
                 Kolektif Avantaj Üyeleri İçin 
 

7.1 -ÜNSPED PAKET SERVİSİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 7.2–     

Bir UPS Şirketidir. (Sözleşmede kısaca GÖNDERİCİ olarak  anılacaktır.) 

(Sözleşmede kısaca UPS olarak anıkacaktır.) Adres: Posta Kodu:    

Adres : Mevlana Caddesi No. 85 K. 2/3 34015 Zeytinburnu - İstanbul GÖNDERİCİ’nin adres bilgileri ile fatura bilgileri aynı , veya ; 

Telefon: 0 212 413 22 22 Fatura adresi: Posta Kodu:    

Faks : 0 212 414 02 11 Telefon:  Faks:    

E-mail : upstrsatis@ups.com E–mail: (UPS'in kampanyaları, hizmet bilgilendirmeleri ve duyuruları hakkında bilgi almak istiyorsanız lütfen e-mail adresinizi yazınız.) 

www : www.ups.com.tr İlgili Kişiler:    

Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler Vergi No: 917 001 4856 Vergi Dairesi: Vergi No: Sektör:   

Müşterinin adres bilgileri ile fatura bilgileri aynı veya ; Fatura Adresi : 

1- Müşterinin Export (giden gönderiler için) UPS’ye yapacağı ödemelerin günleri : 

a- UPS Cari Hesabının kapanacağı günler : Faturaları ; Tanzim Tarihinden   itibaren gün içinde ödenecektir. 

b- UPS Cari Hesabının kapanacağı günler : Her   ayın günlerinde veya her  ayın günlerinde ödenecektir. 

c- UPS Cari Hesabının kapanacağı günler : Her hafta ödenecektir. 
d- UPS Cari Hesabının kapanacağı günler :Takip eden    ayın de ödenecektir. 

    gün vadeli çek ile ödeyecektir. 
Nakit, Havale (EFT) ile ödeyecektir. 

Kredi Kartı ile ödeyecektir. 
 

2- Müşterinin İmport (gelen gönderiler için) UPS’ye yapacağı ödemelerin günleri : 

a- UPS Cari Hesabının kapanacağı günler : Faturaları ; Tanzim Tarihinden   itibaren gün içinde ödenecektir. 

b- UPS Cari Hesabının kapanacağı günler : Her   ayın günlerinde veya her  ayın günlerinde ödenecektir. 

c- UPS Cari Hesabının kapanacağı günler : Her hafta ödenecektir. 

    gün vadeli çek ile ödeyecektir. 
Nakit, Havale (EFT) ile ödeyecektir. 

Kredi Kartı ile ödeyecektir. 

 

 

 

 
 

 

Otomatik Uğrama varsa Başlama Tarihi Periyot Gün Saat    

İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda hal mercii Mahkeme ve İcra Daireleri’dir. 

İşbu 2 (iki) sayfa  sözleşme tarihinde taraflarca bir asıl ve bir suret olarak imzalanarak ekleriyler birlikte yürürlüğe  girmiştir. 

SATIŞ TEMSİLCİSİ MÜŞTERİ KAŞE İMZA 

1- FİYAT LİSTESİ BİLGİLERİ : EXPORT 

a- Ödemesi müşteri tarafından yapılacak UPS standartları dahilindeki Gönderiler (Export) 

için iş bu sözleşme ekinde bulunan aşağıda kodları verilmiş fiyat listeleri uygulanacaktır. 

Express Plus Kodlu, Express  Kodlu 

Express Saver Kodlu, Expedited Kodlu, 

Express Freight Kodlu 

b- Anılan fiyatlarımıza, faturalarımızda aşağıda belirtilmiş oranlarda ilave yapılacaktır. 

1- Export (Giden) gönderiler için ; MFL fiyat listesi üzerinden hesaplanacak olan ; 

% Fuel surcharge, % Security surcharge, 

2- FİYAT LİSTESİ BİLGİLERİ : IMPORT 

a- Ödemesi müşteri tarafından yapılacak UPS standartları dahilindeki Gönderiler (Import) için iş 

bu sözleşme ekinde bulunan aşağıda kodları verilmiş fiyat listeleri uygulanacaktır. 

Express Plus Kodlu, Express  Kodlu 

Express Saver Kodlu, Expedited Kodlu, 

Express Freight Kodlu 

b- Anılan fiyatlarımıza, faturalarımızda aşağıda belirtilmiş oranlarda ilave yapılacaktır. 

1- Import (Gelen) gönderiler için ; MFL fiyat listesi üzerinden hesaplanacak olan ; 

% Fuel surcharge, % Security surcharge, % Transfer Fee 

mailto:upstrsatis@ups.com
http://www.ups.com.tr/


A– TARAFLAR: İşbu sözleşmenin tarafları 2. sayfada bilgileri detaylı olarak verilmiş bulunan UPS ve Müşteri’dir. 

B– SÖZLEŞMENİN KONUSU: İşbu sözleşmenin konusu Müşteri’nin göndereceği (Export) ve kendisine gelecek (İmport) zarf, pak ve paket v.s. kargo’nun işbu sözleşme ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir bütünü olan UPS Yurt Dışı Taşıma Koşulları çerçevesinde UPS’nin kapıdan kapıya 
taşıma hizmetidir. 

C– FATURALAMA: Hizmeti verilen kargonun navlun bedeli taşıma şekline göre UPS tarafından Müşteri’ye fatura çıkartılır. Fiyat listelerinde verilen fiyatlar standart taşımaya esas fiyatlar olup, standart taşıma dışında meydana gelen uzak bölge teslimatı farkı, ek hizmet bedelleri, limit aşım 
ücretleri, özel hizmet bedelleri, gümrüklerle ilgili vergi ve masraflar, ek ücretler ve de surcharge oranları faturalama sırasında navlun bedellerine ilave edilerek faturalar tanzim edilir. Müşteri, paketlerini UPS’ye verdiği ve UPSden aldığı tarihteki kur üzerinden değil, 

faturalamanın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış kuru üzerinden USDolar karşılığı TL. cinsinden çıkartılmasını kabul ve taahhüt eder. Yurt dışı gönderileri navlun bedelleri KDV’den muaf olduğundan UPS faturaları altında KDV hesap edilmeyecektir, ancak KDV 
uygulamalarında bir değişiklik olduğu takdirde Müşteri’ye aynen yansıtılacaktır. 

D– ÖDEME ŞARTLARI: Müşteri, UPS tarafından tanzim olunan fatura bedellerini, işbu sözleşmenin 2.inci sayfasında belirtilen ödeme günlerinde ve işaretlendiği şekli ile yapacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Müşteri, her bir fatura bedelini işbu sözleşmede belirtilen ödeme 
günlerinde ve işaretlendiği şekli ile yapmadığı takdirde; ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak aylık % 2,5 (yüzde ikibuçuk) oranındaki vade farkı tutarını ödemeyi kabul beyan ve taahhüt etmiştir. Müşteri, sözleşmedeki bu hüküm gereği UPS tarafından hesap edilip vade farkı 
faturasına mevzuu edilen aylık % 2,5 (yüzde ikibuçuk) oranındaki vade farkı miktarına ve vade farkı faturasına her hangi bir itirazda bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. Ödemelerin sözleşme ile kararlaştırılan sürelerde yapılmaması durumunda vadenin 
dolmasından itibaren UPS’nin yazılı ihbarına müteakip, Müşteri’nin 7’nci gün sonunda ısrarını devam ettirmesi halinde cari hesap borç bakiyesini meydana getiren faturalardaki indirimi iptal etme hakkı saklıdır. Yasal takibe geçilmesi durumunda UPS alacağını Türk Lirası veya 
USDolar cinsinden takibe koyabilme yetkisine sahiptir. 

E– FİYATLANDIRMA: Müşteri’ye uygulanacak fiyat listeleri ve surcharge oranları bu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olan revize formları ile belirlenmiştir, bunun dışında olan ve Müşteri’nin elinde bulunan fiyat listeleri geçersiz addedilecektir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten 
itibaren bu fiyatlar ve oranlar Müşteri için uygulanmaya başlanacaktır, uygulamaya konan bu fiyat listeleri Müşteri’nin bildirdiği gönderi (Export / İmport) sıklığı ve ciro hacmi doğrultusunda hazırlanmış olup, bu gönderi (Export / İmport) sıklığı ve ciro hacminde (Export / İmport) 
bir değişiklik olduğu takdirde UPS’nin bu fiyat listelerinden indirimi çoğaltma, azaltma veya kaldırma ve de derhal uygulama hakkı saklıdır. Müşteri işbu sözleşme ile günün şartlarına ve içtimai durumuna göre UPS’in uygulayacağı artan ve azalan surcharge oranlarını ve UPS’in 
fiyat değişikliklerini kabul eder. Anılan fiyatlar standart gönderi fiyatlarıdır, surcharge oranlarını, uzak bölge teslimatı, ek hizmet bedelleri, limit aşım ücretleri, özel hizmet bedelleri ve ek ücretleri içermez. 

F– DİĞER: 

1– Sözleşmede yer alan fiyatlar ödemenin Müşteri tarafından yapılacağı giden (Export) ve gelen (İmport) gönderileri kapsar. Taşıma ücretlerinin alıcı veya üçüncü kişi tarafından ödeneceği gönderileri, alıcıların veya üçüncü kişilerin ödemeyip geri gelen gönderi bedellerini kapsamaz. 

2– Müşteri, işbu sözleşme ile kendisi ödemeli dışında Collect (karşı ödemeli), Third Party (3.kişi ödemeli), şeklinde gönderilerini UPS ile taşıtabilir. Ancak; ödemeli olarak gönderi yapan Müşteri taşıma ücretlerinin alıcı veya 3.kişi tarafından ödenmemesi durumunda bu ücretleri ödemekle 
yükümlü olduğunu, Collect veya Third Party gönderilmiş pak veya paketin alıcıya teslim edilmiş olmasının bu yükümlülüğü ortadan kaldırmayacağını, ödeyeceği fiyatların ve tutarın alıcıya uygulanacak olan fiyatlar ve tutarlar olduğunu baştan itibaren kabul ve taahhüt eder. 
Müşteri’nin taşıma ücretlerini alıcı veya 3.kişi tarafından ödenmesi şekli ile yaptığı ancak alıcı veya 3.kişi tarafından ücretinin ödenmediği durumlarda UPS faturası beher gönderi için ayrı olarak çıkartılacak ve Müşteri’ye ibraz edilecektir. 

Collect ve Third Party taşımada alıcının veya üçüncü kişinin gönderi ücretini ödememesi halinde taşıma tarihi ile gönderi ücretlerinin Müşteri’ye fatura edilmesi arasında, taşıyıcı firmanın uyguladığı prosedürler sebebiyle bir zaman geçmektedir. Bu zaman süresi ne olursa 
olsun hiçbir aşamada Müşteri tarafından taşıyıcı aleyhine kullanılamaz. 

3– Müşteri’nin karşı ödemeli gönderilerde, alıcının gönderiyi kabul etmemesi durumunda gönderinin tekrar kendisine gelmesi için yazılı bir talimat vermesi halinde alıcıya uygulanacak fiyatlar ve tutar üzerinden gidiş geliş ücretinin fatura edilmesi şartıyla gönderi tekrar Müşteri’ye teslim edilir. 

4– Müşteri işbu sözleşme ile alıcı ülkede çıkacak tüm vergi ve resimleri Kendisi , Alıcı (Collect), Üçüncü Kişi (Third Party) tarafından ödenmesi talimatını verebilir. Müşteri vermiş olduğu alıcı ülkede çıkacak tüm vergi ve resimlerin alıcı veya üçüncü kişi ödemeli talimatlarında tüm vergi ve 
resimlerin alıcı veya üçüncü kişi tarafından ödenmemesi halinde düzenlenen UPS faturasını nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri alıcıya çıkacak olan vergilerin kendisi tarafından ödeneceği talimatını verdiği takdirde gönderilen emtianın alıcı ülkede çıkan 
tüm vergi ve resimleri için düzenlenen UPS faturasını nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri kendisine tanzim edilmiş bulunan bu tip faturalar için ilave belge istediği takdirde Yurt Dışı UPS’nin Türkiye UPS’ye kesmiş olduğu faturaları kesin delil olarak 
kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder. Gönderinin teslim tarihi ile fatura tarihi arasında taşıyıcı firmanın uyguladığı prosedürler sebebiyle bir zaman geçmektedir, bu zaman süresi ne olursa olsun hiçbir aşamada Müşteri tarafından taşıyıcı aleyhine kullanılamaz. Müşteri vermiş 
olduğu alıcıya çıkacak olan vergilerin Kendisi veya Üçüncü Kişi (Third Party) tarafından ödeneceği talimatına istinaden talimat ek ücretini ayrıca ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

5– UPS ile Müşteri’ye ödemeli olarak başka ülkelerden gelen gönderilerin taşıma ücretleri her gönderi için bir defada fatura edilecektir. Başka ülkelerden gelen gönderiler için taşıma ücretlerinden aksine bir sözleşme yok ise herhangi bir nam ve isim altında indirim uygulanmaz. Bu tip 
gönderilerde ilgili ülkelerdeki UPS standart fiyat listesinde belirtilen taşıma ücreti baz alınır. Gelen paket faturaları gönderi tesliminde nakden ve defaten ödenecektir. Gelen gönderiler için bir vadeli ödeme şekli uygulanacaksa bu vade ve ödeme şekli bu sözleşmenin ayrılmaz bir 
bütünü olan revize formu ile kayıt altına alınacaktır. 

6– Müşteri işbu sözleşmeyi imzalamakla aynı zamanda Waybill üzerinde ve World Ship programı içinde bulunan UPS Taşıma Koşul ve Kurallarını da kabul ettiğini taahhüt etmektedir. 

7– UPS’nin Yurt Dışı Taşıma Koşulları’nda değişiklik yapma hakkı saklıdır. www.ups.com internet adresinden yayınlanacak olan bu değişiklikleri Müşteri kabul ve takip edeceğini taahhüt eder. 

8– Müşteri gönderisini (Export / İmport) UPS dışında başka bir yere sigorta ettirdiği takdirde yapmış olduğu gönderinin (Export / İmport), kayıp, hasar ve eksikliği halinde doğacak zayi ve hasarın tazmin bedelini sigorta yaptırdığı şirketin UPS’ye hiçbir şekilde rücu etmeyeceğini ve sorumluluk 
atfetmeyeceğini vede sigorta yaptırdığı şirketin imza altına aldığı bu sözleşmeden bilgidar olacağını taahhüt eder. Müşteri gönderisi (Export / İmport) ilgili olarak UPS dışında başka bir sigorta şirketine gönderisini (Export / İmport) sigorta ettirdiği takdirde sigorta poliçesi üzerine 
; “UPS ile gönderilen gönderiler (Export / İmport) ile ilgili olarak kayıp, hasar ve eksikliği halinde doğacak zayi ve hasarın tazmin bedelini UPS’ye hiç bir şekilde rücu etmeyeceğiz ve sorumluluk atfetmeyeceğiz” diye yazdıracak ve sigorta poliçesinin bir suretini gönderi 
(Export / İmport) evrakları ile birlikte UPS’ye verecektir. Müşteri gönderi (Export / İmport) evrakları ile birlikte bu maddede yer alan şekli ile bir sigorta poliçesi vermediği takdirde bu Müşteri’nin gönderiyi (Export / İmport) başka bir sigorta şirketine sigorta yaptırma- dığı anlamına 
gelecektir. 

9– Gönderilerde UPS Operasyon merkezlerinde yapılmış olan ölçüm ve tartı sonuçları esas alınacaktır. Bu operasyon merkezlerinde yapılan ölçüm ve tartı sonuçlarının kontrolleri sırasında meydana gelen farklar “Eksik Kesilen Gönderi Bedeli” olarak bilahare fatura edilecek olup Müşteri bu tip 
faturalara her hangi bir itirazda bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. 

G– GİZLİLİK: Taraflar birbirlerinden elde ettikleri bilgi ve belgeleri her ne şekilde olursa olsun 3. kişilere vermemeyi, kullandırmamayı kabul ve taahhüt ederler. İşbu sözleşme; her ne şekilde sona ererse ersin, gizliliği düzenleyen bu madde, gizlilik sözleşmesi olarak varlığını devam ettirir. 

H- Vergi, Resim, Harç Ve Sair Ücretler: İşbu Sözleşme’nin tanzimi ile doğacak Damga Vergisi sorumluluğu tarafların kendilerinde kalan nüshası ile sınırlıdır. İşbu Sözleşme ve/veya Sözleşme ile kurulan hukuki/ticari ilişki dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ödenmesi 
gereken/gere- kebilecek ve/veya UPS’nin maruz kalacağı mevcut veya ileride tahakkuk edecek tüm vergiler, harçlar, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’ndan doğan Evrensel Hizmet Bedeli giderleri, İdari Ücret giderleri ve diğer arızi giderler de dahil olmak üzere her türlü 
masraflar GÖNDERİCİ tarafından karşılanacak olup, gönderici bu tutarlardan oluşacak ilave ücretleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

I– SÜRE ve İHTİLAFLAR: 

2– SÜRE: İşbu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve 1 (bir) yıl süresince geçerlidir. Taraflardan birinin, sözleşme süresinin bitiminden 7 gün öncesinden sözleşmenin yenilenmeyeceğine ilişkin yazılı beyanı yoksa sözleşme aynı şartlarda bir yıl daha uzatılmış sayılacaktır. Sözleşme 
şartlarından birinin veya birkaçının Müşteri tarafından ihlali veya Müşteri’nin 3 ay boyunca herhangi bir gönderi yapmaması halinde UPS’nin işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak ve Müşteri’ye herhangi bir bildirim yapmadan fesh etme hakkı saklıdır. Sözleşmenin feshini müteakip 
tarafların birbirleri lehine henüz sonuçlanmamış taahhütleri var ise, sözleşme bu taahhütlerin sona ermesine kadar geçerliliğini koruyacaktır. 

3– İHTİLAFLAR: Anlaşmazlık durumlarında Müşteri, UPS’nin kanuni ve ticari defterleri ile taşımaya ait tüm kayıt ve belgelerini kesin delil olarak şimdiden kabul eder. Sözleşmede Müşteri’nin beyan ettiği adres, resmi faaliyet ve ikametgah adresidir. Bu adreste bir değişiklik olduğu takdirde 
değişiklik yazılı olarak bildirilmediği sürece sözleşmede beyan edilen bu adrese yapılan resmi yazışma ve tebligatlar bu adreste Müşteri’ye yapılmış kabul edilir. 

 
EKLER: 1– UPS Yurt Dışı Taşıma Koşulları, 

2– Sözleşmede yer alan fiyat listeleri. 
 

UPS:(TARİH MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ) MÜŞTERİ: (Tarih + İmzalayan Yetkilinin Adı Soyadı + İmza + Kaşe ) 
(Asıl UPS’ye) 

http://www.ups.com/

