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1. Siteye erişim yöntemleri; 

a. https://www.pts.net adresi üzerinden sağ üst köşede bulunan  butonu ile yönlendirme, 

 

b. https://www.pts.net/mypts/myhome.php direkt erişim linki. 

 

 

 

 

 

2. Siteye erişim ile açılan sayfada sisteme üyelik için ‘Kayıt olmak istiyorum’ linkine tıklanması; 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pts.net/
https://www.pts.net/mypts/myhome.php
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3. myPTS Üye Kayıt Formunda gereken bilgilerin eksiksiz olarak girilmesi; 

a. Dikkat edilmesi gereken alanlardan Ad, Soyad bilgileri nüfus suretinde yazılı olduğu şekilde Türkçe 

karakterler ile BÜYÜK harfler ile girilmelidir. Eğer nüfus suretinde ikinci ad veya evli bayanların kızlık 

soyad yazılı ise bu bilgilerinide yazmanız gerekmektedir. 

b. Tc Kimlik numarası bilgileri Nüfus Müdürlüğünün onayından sonra sistem kabul etmektedir. 

c. Ali Express satıcıları için KIRMIZI punto ile yazılı olan AliExpress Satıcısıyım başlığının 

yanındaki kutu işaretlenmelidir. 
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4. Üyelik bilgilerinin girişi ve sizin bilgilerinizi onaylamanızın ardında üyelik onay teyidi için Satış ekibimiz sizinle

irtibata geçecektir. Yeni firma kaydı oluşturuluyor ise telefonda satış ekibimiz sizden bilgilerinizi ve gerekebilecek

evrakları yazılı beyan olarak isteyecektir.

5. İlk gönderinizin verilmesi anında gönderiyi teslim almaya gelen personele Üyelik Kayıt esnasında indirme linki

bulunan TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ile gereken diğer evrakları teslim etmeniz gerekmektedir.

TAŞIMA SÖZLEŞMESİ için CTRL tuşu ile yandaki linke tıklayınız  İNDİRME LİNKİ

https://www.pts.net/mypts/images/tasimassozlesmesi.pdf
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myPTS ile Doküman Tipi gönderi hazırlama ve kurye çağırma işlemleri 3 adımda 

tamamlanmaktadır: 

 

1- Alıcı bilgileri ve Gönderi Bilgilerini kayıt altına alma; 

a. myPTS üye girişi yapılarak İşlemler Menüsünden Waybill (Konşimento) 

Girişi ’ne tıklamak, 

b. Yeni Gönderi Girişi ‘ne tıklamak, 

 

1-(a-b İşlemleri) 

 
 

 

c. Açılan pencerede Alıcı bilgilerini ve Gönderi bilgilerini eksiksiz doldurmak; 

d. Beyan Türü Doküman olarak seçilmelidir, 

1-(c-d işlemler) 
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e. Kaydet Butonu ile bilgileri kayıt altına almak. 

2- Kayıt altına alınan Doküman Tipi gönderi Konşimento ’sunun Kurye ’ye verilmek 

üzeri gönderinin bulunduğu Poşet/Koli’nin üzerine eklenmesi; 

a. Gönderi hazırlama aşamalarının bitirilmesi ve Kaydet butonuna basılması 

sonucu çıkan ekran görüntüsü aşağıdadır.  

b. a ekranında oluşturduğunuz gönderinin sağ kısmında Waybill başlığının 

altında Pdf simgesine tıklayarak Doküman Gönderiniz için gerekli olan evrak 

görüntü penceresi açılacaktır. Bu pencere içerisinde çıktı almak için sağ üst 

köşede bulunan printer sekmesine veya Ctrl ve P tuşlarına basarak açılan 

pencerede yazıcıya gönderebilirsiniz. 
 

2-a İşlemi 

 
 

2-b işlemi 
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3- Evrakları tamamlanan gönderi için Kurye Çağırma, 

a. Otomatik olarak çağrı kaydını 2 aşamada myPTS üzerinden yapabilirsiniz. 

i. 2-a işleminde ekranın sağ üst tarafında bulunan buton ile  

ii. Sol tarafta İşlemler menüsünden Kurye Çağırma sekmesine basarak 

kurye çağırma sayfasına yönlendirilirsiniz; 

 

3-a-i – İşlem Görüntüsü 
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3-a-ii- İşlem Görüntüsü 

 
 

 

 

Bu iki aşama sizi Kurye Çağırma ekranına yönlendirecektir; 

 Bu alanda Kurye çağırma tarihinizi, saatini, uğrama yerinizi (eğer tanımlama 

yaptıysanız Farklı Toplama Adresinizi bu alanda seçebilirsiniz) ve Gönderi Paket 

Bilgilerinizi de tamamlayıp Gönder butonu ile online çağrı bırakabilir veya 444 0 787’den 

Müşteri Hizmetlerimiz ile görüşerek kurye çağırma talebinde bulunabilirsiniz. 
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Değerli Müşterimiz, 

Hız ve güvenle özdeşleşen bir firma olarak, PTS servis kalitesinin taahhüt edildiği şekilde temin 

edilebilmesi için aşağıdaki açıklamaların göz önüne alınmasını önemle rica ederiz. 
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İlk gönderiyle beraber temin edilen sözleşmenin kaşeli ve imzalı olarak paketle beraber teslim edilmesi 

zorunludur. Sözleşme ekinde firma yetkilisinin imza sirküleri, vergi levhası ve olması durumunda ticari 

sicil belgesinin de temin edilmesi gerekmektedir.  

 

 

 

Kuryemiz gönderiniz için adresinize uğradığında teslim etmeniz gereken evrakların hazır – gönderi 

ambalajının da açık olmasına özen gösteriniz. 

 

Gönderiniz aşağıdaki evrakları içeriyorsa lütfen 444 0 787’den Müşteri Hizmetlerimiz ile görüşünüz: 

 1-Pasaport – Kimlik Kartı vb. Kişisel Doküman 

 

 

 

 

 
Gönderi yaptığınız ülkenin coğrafi yapısı ve gümrük mevzuatı uygulamaları nedeniyle, bu ülkenin her 

şehrinde gümrükleme işlemi PTS ya da yetkili acentesi tarafından yapılamayabilir. Ayrıca; alıcısı şahıs 

olarak belirtilen gönderilerde alıcının bizzat gümrüğe gelerek gümrükleme işlemlerini tamamlaması 

istenebilir. İşlemler sırasında, alıcı tarafından uygun dokümanların sağlanmaması durumunda gerekli izin 

ve lisansların alınması dahil ortaya çıkan gümrük cezaları, depolama masrafları ve diğer masrafların 

gönderici tarafından karşılanması gerekmektedir. Alıcının gönderi ile ilgilenmek istemediği durumlarda 

gönderi iadesi varış ülkesi gümrük mevzuatı uygulamaları doğrultusunda ücretli olarak 

gerçekleştirilebilecektir. Geri dönüş ücreti gidiş ücretinden tamamen bağımsız olduğundan önceden tespit 

edilememektedir. 

 

Gönderim aşamasında tarafınızdan tahsil edilen gümrük masrafları tahmini rakamlar olmakla beraber 

yukarıda belirtilen ekstra durumlar nedeniyle oluşabilecek masraflar tarafınızdan talep edilebilir. 
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myPTS ile Doküman Harici (Bedelsiz) Tipi gönderi hazırlama ve kurye çağırma işlemleri 

3 adımda tamamlanmaktadır: 

 

1- Alıcı bilgileri ve Gönderi Bilgilerini kayıt altına alma; 

a. myPTS üye girişi yapılarak İşlemler Menüsünden Waybill (Konşimento) 

Girişi ’ne tıklamak, 

b. Yeni Gönderi Girişi ‘ne tıklamak, 

 

1-(a-b İşlemleri) 

 
 

 

c. Açılan pencerede Alıcı bilgilerini ve Gönderi bilgilerini eksiksiz doldurmak; 

d. Beyan Türü Doküman Harici (Bedelsiz) olarak seçilmelidir, 

e. Çıkabilecek Varış Ülkesi Gümrük masraflarını kimin karşılayacağının 

seçilmesi (DAP, DDP) 

i.  (DDP) Delivery Duty Paid: Varış ülkesindeki gümrük masraf ve 

vergilerini de ödemek istiyorum (bu servis her ülkede olmayabilir)  

ii. (DAP) Delivery At Place: Varış ülkesindeki gümrük masraf ve 

vergilerini alıcı karşılar. (Bu servis her ülkede olmayabilir) 

f. Beyan Türü Doküman Harici (Bedelsiz) seçimi ile alt kısımda açılan Fatura 

başlığı ile gönderinizin içeriğinde bulunan eşyaların; 

i.  Adet kısmına, kalem olarak kaç adet içerdiği, 

ii. Açıklama kısmına ürün ismini,  

iii. Fiyat kısmına adet tutarını 

iv. En altta Total (Toplam) kısmından da fatura Döviz Cinsi seçilmelidir. 
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1-(c-d-e-f işlemler) 

 
g. Kaydet Butonu ile bilgileri kayıt altına almak. 
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2- Kayıt altına alınan Doküman Harici (Bedelsiz) Tip gönderi Konşimento ’sunun 

Kurye ’ye verilmek üzeri gönderinin bulunduğu Poşet/Koli’nin üzerine eklenmesi; 

a. Gönderi hazırlama aşamalarının bitirilmesi ve Kaydet butonuna basılması 

sonucu çıkan ekran görüntüsü aşağıdadır.  

b. 2-a ekranında oluşturduğunuz gönderinin sağ kısmında Waybill başlığının 

altında Pdf simgesine tıklayarak Doküman Harici (Bedelsiz) Gönderiniz için 

gerekli olan Konşimento görüntü penceresi açılacaktır. Bu pencere içerisinde 

çıktı almak için sağ üst köşede bulunan printer sekmesine veya Ctrl ve P 

tuşlarına basarak açılan pencerede yazıcıya gönderebilirsiniz. 

c. 2-a ekranında oluşturduğunuz gönderinin sağ kısmında Fatura başlığının 

altında Pdf simgesine tıklayarak Doküman Harici (Bedelsiz) Gönderiniz için 

gerekli olan Proforma (INVOICE) görüntü penceresi açılacaktır. Bu pencere 

içerisinde çıktı almak için sağ üst köşede bulunan printer sekmesine veya Ctrl 

ve P tuşlarına basarak açılan pencerede yazıcıya gönderebilirsiniz. 
 

 

 

2-a İşlemi 

 
 

2-b işlemi 
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2-c İşlemi 
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3- Evrakları tamamlanan gönderi için Kurye Çağırma, 

a. Otomatik olarak çağrı kaydını 2 aşamada myPTS üzerinden yapabilirsiniz. 

i. 2-a işleminde ekranın sağ üst tarafında bulunan buton ile  

ii. Sol tarafta İşlemler menüsünden Kurye Çağırma sekmesine basarak 

kurye çağırma sayfasına yönlendirilirsiniz; 

 

3-a-i – İşlem Görüntüsü 

 
 

3-a-ii- İşlem Görüntüsü 
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Bu iki aşama sizi Kurye Çağırma ekranına yönlendirecektir; 

 Bu alanda Kurye çağırma tarihinizi, saatini, uğrama yerinizi (eğer tanımlama 

yaptıysanız Farklı Toplama Adresinizi bu alanda seçebilirsiniz) ve Gönderi Paket 

Bilgilerinizi de tamamlayıp Gönder butonu ile online çağrı bırakabilir veya 444 0 787’ den 

Müşteri Hizmetlerimiz ile görüşerek kurye çağırma talebinde bulunabilirsiniz. 
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Değerli Müşterimiz, 

Hız ve güvenle özdeşleşen bir firma olarak, PTS servis kalitesinin taahhüt edildiği şekilde temin 

edilebilmesi için aşağıdaki açıklamaların göz önüne alınmasını önemle rica ederiz. 

 

 

 

İlk gönderiyle beraber temin edilen sözleşmenin kaşeli ve imzalı olarak paketle beraber teslim edilmesi 

zorunludur. Sözleşme ekinde firma yetkilisinin imza sirküleri, vergi levhası ve olması durumunda ticari 

sicil belgesinin de temin edilmesi gerekmektedir.  

 

 

 

Kuryemiz gönderiniz için adresinize uğradığında teslim etmeniz gereken evrakların hazır – gönderi 

ambalajının da açık olmasına özen gösteriniz. 

 

Gönderiniz aşağıdakilerden birini içeriyorsa lütfen 444 0 787’den Müşteri Hizmetlerimiz ile görüşünüz: 

 1-Gıda Maddesi 

 2-Sıvı 

 3-Tehlikeli veya Yanıcı Madde 

 4-Kozmetik 

 5-Reçeteli ve Reçetesiz İlaçlar 

 6-Değerli Metal ve Taşlar 

 7-Antika Ürünler 

 8-Sanat Ürünleri 

 9-Uluslararası Geçerliliği Olan Markalı Ürünler 

 10-Kredi Kartı – Banka Kartı – Çek ve Her Türlü Para 

 11-Pasaport – Kimlik Kartı vb Kişisel Doküman 

 

 

 
Gönderi yaptığınız ülkenin coğrafi yapısı ve gümrük mevzuatı uygulamaları nedeniyle, bu ülkenin her 

şehrinde gümrükleme işlemi PTS ya da yetkili acentesi tarafından yapılamayabilir. Ayrıca; alıcısı şahıs 

olarak belirtilen gönderilerde alıcının bizzat gümrüğe gelerek gümrükleme işlemlerini tamamlaması 

istenebilir. İşlemler sırasında, alıcı tarafından uygun dokümanların sağlanmaması durumunda gerekli izin 

ve lisansların alınması dahil ortaya çıkan gümrük cezaları, depolama masrafları ve diğer masrafların 

gönderici tarafından karşılanması gerekmektedir. Alıcının gönderi ile ilgilenmek istemediği durumlarda 

gönderi iadesi varış ülkesi gümrük mevzuatı uygulamaları doğrultusunda ücretli olarak 

gerçekleştirilebilecektir. Geri dönüş ücreti gidiş ücretinden tamamen bağımsız olduğundan önceden tespit 

edilememektedir. 

 

Gönderim aşamasında tarafınızdan tahsil edilen gümrük masrafları tahmini rakamlar olmakla beraber 

yukarıda belirtilen ekstra durumlar nedeniyle oluşabilecek masraflar tarafınızdan talep edilebilir. 
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myPTS ile Mikro İhracat Tipi gönderi hazırlama ve kurye çağırma işlemleri 3 adımda 

tamamlanmaktadır: 

 

1- Alıcı bilgileri ve Gönderi Bilgilerini kayıt altına alma; 

a. myPTS üye girişi yapılarak İşlemler Menüsünden Waybill (Konşimento) 

Girişi ’ne tıklamak, 

b. Yeni Gönderi Girişi ‘ne tıklamak, 

 

1-(a-b İşlemleri) 

 
 

 

c. Açılan pencerede Alıcı bilgilerini ve Gönderi bilgilerini eksiksiz doldurmak; 

d. Beyan Türü Mikro İhracat olarak seçilmelidir, 

e. Çıkabilecek Varış Ülkesi Gümrük masraflarını kimin karşılayacağının 

seçilmesi (DAP, DDP) 

i.  (DDP) Delivery Duty Paid: Varış ülkesindeki gümrük masraf ve 

vergilerini de ödemek istiyorum (bu servis her ülkede olmayabilir)  

ii. (DAP) Delivery At Place: Varış ülkesindeki gümrük masraf ve 

vergilerini alıcı karşılar. (Bu servis her ülkede olmayabilir) 

f. Beyan Türü Mikro İhracat seçimi ile alt kısımda açılan Fatura başlığı ile 

gönderinizin içeriğinde bulunan eşyaların; 

i.  Adet kısmına, kalem olarak kaç adet içerdiği, 

ii. Açıklama kısmına ürün ismini,  

iii. Fiyat kısmına adet tutarını 

iv. En altta Total (Toplam) kısmından da fatura Döviz Cinsi seçilmelidir. 

g. Fatura No Kısmına Müşterinize kestiğiniz kendi Fatura Numaranızı, 

h. Fatura Tarihi Kısmına Müşterinize kestiğiniz kendi Fatura Tarihiniz, 

 

i. Dosya Yükleme Butonu ile gerekli tüm evraklarınızı (Birden çok dosya için 

CTRL veya Shift tuşlarına basılıyken seçim yapınız.) ekleyebilirsiniz. 
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Yükleme yapılması gereken evraklar (Türkçe Fatura, Invoice, Yetki Belgesi 

ve Bilgi Formu) 

 

Mikro İhracat için gerekli Evrak listesi; 

 

Gönderinizi mikro ihracat beyannamesi ile çıkmamızı istiyorsanız lütfen aşağıdaki evrak 

setini gönderileriniz ile birlikte hazırlayınız: 

• MyPts awb 

• Türkçe Fatura (e-fatura kabul edilmiyor) 

• İngilizce Invoice 

• Gümrük Dolaylı Temsil Yetki Belgesi 

• PTS ETGB İhracat Bilgi Formu 

 

1-(c-d-e-f-g-h-i işlemler) 

 
j. Kaydet Butonu ile bilgileri kayıt altına almak. 

2- Kayıt altına alınan Mikro İhracat Tip gönderi Konşimento ’sunun Kurye ’ye 

verilmek üzeri gönderinin bulunduğu Poşet/Koli’nin üzerine eklenmesi; 
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a. Gönderi hazırlama aşamalarının bitirilmesi ve Kaydet butonuna basılması 

sonucu çıkan ekran görüntüsü aşağıdadır.  

b. 2-a ekranında oluşturduğunuz gönderinin sağ kısmında Waybill başlığının 

altında Pdf simgesine tıklayarak Mikro İhracat Gönderiniz için gerekli olan 

Konşimento görüntü penceresi açılacaktır. Bu pencere içerisinde çıktı almak 

için sağ üst köşede bulunan printer sekmesine veya Ctrl ve P tuşlarına basarak 

açılan pencerede yazıcıya gönderebilirsiniz. 

c. 2-a ekranında oluşturduğunuz gönderinin sağ kısmında Fatura başlığının 

altında Pdf simgesine tıklayarak Mikro İhracat Gönderiniz için gerekli olan 

Proforma (INVOICE) görüntü penceresi açılacaktır. Bu pencere içerisinde 

çıktı almak için sağ üst köşede bulunan printer sekmesine veya Ctrl ve P 

tuşlarına basarak açılan pencerede yazıcıya gönderebilirsiniz. 
 

 

 

2-a İşlemi 

 
 

2-b işlemi 

 
2-c İşlemi 
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3- Evrakları tamamlanan gönderi için Kurye Çağırma, 
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a. Otomatik olarak çağrı kaydını 2 aşamada myPTS üzerinden yapabilirsiniz. 

i. 2-a işleminde ekranın sağ üst tarafında bulunan buton ile  

ii. Sol tarafta İşlemler menüsünden Kurye Çağırma sekmesine basarak 

kurye çağırma sayfasına yönlendirilirsiniz; 

 

3-a-i – İşlem Görüntüsü 

 
 

3-a-ii- İşlem Görüntüsü 

 
 

Bu iki aşama sizi Kurye Çağırma ekranına yönlendirecektir; 

 Bu alanda Kurye çağırma tarihinizi, saatini, uğrama yerinizi (eğer tanımlama 

yaptıysanız Farklı Toplama Adresinizi bu alanda seçebilirsiniz) ve Gönderi Paket 

Bilgilerinizi de tamamlayıp Gönder butonu ile online çağrı bırakabilir veya 444 0 787’ den 

Müşteri Hizmetlerimiz ile görüşerek kurye çağırma talebinde bulunabilirsiniz. 
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Değerli Müşterimiz, 

Hız ve güvenle özdeşleşen bir firma olarak, PTS servis kalitesinin taahhüt edildiği şekilde temin 

edilebilmesi için aşağıdaki açıklamaların göz önüne alınmasını önemle rica ederiz. 
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İlk gönderiyle beraber temin edilen sözleşmenin kaşeli ve imzalı olarak paketle beraber teslim edilmesi 

zorunludur. Sözleşme ekinde firma yetkilisinin imza sirküleri, vergi levhası ve olması durumunda ticari 

sicil belgesinin de temin edilmesi gerekmektedir.  

 

 

 

Kuryemiz gönderiniz için adresinize uğradığında teslim etmeniz gereken evrakların hazır – gönderi 

ambalajının da açık olmasına özen gösteriniz. 

 

Gönderiniz aşağıdakilerden birini içeriyorsa lütfen 444 0 787’den Müşteri Hizmetlerimiz ile görüşünüz: 

 1-Gıda Maddesi 

 2-Sıvı 

 3-Tehlikeli veya Yanıcı Madde 

 4-Kozmetik 

 5-Reçeteli ve Reçetesiz İlaçlar 

 6-Değerli Metal ve Taşlar 

 7-Antika Ürünler 

 8-Sanat Ürünleri 

 9-Uluslararası Geçerliliği Olan Markalı Ürünler 

 10-Kredi Kartı – Banka Kartı – Çek ve Her Türlü Para 

 11-Pasaport – Kimlik Kartı vb Kişisel Doküman 

 

Gönderinizi mikro ihracat beyannamesi ile çıkmamızı istiyorsanız lütfen aşağıdaki evrak setini gönderiniz 

ile birlikte hazırlayınız: 

• MyPts awb 

• Türkçe Fatura (e-fatura kabul edilmiyor) 

• İngilizce Invoice 

• Gümrük Dolaylı Temsil Yetki Belgesi 

• PTS ETGB İhracat Bilgi Formu 

 

 
Gönderi yaptığınız ülkenin coğrafi yapısı ve gümrük mevzuatı uygulamaları nedeniyle, bu ülkenin her 

şehrinde gümrükleme işlemi PTS ya da yetkili acentesi tarafından yapılamayabilir. Ayrıca; alıcısı şahıs 

olarak belirtilen gönderilerde alıcının bizzat gümrüğe gelerek gümrükleme işlemlerini tamamlaması 

istenebilir. İşlemler sırasında, alıcı tarafından uygun dokümanların sağlanmaması durumunda gerekli izin 

ve lisansların alınması dahil ortaya çıkan gümrük cezaları, depolama masrafları ve diğer masrafların 

gönderici tarafından karşılanması gerekmektedir. Alıcının gönderi ile ilgilenmek istemediği durumlarda 

gönderi iadesi varış ülkesi gümrük mevzuatı uygulamaları doğrultusunda ücretli olarak 

gerçekleştirilebilecektir. Geri dönüş ücreti gidiş ücretinden tamamen bağımsız olduğundan önceden tespit 

edilememektedir. 

 

Gönderim aşamasında tarafınızdan tahsil edilen gümrük masrafları tahmini rakamlar olmakla beraber 

yukarıda belirtilen ekstra durumlar nedeniyle oluşabilecek masraflar tarafınızdan talep edilebilir. 
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