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Şirketimiz tarafından Elektronik Tebligat Yönetmeliği

esaslarına göre başlatılan Ulusal Elektronik Tebligat

Sistemi (UETS) zamandan ve maliyetten tasarruf

sağlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet

gösteren ve dijital hizmet ağını her geçen gün genişleten

Şirketimizin tebligatları elektronik ortamda ulaştırmayı

sağlayan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) hizmetine

kamu kurumları, tüzel veya bireysel kişiler başvuru

yapabiliyor.

PTT’NİN UETS HİZMETİNE MOBİL

UYGULAMALAR ÜZERİNDEN ERİŞİM

SAĞLANABİLİYOR



Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olan tüzel kişiler

ve kamu kurumları, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir

ay içinde Şirketimize online yada iş yerlerimiz üzerinden

başvurarak uygulamadan yararlanabiliyor.

BİREYSEL BAŞVURULAR ONLİNE ORTAMDA

YAPILABİLİYOR

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi hizmetimizden faydalanmak

isteyen müşterilerimiz iş yerlerimize giderek başvuruda

bulunabiliyorlar. Gerçek kişi adına yapılacak olan UETS

başvuruları için ise elektronik veya mobil imza ile online

başvuru yapılabiliyor. Müşterilerimiz online başvuru

işlemlerini, www.etebligat.gov.tr adresindeki “Online Başvuru”

linkinden gerçekleştirebiliyor. Tebligatın elektronik yolla

yapılması zorunluluğu bulunmayan tüzel kişiler ise elektronik

tebligat adresi almak için iş yerlerimize gelerek başvuru

yapabiliyor.

ELEKTRONİK TEBLİGATLARA MOBİL UYGULAMADAN

KOLAYCA ERİŞİLEBİLİYOR

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ne (UETS) müşterilerimiz

www.etebligat.gov.tr veya ptt.etebligat.gov.tr adresinden

ulaşabiliyor. Hesap sahipleri; “TC Kimlik No ve şifre”, “E-

İmza”, “Mobil İmza” kullanarak ya da E-devlet üzerinden

sisteme giriş yapabiliyor.

Ayrıca hesap sahipleri, Google Play Store’da ve Apple

Store’da yer alan UETS mobil uygulaması ile elektronik

tebligatlarına mobil cihazlardan kolayca ulaşabiliyor.

https://www.etebligat.gov.tr/
https://www.etebligat.gov.tr/
https://ptt.etebligat.gov.tr/login


Şirketimizin, Almanya ve İngiltere Posta Teşkilatlarıyla

yaptığı anlaşma kapsamında Küçük Paket gönderileri

Almanya ve İngiltere’ye artık daha uygun fiyatlarla

gönderilebilecek.

Müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda uygun hizmet

alternatiflerinin sunulması kapsamında, Almanya ve İngiltere

varışlı gönderilerde yeni bir uygulama olan “Teslimi Takipli

Gönderi” hizmetine başlanıyor. Böylece hem mevcut hizmet

ücretlerinde indirime gidilirken hem de yeni bir hizmet

alternatifi sunularak müşterilere kolaylık sağlanması

hedefleniyor.

PTT’DEN ALMANYA VE İNGİLTERE’YE

GÖNDERİLEN KÜÇÜK PAKETLERE

ÖZEL İNDİRİM



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren

Şirketimiz, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için

çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin dört bir yanında

gönderileri adreslere teslim eden Şirketimiz, yurt dışı

gönderilerinde de müşterilerine uygun fiyatlı gönderim imkânı

tanıyor. Almanya ve İngiltere Posta Teşkilatlarıyla yapılan

anlaşma kapsamında, Almanya varışlı gönderilerde 2

kilograma kadar, İngiltere varışlı gönderilerde ise 5 kilograma

kadar olan paketlerde indirim sağlanıyor.

GÖNDERİLERİN AĞIRLIĞI İNDİRİM ORANINI BELİRLİYOR

Almanya varışlı kayıtlı küçük paketlerde 500 gr’da %5, 1000

gr’da %7, 2000 gr’da %17; kayıtsız küçük paketlerde 2000

gr’da %18, 2000 gr (yüzey) gönderilerinde ise %12 indirim

sağlanıyor. İngiltere varışlı kayıtlı küçük paketlerde de 3000

gr’da %40, 4000 gr’da %36, 5000 gr’da ise %32 indirim

imkânı tanınıyor.



Şirketimiz tarafından “Dünya İnsan Hakları Günü” konulu

özelgün zarfı 10 Aralık 2022 tarihinde tedavüle sunuldu.

Şirketimiz tarafından 10 Aralık 2022 tarihinde “Dünya İnsan

Hakları Günü” konulu özelgün zarfı 15 TL bedelle abone

sayısı kadar iş yerlerimizde, Şirketimize ait www.filateli.gov.tr

web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul

Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus

Altındağ/ANKARA adresinde “Dünya İnsan Hakları Günü

10.12.2022 ANKARA” ibareli özelgün zarfına ait özel tarih

damgası kullanılmaya başlandı.

PTT'DEN “DÜNYA İNSAN HAKLARI

GÜNÜ” KONULU ÖZELGÜN ZARFI

https://www.filateli.gov.tr/


Şirketimiz tarafından “Enerji Tasarrufu Günü” konulu

özelgün zarfı 14 Aralık 2022 tarihinde tedavüle sunuldu.

Şirketimiz tarafından 14 Aralık 2022 tarihinde “Enerji

Tasarrufu Günü” konulu 15 TL bedelli özelgün zarfı iş

yerlerimizde, Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web adresinde

ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul

Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus

Altındağ/ANKARA adresinde “Enerji Tasarrufu Günü

14.12.2022 ANKARA” ibareli özelgün zarfına ait özel tarih

damgası kullandırılmaya başlandı.

PTT’DEN “ENERJİ TASARRUFU

GÜNÜ” KONULU ÖZELGÜN ZARFI

https://www.filateli.gov.tr/


Şirketimiz tarafından "Doğadaki Ortak Yaşam" konulu

anma pulu ve ilkgün zarfı 14 Aralık 2022 tarihinde

tedavüle sunuldu.

Şirketimiz tarafından 14 Aralık 2022 tarihinde "Doğadaki

Ortak Yaşam" konulu 2x7,50 TL bedelli (38 x 38 mm/ 36x52

mm boyutunda) anma pulu ve söz konusu pula ait 22,50 TL

bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar iş yerlerimizde,

Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep

uygulamasında satışa sundu.

PTT'DEN “DOĞADAKİ ORTAK

YAŞAM” KONULU ANMA PULU VE

İLKGÜN ZARFI

https://www.filateli.gov.tr/


Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul

Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus

Altındağ/ANKARA adresinde "Doğadaki Ortak Yaşam

14.12.2022 ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullanılmaya

başlandı.



Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan Şirketimiz,

hizmet ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu

kapsamda Aralık ayında PTT Başmüdürlükleri bünyesinde

İstanbul’da yeni iş yerlerimiz hizmete açıldı.

PTT’DEN TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE

KESİNTİSİZ HİZMET



Tüm görüş ve önerilerinizi e-bülten@ptt.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

Dergilerimizi ve diğer yayınlarımızı incelemek için lütfen buraya tıklayın.

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