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TURPEX ile Yurt Dışına Ekonomik ve 
Hızlı Gönderi

Yaygın hizmet ağı ile dünya üzerinde 200’ü aşkın noktaya 
güvenilir, ekonomik ve hızlı air-express taşımacılık hizmeti sunan 
Şirketimiz; TURPEX markasıyla, 2-3 iş günü gibi kısa bir sürede 
en uygun ücretlerle gönderileri yurt dışı adresine teslim ediyor. 
Bireysel gönderilerin yanı sıra KOBİ’lerin e-ticaret gönderilerini de 
yurt dışına ulaştıran TURPEX, KOBİ’lerin ihracatını artırmasına ve 
uluslararası alanda rekabet etmesine destek oluyor. 

Ülkemizin her yerine kaliteli hizmet sunmayı ilke edinmiş olan 
Şirketimiz, lojistik alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla 
Türkiye’nin öncü şirketleri arasında yer alıyor. Şirketimiz, Türkiye 
genelinde yaklaşık 3 binden fazla kabul noktasıyla hizmet veren 
TURPEX ile yurt dışı taşımacılığında müşterilerimize benzersiz 
fırsatlar ve destekler sunuyor.



 
Gönderi potansiyeline bakılmaksızın tüm e-ticaret 
girişimcilerimize, TURPEX tarafından uygun çözüm sağlanıyor. 
Uygun fiyatlı taşımacılık hizmetiyle KOBİ’lerimizin ihracatının 
artmasına katkıda bulunan TURPEX, uluslararası alanda rekabet 
etme fırsatını da beraberinde getiriyor. 

Uygun fiyat ayrıcalığı TURPEX’te

Global temsilcilerin yer aldığı sektörde TURPEX, uygun fiyat 
politikasıyla yurt dışına ekonomik taşımacılığın da öncüsü 
konumunda yer alıyor. Müşterilerimiz, www.ptt.gov.tr 
adresindeki ‘’gönderi ücreti öğrenme’’ sekmesinden TURPEX 
yollama ücretlerine ulaşabiliyor. Herhangi bir TURPEX 
gönderisinin yollama ücreti; ağırlık, boyut ve varış ülkesi 
seçilerek kolayca hesaplanabiliyor.  

Gümrük çıkış işlemlerinde ek ücret yok

TURPEX gönderilerini mikro ihracat hizmeti kapsamında 
ulaştırmak isteyen göndericilerimiz, gerekli ek formları herhangi 
bir iş yerimizden temin edebildiği gibi hiçbir gümrük çıkış işlemi 
için de ek ücret ödemek zorunda kalmıyor.  

TURPEX hizmetimizle, kapsamında ticari eşya bulunan en uzun 
kenarı 1 metre, ağırlığı ise 30 kilogramla sınırlı ve kapsam değeri 
15.000 Euro'ya kadar olan yurtdışı varışlı gönderiler için, 
gümrük işlemleri mikro ihracat hizmeti kapsamında E-Ticaret 
Gümrük Beyannamesi (ETGB) düzenleyerek müşterilerimizin 
KDV iadesi almaları sağlanıyor ve gönderiye ilişkin ihracat 
gümrük işlemleri müşterilerimiz adına Şirketimizce yapılıyor. 

http://www.ptt.gov.tr


 
İş yerlerimizden gönderim sağlanıyor

Müşterilerine hızlı ve güvenli transfer olanağı sağlayan 
Şirketimiz; TURPEX hizmetiyle, gönderileri varış ülkesine göre 2 
ile 3 iş günü içerisinde teslim ediyor. Müşterilerimiz herhangi bir 
iş yerimizden TURPEX gönderimi için başvurabiliyor. TURPEX 
hizmetimizden faydalanmak isteyen göndericilerimizin, iş 
yerlerimizden temin edebilecekleri TURPEX kabul formunu 
doldurmaları yeterli. Müşterilerimizin ek evrak doldurmak 
zorunda kalmadan yapabilecekleri gönderi başvuruları için 
gerekli tüm belgeler kabul esnasında Şirketimiz sistemleri 
tarafından hazırlanıyor. Kabulden itibaren teslim oluncaya kadar 
anlık gönderi hareketleri www.ptt.gov.tr adresi gönderi 
sorgulama menüsü üzerinden izlenebiliyor.

http://www.ptt.gov.tr


PTTSPOR Yeni Sezona Hazır

PTTSpor Kadın Voleybol Takımımız, 2020-2021 sezonu kadro 
yapılanmasını tamamladı. PTT Spor Kulübü Başkanımız Sayın 
Ali İhsan Karaca, önemli isimlerle kadrolarını güçlendirdiklerini 
belirterek yeni sezonda iddialı olacakları mesajını verdi.
 
Sezon öncesinde yeni isimleri takıma katarak kadrolarını daha 
da güçlendirdiklerini ifade eden Sayın Karaca, sezona hazır 
olduklarını vurguladı. PTT Spor Kulübümüzün yeni sezona 
genç ve dinamik bir ekiple başlayacağını belirten Kulüp 
Başkanımız Sayın Karaca, “Eminim sporcu arkadaşlarım bu 
sezonda da ellerinden gelen gayreti gösterecek ve kulübümüzü 
en üst noktalara taşıyacaktır. Her yıl olduğu gibi yine en iyiyi 
hedeflediğimiz bu sezonda Filenin Güvercinleri büyük 
başarılara imza atacak” dedi.



Bu sezonun PTT Ailemiz için büyük önem ifade ettiğini 
kaydeden Sayın Karaca, “Bu yıl, kulübümüzün hamisi olan 
Posta ve Telgraf Teşkilatımızın kuruluşunun 180. yılı. Bu 
sebeple, sezon içerisinde kaydedeceğimiz her başarı bizim için 
daha anlamlı olacak” diye konuştu. 

 
Önemli İsimler PTTSpor Kadrosunda

Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden PTTSpor Kadın 
Voleybol Takımımız, iç transferde Başantrenörümüz Sayın 
Mehmet Bedestenlioğlu’nun sözleşmesini uzattı. Kadrosunu 
güçlendirme çalışmaları kapsamında Dominikli Lisvel Elisa Eve 
Meija, Bulgaristan Milli Takımı oyuncuları Hristina Rueseva ve 
Emiliya Dimitrova’yı transfer etti. PTTSpor, yerli yıldızları da 
bünyesine kattı; Cansu Aydınoğulları, Su Zent, Bahar Akbay, 
Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Yağmur Mislina Kılıç, Semra Özer ve 
Merve Tanyel gibi yerli oyuncularla sözleşme imzaladı. 



Gökyüzünün Güzellikleri PTT Pullarında

Şirketimiz tarafından “Gezegenler” konulu tek değerli anma 
pulu, Güneş sistemimizin büyüleyici güzellikteki sekiz 
gezegeninin NASA’dan temin edilen orijinal fotoğraflarıyla 
hazırlanan pul karnesi ile ilkgün zarfı 08 Eylül 2020 tarihinde 
tedavüle sunuldu.

8 Eylül 2020 tarihinde tedavüle sunulan "Gezegenler" konulu 
3,00 TL  (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz 
konusu pula ait 5,00 TL bedelli ilkgün zarfı, ayrıca (36 x 52 mm 
boyutunda)  3,00 TL  bedelli  8 adet  anma pulunun yer aldığı 
35,00 TL  bedelli  (139 x 155 mm) boyutunda pul karnesi; 
www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT 
iş yerlerinde satışa çıktı. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile 
aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacıbayram Mah. Atatürk Bulvarı 
No:3 Ulus Altındağ/ANKARA  adresinde  "GEZEGENLER 
08.09.2020 ANKARA"  ibareli ilkgün damgası kullanılmaya 
başlandı. 

http://www.filateli.gov.tr


Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya 
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını önlemek 
ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize gelmeden 
yapabilmeleri için; 8 Eylül 2020 tarihinde satışa sunulan ilkgün 
zarfını posta damgası ile talep eden müşterilerimize, 
www.filateli.gov.tr   adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 
ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak 
gönderilebilecek.

Müşterilerimizin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme 
Prosedürü’ne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve posta 
damgası talepleri,  8 Eylül  2020 itibarıyla 3 ay içerisinde 
Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

http://www.filateli.gov.tr


PTT AŞ’den "2020 Uluslararası Bitki 
Sağlığı Yılı" Konulu Anma Pulu

Şirketimiz tarafından "2020 Uluslararası Bitki Sağlığı Yılı" 
konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 24 Eylül 2020’de tedavüle 
sunuldu. 

24 Eylül 2020 tarihinde tedavüle sunulan "2020 Uluslararası 
Bitki Sağlığı Yılı"  konulu  3,00  TL    (36x52 mm boyutunda) 
bedelli anma pulu,   söz konusu pula ait  5,00  TL  bedelli 
ilkgün zarfı iş yerlerimizde ve www.filateli.gov.tr  web 
adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı. Söz 
konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul 
Müzesi Hacıbayram Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Ulus 
Altındağ/ANKARA adresinde "2020 Uluslararası Bitki 
Sağlığı Yılı 24.09.2020 Ankara" ibareli ilkgün damgası 
kullanılmaya başlandı.

http://www.filateli.gov.tr


Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya 
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını 
önlemek ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize 
gelmeden yapabilmeleri için; 24 Eylül 2020 tarihinde satışa 
sunulan ilkgün zarfını posta damgası ile talep eden 
müşterilerimize, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün 
tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde 
posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerimizin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli 
İşletme Prosedürü’ne uygun olması halinde) ilkgün damgası 
ve posta damgası talepleri, 24 Eylül 2020 itibari ile 3 ay 
içerisinde Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

http://www.filateli.gov.tr


PTT AŞ’den ‘’Türkiye-Endonezya 
Diplomatik İlişkilerin 70. Yılı’’ Konulu 
Özelgün Zarfı

Şirketimiz tarafından “Türkiye-Endonezya Diplomatik 
İlişkilerin 70. Yılı”  konulu özelgün zarfı 28 Eylül 2020 
tarihinde tedavüle sunuldu.

28 Eylül 2020  tarihinde tedavüle sunulan 
“Türkiye-Endonezya Diplomatik İlişkilerin 70. Yılı” konulu ve 
5,00 TL bedelli özelgün zarfı www.filateli.gov.tr adresinde, 
filateli cep uygulamasında ve iş yerlerimizde abone sayısı 
kadar satışa çıktı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT Pul 
Müzesi / Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No:3 Ulus 
Altındağ/ANKARA"  adresinde mesai saatleri içerisinde 
"Türkiye-Endonezya Diplomatik İlişkilerin 70. Yılı 
28.09.2020 ANKARA" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih 
damgası kullanılmaya başlandı. 

http://www.filateli.gov.tr


Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya 
destek olmak, iş yerlerimizde yoğunluk yaşanmasını 
önlemek ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini iş yerlerimize 
gelmeden yapabilmeleri için; 28 Eylül 2020 tarihinde satışa 
sunulan özelgün zarfını posta damgası ile talep eden 
müşterilerimize,  www.filateli.gov.tr     adresinden ürünün 
tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde 
posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerimiz, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli 
İşletme Prosedürü’ne uygun olması halinde) özeltarih 
damgası ve posta damgası talepleri, 28 Eylül 2020 itibarıyla 
3 ay içerisinde Şirketimize iletildiği takdirde karşılanacak.

http://www.filateli.gov.tr


Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olan Şirketimiz, 
hizmet ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. 
Bu kapsamda Eylül ayında PTT Başmüdürlükleri bünyesinde 
Ankara, Bingöl, Eskişehir ve Kocaeli illerinde yeni iş yerleri 
hizmete açıldı.

Yeni Açılan İş Yerleri

e-bulten@ptt.gov.tr

mailto:e-bulten@ptt.gov.tr
https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/BilgiBankasi.aspx#ptt_yayinlarimiz
https://www.ptt.gov.tr
https://twitter.com/PTTKurumsal
https://www.facebook.com/Ptt.Kurumsal/
http://instagram.com/pttkurumsal



