap Sayısı / The Number of Postal Cheque Account by Years
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2004

2005

2006

2007

KURUM / KURULUŞLAR İLE İŞBİRLİĞİ
Kuruluşumuz 2002 yılında 2 banka ve 4 kurum
ile işbirliği yapmış iken, 2012 yılsonu itibariyle 24
adet banka, 33 adet sosyal güvenlik kuruluşu, 14
adet elektrik dağıtım kuruluşu, 72 adet belediye,
24 adet telekomünikasyon kuruluşu, 8 adet sigorta
kuruluşu, 31 adet diğer kamu-kurum ve kuruluşu
olmak üzere toplam 205 kurum ve kuruluş ile
işbirliği sağlamıştır.

Bankalar
Kuruluşumuz ile Garanti Bankası, Türkiye Finans
Katılım Bankası, Finansbank, Citibank, Bank Asya,
Kuveyt Türk Bank, Denizbank, Yapı Kredi Bankası,
Vakıflar Bankası, Akbank, İşbankası, Şekerbank,
HSBC, Bank Pozitif, Tekstilbank, Anadolubank,
TEB-Fortisbank, Halkbankası, AktifBank, INGBank,
Societe Generale Bank, Fibabanka, Odeabank
ve Burgan Bank (Eurobank Tekfen) ile imzalanan

2008

2009

2010

2011

2012

COOPERATION WITH INSTITUTIONS /
ORGANIZATIONS
While our Administration made cooperation with
2 banks and 4 institutions in 2002, it performed
cooperation with 205 institutions and organizations
in total as of 24 banks, 33 social security
institutions, 14 electricity distribution companies,
72
municipalities,
24
telecommunication
companies, 8 insurance companies and 31 other
public institutions and organizations by the end of
2012.

Banks
In accordance with the protocol signed between
Our Administration and Garanti Bank, Türkiye
Finans Katılım Bank, Finansbank, Citibank, Bank
Asya, Kuveyt Türk Bank, Denizbank, Yapı Kredi
Bank, Vakıflar Bank, Akbank, İşbank, Şekerbank,
HSBC, BankPozitif Tekstilbank, Anadolubank,

Heryerde...
Daima ...

Bankacılık Hizmetleri
Banking Services

TEB-Fortisbank, Halkbank, AktifBank, INGBank,
Societe Generale Bank, Fibabank, Odeabank, and
Burgan Bank (Eurobank Tekfen), the transactions
of collection of Credit Card bills, collection of
Individual Credits, Cash Deposit, and individual
credit collections have been continuing.

protokoller uyarınca Kredi Kartı Tahsilatı, Bireysel
Kredi Tahsilatı, Nakit Yatırma ve bireysel kredi
ödeme işlemlerine devam edilmektedir.
Bu kapsamda;
2011 yılında 17 milyon 878 bin adet işlem
karşılığında 30 milyon 484 bin TL komisyon geliri
elde edilmiş iken, 2012 yılında işlem adedi % 6,07
azalarak 16 milyon 792 bin adet olup, elde edilen
komisyon geliri ise % 11,76 artarak 34 milyon 68
bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Within this context, while 30 million 484 thousand
TL commission income was received in return for
17 million 878 thousand transactions in 2011, in
2012 the number of transactions decreased by 6.07
% and reached to 792 thousand and the obtained
commission income increased by 11.76 % and
realized as 34 million 68 thousand TL.

Yıllara göre Bankalar İle Yapılan Anlaşmalar Kapsamında İşlemlerin Adetleri ve Elde Edilen Gelirler

16.792

34.068

Within the Context of The Protocols Signed With The Banks Number of Transactions and Revenues
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

GSM Şirketleri

GSM Companies

Kuruluşumuzca ülkemizde hizmet veren tüm GSM
şirketlerinin fatura tahsilatı yapılmakta olup bu
kapsamda; 2011 yıl sonu itibariyle 14 milyon 471
bin adet işlem karşılığında 13 milyon 335 bin TL
komisyon geliri gelir elde edilmiş iken, 2012 yılında
işlem adedi % 6,90 azalarak 13 milyon 473 bin adet,
elde edilen komisyon geliri ise % 9,21 azalarak 12
milyon 107 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Bill collection transactions of all the GSM operators
served in our country has been made by our
Administration and in this context; while by the end
of 2011, 14 million 471 thousand TL commission
income was received in return for 13 million 335
thousand transactions, in 2012 the number of
transactions decreased by 6.90 % and reached
to 13 million 473 thousand and the commission
income decreased by 9.21 % and realized as 12
million 107 thousand TL.

Bankacılık Hizmetleri
Banking Services

12.107

GSM Şirketleri / GSM Companies
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2005

2006

2007
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2010

2011

2012

Türk Telekom ve ADSL Tahsilatı

Collection of Turk Telekom and ADSL

Türk Telekom ve ADSL şirketleri arasında öncelikli
yıllarda imzalanan protokol uyarınca fatura tahsilatı
işlemlerinin işyerimizden yapılmasına devam
edilmiştir.

In accordance with the protocol signed in previous
years with Turk Telekom and ADSL Companies; bill
collection transactions have been continued to be
offered from our workplaces.

Bu kapsamda;
2011 yılında 46 milyon 780 bin adet işlem
karşılığında 29 milyon 337 bin TL komisyon geliri
elde edilmiş iken, 2012 yılında işlem adedi % 10,6
azalarak 41 milyon 832 bin adet, elde edilen
komisyon geliri ise % 6,17 azalarak 27 milyon 525
bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Within this context, while 29 million 337 thousand
TL commission income was received in return
for 46 million 780 thousand transactions in 2011,
in 2012 the number of transactions decreased by
10.6 % and reached to 41 million 832 thousand and
the commission income decreased by 6.17 % and
realized as 27 million 525 thousand TL.
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41.832

Türk Telekom ve ADSL Tahsilatı / Collection of Türk Telekom and ADSL Bills

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Heryerde...
Daima ...

Bankacılık Hizmetleri
Banking Services

In accordance with the protocols signed with
Turksat, Millennicom Telekom, Borusan Telekom,
Superonline-Tellcom, Vodafonenet communication
services, Turknet, Goonet (Smart Adsl-Biddoor
Telekom), Ortadoğu Net, Oris Telekom (alfa ilet.
hzm.paz.tic.a.ş.), Netgsm ilet.ve bilg. tek. A.Ş.,
Metronet, Smile ADSL and Vatan Net, bill collection
transactions have been continuing.

Bu kapsamda;
2011 yılında 3 milyon 829 bin adet işlem
karşılığında 3 milyon 939 bin TL komisyon geliri
elde edilmiş iken, 2012 yılında işlem adedi % 2,71
artarak 3 milyon 932 bin adet, elde edilen komisyon
geliri ise % 3,97 azalarak 3 milyon 782 bin olarak
gerçekleşmiştir.

Within this context, while 3 million 939 thousand
TL commission income was received in return
for 3 million 829 thousand transactions in 2011,
in 2012 the number of transactions increased by
2.71 % and reached to 3 million 932 thousand and
the commission income decreased by 3.97 % and
realized as 3 million 782 thousand TL.

3.782

3.829
3.243

3.059
2.230

2.569

2.847

2.795

2.829

10

2.459

3.221

3.258

Özel Telekom Şirketleri / Private Telecom Companies

3.932

Türksat, Millennicom Telekom, Borusan Telekom,
Superonline-Tellcom, Vodafonenet iletişim hizmetleri,
Turknet, Goonet (Smart Adsl-Biddoor Telekom),
Ortadoğu Net, Oris telekom (alfa ilet.hzm.paz.tic.a.ş.),
Netgsm ilet.ve bilg. tek. A.Ş., Metronet, Smile ADSL
ve Vatan Net ile imzalanan protokoller uyarınca
fatura tahsilatı işlemlerine devam edilmektedir.

3.939

Private Telecom Companies

9
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Özel Telekom Şirketleri

2005

2006

2007

2008

Maaş / Aylık ve Sosyal Yardım Ödemeleri
Kuruluşumuz ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
arasında imzalanan protokol kapsamında SGK’dan
gelir alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı
emeklilerine ait maaş ödemeleri; Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğü ile sürdürülen işbirliği kapsamında 2022

2009

2010

2011

2012

Salary and Monthly Payments and Social
Welfare Payments
Within the context of the protocol signed between
Our Administration and Social Security Institution
(SGK), salary payments of right holders of Social
Security Authority, Pension Fund for the Self
Employed, Retirement Fund who receive income

Bankacılık Hizmetleri
Banking Services

from SGK, monthly payments within the scope of
the Law No 2022 under the cooperation between
Ministry of Family and Social Policies General
Directorate of Social Welfare, social welfare
payments to Women Whose Husbands Have Died,
ŞEY (Conditional Education Welfare), and ŞSY
(Conditional Health Welfare) payments; payments
of İskur on behalf of Turkish Employment Agency,
and Agreed Social Assistance and Solidarity
Foundation are made at our PTT offices.

Sayılı Kanun kapsamındaki aylık ödemeleri, Eşi
Vefat Eden Kadınlara Yönelik sosyal yardım
ödemeleri, ŞEY (Şartlı Eğitim Yardımı) ve ŞSY
(Şartlı Sağlık Yardımı) ödemeleri; Türkiye İş
Kurumu
adına İş-Kur ödemeleri; anlaşmalı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ait
ödemeleri PTT işyerlerimizden yapılmaktadır.
Bu kapsamda;
2011 yılında sosyal güvenlik ve yardım kurumları
adına yapılan ödemeler ile Bağ-kur prim tahsilatları
karşılığında; 31 milyon 380 bin adet işlem, 37
milyon 4 bin TL komisyon geliri elde edilmiş iken
2012 yılında işlem adedi % 2,97 artarak 32 milyon
314 bin adet, elde edilen komisyon geliri ise % 20,46
artarak 44 milyon 576 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Within this context; while 31 million 380 thousand
transactions and 37 million 4 thousand TL
commission income was received in terms of the
payments made in 2011 on behalf of social security
and welfare institutions and in return for the Bagkur premium collections, in 2012 the number of
transactions increased by 2.97 % and to 32 million
314 thousand items, and the obtained commission
income increased by 20.46 % and realized as 44
million 576 thousand TL.

Maaş Aylık ve Sosyal Yardım Ödemeleri
Salary and Monthly Payments and Social Welfare Payments

2004

2005

2006

2007

Belediyeler
İzmir, Konya, Karabük, Zonguldak, Bursa, Bilecik,
Adana (ASKİ), Sivas, Kocaeli, Antalya, Gaziantep,
Çemişgezek, Samsun (SASKİ), Burdur, Bayburt,
Diyarbakır (DİSKİ), Aksaray, Mersin, Mersin Erdemli,
Denizli Çivril Belediye Başkanlıklarıyla ve Güney
Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği
(GATAB), Adapazarı Su ve Kanalizasyon İdaresi
(Adasu), Erzurum Belediyesi Su ve Kanalizasyon
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2008

2009

2010

2011

2012

Municipalities
In accordance with the protocols signed between
our related Regional Directorates and with
municipalities of Izmir, Konya, Karabük, Zonguldak,
Bursa, Bilecik, Adana (ASKI), Sivas, Kocaeli,
Antalya, Gaziantep, Çemişgezek, Samsun (SASKİ),
Burdur, Bayburt, Diyarbakır (DİSKİ), Aksaray,
Mersin, Mersin/Erdemli, Denizli/Çivril and Union

Heryerde...
Daima ...

Bankacılık Hizmetleri
Banking Services

İdaresi (ESKİ), Denizli Belediyesi, Denizli Köylere
Hizmet Götürme Birliği, Kayseri Su, Yozgat Su, Bitlis
Su, Bolu Su, Armutlu Belediyesi, Yalova, Antakya,
Tunceli, Osmaniye, Amasya, Kütahya, Midyat
(Mardin), Safranbolu, Yalova Çiftlikköy, Karaman
Belediyesi, İSKİ ve Ankara Su ve Kanalizasyon
İdaresi (ASKİ) ile ilgili Başmüdürlüklerimiz arasında
önceki yıllar içerisinde imzalanan protokoller
uyarınca PTT işyerlerinden su faturası tahsilat
işlemlerine devam edilmektedir.
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Kuruluşumuz ile İZGAZ, Başkent Doğalgaz,
Aksaray Doğalgaz Dağıtım A.Ş.,Olimpos Gaz
Dağıtım A.Ş. (Antalya), Erzingaz Doğalgaz Dağıtım
A.Ş.(Erzincan), Kapadokya Doğalgaz Dağıtım A.Ş.
(Nevşehir-Niğde), Kentgaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş.
(Denizli), Netgaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (KonyaEreğli), Gaznet Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (KonyaMeram), Karaman Doğalgaz Dağıtım A.Ş., Bursa
Gaz, Kayseri Gaz, Diyarbakır Doğalgaz Dağıtım
A.Ş., Samsun Doğalgaz Dağıtım A.Ş., IspartaBurdur Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (TOROSGAZ),
Eskişehir Doğalgaz Dağıtım A.Ş, Adıyaman
Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (AKMERCANGAZ), Sivas
Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş, Polatlı Doğalgaz A.Ş.,
Gazdaş Gaziantep Doğalgaz A.Ş., Trakya Bölgesi
Doğalgaz, Aydın Doğalgaz Dağıtım A.Ş, Aksa
Çanakkale Doğalgaz A.Ş., Aksa Adana Doğalgaz,
Aksa Şanlıurfa Doğalgaz A.Ş., Aksa Karadeniz
Doğalgaz A.Ş, Aksa Manisa Doğalgaz A.Ş., Aksa
Bilecik-Bolu Doğalgaz A.Ş., Aksa Ovagaz A.Ş.,
Aksa Tokat- Amasya Doğalgaz A.Ş., Aksa Malatya
Doğalgaz A.Ş., Aksa Ordu-Giresun Doğalgaz
A.Ş., Aksa Afyon Doğalgaz A.Ş., Aksa Gemlik
Doğalgaz A.Ş., Aksa Düzce Ereğli Doğalgaz
A.Ş., Aksa Van Doğalgaz A.Ş., Aksa Balıkesir
Doğalgaz A.Ş., Aksa Bandırma Doğalgaz A.Ş.,
Aksa İnegöl Doğalgaz A.Ş., Karabük Doğalgaz
(Kargaz), Kastamonu Doğalgaz (Kargaz), Sürmeli
Doğalgaz, Çankırı Doğalgaz (Kargaz), Aksa Trakya
Doğalgaz A.Ş.,Aksa Elazığ Doğalgaz, Adapazarı
Doğalgaz, Kırşehir Kırgaz Doğalgaz, Palen Enerji
Palgaz Doğalgaz, Kırıkkale Kırgaz Doğalgaz ve
İGDAŞ arasında PTT işyerlerinden doğalgaz
fatura tahsilatlarının yapılması işlemlerine devam
edilmektedir.

of South Antalya Tourism Development and
Infrastructure Operations (GATAB), Adapazarı Water
and Sewerage Administration (Adasu), Erzurum
Municipality Water and Sewerage Administration,
Denizli Municipality, Denizli Organization of
Providing Service to Villages, Kayseri Su, Yozgat
Su, Bitlis Su, Bolu Su, Armutlu Municipality, Yalova,
Antakya, Tunceli, Osmaniye, Amasya, Kütahya,
Midyat (Mardin), Safranbolu, Yalova Çiftlikköy,
Karaman Municipality, ISKI and Ankara Water and
Sewerage Administration (ASKI) in previous years,
the collection of water bills have been continuing in
PTT offices.
In accordance with the protocols signed between
Our Administration and IZGAZ, Başkent Doğalgaz,
Aksaray Doğalgaz Dağıtım A.Ş., Olimpos Gaz
Dağıtım A.Ş. (Antalya), Erzingaz Doğalgaz Dağıtım
A.Ş. (Erzincan), Kapadokya Doğalgaz Dağıtım A.Ş.
(Nevşehir-Niğde), Kentgaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş.
(Denizli), Netgaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (KonyaEreğli), Gaznet Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (KonyaMeram), Karaman Doğalgaz Dağıtım A.Ş., Bursa
Gaz, Kayseri Gaz, Diyarbakır Doğalgaz Dağıtım
A.Ş., Samsun Doğalgaz Dağıtım A.Ş,, IspartaBurdur Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (TOROSGAZ),
Eskişehir Doğalgaz Dağıtım A.Ş, Adıyaman
Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (AKMERCANGAZ), Sivas
Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş, Polatlı Doğalgaz A.Ş.,
Gazdaş Gaziantep Doğalgaz A.Ş., Trakya Bölgesi
Doğalgaz, Aydın Doğalgaz Dağıtım A.Ş, Aksa
Çanakkale Doğalgaz A.Ş., Aksa Adana Doğalgaz,
Aksa Şanlıurfa Doğalgaz A.Ş., Aksa Karadeniz
Doğalgaz A.Ş, Aksa Manisa Doğalgaz A.Ş., Aksa
Bilecik-Bolu Doğalgaz A.Ş., Aksa Ovagaz A.Ş.,
Aksa Tokat- Amasya Doğalgaz A.Ş., Aksa Malatya
Doğalgaz A.Ş., Aksa Ordu-Giresun Doğalgaz
A.Ş., Aksa Afyon Doğalgaz A.Ş., Aksa Gemlik
Doğalgaz A.Ş., Aksa Düzce Ereğli Doğalgaz
A.Ş., Aksa Van Doğalgaz A.Ş., Aksa Balıkesir
Doğalgaz A.Ş., Aksa Bandırma Doğalgaz A.Ş.,
Aksa İnegöl Doğalgaz A.Ş., Karabük Doğalgaz
(Kargaz), Kastamonu Doğalgaz (Kargaz), Sürmeli
Doğalgaz, Çankırı Doğalgaz (Kargaz), Aksa Trakya
Doğalgaz A.Ş.,Aksa Elazığ Doğalgaz,Adapazarı
Doğalgaz Kırşehir Kırgaz Doğalgaz, Palen Enerji
Palgaz Doğalgaz, Kırıkkale Kırgaz Doğalgaz, and
IGDAŞ, the collection of natural gas bills have been
continuing in PTT offices.

Bankacılık Hizmetleri
Banking Services

Bu kapsamda;
2011 yılında 26 milyon 619 bin adet işlem karşılığında
12 milyon 377 bin TL komisyon geliri elde edilmiş
iken, 2012 yılında işlem adedi % 26,18 artarak 33
milyon 589 bin adet, elde edilen komisyon geliri
ise % 40,86 artarak 17 milyon 435 bin TL olarak
gerçekleşmiştir.

Within this context, while 12 million 377 thousand
TL commission income was received in return for
26 million 619 thousand transactions in 2011, in
2012 the number of transactions increased by 26.18
% and reached to 33 million 589 thousand items
and the obtained commission income increased by
40.86 % and realized as 17 million 435 thousand
TL.

Yıllar itibariyle Belediye İşlemlerindeki Adet ve Gelirler
By The Years Number of Transactions and Revenues of Municipality transactions
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Sigorta Şirketleri

Insurance Companies

Kuruluşumuz ile Anadolu Hayat Emeklilik Sigorta
A.Ş., MetLife(Deniz) Emeklilik ve Hayat A.Ş. , Ergo
Sigorta A.Ş., HDI Sigorta A.Ş., Yapı Kredi Emeklilik
A.Ş., Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve Groupama
Emeklilik ve Hayat A.Ş. arasında PTT işyerlerinden
şirket müşterilerinin bireysel emeklilik katkı payı ve
giriş aidatı ödeme işlemleri, sigorta poliçe satışları
yapılması işlemlerine devam edilmektedir.

In accordance with the protocols signed between
Our Administration and Anadolu Hayat Emeklilik
Sigorta A.Ş., MetLife (Deniz) Emeklilik ve Hayat
A.Ş., Ergo Sigorta A.Ş., HDI Sigorta A.Ş, Yapı
Kredi Emeklilik A.Ş., Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.,
Groupama Emeklilik and Hayat A.Ş., transactions
of individual retirement contribution and entrance
fee payments, policy sales have been continuing in
PTT offices.

Ayrıca;
Kuruluşumuz ile Aktif Bank Yatırım A.Ş. arasında
22.10.2012
tarihinde
imzalanan
protokol
kapsamında; Kuruluşumuz üzerinden sigortacılık

Besides, in accordance with the protocol signed
between Our Administration and Aktif Bank Yatırım
A.Ş. signed on 22.10.2012, with the aim of providing
insurance over our Institution, by collecting together

Heryerde...
Daima ...

Bankacılık Hizmetleri
Banking Services

hizmetinin verilmesi amacıyla; PTT Sigorta
Platformu adı altında sigortacılık hizmetlerini tek
bir çatı altında toplayarak; sigorta şirketlerinin üye
olduğu bir platformun oluşturulması, sigortacılık
hizmetinden yararlanmak isteyen PTT müşterilerine
PTT Sigorta Platformu’na üye Sigorta Şirketlerinin
bu
platformda
sunmuş
olduğu
ürünlerin
pazarlanması, işbu ürünlerin müşterilere teminatfiyat alternatifleriyle sunulması ve bu kapsamda
PTT’den yapılacak sigortacılık hizmetlerine ilişkin
bilgi ve data paylaşımının elektronik sistem
üzerinden güvenli ve hızlı bir şekilde Sigorta
Şirketleri ile PTT arasında ilerlemesini sağlayan ve
AktifBank vasıtasıyla PTT bünyesinde geliştirilmiş
bir teknoloji platformunun oluşturulması için
hazırlıklar tamamlanmış olup, kısa bir süre sonra
işlemlere başlanılması planlanmaktadır. Mevcutta
poliçe kesim işlemlerini gerçekleştirdiğimiz sigorta
şirketlerinin de söz konusu platforma taşınması
kapsamında çalışmalar devam etmektedir.
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the insurance services under one roof called as
PTT Insurance Platform, the preparations in order
to create a platform to which insurance companies
are members of, to market the products that the
Insurance Companies, which are members to
PTT Insurance Platform, present on this platform
to the PTT customers who desire to benefit from
insurance services, and to create a technology
platform, which will provide the customers these
products with their warranties and price alternatives
and which ensures the information and data share,
regarding the insurance services to be performed
from PTT, over an electronic system in a safe and
quick way between the Insurance Companies and
PTT, developed within the body of PTT via Aktif
Bank has been completed and the transactions
are planned to be started in a short time period.
Currently, the studies in terms of transferring
insurance companies, whose policy transactions
we perform, to the aforesaid platform have been
continuing.

Sigorta Şirketleri / Insurance Companies

2005

2006

2007

2008

Bu kapsamda;
2011 yılında 1.876 adet işlem karşılığında 70 bin
442 TL komisyon geliri elde edilmiş iken 2012
yılında işlem adedi % 86,67 artarak 3.502 adet,
elde edilen komisyon geliri ise % 3,48 artarak 72
bin 895 TL olarak gerçekleşmiştir.

2009

2010

2011

2012

Within this context, while 70 thousand 442 TL
commission income was received in return for
1.876 transactions in 2011, in 2012 the number of
transactions increased by 86.67 % and reached
to 3.502 and the obtained commission income
increased by 3.48 % and realized as 72 thousand
895 TL.
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Elektrik Fatura Tahsilatı (TEDAŞ)

Collection of Electricity Bills (TEDAŞ)

Kuruluşumuz ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim
Şirketi (TEDAŞ (Aras Elektrik Perakende Satış
A.Ş.,Akdeniz, Boğaziçi, Dicle Elektrik Perakende
Satış A.Ş., Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş.,
Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş., Trakya
Elektrik Perakende Satış A.Ş., Van Gölü Elektrik
Perakende Satış A.Ş.), KEPSAŞ, Sakarya Elektrik
Dağıtım A.Ş. (SEPAŞ), Çamlıbel Elektrik Perakende
Satış A.Ş.., Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş.,
MEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., ÇORUH Elektrik
Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Fırat
Elektrik Dağıtım A.Ş., AKEDAŞ Elektrik Perakende
Satış A.Ş., Çalık Yeşilırmak Elektrik Perakende
Satış A.Ş., Osmangazi Elektrik A.Ş., ve AYDEM
Enerji Satış A.Ş. arasında imzalanan protokoller
uyarınca elektrik fatura tahsilatları tüm PTT
işyerlerinden on-line olarak yapılmaktadır.

In accordance with the protocols signed between
Our Administration and Türkiye Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi (TEDAŞ), (Aras Elektrik Perakende
Satış A.Ş.,Akdeniz, Boğaziçi, Dicle Elektrik
Perakende Satış A.Ş., Gediz Elektrik Perakende
Satış A.Ş., Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.,
Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş., Van Gölü
Elektrik Perakende Satış A.Ş.), KEPSAŞ, Sakarya
Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEPAŞ), Çamlıbel Elektrik
Perakende Satış A.Ş.., Uludağ Elektrik Perakende
Satış A.Ş., MEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., ÇORUH
Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım
A.Ş., Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., AKEDAŞ Elektrik
Perakende Satış A.Ş., Çalık Yeşilırmak Elektrik
Perakende Satış A.Ş., Osmangazi Elektrik A.Ş., and
AYDEM Enerji Satış A.Ş., collection of electricity
bills has continued in all PTT offices as on-line.

Bu kapsamda;
2011 yılında 58 milyon 533 bin adet işlem
karşılığında 36 milyon 244 bin TL komisyon geliri
elde edilmiş, 2012 yılında ise işlem adedi % 3,56
azalarak 56 milyon 448 bin adet, elde edilen
komisyon geliri ise %27,7 azalarak 26 milyon 205
bin olarak gerçekleşmiştir.

Within this context, while 36 million 244 thousand
TL commission income was received in return for
58 million 533 thousand transactions in 2011, in
2012 the number of transactions decreased by 3.56
% and reached to 56 million 448 thousand and
the commission income decreased by 27.7 % and
realized as 26 million 205 thousand TL.
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Diğer Kurum ve Kuruluşlar

Other Institutions and Organizations

Kuruluşumuz ile Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet
Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü
arasında imzalanan protokol uyarınca trafik para
cezalarının tebligatı ve tahsilatı işlemlerine devam
edilmektedir.

In accordance with the protocols signed
between Our Administration and the Revenue
Administration, Security General Directorate and
General Directorate of Highways, collection and
the notification of the traffic fine transactions have
been continuing.

Dore Direkt Pazarlama A.Ş. ile Kurumumuz
arasında Şirket danışmanlarının Şirket hesabına
yatıracakları
tutarların
tahsilatı
konusunda
imzalanan protokol kapsamında işlemlere devam
edilmektedir.

In accordance with the protocol signed between
Our Administration and Dore Direkt Pazarlama A.Ş.
collection of deposit money to company accounts
from company consultants have been continuing.
In accordance with the protocol signed between
Our Administration and Oriflame Kozmetik Ürünleri
Ticaret Ltd. Şti, collection of deposit money to
company accounts from company consultants have
been continuing.

Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ile
imzalanan protokol gereği Şirket danışmanlarının
Şirket hesabına yatıracakları tutarların tahsilatına
devam edilmektedir.

Diğer Kurum Kuruluşlar /
Other Institutions and Organizations

2004

2005

2006

963.827
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Within this context, while 882 thousand 718 TL
commission income was received in return for 841
thousand 294 transactions in 2011, in 2012 the
number of transactions increased by 18.30 % and
reached to 995 thousand 238 and the commission
income increased by 9.19 % and realized as 963
thousand 827 TL.

Bu kapsamda;
2011 yılında 841 bin 294 adet işlem karşılığında
882 bin 718 TL komisyon geliri elde edilmiş iken,
2012 yılında işlem adedi % 18,30 artarak 995 bin
238 adet, elde edilen komisyon geliri ise % 9,19
artarak 963 bin 827 TL olarak gerçekleşmiştir.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Konsinye Ürün-Bilet Satışı ve Abonelik
İşlemleri

Consignment Product-Ticket Sale and
Subscription Transactions

Kuruluşumuz ile bazı kamu kurum ve kuruluşları,
tüzel ve özel kişiler arasında ürün ve malzeme
satışı, bilet satışı ile pazarlanması ve mevzuatla
düzenlenen müşterek bahislere ilişkin bayilik

In accordance with the protocol signed with Our
Administration and certain private and corporate
bodies in previous years in terms of the transactions
of product and supply sale, ticket sale and their

Bankacılık Hizmetleri
Banking Services

alınması hususunda önceki yıllarda imzalanmış
protokol uyarınca;

marketing, purchasing dealership of pari mutuals
issued by legislation;

57 PTT Başmüdürlüğüne bağlı belirlenen
işyerlerinde (PTT Merkez ve Şubelerde) TCDD
Anahat yolcu bileti, İstanbul ve Kocaeli ilindeki
PTT İşyerlerinde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS)
Elektronik Etiketi, 21 PTT Başmüdürlüğüne bağlı
103 işyerinde TÜRKSAT Kablo TV Abonelik,
Nakil, Devir işlemleri, Smile ve TTNET İnternet
Abonelik ve başvuru işlemleri, Kamu Hizmetlerinin
ortak platformda tek kapıdan (portal) sunumu ve
vatandaşın Devlet hizmetlerine elektronik ortamda
güvenli ve etkin bir şekilde erişimini sağlayacak
olan “e-Devlet Kapısı” şifre dağıtım hizmeti,
Avea, Turkcell, Vodafone GSM abonelerine TL
yükleme işlemleri, Türk Telekom, İkon Telekom,
APlus,İPC Telekom, Vip Telekom ve TTM Telekom
Şirketlerine ait telefon arama kart çeşitleri ile Karel
ve EjsTelmax marka çeşitli modellerde telefon
sistemleri, telsiz telefon, modem ve faks cihazları
satışına işyerlerimizden devam edilmektedir.

The sales of TCDD (Turkish State Railways) railway
passenger ticket in the workplaces affiliated to PTT
Regional Directorate (Centers and Branch Offices
of PTT), the sales of Automated Transfer System
(OGS) Electronic Tickets in PTT post offices of
Istanbul and Kocaeli, Subscription, Transfer and
Conveyance of TÜRKSAT cable TV and Internet
Subscription and Application Transactions of
Smile and TTNET in 103 post offices of 21 PTT
Regional Directorates, “e-Government Gateway”
code distribution service, which will provide Public
Services on a common platform from a single
door (portal) and which will provide the citizens
to access Government services in a safe and
efficient way, transactions of depositing TL to
the Avea, Turkcell, Vodafone GSM subscribers,
sales of telephone cards of Turk Telekom, İkon
Telekom, APlus, IPC Telecom, VIP Telekom, and
TTM Telekom Companies and sales of telephone
systems in various models of Karel and EjsTelmax
brand telephones, the sales of wireless telephone,
modem and fax machines have been continuing in
our workplaces.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü arasında;
İdarece tertip edilen piyango ve hemen kazan
oyunlarına ait biletlerin PTT işyerlerinde perakende
satışı ve bayilere toptan satışı ile talihlilere
ikramiyelerinin ödenmesi konularında imzalanan
protokol kapsamında 31.12.2009 Yılbaşı özel
çekilişi ile yurt genelinde başlayan satış ve ödeme
işlemlerine devam edilmektedir.
Kuruluşumuz ile TURKCELL İletişim Hizmetleri
A.Ş. arasında sürdürülen işbirliği kapsamında
otomasyona açık PTT işyerlerinden nakit
olarak on-line sanal TL yükleme işleminin yanı
sıra adı geçen Şirket ile imzalanan protokol
uyarınca işyerlerimizden kredi kartı ile sanal pos
üzerinden on-line sanal TL yükleme işleminin
gerçekleştirilmesine devam edilmektedir.
Kuruluşumuz ile Safi Katı Yakıt A.Ş. arasında
16.06.2011 imzalanan protokol kapsamında
19.10.2012 tarihi itibariyle işyerlerimizden kömür
satış işlemleri yapılmaktadır.
Kuruluşumuz ile ÖSYM Başkanlığı arasında
15.06.2012 tarihinde imzalanan protokol kapsamında
24.09.2012 tarihi itibariyle işyerlerimizden ösym
aday kayıt ve başvuru işlemleri yapılmaktadır.
28.12.2012 tarihinde imzalanan ek protokol ile
02.01.2013 tarihinden itibaren işyerlerimizden
ÖSYM sınav ücret tahsilat işlemleri yapılmaktadır.
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In accordance with the protocol signed between
Our Administration and Turkish National Lottery
Administration on the retail sales of “lottery” and
“quick win games” and bulk sales to agencies and
bonus payments to winner; transactions of sale and
payment as started on 31.12.2009 new year lottery
through out the country have been continuing in
PTT offices.
In accordance with the collaboration between Our
Administration and TURKCELL İletişim Hizmetleri
A.Ş. a protocol signed with the firm in question on
selling prepaid minutes in cash from automated PTT
offices as well as the fulfillment of selling online
prepaid minutes with credit cards from virtual Point
of Sale (POS) have been continued.
Within the protocol signed between Our
Administration and Safi Katı Yakıt A.Ş. on
16.06.2011, coal sales are carried out at our offices
as of 19.10.2012.
Under the protocol signed on 15.05.2012 between
Our Administration and OSYM (Student Selection
and Placement Center), candidate registration and
application procedures are performed at our offices
as of 24.09.2012. With the additional protocol signed
on 28.12.2012, exam fee collection processes are
carried out at our workplaces as of 02.01.2013.

Heryerde...
Daima ...
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14.176

16.518

Konsinye Ürün- Bilet Satışı ve Abonelik İşlemleri /
Consignment Product -Ticket Sale and Subscription Transactions
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Bu kapsamda;
2011 yılında 16 milyon 393 bin adet işlem karşılığında
22 milyon 954 bin TL komisyon geliri elde edilmiş iken,
2012 yılında işlem adedi % 13,53 azalarak 14 milyon
176 bin adet, elde edilen komisyon geliri ise % 28,04
azalarak 16 milyon 518 bin TL olarak gerçekleşmiştir.
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Within this context, while 22 million 954 thousand
TL commission income was received in return for
16 million 393 thousand transactions in 2011, the
number of transactions decreased by 13.53 % and
realized as 14 million 176 thousand and 16 million
518 thousand TL commission income was reached
through decreasing by 28.04 % in 2012.
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Komisyon Gelirleri

Commission Incomes

2011 yılında toplam 191 milyon 398 bin TL komisyon
geliri elde edilmiş iken, 2012 yılında elde edilen
komisyon geliri % 1,5 azalarak 188 milyon 510 bin
TL olarak gerçekleşmiştir.

While 191 million 398 thousand TL commission
income was obtained in 2011, the commission
income happened to be 188 million 510 thousand
TL through decreasing by 1.5 %.

Kuruluşumuz ile Kurum/Kuruluşlar arasında yapılan anlaşmalar gereğince tahsilat ve efektif satış işlemlerinden elde
edilen komisyon gelirleridir.
Commission incomes are incomes derived from collection and effective operations in accordance with the agreements signed
between our Administration and institutions and organizations.
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Yurtdışı Paralı Posta Hizmetleri

International Financial Postal Services

Kuruluşumuz EuroGiro ağı üzerinden Almanya,
Avusturya, Belçika, İsviçre, İtalya, Japonya,
Romanya, Sırbistan, Slovakya, Portekiz, Letonya,
Hırvatistan, Fransa, Yunanistan, Macaristan,
Brezilya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk,
Polonya, Bulgaristan, Tayland ve Ukrayna Posta
İdareleri ile olmak üzere toplam 23 ülke ile karşılıklı
olarak elektronik ortamda yurtdışı havale hizmetini
gerçekleştirmektedir.

Our Administration carries out the international
money order service via EuroGiro network with
23 countries such as Germany, Austria, Belgium,
Switzerland, Italy, Japan, Romania, Serbia, Slovak
Republic, Portugal, Latvia, Croatia, France, Greece,
Hungary, Brazil, Spain, Czech Republic, Albania,
Poland, Bulgaria, Thailand, and Ukraine Postal
Administrations reciprocally.

Bununla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri, Katar,
Malezya, Mısır, Sudan, Suriye, Kazakistan,
Moldova, Fas, İran, Bosna-Hersek, Kırgızistan,
Gürcistan, Tacikistan ve Makedonya ile posta
yoluyla yurtdışı havale hizmeti verilmeye devam
edilmektedir.
Ayrıca tümüyle Kuruluşumuz imkanlarıyla hazırlanan
otomasyon sistemimiz üzerinden Azerbaycan ve
K.K.T.C. ile elektronik ortamda karşılıklı
olarak
yurtdışı havale hizmeti verilmektedir.

Besides, international money order services with
United Arab Emirates, Qatar, Malaysia, Egypt,
Sudan, Syria, Kazakhstan, Moldavia, Morocco,
Iran, Bosnia Herzegovina, Kyrgyzstan, Georgia,
Tajikistan, and Macedonia have been carried out
via mail.
Moreover, international money order service is
offered electronically through the automation
system, which is wholly prepared by Our
Administration, between Azerbaijan and Turkish
Republic of Northern Cyprus mutually.

Heryerde...
Daima ...
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2011 yılında 170 bin adet işlem karşılığında 1 milyon
420 bin komisyon geliri elde edilmiş iken, 2012 yılında
işlem adedi % 2,35 azalarak 166 bin adet, elde edilen
komisyon geliri ise % 6,09 artarak 1 milyon 506 bin TL
olarak gerçekleşmiştir.

While 1 million 420 thousand TL commission income
was obtained in return for 170 thousand operations
in 2011, the number of operations decreased by
2.35 % and realized as 166 thousand items and
the commission income reached to 1 million 506
thousand TL through increasing by 6.09 %.

1506

Yıllar itibariyle Yurtdışı Havale İşlem Adet veGelirleri
By The Years Number of Transaction and Revenues of International Money Order Is As Follows
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WESTERN UNION
HIZLI PARA TRANSFERİ

WESTERN UNION QUICK MONEY
TRANSFER

Western Union Şirketi ile yapılan işbirliği
kapsamında dünya genelinde 200’den fazla ülke
ile karşılıklı olarak Euro ve Dolar cinsinden hızlı
para transferi gerçekleştirilmektedir. Türkiye’den
Yurtdışına, Yurtdışından Türkiye’ye havale hizmeti
sunulabilmekte ve havale yollanışından en geç 30
dakika sonra alıcısına ödenebilmektedir.

Under the cooperation with the Western Union
Company, mutual quick money transfer with more
than 200 countries around the world in Euro and
Dolar base are being performed. The service
of money transfers from Turkey to Abroad and
from Abroad to Turkey is offered and the transfer
of money can be paid after 30 minutes from the
transfer at the latest to the addressee.

Western Union’un sunduğu para transferi hizmeti
dünyada herkesin kullanımı için uygun olup
hizmetten yararlanabilmek için herhangi bir
Western Union acentesine başvurarak basit bir
formu doldurmak yeterli olmaktadır.

Money transfer service offered by Western Union is
suitable for the use of everyone in the world, and
to benefit from the service it is sufficient to fill in a
simple form by applying to a Western Union agency.
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2011 yılında 604 bin 230 adet işlem karşılığında 7
milyon 455 bin 130 TL komisyon geliri elde edilmiş
iken, 2012 yılında işlem adedi % 9,52 artarak 661
bin 790 adet, elde edilen komisyon geliri ise % 13,02
artarak 8 milyon 426 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

By the end of 2012, the amount of 176 million 269
thousand and 561 TL foreign exchange with the
transactions of international money order; and the
amount of 614 million 381 thousand 206 TL foreign
exchange with the transactions of Western Union
Quick Money Transfer entered to the country.
While 7 million 455 thousand 130 TL commission
income has been derived in return for 604 thousand
230 transactions in 2011, the number of transactions
increased by 9.52 % and reached to 661 thousand
790 and the commission income increased by
13.02 % and realized as 8 million 426 thousand TL.

8.426.000

2012 yılı sonu itibariyle yurtdışı havale işlemlerinden
176 milyon 269 bin 561 TL’lik, Western Union hızlı
para transferi ile de 614 milyon 381 bin 206 TL’lik
döviz girdisi sağlanmıştır.

Yıllar İtibariyle Western Union İşlem Adet ve Gelirleri
By The Years, Number of Transactions and Revenues of Western Union are as Follows
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Toplam PTTBank (Parasal Posta) İşlem
Adet ve Gelirleri

Total of the Number of Transactions and
Incomes of PTTBank (Financial Post)

2011 yılında 290 milyon 766 bin adet işlem
karşılığında 370 milyon 520 bin TL komisyon geliri
elde edilmiş iken, 2012 yılında işlem adedi %
7,66 artarak 313 milyon 27 bin adet, elde edilen
komisyon geliri ise % 6,55 artarak 394 milyon 785
bin TL olarak gerçekleşmiştir.

While 370 million 520 thousand TL commission
income was reached in return for 290 million
766 thousand operations in 2011, the number of
operations increased by 7.66 % and reached to 313
million 27 thousand and the obtained commission
income increased by 6.55 % and reached to 394
million 785 thousand TL.
394.785

Toplam PT TBank (Parasal Posta) İşlem Adet ve Gelirleri /

313.027

Total PTTBank (Monetary Post) Operation Numbers and Incomes
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BANKACILIK ALANINDAKİ HİZMETLERİN
İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYET
VE PROJELER
Pttmatik
Gişelerimizden
verilmekte
olan
PTTBank
hizmetlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak
müşterilerimize
sunulabilmesi,
personelin
iş
yükünün azaltılması, müşterilerin sıra beklememesi,
zaman ve işgücünden tasarruf sağlanması ve
hizmetlerimizi sunarken teknolojinin etkin kullanılması
amaçlarıyla Kuruluşumuzca “Pttmatik”ler alınmış ve
müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur.

2008

2009
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2011

2012

ACTIVITIES AND PROJECTS IN ORDER
TO IMPROVE BANKING SERVICES
Pttmatic
With the aim of offering PTTBank services 7 days
and 24 hours continuously to our customers,
reducing the workload of our personnel, not making
the customers wait in queues, saving from time and
workforce and using technology actively, Pttmatics
have been purchased and offered to the service of
our customers.

Bankacılık Hizmetleri
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2009 yılında 205 adet Pttmatik’in kurulum çalışmaları
tamamlanarak müşterilerimizin hizmetine verilmiş
2010 yılı içerisinde 830 Pttmatik daha alınmış olup
830 Pttmatik projesine ilave olarak %20 artırım
maddesi kapsamında 191 adet ilave Pttmatik daha
alınmıştır.
2011 yılı içerisinde 500 adet Pttmatik alınmış, buna
ilave olarak %20 artırım maddesi kapsamında 100
adet ilave Pttmatik daha alınmış olup, kurulum ve
devreye alma çalışmalarına devam edilmektedir.
Projenin tamamlanmasıyla toplam Pttmatik sayısı
1826’ya ulaşacaktır.
Türkiye genelinde hiçbir banka ATM’sinin
bulunmadığı toplam 83 noktada sadece Pttmatik’ler
tüm vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.
Hizmet sunulan Pttmatiklerden 2012 yılı içerisinde
33.314.227 adet işleme karşılık 11 milyar 540 milyon
732 bin 753 TL tutarında işlem gerçekleştirilmiştir.

In 2009, installation works of 205 Pttmatics was
completed and put into service, and in 2010, 830
Pttmatics were also purchased and along with
them, 191 additional Pttmatics were purchased
under the article of 20 % increase.
In 2011, 500 Pttmatics were purchased and along
with them, 100 additional Pttmatics were purchased
under the article of 20 % increase. The works of
installation and operating are being performed.
With the completion of the project, the total number
of Pttmatics will reach to 1826.
In total of 83 points where no bank ATM exists
countrywide in Turkey, Pttmatics offer service to all
of our customers.
Of The Pttmatics provided to service, operations
at the sum of 540 million 732 thousand 753 TL in
return for 33.314.227 transactions were performed
within 2012.
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Pttkart

Pttcard

Kuruluşumuz bünyesindeki posta çeki hesaplarını
kullanan hesap sahiplerimize yurtiçinde ve
yurtdışında alışveriş ve ATM’lerde geçerli Pttkartlar
19 Nisan 2011 tarihinde hizmete sunulmuştur.

Shopping inside and outside Turkey and Pttcards
that are valid in ATMs to our customers using the
postal cheque accounts within the body of Our
Administration were offered to service in 19 April
2011.

Ayrıca, 12.04.2012 tarihi itibariyle PTTBonus
Kredi kartı Müşterilerin kullanımına sunulmuştur.
PTT Bonus Kredi Kartı nakit çekmede ve mal/
hizmet alımında belirlenen kredi limitleri dahilinde
kullanılabilecek MasterCard logolu kartlardır.
PTT Bonus Kredi Kartı ile Bonus fırsat ve
ayrıcalıklarından yararlanılmaktadır. 14.09.2011
tarihinden itibaren posta çeki hesap sahiplerine
PTT kredili hesap bağlama işlemine başlanmıştır.
PTT Kredili Hesap, Posta Çeki Hesap sahibine
hesabında yeterli bakiye olmaması durumunda
acil nakit ihtiyaçları, otomatik ödemeleri ve
alışverişlerde ek limit sağlayan bir Kredili Mevduat
Hesabı’dır.
Ayrıca, 2011 yılı Eylül ayından itibaren PTT’den
emekli maaşı alanlara maaşlarının Pttkart ile
ödenmesi için kartları gönderilmeye başlanmış olup,
emekli maaş ödemesi alan tüm müşterilerimize
posta çeki hesabı açılarak Pttkart tahsisi
yapılmasına 2012 yılında da devam edilmiştir.

Posta Çeki

Postal Cheque

Pttkart
Pttcard

In addition, as of 12.04.2012, PTT Bonus Credit
Card was offered for the use of Customers. PTT
Bonus Credit Cards are cards with MasterCard
logo, which can be used in cash withdrawing and
purchasing goods/services within the determined
credit limits. With the PTT Bonus Credit Card, the
opportunities and privileges of Bonus are taken
advantage of. As of 14.09.2011, the process of
linking PTT credit accounts to the postal cheque
holders has been started. PTT Credit Account is
a Credit Deposit Account that supplies extra limit
in urgent cash needs in the absence of sufficient
funds in the account, in automatic payments, and
shoppings.
In addition, since September of 2011, the cards of
persons who withdraw their retirement pensions
from PTT have been started to be sent, and all of
our customers who receive pension payments are
opened postal cheque accounts and the Pttcard
deliveries have continued in 2012 as well.
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Proje kapsamında Kuruluşumuzdan emekli maaşı
alan Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri
ile 2022 sayılı Kanuna göre aylık almakta olan
yaklaşık 2.685.000 hak sahibine kartlar gönderilmiş
olup, 1.260.000 hak sahibi kartları ile maaşlarını
PTT işyerlerinden, Pttmatik cihazlarından ve diğer
Banka ATM’lerinden çekmektedirler.

Within the project, nearly 2,685,000 customers
who are both retired people from State Retirement
Fund, Pension Fund for the Self Employed and
Social Security Authority and customers’ payment
was made as of law No. 2022 and 1.260.000 right
holders withdraw their retirement pensions and
salaries from PTT offices, Pttmatic devices and
other Bank ATMs.
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2012 yılı sonu itibariyle emekli hesapları dahil
olmak üzere 3.266.469 adet Pttkart, Müşteriler
tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Hesap
sahipleri bu kartları, PTT merkez ve şubelerinde
posta çeki işlemleri yanı sıra, alışverişlerinde ve
tüm ATM cihazları ile Pttmatik’lerde kullanmaya
başlamışlardır.

As of the end of 2012, the customers are actively
using 3.266.469 pieces of Pttcards including the
pension accounts. The account holders have started
to use these cards in PTT center and branches in
postal cheque transaction, in shoppings, and in all
ATMs and Pttmatics.

Kuruluşumuz ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
arasında 08.06.2012 tarihinde imzalanan protokol
kapsamında; Vodafone abonelerine mobil finansal
servislerinin sunulması için, Pttmatik ve diğer
banka ATM’lerinde işlem yapabilen, alışverişlerde
kullanılabilen Cep Nakit Kart olarak adlandırılan
Visa logolu ön yüklemeli banka kartların satışı ve
yapılacak işlemlerden Kurumumuzun gelir elde
edilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda 2012 yılı
Kasım ayında Cep Nakit Kartlar devreye alınarak
müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur.

Within the scope of the protocol signed between Our
Administration and Vodafone Telekomünikasyon
A.Ş. on 08.06.2012; it is aimed to sell to the
Vodafone subscribers pre-loaded bank cards Visalogo with called as Mobile Cash Card, which can
be used in Pttmatics and other bank ATMs and
in shopping, in order to provide mobile financial
services to Vodafone subscribers and to have
Our Administration to receive income from the
transactions to be made.

Heryerde...
Daima ...
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Using Pttmatic and Pttcards in the Field
of Banking

Pttmatik’ler, tüm banka kredi kartları ve debit
kartları ile işlem yapılabilecek şekilde ortak nokta
hizmetine açılmıştır. Bu şekilde hem diğer banka
kartları ile Pttmatik’lerden, hem de Pttkartlar ile
diğer banka ATM’lerinden işlem yapılabilmektedir.

Pttmatics were started to serve common point
service in order to make transactions by all
banking credit cards and debit cards. In this way,
transactions can be carried out both from Pttmatics
with other bankcards and from other banks ATMs
with Pttcards.

Pttmatik ve Pttkart’ların
Alanında Kullanımı

E-Ticaret
E-Ticaret Projesi kapsamında Türkiye’nin ilk 3
boyutlu alışveriş sitesi epttavm.com 17.05.2012
tarihinde fiilen hizmete açılmıştır.
Bir alışveriş merkezinde bulunan bütün ürün
yelpazesini kapsayacak şekilde tasarımı yapılan
epttavm.com; internet üzerinden çeşitli sektörlerde
faaliyet gösteren şirketlere ait ürünlerin satıldığı,
müşterilerin internet üzerinden kolayca erişim
sağlayarak çok sayıda ve farklı sektörlerdeki
markaları 2 boyutlu ve 3 boyutlu platform üzerinden
tercih edebildiği bir e-ticaret projesidir. epttavm.
com ile internet kanalıyla alışveriş yapan tüketiciye
“kamu güvencesi” sunularak güvenilir bir platform
sağlanmıştır.
epttavm.com, gerçek bir alışveriş merkezinin
görselliğini
bilgisayar
üzerinden
animasyon
şeklinde sağlayan sanal bir ortam olan 3 boyutlu

E-Commerce
Within the scope of e-commerce Project, Turkey’s
first 3-D shopping site epttavm.com was actually
opened on 17.05.2012.
epttavm.com, designed in a way to include the whole
product range found in a shopping center, is an
e-commerce project where products of companies
operating in various sectors are sold over the
internet, where the customers can prefer numerous
brands in different sectors over a 2-dimensional
and a 3-dimensional platform over the internet by
ensuring easy access. The consumer shopping
through the internet on epttavm.com is provided a
“public security” and a reliable platform is ensured.
epttavm.com was established as a large
e-commerce platform with its 3-dimensional virtual
part, which provides the visuality of a real shopping
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kısmı ve içerisinde KOBİ’lere ait ürünlerin satış ve
sunumunun gerçekleştirildiği 2 boyutlu kısmı ile
büyük bir e-ticaret platformu olarak kurulmuştur.
2012 yılı sonu itibariyle 123 adet firma ile anlaşma
sağlanmış olup, toplam 112.000 adet ürün epttavm.
com’da satış amacıyla sergilenmiştir.
Proje kapsamında Kuruluşumuz ile Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında İşbirliği Protokolü
imzalanmış olup, söz konusu protokol ile TOBB
çatısı altındaki firmalara indirim imkanı sağlanarak,
e-ticaret portalının firmalara tanıtımı ve firmaların
epttavm.com sitesine entegrasyonu sağlanmıştır.
TOBB ile yapılan işbirliği ve çalışmalarımız protokol
çerçevesinde devam etmektedir. Bu kapsamda;
TOBB üyesi 2000 adet firmaya siteyi tanıtıcı
mektup ve broşürler yollanmak suretiyle tanıtım ve
pazarlama çalışmaları yapılmıştır.
Ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel
El Sanatları ve Mağazalar İşletme Müdürlüğü ile
protokol imzalanmış olup; kültürel ürünlerimizin
sunum ve tanıtım görevinin yerine getirilmesi
amacına hizmet eden söz konusu Kuruma ait
geleneksel el sanatları ve kültürel ürünlerin
epttavm.com üzerinden satışına başlanılmıştır.

mall over the computer in the form of an animation,
and the 2-dimensional part where products of
SMEs are located and the presentations of these
products are performed inside.
As of the end of 2012, agreements with 123
companies have been made and a total of 112000
products haeve been exhibited on epttavm.com for
sales purpose.
A Protocol of Cooperation was signed between
Our Administration and the Union of Chambers
and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB),
and the companies under the umbrella of TOBB
were provided discount by the aforesaid protocol.
The presentation of e-commerce portal and the
integration of companies to the epttavm.com
website have been ensured. With the cooperation
made between TOBB, the cooperation and our
works have been continuing within the frame of the
protocol. In this respect, 2000 companies member
to TOBB, have been sent promotional letters and
brochures and promotion and marketing studies
have been conducted.

67

Moreover, a protocol with Turkish Republic Ministry
of Culture and Tourism Traditional Handicrafts and
Stores Operations Management have been signed,
and the sales of traditional handicrafts and cultural
products of the aforesaid Institution, which serves
the purpose of the fulfillment of introducing and
promoting our cultural products, over the epttavm.
com website have started.

Heryerde...
Daima ...
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HGS ( Hızlı Geçiş Sistemi)

HGS (Quick Transit System)

Hızlı Geçiş Sistemi, Kuruluşumuz ile Karayolları
Genel Müdürlüğü arasında 31.12.2010 tarihli
protokol kapsamında 17.09.2012 tarihinde devreye
alınmıştır.

Quick Transit System put into effect on 17.09.2012
between Our Administration and the General
Directorate of Highways under the protocol dated
31.12.2010.

17.09.2012 tarihinde tüm Türkiye genelindeki
otoyollarda bir giriş bir çıkış gişesi olmak üzere
toplam 188 adet gişe açılmış olup, devam eden
süreçte 31.12.2012 tarihine kadar gişe sayıları
251’e çıkarılmıştır. 31.01.2013 tarihi itibariyle KGS
gişelerinin kaldırılması birlikte ile KGS gişeleri
HGS gişelerine dönüştürülecek ve gişe sayılarımız
arttırılacaktır.

In 17.09.2012, a total of 188 paydesks were opened
as one for the entrance and the other for exit in
highways across Turkey, and in the ongoing
process their number was increased to 251 until the
date of 31.12.2012. With the removal of the KGS
paydesks as of 31.01.2013, the KGS paydesks will
be turned into HGS paydesks and their number will
be increased.

HGS ürün satışı tüm PTT Merkez ve Şubeleri ile
Otoyol üzerindeki PTT işyerlerinden yapılabilmektedir,
ayrıca Tematiklerden 24 saat HGS bakiye yüklemesi
yapılabilmektedir. HGS ürün satış işlemlerinin
yapılması amacıyla otoyollar üzerinde 29 adet PTT
şube ve acenteliği açılmıştır.

HGS product sales can be made in all PTT Centers
and Branches, and in PTT offices on the highways,
also, HGS balance load can be made 24-hours
from the Tematics. With the purpose of making
HGS product sales transactions, 29 PTT branches
and agencies were opened on highways. In order
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HGS ürün kullanıcı sayısını artırmak ve vatandaşlara
daha rahat HGS ürünü temin edebilmelerini
sağlamak amacıyla 2012 yılı içerisinde beş adet
banka ile HGS ürün satış protokolü imzalanmıştır.
Protokol imzalanan bankalardan üç tanesi ürün
satış işlemlerine 2012 yılı içerisinde başlamıştır.
Ayrıca, iki tane petrol istasyonu ve bir tane de
GSM operatörü ile HGS ürün satış protokolü
imzalanmıştır. 2013 yılı içerisinde, bankalarla ve
anlaşmalı kurum/kuruluşlarla imzalanan protokol
sayılarının arttırılması hedeflenmiştir.
2012 yılı itibariyle PTT Merkez ve Şubeleri ile
Otoyol üzerindeki acentelikler ve anlaşmalı Kurum
ve Kuruluşlarca yapılan satışlarda 795 Bin 135 adet
HGS ürünü, protokol imzalanan ve işleme başlamış
olan bankalarda 139 Bin 717 adet HGS ürün satışı
gerçekleştirilmiştir.
17.09.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine
kadar, HGS’ne ait açık bulunan gişelerden toplam
5 Milyon 376 Bin 133 adet etiketli geçiş yapılmıştır.
HGS işlemlerinin başlaması ile birlikte müşterilerin
ihlallerini,
geçiş
bilgilerini
ve
bakiyelerini
sorgulayabilmeleri için http://hgsmusteri.ptt.gov.tr
adresi devreye alınmıştır.

İŞYERLERİNİN PTTBANK KONSEPTİNE
UYGUN HALE GETİRİLMESİ
Daha çağdaş ve ferah mekanlarda müşterilere
kaliteli hizmet vermek amacıyla PTT işyerlerinin
fiziki görünümlerinin PTTBANK konseptine uygun
olarak düzenlenmesi çalışmalarına başlanılmış
olup 2004 yılında yenilenen işyeri sayısı 8 iken
2012 yıl sonu itibariyle 2673 ye ulaşmıştır.

to increase the number of HGS product users and
to provide the citizens to procure HGS product
easily, a HGS product sales protocol was signed
between five banks in 2012. Three of the banks,
with whom protocols were signed, have started its
product sales processes within 2012. Besides,
HGS product sales protocol was signed with two
petrol stations and one GSM operator. In 2013,
increasing the number of protocols with banks and
affiliated institutions/organizations was targeted.
As of 2012, in sales by PTT Centres and Branches
and agencies on Highways and affiliated Institutions
and Organizations 795 Thousand 135 pieces of
HGS products were sold while in protocol-signed
banks that started transactions 139 Thousand 717
pieces of HGS products were sold.
From the date17.09.2012 until 31.12.2012, a total
of 5 million 376 Thousand 133 labelled transit was
made from the open paydesks belonging to HGS.
With the start of HGS operations, the customers’
violations, transit information, and balances can be
inquired over the website http://hgsmusteri.ptt.gov.
tr.
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MODIFYING WORKPLACES ACCORDING
TO THE PTTBANK CONCEPT
In order to increase service quality and offer our
services in more modern and comfortable Ptt offices
to our customers, studies on modifying physical
appearance of PTT offices according to PTTBANK
have been started and the number of renewed PTT
offices has reached to 2.335 by the end of 2011 as
it was 8 in 2004.

Heryerde...
Daima ...

LOJİSTİK HİZMETLERİ
LOGISTICS SERVICES

Press in
PTT

Basında
PTT

Lojistik Hizmetleri
Logistics Services

74

LOJİSTİK FAALİYETLER

LOGISTICS ACTIVITIES

Kargo/Kurye Alanında Gerçekleştirilen
Çalışmalar

Studies on Cargo/Courier Service

PTT ülke kalkınmasında üzerine düşen görevi en
iyi biçimde yapma gayreti ve azmi ile hizmetlerini
daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek
için 02.06.2008 tarihinde PTTKargo hizmetini
hayata geçirmiştir. Ancak, mevcut hizmetlerimizin
iyileştirilerek kargo alanında piyasa koşullarında
hizmet verilebilmesi, daha kaliteli, etkin ve çağdaş
hizmet sunularak memnuniyetin arttırılması amacıyla
Kargo, APS ve KKTS gönderileri olarak adlandırılan
posta gönderilerinde yeni sınıflandırmaya gidilerek
kalitenin arttırılması ve müşteri beklentilerinin
karşılanması amacıyla 09.06.2011 tarihinde yapılan
yeni düzenleme ile bu hizmet; Kargo, Kurye,
VIPKargo, Şehiriçi Ekspres Kurye ve Nitelikli Kurye
olarak 5 şekilde verilmeye başlanmıştır. 0 – 2 kg arası
gönderiler KURYE, 2kg/desi üzerindeki gönderiler ise
KARGO, sürat açısından VIP KARGO ve ŞEHİRİÇİ
EKSPRES KURYE, kapsamında kimlik belgesi veya
kimlik belgesi yerine geçecek belgeler ile banka
kartları bulunan gönderiler de NİTELİKLİ KURYE
olarak adlandırılmıştır.

With the aim of becoming succeeded in Cargo
services, PTT has started to offer “PTT Cargo”
service for our citizens as of 02.06.2008. However,
with the aim of offering cargo service by enhancing
current services and increasing customer
satisfaction by offering effective and modern
services new classification has been implemented
on cargo, EMS and KKTS postal items. In
accordance with the “PTT Cargo and Courier
Items Regulation” which have come into force on
09.06.2011 with the aim of increasing quality and
meeting customer expectations, this service was
started to be provided in 5 ways as Cargo, Courier,
VIP Cargo, Domestic Express Courier,
and
Functional Courier. Items weighted between 0-2
kg are called as COURIER, items over 2 kg/desi
are CARGO; in terms of speed VIP CARGO and
DOMESTIC EXPRESS COURIER, and the items
such as identity cards or items that can be replaced
with an identity card, and items with bank cards are
called as FUNCTIONAL COURIER.
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“Her yere zamanında taşımacılık” sloganıyla
hizmet veren PTT Kargo/Kurye ile kargo ve
kuryeler müşterilerin adresinden alınarak
hızlı ve güvenle alıcısına ulaştırılmaktadır.
Kargo İşleme Merkezleri son derece modern
ve teknolojik imkanlarla donatılmıştır. Sevk
ve dağıtım işlemleri süratle yapılmakta olup,
otomasyon ağı ile gönderilerin adresten kabul
işlemleri takibi ve teslimi aşamalarında el
terminalleri kullanılmaktadır. Ayrıca, kargo/
kurye
gönderilerinin
kabulü
esnasında
gönderinin ne zaman teslim edileceği bilgisi
göndericilere verilmektedir.

»»

PTT Cargo offers its services with the slogan
of “Everywhere on time” and cargo items are
received from the addresses of the customers
and delivered in a fast and secure way to
their addressees. Cargo Sorting centers are
denoted with highly modern and technological
facilities. Dispatch and distribution processes
are implemented fast and hand terminals are
used for the track and delivery processes of
the items accepted from the addresses by
automation network. Besides, the delivery
information of cargo/courier items is sent to the
senders.

»»

PTT Kargo/Kurye ile kargo ve kuryelerin internet
üzerinden takibi imkanı sunulmakta ve teslim
bilgileri kısa mesaj (SMS) veya e-posta yoluyla
göndericilere ücretsiz olarak iletilmektedir.
Kargo ve kurye hakkında cep telefonundan
1840’a kısa mesaj göndererek bilgi edinmek
mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda kişiler
gönderileriyle ilgili olarak nerede bulunduğu,
hizmet bölgeleri, gönderi ulaşım süresi, gönderi
iletim ücreti gibi bilgilere anında ulaşılabilmektedir.
İl merkezlerinden kabullü ve yine il merkezlerine
teslimli kargo ve kuryeler için kargo/kurye
ulaşım süreleri
http://www.ptt.gov.tr internet
adresimizdeki “interaktif kargo” butonunda
yer alan “Yol Süresi Hesaplama” linkinden
öğrenilmektedir.

»»

With PTT Cargo/Courier, the facility of tracking
of the cargo items on internet is offered to the
customers and the delivery information is sent
to the senders via short message (SMS) or
e-mail free of charge. Information for cargo and
courier can be requested via sending SMS to
the number 1840. In this context, individuals
can reach information such as the place of
items, service area, delivery time, and delivery
charge. The cargo items of which are accepted
and delivered to the province centers; the
delivery time can be learned on our web site
http://www.ptt.gov.tr from the link of “route time
calculation” which is under “interactive cargo”
button.
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Kargo Hizmetini Hayata Geçirmek İçin
Atılan Adımlar

Steps for putting into force of the Cargo
Service

Mevcut merkez ve şubeler ile birlikte 15 Kargo
İşleme Merkezi, 25 adet PTT Kargo Şube Şefliği, 5
adet Kargo Şubesi ve 3 adet Kargo Dağıtım Merkezi
ile kargo/kurye hizmetine devam edilmiştir.

Along with the current centers and branches, 15
Cargo Sorting Centers, 25 Cargo Branch Sections, 5
Cargo Branches, and 3 Cargo Distribution Centers,
offering cargo/courier service has continued.

»»

Kargo/kurye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere
2.085 kargo/kurye ve 429 motosikletli olmak
üzere toplam 2.514
firma elemanı istihdam
edilmiştir.

»»

In order to be employed in cargo/courier
services, 2.085 cargo/courier employees
and 429 motorcycled employees, 2.514
subcontractor workers in total were employed.

»»

624 araç, 314 motosiklet ve 2.510 motosiklet ile
327’si şoförlü, 165’i şoförsüz, 1.864’ü filo olmak
üzere toplam 5.804 araç ile hizmet verilmeye
devam etmiştir.

»»

In total, with 5804 vehicles as of 1864 as fleet
with 327-chauffeur and 165 with chauffeur,
services have been continued to be offered.

Neden PTT Kargo/Kurye?
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»»

Postaya verildiği il veya ilçe dağıtım sahasında
teslim edilecek kargo ve kuryeler diğer yerler
varışlı gönderilere göre daha düşük bir ücretle
kabul edilmektedir.

Why PTT Cargo/Courier?
»
Cargo items, which are posted to be
delivered in the same provinces and districts, are
cheaper than cargo items, which are sent to other
destinations.
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»»

Toplu kargo/kurye veren müşterilere özel fiyat
indirimi uygulanmaktadır.

»»

There is a special price reduction for bulk cargo
items.

»»

Kargo/kurye ücretleri, posta çeki veya pos
cihazı bulunan işyerlerinde kredi kartı ile
ödenebilmektedir.

»»

Cargo prices can be paid by credit card or postal
cheque in workplaces where postal cheque or
pos device exists.

»»

Teslim ve iade bilgileri kısa mesaj (sms) veya
e-posta yoluyla veya web servis aracılığı ile
göndericilere bildirilmektedir.

»»

Senders are informed about the delivery and
return information through SMS or e-mail or
web service.

»»

Vatandaşlarımız, en uygun fiyat tarifesi ile acil
işlerinde PTT VIP Kargo/ Şehiriçi Ekspres
Kurye hizmetini kullanabilmektedirler.

»»

Our citizens can use PTT VIP Cargo/Domestic
Express Courier service for their emergency
mails with the cheapest postal tariff.

»»

Dini bayramlar, 23 Ekim Kuruluş Yıldönümümüz,
yılbaşı ile anneler, babalar, sevgililer gününden
önceki 5 gün içinde postaya verilen kargo ve
kuryelere % 10 indirim uygulanmaktadır.

»»

10% reduction is applied for the VIP cargo,
small package, EMS and Door-to-Door delivery
items (except notification) sent 5 days before
the religious festivals, new year’s day, mother’s
day, father’s day and valentine’s day.

Kargo ve kurye hizmetleri hakkında cep telefonundan
bilgi edinilebilmektedir. Bu kapsamda kişiler
gönderilerinin nerede bulunduğu, süresi, ücreti ve
hizmet bölgeleri gibi bilgilere Mobil Bilgi Servisi
kapsamında anında ulaşılabilmektedir. “Mobilöğren
PTT Mobil Bilgi Servisi” hakkında detaylı bilgilere
www.ptt.gov.tr ve www.mobilogren.net adreslerinden
ulaşılabilmektedir.

The information about Cargo and courier services
can be gathered via mobile phones. In this context,
citizens get the information of track, time, charge
and service regions through Mobile Information
Service. The detailed information about the “Mobile
learn PTT Mobile Information Service” is on the web
site of www.ptt.gov.tr and www.mobilogren.net.

Hacılara Kargo Hizmeti

PTT Cargo Service to Hadj

Kuruluşumuz ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Gümrük Müsteşarlığı arasında yapılan protokol
gereğince Hacca giden vatandaşlarımızı yük taşıma
külfetinden kurtararak hac ibadetini rahat ve huzur
içinde yapmalarına yardımcı olmak, muhtemel
istismar olaylarını önlemek amacıyla 2008 yılından
bu yana vatandaşlarımızın umre ve hac ziyareti
sırasında eşyalarının (satın aldıkları hurma ve
hediyelik eşyaları) kargo olarak kabulü yapılıp
vatandaşlarımızın hac ziyaretlerini tamamlamadan
gönderdikleri kargolar ülkemizdeki alıcılarına teslim
edilmektedir.

In accordance with the protocol signed between
Our Administration and Turkish Customs and
Presidency of Religious Affairs, with the aim of
helping our citizens to complete their hadj period
comfortably and in peace by saving them from
the burden of carrying goods and preventing the
possible misuses, since 2008 within hadj period
acceptance and delivery of the goods (purchased
dates and gifts) via cargos of our citizens to the
addressees in our country have been carried out.

Bu kapsamda;
2011 yılı hac ve umre döneminde 140.513 adet
(3.172 ton), 2012 yılı hac ve umre döneminde 86.861
adet (1.984 ton) kargo kabulü gerçekleştirilmiştir.
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In this context;
During hadj and umrah period in 2011, 140.513
adet (3.172 tons), and also during hadj and umrah
period in 2012, 86.861 (1.984 tons) of cargo were
accepted.

Heryerde...
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Total Number of Logistics Service and Income
(Cargo, EMS, Door-to-Door Delivery, Courier)

2011 yılında kabul edilen 25 milyon 876 bin adet
gönderi karşılığında 135 milyon 771 bin TL gelir
elde edilmiş iken; 2012 yılında gönderi sayısı
%10,24 artarak 39 milyon 549 bin adede, gelir ise
%16 artarak 157 milyon 149 bin TL’ye yükselmiştir.

While 135 million 771 thousand TL income has
been derived in return for 25 million 876 thousand
posts in 2011, in 2012 the number of posts has
been 39 million 549 thousand through increasing
by 10.24 % and the income has increased by 16 %
and realized as 157 million 149 thousand TL.

Toplam Lojistik Hizmet Adet ve Gelirleri ( Kargo, APG, Kapıdan Kapıya Teslim,Kurye )
Total Number of Logistics Service and Income ((Cargo, EMS, Door-to-Door Delivery, Courier)

157.149

Toplam Lojistik Hizmet Adet ve Gelirleri
(Kargo, APG, Kapıdan Kapıya Teslim, Kurye)
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Posta Hatlarının Optimizasyonu Projesi

Optimization of Postal Routes Project

Bu proje ile Posta hatlarının daha verimli bir
şekilde yapılandırılması, sefer tarifelerinin en
uygun hale getirilmesi ve kabul edilen gönderilerin
varış yerlerine en kısa sürede ulaştırılması için en
uygun yolun ve alternatif yolların tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Bu bağlamda, il ve ilçe olmak üzere
haftada en az 5 gün düzenli sefer yapılan yaklaşık
1.300 işyeri arasındaki ulaşım süreleri, posta sevk
yolları ve her bir işyerinin son kabul saatleri (Cut
Off Time) optimizasyon projesi ile belirlenmekte

Within this project; evaluation of postal routes
efficiently, optimization of tariff periods, and
determination of best and alternative ways in order
to deliver accepted mail to the arrival points are
aimed. In this respect, the transportation period
between 1,300 workplaces, which have at least 5
days regular distribution to provinces, and districts;
postal dispatch ways, and each workplace’s last
arrival hours (cut of times) are determined and

Lojistik Hizmetleri
Logistics Services

olup belirlenen ulaşım süreleri, posta sevk yolları
ve her bir işyerinin son kabul saatleri PTT Kargo
gönderilerinin kabulünün yapıldığı WEBKPAPG
sistemine aktarılmaktadır.
Böylece müşteriye öngörülen ulaşım süresi ve
teslim tarihi bilgisi verilmektedir. PTT Kargo için
yaklaşık 1.300 işyeri arasındaki ulaşım süreleri
ve sevk yolları ile lokal işyerleri dahil yaklaşık
2500 işyerine ait son kabul saatleri WEBKPAPG
sistemine girilmiş olup, gönderilerin kabulü
aşamasında müşteriye ön görülen ulaşım süresi ve
teslim tarihi bilgisi verilmektedir.
Optimizasyon programı, PTT işyerlerinin kullanımı
amacıyla web ortamında da yayınlanmaktadır.

transferred to the WEBKPAPG system where the
items of PTT Cargo are accepted.
Thus, the foreseen transportation period and
delivery time information are given to the customer.
Transportation periods and dispatch ways between
approximately 1,300 workplaces and last arrival
hours (cut off times) of approximately 2,500 local
workplaces are entered to the WEBKPAPG system
and at the acceptation period of the mails foreseen
transportation period and delivery date information
are given to the customers.
The optimization program is published in web in
order to be used by PTT workplaces.

Lojistik Merkez Projesi

Logistic Center Project

İstanbul Avrupa Yakasında, modern bir yapıya ve
işleyişe sahip, lojistik merkezi oluşturulması için
çalışmalar sürdürülmektedir.

Studies are in progress to establish a logistic
center having a modern structure and function in
the European Side of Istanbul.

Lojistik İştirak Kurulması

Establishment of Logistics Associate

Ankara’da ayrı bir tüzel kişiliğe haiz, Türk Ticaret
Hükümleri çerçevesinde İdaremizin iştiraki ile
lojistik hizmetlerinin görülmesi aşamasında yurtiçi
ve yurtdışı nakliye, depolama, kargo, kurye ve
insert dağıtımı, genel lojistik kapsamında; soğuk
zincir lojistiği, atık lojistiği ve e-ticaret lojistiği, raf
yönetimi, avm lojistiği faaliyetlerinde bulunulmasını
teminen bir veya birkaç ortaklı yeni bir şirket
kurulmasına ilişkin ortaklık tekliflerinin alınması için
hazırlanan ilan metni 22.06.2012 tarihinde Resmi
Gazete’de ilan edilmiş ve anlaşma yapılacak firma
belirlenerek anonim şirket ana sözleşmesi taslağı
ve ortaklık sözleşmesi taslağı ile ilgili çalışma
devam etmektedir.

Within the context of domestic and international
shipping, storing, cargo, courier, and insert
distribution, and general logistics at the stage of
providing logistics services with the participation of
our Administration under the provisions of Turkish
Commercial Code with a separate legal personality
in Ankara; the advertisement text prepared for
receiving partnership proposals regarding the
establishment of a new company with one or
more shareholders to supply the procurement of
activities in cold chain logistics, waste logistics and
e-commerce logistics, shelf management, shopping
mall logistics was announced on 22.06.2012 in
the Officil Gazette and the company to make the
contract with was determined. The studies about the
draft of incorporated company master agreement
and the draft of articles of partnership have been
continuing.

PTT Kuryematik
Teslim Projesi)

(Personelsiz

Posta

PTT
Kuryematiklerin kuruluş amacı, kabul
esnasında alıcının cep telefonu ve/veya e-mail
bilgilerinin alınması şartıyla adreste teslimi
sağlanamayan ihbarlı gönderiler veya PTT
işyerinde teslim işaretli gönderilerin 7/24 hizmet
veren, adreslerine en yakın makinelere bırakılması
ve müşterilerimizin bu makinelerden gönderilerini
mesai saatleri dışında da kolayca alabilmelerini
sağlamaktır.
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PTT Kuryematik (Project of Mail Delivery
without Personnel)
The purpose of the PTT Kuryematiks, on the
condition that the addressee’s mobile telephone
number and/or e-mail information is taken during
the acceptance, to place the item into the machines
which serve 7/24 nearest to the address which can
not be delivered at the addresses and to provide to
the customers to get their items easily also out of
working hours from the machines.
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Müşterilerimiz SMS veya e-mail ile kendilerine
gönderilecek olan barkod numarası ve şifre ile
belirtilen “PTT Kuryematik” cihazından gönderilerini
almaktadırlar.
Söz konusu proje kapsamında; kurulu bulunduğu
yerlerden yeterince verim alınmasına yönelik
Kuryematikler Ankara’da Başkent ve Beytepe
Kampüsleri ile Bahçelievler PTT Merkezi önüne,
İstanbul Avrupa Yakası Bahçelievler Dağıtım
ve Toplama Merkezi önünde kurulu bulunan
Kuryematik cihazı ise Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Kampüsüne montajı yapılmış ve bu
yerlerde yeniden hizmet vermeye başlamıştır.
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Our customers can take their items in the specified
“PTT Kuryematik” machine by the barcode number
and password sent by SMS or e-mail.
Within this Project; at first it has been installed
in the pilot regions, in Ankara one for each of
the Universities of Baskent, Beytepe and in front
of Bahcelievler Post Office, one machine of
PTT Kargomatik was reinstalled in Yildiz Teknik
University in Davutpasa having been removed from
Istanbul European Side Delivery and Collection
Center, and PTT Kuryematik service has been
offered again.

Lojistik Hizmetleri
Logistics Services
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TANITIM ve PAZARLAMA
FAALİYETLERİ

ACTIVITIES OF PROMOTION and MARKETING

Press in
PTT

Basında
PTT
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TANITIM FAALİYETLERİ

PROMOTION ACTIVITIES

Büyük bir hızla ilerleyen teknoloji karşısında
tüketicilerin ihtiyaçları, buna bağlı olarak da
talepleri her geçen gün daha çok çeşitlilik ve ihtiyaç
ortaya çıkarmaktadır. İşletmeler, bir yandan bu
taleplere cevap vermeye çalışırken diğer taraftan
da pazar payından daha büyük dilim koparabilmek
için rakipleriyle mücadele etmek zorunda
kalmaktadırlar. Böyle bir rekabet ve mücadele
ortamında en etkili silah, etkileri kitle üzerinde
yüksek, iyi bir şekilde hazırlanmış ve ölçülmüş
reklam çalışmasıdır.

In the face of rapidly advancing technology, the
needs and therefore demands of the consumers
reveals more variety and needs with each passing
day. Businesses have to respond these requests
on the one hand and on the other hand, they have
to fight the competitors in order to get a bigger
slice of the market share. In such a competitive and
challenging environment, the most effective weapon
is a well prepared and measured promotional work
that has a great effect over the masses.

Kuruluşumuzca da, artan dünya nüfusuna paralel
olarak hizmetlerimizi yeni nesillere ulaştırmada,
tanıtım ve pazarlamayı daima bir iletişim aracı
olarak kullanmamız kaçınılmaz bir gerçek olmakta,
pazarlama ve satış stratejilerimiz müşterilerimizin
zamanından ve emeğinden tasarruf sağlayacak
ve Ülkemizin kaynaklarını koruyacak şekilde
belirlenmektedir.
Ülkemiz için sürekli yeni değerler yaratan
Kuruluşumuz, birçok projeye imza atmaktadır.
Çağdaş kalite standardı anlayışı ile hizmetlerimizi
sunmak için çıktığımız bu yolda teknoloji, alt yapı
ve projelere yaptığımız yatırımın yanı sıra ülke
çapında faaliyete geçirdiğimiz birçok hizmet ile
müşterilerimizin yaşamına değer katmaktayız.
Kurulduğu günden bu yana farklı müşteri
grupları için sunduğu yenilikçi ve ihtiyaca yönelik
hizmetleriyle kalite çıtasını sürekli yükselten PTT;
Posta, Banka ve Lojistik alanlarında rekabet
ortamını yeniden biçimlendirmekte, müşteri odaklı
ve yenilikçi hizmetleriyle bireysel ve kurumsal
müşterilerine sunduğu hizmet yelpazesini her
geçen gün daha da geliştirirken Türkiye’nin en
beğenilen ve tercih edilen kurumu olma yolunda
emin adımlarla ilerlemektedir.
Elektronik
haberleşmenin
yaygın
olduğu
günümüzde, mektup ve tebrik kartı kültürünün
unutulmaması ayrıca müşterilerimizin yoğun
ilgi göstermesi nedeniyle 2012 yılında da çeşitli
kart ve mektup kampanyaları düzenlenmiştir.
Bu doğrultuda Sevgililer günü, Babalar günü,
Ramazan Bayramı, Kurban bayramı ve yılbaşı için
tebrik kartları bastırılmış, Anneler günü için mektup
gönderme kampanyaları düzenlenmiştir.

It becomes an unavoidable fact for Our
Administration to use promotion and marketing
always as a tool of communication in delivering
our services to new generations in parallel with the
growing world population. Our marketing and sales
strategies are determined in a way to allow our
customers to save time and effort, and to protect
our country’s resources.
Constantly creating new values for our country,
Our Administration carries out many projects. In
this path, which we have set out to provide our
services with an understanding of contemporary
quality standards, we add values to the lives of our
customers with the services we have operationalized
across the country as well as the investments
we have made in technology, infrastructure and
projects.
Constantly raising its quality level with its
innovative and need-oriented services for the
various customer groups since its establishment;
PTT is reshaping its competitive environment in
the areas of Postal, Bank and Logistics, developing
its range of services provided for its individual and
corporate customers with each passing day through
innovative and need-oriented services, and moving
towards becoming the most favored and the most
preferred establishment in Turkey.
Today, while electronic communication is common,
due to facts that the culture of letters and greeting
cards has not been forgotten and that our customers
show an intense interest, various campaigns of
cards and letters were organized in 2012.
For this purpose, Valentine’s Day, Mother’s Day,
Religious Festivals and New Year greeting cards
were published, and letter-writing campaigns for
Mother’s Day were organized.

Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri̇
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Ayrıca; Babalar günü, Anneler günü, Sevgililer
günü, Yılbaşı, Ramazan Bayramı, Kurban
Bayramı ve Kuruluş Yıldönümümüzde kargo,
kurye ve küçük paket gönderilerine %10 indirim
uygulanarak müşterilerimizin PTT Kargo hizmetinin
ayrıcalıklarından
yararlanmaları
sağlanmıştır.
Hizmetlerimizin tanınırlığının ve marka bilinirliğinin
artırılması amacıyla 34 pul sergisi, 15 Fuar ve açılış,
126 adet stand açılmış ve hizmetlerimizin tüm ülke
çapında tanıtılması amaçlanmıştır.

Besides; on Father’s Day, Mother’s Day, Valentine’s
Day,
Christmas, Ramadan Feast, Feast of
Sacrifice and on our Establishment Anniversary, by
applying 10% discount of cargo, courier and small
package shipments for our customers to benefit
from a more affordable price PTT Cargo service
is provided. In order to enhance recognition of our
services and to increase brand awareness , 34
stamp exhibitions, 15 fairs and openings, and 126
booth openings were organized and our services
were tried to be introduced countrywide.

Hergün
binlerce
insanın
hizmetlerimizden
faydalanmak adına ziyaret ettiği işyerlerimizde,
müşterilerimizin hizmetlerimizi ve yeniliklerimizi
kolaylıkla ve detaylı bir şekilde anlayabilmeleri
bakımından görsel çalışmalar yapılmıştır. Bu
çalışmalar sonucunda; 20 konuda 96.750 adet afiş
basımı yapılmış ve işyerlerimizde sergilenmesi
sağlanmıştır. Ayrıca; 17 konuda 22.111.000 adet
broşür basılarak, konularına göre zaman diliminde
işyerlerimizde teşhir edilmiş ve posta dağıtıcılarımız
eliyle tüm posta kutularına dağıtımı sağlanmıştır.

At our workplaces, which thousands of people
visit everyday in order to benefit from our services,
visual studies have been carried out to make
people understand our services and innovations
easily and in a detailed way. As a result of these
studies, 136,400 posters were printed in 20 different
subjects and exhibited at our post offices. Also,
22.111.000 brochures were printed on 13 different
subjects and exhibited at our post offices according
to the dates of their subjects, and their distributions
were executed to all mailboxes by our postmen.

PTT işyerlerinde bulunan Kapalı devre merkezi
yayın sistemi kapsamında 671 PTT Merkezinde
kurulu bulunan 740 adet LCD ekranda Kuruluşumuz
ve hizmetlerimizin tanıtımı yapılmıştır. Söz konusu
ekranlar kiraya verilmiş ve önemli ölçüde gelir elde
edilmiştir.
PTT, PTTBank ve PTT Kargonun marka bilinirliğinin
artırılması amacıyla çeşitli reklam faaliyetleri
yürütülmüştür. Billboard, CLP, TV reklam filmi,
radyo spotu, internet sitelerinin banner alanları
ve dergilerde tanıtım faaliyetlerinde bulunularak
marka bilinirliği artırmaya yönelik çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.
Yenilikçi uygulamalarıyla sektörün fikir lideri olan
PTT, sosyal sorumluluk alanında da öncü ve
fark yaratan projelere imza atmaktadır. PTT ülke
kalkınmasına ve topluma yarar sağlayan uzun vadeli
ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerinde yer
almayı temel sorumlulukları arasında görmekte ve
yenilikçi projeleriyle Türkiye’nin geleceğine sosyal
anlamda da yatırım yapmaktadır. Eğitim, kültür,
teknoloji ve spor faaliyetleri alanındaki çalışmaları
destekleyen PTT, sosyal sorumluluk projelerini,
bir iletişim stratejisi olarak değil, Türkiye’nin
geleceğine yatırım olarak görmektedir. PTT, Türk
sporu için TFF 1.LİG isim hakkını kiralayarak
Türk futboluna destek olurken sporun bazı
dallarında da takımlara destek vermektedir.

Under the Closed Circuit Broadcasting System, Our
Administration and our services were introduced
in 740 LCD screens that are installed in 671 PTT
Centers. The screens were rented and significant
revenue was received from this business.
Various advertising activities were carried out
in order to enhance brand-awareness of PTT,
and PTTCargo PTTBank. On billboards, CLPs,
TV commercials, radio spots, banner areas of
websites, and on magazines, promotional activities
were conducted to raise brand-awareness and
recognition.
Being the opinion leader of the sector with its
innovative applications, PTT undertakes projects
that are pioneers in the field of social responsibility
and that create difference. PTT evaluates
participating in long-term and sustainable social
responsibility projects, which provide benefit
for the development of the country and to the
society, as among its basic responsibilities and
it also invests to the future of Turkey in social
terms through innovative projects. PTT supports
studies in education, culture, technology and sport
activities, and sees social responsibility projects as
an investment to the future of Turkey rather than
as a communication strategy. While PTT supports
Turkish football by hiring name-rights of TFF 1st
LEAGUE for Turkish sports, it also gives supports
to teams in some branches of sports.

Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri̇
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Karayolları Genel Müdürlüğü ve PTT iş birliği
sayesinde vatandaşlarımızın köprü ve otoyollardaki
gişelerde bekleme sorunununu HGS (Hızlı Geçiş
Sistemi) ile sona erdirme çalışmaları da 2012 yılına
damgasını vurmuştur. Bu sayede sürücüler köprü
ve otoyollardan sıra beklemeden ve durmaksızın
geçiş imkânına sahip olmuşlardır.

Thanks to the cooperation between General
Directorate of Highways and PTT, the works of
terminating our citizens’ problem of waiting at the
booths on bridges and highways via HGS (Quick
Pass System) left their marks on the year 2012.
Thus, drivers have had the means to pass from
bridges and highways without waiting in lines and
without stopping.

PAZARLAMA FAALİYETLERİ

MARKETING ACTIVITIES

Posta, Banka ve Lojistik hizmet alanlarında kalite ve
müşteri memnuniyetine odaklanan Kuruluşumuz,
hizmetlerin yaygınlığının, kamuoyunda tercih
edilme oranının
arttırılması için geleneksel
anlayıştan farklı olarak, günümüz rekabet şartlarına
uygun olarak tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini
sürdürmektedir.

Focusing on quality and customer satisfaction in
service areas such as Post, Bank and Logistics,
Our Administration carries out its promotional and
marketing activities in accordance with increasing
the conditions of competition and the preferability by
the public, which is different from the conventional
view.

Pazarlama faaliyetleri Başmüdürlüklerimizde oluşturulan
pazarlama ekiplerince “Tanıtım ve Pazarlama Planı”
çerçevesinde tüm Başmüdürlüklerimizde koordineli
olarak yürütülmektedir.

Marketing activities are carried out within
“Promotion and Marketing Plan” framework, which
is prepared each year in coordination with all
Regional Directorates.

Düzenli olarak iletilen verilerin takibinin yapılabilmesi,
gerekli istatistiki bulguların elde edilerek ihtiyaç
duyulan analizlerin yapılarak değerlendirilmesi
amacıyla PTF (Pazarlama, Tanıtım, Filateli) adında
uygulama programı hazırlanmıştır. Program
sayesinde Başmüdürlüklerin yaptığı müşteri
görüşmeleri detaylı bir şekilde anlık olarak takip
edilebilmektedir.

PTF (Marketing, Promotion, and Philately)
application program has been prepared for Regional
Directorates so that monitoring of incoming
information can be made on a regular basis, the
necessary analysis and analysis of statistics
needed to maintain can be performed. Thanks to
this program, customer calls made by the Regional
Directorates can be monitored instantly and in a
detailed way.

Kuruluşumuzca; yüz yüze görüşme, posta, sosyal
paylaşım platformları ve e-posta yolu ile müşterilere
ulaşılmıştır. Ülke genelinde yapılan çeşitli fuar, sergi
gibi organizasyonlara katılım sağlanarak ulaşılan
potansiyel müşterilerin Kuruluşumuza müşteri
olarak kazandırılması yönünde faaliyetlerde
bulunulmuştur.

Our Administration has reached customers
through face-to-face interviews, mails, social
networking platforms, and e-mails. By ensuring
participation to various organizations such as
trade fairs and exhibitions throughout the country,
activities in gaining the reached customers to Our
Administration as customers have been made.

Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri̇
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Sosyal Medya Yönetimi

Social Media Management

Yaşadığımız teknoloji çağı Kuruluşların pazarlama
faaliyetlerini dijital ortamda da gerçekleştirmelerini
zorunlu hale getirmiştir. Sosyal medya kanalları
Kuruluşların ve müşterilerin yeni buluşma adresi
konumuna gelmiştir. Bu sayede müşteri ve
Kuruluşlar arasındaki iletişim engelleri ortadan
kalkmıştır. Kuruluşumuz bu doğrultuda facebook
ve twitter platformlarında kurumsal sayfalar açmış
olup müşterilerine bu şekilde ulaşmaktadır.

Today’s technology age has made the Organizations’
carrying out their marketing activities in digital
environment inevitable. Social Media Channels
have become the new meeting place for companies
and their customers. In this way, communication
barriers between customers and companies have
been eliminated. To this end enterprise platforms
on facebook and twitter pages were opened and
the customers are addressed in this way.

www.facebook.com/PTT.Kurumsal ve
www.twitter.com/PTTKurumsal
sayfalarımız
ile
hizmetlerimiz
hakkında
müşterilerimize
bilgi vermek, tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak ve
müşterilerimiz ile iletişim halinde olarak talep ve
önerileri anında cevaplamak amaçlanmıştır.

With www.facebook.com/PTT.Kurumsal and
www.twitter.com/PTTKurumsal pages, it was
aimed to provide information about our services
to our customers, perform promotional activities
and to instantly reply demands and proposals by
communicating with our customers.
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Müşteri Temsilciliği

Customer Representation

Müşteri temsilcileri, günümüz rekabet ortamında
müşteriler ile Kuruluşumuz arasında köprü vazifesi
üstlenmektedir. Müşteri temsilcilerinin; müşteri
kazanılması ve memnuniyetinin sağlanması,
rekabet gücü ve pazar payının artırılması açısından
Kuruluşumuza güç sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu amaçla ülke genelinde 227 müşteri temsilcisi
ile PTT işyerlerinde görev yapmasını sağlayan bir
organizasyon yapısı oluşturulmuştur.

Customer representatives are like a bridge between
customers and company in today’s competitive
environment. Customer representatives are thought
in the way that they will power for Our Administration
in terms of customer acquisition and satisfaction,
and increasing competitiveness and market share.
For this purpose, an organizational structure was
created with 227 customer representatives to act in
post offices throughout the country.

PTT işyerleri olarak 1. ve 2. sınıf merkezlerde, posta
işleme ile dağıtım ve toplama merkezlerinde; işlem
trafiği en yüksek merkezlerde müşteri temsilciliği
uygulaması yapılmaktadır. Müşteri temsilcileri;

As PTT offices, customer representative application
is realized in 1st and 2nd class branches, mail
processing and distribution and collection centers
and highest transaction branches. Customer
representatives inform our customers on services
such as;

»»
»»
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»»

Posta çeki hesap açma, İPÇ abonelik işlemleri,
Western Union
TTNet, Türksat, Smile ADSL abonelik
hizmetleri,
Sigorta işlemleri vb.

gibi uzun süren ve müşteriyle birebir iletişim
gerektiren işlemleri yerine getirmekte, mevcut ve
yeni hizmetlerimiz ile ilgili olarak müşterilerimizi
bilgilendirmektedir.

»»
»»
»»

Postal cheque account opening, Interactive
Postal Cheque subscription transactions,
Western Union
TTNet, Turksat, Smile ADSL subscription
services,
Insurance transactions, etc

operations requiring long time and fulfilling to communicate directly with the customer, and inform
our customers about existing and new services.
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Müşteri
temsilcileri;
sürekli
hizmet
alan
müşterilerimizin, memnuniyetini artırmak ve
müşterilerimize daha iyi hizmet vermek amacıyla
gerekli yardım ve kolaylığı sağlamakta, müşterilerin
ihtiyaçlarını öğrenerek çözüme kavuşturmak
amacıyla yardımcı olmaktadır.

Customer representatives help to resolve our customer’s info needs and continuous service in order
to provide better service to our customers, improve
the satisfaction and provide the necessary facilities
and assistance.

Dış Müşteri Memnuniyeti Anketi

Questionnaire on External Customer Satisfaction

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini öğrenerek
çözümler üretmek, müşteri memnuniyetini artırmak
amacıyla iyileştirme çalışmalarını yaparak hizmet
kalitesini artırmak, müşteri profilimizi belirleyerek
PTT markasının ve hizmetlerinin bilinirlik ve
kullanım oranını tespit etmek amacıyla “Dış Müşteri
Memnuniyeti Anketi” hazırlanmıştır.

“External Customer Satisfaction Survey” was prepared in order to produce solutions by learning customer needs and expectations, increase customer
satisfaction by making necessary arrangements
and improve service quality improvement efforts, to
determine awareness and customer profile and usage rate of PTT brand and services.

Hazırlanan anketler 82 PTT Başmüdürlüğü ve
Kuruluşumuz web sayfasında uygulanmıştır.
Uygulama sonucunda 35.398 adet anketin geri
dönüşü sağlanmıştır. Anket sonuçlarına göre:

The prepared sample questionnaires were implemented in 82 PTT Regional Directorates and on
PTT web page. As a result of the application, 35398
units returned the questionnaire. According to the
survey:

»»
»»

Hizmetlerimizin tanınırlık oranı %90.1
Dış müşteri memnuniyet oranı %91.2
tespit edilmiştir.

olarak

Anket sonuçları il bazlı olarak analiz edilerek
değerlendirilmiş
ve
müşteri
beklentilerinin
karşılanarak, memnuniyet düzeyinin daha da
artırılması amacıyla tüm Başmüdürlüklerimizde
iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır.

»»
»»

The recognition of our services is 90.1 %
External customer satisfaction rate
concluded 91.2 %.
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was

The results of the survey were evaluated on a citybased analysis and studies of betterment have been
started in order to meet customer expectations and
to increase the level of satisfaction in all of our
Regional Directorates.

Heryerde...
Daima ...
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(444 1 788) PTT Çağrı Merkezi

(444 1 788) PTT Call Center

Müşterimizle olan iletişimin her alanda
7/24
daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve müşteri
memnuniyetinin sağlanması amacıyla hizmet veren
PTT Çağrı Merkezi(444 1 788) 10 Temmuz 2007
tarihinden günümüze hizmet sunmaktadır.

With the aims of carrying out the communication
between our customers 7 days and 24 hours in
each field effectively and providing the customer
satisfaction through the customer oriented understanding, 444 1 788 PTT Call Center was put
into implementation in 10 July 2007 to serve more
customers.

PTT Çağrı Merkezinde;
PTTKart işlemlerinin takip edilmesi,
Kayıtlı gönderi takibinin yapılması,
İnteraktif Posta Çeki (İPÇ) hizmetine destek
verilmesi,
»» Müşteri ile birebir iletişimin daha etkin bir
şekilde sağlanması,
»» Şikâyet, öneri ve temennilerin alınarak iş ve
işlemlere yansıtılabilmesi,
»» PTT hizmetlerinin tanıtımının sağlanması
işlemleri yapılabilmektedir.
Her geçen gün artan, PTT Çağrı Merkezi’nin
çağrı sayısı; 2012 yılı sonu itibari ile 2011 yılı
toplam çağrı adetini %16 aşarak 1.665.628 olarak
gerçekleşmiştir.

PTT Call Center provides the services below:

PTT Çağrı Merkezi bünyesinde yürütülen hizmetler;
kesintisiz hizmet ve tam bir müşteri memnuniyeti
sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat IVR sistemi ve
müşteri temsilcileri tarafından verilmektedir.

Services run within the body of PTT Call Center
are provided by customer representatives 7 days
and 24 hours through IVR system in order to ensure
uninterrupted service and customer satisfaction.

Check the PTTCard transactions,
Track and trace of registered items,
Support the interactive postal cheque services,
Provide communication between our customers
efficiently,
»» Reflect the complaints, advices and wishes of
our customers on our services,
»» Promote PTT services.
With each passing day, the number of calls of PTT
Call Center increased by 16 % compared to the
total number of calls in 2011 and became 1.665.628
as of the end of 2012.

2007

2009

2010

Çağrı Sayısı
(Number of Calls)

1.313.362

927.053

667.435

544.948
2008

2011

1.665.628

»»
»»
»»
»»

PTT Çağrı Merkezi (444 1 788) 7/24 Kesintisiz Hizmet
PTT Call Center (444 1 788) 7/24 Uninterrupted Service

159.867
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»»
»»
»»

2012
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KURULUŞUMUZ MARKA VE LOGO TESCİL
İŞLEMLERİ

TRADEMARK AND LOGO REGISTRATION
PROGRESS OF OUR ADMINISTRATION

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye göre Kuruluşumuza ait
PTT markası ve logosunun 31.03.2004 tarihinden
itibaren 10 yıl müddetle tescili yapılmış olup ayrıca
Kuruluşumuz hizmetlerine ait olan hizmetlerimize
yönelik olarak da tescil başvurularında bulunulmuştur.

In accordance with the Statutory Law on Protecting
Brands No 556, the registration of PTT brand and
the logo of Our Administration was registered for
10 years as of 31.03.2004, and the registration
applications for the services of Our Administration
have also been made.

TANINMIŞ MARKA
Son yıllarda Kuruluşumuza ait PTT Markası ve
logosunun çeşitli firmalarca usulsüz kullanıldığının
tespit edilmesi, Kuruluşumuzun prestiji, bu
kapsama alınan markaların tüm sınıflarda (45 adet)
direkt koruma altına alınacağı ve dolayısıyla konuya
ilişkin usulsüz kullanılan PTT markası ve logosunun
da önüne geçileceği, Türk Patent Enstitüsü web
sayfasında özel korunan markalar listesinde yer
alacağı ve tanınmış markalar statüsüne giren
markaların benzer başvurularda daha iyi korunarak
reddedilme ihtimalinin daha yüksek olması
sebepleriyle PTT Markası ve Logosunun Tanınmış
Markalar kapsamına alınması için çalışmalar
başlatılarak
09.05.2011 tarihinde Türk Patent
Enstitüsüne başvuruda bulunulmuş ve tescil işlemi
12.03.2012 tarihinde gerçekleşmiştir.

PTT MARKA VE LOGOSUNUN AVRUPA
BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE TESCİL EDİLMESİ

WELL-KNOWN (RECOGNIZED) BRAND
In 9 May 2011, Institution of Turkish patent was
applied and in 12 May 2012, the brand was registered
in order to identify any illegal usage of the logo
and PTT brand belonging to our administration, to
protect directly our prestige and the other brands
in all categories (45 pieces) and to prevent such
illegal usage of PTT brand and logo, in addition,
the brand was registered with the reason that it’d
be in the list of especially protected brands which is
shown at the Institution of Turkish Patent Web Page
and with the reason that in the similar applications,
there is a high probability for rejection of brands
which are in the statue of Recognized Brands.
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REGISTRATION OF PTT BRAND AND THE
LOGO IN EUROPEAN UNION COUNTRIES

Dünyadaki
küreselleşme
süreci,
değişen
iktisadi yaklaşımlar ve posta piyasalarında özel
teşebbüslerin de yoğun olarak faaliyet göstermesiyle
gelişen rekabet ortamı ve Kuruluşumuzun yurt
dışındaki prestijini de düşündüğümüzde PTT Marka
ve Logosunun AB Ülkelerinde de ( 27 ülke) tescil
işleminin yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
(İngiltere, Almanya, Avusturya, Belçika, İsveç, Fransa
Yunanistan, Finlandiya, Lüksemburg, İrlanda
Hollanda, İtalya, Portekiz, İspanya, Danimarka, G.Kıbrıs
ÇekCumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya
Litvanya, Malta, Polonya, Bulgaristan, Romanya
Slovakya ve Slovenya).

When considered that there’s a globalization
around the world, there are changing financial
approaches, there’s a competitive environment
being raised by the intensive activity of private
enterprises in the postal market, and considering
that our administration has a prestige abroad, there
becomes a need to register PTT Brand and the Logo
in EU Countries (27 countries). (England, Germany,
Austria, Belgium, Sweden, France, Greece, Finland,
Luxemburg, Ireland, Holland, Italy, Portugal, Spain,
Denmark, South Cyprus Czech Republic, Estonia,
Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Bulgaria,
Romania, Slovakia, Slovenia).

Ayrıca Türkiye’de karşılaştığımız benzer ve
kötü niyetli marka müracaatlarında tescilimiz
olduğundan itiraz yolu ile markaların red olması
sağlanabilmekte iken yurtdışında tescilimizin
olmaması nedeniyle
kötü niyetle yapılan

Besides, in Turkey similar and malevolent brand
applications can be rejected now because; we have
a registration at the moment. In the past, as we did
not have a registration, malevolent applications
Heryerde...
Daima ...
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başvurulara müdahalede bulunulamadığından
09.05.2012 tarihinde başvuruda bulunulmuş olup
04.10.2012 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.

were made abroad. Thus, in 4 October 2012 the
registration was executed.

TURPEX MARKASI MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİ

OWNERSHIP CHANGE FOR TURPEX BRAND

Yurt dışı varışlı koli ve APG’lerin daha hızlı, güvenli
ve kaliteli bir şekilde alıcılarına ulaştırılmasını
teminen TURPEX markasının Kuruluşumuza
devredilmesi için çalışmalar yapılarak 31.07.2012
tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

Making an application in 31 July 2012, some
actions were performed to transfer TURPEX brand
to Our Administration in order for export arrival of
package and EMS’ rapid and safe transportation to
the recipients.
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PUL VE PULCULUK HİZMETLERİ

STAMP AND PHILATELY SERVICES

Kuruluşumuzca
yapılan
araştırmalar
ile
Bakanlıklar, tüm Kamu Kurum Kuruluşları,
Valilikler, Vakıflar, Dernekler, Üniversiteler ve PTT
Başmüdürlüklerinden alınan görüş, teklif ve öneriler
dikkate alınarak Pul Emisyon Programları büyük bir
titizlikle hazırlanmaktadır.

By researches made by Our Administration and
taking into consideration the proposals and
suggestions from Ministries, all Public Institutions
and Organizations, Governorships, Foundations,
Associations, Universities and PTT Regional
Directorates, Stamp Emission Programs are
prepared rigorously.

Emisyon programı için gelen teklif ve öneriler
değerlendirilirken;
dünya
pulculuğundaki
gelişmeler, filateli gelenekleri, ülkemizi ilgilendiren
önemli spor, sanat ve kültür faaliyetleri, Anadolu’ya
özgü endemik bitki ve hayvan türleri, Türk
meşhurları, tarihi olaylar, sosyal ve kültür varlıkları,
turizm varlıkları ile filatelistlerce aranan konuların
seçilmesine
özen
gösterilmektedir.
Ayrıca
ülkemizi de ilgilendiren önemli iç ve dış olaylardan
uygun görülenlerin 50, 100, 250, 500 ve 1000.
yıldönümlerinde pul çıkarılabilmektedir.
1990 yılından itibaren tedavüle çıkarılan pulların
tanıtımı Genel Müdürlüğümüze ait www.ptt.gov.tr
internet adresinde yapılmaktadır.

Our Administration is watching developments in the
world philately, philately traditions, relevant sports,
arts and cultural activities in our country, an endemic
plant and animal species unique to Anatolia, Turkish
famous of historical events, social and cultural
assets and tourism assets attention is paid to the
selection of subjects sought by philatelists while
assessing the proposals and suggestions of the
emission program. In addition to this, 50th, 100th,
250th, 500th, and 1000th anniversary stamps can
be published out of internal and external events
that are relevant to our country.
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By the website www.ptt.gov.tr that belongs to our
General Directorate, the promotion of circulated
stamps which have been issued since 1990.

Heryerde...
Daima ...

2012 YILI PUL EMİSYONU

STAMP ISSUE OF THE YEAR 2012

2012 YILI PUL EMİSYONU

STAMP ISSUE OF THE YEAR 2012
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KİŞİSEL PUL

Dünyada az sayıda uygulaması bulunan ve
Kuruluşumuzca 2005 yılında başlatılmış olan bu
özel hizmet ile gerçek ve tüzel kişilerin Kişisel Pul
basım talepleri karşılanmaktadır.
Bu hizmetimizle gerçek ve tüzel kişilerin kuruluş
yıldönümü, ürün tanıtımı, özel gün kutlamaları ve
hatıra amaçlı fotoğraf ve görsellerinin pul olarak
basılması ile kalıcılığı sağlanmaktadır.
Kişisel Pul hizmetinde yeni bir uygulama olan
“Doğrudan Kişisel Pul Hizmeti” ilk kez 2009
yılında başlamış olup bu hizmetimiz halen devam
etmektedir.
2012 yılında 178 talep ve 135.250 adet pul basımı
karşılığında 207.362,50 TL gelir elde edilmiştir.
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PERSONALIZED STAMP
Personalized Stamp demands of real persons or
legal persons have been met by Our Administration
since 2005 with this special service applied in
limited number of countries in the world.
Through our this service, permanence of the
pictures of real and legal persons’ foundation days,
promotion of products, special day celebrations,
and the pictures taken for the purpose of memory
is provided through printing of them on the stamps.
A new application called “Direct Personalized
Stamp Service” within the personal stamp service
was introduced for the first time in 2009, and this
service continues operating.
In 2012, 207.362,50- TL revenue was gained as a
result of 178 demands and 135.250 stamp issues.

2005 yılından bugüne
kadar 2454 müşteriye
2.057.300 adet kişisel pul basılmış olup 2.437.314,00
TL gelir elde edi l̇ mi ̇ştir.
				

Since 2005, 2.057.300 personalized stamps have
been printed for 2454 customers and 2.437.314 TL.
revenue was gained

FİLATELİ HİZMETLERİ

PHILATELY SERVICES

Pul Sergileri

Stamp Exhibitions

Kuruluşumuzca 2012 yılında 34 yerel pul sergisinin
yanı sıra 20-30 Kasım 2012 tarihleri arasında
Kayseri 2012 Milli Pul Sergisi düzenlenmiştir.

Our Administration held 34 local stamp exhibitions
in 2012, as well as the stamp exhibition held as
“Kayseri 2012 National Stamp Exhibition” 20 to 30
November 2012.

Filatelik Satış
2012 yılında Kuruluşumuzca tedavüle çıkan 93
farklı konudaki filatelik ürünler ve filateli aboneliği
hizmeti ile internet ortamında, pul sergilerinde
gerçekleştirilen pul ve filatelik ürün satışlarından
toplam 1.187.322 TL gelir elde edilmiştir.

Philatelic Sales
In 2012, our Administration’s revenue was 1.187.322
TL resulting from 93 different philatelic products
and philately subscription service on the internet
and exhibition sales by our Administration.
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PTT Müzesi

PTT Museum

Kuruluşumuzun İstanbul Avrupa Yakası Sirkeci’de
bulunan PTT Müzesinde 1863’den bugüne tematik
pullar, ilk ve özelgün zarfları ile Posta tarihimizden
çeşitli materyaller sergilenmektedir.

Since 1863 thematic stamps, our first and special
date envelopes and various materials from our
postal history have been exhibited in Sirkeci PTT
Museum of Our Administration, which is in Istanbul
European Side.

Ayrıca Ankara’da Kuruluşumuzun köklü geçmişini
çağdaş müzecilik anlayışı ile sergilemek amacı
ile Ulus’taki tarihi Milli Emlak ve Eytam Bankası
binasının PTT Pul Müzesi olarak düzenlenmesine
yönelik yenileme çalışmaları devam etmekte olup
2013 yılında açılışı yapılacaktır.

Tiyatro Oyunu
Kayseri 2012 Milli Pul Sergisi kapsamında
Kuruluşumuz personelince filateli konulu “Küçük
Filatelist” adlı çocuk tiyatro oyunu ile PTT
Merkezi, Pazarlamacı ve Kınalı Kuzu adlı oyunlar
hazırlanmış ve sergi süresince 2000 öğrenciye
gösterim gerçekleştirilmiştir.

In addition, works of museum building renovation
and restoration of Milli Emlak and Eytam Bank
building as a PTT Stamp Museum in Ankara Ulus,
to represent the deep history of Our Administration
with a modern museum understanding have
been continuing and in 2013 the opening will be
performed.

Theatre Play
Within the scope of Kayseri 2012 National Stamp
Exhibition, the children’s plays called as “Little
Philatelist” and PTT Center, Marketer, and Hennaed
Lamb theatre plays were prepared by the personnel
of Our Administration and 2000 students were
shown during the exhibition.
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“REKABET VE MEVZUAT”
SEMİNER (İZMİR-ÇEŞME)

KONULU

25-29 Haziran 2012 tarihleri arasında 5’incisi
gerçekleştirilen Çeşme seminerinde bölge ülkeleri
ile mevcut ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi, posta
sektörüne ait güncel konularda görüşmelerde
bulunulması, Dünya Posta Birliği (UPU) Doha
Kongresi öncesi üye ülkelerle strateji belirlenmesi
ve PTT Genel Müdürlüğü’nün UPU birimleri Posta
İşletme Konseyi ve İdari Konsey üyelik adaylıkları
için destek talep edilmesi amaçlanmıştır. Seminer
Filistin, Ürdün, Lübnan, KKTC, Moldova, İran,
Azerbaycan, Pakistan, Bulgaristan, Singapur,
Gürcistan, İsviçre, Kırgızistan, Arnavutluk, Güney
Kore, Posteurop, Euromed ve EPFL’den gelen
katılımcılar eşliğinde gerçekleşmiştir.
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SEMINAR
ON
“COMPETITION
LEGISLATION” (İZMİR, ÇEŞME)

AND

During the fifth seminar carried out between 2529th June in 2012 in Çeşme, the purposes were
to develop bilateral relations with the countries in
the region, to negotiate current issues in postal
sector, to set a course with member countries
before Universal Postal Union (UPU) DOHA
Congress, and to get supports for UPU Units
Postal Administration Congress of PTT General
Administration and for candidacy of Administrative
Council Membership. The seminar took place with
the accompaniment of participants coming from
Palestine, Jordan, Lebanon, TRNC, Moldova,
Iran, Azerbaijan, Pakistan, Bulgaria, Singapore,
Georgia, Switzerland, Kyrgyzstan, Albania, South
Korea, Posteurop, Euromed, and EPFL.

Uluslararası Faaliyetler
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FİLİSTİN POSTA İDARESİ PERSONELİNE
EĞİTİM

TRAINING
OF
PALESTINE
ADMINISTRATION STAFF

2-5 Mart 2012 ve 7-12 Mayıs 2012 tarihlerinde
Filistin Posta İdaresinin talebi üzerine 5’er günlük
süre ile 5’er kişiden oluşan iki gruba Ankara ve
İstanbul’da talepleri doğrultusunda Kuruluşumuz
tarafından posta, paralı posta ve kargo hizmetleri
konularında eğitim verilmiş ayrıca posta merkezleri
ile işleme merkezlerimizde inceleme yapmaları
sağlanmıştır.

With the demand of Palestine Postal Administration,
Our Aministration trained two groups of five about
postal services, financial post and cargo services
for five days between 2-5 March 2012 and 7-12 May
2012 in İstanbul and Ankara and in addition, they
were able to make a research in our post offices
and sorting centers.

25. DÜNYA POSTA KONGRESİ
(24 Eylül-15 Ekim 2012 / Doha-Katar)

25. UNIVERSAL POSTAL CONGRESS
(24 September - 15 October 2012/ DohaQatar)

Kurucuları arasında ülkemizin de yer aldığı Dünya
Posta Birliği’nin (UPU) dört yılda bir yapılan ve
gelecekteki posta stratejisinin belirlendiği 25.
UPU Kongresi 24 Eylül-15 Ekim 2012 tarihleri
arasında Katar’ın Doha kentinde düzenlenmiş olup
Kuruluşumuz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Sayın Osman TURAL Başkanlığında bir
heyet ile Kongrede temsil edilmiştir.
Sözü edilen Kongre sırasında 8 Ekim 2012 tarihinde
Bakanlar Konferansı düzenlenmiş ve Bakanımız
Sayın Binali YILDIRIM da Konferansa panelist
olarak katılmıştır.
Kongre sırasında Birliğin Kuruluş Yasası, Dünya
Posta Sözleşmesi, Paralı Posta hizmetlerine
ilişkin Anlaşma ile bunların İcra Tüzükleri ayrı ayrı
Komisyonlarda ele alınarak incelenmiş ve karara
bağlanmıştır.

POSTAL

Universal Postal Union’s (UPU’s) 25. Congress,
which is done in every four years and in which
future postal strategies are decided, was arranged
in Doha, Qatar between 24 September-15 October
2012 (Turkey is also among this Union’s Founders).
Chairman of the Board and General Director of Our
Administration, Mr. Osman TURAL represented
Our Administration with a committee during the
congress.
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During the aforesaid congress, a Ministers’
Conference was arranged in 8 October 2012 and
our Minister Binali YILDIRIM also took part in the
conference as a panelist.
During the Congress, Constitution of the Union,
Universal Postal Agreement, the Agreement
on Financial Postal services
and Execution
Regulations were examined in a detailed way and
concluded.

Kongrede ayrıca, Dünya Posta Birliği yönünde
büyük önemi bulunan Birlik Genel Müdür, Genel
Müdür Yardımcısı seçimleri ile ülkemizin de
adaylığını koyduğu İdari Konsey (CA) ve Posta
İşletme Konseyi (POC) üyelikleri seçimleri
yapılmıştır.

Also, in the Congress, the elections of the Council
of Administration and Postal Operations Council
(POC) memberships and the elections of General
Director of the Union, and Deputy General Director,
which had a great importance in terms of Universal
Postal Union, were made.

Seçimler sonucunda ülkemiz tarafından da
desteklenen Kenya Hükümeti Büyükelçisi Bishar
Abdirahman Hussein UPU Genel Müdürlüğüne
ve Pascal Thierry Clivaz da UPU Genel Müdür
Yardımcılığına seçilmiştir. Bunun yanı sıra, yapılan
İdari Konsey (CA) ve Posta İşletme Konseyi (POC)
seçimlerinde Kuruluşumuz iki organa da seçilmiştir.
Ayrıca Kuruluşumuz UPU İdari Konsey’in Başkan
Yardımcılığına aday olduğunu bildirmiştir.

As a result of the elections, the Ambassador of
Kenya Government, Bishar Abdirahman Hussein
became UPU General Director and Pascal Thierry
Clivaz became UPU Vice President. In addition, Our
Administration was elected in both of the elections
of Council of Administration and Postal Operations
Council. Our Administration also declared its
candidateship for UPU Council of Administration
Vice Presidency.

Heryerde...
Daima ...

Uluslararası Faaliyetler
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Sözü edilen organlardan Kuruluşumuz İdari
Konsey ve Posta İşletme Konseyinin aşağıda yer
alan komisyon ve çalışma gruplarına üye olmak
istediğini UPU’ya bildirmiştir.

Of the aforesaid organs, Our Administration stated
its desire to UPU to be a member of following
commission and working groups of the Council of
Administration and Postal Operations Council.

İdari Konsey

Council of Administration

Komisyon 1 (Yönetim ve Mevzuat Konuları)
»» Birlik Reformu (POC ile işbirliği içerisinde)
»» Birlik Senetleri
»» Uluslararası Posta Hizmetleri Mevzuat Konuları
»» Ücretlendirme Sistemi Yönetim Konuları

Commission 1 (Management and Governance
Issues)
»» Reform of the Union Project Group (in
cooperation with POC)
»» Acts of the Union Project Group
»» International Postal Services Legislation Issues
»» Pricing System Management Issues

Komisyon 2 (UPU Finans ve Kuruluşun Denetimi)
»» İnsan Kaynakları
Komisyon 3 (Stratejisi ve Program&Bütçe)
»» Gelecek Stratejisi (POC ile işbirliği içerisinde)
»» Program&Bütçe Özelleştirme ve Tahsisi (POC
ile işbirliği içerisinde)
»» Strateji
Uygulamasının
Gözlem
ve
Değerlendirilmesi

Commission 2 (UPU Finance and Audit of the
Union)
»» Human Resources
Commission 3 (Strategy and Program & Budget)
»» Future Strategy (in collaboration with POC)
»» Program & Budget Customization and Allocation
(in collaboration with POC)
»» Monitoring and Evaluation of the Implementation
of Strategy

Uluslararası Faaliyetler
International Activities

Komisyon 4 (Gelişme İşbirliği)
»» Teknik İşbirliği&Posta Sektörü Gelişimi
»» Posta Sektörü Makroekonomik Konular
»» Sürdürülebilir Kalkınma (POC ile işbirliği
içerisinde)

Posta İşletme Konseyi
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Postal Operations Council

Tedarik Zinciri ve Entegrasyon Komitesi
Taşımacılık
Gümrük
Posta Güvenliği
UPU-IATA
UPU-ICAO

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Pazar Geliştirme Komitesi
»»

Pazar Araştırması

»»

Ürün Stratejisi ve Entegrasyon
Ücretlendirme-Mektup ve Koli Postası
Kalite Ölçümü ve Gelişimi- Mektup ve Koli
Postası

E-Hizmetler Komitesi
»»
»»
»»
»»
»»

Ürün ve Hizmetleri Geliştirme
Bağlantısallık
Bilgi Geliştirme ve Eğitim
Partnerlik ve Kapasite Oluşturma
E-ticaret

Physical Services Committee
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»

Product Strategy and Integration
Pricing-Letter Post and Parcel
Quality Measurement and Development- Letter
Post and Parcel
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Product and Service Development
Connectivity
Information Development and Education
Partnership and Capacity-Building
E-Commerce

Direct Reporting Boards

APS Kooperatif
.post

»»
»»

Düzenleme ve Standartlar
Ürün ve Hizmetlerin Gelişimi
Ortaklık Gelişimi
Paralı Posta Hizmetleri
26. DÜNYA POSTA BİRLİĞİ
KONGRESİ EV SAHİPLİĞİ

Market Research

E-Services Committee

Doğrudan Raporlama Kurulları
»»
»»

Supply Chain and Integration Committee
Transportation
Customs
Postal Security
UPU-IATA
UPU-ICAO

Market Development Committee

Fiziksel Hizmetler Komitesi
»»
»»
»»

Commission 4 (Development Cooperation)
»» Technical Cooperation & Development of
Postal Sector
»» Postal Sector Macroeconomic Issues
»» Sustainable Development (in collaboration with
POC)

APS Cooperative
.post

Regulation and Standards
Product and Service Development
Partnership Development
Financial Post Services

(UPU)

Teşekkülümüzün de 22 kurucu üye arasında
yer aldığı ve 1874 yılında kurulan Dünya Posta
Birliği (UPU) nin 2016 yılında yapılacak olan
26. Kongresine, Kuruluşumuz ev sahipliği için
adaylığını diplomatik yoldan UPU Uluslararası

HOSTING THE 26. UNIVERSAL POSTAL
UNION (UPU) CONGRESS
For the 26th congress of UPU to be executed in
2016, which was founded in 1874 and of which
Turkey is one of the 22 founders, Our Administration declared its desire to become a candidate

Heryerde...
Daima ...
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Bürosuna bildirmiş olup 2012 yılında Doha’da
yapılan 25. UPU Kongresi sırasında ülkemizin 26.
Kongreye ev sahipliği karara bağlanmıştır.
Kongreye ev sahipliğinin avantajları:
»» 192 üye ülkeden yaklaşık 2000 delegenin
katılmakta
olduğu
Kongreler
Kongrenin
yapıldığı şehrin adı ile anılmakta ve literatürde
bu şekilde yer almaktadır.
»» Ayrıca Kongreler sırasında UPU’nun organları
olan İdari Konsey ve Posta İşletme Konseyi
üyelikleri için seçimler yapılmakta olup
Kongreye ev sahipliği yapan ülke gelecek
Kongreye kadar 4 yıl süresince İdari Konseyin
Başkanlığını yürütmektedir.

KURULUŞUMUZDA DİPLOMATİK YAZIŞMA
ESASLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
DÜZENLENDİ
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Kuruluşumuz Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı
bünyesinde yabancı ülke posta idareleriyle
ilişkilerin yürütülmesi, uluslararası toplantı ve
organizasyonların yapılması, yurtdışında yapılan
toplantılarda
Kuruluşumuzun
temsil
edilmesi
konularında görev yapan personel ile diğer Daire
Başkanlıklarında yabancı posta idareleriyle irtibat
halinde olan personele, yabancı ülke posta idareleri
temsilcileriyle yapılan yazışmalarda faydalı olacağı
düşünüldüğünden Kuruluşumuzda 27 Aralık 2012
tarihinde Dışişleri Bakanlığı’ndan bir Daire Başkanı
tarafından “Diplomatik Yazışma Esasları” konusunda
bir eğitim verilmiştir. Bu tür eğitimlere Uluslararası
İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde devam
edilmesi planlanmaktadır.

POSTEUROP GENEL KURUL TOPLANTISI
Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği Genel Kurul
Toplantısı 25. UPU Kongresi sırasında Doha’da
yapılmıştır. Söz konusu Genel Kurul Toplantısında
Birliğin bütçesi, İş Planı ve gerçekleştirdiği faaliyetler
gözden geçirilmiştir.
Ayrıca yine aynı Genel Kurul Toplantısı sırasında en
iyi Avrupa Pulu oylamasının sonuçları açıklanmış ve
Kuruluşumuz bu oylama sonucunda en iyi Avrupa
Pulu yarışmasında ikincilik ödülünü kazanmıştır.

for hosting the 26. Congress to UPU International
Bureau in a diplomatic way, and during the 25.
UPU Congress carried out in Doha in 2012 it was
decided that our country would be the host country of 26. UPU Congress.
The advantages of being the Congress’ host country:
»» The Congresses to which about 2000
representatives from 192 member countries
attend are called with the name of the city
where Congress is held and take place in the
literature in this way.
»» During the Congresses, elections for the
members of UPU Council of Administration and
Postal Operations Council are performed and
the hosting country carries out the Presidency
of CA for 4 years until the next Congress.
A BRIEFING ON PRINCIPLES OF DIPLOMATIC
CORRESPONDENCES WERE HELD IN OUR
ADMINISTRATION
The personnel of our Administration working in
subjects of carrying out the relations with foreign
postal administrations within the Department of
International Relations, holding the international
meetings and organizations, and representing Our
Administration in international meetings, and the
personnel who are in contact with the foreign postal
administrations in other Department Heads were
given a training by the Head of Department from
the Ministry of Foreign Affairs on “The Principles of
Diplomatic Correspondences” at our Administration
in 27 December 2012 as it was thought that it
would be beneficial in correspondences with
representatives of foreign countries’ postal services.
It is planned to continue these trainings under the
coordinatorship of the Head of the Department of
International Relations.

GENERAL ASSEMBLY MEETING OF
POSTEUROP
General Assembly Meeting of the Association of
European Public Postal Operators was held in Doha
during the 25. UPU Congress. In this meeting of
General Assembly, the Budget of the Union, Work
Plans and the realized activities were reviewed.
Besides, during the same meeting, the best
European Stamp voting conclusions were stated
and Our Administration won the runner-up prize
in the European Stamp Contest as a result of this
voting.

Uluslararası Faaliyetler
International Activities
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Destek Hizmetler
Support Services

İŞ YERLERİMİZDE ALINAN GÜVENLİK
TEDBİRLERİ

SECURITY MEASURES
WORKING PLACES

1-Özel Güvenlik Hizmeti

1) Private Security Service:

TAKEN

IN

OUR

Özel güvenlik hizmet alımı kapsamı dışında kalan
37 Başmüdürlükte ise toplam 208 koruma güvenlik
görevlisi olmak üzere işyerlerimizde toplam 1419
güvenlik görevlisi görev yapmaktadır.

Within the scope of purchasing private security
services executed in 2010, at 45 Regional
Directorates 1211 security guards have been on
duty and outside the scope of purchasing private
security services at 37 Regional Directorates 208
protection security officers have been on duty;
in total 1419 security guards are on duty at our
workplaces.

Özel Güvenlik Hizmet alımı ile ilgili olarak 2012
yılında yapılan ihale tüm Başmüdürlüklerimiz için
gerçekleştirilmiş olup, toplam 1396 Özel Güvenlik
Görevlisini kapsamaktadır.

In 2012, a tender about private security service
intake for our offices of Regional Directorates was
executed and covers a total of 1396 Private Security
Guards.

2010 yılında yapılan özel güvenlik hizmet alımı
kapsamında yer alan 45 Başmüdürlükte toplam
1211 özel güvenlik görevlisi,
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2007

2008

2009
Kurum Personeli
(Agency Staff)

2010

2011
Özel Güvenlik
(Private Security)

2012
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2-Alarm

2-Alarm

Bulundukları yer itibariyle sistem kurulmasına izin
verilmeyen 66 iş yerimiz dışında kalan 3549 iş
yerimize alarm sistemi kurulmuştur.

Alarm systems have been installed in our 3549
workplaces that are outside our 66 workplaces,
which are not allowed to install systems due to their
location.

İş yerlerimizde kurulu bulunan alarm sistemlerinin
alarm izleme merkezinden takibi için yapılan ihale
sonuçlandırılmış olup yüklenici firma ile 3 yıllık
anlaşma imzalanmıştır.
Alarm sistemlerinin kurulumu ve işletimi ile ilgili
olarak “Alarm Sistemi İşletme Talimatı” hazırlanarak
Başmüdürlüklere dağıtımı sağlanmıştır.

A tender about monitoring these systems from
the alarm-monitoring center was executed and an
agreement was signed with a contracting company
for 3 years.
Regarding the system setup and operation of alarm
systems, an “Instruction of Alarm System Operation”
was prepared and sent to Regional Directorates.

Alarmı Olan İşyeri ̇ Sayısı
Number of Workplaces with Alarms

Alarmı Olan İşyeri ̇ Sayısı
Number of Workplaces with Alarms

Alarmı Olmayan İşyeri Sayısı
Number of Workplaces without Alarms

3-Kamera
Bulundukları yer itibariyle sistem kurulmasına izin
verilmeyen 118 iş yerimiz dışında kalan 3180 iş
yerimize kamera sistemi kurulmuştur.
“Kamera Sistemlerinin Kurulumu, İşletimi, Kayıtların
İzlenmesi, İncelenmesi ile Bunların Verilmesine
İlişkin Usul ve Esaslar” düzenlenerek Yönetim
Kurulumuzun 29/03/2012 tarih ve 94 sayılı Kararı
ile yürürlüğe konulmuştur.
Kamera Si s
̇ temi ̇ Olan İşyeri ̇ Sayısı
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3-Camera
Camera systems have been installed in our 3180
workplaces that are outside our 118 workplaces,
which are not allowed to install systems due to their
location.
“Rules and Procedures Regarding the Installation,
Operation, Monitoring and Analysis of Records,
and their Provision” were regulated and put into
effect with the Decision of our Board of Directors
dated 29/03/2012 and No 94.

Number of Workplaces with Camera Systems

Kamera Sistemi Olan İşyeri Sayısı
Number of Workplaces with Camera Systems

Kamera Sistemi Olmayan İşyeri Sayısı
Number of Workplaces without Camera Systems

4-Tabanca

4- Gun

Genel Müdürlüğümüz demirbaşında kayıtlı bulunan
silahların eski olması nedeniyle herhangi bir
olumsuz durumda güvenlik zafiyeti oluşmaması
için kullanımdaki silahların değiştirilmesini teminen
1600 adet Ptt-11 marka tabanca satın alınmış ve
Başmüdürlüklere dağıtımı sağlanmıştır.

As the guns registered as office stocks in Our
General Directorate were old ones, in order to
prevent a security weakness in a negative situation,
we decided to change these old guns with 1600
PTT-11 brand guns and these guns were distributed
to the Regional Directorates.

Heryerde...
Daima ...
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5-Eğitim

5- Training

Genel Müdürlüğümüz ve Başmüdürlüklerde
7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ve Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
gereğince oluşturulan Sivil Savunma Servisleri ve
Yangın Müdahale Ekiplerinde görevli 836 personele
eğitim verilmiştir.

In Civil Defense Services and Firefighting Teams,
which were formed at our Head Office and in
Regional Directorates in accordance with the Civil
Defense Law No 7126 and the Regulation on the
Protection of Buildings against Fire, 836 personnel
were trained.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği
çerçevesinde
Başmüdürlüklerde
düzenlenen
ve İl Emniyet Müdürlüklerince verilen “Şube
Soygunlarına Karşı Önlemler” konulu eğitimlerde
toplam 6435 personelimize eğitim verilmiştir.

A total of 6435 personnel were trained in trainings
carried out in Regional Directorates with the training
topic “Precautions against Branch Robberies” by
Provincial Security Directorates in collaboration
with the General Directorate of Security.

Kuruluşumuzda görev yapan tüm özel güvenlik
görevlilerine yıllık atış eğitimleri yaptırılmıştır.
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Annual shooting drills were provided to all security
officers working at Our Administration.

Hizmetlisi bulunmayan ya da yeterli sayıda olmayan,
Kuruluşumuza ait binaların temizlik hizmetlerinin
ihale yoluyla özel firmalara yaptırılmasını teminen,
Başmüdürlüklerimize 2011 yılından itibaren 3 yıl
süre ile ihaleye çıkılması için yetki verilmiş olup,
söz konusu ihaleler kapsamında 1295 tam gün, 212
kısmi zamanlı (4 saat) olmak üzere toplam 1507
işçi çalıştırılmaktadır.

In order to provide the cleaning services of the
buildings, which do not have or which have
insufficient cleaning services, belonging to Our
Administration by private companies through
tender, an authority to make a tender for 3 years
beginning from 2011 was given to our Regional
Directorates and within these tenders, a total of
1507 workers are employed as 1295 of them being
fulltime and 212 part-time (4 hours).

Kuruluşumuz haberleşme hizmetlerinde tasarruf
sağlanması amacıyla işyerlerimizde kurulu bulunan
hizmet telefonlarının ücret tarifeleri Türk Telekom
A.Ş ile imzalanmış olan protokol doğrultusunda
“Kamu Avantaj Havuz” tarifesine geçilmiştir.

To practice economy in communication of Our
Administration, the tariffs of service telephones
in our workplaces were transferred to the “Public
Advantage Pool” in terms of the protocol signed
with Turk Telekom A. Ş.

2012 yılında Kalite kapsamına alınan Adana,
Denizli, İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu
Yakası ve İzmir PTT Başmüdürlüklerinde Arşiv
eğitimi verilmiştir.

Archive trainings were given in Regional Directorates
of PTT in Adana, Denizli, İstanbul European Side,
İstanbul Asian Side and İzmir, which were taken
under the Quality services, in 2012.

Kuruluşumuz
hizmetlerinin
yürütülmesi
için
yapılan yazışmaların daha güvenli, sağlıklı olması
ayrıca işgücü, zaman, kağıt ve tonerden tasarruf
sağlanması amacıyla Elektronik Belge Yönetim
Sistemi üzerinden yapılmaya başlanılmış, bu
kapsamda 2012 yılsonu itibari ile Genel Müdürlük
ve 2 Başmüdürlük sisteme dahil edilmiş. 2013
yılından itibaren diğer Başmüdürlüklerde sisteme
dahil edilecektir.

With the aim of executing the services of Our
Administration in a safer and healthier way and
also of saving from labor, time, paper and toner,
Electronic Document Management System has
been started and in this respect the Head Office
and 2 Regional Directorates were included in
the system as of the end of 2012 and as of 2013
other Regional Directorates will be included in the
system.

Her konuda olduğu gibi çevre dostu ve çevreye
karşı duyarlı çeşitli faaliyetleriyle de öncü olan
Genel Müdürlüğümüz Çevre Yönetim Sistemi
kapsamında; Çevre Mevzuatı gereği atıkların
kaynağında ayrı toplanması hükmü doğrultusunda

Our General Directorate, which is pioneer through
its eco-friendly and sensitive activities towards the
environment as it is the same with every subject,
under the Environmental Management System;
in accordance with the provision of separately
collecting wastes in their resources pursuant to the

Destek Hizmetler
Support Services

Genel Müdürlüğümüz Kurul, Müşavirlik ve Daire
Başkanlıkları hizmet binalarında oluşan, tüm
atıklar geri kazanımı veya bertarafının sağlanması
amacıyla yapılan protokoller çerçevesinde Çevre
ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş Kurum ve
Kuruluşlar tarafından binalarımızdan alınmaktadır.
Ayrıca, Türkiye genelinde Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ile yapılan iş birliği doğrultusunda iş
yerlerimize atık pil toplama kutuları konmuş,
böylece herhangi bir işlem yaptırmak üzere gelen
vatandaşlarımızın beraberinde getirecekleri atık
pilleri toplama imkanı sağlanmıştır. Toplanan
atık piller Kuruluşumuzca kargo hizmeti verilmek
suretiyle toplama tesisine gönderilmektedir.

Environmental Legislation and within the scope of
protocols executed with the aims of recycling or the
elimination of all the wastes, which are created in
the buildings of the Board, Consultancy and Head
Departments of Our General Directorate and the,
are taken by the Institutions and Organizations
authorized by the Ministry of Environment and
Urban Planning. Besides, waste battery boxes
were placed at our workplaces in accordance with
the cooperation with the Ministry of Environment
and Urban Planning across Turkey, thus waste
batteries brought by our citizens, who came for any
work to be done, can be collected. Collected waste
batteries are sent to collection facilities and their
cargo service is provided by Our Administration.
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STRATEJİK PLAN

STRATEGIC PLAN

2010 yılında DPT Müsteşarlığınca (Kalkınma
Bakanlığınca) onaylanan Kuruluşumuz 2010-2014
Stratejik Planı, 2012 yılında güncellenerek 2011
Yılı Performans Değerlendirme Raporu ve 2013 Yılı
Performans Programı ile birlikte Kalkınma Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığına gönderilmiştir.

The Strategic Plan of Our Administration for the
years 2010-2014, which was approved in 2010 by
the Undersecretariat of State Planning Organization
(Ministry of Development), was updated in 2012 and
sent to Ministry of Development, Undersecretariat
of State Planning Organization, and the Ministry of
Transport, Maritime Affairs and Communications
along with the 2011 Performance Evaluation Report
and 2013 Performance Program.

HİZMET ENVANTERİ VERİ TABANI

SERVICE INVENTORY DATABASE

Bürokrasinin azaltılması ve idari basitleştirme
çalışmaları kapsamında Başbakanlık İdareyi
Geliştirme Başkanlığınca “Kamu Hizmetlerinin
Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin
Yönetmelik” 31.07.2009 tarihli ve 27305 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Within the scope of reducing bureaucracy and
simplifying administrative works, “The Regulation
on Procedures and Principles to be Followed in the
Delivery of Public Services” was published by the Prime
Ministry Directorate of Administrative Development in
the Official Gazette dated 31/07/2009 and No 27305.
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Söz konusu Yönetmelik gereğince Kuruluşumuz
Hizmet Envanteri ve Hizmet Standardı Tabloları
hazırlanarak 2010 yılından bu yana Kuruluşumuz
internet sitesinde yayınlanmakta olup, 2012 yılında
söz konusu tablolarda güncelleme çalışmaları
yapılmıştır.

In accordance with the aforesaid Regulation,
121 Service Inventories and Service Standards
Table of Our Administration were prepared and
they have been published on the website of Our
Administration since 2010 and this table has been
updated in 2012.

Merkez, şube, acentelik gibi vatandaşa doğrudan
hizmet sunan birimlerimizde vatandaşın kolayca
görebileceği
yerlerde
Hizmet
Standartları
Tablosunun teşhir edilmesi sağlanmıştır.

Service Standards Tables are ensured to be
exhibited in places, which citizens can easily see
in our direct service-providing units such as the
centers, branches, and agencies.

Tüm işyerlerimize ait Hizmet Standartları
Tablolarının Kuruluşumuz web sitesinde de
yayınlanmasını teminen başlatılan çalışmalar
devam etmektedir.

Studies performed in order to publish Service
Standards Tables, belonging to all of our workplaces,
on also the website of Our Administration have
been continuing.

Başbakanlık
İdareyi
Geliştirme
Başkanlığı
koordinatörlüğünde Hizmet Envanteri Veri Tabanı
çalışmaları devam etmekte olup bugüne kadar
232 adet Kuruluşumuz hizmetinin Başbakanlık
İdareyi Geliştirme Başkanlığına ait http://envanter.
basbakanlik.gov.tr/?kurumID=22501934 adresinde
yayınlanması sağlanarak, veri girişleri büyük
ölçüde tamamlanmıştır.

Service Inventory Database studies have been
continuing under the supervision of Prime Ministry
Directorate of Developing the Administration and
since today the services of our 232 Institutions
have been ensured to be published in the website
of Prime Ministry Directorate of Developing the
Administration http://envanter. basbakanlik.gov.
tr/?kurumID=22501934, and the data entries have
been completed to a large extent.

Kuruluşumuz bu kapsamda en çok hizmeti
yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
Gelir İdaresi Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı
gibi kurumlardan sonra 6. sırada yer almaktadır.

In this respect, Our Administration stands on the
6th line after the Ministry of Education, Ministry of
Finance, Ministry of Transportation, Maritime Affairs
and Communications, Revenue Administration, and
the Ministry of Culture and Tourism in publishing
the services most.
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DEVLET TEŞKİLATI VERİ TABANI
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STATE ORGANIZATION DATABASE

Müstakil
yazışma
yapabilen
birimlerimizin
yazışmalarda kullandığı “Haberleşme Kodları” 2012
yılında yürürlükten kaldırılmıştır. 01.01.2013 tarihi
itibariyle kullanılmaya başlanan “Kurum Kimlik
Kodları” Başbakanlığın ilgili sitesi yanı sıra http://
sgb.ptt.gov.tr adresinde yer almaktadır.

The “Communication Codes” used by our units that
can perform independent correspondences were
abolished in 2012.
The “Corporate Identity Codes” that have been
started to be used as of 01.01.2013 can be seen
in relevant website of the Prime Ministry and the
address http:// sgb.ptt.gov.tr.

SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA
PLANI

STANDARD FILE PLANS WITH RETENTION
PERIOD

Fiziki veya elektronik ortamda üretilen belgelerin
dosyalanmasında genel bir yöntem izlenmesi
için oluşturulan, ayrıca belgelere kolay ve hızlı
erişim imkanı sağlayan Standart Dosya Planı,
Kuruluşumuzun yeni hizmetlerine ait konu
başlıklarının (e-ticaret, HGS gibi) eklenmesi ile
birimlerimizden gelen değerli kağıt statüsündeki
bazı belgelerin saklama sürelerinin uzatılması
yönündeki talepler doğrultusunda ilgili mevzuata
göre hazırlanarak Başbakanlık Devlet Arşivleri
Genel
Müdürlüğünün
onayına
müteakip
uygulamaya konulmuştur. Güncel Standart Dosya
Planı ve Saklama Süreleri, Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı http://sgb.ptt.gov.tr adresinde
yayımlanmıştır.

Prepared for following a method in filing documents
produced physically or electronically, Standard File
Plan provides an easy and rapid access to the
documents and topics (as e-trade, HGS) belonging
to new services of Our Administration were added
to this plan, besides, this plan was put into
practice according to the instructions and with the
allowance of Prime Ministry, State Archive General
Administration in the direction of the demands to
extend the retention period for some documents,
which are supposed to be valuable papers.
Current Standard File Plan and Retention Periods
were published on http://sgb.ptt.gov.tr address
belonging to Department of Strategy Development.

Destek Hizmetler
Support Services
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TAŞIT ENVANTERİMİZ

VEHICLE INVENTORY

İdari Taşitlar

Filo Yöntemi (Şoförsüz ve Yakıt Hariç) ile
Edinilen Taşıtlar

Administrative Vehicles:

BİNEK / PASSENGER CAR

4

KAMYON / TRUCK

12

MİNİBÜS / MINIBUS

15

BİNEK / PASSENGER CAR

104

PANEL (3,1-4,8M3) / PANEL

775

PANEL (10M3) / PANEL

296
334
338

OTOBÜS / BUS

1

PANEL / PANEL

537

PANEL (14M3) / PANEL

PİKAP / STATION VAGON

19

STW / STW

26

KOMBİVAN / KOMBI VAN

ZIRHLI / ARMORED VEHICLE

10

TOPLAM / TOTAL
MOTOSİKLET+SCOOTER / MOTORCYCLE + SCOOTER
GENEL TOPLAM / GENERAL TOTAL
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Vehicles Purchased with Fleet Method (Without Driver
and Fuel Excluded)

624

ZIRHLI / ARMORED VEHICLE
TOPLAM / TOTAL

64
1911

2824
3448

Filo yöntemi ile edinilen taşıtlarla kamuoyunda
kurum imajı oluşturulmuş olup taşıtların dışına
yaptırılan giydirmelerle hizmetlerimiz tanıtılmıştır.

OTOMATİK SİSTEMLE AKARYAKIT ALIMI
09.10.2012 tarihinde Petrol Ofisi A.Ş ile 10.000.000
lt akaryakıt alımı için sözleşme imzalanmıştır.
81 ilde 1911 istasyonda 5547 adet taşıtımız
sistemden yakıt almaktadır.

The image of the administration was created with
the vehicles purchased through the method of fleet
and our services were introduced via o vehicle
wrapping.

FUEL PURCHASE THROUGH AUTOMATIC
SYSTEM
A contract with Petrol Ofisi A.Ş. was signed on
09.10.2012 for the purchase of 10.000.000 lt fuel.
5547 vehicles obtain fuel from the system in 81
provinces and 1911 gas stations.
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Advantages

Avantajları
»»
»»
»»

Tek merkezden ödeme yapılmaktadır.
Yakıt alımı elektronik ortamda
edilmektedir.
Kayıp ve kaçakların önüne geçilmiştir.

kontrol

Ücretsiz Personel Servisi
2012 yılında; Adana, Ankara, Mersin, İstanbul
Avrupa ve Anadolu Yakası, İzmir, Konya,
Diyarbakır Başmüdürlüklerinde uygulanan ücretsiz
personel servisi hizmetine Antalya, Bursa ve Van
Başmüdürlükleri ilave edilmiştir.

»»
»»
»»

Payment is made from a single center.
Fuel intake is controlled electronically.
Losses and leakages are prevented.

Personnel Service Free of Charge
In 2012, Regional Directorates of the provinces
in Antalya, Bursa and Van were added to the
free personnel service application in Regional
Directorates of the Provinces of Adana, Ankara,
Mersin, Istanbul European Side and Anatolian
Side, Izmir, Konya, Diyarbakır.

Araç Takip Sistemi ve Uyarı Panosu

Vehicle Tracking System and Warning
Board

Bu proje ile PTT bünyesinde çalışan posta ve diğer
işler için kullanılan araçların, GPS ve GSM/GPRS
teknolojileri kullanılarak sayısal haritalar üzerinde
izlenmesi, raporlanması, uzaktan yönetilmesi
ve benzeri işleri gerçekleştiren donanım ve
yazılımlardan oluşan araç takip ve yönetim sistemi
ile araç takip bilgilerinin (hareket saatlerini,
nerede olduklarını ve ortalama varış sürelerini vb.)
monitörlerden izlenilmesi amaçlanmıştır.

With this project, it was aimed to monitor the
vehicles, which are used within the body of PTT and
used for postal or other works, on numerical maps
by the usage of GPS and GSM/GPRS technologies,
to report them, remote-manage them and monitor
the vehicle tracking information (departure times,
vehicle locations, average arrival time etc.) from
the monitors through the vehicle tracking and
management system, which is composed of
hardware and software that perform similar works.

ATS cihazlarının araçlara takılması ile Kapıdan
Kapıya Teslim hizmetlerinde müşterilerden gelen
taleplerin ivedilikle en yakın araç tarafından
karşılanarak hizmetin rantabl yürütülmesi, TelgrafAPS hizmetlerinde kullanılan araçlardan ise
personel, yakıt ve zamandan tasarruf sağlanarak
maksimum verim alınması hedeflenmiştir. Ülke
genelindeki 2.838 adet araca montajları yapılmış
olup proje dâhilindeki LCD monitör, bilgisayar ve
sunucuların kurulumları da tamamlanarak Araç
Takip Sistemi kullanılmaya başlanmıştır.

By mounting ATS devices to the vehicles, it
was aimed to meet the demands of customers
immediately in Door-to-Door Delivery services by
the nearest vehicle and to conduct the service
in the profitable way, to save from labor, fuel and
time from the vehicles used in Telegraph-EMS
services and to get the maximum benefit out of
them. The installation of 2.838 vehicles across
the country have been performed and the Vehicle
Tracking System has been started to be used by
the completion of LCD Monitors, computers, and
servers included in the project.
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2012 MÜŞTERİ BAŞVURULARI

2012 CUSTOMER APPLICATIONS

BİLGİ EDİNME

RIGHT TO INFORMATION

4982 sayılı Bilgi Edinme
Kuruluşumuza, 2012 yılında
yapılmıştır.

Kanunu gereğince
8698 adet başvuru

BİMER

BIMER

Müşterilerimizin yönetime ilişkin şikayet, talep ,görüş
ve önerilerini kolayca ilgili Makamlara iletebilmeleri
ve bunların işleme alınıp değerlendirilerek
sonuçlandırılmasını takiben ilgilisine süratle cevap
verilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bulunan,
Başbakanlık İletişim Merkezi’ne(BİMER) dahil olan
Kuruluşumuza ait BİMER sistemine 2012 yılında
2909 adet başvuru yapılmıştır.

To the BIMER system of Our Administration
included in the Communication Center of Prime
Ministry (BIMER), which was established with the
aims of ensuring our customers to transmit their
demands, opinions and suggestions regarding the
management easily to the relevant Organizations
and ensuring quick response to them following
their process, evaluation and finalization, 2909
applications was made in 2012.

PTT İNFO
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In accordance with the Law of Right to Information
No 4982, 8698 requests have been submitted to
Our Administration in 2012.

Kuruluşumuzla ilgili olarak, müşteri şikayet ,dilek
ve temennilerine ait hususların çözümü için web
sitemiz üzerinde bulunan (bizeulaşın@ptt.gov.tr)
adresine, 2012 yılı içinde 79562 adet başvuru
yapılmıştır.

PTT INFO
In 2012, 79.562 applications were made to the
address of bizeulaşın@ptt.gov.tr on our website for
the solutions of the issues on customer complaints,
wishes and demands regarding Our Administration.
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2012 YILI TEKNİK PROJE FAALİYETLERİ

TECHNICAL PROJECT ACTIVITIES OF 2012

OTOMASYON HİZMETLERİ

AUTOMATION SERVICES

Kuruluşumuzda otomasyon hizmetlerine açık 1090
merkez, 2321 şube ve 1095 acente olmak üzere
toplam 4506 iş yeri ve 2012 yılı sonu itibariyle 1578
adet Pttmatik cihazı kurulu bulunmaktadır.

In Our Administration, there are 1090 centers
2321 branches and 1095 agencies and a total of
4506 workplaces, which are open to automation
services, and 1578 Pttmatic devices as of the end
of 2012. We make transactions with 242 institutions
and organizations 165 of them being online and 77
of them offline.

165 adet online ve 77 adet offline olmak üzere
toplam 242 kurum ve kuruluş ile işlem yapmaktayız.
Kurumumuz bünyesinde yürütülmekte olan tüm iş
ve işlemlere ait otomasyon yazılımları teknolojik
yeniliklere uygun olarak Kurum personeli tarafından
hazırlanmaktadır. Aynı zamanda hem bu yazılımların
hemde yüksek bir volüme sahip olan otomasyon
sistemlerinin bakım ve destek hizmetleri de 7/24
ayakta kalacak şekilde kurumumuz personeli
tarafından mesai mefhumu gözetmeksizin yerine
getirilmektedir.

KURUMSAL İYİLEŞTİRMELER
A) Yazılım Alanında İyileştirmeler
Finansal Uygulamalar:
Tahsilat ve ödeme alanında
»» 35 Adet Doğalgaz Firmasının,
»» 8 Adet Su Firmasının,

6 Adet Sosyal Yardım Vakfının çalışmaları
tamamlanarak ödeme işlemlerine başlatılmıştır.
Bankacılık işlemleri alanında:
»» Vakıfbank Bireysel Kredi,
»» IngBank Bireysel Kredi,
»» Denizbank Bireysel Kredi,
»» Aktif Yatırım Bankası YP UPT işlemlerinin
çalışmaları
tamamlanarak
kredi
verme
işlemlerine başlanmıştır.
Hizmetlerin alternatif kanallara yaygınlaştırılması
kapsamında:
»» Pttkart-3D Secure
»» CepPTT uygulaması (Iphone, Android),
»» 19 Elektrik firmasının tahsilat işlemleri, IPÇ
üzerinden
»» 19 Elektrik Firmasının tahsilat işlemleri,
Pttmatik üzerinden
»» 1 adet Doğalgaz Firmasının (Diyargaz) tahsilat
işlemleri,
Pttmatik
üzerinden
yapılmaya
başlandı.

The automation software belonging to all the works
and transactions, which are carried out in Our
Administration, are prepared by the staff of the
Administration in accordance with the technological
improvements. At the same time, maintenance and
support services of both these software and the
automation systems that have a high volume are
performed by the staff of Our Administration in a
way to provide a 7/24 service by disregarding the
work shifts.
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INSTITUTIONAL IMPROVEMENTS
A) Improvements in the Field of Software
The works of Financial Applications:
In the field of Collecting and Payment, of the:
»» 35 Natural Gas Companies,
»» 8 Water Companies,
6 Welfare Foundations were completed and the
payment transactions have been started.
Within the scope of Banking Transactions, of the:
»» Vakıfbank Personal Loan
»» ING Bank Personal Loan
»» Denizbank Personal Loan
»» Aktif Investment Bank YP UPT transactions
were completed and the crediting transactions
have been started.
Within the scope of expanding the scope of
services to alternative channels, of the:
Pttcard-3D Secure
»» MobilePTT application (Iphone, Android),
»» Collection transactions of 19 Electric Companies
(over IPC),
»» Collection transactions of 19 Electric Companies
(over PTTMatic),
»» Collection transactions of 1 Natural Gas
Company (Diyargaz) were started to be made
over Pttmatic.

Heryerde...
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Hizmet yelpazesinin genişletilmesi kapsamında:
»» İPÇ üzerinden Avea ve Vodafone Ceplira
Yükleme
»» Vodafone Ön Ödemeli Kart
»» Pttcell
»» ÖSYM Aday Kayıt ve Başvuru Ücreti Tahsilat
İşlemleri
»» TPAO İş Göremezlik Ödemeleri
»» Altın Alış Satış İşlemleri
»» Kitap Bilgi Teknolojileri
»» VİP Haberleşme Teknolojileri

Within the scope of expanding the service ranges:
»» Ceplira loading transactions for Avea and
Vodafone over IPC
»» Vodafone prepaid Card
»» PTTCell
»» Collection transactions of Student Selection and
Placement Center Candidates’ Registrations
and Applications
»» TAPO incapacity payments
»» Gold Buying and Selling transactions
»» Book Information Technologies
»» VIP Communication Technologies

Ülke ve kurumlarla işbirliği kapsamında:
»» Ukrayna Eurogiro Havale Hizmeti
»» Masak
Programı
hazırlanarak
devreye
alınmıştır.

Within the scope of collaborating with countries
and institutions:
»» Ukraine EUROGIRO money order service
»» Masak Program were prepared and put into
use.
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Posta-Kargo Uygulamaları

Tebligat ve taahhütlü uygulamaları tek çatı altında
tamamlanmış olup sahadaki test işlemlerinin
tamamlanmasına müteakip devreye alınacaktır.
»»
»»
»»
»»

Adres Çözümleme Yazılımı devreye alındı.
Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığının yeni el
terminali entegrasyonu sağlandı.
Cihet İyileştirme Sistemi ile KPAPG sisteminin
entegrasyonu sağlandı.
Ücret
ödeme
makinesi
entegrasyonu
tamamlandı.

Postal-Cargo Applications

The notifications and registered applications have
been completed under one roof and they will be put
into effect following the test applications in the field.
»»
»»
»»
»»

Address Analysis Software was put into effect.
The integration of the new hand-held terminals of the
Department of Post and Telegraph was ensured.
With the District Improvement System, the
integration of KPAPG system was ensured.
The integration of the fee payment machine
was completed.
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»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

KPAPG’ de Talimat altyapısı devreye alındı.
INGBANK gönderileri devreye alındı.
Dağıtım ihalesi için yapılan KargoNet
uygulaması devreye alındı.
Yurt Dışı gönderileri TURPEKS tamamlandı.
CSC Amerikan vize gönderileri devreye alındı.
EPTTAVM entegrasyonu sağlandı.
PTTkart gönderilerinin entegrasyonu sağlandı.
Tübitak gönderileri entegrasyonu sağlandı.
BT
Kitapçılık
gönderileri
entegrasyonu
sağlandı.
IPS gönderilerinin veri iletiminin entegrasyon
çalışmaları tamamlandı.
Kargo Ambalaj malzemeleri entegrasyonu
sağlandı.
CepPTT entegrasyonu sağlandı.
Ödeme şartlı gönderilerin ana sistemle
entegrasyonu tamamlandı.

B) Ağ Altyapısında Yapılan İyileştirmeler
Sunucular ve Veritabanı
Bilgi işlem teknolojilerinde kurumlar bünyelerinde
barındırdıkları donanım ve yazılım envanterlerine
göre küçük orta ve büyük ölçekli olmak üzere
3 değişik kategoride sınıflandırılır. Kurumumuz
orta ölçekli yapıdan büyük ölçekli yapıya geçme
çalışmalarını hızla yürütmektedir. Bu kapsamda
dünyadaki bilişim teknolojilerindeki gelişmeler
yakından takip edilerek kronolojik sıraya uygun
olarak tek bilgisayarlı yapıdan istemci sunucu
yapısına, ardından merkezi host sistemine, bunun
ardından web altyapısında çok katmanlı mimariye,
güç ve enerji tasarrufu sağlamak amacı ile
sanallaştırma teknolojilerine ve en son olarak ta
bulut mimarisine geçiş çalışmaları yapılmıştır.
PTT bünyesinde yürütülmekte olan iş ve işlemlere
ait bilgilerin depolanması ve gerektiğinde hizmete
sunulması amacı ile hem donanım hemde yazılım
açısından büyük ölçekli bir envantere sahip
olunmuştur.
Piyasa şartlarında rekabet sağlayabilmek ve satıcı
kurum bağımlılığını ortadan kaldırmak amacı ile
dünya çapında yaygın olarak kullanılan değişik
veritabanları ve uygulama sunucuları kullanılmıştır.
Bu yazılımların üzerinde çalıştığı gerçek veya
sanal bilgisayar sistemleri de benzer şekilde satıcı
kurum bağımlılığını en aza indirmek amacı ile
çeşitlendirilmiştir.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

The infrastructure of Instructions of KPAPG was
put into effect.
INGBank transfers were put into effect.
The CargoNet application carried out for
distribution tender was put into effect.
Abroad shipments for TURPEKS were
completed.
CSC American visa posts were put into effect.
The integration for EPTTAVM was ensured.
The integration of PTTcard deliveries were
ensured.
The integration of Tubitak deliveries were
ensured.
The integration of IT Publications deliveries
were ensured.
The integration of the data transfer of IPS mail
items was ensured.
The integration of Cargo Packaging Materials
was ensured.
The integration of MobilePTT was ensured.
The integration of COD (Cash on Delivery)mail
items in the main system was ensured.

B) Improvements Performed in the
Network Infrastructure
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Servers and Databases
Administrations, in data processing technology, are
categorized as micro, middle and macro according
to their hardware and software inventories. Our
Administration continues working to reach at the
macro category from the mid-level. In this respect
, developments of informatics technologies are
followed closely by Our Administration which has
made some transitions chronologically from onecomputer to prompt server ,to central host system
,then to multilayered architecture at the web
infrastructure, to virtualization techs in order to save
power and energy and finally to cloud architecture.
In order to use and store the information about
works and operations, which are run within PTT,
a large-scaled inventory of software and hardware
was achieved.
Different databases and application servers
worldwide were used in order to give an end to the
dependency between the seller and establishment
and to compete in conditions of the markets.
Besides, real or virtual computer systems, on which
these software are working, were also varied in
the same way to give an end to the dependency
between seller and establishment.
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Tüm bu bileşenler üzerinde gerçekleştirilen ve son
kullanıcıya hitap eden uygulama yazılımları da
aynı politikaya uygun olarak bilişim literatüründe
geçerliliği ve güncelliği olan yazılım geliştirme
dillerine taşınmıştır.
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Last application software were transferred to actual and valid software development languages in
informatics literature in accordance with the same
policy.

Bu kapsamda:
Fujitsu Harici Disk Sistemi satın alınmış ve eski
disk sistemlerinde ve KEP disk sisteminde bulunan
veriler yeni disk sistemine aktarılmıştır.

In this context:
Fujitsu External Disc System was purchased and
data of old disc systems and KEP disc system was
transferred to new disc system.

EBYS Sistemi devreye alınmış ve veritabanında
mevcut fiziksel sunucular, uygulama olarak sanal
Windows sunucular kullanılmıştır. KEP SMTP
Gateway Yazılımı alınmıştır.

EBYS System was started and physical servers on
database and virtual Windows servers as applications were used. KEP SMTP Gateway Software
was purchased.

KEP sistemin altyapısında, yeni sunucu kurulumları,
iyileştirmeler v.b. çalışmalara devam edilmektedir.
Tüm sunucuların yedeklerinin tek noktadan
alınabilmesi ve tek noktadan yönetilebilmesi
amacıyla
Yedekleme
Yazılımı
Alınması
çalışmalarına başlanmıştır.

It is continued to set up and to enhance the new
servers on the infrastructure of KEP system.
Backup Software Purchases were started in order
to manage from one hand and to get the servers’
backups from one point.
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Mail Altyapısının Yenilenmesi: Mevcut mail
altyapısının Zimbra Open Source ortamına
aktarılması sağlanmıştır.

Renewal of Mail Infrastructure: Transferring the
existing mail infrastructure to Zimbra Open Source
environment was provided.

PTT SMTP Gateway (Mail sistemi için antivirüsantispam altyapısının yenilenmesi) (Masaüstü
Antivirüs yazılımı ile beraber) alınmıştır.
Vmware Sanallaştırma Altyapısı Bakım-Destek
Hizmeti alınmıştır.

PTT SMTP Gateway (renewing the infrastructure
anti-spam and antivirus for mail system) was purchased with computer antivirus software.
VMware Virtualization Infrastructure Maintenance
& Support Service was purchased.

Kurum ve kuruluşlar için bilgi teknolojisi sitemlerinin
ayakta kalırlığı ve yedeklenmesi çok büyük bir
önem arz etmektedir. Bu amaçla PTT nin bilgilerinin
korunması ve herhangi bir olağanüstü durumda
çalışmaların kesintisiz sürdürülmesi amacı ile
olağanüstü durum merkezi kurulmuş ve halihazırda
çalışmakta olan sistemin bir benzeri aynı mantıkla
hayata geçirilmiştir.

It is very important for the institutions and organizations to back up and to save the info technology
systems. For this reason, a center of abnormal situations was founded and a similar of running system
was started with the same idea to go on working
uninterruptedly and to save PTT information.
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Otomasyon sistemleri üzerinde yürütülen işlemlerin
kesintiye uğramaması ve veri kaybının önlenmesi
amacı ile yapılan tüm yedekleme ve veri taşıma
işlemleri kurum personeli tarafından mesai mefhumu
gözetmeksizin büyük bir titizlikle ve son kullanıcıyı
etkilemeyecek şekilde gerçekleştirilmiştir.

All backups and data transfers were completed meticulously by administration personnel not affecting
the last user and without any matter of employment
period to prevent data loss and to prevent interruption in running operations on automation systems.
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Bu tip bir çalışmada yapılacak olan en küçük bir hata
bir sonraki iş gününde bütün işlemlerin durmasına
neden olacağı, maddi kayıpların olabileceği
ve bunlarında çok büyük bir kurumsal prestij
kaybına neden olacağı düşünüldüğünde yapılan
çalışmaların önemi daha da iyi anlaşılmaktadır.
Ayrıca bu tip bir işlemin dışarıdan hizmet olarak
alınması durumunda hem güvenlik hemde
maddi açıdan çok büyük bir külfet getireceği de
unutulmamalıdır.

Sistem Odası Altyapısının Geliştirilmesi
»»
»»
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»»
»»
»»
»»

Yeni Takip Modülleri Alınması
Kapı girişinde galoş giyme için otomatik makine
alımı
Acil durumlar için fan sistemi oluşturulması
Soğuk Koridor Oluşturma
Kabloların Korumaya Alınması
Toz, Nem Kontrolü

Network Altyapısı
2004 yılında bulut mimarimizde yer alan 9,6 Kbps
ile 64Kbps lik X25 (TURPAK) hatların PTT VPN
ADSL networku ile 2 Mbps ye kadar hızlandırılması
sağlanmıştır.

It is very important not to make also a little fault
in such operations, as this may cause all of the
operations to stop in the next day or there may be
financial losses, and all of these situations may
cause a very significant institutional prestige loss.
It should be noted that getting such an operation
as an external service also becomes a trouble for
economy and safety.

Improving the
System Room
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Infrastructure

of

the

Purchasing New Tracking Modules
Purchasing an automatic machine for wearing
overshoes
Creating a fan system for emergencies
Creating Cold Corridor
Protection of the Cables
Dust and Moisture Controls

Network Infrastructure
In 2004, the 9.6 Kbps and 64 Kbps of X25 Lines
(TURPAK), included in our cloud architecture, were
tried to be speeded up to 2 Mbps with the PTT VPN
ADSL network.

Büyük işyerlerimizin bağlantıları da metro ethernet
hatlarla 10 Mbps hızlara kadar bağlanabilmektedir.

The connections of all of our workplaces can be
connected up to 10 Mbps speeds through metro
Ethernet lines.

C) Güvenlik Altyapısında Yapılan
İyileştirmeler

C) Improvements in the Security
Infrastructure

KEP kapsamındaki iş süreçleri için Bilgi İşlem
Teknolojileri İş Sürekliliğine Hazırlık Yönetim
Sistemi (ISO IEC 27031) kuruldu.

For the business processes within the scope of
KEP, Information Technologies Business Continuity
Preparedness Management System (ISO IEC
27031) was established.
For the business processes within the scope of
KEP, Personal Information Management System
(BS 10012) was established.
The Information Security Management System (TS
ISO IEC 27001) was developed in order to constitute
the KEP processes.

KEP kapsamındaki iş süreçleri için Kişisel Bilgi
Yönetim Sistemi (BS 10012) kuruldu.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (TS ISO IEC 27001)
kapsamı KEP süreçlerini de içine alacak şekilde
genişletildi.
BTK
denetiminde
KEP
güvenlik
isterleri
tamamlandı. (Database FW, Log yönetim cihazları
devreye alındı)
KEP kapsamındaki iş süreçlerinde çalışan
personele Bilgi güvenliği farkındalığı eğitimleri
verildi.

KEP security requirements were completed under
the supervision of BTK. (Database FW, Log
management devices were put into effect)
The personnel working on the work processes
under KEP were provided trainings of Information
security awareness.
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Genel Müdürlük ve Ankara Başmüdürlüğü Aktif
Dizin geçiş çalışmaları tamamlandı.
Hem TSE hem de BTK BGYS denetimleri başarıyla
sonuçlandırıldı.
Kurum sistemleri için periyodik olarak güvenlik
testleri yapıldı/yaptırıldı.

Transition studies to the Active Index of the General
Directorate and Ankara Regional Directorate were
completed.
Audits of both TSI and BTK BGYS were successfully
completed. Security tests were performed
periodically for enterprise systems.

D) Donanım Alanında İyileştirmeler

D) Improvements in Hardware

Kuruluşumuzca daha kaliteli hizmet verilmesini
teminen altyapı iyileştirmeleri kapsamında;
Posta ve Kargo hizmetlerinde barkod okuyucular
kullanılarak zaman ve iş kazanımı sağlanmıştır.

In order to provide a better service within the scope
of infrastructure improvements;
time and labor savings have been achieved by using
barcode readers in Postal and Cargo services.
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Endüstriyel
çok
süratli
barkod
yazıcılarla
gönderilerin daha hızlı bir şekilde müşteriye
ulaştırılması sağlanmıştır.

With very fast industrial barcode printers, the
delivery of parcels was ensured to be delivered to
the customers in a faster way.

Sıra Çağrı Sistemleriyle işyerlerimizde müşterilerin
daha konfor içinde hizmet alabilmesi sağlanmıştır.

With the Line-up Call Systems, the customers were
ensured to receive more comfortable services at
our workplaces.

Dağıtıcılarımızın cihetlerinde geçirdikleri sürelere
ilişkin istatistiklerin alınabilmesi için Cihet
İyileştirme Sistemi kapsamında 5760 adet GPS
cihazı satın alınmıştır.

In order to obtain statistics concerning the time
spent by our postmen at their districts, within the
scope of District Improvement System, 5760 GPS
tools were purchased.

Heryerde...
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Malzeme takip programı kapsamında tüm PTT
bünyesindeki donanımların elektronik ortamda
takip edilmesi sağlanmıştır.

Within the scope of material tracking program, it
has been ensured for all the hardware within PTT
to be tracked electronically.

Arıza bildirim ekranı Merkezlerden- başmüdürlük
personeline Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi
Başkanlığı’na iletmesi sağlanarak arızaların süratli
ve kolay bir şekilde bildirilmesi ve giderilmesi
hedeflenmiştir.

By means of fault report screen, it has been aimed
to inform the breakdowns from centers to Regional
Directorates and from there to the Department of
Technical Affairs and Automation so that the faults
are informed and fixed rapidly and easily.

2012 Yılı içinde 1 adet 150 TB, 1 Adet 75 TB Harici
Disk Sistemi, 40 adet 3G modem, 12155 adet
bilgisayar, 5240 adet monitör, 2500 adet mono
lazer yazıcı, 1500 adet kablolu barkod okuyucu,
500 adet kablosuz barkod okuyucu, 60 adet renkli
yazıcı, 750 adet barkod yazıcı, 335 adet dizüstü
PC, 5400 adet matriks yazıcı, 78 adet tarayıcı, 5
adet projeksiyon, 10 adet Macbook bilgisayar, 14
adet endüstriyel barkod yazıcı satın alınmıştır.

In 2012, 1 150 TB and 1 75 TB External Hard disk
System, 40 units of 3G modem, 12155 computers,
5240 monitors, 2500 mono-laser printers, 1500
cabled barcode reader, 500 cable-free barcode
reader, 60 color printers, 750 barcode printers,
335 laptops, 5400 matrix printers, 78 scanners, 5
projection machines, 10 Mac book computers, 14
industrial barcode printer were purchased.

Kuruluşumuz birimlerinde kullanılan donanımların
miktarları yaklaşık olarak aşağıda belirtilmiştir.

Donanım Cinsi / Hardware Type

The approximate figures of hardware used in the
units of Our Administration are shown below.

Adet / Unit

Donanım Cinsi / Hardware Type

Bilgisayar / Computer

29936

Barkod okuyucu /

Monitör / Monitor

26996

Barkod yazıcı / Barcode printer

Yazıcı / Printer

31468

Projeksiyon / Projection

Dizüstü / Notebook

1137

El terminali / Handheld terminal

3624

Sunucu / Server
GPS / GPS
Sıramatik / Queue ticket dispenser

Adet / Unit

Barcode reader

Tarayıcı / Scanner
Kart Okuyucu/Yazıcı / Card reader /printer

553

Network Cihazı / Network Device

5760

KDYS / KDYS

14359
6391
83
216
5248
12902
670

702

E) Kurumsal Yazılımlar

E) Institutional Software

Kuruluşumuz bünyesinde kullanılan ve aşağıda
belirtilen yazılımlar Kurum personeli tarafından
hazırlanmış olup teknolojik yeniliklere göre ihtiyaç
duyulan güncellemeler yine Kurum personeli
tarafından gerçekleştirilmektedir.

The software used within the body of Our
Administration and stated below have been
prepared by the personnel of the Administration,
and the necessary updates in terms of technological
improvements will be performed by the personnel
of the Administration.

»»
»»
»»
»»
»»

İnfo Bilgi Sistemleri Yönetimi
Malzeme Takip Programı
Muhasebe Bilgi Sistemi
Diş Tedavi Sistemi
Motorlu Taşıtlar Programı

»»
»»
»»
»»
»»

Info - Information System Management
Material Tracking Program
Accounting Information System
Dental Treatment System
Motor Vehicles Program
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»»
»»

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
GSO(Genel Sağlık Ödemeleri
LTYS(Lojman Tahsis Yönetim Sistemi)
MTP(Misafirhane Takip Programı)
PTF(Pazarlama Tanıtım Filateli)
SİYS(Sosyal İşler Yönetim Sistemi)

Ayrıca Kurumumuz bünyesinde kullanılmakta olan
mail sistemi ile birimler arasında kesintisiz iletişim
sağlanmaktadır. PTT nin resmi yüzü olan web
sayfası ve diğer yardımcı sistemlerinde yönetilmesi
ve idamesi yine kurum personeli marifeti ile
gerçekleştirilmektedir.
Sonuç olarak tüm bu çalışmalar 172 yıllık geçmişe
sahip olan PTT’nin günümüzde büyük ölçekli
bir kurum olarak en yeni teknolojik gelişmeleri
kullanarak hızlı güvenilir yaygın hizmet veren ve
bünyesinde barındırdığı teknik personel sayesinde
kendi kendine yetebilen ender kurumlardan birisi
olmasını sağlamıştır.

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Human Resources Information System
GSO (General Health Payments)
LTYS (Public Housing Allocation Management
System)
MTP (Guesthouse Tracking Program)
PTF (Marketing, Promotion, Philately)
SİYS (Social Affairs Management System)

Besides, uninterrupted communication between
the units is provided through the e-mail system
used within Our Administration. The management
and maintenance of PTT on its website, which
is the official face of it, and on other supporting
systems are carried out by again the works of the
personnel of the Administration.
As a result, all these studies have made PTT,
which has a 172 year of past, to be one of the rare
institutions that provides fast reliable and widespread services by using the latest technological
developments as one of the large-scaled institution today, and to be of the self-sufficient ones
thanks to its technical personnel.
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HUKUKİ FAALİYETLERİ

LEGAL ACTIVITIES

Müşavirliğimiz görev tanımları arasında yer alan iş
ve işlemler ile dava takipleri;

The litigations works and transactions that are
among the task definition of our Consultancy are
carried out by;

Merkezde 1 I. Hukuk Müşaviri, 1 Hukuk Müşaviri,
14 Avukat, ve 8 büro personeli tarafından
yürütülmektedir. 1 Avukat Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığında geçici görevli, 1 Avukat
Hukuk Müşavirliğine ve 1 Avukat Şube Müdürlüğüne
vekalet etmekte olup, taşrada ise 44 Avukat ve
görevli büro personeli tarafından yürütülmektedir.

1 First Legal Consultant, 1 Legal Consultant,
14 Lawyers, and 8 bureau staff at Our General
Directorate. 1 Lawyer is temporarily assigned in
the Ministry of Transportation, Maritime Affairs and
Communications, 1 Lawyer represents the Legal
Consultancy and 1 Lawyer represents the Branch
Office, while in the back country they are carried
out by 44 Lawyers and the assigned bureau staff.

Müşavirliğimiz ve Başmüdürlük Hukuk Servislerince
31.12.2012 itibariyle; 1861 Adli dava, 3246 İdari
dava, 111 İcra davası, 2024 Ceza davası, 13 Vergi
davası ve 1857 İcra takibi olmak üzere toplam 9112
adet dava ve icra takibinin yasal yönden gereği
sağlanmaktadır.

As of 31.12.2012 by our Consultancy and the Law
Services of the Regional Directorate; a total number
of 9112 legal lawsuits and executions are ensured
to be followed, 1861 of them being Legal case, 3246
Administrative cases, 111 Execution cases, 2024
Criminal cases, 13 tax cases, and 1857 Execution
proceeding.

Kuruluşumuz leh ve aleyhinde açılmış olan dava
ve icra dosyalarının takibi ile ilgili tespit edilen bazı
aksaklıkların düzeltilmesi, Merkez ve Taşra Teşkilatı
Hukuk Birimleri arasındaki bilgi alış verişinin belirli
bir sisteme oturtulması, bazı yetkilerin Başmüdürlük
Avukatlarına devri konusunda 18.10.2012 tarih
ve 589 sayılı yazı ile Tüm Başmüdürlük Hukuk
Servislerine tebliğ yapılmış olup böylelikle, hukuki
iş ve işlemlerin daha sistemli ve seri bir şekilde
yürütülmesi hedeflenmiştir.

In terms of eliminating some deficiencies detected
related with the proceedings of lawsuits and
executions opened in favor and against Our
Administration, systematizing the information
exchange between the Legal Units of Central and
Country Organization, and the transfer of some
powers to the Lawyers of the Regional Directorate,
a notification to all Legal Services of the Regional
Directorate was sent through a correspondence
dated 18.10.2012 and no 589, thus it was aimed
to carry out legal works and transactions more
systematically and quicker way.

Ayrıca 2012 yılı sonunda, Hukuk Müşavirliği ve
Tüm Başmüdürlük Hukuk Servislerinde kullanılmak
üzere Hukuk programı satın alınarak takip edilen
dava ve icra dosyalarının elektronik ortamda
arşivlenmesi sağlanmıştır.

Also by the end of 2012, the digital archiving of
lawsuits and execution proceedings, which are
tracked by purchasing a Law Program to be used
in the Legal Services of Department of Legal
Consultancy and in all Regional Directorate Legal
Services, was ensured.
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Bu faaliyetlerin dışında;

Other than these activities;

01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasında;

Between the dates of 01/01/2012 - 31/12/2012;

Teftiş Kurulu Başkanlığından Müşavirliğimize
150 adet soruşturma raporu intikal ettirilmiş olup
gerekleri sağlanmaktadır.

150 investigation reports have been sent from
Department of Inspection Board to our Consultancy
and the necessary actions are being taken.

136 adet mütalaa talebi intikal etmiş ve hukuki
araştırmalar yapılarak cevaplandırılmıştır.

A total of 136 consideration demands were sent
and further actions were taken and responded.

Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar konumlarına göre;

The Legal Consultants and Lawyers have attended to;

Yüksek Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu,
İhale Komisyonları, Kişisel Pul Komisyonu, Mevzuat
çalışmaları, Kapalı Devre Merkezi Yayın Sistemi
Kira İşletmesi Komisyonu ve Makam tarafından
talimat edilen diğer toplantılara iştirak etmişlerdir.

Higher Council of Discipline, Central Discipline
Council, Tender Commissions, Personalized
Stamp Commission, Regulation Workshops,
Closed Circuit Central Broadcasting System
Rental Operation Commission and other meetings
specified by the Authority as per their positions.

2012 YIL SONU İTİBARİYLE DAVA VE İCRA TAKİPLERİ TABLOSU / LAWSUIT AND EXECUTION PROCEEDING TABLE AS OF THE END OF 2012

2011’ DEN DEVREDEN

TRANSFERRED FROM 2011

2012’ DE AÇILAN DOSYA
LAWSUITS OPENED IN 2012

2012’ DE SONUÇLANAN
RESULTED IN 2012

2013 YILINA DEVREDEN
TRANSFERRED TO 2013

641.03.01
ADLİ
DAVALAR

641.03.02
CEZA
DAVALARI

641.03.03
İCRA
DAVALARI

641.04
İDARİ
DAVALAR

641.05
VERGİ
DAVALARI

641.99.01
İLAMLI İCRA
TAKİPLERİ

641.99.02
İLAMSIZ İCRA
TAKİPLERİ

LEGAL
CASES

PENAL
ACUSES

EXECUTION
LAWSUITS

ADMINISTRATIVE
LAWSUITS

TAX
LAWSUITS

TRACKING OF
EXECUTION
PROCEEDINGS
WITH
JUDGMENT

EXECUTION
WITHOUT
JUDGMENT

137

GENEL
TOPLAM
GENERAL
TOTAL

1800

1989

63

3002

13

837

792

8496

354

343

99

530

2

363

189

1880

293

308

51

286

2

231

93

1264

1861

2024

111

3246

13

969

888

9112

2012 YILINDA SONUÇLANAN DAVA VE İCRA TAKİPLERİNİN AÇILIMI / THE MEANING OF LAW SUITS AND EXECUTION PROCEEDINGS RESULTED IN 2012
641.03.01
ADLİ
DAVALAR

641.03.02
CEZA
DAVALARI

641.03.03
İCRA
DAVALARI

641.04
İDARİ
DAVALAR

641.05
VERGİ
DAVALARI

641.99.01
İLAMLI İCRA
TAKİPLERİ

641.99.02
İLAMSIZ İCRA
TAKİPLERİ

LEGAL
CASES

PENAL
ACUSES

EXECUTION
LAWSUITS

ADMINISTRATIVE
LAWSUITS

TAX
LAWSUITS

TRACKING OF
EXECUTION
PROCEEDINGS
WITH JUDGMENT

EXECUTION
WITHOUT
JUDGMENT

GENEL
TOPLAM
GENERAL
TOTAL

LEHTE

110

0

17

200

1

104

64

496

ALEYHTE

137

0

24

60

3

118

25

367

37

0

6

15

0

1

1

60

MAHKUMİYET

0

63

0

0

0

0

0

63

BERAAT

0

86

0

0

0

0

0

86

ERTELEME

0

5

0

0

0

0

0

5

HÜK.AÇ.GER.BRK.

0

105

0

0

0

0

0

105

DİĞER

9

49

1

11

1

8

3

82

293

308

48

286

5

231

93

1264

IN FAVOR OF
AGAINST

K.LEHTE - K.ALEYHTE

DECREE IN FAVOR OF – DECREE AGAINST
CONVICTION
ACQUITTAL
DELAY

HÜK.AÇ.GER.BRK.
OTHER

TOPLAM
TOTAL

Heryerde...
Daima ...

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

İnsan Kaynakları Yönetimi
Human Resources Management

KLASİK PERSONEL YÖNETİMİ
ANLAYIŞINDAN İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ ANLAYIŞINA
İnsan kaynakları, günümüzde organizasyonların
üretim ve hizmet sunma, kâr etme hedeflerine
ulaşmak için kullanmak zorunda oldukları en önemli
kaynağı, yani insanı ifade eder. Maddi kaynakları ne
kadar sağlam olursa olsun, insan kaynakları yeterli
etkinliğe sahip olmayan örgütlerin, amaçlarını
gerçekleştirme, müşteri beklentilerini karşılama,
rekabet koşullarına uyum sağlama ve başarılı olma
olasılığı düşük olacaktır.

142

TRANSITION TO HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT APPROACH
FROM THE CLASSIC PERSONNEL
MANAGEMENT APPROACH
Human resources refer to the compulsory crucial
source for organizations to achieve manufacture,
service, and earning power targets, in other words
it refers to human beings. No matter how strong
its pecuniary resources; aim realizing, meeting
customer expectation, adapting to the conditions
of competitions and probability of being successful
will be likely to be low in organizations which have
human resources with insufficient activities.

Kurumların çeşitlenen ve farklılaşan uygulamaları
sonucu ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmaya
çalışan insan kaynakları yönetim süreçlerinde
önemli değişimler yaşanmıştır. Bu değişim ve
gelişmelerde nihai amaç, personelin kurum
faaliyetlerine ilişkin hizmet sunumlarında etkin ve
verimli kullanılmasını sağlamaktır.

Human resources, which are trying to find solutions
to problems arising from the varying and differing
practices of corporations, had great changes during
the management processes. The ultimate goal
of these changes and advances was to provide
effective and efficient use during the personnel’s
service presentations related with the activities of
institutions.

İnsan Kaynakları Yönetimi, örgüt ve çalışanlar
arasındaki ilişkileri etkileyen tüm yönetim karar
ve hareketlerini kapsayan, örgütün amaçlarına
ulaşabilmesi için gerekli olan, değişen rekabet
koşullarına uyum sağlayabilen, piyasa ve müşteri
beklentilerini karşılama kapasitesi yüksek insan
kaynakları yapısını oluşturmak ve bunun sürekliliğini
sağlamak olarak tanımlanabilir.

Human Resources Management may be defined
as providing structure of human resources,
which is necessary for organizations to achieve
targets, having high capacity of meeting customer
expectations, having the ability to adapt to
changing competitive conditions and include the
whole management decisions and actions, which
affect the relations between the organizations and
personnel and the relation between organization
and personnel, and to maintain its consistency.

Organizasyonların ve örgütlerin faaliyetlerini
gerçekleştirecek
yeterli
sayıda
nitelikli
elemanların, bir planlama dâhilinde işe alımı,
eğitimi, geliştirilmesi, motivasyonu, iş sağlığı ve
güvenliği, kariyer yönetimi, değerlendirilmesi ve
ücretlendirilmesi süreçlerini ifade eder.

It refers to the planned recruitment, training,
development, motivation, occupational health and
safety, career management, evaluation and salary
processes of an adequate number of qualified
personnel who will carry out the activities of
organizations.

İnsan Kaynakları Yönetimi
Human Resources Management

Personel ihtiyacını belirlemek, gereksinim duyulan
personeli temin etmek ve bunun devamında ücret,
terfi, emeklilik, disiplin ve sicil işlemleri gibi rutin
işlemleri ve fonksiyonları kapsayan klasik personel
yönetimi uygulamaları günümüzde yerini modern
ve daha kapsayıcı yaklaşımlara bırakmıştır.

The classical personnel management applications
covering routine works and functions such
as identifying personnel needs, ensuring the
personnel, and payments, promotions, retirement,
discipline, and personnel records have left its place
to more modern and inclusive approaches today.

İnsan odaklı, iş göreni örgütün en önemli
değerlerinden biri olarak kabul eden, örgütün
eşit iş imkânları sunmasını ön planda tutan, iş
gerekleri için iş analizlerini tercih eden, örgütün
amaçlarına ulaşması için gerekli olan insan
kaynağının temininde her bir iş için en uygun
personelin
seçimini
destekleyen
yöntemler
geliştiren, iş görenlerin kariyer ve gelişimlerini
planlayan, bütün bunların yanında örgütsel gelişim
ve yönetim programları geliştiren ve uygulayan, bu
yöntemlerle insan kaynağının etkin ve verimli bir
şekilde kullanılmasını sağlayan İnsan Kaynakları
Yönetimine geçiş zorunlu hale gelmiştir.

It has became essential to pass to the Human
Resources Management, which is human focused,
accepting the employee as one of the most
important value of the organization, taking notice
of introducing equal employment opportunity
preferring job analysis for job necessities, providing
the development of the system supporting to chose
of the most suitable personnel for each position
in order to reach the goals of the institution,
planning the career and development of the
employees, moreover developing and applying
the organizational and management programs and
providing the use of human resources efficiently
and effectively with these methods.

Genel Toplam
Total Amount

Sözleşmeli
Contractural

Firma Elemanı
Outsourced

2010
Kadrolu
Regular

715

789

2011

1.078

9.465

26.858
8.644

865

1.089

7.791

2009
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38.116

37.839
27.317

27.242
928

1.103

7.218

2008

1.007

1.074

3.128

1.159

1.112

2007

1.037

5.787

2006

36.900

37.306
27.101

28.057

34.932

32.728
27.367
3.201

2005

1.227

1.153

1.319

2.948

27.377

27.800

32.797

33.340

Yıllar İtibariyle İşgücü Sayıları
Number Of Workforce According To Years

In addition, it is a management mentality, which
focuses on people, handling the employee relations
within administrative structure, developing policies
in accordance with the corporate culture and with
this aspect having key function in the institution
management.

1.002

Ayrıca, insana odaklanmış, çalışanların ilişkilerini
idarî bir yapı içinde ele alan, kurum kültürüne
uygun politikalar geliştiren ve bu yönüyle kurum
yönetiminde kilit işlev görevi gören bir yönetim
anlayışıdır.

2012

İşçi

Worker
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PERFORMANS
DEĞERLENDİRME
YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ

VE

Sicil ve Başarı Değerlendirme sistemi ve bu
kapsamda uygulanan ölçme ve değerlendirme
yöntemleri çalışan performansını etkin bir şekilde
değerlendirmekten, ücretlendirme ve ödüllendirme
süreçlerinde
verimliliği
sağlamaktan
uzak
kalmaktadır.
Ayrıca kullanılan mevcut sistem
kariyer planlama sürecinde ihtiyacı karşılamaktan
uzaktır. Bu nedenlerle, Performans Değerlendirme
ve Yönetim Sistemine geçilmesi gereği ortaya
çıkmıştır.
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Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi;
gerçekleştirilmesi
beklenen
organizasyonel
amaçlara ve bu yönde çalışanların ortaya koyması
gereken performansa ilişkin ortak bir anlayışın,
organizasyonda yerleşmesi ve çalışanların bu
amaçlara ulaşmak için gösterilen ortak çabalara
yapacağı katkıların düzeyini artırıcı biçimde
yönetilmesi, değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi ya
da ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi sürecidir.
Kuruluşumuz çalışanlarının bireysel başarılarını
ve davranışlarını değerlendirerek çalışanın işini
ne kadar başarılı yaptığını belirleme, kendisine
bildirme ve bir gelişim planı oluşturma süreci ile
çalışanların performanslarının, kurum hedefleri
doğrultusunda
sürekli
gelişimini
sağlayan
performans değerlendirme ve yönetim sisteminin
kurulması hedeflenmektedir.
Geliştirilecek sistemin çıktıları; Kariyer planlama ve
adil ücret yönetimi, eğitim planlaması, performans
denetimi, kurumsal hedeflerin bireysel hedeflere
uyarlanması, müşteri ve çalışan memnuniyetinin
sağlanması, motivasyon, stratejik planlama ve
diğer tüm insan kaynakları yönetimi süreçlerinde
kullanılacaktır.
Bu kapsamda Performans Değerlendirme ve
Yönetim Sistemi Proje çalışması başlatılmış,
bu sistemi uygulayan yurtiçi ve yurt dışındaki
bazı kurumlar incelenmiş ve elde edilen tespitler
proje çalışması kapsamında oluşturulan taslağa
yansıtılmıştır.
Projenin en kısa
hedeflenmektedir.

sürede

hayata

geçirilmesi

PERFORMANCE
EVALUATION
MANAGEMENT SYSTEM PROJECT

AND

Personnel Records and Success Assessment
system and methods that measurement and
evaluation methods applied in this context being
behind from the effective evaluating, charging
and rewarding of personnel performance process.
Addition to this, current system career planning
process is behind to meet the systems needs. In this
context, it appeared that Performance Evaluation
and Management System must be passed to.
Performance Management and Audit System
is a process which is established for creating
a common understanding in the line with
anticipated organizational goals and in this
direction the employees performance; and
management, evaluation, charging or rewarding
and developing process in order to increase the
employees’ contributions level about this common
understanding for reaching these goals.
It is aimed to determine how Our Administration’s
employees are doing their jobs by evaluating their
individual achievements and behaviors, report
back them and with the process of creating a
development plan, to provide a performance
evaluation and management system in the line with
Our Administration’s aims.
Outputs of the developing system will be used in
career planning and fair pricing management,
educational needs, performance audit, adopting
the corporational targets to individual targets,
providing the customer and employee satisfaction,
motivation, strategic planning and in all other
human resources management processes.
Within this scope a Performance Evaluation and
Management System Project studies were started
and some of the institutions who adopted and
implementing this system both in the country and
abroad and the findings have been reflected to the
draft created underscope of the project.
It is targeted to implement the project as soon as
possible.
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ATIL DURUMDAKİ PERSONELİN KURUM
İŞ GÜCÜNE KAZANDIRILMASI
Atıl durumdaki personelin aktif işgücüne dâhil
edilmesi amacıyla, branş bazında norm tespiti ve
görev tanımlarının güncellenmesi ile ilgili olarak
yürütülen çalışmalar kapsamında;
1 Tekniker, 4 Başteknisyen, 14 Teknisyen olmak
üzere toplam 19 personelin Ünite dışına branşı ile
nakli,
7 Tekniker, 6 Başteknisyen ve 47 Teknisyen olmak
üzere toplam 60 personelimizin ise Ünitesinde
Memur ihtiyacı bulunan işletme birimlerinde
memur normu karşılığında çalışmak üzere nakilleri
yapılmıştır. 1 Teknisyenin de Memur ihtiyacı bulunan
PTT Merkezlerinde Memur normu karşılığında
çalıştırılmak kaydıyla Ünitesi dışına nakli yapılmış,
bu çalışmalar neticesinde 80 personel Kurumun
aktif işgücüne kazandırılmıştır.

ÜLKE İSTİHDAMINA KATKIMIZ
Ekonomik krizin küresel boyutta işgücü piyasalarını
olumsuz etkilediği ve istihdam rakamlarında önemli
ölçüde daralmaların yaşandığı bir dönemde,
Kuruluşumuz iş ve işlem hacmini arttırmak suretiyle
çok sayıda genç insanımız için istihdam olanağı
sağlamaya devam etmektedir. Bu çerçevede 2012
yılı içerisinde toplam 1.733 insanımıza istihdam
olanağı sağlanmıştır.

GAINING IDLE EMPLOYMENT TECHNICAL
PERSONNEL
TO
ADMINISTRATION
WORKFORCE
Under the studies carried out within the scope
of studies carried out in order to incorporate the
inactive personnel to active labor force, norm
detection on branch-basis and to update the task
definitions;
1 technician, 4 chief technicians, 14 technical
personnel and in total 19 personnel are transferred
out of the unit in their branches;
7 technicians, 6 chief technicians and 47 technical
personnel and in total 60 personnel were
transferred to the enterprise units that have the
need for Officers in its Unit and to be employed in
return for norm. 1 Technician was transferred to the
outside of his Unit to be employed in PTT Centers
as Officer in return for norm; as a result of these
studies, 80 personnel were included in the active
workforce of the Administration.

OUR CONTRIBUTION TO THE COUNTRY
EMPLOYMENT
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In a period where the economical crisis globally
affects labor markets negatively and causes
shrinking in the employment figures, Our
Administration continues creating employment
opportunities to many of our young people by
increasing the volume of works and transactions.
Within this context, a total of 1.733 peeople were
employed within 2012.

Heryerde...
Daima ...

İnsan Kaynakları Yönetimi
Human Resources Management

2012 EMPLOYMENT CHART

2012 YILI İSTİHDAM TABLOSU

2012 YILINDA İSTİHDAM / 2012 EMPLOYMENT CHART
POZİSYONLAR

KPSS

NAKLENYENİDEN GÖREV

POSITIONS
MEMUR
OFFICIAL

DAĞITICI
POSTMEN

AVUKAT
LAWYER

MİMAR

ARCHITECT

MÜFETTİŞ YRD.

DEPUTY INSPECTOR

MÜHENDİS
ENGINEER

TRANSFERRED RE TASKING

598

24

209

7

ÖZELLEŞTİRME

SHÇEK

PRIVATIZATION

SHÇEK

ŞEHİT
YAKINI

MAHKEME
KARARI

HİZMET SATIN
ALMA

RELATIVE
OF MARTYR

COURT
DECISION

OUTSOURCING

10

10

3

3

5

5

37

41

4
412

412

37

37

369

369

0

12

12

1

830

1733

TEMİZLİK
CLEANING

KARGO
CARGO

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ

0

SPECIAL SECURITY GUARD
TOTAL

217

1

POSTAL SORTING AND DELIVERY

TOPLAM

TOTAL

627

5

POSTA AYRIM VE DAĞ.
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TOPLAM

862

35

0

5

0

İŞGÜCÜ
NİTELİĞİNİ
GELİŞTİRMEYE
YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

OUR EFFORTS TO
FORCE QUALITY

Kuruluşumuzun nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak
için açıktan atamalarda, memur pozisyonu için
4 yıllık fakülte mezunu, dağıtıcı pozisyonları
için meslek yüksek okullarının Posta Hizmetleri
bölümlerinden mezun olma şartları aranmak
suretiyle özellikle posta kabul, sevk, ayrım ve
dağıtım hizmetleri ile gişe hizmetlerinde nitelikli
işgücü istihdamı sağlanmıştır. Tabloda da açıkça
görüleceği üzere 1998 yılında Kurum işgücünün
% 14,9’u yüksek okul mezunu iken bu rakam
2005 yılında % 28’e, 2012 yılında ise % 56,9’a
yükselmiştir.

In the governmental assignments to meet the
qualified labor force, the conditions of being
graduated from a 4-year of university for the position
of officer and for the position of distributor to be
graduated from the Postal Services Departments
of vocational high schools are required and thus,
qualified employment has been realized especially
in post receiving, shipment, sorting, and distribution
services. As it can be clearly seen from the below
table, in 1998 of the labor force of the institution
14.9 % was graduated from vocational high schools
and this figure increased to 28 % in 2005 and 56.9
% in 2012.

Hizmet içi eğitim uygulamalarıyla da bu personelin,
işin gerektirdiği özellikler doğrultusunda sürekli
geliştirilmesi hedeflenmektedir.

IMPROVE

LABOR

These personnel are aimed to be continuously
developed through in-service trainings in terms of
the features required by the work.
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LABOR FORCE EDUCATION PROFILE TABLE

İŞGÜCÜ EĞİTİM PROFİLİ TABLOSU

YILLAR İTİBARİYLE PERSONELİN EĞİTİM PROFİLİNİ GÖSTERİR TABLO
THE CHART INDICATING THE EDUCATION PROFILE OF THE PERSONNEL BY YEARS

YILLAR

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

YÜKSEK

14,9

16,6

18,6

19,8

21,2

22,8

24,6

28

30,8

34,9

39,3

45,6

49,11

53,48

56,9

LİSE

47,2

46,6

47,3

49

48,8

48,6

48,1

47,4

46,8

45

41,7

37,6

35,27

32,14

29,9

29,3

28,9

27

25,2

23,7

22,7

21,7

19,8

18

16,1

15,6

13,6
16,62

14,38

13,3

YEARS

UNIVERSITY
HIGH SCHOOL

ORTA

SECONDARY
SCHOOL

İLK

PRIMARY SCHOOL

8,7

7,9

7,1

6

6,4

5,9

5,6

4,8

4,5

3,9

3,5

3,2

KARİYER YÖNETİM FAALİYETLERİMİZ

OUR CAREER MANAGEMENT ACTIVITIES

Kariyer Yönetim Sistemi Faaliyetleri doğrultusunda,
Kuruluşumuzda görev yapan personel arasında,
liyakat
ve
kariyer ilkelerinin işletilmesi ve
çalışanların motive edilmesi, hizmet gerekleri ve
personel planlaması esas alınarak boş kadro/
pozisyonların doldurulması amacıyla Görevde
Yükselme
ve
Unvan
Değişikliği
sınavları
yapılmaktadır.

In accordance with the Career Management System
Activities, with the aims of fulfilling the vacancy/
vacant positions by considering the operation of
the principles of merit and career between the
personnel working at our administration, their
motivation, service requirements, and personnel
planning, Exams for Promotion and Title Change
are being executed.

İSTANBUL İLİ İÇİN MÜDÜR, ŞEF VE
BAŞDAĞITICI
GÖREVDE
YÜKSELME
SINAVI

PROMOTION EXAM FOR DIRECTOR,
CHIEF AND CHIEF POSTMEN FOR THE
PROVINCE OF İSTANBUL

Kuruluşumuzun
İstanbul
İlinde
münhal
bulunan Müdür kadroları ile Şef ve Başdağıtıcı
pozisyonlarının doldurulmasını teminen Görevde
Yükselme Sınavı 15.08.2011-05.09.2011 tarihleri
arasında ilan edilmiş olup, 531 personel görevde
yükselme eğitimine alınmış ve sınav 18.02.2012
tarihinde yapılarak kazanan 179 personelin
atamaları gerçekleştirilmiştir.

With the purpose of filing the positions of our
Administration as Manager, Chief, and Chief
Postmen located in the province of Istanbul, the
Exam for Promotion was announced between
dates 15/08/2011-05/09/2011, 531 personnel were
taken to the exam, and the exam was performed on
18.02.2012 and the personnel who won the exam
were assigned.

İSTANBUL İLİ MÜDÜR, ŞEF VE BAŞDAĞITICI
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
PROMOTION EXAM FOR DIRECTOR, CHIEF AND CHIEF
POSTMEN FOR THE PROVINCE OF İSTANBUL

MÜDÜR

ŞEF

BAŞDAĞITICI

DIRECTOR

CHIEF

CHIEF POSTMEN

A GRUBU

B GRUBU

15

14

80

70

111

77

633

253

EĞİTİME ALINAN

45

42

238

207

SINAVA KATILAN

44

41

234

202

30

30

195

173

15

14

80

70

İLAN EDİLEN KADRO POZİSYON SAYISI

NUMBER OF STAFF POSITIONS ANNOUNCED

MÜRACAAT EDEN
APPLIED

TRAINED

ATTENDED TO THE EXAM

BAŞARILI OLAN
ŞEF
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
SUCCEEDED
ATAMASI YAPILAN
ASSIGNED

GROUP A
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GROUP B

Heryerde...
Daima ...
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ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

PROMOTION EXAM FOR THE CHIEF

Kuruluşumuz
Genel
Müdürlük
ve
Merkez
Müdürlüklerinde
münhal
bulunan
Şef
pozisyonlarının doldurulmasını teminen Görevde
Yükselme Sınavı yapılması planlanmış, 05.11.201220.11.2012 tarihleri arasında ilan edilmiş ve 675
adet personel eğitime ve sınava katılmaya hak
kazanmış olup süreç devam etmektedir.

With the purpose of filling the positions of Chief
located in the General Directorates and Centeral
Diectorate of Our Administration, the Exam for
Promotion was planned, announced between dates
05/11/2012-20/11/2012, 675 personnel won the right
to the training and the exam, and the process has
been continuing.

ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MERKEZ TEŞKİLATI GRUBU (A GRUBU)
PROMOTION EXAM FOR THE CHIEF CENTRAL ORGANIZATION GROUP (GROUP A)

Pozisyon Sayısı

Başvuru Sayısı

Position Number

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI GRUBU

Personnel Number to be Trained

1

6

3

POSTA VE TELGRAF DAİRESİ BAŞKANLIĞI GRUBU

7

27

21

KARGO VE LOJİSTİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GRUBU

7

34

21

PARASAL POSTA İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI GRUBU

4

34

12

TANITIM VE PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GRUBU

7

56

21

MUHASEBE VE FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI GRUBU

4

24

12

MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI GRUBU

3

14

9

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI GRUBU

6

50

18

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GRUBU

3

12

9

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GRUBU

2

9

6

İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GRUBU

2

7

6

46

273

138

DEPARTMENT OF INSPECTION BOARD GROUP
DEPARTMENT OF POST AND TELEGRAPH GROUP

DEPARTMENT OF CARGO AND LOGISTICS GROUP
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Eğitime Alınacak Personel Sayısı

Application Number

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES GROUP

DEPARTMENT OF MARKETING AND PROMOTION GROUP

DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND FINANCING GROUP

DEPARTMENT OF SUPPLY GROUP

DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES GROUP

DEPARTMENT OF STRATEGY DEVELOPMENT GROUP

DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS GROUP

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE WORKS GROUP

TOPLAM
TOTAL

ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAVI TAŞRA TEŞKİLATI GRUBU (B GRUBU)
PROMOTION EXAM FOR THE CHIEF PROVINCIAL ORGANIZATION GROUP (B GROUP)

Pozisyon Sayısı

Başvuru Sayısı

Position Number

Application Number

Eğitime Alınacak Personel
Sayısı
Personnel Number to be Trained

PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ GRUBU

95

1177

285

KARGO İŞLEME VE KARGO DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ GRUBU

20

124

60

POSTA İŞLEME VE DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ GRUBU

64

625

192

179

1926

537

Centeral Diectorate

PTT CENTRAL DIRECTORATES GROUP

DIRECTORATES OF POSTAL SORTING AND CARGO DELIVERY GROUP

TOPLAM
TOTAL
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MÜHENDİS UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

TITLE CHANGING EXAM FOR ENGINEERS

Kuruluşumuz ihtiyacı olan branşlarda münhal
bulunan Mühendis pozisyonlarının doldurulmasını
teminen Unvan Değişikliği Sınavı yapılması
planlanmış ve 08.10.2012-19.10.2012 tarihleri
arasında ilan edilmiş olup, 74 adet personel
müracaat etmiş ve süreç devam etmektedir.

With the purpose of filling the positions of Engineer
needed by Our Administration, the Exam for Title
Change was planned and announced between
dates 08/10/2012-19/10/2012 and 74 personnel
applied and the process has been continuing.

MÜHENDİS UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI / TITLE CHANGING EXAM FOR ENGINEERS
GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI
MÜHENDİS UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
TITLE CHANGING EXAM FOR ENGINEERS IN THE GENERAL

Pozisyon Sayısı

Başvuru Sayısı

Number of Positions

Number of Applications

Sınava Alınacak
Personel Sayısı
Number of Personnel to be Taken
to Exam

DIRECTORATE AND PROVINCIAL ORGANIZATION

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

5

5

5

2

2

2

5

4

4

3

4

4

3

3

3

3

6

6

INDUSTRIAL ENGINEERING

8

36

36

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
TEXTILE ENGINEERIN

1

14

14

30

74

74

CIVIL ENGINEERING

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
ELECTRICAL ENGINEERING

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MECHANICAL ENGINEERING

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
COMPUTER ENGINEERING

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELECTRICITY-ELECTRONICS ENGINEERING

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

TOPLAM
TOTAL

OSMANLICA ARŞİV ÇALIŞMASI

OTTOMAN TURKISH ARCHIVE STUDIES

Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
arşivinde bulunan 777 adet muhtelif defterden
(kütük, künye, takrir, maaş) 85 adedinin daha fihristi
çıkartılarak ayrıntılı fihristi çıkartılan defter sayısı
267 adede ulaşmıştır. Dijital çekimi yapılan kütük
defteri 85 adede, çekim adedi ise 15.257 adede,
günümüz Türkçesine çevirisi gerçekleşen kütük
defteri sayısı da 12 adede ulaşmıştır.

Among 777 various book (log, identity, statement,
salary) 85 books have been indexed and the
number of the books which are indexed in details
reached to 267. The number of the register which
are transferred into digital has been 85 and which
are photographed reached to 15.257 and which are
translated to modern Turkish reached to 12 pcs.

Yapılan çalışmalar esnasında elde edilen 211
adet Osmanlıca şehâdetnâme, tezkire, madalya
vesikası, tasdikname, sertifika, terhis belgesi ve
161 adet Osmanlıca nizamname, talimatname,
istatistik, şartname, tarife, kanun v.b. içerikli kitap
ve belgenin detaylı inceleme ve tetkiki yapılarak
günümüz Türkçesine çevirisi yapılmış olarak PTT
müzesinde sergilenmeye hazır hale getirilmiştir.
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211 pcs of testimonial, collections, medal certificate,
attestation, discharge papers in Ottoman language
and 161 pcs of Ottoman language regulation,
statistics, specifications, tariff, law etc. books and
documents have been analyzed in details and
translated into modern Turkish and made ready to
be presented in the museum of PTT.
Heryerde...
Daima ...
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OSMANLICA ARŞİV BELGESİ ÖRNEKLERİ

SAMPLES OF OTTOMAN TURKISH ARCHIVE DOCUMENTS
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SULTAN II. MAHMUT HAN HAZRETLERİNİN OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA
POSTA İHDASI HAKKINDAKİ İLK FİKİR VE TEŞEBBÜSÜNÜ İÇEREN HATT-I
HÜMÂYÛNU
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(Orjinal Çevirisi)
SURET-İ HATT-I HÜMÂYÛN
Benim Vezirim
Nizam-ı mülk-i hümâyûnumun istihsali ve irad tedariki vacibeden olduğuna ve dersaadetimden taşraya
gönderilen ve taşradan dersaadetime gelen mekâtîb kimden kime gidüb geldiği malûm olmamak mülâbesesiyle
tahrirat maddesinde fesad tekevvün ve zuhur eylediğine binaen bu madde dahi yoluna konulmak üzere hatır-ı
hümâyûnuma şu veçhile hatur ider ki memalik-i sairede cari olduğu misillü taraf-ı devlet-i aliyyemden kârgüzar bir
kimse hüsnü tabir ile bu hususa nazır nasb ve bir münasib mahal tahsis olunarak tarafından Anadolu ve Rumilinin
münasib mahallerine adamlar ikame idüb fimabad hiç kimsene hodbehod mektub göndermeyüb gerek ehl-i İslâm
ve gerek reaya ve efrenc taifeleri gönderecekleri mektub ve emanetlerini nazıra getürüb şebt-i defter olunarak her
bir mahalle muvakkaten tatar ihracıyla mahallerine gönderüb adamları marifetiyle ashabına verilse ve taşradan
dahi kezalik bu usul üzere tahrirat ve emanet gönderilse ve münasibi veçhile avaid bağlansa hem tahrirat maddesi
fesaddan kurtulmuş olur ve hem vafir irad husûli me’mul olunur dünki gün lisanen sana ifade idecek idim talimat
ile meşgul olunduğundan vakit olamadı münasib ise bu hususı etrafıyla mütalaa ederek suret-i hüsnî nizamını
taraf-ı şahaneme arz ve istizan eyleyesin.
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(Güncelleştirilmiş Çevirisi)
Benim Vezirim...
Mülk-i Hümâyûn’un (devletin) nizamı ve gelir sağlanması gerekli olduğundan ve Dersaadetimden taşraya
gönderilen ve Dersaadetim’e gelen mektupların kimden kime gidip geldiği belli olmadığı karmaşasından dolayı
“yazışmalar” maddesinde (konusunda) düzensizlik ortaya çıktığına binaen bu madde de yoluna konulmak üzere
aklıma şöyle bir fikir gelir ki; diğer devletlerde olduğu şekilde Devlet-i Âliye’mden de işbilir birisi uygun bir
şekilde bu konuyla ilgili görevlendirilse ve uygun bir yer tahsis edilerek Anadolu ve Rumeli’nin uygun yerlerine
adamlar yerleştirip bundan sonra hiç kimse kendi kendine (başıboş) mektup göndermese; gerek Müslüman halk
gerekse diğer reâyâ (gayri müslimler vatandaşlar) ve yabancılar gönderecekleri mektup ve emanetleri görevliye
getirip defter kaydı yapılarak, her bir yere belirli vakitlerde tatar (posta tatarı) çıkartılarak yerlerine gönderilse ve
adamlar vasıtasıyla sahiplerine verilerek ve taşradan da aynı şekilde yazışma (mektup vb.) ve emanet gönderilse ve
bu iş uygun bir aidata (fiyat) bağlansa hem “yazışmalar” maddesi düzensizlikten kurtulmuş olur hem de bundan
bol kazanç elde edilmesi beklenir ki, dün bunu sana söyleyecektim (fakat) talimat ile meşgul olunduğundan vakit
olmadı. Uygun ise bu hususu etraflıca mütalaa ederek en güzel şekilde düzenleyip taraf-ı şahaneme arz ederek onay
alasın.

Heryerde...
Daima ...

İnsan Kaynakları Yönetimi
Human Resources Management

BİRİNCİ POSTA NİZAMNAMESİNİN SURETİ
Memalik-i mahruse-i şahanede icrası irade-i seniyye-i
mülûkâne iktezayı münifinden olan posta nizamına
dair lisan-ı aharden tercüme olunan lâyıhada münderiç
suver ve keyfiyyatın bazıları külliyetli masarife muhtaç
olarak ve birazı dahi ahd-i karibde hasıl olamıyacağına
mebni bimnehi tealâ ilerüde hasılat-ı vakıaya göre her
bir usuli refte refte ana tatbikan tesviye ve tanzim
kılınmak ve icabına göre mahv ve ilâvesi caiz olmak
üzere şimdilik mutasarrıfane usul ile icrası zımnında
memuri marifetiyle kaleme alınub meclis-i umur-ı
nafiada müzakere ile bazı mahalleri mahv ve ısbat
olarak halâ umur-ı ticaret nazırı Devletlü Fethi Ahmet
Paşa Hazretleri tarafından takdim kılınan kırk dört
maddeyi havi bir kıt’a layıha’da.
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1-İşbu posta usul-ı mehasin şumuli memalik-i devlet-i
âliyyede ilerledikce istihdam olunacak müdirler
hayşiletli ve hademe-i saltanat-ı seniyyeden olacağından
ana mahiye beşyüz ve diğerlerine üçyüz ellişer guruş
maaş tahsis kılınması ve bundan başka işbu müdürlerin
postahanelerde luzumu olarak mekâtîb-i varide vaz
olunmak üzere inşa edecekleri raf misillü ufak tefek
şeylerim mesarif-i cüziyyesi dahi şimdilik bulundukları
mahal muhassılları taraflarından rü’yet olunması.
2-Zirde beyan olunacak mevaddın hilâfı hareket
etmiyeceklerini mübeyyin bittahlif lâzım gelen
mahallere birer müdür tayin olunmak ve bu müdürler
okuyup yazmakdan behredar olmak lâzım geleceği.
3-İşbu müdürlere mümkün mertebe her mahalde
vasat-ı şehirde hücre veya dolablı bir oda tahsis olunub
külli yevm mektub alub vermek içun iki saat öyleden
mukaddem ve üç saat öyleden sonra ki cem’an beş saat
behemehal odalarında mevcud olmaları lâzım geleceği.
4-Yenicami şerif havlusunda kâin mukaddem cizyehane
olub bu defa ba irade-i seniyye postahane ittihaz olunan
mahallin kapusu üzerine balâsı tuğrayı garrayı şahane
ile müzeyyen (( postahane-i âmire)) tâbiri celî hat ile
yazılarak ve bilcümle müste’men tüccarının malûmları
olmak üzere zirine Fransızca dahi terkim ve işaret
olunarak bir kıt’a levha tâlik olunması.
5-Mezkûr odaların dahi sokak kapuları balâlarında bir
levha ile postahane olduğu ve yine başka bir yafta ile
postanın karargir olacak gidub ve gelecekleri günler
ve saatler ve alınacak ücret-i nakliyenin tarifesi yazılı
olması iktiza edeceği.

21 RAMAZAN 1256 (16 KASIM 1840) TARİHLİ BİRİNCİ POSTA NİZAMNAMESİNİN
İLK 5 MADDESİ

İnsan Kaynakları Yönetimi
Human Resources Management

HARP MADALYASI VESİKASI
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ADANA MUHABERE BAŞ MEMURLARINDAN BEKİR EFENDİ
Bin üç yüz otuz iki ve otuz üç seneleri harbinde hüsnü hizmet göstermiş olduğundan dolayı nâm-ı akdes-i
humâyûn hazret-i pâdişâhiyye olarak sana harp madalyası verildi. Bundan böyle dahî her halde kânûn
dairesinde îfâ-i hüsnü hizmetle iktisâb-ı feyz ve memdûhiyyete sa’yü gayret eyleyesin.
Harbiye Nâzırı
Enver
Heryerde...
Daima ...

İnsan Kaynakları Yönetimi
Human Resources Management
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EŞREF EFENDİ’YE AİT, RÜŞTİYE DÜZEYİNDE İLK SİVİL DEVLET OKULU
OLAN MEKTEB-İ İRFÂNÎ DİĞER ADIYLA MEKTEB-İ MAARİF-İ ADLİYE
ŞEHÂDETNÂMESİ

İnsan Kaynakları Yönetimi
Human Resources Management

MEKTEB-İ İRFÂNÎ ŞEHÂDETNÂMESİ
Ulûm-i Dîniyye Arabî Fârisî
5
10
10

Lisan-ı Osmani ve İmlâ Hesab Hendese
9
7
4

Coğrafya Tarih
10
9

UsûlDefteri
9

Fransızca Resim Rik’a Mecmû-i A’dâd
9
9
10
101
Mekteb-i İrfânî yedinci sene şakirdânından Eşref Efendi mektebin talimat-ı dahiliyesi mucibince müddet-i
tahsiliyesi olan yedi sene zarfında tedrisi meşrût bulunan ulûm ve fünûnu ale’d-derecât talim etmiş ve bu
kerre Maarif Nezareti Celilesinden tayinen seçilen mümeyyizler huzurunda imtihanı bi’l-icra her birinden
aldığı numroların yekûnu ber vech-i bâlâ yüzbir adede bâliğ olmuş ve efendi-i mûmâ ileyh mektebce ikinci
derecede itibar edilmiş olmağla işbu şehâdetnâme efendi-i mûmâ ileyhe îtâ kılındı.
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Fi 6 Temmuz 1304 Müdîr-i Mekteb-i Mezkûr (Ahmed Şevki)
Efendi-i mûmâ ileyhin ahz eylediği işbu şehâdetnâme aslına mûvâfık suretle tertîb olunduğu tasdîk kılındı.
Fi 6 Temmuz 304
Mûmâ ileyh Eşref Efendinin mekâtib-i rüşdiye’nin mâ fevkınde nizâmına kabulü mücâz olan mekteblerin
her hangisine isterse bilâ imtihan kabul olunmak içun işbu şehâdetnâme mündericatı tasdik olunur. Fi 6
Temmuz 130 (Maarif Nezareti Celilesi).

Heryerde...
Daima ...

EĞİTİM FAALİYETLERİ
TRAINING ACTIVIES

Eğitim Faaliyetleri
Training Activities

TRAINING ACTIVITIES

Kuruluşumuz eğitim politikasını geleceğe yapılan
yatırım, değişimin vasıtası, personelin etkinlik ve
verimliliğinin sağlanması çerçevesinde belirlemiş
olup çalışmalarını bu doğrultuda yürütmektedir.

Our Administration has determined its training
policy within the scope of making investment to the
future and providing the efficiency and productivity
of the personnel, and carries out its studies in this
way.

Eğitim faaliyetlerimizin temel amacı;
teknolojiye ve değişime uyumlu, Kurumsal
sahip, müşteri odaklı hizmet sunan,
yönetim tekniklerini kullanan personel
gerçekleştirmektir.

The main objective of our education activities is to
realize the personnel profile who complies with the
developing technology and change, has a sense
of belonging for the corporate, provides customeroriented service, and uses modern management
techniques.

İşbaşı Eğitimler

on the Job Training

2007

Kurum Dışı Eğitimler
of the Job Training

2009

80.158
57.400

66.181
50.565

63.197
2010

Eğitim Merkezlerinde Eğitimler
Training in the Training Centers

2011

Toplam
Total

4.984

17.774
3.011

12.605

3.835

21.933

37.429

62.020

50.456

39.779
2008

3.725

2006

23.417
34.878

2005

3.798

8.238
3.002
7.218
18.458

39.049
3.613
388
5.849
9.800

2004

14.087
19.527
5.435

2.036
271
5.726
8.033

2003

In the training studies executed with this aim in
2012; 17.774 personnel on-the-job trainings, 57.400
personnel in trainings provided by procurement
from out of the Corporation method, 4.984
personnel in courses and seminars, and a total of
80.158 personnel were provided training. In 2013,
our target is to provide training to 82.000 personnel.

6.879

gelişen
aidiyete
çağdaş
profilini

Bu amaçla yürütülen eğitim çalışmaları sonunda
2012 yılında İşbaşı eğitimlerinde 17.774, Kurum
dışından hizmet satın alma yöntemi ile temin
edilen eğitimlerde 57.400, Eğitim Merkezlerindeki
kurs ve seminerlerde 4.984 olmak üzere, toplam
80.158 personelimizin eğitim alması sağlanmıştır.
2013 yılında da 82.000 personele eğitim verilmesi
hedeflenmiştir.

0
130
2.379
2.509
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Training Expenditures

Eğitim Harcamaları

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Eğitim Harcamaları ( TL)
Training Coast ( TL)

2005

2006

2007

2008

Eğitim Alan Personel Sayısı
Number of Personnel Trained

2011 yılında hizmet içi eğitim alan personel sayısı
%4.72 artarak 66.181, kişi başı maliyet ise % 3,7
azalarak 52 TL olmuştur. 2012 yılında hizmet içi
eğitim alan personel % 8.27 artarak 80.158, kişi
başı maliyet ise % 13,46 artarak 59 TL olmuştur.

80.158

66.181

63.197

2009

2010

2011

59

52

54

48

44

31

91

18.458

39.049
2004

101

9.800
90

8.033

150

2.509

2003
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As for 2013, it is foreseen that an expense of
5.847.428 TL for in service trainings and 1.000.000
TL for out-of-the-Corporation trainings and a total
of 6.847.428 TL be made.

50.456

2013 yılında ise Hizmet içi eğitimler için 5.847.428
TL ve Kurum dışı eğitimler için 1.000.000 TL olmak
üzere toplam 6.847.428 TL harcama yapılması
öngörülmüştür.

As of the end of 2010, the training expenditures as
the result of trainings provided to our personnel
was 3,486,732 TL; this amount increased by 2.4 %
compared to the previous year. As of the end of
2012, expenditures of 4.794,071 TL were made and
this amount increased by 37 % compared to the
previous year.

62.020

2011 sonu itibariyle 3.486.732 TL harcama yapılmış
olup bir önceki yıla göre % 2,4 artış olmuştur. 2012
Yılı sonu itibariyle 4.794,071 TL harcama yapılmış
ve bir önceki yıla göre %37 artış olmuştur.

2012

Kişi Başı Maliyet (TL)
Cost per Person (TL)

In 2011, the number of personnel who received inservice training became as 66.181 by increasing
4.72 %, and cost per person became 52 TL by
decreasing by 3.7 %. In 2012, number of personnel
who received in-service training became as 80.158
by decreasing by 8.7 % and the cost per person
became 59 TL by increasing by 13.46 %.

Heryerde...
Daima ...

Eğitim Faaliyetleri
Training Activities

Mesleki Eğitim Ve Staj

Vocational Training

3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa
göre Endüstri Meslek, Kız Meslek, Teknik Lise
ve Ticaret Lisesi öğrencilerine Başmüdürlüklerde
(ihtisas birimlerinde) staj imkânı yerine, verimlilik
ve etkinlik esaslarına dikkat edilerek işletme
işyerlerinde (Kreş ve Sosyal Tesisler dahil) 20122013 eğitim-öğretim döneminde 1237 öğrenciye
Kuruluşumuzda staj imkânı sağlanmaktadır.
Ayrıca, Yüksekokul ve Üniversitelerden 2012 yılı
yaz döneminde (ücretsiz) Başmüdürlüklerde 1391
öğrenciye, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 36
öğrenciye staj imkânı sağlanmıştır.

In accordance with the Law Nr. 3308 of
Apprenticeship and Vocational Training, instead
of apprenticeship opportunity at the Regional
Directorates for the students of industry vocational
schools, girls’ vocational schools, technical
and trade schools, by taking into consideration
of productivity and efficiency, apprenticeship
is provided to 1237 students in the education
period of 2012 and 2013 at the workplaces of
Our Administration (Creche and Social Facilities
included). Also, in the summer period of 2012 (free
of charge), 1391 college and university students got
apprenticeship opportunity at Regional Directorates
and 36 students at General Directorate.

Diğer Çalışmalar
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce sahnelenen
oyunlara 2012 yılında 216 tiyatro bileti alınmış ve
Kuruluşumuz personeli eş, çocuk ve yakınlarının
bu kültürel faaliyetten yararlanması sağlanmıştır.
Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından her yıl
düzenlenen mektup yazma yarışması 41.
Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması
için “Hayranı olduğun bir atlet veya sporcuya,
olimpiyat oyunlarının senin için ne anlam ifade
ettiğini anlatan bir mektup yaz konusu seçilmiş olup
Türkiye genelinde 404 okul, 517 mektup ile katılmış,
dereceye giren öğrencilere ödülleri Başmüdürlükleri
tarafından yapılan törenle verilmiştir.
		
Genel Müdürlüğümüz ile taşra teşkilatında çalışan
personelimizin birlik ve beraberliğini sağlamak,
kurum kültürünü geliştirmek, insan kaynağının
kültürel gücünü ortaya çıkarmak amacıyla
personelimiz arasında,
“Postadaki Hayatımız”
konulu Geleneksel 4. Hikâye, Şiir, Fıkra olmak
üzere üç dalda düzenlenen yarışmaya 48 hikâye,
38 şiir, 30 adet fıkra katılmıştır. Yarışmada başarılı
olan eser sahiplerine ödülleri 19.10.2012 tarihinde
Teşkilatımızın 172. Kuruluş Yıldönümü Kutlama
Programı içinde düzenlenen törenle verilmiştir.

Other Works
In 2012, 216 Theatre Tickets for the plays staged
by General Directorate of State Theatres, were
supplied and provided to Our Administration’s
personnel, their spouses, children, and relatives.
For the 41st International Letter Writing Competition
for Young People , which is organized every year by
the World Postal Union (UPU), the subject of “Write
a letter to an athlete or sports figure you admire
to explain what the Olympic Games mean to you”.
was selected. To the competition, 404 schools
participated with 517 letters across Turkey and the
ranked students were awarded their prizes by the
ceremonies of Regional Directorates.
With the aims of providing unity and integrity
among the personnel of our General Directorate
and Provincial Organization, developing corporate
culture, and of revealing the cultural power of our
human resources; 48 stories, 38 poems, 30 jokes
attended to the 4th Traditional Competition, which
is organized in three branches as story, poem, and
jokes, between our personnel under the subject
“Our Life in Post”.
The awards of the winners of the competition were
given on 19.10.2012 with a Ceremony organized
within the 172. Foundation Anniversary Ceremony
Program of Our Administration.

Eğitim Faaliyetleri
Training Activities

POSTA HİZMETLERİ PROGRAMLARININ
AÇILMASI

OPENING THE PROGRAMS OF POSTAL
SERVICES

Erzincan Üniversitesi Refahiye MYO

Erzincan University Refahiye Vocational
High School

Erzincan Refahiye’de bulunan Meslek Yüksek
Okulunda 2009-2010 eğitim öğretim yılında; 83
öğrenci 2010-2011 eğitim dönemi 100 öğrenci,
2011-2012 eğitim dönemi 106 öğrenci, 2012-2013
eğitim döneminde 234 öğrenci ile eğitime başlamış
olup halen eğitim devam etmektedir.
Ayrıca 2010-2011 ve 2011-2012 Eğitim dönemi
sonucunda toplam 123 öğrenci mezun olmuştur.
Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü ile Genel
Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol
gereğince; Yüksekokul Müdürlüğünün derslik,
atölye ve laboratuarların ihtiyacı olan 50 adet
bilgisayar Müdürlüğe teslim edilmiştir.
Posta Meslek Derslerini vermek üzere eğitici
görevlendirilmiştir.

In Vocational High School located in Erzincan
Refahiye, 83 students in 2009-2010 education
program, 100 students in 2010-2011 education
program, 106 students in 2011-2012 education
program, and 234 students in 2012-2013 education
program started to the education and their education
still continues.
In addition, at the end of the 2010-2011 and 20112012 Education periods, 123 students graduated.
According to the protocol signed between our
General Directorate and Erzincan University
Rectorate, 50 computers needed for classes,
workshops and laboratories of the Vocational
High School Directorate were delivered to the
Directorate.
Tutors were assigned for teaching the Courses of
Postal Matters.

Üniversitesi

Osmaniye Korkut
Ata
University
Osmaniye Vocational High School

Osmaniye’de bulunan Meslek Yüksek Okulunda
2009-2010 eğitim öğretim yılında; 60 öğrenci
2010-2011 eğitim döneminde 86 öğrenci 2011-2012
eğitim döneminde 119 öğrenci, 2012-2013 eğitim
döneminde 237 öğrenci eğitime başlamış olup,
halen eğitim devam etmektedir.

In Vocational High School located in Osmaniye,
60 students in 2009-2010 education program, 86
students in 2010-2011 education program, 119
students in 2011-2012 education program, and 237
students in 2012-2013 education program started
to the education and their education still continues.

2010-2011 yılı ve 2011-2012 yılı Eğitim dönemi
sonucunda 71 öğrenci mezun olmuştur.

At the end of 2010-2011 period and 2011-2012
period, 71 students graduated.

Osmaniye
Korkut
Osmaniye MYO

Ata
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü ile
Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol
gereğince; Yüksekokul Müdürlüğünün ihtiyacı olan
42 adet bilgisayar, 1 adet lazer yazıcı, 1 adet barkot
okuyucu ve 1 adet barkot yazıcı anılan eğitim
kurumuna teslim edilmiştir.
Posta Meslek Derslerini vermek üzere eğitici
görevlendirilmiştir.

According to the protocol signed between our
General Directorate and Osmaniye Korkut Ata
University Rectorate; 42 computers, 1 laser printer,
1 barcode reader and 1 barcode printer were sent to
which were needed by the Vocational High School
Directorate.
Tutors were assigned for teaching the Courses of
Postal Matters.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Alaçam
MYO

Samsun 19 Mayıs University
Vocational High School

Samsun Alaçam’da bulunan Meslek Yüksek
Okulunda 2010-2011 eğitim öğretim yılında
80 öğrenci, 2011-2012 eğitim döneminde 160
öğrenci, 2012-2013 eğitim döneminde 175 öğrenci
eğitime başlamıştır. 2011-2012 yılı Eğitim dönemi
sonucunda 38 öğrenci mezun olmuştur.

In Vocational High School located in Samsun
Alaçam, 80 students in 2010-2011 education
program, 160 students in 2011-2012 education
program, 175 students in 2012-2013 education
program started to the education. At the end of
2011-2012 period, 38 students graduated.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ile
Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol
gereğince; Yüksekokul Müdürlüğünün ihtiyacı olan
55 adet bilgisayar ile donanımları anılan eğitim
kurumuna teslim edilmiştir.

According to the protocol signed between our
General Directorate and Samsun 19 Mayıs
University, 55 computers and equipment needed
by Vocational High School Directorate.Directorate
were handed over to the said institution.

Posta Meslek Derslerini vermek üzere Üniversite
tarafından görevlendirilen Öğretim Görevlilerine
Posta
Meslek
eğitimleri
alanında
Eğitim
Merkezlerimizde eğitim desteği verilmiştir.

The Lecturers assigned by the University to teach
the Postal Vocational Courses have been provided
educational support at our Education Centers.

Alaçam

Hakkari Üniversitesi Yüksekova MYO

Hakkari University Yüksekova Vocational
High School

Hakkâri Yüksekova’da bulunan Meslek Yüksek
Okulunda 2010-2011 eğitim öğretim yılında 39
öğrenci, 2011-2012 eğitim döneminde 77 öğrenci
eğitime başlamıştır.
Hakkâri Üniversitesi Rektörlüğü ile Genel
Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol
gereğince; Yüksekokul Müdürlüğünün Bilgisayar
Sınıfı ile Posta Hizmetleri Uygulama Sınıfı için
ihtiyaç olan malzemelerin temini için Makam Oluru
alınmış ve gereğinin sağlanması amacıyla konu
ilgili Daire Başkanlıklarına aktarılmıştır.

In Vocational High School located in Hakkari
Yüksekova, 39 students in 2010-2011 education
program and 77 students in 2011-2012 education
program started to the education. According to the
protocol signed between our General Directorate
and Hakkâri University Rectorate; for the provision
of necessary materials for the Computer Class of
the Vocational High School and the Postal Services
Application Class, an approval was received and
the issue was conveyed to the relevant Department
Heads.

Posta Meslek Derslerini vermek üzere Üniversite
tarafından görevlendirilen Öğretim Görevlilerine
Posta
Meslek
eğitimleri
alanında
Eğitim
Merkezlerimizde eğitim desteği verilmiştir.

The Lecturers assigned by the University to teach
the Postal Vocational Courses have been provided
educational support at our Education Centers.

Eğitim Faaliyetleri
Training Activities

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı MYO
Ağrı Meslek Yüksek Okulunda 2012-2013 eğitim
döneminde 87 öğrenci ile eğitim-öğretime
başlamıştır.
Ağrı
Üniversitesi
Rektörlüğü
ile
Genel
Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol
gereğince; Yüksekokul Müdürlüğünün Bilgisayar
Sınıfı ile Posta Hizmetleri Uygulama Sınıfı için
ihtiyaç olan malzemelerin temini için Makam Oluru
alınmış ve gereğinin sağlanması amacıyla ilgili
Daire Başkanlıklarına aktarılmıştır. Posta Meslek
Derslerini vermek üzere eğitici görevlendirilmiştir.

Mezun Öğrenci
Bu güne kadar mezun olan toplam 275 öğrencinin
274’ünün istihdamı sağlanmıştır.

Ağrı İbrahim Çeçen University
Vocational High School

Ağrı

In Vocational High School located in Ağrı, 87
students in 2012-2013 education program started
to the education.
According to the protocol signed between our
General Directorate and Ağrı University Rectorate;
for the provision of necessary materials for the
Computer Class of the Vocational High School and
the Postal Services Application Class, an approval
was received and the issue was conveyed to the
relevant Department Heads. Tutors were assigned
for teaching the Courses of Postal Matters.

Graduated Student
The employment of 274 students out of the total
graduated 275 students was provided.

Eğitim Merkezleri

Training Centers

Samsun’da eğitim merkezi açılması çalışmaları
devam etmektedir. İstanbul Eğitim Merkezi
Müdürlüğünün mevcut binasının yıkılarak yerine
modern bir eğitim merkezi binası yapılması projesi
çalışmalarına başlanmıştır.

Works aimed at opening a training center in
Samsun are still in progress. The project works
of demolishing the current building of Directorate
of İstanbul Training Center and building a modern
training center instead have been started.

E-Öğrenme Projesi

E-Learning Project

E-Öğrenme projesi konusunda gerekli fizibilite
tamamlanarak, şartname ve yaklaşık maliyet
çalışmaları son aşamasına getirilmiş olup, 2013 yılı
sonuna kadar hayata geçirilmesi öngörülmüştür.

Feasibility studies in order to realize the e-learning
Project have been completed, and the tender and
cost works are on the last stage and it is foreseen
that the project be started until the end of 2013.

Uzaktan Eğitim

Distance Training

PTT’de bir ilk olmak üzere; Samsun 19 Mayıs
Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan işbirliği ile lise
mezunu dağıtıcılarımızın Samsun-Alaçam Meslek
Yüksekokulunda Posta Hizmetleri Bölümünü
uzaktan eğitim yöntemiyle bitirmelerini sağlamak
üzere başlatılan çalışmalar sonunda lise mezunu
olan 4 bin 232 dağıtıcı personelimiz ile 2397 diğer
unvandaki personel olmak üzere toplam 6629
PTT personelimiz söz konusu programa kayıt
yaptırmak üzere müracaatta bulunmuştur. Ancak
YÖK Başkanlığı’nın izin vermemesi nedeniyle
sınava girerek kayıt yaptırmaları konusunda ilgili
personele tebliğ yapılmıştır.

As the first application at PTT, with a cooperation
made with Samsun 19 Mayıs University Rectorate,
at the end of the studies aimed at distance training
of high school graduate postmen in the Samsun
Alaçam Vocational High School, Postal Services
Department, 4.232 high school graduate postmen
and 2.397 personnel having different titles in total
6.629 personnel applied in order to register for the
aforesaid program.
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However, as the Directorate of YOK (Institution of
Higher Education) did not provide approval, the
relevant personnel were notified that they must
register by taking the exam.
Heryerde...
Daima ...

Eğitim Faaliyetleri
Training Activities
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Kişisel
Gelişim
alanındaki
eğitimleri
tüm
personelimize yaymak ve bütün çalışanlarımızın
nitelikli insan gücü potansiyelini arttırmak amacıya
Hakkari’den Edirne’ye , Denizli’den Kars’a, 81 ilde
profesyonel eğitmenlerden oluşan ekiplerle yerinde
eğitim projeleri hayata geçirilmiştir.

On-site training projects have been realized by
professional trainers in 81 cities, such as Edirne,
Denizli and Kars in order to spread trainings in the
field of Personel Development to all our personnel
and to increase the qualified labor force potential of
all our personnel.

Bu eğitim projeleri kapsamında; Profesyonel
Müşteri Hizmetleri Eğitimi, Stres ve Öfke Kontrolü,
Kurumsal Aidiyet başlıklarının yanında özellikle
Dağıtıcı personelimize yönelik olarak Mükemmel
Hizmet Becerisi eğitimleri başarıyla yürütülmüş,
bu etkinlikler çalışanlarımızca büyük memnuniyetle
karşılanmıştır.

In the context of these training followings have
been carried out successfully;
Professional Customer Services Training, Stress
and Anger Control, Institutional Belonging and also
Perfect Service Skills for our postmen, and these
activities have been welcomed by our personel.

Eğitim Faaliyetleri
Training Activities
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Heryerde...
Daima ...
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SAĞLIK ve SOSYAL FAALİYETLER
HEALTH and SOCIAL ACTIVITIES

Press in
PTT

Basında
PTT

Sağlık ve Sosyal Faaliyetler
Health and Social Activities
PROJELER

PROJECTS

A-SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

A- SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS

Kan Bağışı Kampanyası

Blood Donation Campaign

Kuruluşumuzca, müşterilerine sunulan hizmetlerin
en iyi şekilde yürütmesinin yanı sıra bir Kamu İktisadi
Kuruluşu olarak sosyal sorumluluğunu yerine
getirmek suretiyle bir nebze de olsa Ülkemizdeki
kan ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla tüm
personelimizi kan bağışı yapmaya teşvik etmek ve
bunu alışkanlık haline getirmelerini sağlamak için
Genel Müdürlüğümüz ile Türk Kızılay’ı arasında
kan bağışı kampanyası düzenlenmesini teminen
imzalanan protokol kapsamında; Kan Bağışı
Kampanyasının 2012 yılı ve daha sonraki yıllarda
da devam etmesine karar verilmiş olup, 2012 yılında
ise 3885 kişinin kan vermesi sağlanmıştır.

Within the social responsibility Project as being a
Public Economy Organization as well as carrying
out services to its customers in the best way, in
order to make contribution to the blood need of
our country, a protocol was signed between our
General Directorate and Turkish Red Crescent for
encouraging our staff to make donation and get into
the habit of donation and it was decided to continue
the Blood Donation Campaign in 2012 and in the
following years and 3885 personnel was ensured to
donate blood within this campaign in 2012.

Organ Bağışı Kampanyası

Organ Donation Campaign

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ile Kuruluşumuz arasında personelimizin organ
bağışı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla
personelimiz ile yakınlarının organ bağışında
bulunmalarını sağlamak için hazırlanan “PTT Genel
Müdürlüğü Organ Bağışı Kampanyası” protokolü
08 Haziran 2012 tarihinde imzalanmış olup,
kampanya teşkilat genelinde 2013 yılı boyunca
yürütülecektir.

The protocol of “General Directorate of PTT Organ
Donation Campaign” prepared between the Ministry
of Health General Directorate of Heath Services
with the aims of ensuring our personnel and their
relatives to have awareness of organ donation and
make organ donations was signed on 8 June 2012
and the campaign will be carried out across the
organization during 2013.
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PTT Çalışanları Hatıra Ormanı

Memorial Forest for PTT Personnel

4122 sayılı Kanun ve 2008-2012 eylem
planı
çerçevesinde
Genel
Müdürlüğümüz
ile Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel
Müdürlüğü
arasında
imzalanan
protokol
kapsamında 2012 yılında Kayseri İline 25.000
adet, ağaç dikimi sağlanmıştır.

In accordance with the Law No 4122 and the action
plan of 2008-2012, within the scope of the protocol
signed between our General Directorate and the
General Directorate of Forestation and Erosion
Control, 25.000 trees were planted in the province
of Kayseri in 2012.

Ayrıca, PTT Genel Müdürlüğü ile Orman Genel
Müdürlüğü arasında 13.09.2012 tarihinde 20132017 yılları arasında 5 yıl süre ile “Her bir PTT
çalışanı adına bir fidan, yılda 30.000 adet fidan”
kampanyası için yeniden protokol imzalanmıştır.

Besides, another protocol between the General
Directorate of PTT and the General Directorate
of Forestry on 13.09.2012 was re-signed for the
campaign of “A sapling for each PTT personnel and
30.000 saplings every year” for 5 years between
the years 2013-2017.

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi

Prevention
Women
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TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonun
(KEFEK), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) Türkiye ve BM Kadın ortaklığında
yürütülmekte olan “Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği’ne
Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak
Programı” kapsamında tasarlanan bilgilendirme ve
bilinçlendirme kampanyası “Daha Adil Bir Dünya
İçin Yanımda Ol” teması altında yerel ve ulusal

of

the

Violence

Against

The campaign of Commission of Turkish National
Assembly on Equality of Women and Men (KEFEK)
under the theme “Be with me for a more fair world”
an informing and awareness-raising campaign
designed within the scope of the “Common
Program of Promoting the Suitable Environment for
the Equality of Gender in Turkey”, which has been

Sağlık ve Sosyal Faaliyetler
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düzeyde bilinçlendirmeye katkı sağlamak için
hazırlanan “Biz de varız” bildirgesi Kuruluşumuzca
da desteklenmiştir.
Bu suretle kampanyaya toplumun dikkatinin
çekilmesine katkı sağlanması amacıyla Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve
BM Kadın ile TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonu ile protokol imzalanmıştır.
Proje kapsamında;
1-“Biz de varız” bildirgesi ile hazırlanan görseller
Kuruluşumuz
internet/intranet
sayfasında
yayınlanmıştır.
2- Kadına Şiddete Hayır kampanyası ile ilgili 8 Mart
2012 Dünya Kadınlar Gününde 3 ayrı görsel ile 15
milyon adet pul tedavüle sunulmuştur.

3-Zarflara flam uygulamaları yapılmış ayrıca TBMM
Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu’nun diğer
faaliyetlerinin duyurulmasına katkı sağlanmıştır.

Küresel İlkeler Sözleşmesinin
İmzalanması
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi
(UN Global Compact), küreselleşmenin artan
hızına paralel olarak sürdürülebilirlik ve kurumsal
sorumluluk anlayışları çerçevesinde hem politika
üretmek hem de uygulamaya geçmek üzere
oluşturulan en kapsamlı platformdur.

carried out with the partnerships of United Nations
Development Program, Turkey, and UN Women,
and the declaration of “We too Exist”, which was
prepared to contribute to the awareness-raising on
local and national level, have also been supported
by Our Administration.
Thus, a protocol was signed with the United Nations
Development Program of Turkey and UN Women,
Commission of Turkish National Assembly on
Equality of Women and Men in order to contribute
to take the attention of the society to the campaign.
Within the scope of the project;
1- The visual materials prepared with the declaration
“We too Exist” were published on the internet/
intranet page of Our Administration.
2- Three separate visual material and 15 million
stamps related with the campaign of “No to
Violence Against Women” were put into circulation
on 8 March 2012 The International Women’s Day.
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3- The envelopes were applied flag applications and
contributions to other activities of the Commission
of Turkish National Assembly on Equality of Women
and Men.

Signing of the Global Compact
The United Nations Global Compact (UN Global
Compact) is the most comprehensive platform,
which is provided in order to develop a policy
and carry it into action pursuant to sustainability
and corporate responsibility parallel to increasing
speed of globalization.

Heryerde...
Daima ...
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Yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) organlarını ve
sivil toplumu değil, tüm özel sektörleri ve kamu
kuruluşlarını da kapsayan sözleşme; insan hakları,
çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele
konularında küresel çapta kabul görmüş aşağıdaki
on ilkeyi temel almaktadır.
İnsan Hakları;
1.İlke: İş dünyası Uluslar arası ilan edilmiş insan
haklarına destek olmalı ve saygı göstermeli,
2.İlke: İş dünyası, insan hakları ihlallerine fırsat
tanımamalı,
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İşçi/Çalışan Hakları:
3.İlke: İş dünyası çalışanların sendikalaşma
özgürlüğünü desteklemeli ve toplu müzakere
hakkını etkin biçimde tanımalı,
4.İlke: İş dünyası, her türlü zorla ve zorunlu işçi
çalıştırılmasını engellememeli,
5.İlke: İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasının
önüne geçmeli,
6.İlke: İş dünyası, işe alım ve çalışma süreçlerinde
ayrımcılığın önüne geçmeli,
Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele;
7.İlke: İş dünyası, çevre sorunlarını önleyici ve
çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemeli,
8.İlke: İş dünyası, çevreye yönelik sorumluluğu
artıracak her türlü faaliyeti ve oluşumu desteklemeli,
9.İlke: İş dünyası, çevre dostu teknolojilerin
gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli,
10.İlke: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü
yolsuzlukla mücadele etmeli.
PTT Genel Müdürlüğü 27 Ağustos 2012’de
Sözleşme’ye taraf olarak, Türkiye’de Küresel İlkeler
Sözleşmesini Ülkemizde imzalayan ilk ve tek Kamu
Kurumu olma özelliği taşımakta olup, 172 yaşındaki
PTT, Küresel İlkeleri benimseyerek daha güçlü
örgütsel yapısı ile uluslararası iş piyasasında yeni
gelişen bir kültürün üyesi olmuştur.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Gazeteci ve
Televizyon Yapımcısı Tayfun TALİPOĞLU tarafından
PTT Genel Müdürlük Binası Avrasya Lokali’nde,
8 Mart 2012 tarihinde, PTT Genel Müdürlüğü ve
Ankara PTT Başmüdürlüğü personeline, “Kadınlar
Ne Kadar Annemiz, Ne Kadar Yarimiz” adlı sohbet
ve şiir dinletisi gerçekleştirilmiştir.

The contract covers not only the United Nation (UN)
organs and the civil society but also all the private
sectors and public institutions, and grounds on the
following ten principles, which have been globally
recognized in subjects such as human rights, labor
standards, environment, and anti-corruption:
Human Rights:
Principle 1: The business world should support and
respect internationally proclaimed human rights,
Principle 2: The business world should not
recognize the abuses of human rights,
Worker/Employee Rights:
Principle 3: The business world should support
the freedom of association for the employees and
should effectively present the right of collective
bargaining,
Principle 4: The business world should prevent
having all kinds of compulsory labor,
Principle 5: The business world should prevent
child labor,
Principle 6: The business world should prevent
discrimination in processes of employment and
work,
Environment and Fighting against Corruption:
Principle 7: The business world should support
approaches that prevent environmental problems
and that protect environment,
Principle 8: The business world should support all
kinds of activities and formations that will increase
the responsibility towards the environment,
Principle 9: The business world should support
the development and widening of eco-friendly
technologies,
Principle 10: The business world should fight
against all kinds of corruption including bribery and
extortion.
General Directorate of PTT is the first and only
Public Institution, which signed the Agreement
of Global Principles in Turkey by being a part of
the Agreement on 27 August 2012, and with its
172-years of age PTT has been a member of the
developing culture in international business market
by adopting Global Principles and through its more
powerful organizational structure.

March 8, International Women’s Day
In respect of 8 March International Women’s Day, the
talk and poetry performance called “Women: How
Much our Mothers, How Much our Beloveds” was held
by the Journalist and TV Producer Tayfun TALIPOGLU
for the personnel of PTT General Directorate and
Ankara PTT Regional Directorate on 8 March 2012 in
Eurasia Local Building of PTT General Directorate.

Sağlık ve Sosyal Faaliyetler
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Doğal Afet Nedeniyle PTT Personeline
Motivasyon Semineri

Motivation Seminar to PTT Personnel due to
Natural Disaster

Van İlinde meydana gelen yıkıcı depremlerin
ardından moral ve motivasyonunu düzeltmek ve
bir nebze de olsa depremin etkilerini azaltmak
amacıyla 241 personele Limak Limra otelde
15
Ocak 2012- 12 Şubat 2012 tarihlerinde motivasyon
semineri yapılmıştır.

Following the devastating earthquakes in Van
Province, to cheer up and motivate, and to reduce
the effects of the earthquake, a motivation seminar
was held in Limak Limra Hotel on the dates between
15 January 2012-12 February 2012 for the 241
personnel.

Prof.
Dr.
Üstün
Dökmen’den
Personeline Konferans

PTT

A Conference from Prof. Dr. Üstün Dökmen to
the PTT Personnel

06.02.2012 tarihinde Prof.Dr.Üstün DÖKMEN
tarafından Kuruluşumuz personeline, günlük
yaşam ve çalışma ortamlarıyla ilgili, kaliteli yaşam
sitilleri konusunda bilgilenmeleri, kültürel ve kişisel
boyutlardaki mevcut iletişim sorunlarını fark etmeleri
ve bu sorunları giderme yollarını öğrenmeleri,
empatik iletişim konusunda beceri kazanmaları;
bu becerileri işyerlerinde ve özel yaşamlarında
kullanma konusunda motive olmaları; ailede ve
işyerinde sağlıklı iletişimin, uzlaşmanın ve yaşama
sevincini taşımanın önemini kavramaları konusunda
bir konferans verilmiş olup, bu konferansa 350 kişi
katılmıştır.

A conference was given by Prof. Dr. Üstün
DÖKMEN on 06.02.2012 to the personnel of Our
Administration on subjects such as their being
informed about the quality life styles related with
their daily lives and working environments, noticing
current communication problems on cultural and
personal levels and learning the ways of eliminating
these problems, their gaining skills in emphatic
communication, their being motivated in using
these skills in workplaces and private lives, and their
grasping the importance of healthy communication
in family and at work, negotiating and holding a joy
of life; and, 350 people attended to this conference.
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PTT Türk Halk Müziği Korosu

PTT Turkish Folk Music Choir

28 Mayıs 2012 tarihinde Ankara Büyükşehir
Belediyesinin Gençlik Parkı içerisindeki Necip
Fazıl Konser Salonunda, üçüncü “PTT Türk Halk
Müziği Korosu Bahar Konseri” gerçekleştirilmiştir.

On 28 May 2012, the third “PTT Turkish Folk Music
Choir Spring Concert” was held in the Necip Fazıl
Concert Hall that is located inside the Youth Park of
Ankara Metropolitan Municipality.

PTT’ye Yönetişim ve Liderlik Ödülü

Governance and Leadership Award to PTT

“İşletme 2023; Cumhuriyetin 100. Yılında
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri”, Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından 21 Aralık
2012 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde
gerçekleştirilmiştir.

The “Business of 2023; the Corporate Social
Responsibility Marketplace in the 100th Year of
the Republic” was held by the Corporate Social
Responsibility Association at Kadir Has University
on 21 December 2012.

Türkiye’nin ilk 500’e giren şirketleri, 2011 – 2012
dönemi içerisinde, temel olarak şirketlerin KSS
İş Süreçlerine Dahil Edilmesi konusunda sosyal
sorumluluk uygulamalarını nasıl şekillendirdikleri
açısından değerlendirildi. Bunun sonucunda,
Türkiye’den 18 şirketin KSS uygulaması “2012 KSS
Pazaryeri”nde sergilenmeye ve ödül kapsamında
değerlendirilmeye layık görülmüş ve Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Pazaryerine davet edilmiştir.

The companies listed in the first 500 companies of
Turkey were evaluated within the period of 20112012, in terms of how they shape their social
responsibility applications on the Inclusion of
companies to CSR Work Processes. As a result, the
CSR application of 18 companies from Turkey were
awarded to be exhibited in “2012 CSR Marketplace”
and be evaluated within the prize, and invited to the
Corporate Social Responsibility Marketplace.

PTT Genel Müdürlüğüne Corporate Responsibility
Europe (Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Derneği) ulusal ortaklarından oluşan Jüri tarafından
“Yönetişim ve Liderlik Ödülü” verilmiştir.

General Directorate of PTT was awarded the
“Governance and Leadership Award” by the Jury
composed of national partners of Corporate
Responsibility Europe (European Association of
Corporate Social Responsibility).
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Başmüdürlüklerce Gerçekleştirilen
Sosyal Etkinlikler

Social Events Performed by the Regional
Directorates

Sosyal
etkinliklerin
tüm
Başmüdürlüklerde
de yapılması öngörülmüş olup bu kapsamda
Başmüdürlüklerce 2012 yılında 17682 personelin
katılımıyla 213 sosyal aktivite gerçekleştirilmesi
sağlanmıştır.

The social activities were considered to be
performed in also Regional Directorates and in
this scope 213 social activities were held by the
Regional Directorates with the participation of
17.682 personnel in 2012.

B-SAĞLIK HİZMETLERİNDE
PROJELERİ

B- TRANSFORMATION
HEALTH SERVICES

DÖNÜŞÜM

PROJECTS

IN

Kuruluşumuzda sağlık hizmetlerinin yeniden
yapılandırılmasını
teminen
personelimizin
rahatsızlıklarının önceden tespit edilerek tedavi
edilmesi, sağlıklı yaşam sürdürmeleri ve görev
yapabilmeleri için gerekli bilgilendirme ve
uyarıların yapılarak önlem alınması, düzenlenecek
kampanyalarla bu alanda da sosyal sorumluluğunu
yerine getirme amacıyla hazırlanan “Sağlık
Hizmetleri
Dönüşüm
Projesi”
kapsamında;
Kuruluşumuzda tüm personelimizin erken teşhis
ve tedavi olanağından yararlanılarak sağlıklı
çalışan profilini oluşturmak ve korumak, orta ve
uzun vadede işgücü kaybının asgari düzeyde
tutulmasını sağlamak, hastalık risklerini saptayarak
ana nedenlerini kaynağında analiz etmek ve
önlemek için “Koruyucu Hekimlik” çalışmasının
ön plana çıkarılması amacıyla çalışmalara
devam edilmektedir. Böylece personelimizin
sağlık ve motivasyonu yönünden azami ölçüde
bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

In respect of re-organization of health services
in Our Administration prepared within the scope
of “Health Services Transformation Project” with
the aims of detecting our personnel’s diseases
beforehand and treating them, providing them
necessary informing and warnings for a healthy
functioning of life and their works and taking
precautions, and of fulfilling its social responsibility
in this field through the campaigns to be organized;
studies are carried out in Our Administration to
create and protect a healthy employee profile by
making use of early diagnosis and treatment,
to ensure the loss of workforce be kept on the
minimum level in the medium and long term, to
detect the causes of diseases and analyze them in
their sources and to prevent them for the aims of
foregrounding “Preventive Medicine” studies. Thus,
our personnel are provided a maximum level of
informing in terms of health and motivation.

Genel Sağlık Taraması kapsamında personelimizin
sağlıklı şekilde görev yapabilmeleri ve kaliteli
bir yaşam sürmeleri için erken teşhis ve tedavi
olanağından yararlanılarak, orta ve uzun vadeli
işgücü kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak,
hastalık risklerini saptayarak ana nedenlerini
kaynağında analiz etmek ve önleyebilmek için
Ankara’da bulunan Kurum Tabipliğimizce 12 PTT
Merkezine gidilerek 317 kişi, Genel Müdürlük
bünyesinde yapılan sağlık taramasında ise 421 kişi
sağlık taramasından geçirilmiştir.

Within the General Health Screening, to make use
of early diagnosis and treatment for our personnel
to work healthily and to live a quality lives, to ensure
the loss of workforce be kept on the minimum level
in the medium and long term, to detect the causes of
diseases and analyze them in their sources and to
prevent them, 317 people by going to PTT Centers
and 421 people in the health screening performed
within the General Directorate of PTT were taken
to health screening by the Medical Center of Our
Administration in Ankara.

22.02.2012
tarihinde
Genel
Müdürlüğümüz
personeline Dr Tijen ŞENGEZER tarafından
“Madde
Bağımlılığı,
Çocuklarımızın
Madde
Bağımlılığından Korunması, Sigaranın Zararları ve
Bırakma” konularında konferans verilmiş olup, 164
kişi katılmıştır.

The personnel of our General Directorate of PTT
were given a conference on 22.02.2012 by Dr
Tijen ŞENGEZER on the subjects “Drug Addiction,
Protecting our Children from Drug Addiction,
DamageS of Smoking and Quitting Smoking”, and
164 people attended.

179

Heryerde...
Daima ...

Sağlık ve Sosyal Faaliyetler
Health and Social Activities

Sağlık Hizmetleri Dönüşüm Projesi
Konusunda
Başmüdürlüklerce
2012
Yılında Yapılan Faaliyetler
1-İzmir PTT Başmüdürlüğünce, Medikal Park
Hastanesinde görev yapan Prof.Dr.Vedat Göral
tarafından Mide, Bağırsak, Reflü ve Ülser
hastalıkları, Oprt.Dr.Mucize Yararcan tarafından
Göz hastalıkları ve Diyabet, Oprt.Dr.Serdar Akyıldız
KBB Uzmanı ve Prof.Dr.Uğur Yılmaz Kanser
Hastalıkları Uzmanı tarafından 13 ve 20 Temmuz
2012 tarihlerinde konferans verilmiş olup, 200 kişi
katılmıştır.
2-Şırnak PTT Başmüdürlüğünce, İl Sağlık
Müdürlüğünde görev yapan Dr.Süreyya Aral
ve Sağlık Memuru Nihat Korkmaz tarafından
hastalıklardan korunma, kadın hastalıkları kanser,
obezite, ortopedik rahatsızlıklar sağlıklı beslenme,
fiziksel aktivite konularında konferans verilmiştir.
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3-Kayseri PTT Başmüdürlüğünce, Kayseri Modern
Dünya Hastanesinde görev yapan Prof.Dr. Yusuf
Öztürk tarafından 4-6 Temmuz 2012 tarihleri
arasında
kadın hastalıkları, kanser, ortopedik
rahatsızlıklar, sağlıklı beslenme, obezite, fiziksel
aktivite, sigara zararları ve bırakma yöntemleri
konusunda konferans verilmiş olup, 130 kişi
katılmıştır.

Activities Performed in 2012 by the
Regional Directorates in terms of Health
Services Transformation Project are as
follows:
1- By the Izmir PTT Regional Directorate,
conferences were provided from the doctors of
Medical Park Hospital, by Prof. Dr. Vedat Göral
on the Diseases of Stomach, Intestines, Reflux
and Ulcer, by Oprt. Dr. Mucize Yararcan on Eye
Diseases and Diabetes, by Oprt. Dr. Serdar
Akyıldız on Otorhinolargynology and by Prof. Dr.
Uğur Yılmaz on Cancer Diseases on 13 and 20 July
2012, and 200 people attended.
2- By the Şırnak PTT Regional Directorate,
conferences were given by the doctor Dr. Süreyya
Aral and Health Officer Nihat Korkmaz who work in
the Provincial Health Directorate, on the subjects
as prevention of diseases, gynecological cancer,
obesity, orthopedic diseases, healthy diet, and
physical activity.
3- By the Kayseri PTT Regional Directorate,
conferences were given by Prof. Dr. Yusuf Öztürk
working at Kayseri Modern World Hospital on
the subjects as gynecological diseases, cancer,
orthopedic diseases, healthy diet, obesity, physical
activity, damages of smoking and ways of quitting,
on dates between 4-6 July 2012, and 130 people
attended.

4-İstanbul Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğünce,
Medikal Park Hastanesinde görev yapan Fizik
Tedavi Uzmanı Dr.Özlem Güngör ve Beslenme ve
Diyet Uzmanı Dr. Gizem Keservuran tarafından
20-22 Haziran 2012 tarihleri arasında konferans
verilmiş olup, 160 kişi katılmıştır.

4- By the PTT Regional Directorate of İstanbul
Anatolian Side, conferences were provided from
the doctors of Medical Park Hospital, by the
Physical Treatment Expert Dr. Özlem Güngör and
Nutrition and Diet Expert Dr. Gizem Keservuran on
dates between 20-22 June 2012, and 160 people
attended.

5-Sağlıklı iletişim bilimsel psikoloji ve sigaranın
zararları konusunda 28 Ağustos 2012 tarihinde
konferans verilmiştir.

5- Conference on subjects such as healthy
communication, scientific psychology and the
damages of smoking was given on 28 August 2012.

6-Samsun PTT Başmüdürlüğünce, Samsun Valiliği
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kadın Sağlığı
Projesi kapsamında Kadın Sağlığına yönelik servix
CA, Sigara, Genel Beslenme, fiziksel aktivitenin
artırılması ve menopoz konularında konferans
verilmiş olup, 87 kişi katılmıştır.

6- By the Samsun PTT Regional Directorate
and Governorship of Samsun Provincial Health
Directorate, conferences were provided within the
Project of Women’s Health, on the subjects towards
the Women’s Health such as cervix CA, smoking,
general nutrition, increasing physical activity and
menopause, and 87 people attended.

7-Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğünce, Şanlıurfa Eğitim
ve Araştırma Hastanesinde görevli Diyetisyen
Selahattin Aydın tarafından düzenli ve dengeli
beslenme, beslenmenin genel sağlık üzerine olumlu

7- By the Şanlıurfa PTT Regional Directorate,
conferences were provided from doctors working
at Şanlıurfa Training and Research Hospital, by
Dietician Selahattin Aydın on regular and balanced
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ve olumsuz etkileri, Kanser Erken Teşhis, Tarama
ve Eğitim Merkezi eğitimcisi Selda Çıkay tarafından
sigara, alkol ve diğer zararlı maddelerin zararları,
kanserle olan ilişkisi, sigarayı bırakma yöntemleri,
Genel Cerrahi Uzmanı Dr.Yıldıray Dadük tarafından
kanser türleri,belirtileri, erken tanının önemi, tedavi
yöntemleri ve korunma yolları konularında 15 Eylül
2012 tarihinde konferans verilmiş olup, 102 kişi
katılmıştır.

diet, positive and negative effects of diet on the
overall health; by Selda Çıkay, who is the educator in
Early Diagnosis of Cancer, Screening and Training
Center, on the damages of harmful substances like
cigarette, alcohol, and others, their relationship with
Cancer, methods of quitting smoking; by General
Surgery Expert Dr. Yıldıray Dadük on types of
cancer, symptoms, importance of early diagnosis,
methods of treatment, and ways of protection on 15
September 2012, and 102 people attended.
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SAĞLIK YARDIM SANDIĞI

HEALTH SUPPORT FUND

PTT Sağlık Yardım Sandığı üyesi olan Kuruluşumuz
personeli ve bakmakla yükümlü olduğu aile
bireylerinin her türlü sağlık ve sosyal yardımdan en
verimli Şekilde yararlanabilmeleri için hem hizmet
yelpazesinin genişletilmesi çalışmaları yapılmakta
hem de sürekli olarak yeni projeler üretilmektedir.

Works are carried out in order to expand the
service portfolio and new projects are continuously
produced as well to benefit in maximum level from
every kind of health facility for our personnel who
are the members of PTT Health Support Fund and
their dependant family members.

Bu projeler kapsamında;
-SYS Bütçesinden personele yapılan elden
ödemeler kaldırılarak, posta çeki üzerinden
gerçekleştirilmesi ile hem iş gücü kaybı önlenmiş
hem de posta çeki sitemine 35021 adet işlem
hacmi ve 5.291.740,47 TL’lik artış kazandırılmıştır.
			
-Kuruluşumuz personeli ile bakmakla yükümlü
olduğu aile bireylerinin tedavilerinde, Türkiye

Within the scope of these projects;
- The payments made in person from the SYS
Budget to the personnel were abolished and they
were executed over the postal cheque; in this way,
both the loss of workforce was prevented and these
operations gained the postal cheque system a
trading volume of 35021 units and an increase of
5.291.740,47 TL.
- In the treatment of Our Administration’s personnel
and the family members whom he has to take care
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genelinde 66 adet resmi ve özel sağlık kurumu
ile anlaşma yapılmış, yine bu kapsamda alanında
başarılı olan doktorların kendi muayenehanelerinde
verdikleri hizmetler üzerinden indirim sağlanmıştır.
					
-Ülkemizde ağız ve diş sağlığı konusunda yeterli
bilinçlenmenin oluşmaması nedeniyle ağız ve
diş sağlığının ihmal edildiği ve bu durumun genel
sağlığı son derece olumsuz etkilediği bilinmektedir.
Ağız ve Diş Sağlığının önemine binaen ve ayrıca
personelimiz ve aile bireylerinin Ağız ve Diş Sağlığı
yönünden yoğun şikâyetleri ve mağduriyetinin
giderilmesi için Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
hükümleri dışında da özel ağız ve diş sağlığı
merkezleri ve poliklinikleri ile de anlaşmalar
yapılması çalışmalarına hız kazandırılmış ve bu
konuda test uygulamaları başlatılmıştır.

of, agreements with 66 official and private health
institutions across Turkey, and again in this scope
the services given by doctors who are experts in
their fields are provided with discount.

- Temel sağlık hizmetlerinden yararlanma personel
bazında 3 aile bireylerinde 2 kat artmasına karşın
Sağlık Yardım Sandığı Bütçesinden yapılan kişi
başı harcama %42 oranında azalmıştır.

- Although benefiting from Primary Health Services
has increased triple in terms of personnel and double
in family members, the per capita expenditure from
Health and Social Support Fund decreased by 42 %.

-Temel Sağlık Hizmetlerinin %65’i karşılanır iken
şu an %100’ü karşılanmaktadır.

- As sufficient awareness was not raised in terms
of dental and oral health in our country, it is known
that dental and oral health is neglected and this
significantly affects the general health negatively.
In regard to the importance of Dental and Oral
Health and in order to eliminate the complaints
and victimization of our personnel and their family
members in terms of Dental and Oral Health, the
studies of making agreements with private dental
and oral health centers and polyclinics apart
from the provisions of the Notification of Health
Application (SUT) have been accelerated and test
applications have been commenced in this respect.

-While 65 % of the Primary Health Services could
be met, now 100 % can be met.
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Ülkemizde 2011 yılında yaşanan elim Van depremi
sonrasında Doğal Afet, Ölüm ve Cenaze giderleri
nedeniyle yapılan sosyal yardımlar kapsamında
evleri hasar gördüğü tespit edilen ve bu durumu
rapor ve tutanaklarla belgeleyen personelimize
91.500,00 TL nakdi yardım yapılmıştır.

42.261

30.005

2010
Aile Bireyi

36.315

2011
Personel

Personnel

2012

TL(00)
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Within the social welfare provided due to the
expenses of Natural Disaster, Death and Funeral
after the tragic earthquake in Van in our country,
our personnel whose houses were detected as
damaged and who reported this situation through
documents, were given cash assistance of
91.500,00 TL.
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Bununla birlikte doğal afetlere hazırlıklı olunmasını
teminen 50 adet deprem çadırı satın alınarak
stoklanması sağlanmıştır.
2012 Yılında PTT Sağlık Yardım Sandığı Yönetim
Kurulunca, Sandığın Bütçesinden yapılacak
yardımların usul ve esasları belirlenmiş olup, bu
harcamaların kalemlere göre dağılımı ile Sandığın
yıllara göre Gelir ve Giderleri grafikte verilmiştir.

In addition, in order to be ready for natural disasters,
50 earthquake tents were purchased and stocked.
In 2012, by the Board of Health and Social Support
Fund, the procedures and principles of the aids
to be made from the Budget of the Fund were
determined and the distribution of these expenses
to items and the Revenues and Expenditures of the
fund by years are given in the graphic.
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Sağlık Yardım Sandığının Yıllar İtibariyle Gelir ve Giderleri
Income and Expenditures of the Health Support Fund by the years
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2012 Yılında Sağlık Yardım Sandığından Nevilerine Göre Yapılan Giderlerin Payı
Ratio Of The Expenditures Made From The Health Support Fund İn 2012
Ölüm Ve Tabi Afet Yardımı

Death And Natural Disaster Aid

Diğer Giderler

655.790,00 / 5,60 %

Other Expenses

2.470.838,77 / 20,75 %
SYS’den Ödenen Dr. Ücretleri

Doctor Fees Paid By Sys

Diş Muayene ve TedaviYardımı

Dental Inspection And Treatment Aid

684.680,49 / 5,76 %

Gözlük Cam ve Çerçeve Gid.ile Lazer Ted.;

Glass - Frame Expenses And Laser Treatment Expenses

637.613,24 / 5,36 %

Protez, Ortez, Tıbbi Malz. İşitme Cihazı

Prosthetics, Orthotics, Medical Materials,
Hearing Device Aid

400.994,74 / 3,37 %

450.217,32 / 3,79%

Muayene Tetkik ve Tahlil Ücretleri
Health Inspection And Analyses Fees

6.588.236,35 / 55,37 %

Ölüm ve Tabi Afet Yardımı
Death And Natural Disaster Aid

Gözlük Cam ve Çerçeve Gid. İle Lazer Ted.

Glass - Frame Expenses And Laser Treatment Expenses

Muayene Tetkik ve Tahlil Ücretleri
Health Inspection And Analyses Fees

Diğer Giderler
Other Expenses

Diş Muayene ve Tedavi Yardımı
Dental Inspection And Treatment Aid
Protez, Ortez, Tıbbi Malz. İşitme Cihazı
Prosthetics, Orthotics, Medical Materials, Hearing Device Aid
SYS’den Ödenen Dr. Ücretleri
Doctor Fees Paid By Sys
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D-SPOR FAALİYETLERİ

D- SPORTS ACTIVITIES

Her yıl geleneksel olarak yapılan Postacı Yürüyüş
Yarışması Türkiye Finali 18-21 Haziran 2012
tarihlerinde Elazığ’da yapıldı. Yarışma neticesinde
10 erkek ve 6 bayan yürüyüşçü seçildi. 2012 yılında
Ülkemizde organize edilen Balkan Ülkeleri Posta
Dağıtıcıları yarışmasında genç Postacılarımıza da
yarışma tecrübesi kazandırmak amacıyla 1981 ve
daha küçük doğumlular arasından 10 erkek ve 6
bayan sporcu ile B takımı aday kadrosu seçildi.

Turkey Finale of the annually performed traditional
Postman Fast Walking Competition was held on 1821 June 2012 in Elazığ. As a consequence of the
competition, 10 male and 6 female walkers were
selected. In order to have our young Postmen to gain
an experience of competition in the Postman Fast
Walking Competition in Balkan Countries organized
in our Country in 2012, B team candidate team was
selected as 10 male and 6 female sportsmen among
the walkers born on 1981 and younger.

2012 yılı Balkan Ülkeleri 41.Postacı Yürüyüş
Yarışmasında
Ülkemizi/Kuruluşumuzu
temsil
edecek Milli Takım seçmeleri
21 Eylül 2012
tarihinde Ankara’da yapıldı. Yarışma neticesinde
Ülkemizi/Kuruluşumuzu Balkan Ülkeleri 41.Postacı
Yürüyüş Yarışmasında temsil edecek 5 erkek ve 3
bayan yürüyüşçü ve B takımında yer alacak 1981
ve daha küçük doğumlu 5 erkek 3 bayan yürüyüşçü
seçildi. 07 eylül tarihinden itibaren Milli Takım
Kadrosu Ankara’da 22 Ekim tarihine kadar kampa
alındı. Kurban bayramı için 5 gün ara verilen kamp
Bayram sonrası 28 Ekim 2012 Tarihinde İzmir’de
yarışma tarihine kadar devam etmiştir.

The elections for the National Teams, which will
represent our Country/Administration in the 41st
Walking Competition for Balkan Countries for the
year 2012, were held in Ankara on 21 September
2012. As a result of the competition, 5 male and 3
female walkers, who will represent our Country/
Administration in the 41st Postmen’s Walking
Competition for Balkan Countries, and 5 male and 3
female walkers born on 1981 and younger, who will
be in the B team, were selected. The National Team
Line-up were taken to a camp from 7 September to 22
October 2012. Then the camp, which was paused for
5 days for the holiday of Feast of Sacrifice, continued
until the date of competition in Izmir on 28 October
2012.
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41. Balkan Ülkeleri Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması
5-8 Kasım tarihleri arasında İzmir’de yapıldı.
Takımlarımız Balkan Ülkeleri Yürüyüş yarışmasının
41 Yıllık tarihinin en başarılı sonucunu alarak
bayanlarda ferdi 1.2. Erkeklerde 1. 2. 3. olarak
üstün bir başarı gösterilmiştir.
PTT Genel Müdürlüğü tarafından Kuruluşumuz
personeli arasındaki birlik ve beraberlik duygusunu
artırmak, rekabet ve ekip çalışması duygusunu
güçlendirmek ve kurum aidiyetini ön plana çıkarmak
amacıyla PTT 172. Kuruluş Yıldönümü Bowling
Turnuvası 25-29 Haziran 2012 tarihleri arasında
düzenlenmiştir. 3’er kişiden oluşan 26 takımın
katılımı düzenlenmiş olan Bowling Turnuvası
sonucunda Teknik işler ve Otomasyon Dairesi
Başkanlığı (2. takımı) 134 puanla Birinci, Parasal
Posta Dairesi Başkanlığı (1. takımı) ikinci Parasal
Posta Dairesi başkanlığı (2. takımı) üçüncü olarak
turnuvayı tamamlamıştır.

PTT Kuruluşunun 172. Yıl Dönümü Halı
Saha Futbol Turnuvası
Kuruluşumuz Personeli arasındaki birlik ve
beraberlik duygusunu arttırmak, rekabet ve ekip
çalışması
duygusunu
güçlendirmek,
Kurum
aidiyetini ön plana çıkarmak maksadıyla, 01.10.2012
ve 19.10.2012 tarihleri arasında “PTT’nin 172.
Kuruluş Yıl Dönümü Halı Saha Futbol Turnuvası”
düzenlenmiştir.

41st Walking Competition for Balkan Countries
was held between the dates of 5-8 November in
Izmir. Our teams got the most successful result
of the 41-years of the Walking Competition for
Balkan Countries and the degrees of 1st and 2nd
in individual females and the degrees of 1st, 2nd,
and 3rd in individual males were gained, which is
an outstanding success.
By the General Directorate of PTT with the aims
of promoting the sense of unity and cooperation
between the staff of Our Administration,
strengthening the sense of competition and
teamwork and of bringing to the fore the sense
of belonging to the Administration, Bowling
Tournament for the 172nd Anniversary of PTT’s
Foundation was organized between the dates 2529 June 2012. As a result of the participation of
26 teams composed of 3 people, the Department
of Technical Works and Automation (2nd team)
completed the tournament as the First, the
Financial Services Department (1st team) became
the Second and the second Financial Services
Department completed the tournament as the Third
(2nd team).

Football Tournament on the
Anniversary of PTT’s Foundation
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172nd

With the aims of promoting the sense of unity
and cooperation between the staff of Our
Administration, strengthening the sense of
competition and teamwork, and of bringing to the
fore the sense of belonging to the Administration,
“Football Tournament on the 172nd Anniversary
of PTT’s Foundation” was organized between the
dates 01/10/2012 and 19/10/2012.
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Kamu Personeli Futbol Turnuvası

Public Staff Football Tournament

Gençlik hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından
organize edilen “2012 Yılı Spor Toto Kamu Personeli
Futbol turnuvası” 20.06.2012 Çarşamba günü
başlayan final maçları ile tamamlandı 19 Mayıs
Stadında yapılan ve 60 Kamu Kurumunun katıldığı
turnuvanın final maçında PTT Genel Müdürlüğü ile
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında
oynanmıştır ve kurumumuz ikinci olmuştur.

The “Spor Toto Football Tournament for 2012”
organized by the Provincial Directorate of Youth
Services and Sports was completed with the final
matches that started on 20.06.2012 Wednesday. The
final match, which was carried out in the Stadium of 19
May and to which 60 Public Institutions participated,
was played between PTT General Directorate and the
Provincial Directorate of Youth Services and Sports,
and our Administration became the second.

KURUM TABİPLİĞİ

MEDICAL OFFICE OF OUR ADMINISTRATION

Kurum Tabipliğimizde, çalışanların ve bakmakla
yükümlü olduğu anne baba eş ve çocukların genel
muayene ve kontrolleri yapılmakta zaman ve maddi
kayba engel olunarak tedavileri yürütülmektedir.

At our Medical Office, general inspections and
check-ups of the personnel and their mothers fathers
spouses and children, whom they have to take care of,
and by preventing the loss of time and financial means
their treatments are carried out.

Eylül 2010 yılında başlayan genel sağlık kontrolleri
kapsamında 21.978 şahıs bakılmış bunlardan 1.385
kişi ciddi anlamda taramaya alınmıştır.

Within the scope of check-ups that started in
September 2010, 21.978 persons were inspected
and of these 1.385 people were taken under serious
screening.

Genel sağlık taramasına 01.01.2012 ve 18.07.2012
tarihleri arası
421 kişi katılmış ve tedavileri
yapılmıştır.
Muayeneler Kurum Tabipliğinde gerçekleştirilmiş,
laboratuarımızda yapabildiğimiz rutin tetkikler
dışında anlaşma yapılan 3 dış kaynaklı laboratuar
ve iki görüntüleme merkezi yardımı ile ileri tetkikleri
yapılmıştır.

To the general health screenings, 421 people attended
between the dates 01.01.2012 and 18.07.2012 and
their treatments were carried out.
Inspections were made at our medical centers and
their advanced tests with the help of two display
centers and 3 external laboratories were performed
apart from the routine tests that we can perform at our
laboratory.

Tedavide
gerekli
duyulan
enjeksiyon
ve
pansumanlar yapılmış, kan,
idrar tahlilleri ve
kontrolleri laboratuarımızda tekrarlanmıştır.

Necessary injections and dressings required in
treatments were made, and blood and urine analyses
and controls were repeated at our laboratory.

Bu kapsamda Hipertansiyon, Kalp Yetmezliği,
Koroner Arter Hastalığı, Diyabet, Değişik Sistem
Kanserleri ve toplumsal boyuta ulaşan Helicobacter
Pylori hastalıkları tespit edilmiş gerekli tedavi ve
eradikasyonları başarı ile yapılmıştır.

In this context, the diseases of Hypertension, Heart
Failure, Coronary Artery Disease, Diabetes, Cancers
of Various Systems, Helicobacter Pylori, which have
reached to the societal dimension, were identified and
the necessary treatments and their eradications were
successfully performed.

Sağlık taramasında Hepatit-B markırlarına bakılmış
gerekli duyulan 1028 kişiye koruyucu amaçlı
Hepatit-B aşısı ve rapelleri yapılmıştır.

In health screenings, Hepatitis-B markers were
checked and the necessary 1028 people were applied
Hepatitis-B vaccine and boosters for protection
purposes.

Çocuk Bakımevinde bulunan çocukların devamlı
sağlık kontrolleri yapılmakta, bakımevi çalışanları
ile beraber 6 aylık periyotlarda röntgen, bulaşıcı
hastalık yönünden tetkik ve kontrolleri takip
edilmektedir. Beslenme ve hijyen konusu
kapsamında devamlı takipler yapılmaktadır.

Continuous health checks of the children in Children’s
Care Home are carried out and their x-rays along with
the workers of the nursing home in 6-months periods,
and their tests and controls in terms of infectious
diseases are followed. Continuous tracking in terms
of nutrition and hygiene are carried out.

Sağlık ve Sosyal Faaliyetler
Health and Social Activities

Diş ve Ağız Sağlığı merkezimizde çalışanlarımızın
ve aile bireylerinin kontrolleri yapılmış, gerekli
duyulanlara
anlaşma
yapılan
merkezlerde
panoramik röntgenleri çekilerek daha detaylı
tedavileri yapılmıştır.

The controls of our employees and their family
members were performed at our Dental and Oral
Health Center, and the necessary ones were applied
detailed treatments by having their panoramic
x-rays in the contracted centers.

Kurum doktorları tarafından 12 PTT Merkezi
yerinde ziyaret edilmiş 317 personelin çalışma
ortamları karşılaştıkları zorluklar ve sağlık
açısından olumsuzlukları belirlenip giderilmesi
için tavsiyelerde bulunulmuştur.Tespit edilen
hastalıkların ileriki tetkikleri kurum tabipliğinde
yapılmıştır.

12 PTT Centers were visited by the doctors of the
administration and 317 personnel were advised
in terms of the challenges and disadvantages,
which they face in their working environments,
and their determination and elimination. Advanced
investigations of the determined diseases were
executed in the administration’s medical office.

Engellilerin karşılaşabilecekleri zorluklar ve
giderilebilme yolları da ayrıca araştırılmış iyileştirme
hususunda tavsiyelerde bulunulmuştur.

The challenges that persons with disabilities
may face and their ways of elimination were also
researched into and recommendations were made
regarding the improvements.

Çalışmaların 2012 Ocak-Aralık ayı sonuna kadar
olan bölümü aşağıda belirtilmiştir.

The part of the works until the end of January to
December 2012 are listed below.

Acil hasta sayısı / Number of emergency patients
Çekilen elektrokardiyografi(normal-eforlu EKG)
Captured electrocardiogram (ECG were normal stress)
Toplam bakılan hasta sayısı
Total number of patients
Enjeksiyon / Injection
Pansuman / Dressing

129
1.104
11.238
678
315

Laboratuar tahlilleri / Laboratory Tests

1.205

Diş Ünitesinde bakılan hasta sayısı
Number of patients treated in the Dental Unit

2.160

Futbol ve yürüyüş müsabakaları için verilen sağlık raporu sayısı
Number of medical reports given for Football and Walking competitions
Personelin eş ve çocuklarının spor kuruluşları için verilen sağlık raporu sayısı
Number of medical reports given to spouses and children of the staff for sports organizations
Genel sağlık taraması ve APİM diş taramasına katılan kişi sayısı
General health screening and the number of people attended to APIM teeth screening

187

134
79
1.110

Heryerde...
Daima ...
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CONTRIBUTION OF FINANCIAL SITUATION
AND INVESTMENT TO ECONOMICS

MALİ DURUM VE YATIRIMLARIN
EKONOMİYE KATKISI

Yıllar İtibariyle Elde Edilen Gelir, Gider ve Kar Grafiği
Revenue,Expenditure and Profit by Years
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2003

2004

2005

2006

Gelir ( Bin TL )

Revenue ( Thousand TL )

2007

2008

Gider ( Bin TL )

Expenditure ( Thousand TL )

2009

2010

2011

2012

Kar ( Bin TL )

Profit ( Thousand TL )

2011 yıl sonu itibariyle 174 milyon 39 bin TL kâr
elde edilmiş iken, 2012 yıl sonunda % 1.49 azalarak
171 milyon 445 bin TL kar elde edilmiştir.2012
yılsonunda faaliyet içi gelirlerde 2010 yılına göre
%15 lik bir artış meydana gelmiş, faaliyet dışı
gelirlerde %21 lik bir azalış yaşanmıştır. Faaliyet
içi giderlerimizde 2011 yılına göre %12 lik bir artış
gerçekleşmiş olup, faaliyet dışı giderlerimizde ise
%17 lik bir artış meydana gelmiştir. Faaliyet içi
giderlerimizde yer alan taşıma giderlerinde 2011
yılına göre % 34 lük azalış meydana gelmiştir.

By the end of 2011, profit was 174 million 39
thousand TL, while at the end of 2012, decreased
by 1.49 % and 171 million 445 thousand TL profit
was reached. In operating income at the end of
2012, an increase of 15 % occurred compared to
that of 2010; in non-operating income decrease of
21 % was experienced. 12 % of increase occurred
in the operating expenses compared to those in
2011 and an increase of 17 % happened in nonoperating expenses. Transport costs in operating
expenses increased by 34 % compared to 2011.

2011 yılında 2010 yılı karından temettü ile Kurumlar,
Gelir, Katma Değer, Damga ve BSM Vergileri olmak
üzere toplam 451 milyon 481 bin 455 TL kamuya
kaynak aktarılmıştır.

In 2011, from profits of 2010 total of 451 million
481 thousand 455 TL was transferred to the public
source as dividends, Corporation tax, Income Tax,
Value Added Tax, Stamp Tax and BSM Taxes.

2009 yılında 157 milyon TL, 2010 yılında 118 milyon
917 bin TL, 2011 yılında 35 milyon TL, 2012 yılında
ise 50 milyon 957 bin TL olmak üzere 2009 yılından
bugüne kadar toplam 361 milyon 874 bin TL Hazine
Müsteşarlığına temettü olarak ödenmiştir.

157 million TL in 2009, 118 million 917 thousand
TL in 2010, 35 million TL in 2011, and 50 million
957 thousand in 2012, and a total of 361 million 874
TL has been paid since 2009 as a dividend to the
Undersecretariat of Treasury.
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Hizmet Yerleri İtibariyle Gelir ve Giderler ( TL)
Revenues & Expenditures in Respect of Service Fields (TL)
POSTA
HİZMETLERİ

POSTAL SERVICES

TELGRAF
HİZMETLERİ

TELEGRAPH SERVICES

LOJİSTİK
HİZMETLERİ

LOGISTICS SERVICES

2003

2004

2005

GELİR
Revenue

554,493,750

676,378,789

676,654,708

714,090,439

793,464,603

889,485,470

929,734,149

936,394,015

1,060,232,820

1,250,529,364

GİDER
Expenditure

551,543,020

652,348,212

638,955,832

672,122,992

755,828,126

809,121,815

826,982,001

870,680,104

942,565,747

1,006,370,871

GELİR
Revenue

5,271,790

5,204,398

4,423,961

4,731,162

5,295,290

9,864,777

8,934,909

5,908,170

5,830,286

7,306,534

GİDER
Expenditure

5,060,133

4,941,013

4,184,119

4,525,071

5,195,162

5,759,260

14,836,786

11,441,477

8,970,917

8,921,279

FAALİYET DIŞI VE
DİĞER

TOPLAM / TOTAL
KAR / PROFIT

2007

2008

2009

2010

2011

2012

GELİR
Revenue

23,025,587

48,056,467

129,009,487

135,771,089

157,148,893

GİDER
Expenditure

22,230,743

96,141,046

171,956,959

252,067,563

322,257,908

GELİR
PARASAL POSTA
Revenue
HİZMETLERİ (PTTBANK)
FINANCIAL POSTAL SERVICES GİDER
(PTTBANK)
Expenditure

NON-OPERATION AND
OTHER

2006

103,433,784

112,038,183

184,384,124

212,450,168

245,633,254

276,633,943

298,729,410

332,901,549

370,519,948

394,784,757

124,770,410

98,820,261

136,788,520

190,863,834

216,723,512

248,414,638

291,541,193

306,451,572

358,467,702

412,672,989

GELİR
Revenue

52,860,132

180,846,000

101,399,676

176,813,407

232,513,744

330,133,964

237,272,283

161,970,434

215,686,164

171,214,948

GİDER
Revenue

11,795,385

142,256,526

24,709,878

37,502,316

61,285,579

66,325,520

63,175,115

62,029,877

51,929,392

59,315,977

GELİR
Revenue

716,059,456

974,467,370

966,862,469

1,108,085,176

1,276,906,891

1,529,143,741

1,522,727,218

1,566,183,656

1,788,040,307

1,980,984,496

GİDER
Revenue

693,168,948

898,366,012

804,638,349

905,014,213

1,039,032,379

1,151,851,976

1,292,676,141

1,422,559,989

1,614,001,321

1,809,539,023

22,890,508

76,101,358

162,224,120

203,070,963

237,874,512

377,291,765

230,051,077

143,623,667

174,038,986

171,445,473

2012 Yıl Sonu Posta Gelirleri 1 Milyar 250 Milyon 529 Bin 364 TL, Telgraf Gelirleri 7 Milyon 306 Bin 534 TL, Lojistik Hizmet Gelirleri
157 Milyon 148 Bin 893 TL, Parasal Posta Gelirleri ise 394 Milyon 784 Bin 757 TL olarak gerçekleşmiş ve Gelirler Toplamı 1 Milyar 980
Milyon 984 Bin 496 TL olmuştur.
Postal Revenues as of the end of 2012 have occurred as 1 Billion 250 Million 529 Thousand 364 TL, Telegraph Revenues as 7 Million 306
Thousand 534 TL, Logistics Service Revenues as 157 Million 148 Thousand 893 TL, and the Financial Postal Services as 394 Million 784
Thousand 757 TL while the sum of Revenues has been 1 Billion 980 Million 984 Thousand 496 TL.
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Posta Giderleri 1 Milyar 6 Milyon 370 Bin 871 TL. Telgraf Giderleri 8 Milyon 921 Bin 279 TL, Lojistik Giderleri 322 Milyon 257 Bin 908
TL, Parasal Posta Giderleri ise 412 Milyon 672 Bin 989 TL. olarak gerçekleşmiş ve Giderler Toplamı 1 Milyar 809 Milyon 539 Bin 23 TL
olmuştur.
Postal Expenditures have occurred as 1 Billion 6 Million 370 Thousand 871 TL, Telegraph Revenues as 8 Million 921 Thousand 279 TL,
Logistics Service Revenues as 322 Million 257 Thousand 908 TL, and the Financial Postal Services as 412 Million 672 Thousand 989 TL while
the sum of Expenditures has been 1 Billion 809 Million 539 Thousand 23 TL.

2012 Yıl Sonu itibariyle 171 Milyon 445 Bin 473 TL. kar elde edilmiştir.
As of the end of 2012, 171 Million 445 Thousand 473 TL profit has been made.

Kar - Zarar Durumu ( Bin TL ) Brüt Kar / Profit - Loss ( A Thousand TL ) Gross Income

Heryerde...
Daima ...
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Hizmet Yerleri İtibariyle Gelir ve Giderlerin Dağılım Yüzdeleri %

Percentages of Revenue and Expenditure Distribution in Respect of Service Fields (%)
2003
POSTA HİZMETLERİ

POSTAL SERVICES

GELİR

TELEGRAPH SERVICES

LOJİSTİK HİZMETLERİ
LOGISTICS SERVICES

PARASAL POSTA
HİZMETLERİ (PTTBANK)
FINANCIAL POSTAL SERVICES
(PTTBANK)

FAALİYET DIŞI VE DİĞER
NON-OPERATION AND OTHER

TOPLAM
TOTAL
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2009

2010

2011

2012

62.1

58.2

61.1

59.8

59.3

63.1

79.6

72.6

79.4

74.3

72.7

70.2

64.0

61.2

58.4

55.6

0.7

0.5

0.5

0.4

0.4

0.6

0.6

0.4

0.3

0.4

0.7

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.1

0.8

0.6

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

3.2

8.2

7.6

7.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.9

7.4

12.1

15.6

17.8

14.4

11.5

19.1

19.2

19.2

18.1

19.6

21.3

20.7

19.9

18.0

11.0

17.0

21.1

20.9

21.6

22.6

21.5

22.2

22.8

7.4

18.6

10.5

16.0

18.2

21.6

15.6

10.3

12.1

8.6

1.7

15.8

3.1

4.1

5.9

5.8

4.9

4.4

3.2

3.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Expenditure

GELİR

Revenue

GİDER

Expenditure

GELİR

Revenue

GİDER

Expenditure

GELİR

Revenue

GİDER

Expenditure

Expenditure

2008

64.4

Revenue

Revenue

2007

70.0

GİDER

GİDER

2006

69.4

GELİR

GELİR

2005

77.4

Revenue

GİDER

Expenditure

TELGRAF HİZMETLERİ

2004

Sarf Yerleri İtibariyle Giderlerin Dağılım Yüzdeleri (%)
Expenditure Categories (%)

2003
Personel
Personnel

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

82.9

70.3

79.8

78.0

75.0

72.0

70.1

68.8

67.5

66.3

Yurtdışı Giderler
International Expenditures

0.8

0.4

0.4

0.2

0.3

0.5

0.6

0.6

0.1

0.1

Faaliyet Dışı Giderler
Non-Operation Expenditures

1.7

15.8

3.0

4.1

5.9

5.8

4.4

3.9

2.8

2.9

Diğer Giderler
Other Expenditures

5.2

4.6

6.4

8.9

10.4

11.9

18.4

19.7

21.6

16.8

Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
Benefits and Services Received from Outsources

9.4

8.9

10.4

8.8

8.4

9.8

6.5

7.0

8.0

13.9

YATIRIMLAR VE GERÇEKLEŞME
DURUMLARI

INVESTMENTS AND REALIZATION
CONDITIONS

Bir kurumun gerçek değeri geleceğe dönük
yapılan etkili yatırımların hayata geçmesi ile doğru
orantılıdır. En az kaynakla en kısa sürede en çok
getiriyi üretecek yatırım planlarını hayata geçirmek
amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir.
1995 yılından 2003 yılına kadar olan 9 yıllık
dönemde 45 Milyon 108 Bin139 TL’lik yatırım
harcaması yapılmış iken, 2004 yılında 2012 yılına
kadarki 9 yıllık dönemde ise 16,5 kat artış ile
744 Milyon 549 Bin 136 TL’lik yatırım harcaması
yapılmıştır.

Actual value of a corporation is directly related
with the realization of future-oriented and efficient
investments. Studies have been carried on
continuously for implementing the investment plans,
which will provide maximum returns with minimum
source within the shortest period. From 1995 to
2003 in 8 year-period investment expenditure
of 45 million 108 thousand and 139 TL has been
made while the investment expenditure was 744
million 549 thousand 136 TL in the 9-year period
from 2004 to 2012. In other words, 16.5 times more
investment has been achieved in the last 9 years.

Ekonomik Göstergeler

126.951.308

2009

2010

2011

2012

2004
2012
Toplam ...

140.000.000

123.886.232

2008

134.041.266

2007

2006 ***

119.622.554

2005 ***

76.096.617

16.435.146

2004 ***

83.597.183

17.537.418

1995
2003
Toplam...

46.381.412

45.108.139

Projeler İtibariyle PTT Yatırımları
(***) 2004, 2005, 2006 Yılları rakamlarına diğer kaynaklardan yapılan yatırımlar da dahildir.
PTT Investments in Respect of Projects (TL)
(***) The amounts of the years of 2004, 2005, 2006 include the investments of other resources.

744.549.136

Economic Indicators

2013

2004 - 2012
Total ...

2004 - 2012
Total ...

744.549.136
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45.108.139

Dönemler İtibariyle
Yatırım Harcamalarının Karşılaştırılması
Comparison of Investment Expenses by Periods

1995-2003
Toplam
Yatırım

2004-2012
Toplam
Yatırım

1995 - 2003
Total Investment

2004 - 2012
Total Investment

Projeler İtibariyle PTT Yatırımları (TL)
PTT Investments in Respect of Projects (TL)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3,476,328

10,864,146

875,896

3,231,308

5,684,962

0

11,345,149

7,335,823

0

0

BİNALAR / BUILDINGS

1,434,383

433,758

510,167

3,030,939

8,768,846

5,003,369

7,711,117

6,734,129

13,148,201

15,888,949

DİĞERLERİ / OTHERS

2,734,192

5,514,854

11,798,489

10,521,932

69,143,374

71,093,247

100,566,288

119,971,314

110,738,031

111,062,359

TOPLAM / TOTAL

7,644,903

16,812,758

13,184,552

16,784,179

83,597,182

76,096,616

119,622,554

134,041,266

123,886,232

126,951,308

POSTA HİZMETLERİ

POSTAL SERVICES

Heryerde...
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YATIRIM HARCAMALARININ GAP İLLERİ
BAZINDA DAĞILIMI

DISTRIBUTION OF INVESTMENT EXPENDITURES
BASED ON GAP PROVINCES

YATIRIM HARCAMALARININ GAP İLLERİ BAZINDA DAĞILIMI / DISTRIBUTION OF INVESTMENT EXPENDITURES BASED ON GAP PROVINCES

İLLER
CITIES

1995-2003
total
investment

2004

2005
(***)

ADIYAMAN

165.971

58.488

24.391

DİYARBAKIR

304.011 216.048

106.302

GAZİANTEP

230.483 226.906

242.888

MARDİN

237.439 115.357

2006
(***)

2007
(***)

197.694

63.567

2008

568.450

2009

2010

2011

2012

417.870

191.129

68.101

357.811

1.526.042 1.543.041 1.265.382 1.698.886

1.104.949

2.094.544
991.252

503.180

544.372 1.275.588

766.424

912.738

537.298

525.673 2.096.077

2004- 2012
toplam
yatırım
2004-2012
total
investment

1.947.501

2013
Ödenek
2013
Allowance

175.850

829.835 10.385.029

225.200

6.000.646

976.350
269.220

53.325

112.560

690.752

1.449.660

478.993

152.331

5.674.728

76.779

48.298

21.577

307.016

235.912

69.534

178.457

297.534

312.390

524.638

1.995.356

69.820

361.155

96.889

161.076

347.792

392.505

914.907

564.596

186.542

789.625

519.953

3.973.885

801.030

BATMAN

75.977

57.809

39.497

204.707

70.627

73.951

166.600

356.766

445.388

177.961

1.593.306

324.350

ŞIRNAK

112.871

50.668

53.229

462.964

234.410

51.964

594.842

35.442

814.529

370.460

2.668.507

60.350

33.116

20.712

602.908

292.446

17.385

64.499

119.750

37.964

77.405

115.986

1.349.055

78.600

3.995.593 4.523.787 4.300.784 6.523.075

4.074.256

6.361.936

3.612.214 35.588.013

2.980.770

SİİRT
Ş.URFA

KİLİS
GÜNEYDOĞU
ANADOLU
BÖLGESİ
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1995-2003
toplam
yatırım

SOUTHEASTERN
REGION OF
ANATOLIA

1.597.802 891.175 1.305.193

(***) 2004,2005 ve 2006 Yılları rakamlarına diğer kaynaklardan yapılan yatırımlar da dahildir. / (***) The amounts of the years of 2004, 2005, 2006 include the investments of other resources.

YATIRIM HARCAMALARININ
BAZINDA DAĞILIMI

DAP

İLLERİ

DISTRIBUTION OF INVESTMENT EXPENSES
BASED ON DAP PROVINCES

YATIRIM HARCAMALARININ DAP İLLERİ BAZINDA DAĞILIMI / DISTRIBUTION OF INVESTMENT EXPENDITURES BASED ON DAP PROVINCES

İLLER
CITIES

AĞRI
ARDAHAN

1995-2003
toplam
yatırım
1995-2003
total
investment

2004

2005
(***)

2006
(***)

2007
(***)

2008

2009

2010

2011

2012

2004- 2012
toplam
yatırım
2004-2012
total
investment

2013
Ödenek
2013
Allowance

182.137

38.247

50.021

343.029

226.452

90.077

221.374

205.374

665.812

1.299.649

3.140.655

555.800

98.464

30.251

47.340

173.664

83.088

536.530

104.529

126.664

381.152

406.604

1.889.822

52.000
566.880

BİNGÖL

112.731

57.790

25.507

304.067

440.242

303.642

543.239

108.868

345.019

319.591

2.447.965

BİTLİS

157.046

42.950

22.113

232.425

311.301

345.455

180.484

1.141.291

329.775

141.177

2.746.971

68.000

ELAZIĞ

246.388

92.981

114.540

473.069

210.293

226.619

1.108.950

775.215

619.442

847.239

4.468.348

1.184.350

ERZİNCAN

99.091

68.504

318.141

145.724

538.916

1.084.241

308.797

613.750

2.478.363

254.978

5.881.415

133.770

ERZURUM

514.574

181.535

266.442

189.502

647.249

713.116

3.572.771

2.080.481

1.870.669

994.826 10.516.591

1.374.470

HAKKARİ

110.094

56.195

25.024

54.466

398.779

185.374

827.107

194.998

450.058

900.543

3.092.543

1.012.000

IĞDIR

94.045

39.267

38.732

54.838

171.353

70.068

128.909

266.367

330.268

109.033

1.208.835

172.190

KARS

184.182

69.113

51.713

588.002

357.886

130.428

232.412

1.153.404

500.987

351.635

3.435.580

119.680

MALATYA

194.653

131.765

72.567

459.190

260.120

292.742

272.462

514.353

556.943

976.943

3.537.085

894.750

MUŞ

167.450

52.386

41.876

117.645

537.401

242.442

150.632

1.039.068

216.156

112.719

2.510.326

102.200

TUNCELİ

128.761

46.071

38.057

307.506

290.432

257.345

566.865

42.632

555.828

134.674

2.239.410

868.000

VAN

782.547

174.439

85.741

323.795

295.551

291.073

685.981

1.394.423

2.364.129

1.403.445

7.018.576

15.476.350

3.072.163 1.081.494 1.197.814 3.766.922

4.769.064

4.769.152

8.905.131

8.253.056 54.064.122

22.580.440

DAP
Provinces

9.656.888 11.664.601

(***) 2004,2005 ve 2006 Yılları rakamlarına diğer kaynaklardan yapılan yatırımlar da dahildir. / (***) The amounts of the years of 2004, 2005, 2006 include the investments of other resources.
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Investment Program for the Years of 2010-2011
and the Investment Program Proposal for the
Years of 2012-2013

2010-2011 Yılları Yatırım Programı ve
2012-2013 Yılları Yatırım Program Teklifi

2012 YILI YATIRIM GERÇEKLEŞME DURUMU

REALIZATION OF INVESTMENT PROGRAM FOR THE YEAR 2012
PROJE ADI
PROJECT NO

PTT HİZMET BİNALARI
PTT SERVICE BUILDINGS

İŞYERLERİNİN PTT BANK OLARAK
DÜZENLENMESİ

PROGRAM
ÖDENEĞİ

PROGRAM
ALLOWANCE

REVİZE 5
ÖDENEĞİ

REVISED
ALLOCATION 5

HARCAMA

GERÇEKLEŞME
YÜZDESİ

EXPENDITURE

REALIZATION
PERCENTAGE

35.250.000

17.392.000

15.888.949

91,4%

20.000.000

21.530.000

21.287.040

98,9%

15.000.000

1000

-

-

49.750.000

81.077.000

70.259.322

86,7%

20.000.000

20.000.000

19.515.997

97,6%

140.000.000

140.000.000

126.951.308

90,7%

ARRANGING PTT OFFICES AS PTT BANK

(İSTANBUL PİM, KİM VE LOJİSTİK ÜS
İNŞAATI
CONSTRUCTION OF İSTANBUL PİM, KİM AND
LOGISTIC BASE CENTER

MUHTELİF İŞLER
MISCELLANEOUS AFFAIRS

PTT MATİK
PTTMATIC

TOPLAM / TOTAL

PTT’ nin güçlü bir altyapıya kavuşturulması,
hizmetlerinin daha modern, güvenilir ve hızlı
verilmesinin sağlanması amacıyla;

With the aim of achieving a strong infrastructure
for PTT, offering more modern, reliable, and fast
services;

2012 yılında yapılacak yatırımlar için ilk etapta
yaklaşık 140 milyon TL ödenek ayrılmış olup yılsonu
itibariyle 126 milyon 951 bin 308 TL harcama ile
%90,7 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

For the investments to be made in 2012, at
the first stage 140 million TL allowance has
been allocated, and as of the end of the year a
realization of 90.7 % with an expenditure of 126
million 951 thousand 308 TL was provided.

PTT tarafından sunulan Posta Hizmetlerinin
Milletimizin ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda
çağdaş normlara uygun şekilde sunulması
amacıyla;

2013 yılında PTT’nin Yatırım Programı
toplam ödeneği 140 milyon TL olarak
belirlenmiştir.
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With the aim of offering Postal Services given by
PTT within the expectations and needs of Our
Citizens in compliance with modern norms;

Investment Program of PTT has been
determined as in total 140 million TL in
2013.
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2013 Yılı Yatırım Programı Dağılım Tablosu
PROJE NO

PROJE ADI

PROJECT NO

1996 E 11 0120

COMMUNICATION

HABERLEŞME

2007 E 11 0040

2009 E 11 0030

REVISED PROGRAM ALLOCATION (in TL with the Prices of 2013)

PTT HİZMET BİNALARI

33.260.000

PTT SERVICE BUILDINGS

İŞ YERLERİNİNİN PTT BANK OLARAK
DÜZENLENMESİ

8.187.000

ARRANGING PTT OFFICES AS PTT BANK

İSTANBUL PİM, KİM VE LOJİSTİK ÜS İNŞAATI

7.000.000

CONSTRUCTION OF İSTANBUL PİM, KİM AND LOGISTIC
BASE CENTER

PTTMATİK
PTTMATIC

2013 E 11 0010

KABA MADDELERİ AYRIM SİSTEMİ
SORTING SYSTEM OF SOLID MATTERS

2013 E 11 0020
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REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİ (2013 Yılı Fiyatlarıyla TL)

PROJECT NAME

2010 E 11 0020

2013 E 11 0030

Investment Program Distribution Table for the
Year 2013

1.000.000
18.335.000

POSTA HİZMETLERİNİN MEKANİZASYONU VE
MODERNİZASYONU

14.000.000

MECHANIZATION AND MODERNIZATION OF POSTAL
SERVICES

MUHTELİF İŞLER

58.218.000

MISCELLANEOUS AFFAIRS

TOPLAM / TOTAL

Buna göre;
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

PTT Hizmet Binaları projesine 33 Milyon 260
Bin TL,
İşyerlerinin PTT Bank Olarak Düzenlenmesi
Projesine 8 Milyon 187 Bin TL,
İstanbul Pim, Kim ve Lojistik
Üs İnşaatı
Projesine 7 Milyon TL,
Pttmatik Projesine 1 Milyon TL,
Kaba Maddeleri Ayırım Sistemi Projesine 18
Milyon 335 Bin TL,
Posta
Hizmetlerinin
Mekanizasyonu
Ve
Modernizasyonu Projesine 14 Milyon TL
Muhtelif İşler Projesine 58 Milyon 218 Bin TL,
ödenek öngörülmüştür.

2014 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilmesi
planlanan yatırımlar için proje bazında
teklif edilen ödenekler ise tabloda
belirtilmiştir.

140.000.000

According to this:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

For the PTT Service Buildings Project 33 million
260 thousand TL,
For the Project of Arranging PTT Offices as
PTT Bank 8 million 187 thousand TL,
For Construction of İstanbul PİM, KİM and
Logistic Base Center Project 7 million TL,
For the Pttmatic Project 1 million TL,
For the Project of Sorting System of Solid
Matters, 18 Million 335 Thousand TL,
For the Mechanization and Modernization of
Postal Services Project, 14 Million TL,
For Miscellaneous Activities Project, 58 million
218 thousand TL allowances have been offered.

For the investments planned to be performed in 2014 and 2015, the allowances
that have been offered on the base of
project are expressed in the table.
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INVESTMENT PROGRAM PROPOSAL FOR
THE YEARS 2014 - 2015

2014 - 2015 YATIRIM PROGRAM TEKLİFİ
PROJE NO

PROJECT NO
1996 E 11 0120

COMMUNICATION

HABERLEŞME

2007 E 11 0040

2009 E 11 0030

2013 E 11 0030

2013 E 11 0010

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ

PROJE ADI

INVESTMENT PROGRAM PROPOSAL FOR
THE YEAR 2014

PROJECT NAME
PTT HİZMET BİNALARI

24.750.000

PTT SERVICE BUILDINGS

İŞ YERLERİNİNİN PTT BANK OLARAK
DÜZENLENMESİ

43.000.000

20.000.000

ARRANGING PTT OFFICES AS PTT BANK

İSTANBUL PİM, KİM VE LOJİSTİK ÜS İNŞAATI

CONSTRUCTION OF İSTANBUL PİM, KİM AND LOGISTIC
BASE CENTER

POSTA HİZMETLERİNİN MEKANİZASYONU VE
MODERNİZASYONU

MECHANIZATION AND MODERNIZATION OF POSTAL
SERVICES

KABA MADDELERİ AYRIM SİSTEMİ
SORTING SYSTEM OF SOLID MATTERS

18.511.000

30.396.000

4.000.000

1.500.000

20.000.000

MUHTELİF İŞLER

MISCELLANEOUS AFFAIRS

TOPLAM / TOTAL

PTT’nin Yıllar İtibariyle Bütçe Planlaması
( Bin TL )
YILLAR / YEARS

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ

INVESTMENT PROGRAM PROPOSAL FOR THE
YEAR 2014

2013

42.739.000

55.104.000

130.000.000

130.000.000

Budget Planning of PTT by Years (Thousand
TL)
2014

2015

GELİR / REVENUE

2.234.936

2.408.638

2.582.454

GİDER / EXPENDITURE

2.036.960

2.191.873

2.345.364

197.976

216.765

237.090

KAR / PROFIT

PTT’nin;
2013 yılında 2 milyar 36 milyon 960 bin TL gidere
karşılık 2 milyar 234 milyon 936 bin TL gelir elde
ederek 197 milyon 976 bin TL,
-2014 yılında ise 2 milyar 191 milyon 873
bin TL gidere karşılık 2 milyar 408 milyon 638 bin
TL gelir elde ederek 216 milyon 765 bin TL,
-2015 yılında 2 milyar 345 milyon 364 bin TL
gidere karşılık 2 milyar 582 milyon 454 bin TL gelir
elde edilerek 237 milyon 90 bin TL kar elde edeceği
2013-2015 yılları makro ekonomik göstergelerine
göre hesaplanmıştır.

Gelir ( Bin TL )

Revenue ( Thousand TL )
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In 2013, as 197 million 976 thousand TL and
expenditure as 2 billion 36 million 960 thousand
TL, whereas the revenue is 2 billion 234 million 936
thousand TL and
- In 2014, as 216 million 765 thousand TL and
expenditure as 2 billion 191 million 873 thousand
TL, whereas the revenue is 2 billion 408 million 638
thousand TL and,
- According to the macro economic indicators of
2013-2015, PTT’s profit has been calculated as; in
2015, 237 million 90 thousand TL and expenditure
as 2 billion 345 million 364 thousand TL, whereas
the revenue is 2 billion 582 million 454 thousand TL.

Gider ( Bin TL )

Expenditure ( Thousand TL )

Kar ( Bin TL )

Profit ( Thousand TL )

Heryerde...
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Finansman Durumu (TL) / Financial Situations (TL)
Kaynaklar

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

İşletmeden
From Administration

252,399,306

1,500,574,774

586,504,510

441,185,463

937,601,075

722,411,382

870,403,643

830,078,758

783,230,295

818,785,791

Kar/Zarar
Profit/Loss

16,390,489

52,426,920

115,111,690

161,403,691

189,658,430

300,645,618

187,287,717

113,861,068

138,124,548

138,317,382

Amortisman
Amortization

22,466,945

17,422,014

11,541,240

12,325,544

23,485,000

29,529,000

28,205,713

40,033,435

54,859,561

65,652,519

Diğer Kaynaklar
Other Sources

77,883,060

678,013

1,260,560

1,185,597

-

İşletme Dışından
From Outsources

-

-

-

-

-

Devlet Bütçesi
Government Budget

-

-

-

-

-

Sermaye
Capital

-

-

-

-

-

Dış Proje Kredisi
Foreign Project Credit

-

-

-

-

-

Açık/ Financial Deficit

-

-

-

-

-

Kaynaklar Toplamı
Total Sources

369,139,800

1,571,101,721

714,418,000

616,100,295

1,150,744,505

1,052,586,000

1,085,897,073

983,973,261

976,214,404

1,022,755,692

Sources

Ödemeler (TL) / Payments (TL)
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İhtiyaçlar / Requirements

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Yatırım Ödemeleri
Investment Payments

7,644,903

16,812,758

13,184,552

16,784,179

83,597,182

76,096,616

119,622,554

134,041,266

123,886,232

126,951,308

Borç Ödemeleri
Payments Onloan

-

-

-

-

-

Kanuni Ödemeler
Legal Payment

238,457

132,564,787

173,161,048

219,042,559

168,403,410

190,097,000

188,774,595

219,263,950

205,347,299

264,921,580

Diğer Ödemeler
Other Payment

361,256,440

1,421,724,176

528,072,400

380,273,557

898,743,913

786,392,384

777,499,924

630,668,045

646,980,873

630,882,804

İhtiyaçlar Toplamı
Total Reguierements

369,139,800

1,571,101,721

714,418,000

616,100,295

1,150,744,505

1,052,586,000

1,085,897,073

983,973,261

976,214,404

1,022,755,692
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PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 ARALIK AYI SONU İTİBARİYLE ÖZET BİLANÇO
AKTİF

PASİF

VARLIKLAR

TUTARI

%

1 - DÖNEN VARLIKLAR

A - HAZIR DEĞERLER

KAYNAKLAR

%

1-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

980,908,733.77

39.98

0.00
C - TİCARİ BORÇLAR

871,539,667.14

35.52

1,426,020.91

0.06

C - TİCARİ ALACAKLAR

32,223,948.90

1.31

D - DİĞER BORÇLAR
E - ALINAN AVANSLAR

25,223,921.70

1.03

D - DİĞER ALACAKLAR

745,479.72

0.03

G - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

37,604,336.05

1.53

-16,736,136.99

-0.68

0.48

10- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

F - STOKLAR
10- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

K - GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
VE GELİR TAHAKKUKLARI

L - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

H - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

11,810,125.14

K - GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI

1,551,029.37

0.06

L - DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

1,553,406.37

0.06

950,708,506.68

38.75

12,115,777.75

0.49

12,115,777.75

0.49

12,115,777.75

0.49

34,473,699.02

1.40

2,844,694.87

0.12

44,224,436.39

1.80

2-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

22,053.92

0.00

H - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

10- FONLAR
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TUTARI

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

1,092,598,351.72

44.53

K - GELECEK YILLARA AİTGELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLAR
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

2 - DURAN VARLIKLAR
3-ÖZKAYNAKLAR
C - TİCARİ ALACAKLAR

4,884,207.21

0.20

F - MADDİ DURAN VARLIKLAR

1,335,391,477.44

54.42

A - ÖDENMİŞ SERMAYE

981,328,885.80

39.99

1- SERMAYE

1,050,000,000.00

42.79

-68,671,114.20

7- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR

26,736,941.83

1.09

2- ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)

8- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

-423,913,448.30

-17.28

3- SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI

9- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

95,200,003.70

E - KAR YEDEKLERİ
1- YASAL YEDEKLER (GENEL YEDEKLER)

G - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
9- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

20,815,425.22

0.85

-48,169,325.38

-1.96

4-İŞLETME BAĞLANTI HESAPLARI
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

3- OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
H - GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

253,148,194.66

10.32

252,125,821.69

10.28

1,022,372.97
118,070,714.90

4.81

138,317,381.80

5.64

1,490,865,177.16

60.76

PASİF ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI

2,453,689,461.59

100.00

NAZIM HESAPLAR

3,733,338,951.83

K - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
1,361,091,109.87

55.47

L - DÖNEM NET KARI (ZARARI)

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

0.00

4-İŞLETME BAĞLANTI HESAPLARI
AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI

2,453,689,461.59

NAZIM HESAPLAR

3,733,338,951.83

PTT.MF.04.00-15/06/2011

100.00

-2.80
0.00

0.00

0.00
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GENERAL DIRECTORATE OF PTT CONDENSED BALANCE SHEET BY THE END OF DECEMBER 2012
ASSET

LIABILITIES

ASSETS

AMOUNT

%

1 - CURRENT ASSETS

A - LIQUID ASSETS

LIABILITIES

AMOUNT

%

1-SHORT TERM LIABILITIES

980,908,733.77

39.98

0.00
C - TRADE PAYABLES

871,539,667.14

35.52

1,426,020.91

0.06

C - TRADE RECEIVABLES

32,223,948.90

1.31

D - OTHER PAYABLES
E - ADVANCES RECEIVED

25,223,921.70

1.03

D - OTHER RECEIVABLES

745,479.72

0.03

G - TAXES PAYABLES AND OTHER FISCAL LIABILITIES

37,604,336.05

1.53

-16,736,136.99

- 0.68

H - PROVISIONS FOR LIABILITIES AND EXPENSES

11,810,125.14

0.48

10- PROVISION FOR OTHER DOUBTFUL
RECEIVABLES (-)

K - INCOME RELATING TO FUTURE MONTHS AND
EXPENSE ACCURALS
F - INVENTORIES
10- ADVANCES GIVEN FOR PURCHASES
K - PREPAID EXPENSES AND INCOME ACCURALS
L - OTHER CURRENT ASSETS

34,473,699.02

1.40

L - OTHER SHORT TERM LIABILITIES

2,844,694.87

0.12

TOTAL OF SHORT TERM LIABILITIES

44,224,436.39

1.80

2-LONG TERM LIABILITIES

22,053.92

0.00

H - PROVISIONS FOR DEBTS AND EXPENSES
10- FUNDS

TOTAL OF CURRENT ASSETS

1,092,598,351.72

44.53

1,551,029.37

0.06

1,553,406.37

0.06

950,708,506.68

38.75

12,115,777.75

0.49

12,115,777.75

0.49

12,115,777.75

0.49

K - INCOME RELATING TO FUTURE PERIODS AND
EXPENSE ACCURALS
TOTAL OF LONG TERM LIABILITIES
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2 - LONG TERM ASSETS
3-SHAREHOLDERS EQUITY
C - TRADE RECEIVABLES

4,884,207.21

0.20

F - TANGIBLE FIXED ASSETS

1,335,391,477.44

54.42

A - PAID IN CAPITAL

7- OTHER TANGIBLE FIXED ASSETS

26,736,941.83

1.09

8- ACCUMULATED DEPRECIATIONS (-)

-423,913,448.30

-17.28

9- CONSTRUCTION IN PROGRESS

95,200,003.70

981,328,885.80

39.99

1- CAPITAL

1,050,000,000.00

42.79

2- UN PAID CAPITAL (-)

-68,671,114.20

3- POSITIVE DISTINCTION FROM SHARE CAPITAL ADJUSTMENT
E - PROFIT RESERVES
1- LEGAL RESERVES (GENERAL RESERVES)

G - INTANGIBLE ASSETS
9- ACCUMULATED DEPRECIATIONS (-)

20,815,425.22

0.85

-48,169,325.38

-1.96

4-JOINT ACCOUNTS OD OPERATION
TOTAL OF LONG TERM ASSETS

3- EXTRAORDINARY RESERVES
H - RETAINED EARNINGS

253,148,194.66

10.32

252,125,821.69

10.28

1,022,372.97
118,070,714.90

4.81

138,317,381.80

5.64

1,490,865,177.16

60.76

TOTAL OF SHORT TERM LIABILITIES

2,453,689,461.59

100.00

MEMORANDUM ACCOUNTS

3,733,338,951.83

K - LOSSES FROM PREVIOUS YEARS (-)
1,361,091,109.87

55.47

L - NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD

TOTAL OF SHAREHOLDERS EQUITY

0.00

4-JOINT ACCOUNTS OF OPERATION
TOTAL OF CURRENT ASSETS

2,453,689,461.59

MEMORANDUM ACCOUNTS

3,733,338,951.83

PTT.MF.04.00-15/06/2011

100.00

-2.80
0.00

0.00

0.00
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ödenen Kurumlar Vergisi
Carparation Tax Payment

Kuruluşumuzca 2011 yılında 35 milyon 914 bin 439
TL kurumlar vergisi ödenmiş iken, 2012 yılında 33
milyon 128 bin 91 TL kurumlar vergisi 2013 Nisan
ayında ödenmiştir.
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The company income tax paid by Our Administration
as 35 million 914 thousand 439 TL in 2011 and in
2013 April paid as 33 million 128 thousand 91 TL.

KURUMLAR VERGİSİ DERECELERİ / Carparate Tax Ranking
Yıllar / Years

Ankara Geneli / İn Ankara

Türkiye Geneli / İn Turkey

2003

24

İlk 100 arasında / Amount the First 100

2004

13

38

2005

8

22

2006

9

25

2007

8

32

2008

10

18

2009

15

44

2010

20

74

2011

18

65

2012

18

85

PTT vergi sıralamasında;

PTT in ranking of tax payment ;

»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

2004 yılında Ankara 13’üncüsü, Türkiye
38’incisi
2005 yılında Ankara 8’incisi, Türkiye 22’incisi
2006 yılında Ankara 9’uncusu, Türkiye 25’incisi
2007 yılında Ankara 8’incisi, Türkiye 32’ncisi
2008 yılında Ankara 10’ncusu, Türkiye 18’ncisi
2009 yılında Ankara 15’incisi ve Türkiye
44’üncüsü olmuştur.
2010 yılında Ankara 20’incisi
ve Türkiye
74.’sü olmuştur.
2011 yılında Ankara 18’incisi
ve Türkiye
65.’sü olmuştur.
2012 yılında Ankara 18’incisi ve Türkiye 85.’si
olmuştur.

In
In
In
In
In
In
In
In
In

2004, 13th in Ankara,38 th in Turkey.
2005, 8th in Ankara,22 th in Turkey.
2006, 9th in Ankara,25 th in Turkey.
2007, 8th in Ankara,32 th in Turkey.
2008, 10th in Ankara,18 th in Turkey.
2009, 15th in Ankara,44 th in Turkey.
2010, 20th in Ankara,74 th in Turkey.
2011, 18th in Ankara,65 th in Turkey.
2012, 18th in Ankara,85 th in Turkey.
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Katma Değer Vergisi ( TL)
Value Added Tax ( TL)

Tevkif Suretiyle Ödenen Gelir Vergisi
Income Tax Payment With Apprehenti on
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Yıllara Göre Ödenen Vergiler Toplamı
Total Tax Payments by Years

2011 yılı karından 50 Milyon 957 Bin 323 TL Hazine
Müsteşarlığına temettü ve 440 Milyon 679 Bin 388
TL vergi ödemesi ile birlikte 2012 Yıl Sonu itibariyle
toplam 491.636.711 TL merkezi bütçeye kaynak
aktarılmıştır.

From profits of 2011, 50 million 957 thousand 323
TL to Undersecretariat for the Treasury as dividend
and with 440 million 679 thousand 388 TL tax
payment, as the end of 2012 in total 491.636.711 TL
source was transferred to the public source.

Heryerde...
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SERMAYE BİLGİLERİ TABLOSU
TABLO ADI

SERMAYE BILGILERI TABLOSU

TABLO KODU

T013

TABLO YILI

2012

TABLO FREKANSI

2012A1

KAMU İŞLETMESİ ADI
KAMU İŞLETMESİ KODU

T013 SERMAYE BİLGİLERİ TABLOSU

TL - Kr

I. SERMAYE DEĞİŞİMİ

(A)

(B)

(C)

TL - Kr

31.12.2011 Durumu

31.12.2011 - 31.12.2012 Değişim

31.12.2012 Durumu

1. Nominal Sermaye

1,050,000,000.00

0.00

1,050,000,000.00

1.1. Hazinenin Taahhüdü

1,050,000,000.00

1.1.1. Hazinenin Taahhüdünden Ödenen
1.1.1.1. Nakdi

981,328,885.80

1,050,000,000.00
0.00

15,371,000.00

15,371,000.00

1.1.1.2. Ayni
1.1.1.3. Hazinece Mahsup Edilen Tutar
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981,328,885.80
0.00

555,403,141.80

0.00

555,403,141.80

1.1.1.3.1. İkraz

0.00

1.1.1.3.2. Hazine Garantili

0.00

1.1.1.3.3. Hazine Devirli

0.00

1.1.1.3.4. Hasılat Payı

0.00

1.1.1.3.5. DFİF

0.00

1.1.1.3.6. SSK/SGK Borcu
1.1.1.3.7. Temettü

0.00
281,513,082.00

281,513,082.00

1.1.1.3.8. Kâr Yedekleri

0.00

1.1.1.3.9. Geçmiş Yıl Kârları

0.00

1.1.1.3.10. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları

161,440,790.00

161,440,790.00

1.1.1.3.11. Diğer 1 (Açıklanacak)

112,449,269.80

112,449,269.80

1.1.1.4. Sermaye Düz. Olumlu Farkları 2 (Hazine Mahsubu Harici)
1.1.1.5. Yen. Değ. Artışından Mahsup Edilen Tutar

0.00
410,554,744.00

410,554,744.00

1.1.1.6. Diğer 1 (Açıklanacak)
1.1.2. Hazinenin Taahhüdünden Kalan

0.00
68,671,114.20

0.00

1.2. Diğer Ortakların Taahhüdü

0.00

1.2.1. Diğer Ortakların Taahhüdünden Ödenen
1.2.2. Diğer Ortakların Taahhüdünden Kalan

68,671,114.20

0.00
0.00

0.00

0.00

2. Ödenmiş Sermaye

981,328,885.80

0.00

981,328,885.80

3. Ödenmemiş Sermaye

68,671,114.20

0.00

68,671,114.20

Ödenmiş Sermaye

Ödenmemiş Sermaye

Toplam Taahhüt

(1) Diğer Kalemine İlişkin Açıklamalar
(2) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Kalemine İlişkin Açıklamalar
(3) Tablo Geneline İlişkin Açıklamalar
II. DİĞER ORTAKLAR SERMAYE BİLGİLERİ (31.12.2012 İtibarıyla)
TL - Kr
I. Ortağın Adını Giriniz

0.00

II. Ortağın Adını Giriniz

0.00

III. Ortağın Adını Giriniz

0.00

IV. Ortağın Adını Giriniz

0.00

V. Ortağın Adını Giriniz

0.00

VI. Ortağın Adını Giriniz

0.00

VII. Ortağın Adını Giriniz

0.00

VIII. Ortağın Adını Giriniz

0.00

Diğer Ortaklar
TOPLAM

0.00
0.00

0.00

0.00
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TABLE OF CAPITAL INFORMATION
NAME OF TABLE

TABLE OF CAPITAL INFORMATION

CODE OF TABLE

T013

YEAR OF TABLE

2012

FREQUENCY OF TABLE

2012A1

NAME OF PUBLIC ADMINISTRATION
CODE OF PUBLIC ADMINISTRATION

T013 TABLE OF CAPITAL INFORMATION

TL - Kr

I.Change in Capital

(A)

(B)

(C)

TL - Kr

31.12.2011 Durumu

31.12.2011 - 31.12.2012 Değişim

31.12.2012 Durumu

1. nominal capital

1,050,000,000.00

0.00

1,050,000,000.00

1.1 Treasury debenture

1,050,000,000.00

1.1.1total amount is paid from treasury debenture

981,328,885.80

1.1.1.1 in cash

15,371,000.00

1,050,000,000.00
0.00

15,371,000.00

1.1.1.2 in kind
1.1.1.3 absorbed by treasury

981,328,885.80
0.00

555,403,141.80

0.00

555,403,141.80

1.1.1.3.1 lending

0.00

1.1.1.3.2 treasury guaranteed

0.00

1.1.1.3.3 treasury periodic

0.00

1.1.1.3.4 revenue share

0.00

1.1.1.3.5 dfif

0.00

1.1.1.3.6 debt of ssk/sgk
1.1.1.3.7 dividend

0.00
281,513,082.00

281,513,082.00

1.1.1.3.8 profit reserves

0.00

1.1.1.3.9 retained profits

0.00

1.1.1.3.10 positive distinction from share capital adjustment

161,440,790.00

161,440,790.00

1.1.1.3.11 other* (it will be explained)

112,449,269.80

112,449,269.80

1.1.1.4 positive distinction from share capital adjustment (
except treasury deduction)
1.1.1.5 total offset from revoluation surplus

0.00
410,554,744.00

410,554,744.00

1.1.1.6 other (it will be explained)
1.1.2 overplus from treasury debenture

0.00
68,671,114.20

0.00

1.2 commitment of other partners

68,671,114.20
0.00

1.2.1 paid from commitment of other partners
1.2.2 overplus from commitment of other partners
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0.00
0.00

0.00

0.00

2. paid in capital

981,328,885.80

0.00

981,328,885.80

3. un paid in capital

68,671,114.20

0.00

68,671,114.20

paid in capital

unpaid in capital

total guarantee

(1). disclosures for others
(2). disclosures relating to positive distinction from share capital
(3). Disclosures for the table throughout
III. Capital information of other partners (by 31.12.2012)
TL - Kr
I. Enter the name of the partner

0.00

II.Enter the name of the partner

0.00

III.Enter the name of the partner

0.00

IV.Enter the name of the partner

0.00

V.Enter the name of the partner

0.00

VI.Enter the name of the partner

0.00

VII.Enter the name of the partner

0.00

VIII.Enter the name of the partner

0.00

Other Partners
TOTAL

0.00
0.00

0.00

0.00

Heryerde...
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NAKİT AKIM TABLOSU
Nakit akım tablosu
Nakit kaynaklar ve kullanım yerleri

2011

2012

Cari dönem

Cari dönem

2012-2011
Fark +,-

(Bin TL.)

(Bin TL.)

806,101

947,177

141,076

B-Dönem içi nakit girişleri

2,097,301

2,052,536

(44,765)

1-Satışlardan Elde Edilen Nakit

1,593,359

1,814,415

221,056

1,572,354

1,809,770

237,416

21,005

4,734

(16,271)

A-Dönem başı nakit mevcudu

a)Net Satışlar
b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar
c)Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)
2-Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit
3-Olağan Dışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit

0

89

89

169,170

124,756

(44,414)

46,486

45,593

(893)

272,880

62,057

(210,823)

a)Menkul Kıymet İhraçlarından

0

0

b)Alınan Kredilerden

0

0

0

272,880

62,057

(210,823)

1,616

1,643

27

a)Menkul Kıymet İhraçlarından

0

0

b)Alınan Kredilerden

0

0

0

1,616

1,643

27

6,176

0

(6,176)

0

0

0

7,614

4,072

(3,542)

C-Dönem içi nakit çıkışları

1,956,225

2,018,805

62,580

1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları

1,325,908

1,383,630

57,722

1,218,137

1,376,100

157,963

4-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit
(Alımlarla ilgili olmayan)

c)Diğer Artışlardan
5-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit

0

(Alımlarla ilgili olmayan)

c)Diğer Artışlardan
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(Bin TL.)

6-Sermaye Artışından Sağlanan Nakit
7-Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit
8-Diğer Nakit Girişleri

a)Satışların Maliyeti
b)Stoklardaki Artışlar

0

0
0

0

10,922

10,922

110,340

0

(110,340)

d)Ticari Borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) Artışlar (-)

(0)

(3,392)

(3,392)

e)Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)

(0)

(0)

0

(2,569)

(0)

2,569

351,464

381,383

29,919

0

0

0

21,533

0

(21,533)

329,931

381,383

51,452

(0)

(0)

0

33,828

43,950

10,122

c)Ticari Borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) Azalışlar

f)Stoklardaki Azalışlar (-)
2-Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları
a)Araştırma Geliştirme Giderleri
b)Pazarlama ve Dağıtım Giderleri
c)Genel Yönetim Giderleri
d)Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-)
3-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları
a)Diğer Faaliyetlerle ilgili Olağan Gider ve Zararlar

35,870

45,471

9,601

b)Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Gider ve Zararlar (-)

(2,042)

(1,521)

(521)

0

0

0

-46,329

-59,071

(12,742)
(1,946)

4-Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları
5-Olağan Dışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı
a)Olağan Dışı Gider ve Zararlar
b)Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Gider ve Zararlar (-)
6-Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları
7-Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan):

8,531

6,585

(54,860)

(65,656)

10,796

199,079

130,193

(68,886)

60

36,971

36,911

a)Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri

0

0

0

b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri

0

0

0

60

36,971

36,911

c)Diğer Ödemeler
8-Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan):

0

0

0

a)Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri

0

0

0

b)Alınan Krediler Anapara Ödemeleri

0

0

0

c)Diğer Ödemeler

0

0

0

9-Ödenen Vergi ve Benzerleri

42,672

44,899

2,227

10-Ödenen Temettüler

41,176

50,957

9,781

11-Diğer Nakit Çıkışları

8,367

5,893

(2,474)

D-Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C)

947,177

980,908

33,731

E-Nakit artış ve azalışı (B-C)

141,076

33,731

(107,345)
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CASH FLOWS STATEMENT
Cash Flows Statement
Cash resources and places of use
A-Cash at the beginning of the period
B-Cash inflows within the period
1-Cash from sales

2011

2012

Current period

Current period

2012-2011
Odd +,-

(Thousand TL.)

(Thousand TL.)

806,101

947,177

(Thousand TL.)
141,076

2,097,301

2,052,536

(44,765)

1,593,359

1,814,415

221,056

1,572,354

1,809,770

237,416

21,005

4,734

(16,271)

0

89

89

169,170

124,756

(44,414)

3-Cash Received from Extraordinary Income and Profit

46,486

45,593

(893)

4-Cash Received from Increase in Short Term Liabilities

272,880

62,057

(210,823)

a)Issuance of Securities

0

0

b)Credits Obtained

0

0

0

272,880

62,057

(210,823)

1,616

1,643

27

a)Issuance of Securities

0

0

b)Credits Obtained

0

0

0

1,616

1,643

27

6,176

0

(6,176)

0

0

0

7,614

4,072

(3,542)

C-CASH OUTFLOWS WITHIN THE PERIOD

1,956,225

2,018,805

62,580

1-Cash Outflows due to Costs

1,325,908

1,383,630

57,722

1,218,137

1,376,100

157,963

a)Net Sales
b)Decrease in trade receivables
c)Increase in Trade Receivables (-)
2-Cash from other operations

(Not related with purchase)

c)Other Increases
5-Cash Received from Increase in Long Term Liabilities

0

(Not related with purchase)

c)Other Increases
6-Cash Received From Share Capital Increase
7-Cash Received From Share Premium
8-Other Cash Received From Cash Inflows

a)Cost of Sales
b)Increase in inventories

0

0
0

0

10,922

10,922

110,340

0

(110,340)

d)Increase in Trade Payables (-)

(0)

(3,392)

(3,392)

e)Expenses not Requiring Cash Payments Such as Depreciation and Provisions (-)

(0)

(0)

0

(2,569)

(0)

2,569

351,464

381,383

29,919

0

0

0

21,533

0

(21,533)

329,931

381,383

51,452

(0)

(0)

0

33,828

43,950

10,122

c)Decrease in Trade Payables

f)Decrease in Inventories (-)
2-Cash Outflows Due to Operating Expenses
a)Research and Development Expenses
b)Marketing and Distribution Expenses
c)General Administrative Expenses
d)Expenses not Requiring Cash Payments Such as Depreciation and Provisions (-)
3- Cash Outflows Related to Other Expenses and Losses
a)Ordinary Expenses and Losses

35,870

45,471

9,601

b)Other Expenses and Losses not Requiring Cash Payments (-)

(2,042)

(1,521)

(521)

0

0

0

-46,329

-59,071

(12,742)
(1,946)

4-Cash Outflows Due to Financial Expenses
5-Cash Outflows Due to Extraordinary Expenses and Losses

8,531

6,585

b)Expenses and Losses not requiring Cash Payments (-)

a)Extraordinary Expenses and Losses

(54,860)

(65,656)

10,796

6-Cash Outflows Due to Investment in Non-Current Assets

199,079

130,193

(68,886)

7-Cash Outflows Due to Short Term Liability Payments:

60

36,971

36,911

a)Current Maturities of Marketable Securities

0

0

0

b)Principle Payments of Marketable Securities

0

0

0

60

36,971

36,911

c)Other Payments
8- Cash Outflows Due to Long Term Liability Payments:

0

0

0

a)Current Maturities of Marketable Securities

0

0

0

b)Principle Payments of Marketable Securities

0

0

0

c)Other Payments

0

0

0

9-Taxes and Other Similar Charges Paid

42,672

44,899

2,227

10-Dividend Paids

41,176

50,957

9,781

8,367

5,893

(2,474)

D-Cash at the end of The Period (A+B-C)

947,177

980,908

33,731

E-Increase and Decrease In Cash (B-C)

141,076

33,731

(107,345)

11-Other Cash Outflows
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GELİR TABLOSU 2011 - 2012 ARALIK SONU
GELİR TABLOSU 2011 - 2012 ARALIK SONU
KODU

HESAP ADI

A

BRÜT SATIŞLAR

1

600

YURTİÇİ SATIŞLAR
Posta

601

SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)
610

7,306,432.26

Parasal Posta

370,519,943.03

394,784,757.01

11,960,483.66

13,376,646.50

11,874,297.33

13,353,859.41

YURTDIŞI SATIŞLAR

Kargo ve Lojistik
SATIŞTAN İSKONTOLAR(-)
Posta
Kargo ve Lojistik
Parasal Posta

210

101.34

85,170.49

22,685.75

4.64

0.00
0.00
22,576,928.17

SATIŞTAN İADELER(-)
Posta

611

1,011.20

DİĞER GELİRLER

Telgraf
2

1,258,695,163.91
162,734,598.33

Parasal Posta
B

1,066,853,077.48
139,768,292.06

Kargo ve Lojistik

1

1,823,520,951.51

Kargo ve Lojistik

Telgraf

602

1,836,897,598.01

1,582,970,587.46
5,829,274.89

Posta

3

2012 ARALIK SONU

1,594,931,071.12

Telgraf

2

2011 ARALIK SONU

27,128,051.49

8,512,298.97

9,109,831.50

6,575,485.41

6,905,161.77

0.00

0.00

1,936,813.56

2,204,669.73

14,064,629.20

18,018,219.99

11,919,069.23

14,614,498.42

2,145,559.97

3,403,721.57

0.00

0.00

3

612

DİĞER İNDİRİMLER(-)

C

NET SATIŞLAR

1,572,354,142.95

0.00
1,809,769,546.52

D

SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

1,218,137,181.19

1,376,099,753.70

1

620

SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ(-)

0.00

2

621

SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYET.(-)

0.00

3

622

SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

4

623

DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

1,218,137,181.19

0.00

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E

FAALİYET GİDERLERİ (-)

1

630

1,376,099,753.70
354,216,961.76

433,669,792.82

351,463,464.79

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD.(-)

2

631

PAZ.SATIŞ VE DAĞITIM GİD. (-)

3

632

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

F

DİĞ.FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR

1

640

0.00

351,463,464.79

381,382,929.18

0.00

FAALİYET KARI VEYA ZARARI

2,753,496.97

2

641

BAĞLI ORT.TEMETTÜ GELİRLERİ

642

FAİZ GELİRLERİ

4

643

KOMİSYON GELİRLERİ

5

644

KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

52,286,863.64

104,269,816.60

İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ

3

381,382,929.18

0.00

52,110,298.12
0.00
0.00

39,708,069.06

38,675,964.70

790,332.96

883,268.63

0.00

6

645

MENKUL KIYMET SATIŞ KARI

7

646

KAMBİYO KARLARI

0.00

8

647

REESKONT FAİZ GELİRLERİ

0.00

9

648

ENFLASYON DÜZELTME KARLARI

10

649

FAAL. İLGİLİ DİĞ.OLA.GELİR VE KARLAR

G

DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR(-)

1

653

KOMİSYON GİDERLERİ (-)

2

654

KARŞILIK GİDERLERİ (-)

3

655

MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARI (-)

4

656

KAMBİYO ZARARLARI (-)

0.00

0.00
63,771,414.58

12,551,064.79
36,343,898.42

45,978,612.38

12,066,894.38

15,111,040.87

2,845,136.52

2,416,030.86

0.00

0.00

19,172,915.20

25,722,736.16
0.00

5

657

REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)

0.00

6

658

ENFLASYON DÜZELTME ZARARLARI(-)

0.00

0.00

7

659

DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)

2,258,952.32

2,728,804.49

H

FİNANSMAN GİDERLERİ

1

660

KISA VAD.BORÇLANMA GİD.(-)

2

661

UZUN VAD.BORÇLANMA GİD.(-)

0.00
0.00

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I

OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

1

671

ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI

2

679

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

J

OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

1

680

ÇALIŞMAYAN KIS.GİDER VE ZARAR.(-)

0.00
0.00

70,679,415.15

58,418,549.38

111,416,346.96

119,104,651.15

2,628,360.16

2,400,367.25

108,787,986.80

116,704,283.90
8,056,775.58

0.00

6,077,727.50
0.00

2

681

ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLA.(-)

1,741,654.22

1,818,892.25

3

689

DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR.(-)

6,315,121.36

4,258,835.25

K

DÖN.KAR.VER.VE
DİĞ.YAS.YÜK.KRŞ.(-)

690 - DÖNEM KARI VEYA ZARARI

171,445,473.03

138,124,547.82

171,445,473.03

35,914,438.71
692 - DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

PTT.MF.09.00-15/06/11

174,038,986.53

Ekonomik Göstergeler
Economic Indicators

INCOME STATEMENT END OF THE DECEMBER 2011 - 2012
INCOME STATEMENT END OF THE DECEMBER 2011 - 2012
CODE

ACCOUNT NAME

A

GROSS SALES

1

600

DOMESTIC SALES
Mail

601

7,306,432.26

Monetary Mail

370,519,943.03

394,784,757.01

11,960,483.66

13,376,646.50

11,874,297.33

13,353,859.41

Monetary Mail
SALES DEDUCTIONS(-)

1

610

1,258,695,163.91
162,734,598.33

Cargo and Logistic

B

1,066,853,077.48
139,768,292.06

Telegraph

602

1,823,520,951.51

Cargo and Logistic
EXPORT SALES

3

1,011.20

101.34

85,170.49

22,685.75

4.64

0.00

OTHER SALES

0.00
22,576,928.17

SALES RETURNS(-)
Mail
Telegraph
Cargo and Logistic

611

1,836,897,598.01

1,582,970,587.46
5,829,274.89

Mail

2

END OF THE DECEMBER 2012

1,594,931,071.12

Telegraph

2

END OF THE DECEMBER 2011

SALES DISCOUNTS (-)
Mail
Cargo and Logistic
Monetary Mail

27,128,051.49

8,512,298.97

9,109,831.50

6,575,485.41

6,905,161.77

0.00

0.00

1,936,813.56

2,204,669.73

14,064,629.20

18,018,219.99

11,919,069.23

14,614,498.42

2,145,559.97

3,403,721.57

0.00

0.00

3

612

OTHER DEDUCTIONS(-)

C

NET SALES

1,572,354,142.95

0.00

D

COST OF SALES (-)

1,218,137,181.19

1

620

COST OF PRODUCTS SOLD (-)

2

621

COST OF MERCHANDISE SOLD.(-)

3

622

COST OF SERVICES RENDERED (-)

4

623

COST OF OTHER SALES (-)

E

OPERATING EXPENSES (-)

1

630

RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES.(-)

2

631

MARKETING, SELLING AND DISTRIBUTION EXPENSES. (-)

3

632

GENERAL ADMINISTRATION EXPENSES (-)

F

INCOME AND PROFIT FROM OTHER OPERATIONS

1

640

DIVIDEND INCOME FROM AFFILIATES

2

641

DIVIDEND INCOME FROM SUBSIDIARIES

3

642

INTEREST INCOME

4

643

COMMISSION INCOME

5

644

PROVISIONS NO LONGER REQUIRED

6

645

PROFIT ON SALE OF MARKETABLE SECURITIES

0.00

7

646

PROFIT FROM FOREIGN CURRENCY EXCHANGE

0.00

8

647

REDISCOUNT INCOME

0.00

9

648

INFLATION ADJUSTMENT PROFITS

10

649

OTHER INCOME AND PROFIT

1,376,099,753.70
0.00
0.00

1,218,137,181.19
354,216,961.76

433,669,792.82

351,463,464.79

G

EXPENSES AND LOSSES FROM OTHER OPERATIONS(-)
653

COMMISSION EXPENSES (-)

2

654

PROVISIONS (-)

3

655

LOSS ON SALE OF MARKETABLE SECURITIES (-)

4

656

LOSS FROM FOREIGN CURRENCY EXCHANGE (-)

5

657

6

658

7

659

OTHER ORDINARY EXPENSES AND LOSSES (-)

H

FINANCIAL EXPENSES

1

660

SHORT TERM BORROWING EXPENSES.(-)

2

661

LONG TERM BORROWING EXPENSES.(-)

381,382,929.18

0.00

0.00

351,463,464.79

381,382,929.18

0.00

OPERATING PROFIT OR LOSS

1

2,753,496.97

52,286,863.64

104,269,816.60

52,110,298.12
0.00
0.00

39,708,069.06

38,675,964.70

790,332.96

883,268.63

0.00

0.00
63,771,414.58

12,551,064.79
36,343,898.42

45,978,612.38

12,066,894.38

15,111,040.87

2,845,136.52

2,416,030.86

0.00

0.00

19,172,915.20

25,722,736.16

REDISCOUNT INTEREST EXPENSE (-)

0.00

0.00

INFLATION ADJUSTMENT LOSSES(-)

0.00

0.00

2,258,952.32

2,728,804.49
0.00
0.00

EXTRAORDINARY REVENUES AND PROFITS

1

671

PREVIOUS PERIOD REVENUES AND PROFITS

679

OTHER EXTRAORDINARY REVENUES AND PROFITS

J

EXTRAORDINARY EXPENSES AND LOSSES (-)

1

680

IDLE CAPACITY EXPENSES OR LOSSES.(-)

0.00
0.00

ORDINARY PROFIT OR LOSS

2

70,679,415.15

58,418,549.38

111,416,346.96

119,104,651.15

2,628,360.16

2,400,367.25

108,787,986.80

116,704,283.90
8,056,775.58

0.00

6,077,727.50
0.00

2

681

PREVIOUS PERIOD EXPENSES AND LOSSES(-)

1,741,654.22

1,818,892.25

3

689

OTHER EXTRAORDINARY EXPENSES AND LOSSES.(-)

6,315,121.36

4,258,835.25

K

PROVISIONS FOR
TAXES AND PAYABLE
AND OTHER STATUARY OBLIGATIONS.(-)

690 - PROFIT OR LOSS FOR THE PERIOD

692 - NET PROFIT OR LOSS FOR THE YEAR
PTT.MF.09.00-15/06/11

211

1,376,099,753.70
0.00

GROSS SALES PROFIT OR LOSS

I

1,809,769,546.52

174,038,986.53

171,445,473.03

138,124,547.82

171,445,473.03

35,914,438.71

Heryerde...
Daima ...

