
PTS – AliExpress 
Lojistik Çözümleri



Rakamlar ile PTS: Çalışan sayısı, depolar, yeni yatırımlar

▪ 170 çalışan

▪ 45 kurye

▪ İstanbul depoları Güneşli ve Ümraniye’de

▪ Yeni operasyon merkezi: Tuzla’da

▪ Almanya Köln havalimanında ortak şirkette 13 çalışan



Belgeler ve Sertifikalar



▪ Sefamerve ve Modanisa’nın e-ihracat sevkiyatları

▪ Avrupa ve Ortadoğu’da özel lojistik hatları ile hızlı gönderim

▪ PTT anlaşması ile tüm dünyaya uygun fiyatlar ile gönderim

▪ AliExpress’in ve Türk satıcıların en büyük pazarlarından Rusya’da PTT ile sorunsuz teslimat

E-İhracat uzmanı PTS



Fiyat listesi: PTT ve Express kargonun birleşimi

(GRAM) 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge ABD İsrail 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge ABD İsrail 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge ABD İsrail

100 $5.18 $5.54 $5.76 $10.10 $5.78 5.35 5.74 5.98 11.2 5.35 -3% -3% -4% -10% 8%

200 $5.33 $6.06 $6.49 $10.10 $6.09 5.5 6.28 6.76 11.74 5.5 -3% -4% -4% -14% 11%

300 $6.18 $7.44 $8.20 $10.10 $6.40 6.28 7.45 8.16 13.85 6.28 -2% 0% 0% -27% 2%

400 $6.79 $8.25 $9.13 $10.10 $6.70 7.06 8.62 9.57 15.96 7.06 -4% -4% -5% -37% -5%

500 $6.93 $8.76 $9.86 $10.10 $7.01 7.21 9.17 10.35 16.5 7.21 -4% -4% -5% -39% -3%

600 $10.30 $12.49 $13.81 $11.75 $9.31 10.8 13.14 14.57 23.29 10.8 -5% -5% -5% -50% -14%

700 $10.44 $13.00 $14.54 $11.75 $9.62 10.95 13.69 15.35 23.84 10.95 -5% -5% -5% -51% -12%

800 $10.59 $13.51 $15.27 $11.75 $9.93 11.1 14.24 16.13 24.38 11.1 -5% -5% -5% -52% -11%

900 $10.74 $14.02 $16.00 $11.75 $10.24 11.26 14.78 16.91 24.93 11.26 -5% -5% -5% -53% -9%

1000 $10.88 $14.54 $16.73 $11.75 $10.54 11.41 15.33 17.7 25.47 11.41 -5% -5% -5% -54% -8%

1100 $15.91 $19.93 $22.35 $13.40 $12.13 16.25 20.56 23.17 38.5 16.25 -2% -3% -4% -65% -25%

1200 $16.06 $20.45 $23.08 $13.40 $12.44 16.41 21.11 23.95 39.05 16.41 -2% -3% -4% -66% -24%

1300 $16.21 $20.96 $23.81 $13.40 $12.74 16.56 21.65 24.73 39.6 16.56 -2% -3% -4% -66% -23%

1400 $16.35 $21.47 $24.54 $13.40 $13.05 16.72 22.2 25.51 40.14 16.72 -2% -3% -4% -67% -22%

1500 $16.50 $21.98 $25.27 $13.40 $13.36 16.87 22.74 26.3 40.69 16.87 -2% -3% -4% -67% -21%

1600 $16.64 $22.49 $26.00 $15.06 $14.64 17.03 23.29 27.08 41.23 17.03 -2% -3% -4% -63% -14%

1700 $16.79 $23.01 $26.73 $15.06 $14.94 17.18 23.84 27.86 41.78 17.18 -2% -4% -4% -64% -13%

1800 $16.94 $23.52 $27.46 $15.06 $15.25 17.34 24.38 28.65 42.33 17.34 -2% -4% -4% -64% -12%

1900 $17.08 $24.03 $28.20 $15.06 $15.56 17.49 24.93 29.43 42.87 17.49 -2% -4% -4% -65% -11%

2000 $17.23 $24.54 $28.93 $15.06 $15.86 17.64 25.47 30.21 43.42 17.64 -2% -4% -4% -65% -10%

2000-3000 $28.10 $32.10 $45.80 $29.00 $23.85

Her 1 KG $3.01 $5.20 $9.90 $14.85 $8.00

PTS Cainiao PTS vs Cainiao

Ülkeye göre değişken

Fiyat tarifesinde ağırlık esas Fiyat tarifesinde ağırlık esas



▪ Bir çok ülke ve bölgede Express kargo fiyatı daha iyi ama müşteriye çıkan gümrük maliyeti göz ardı 

edilmemeli

▪ Posta ile göndermenin avantajı gümrüklerde müşteriye maliyet çıkmaması ya da görece az çıkması

▪ PTS, Posta ve Express’i birleştirerek en iyi hizmeti sağlıyor

▪ Amerika ve İsrail’de gümrük vergisi muafiyet miktarı yüksek olduğu için müşteri maliyeti yok

▪ Hacim ve eldeki veri arttıkça, Amerika ve İsrail gibi yeni hatlar açılabilir

▪ Satıcı geri bildirimleri çerçevesinde 2 KG üzeri fiyatlama yapısı basitleştirildi

▪ PTT’nin ağırlık, boyut ve ülke sınırlamaları geçerli

▪ Tehlikeli ve yasaklı madde statüsündeki gönderilerin taşınması mümkün değil

▪ MSDS belgesi varsa belli şartlar altında mümkün olabilir, PTS müşteri hizmetleri ile görüşülmeli

Fiyat listesi: PTT ve Express kargonun en iyi birleşimi



▪ Faturalar haftalık kesiliyor

▪ Aliexpress satıcılarına özel 1 aylık vade

▪ Vadesinde nakit, mail order, havale olarak ödeyebilir, yakında kredi kartı seçeneği eklenecek

Ödeme şartları



▪ Tüm AliExpress işlemleri MYPTS sistemi üzerinden yapılmalı (‘AliExpress satıcısıyım’ işaretlenmeli)

▪ Mal Kabul: Satıcılar depoya ulaştırabilir veya PTS toplama yapar

▪ MyPTS üzerinden kurye çağırılabilir. İstanbul içi adresten toplama 1 USD, diğer illerde ücretli

▪ Depodaki işlemler: Ölçüm tartım ve paketin teslimat etiketlerinin hazırlanması

▪ Adresler MYPTS üzerinden otomatik olarak kontrol ediliyor, eksik adreslerde uyarı yapılıyor

▪ Her satıcıya atanmış bir temsilci ile sorunlu gönderilerde proaktif takip ve satıcı bilgilendirme

▪ Sigorta: PTT gönderilerinde 40 usd teminat üst sınırı. Ek sigorta satın almak mümkün olacak

▪ İadeler: Teslim edilememiş ya da müşterinin iade ettiği ürünler Türkiye gümrüğünden alınabilecek

▪ Tazmin: PTT gönderilerinde PTT’ye bağlı, vakit alabiliyor, İsrail-ABD daha hızlı ve basit

▪ Fatura: İsrail ve ABD için fatura olmazsa çıkış yapılır ama ETGB verilemez

Operasyonel süreçler



▪ MyPTS’den kayıt sonra PTS arama yapar

▪ Standart evraklar ile normalde 1 saatlik süreçte hesap açılışı

▪ İlk gönderi ile evrakların orjinallerinin teslimi gerekli

▪ Hesap açılışını takiben gönderim yapılabilir

Önemli Not:

Hali hazırda farklı bir kargo şablonu ile almış olduğunuz sipariş varsa gönderim için o kargo firmasını 

kullanın. AliExpress’te PTS’e özel kargo şablonu oluşturmak ve takip kodlarını girmek artık mümkün

Sözleşme süreci



▪ https://www.pts.net/

▪ Email: cs@pts.net

▪ Telefon: 0850 480 07 87

▪ Dingtalk Satıcı Grubu, Dingtalk kodu: 32483010

Müşteri hizmetleri:

https://www.pts.net/
mailto:cs@pts.net


Cainiao – PTS özet karşılaştırma


