
 

sözleşme tarihli, imzalı ve kaşeli olarak) GÖNDERİCİ ‘ye teslim edilmiş olan; GPP/Parça Başı   ,Desi   ,GCC Parça
Başı      , Desi      , ACC Parça Başı      , Desi      , TP Parça Başı       ,Desi       Özel Fiyat Listeleri esas

olarak alınacaktır. 

Bedelleri faturalarımızda İlave edilecektir. 
a ve b bentlerinde bahsi geçen ve sözleşme ekinde GÖNDERİCİ ‘ye teslim edilmiş olan fiyatların artış periyotları: 

 

 
, Aylık   

 

     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:   

8 – Sözleşmenin Konusu: İşbu sözleşmenin konusu GÖNDERİCİ’nin göndereceği ve kendisine gelecek v.s. kargo’nun işbu sözleşme, bu sözleşmenin ayrılmaz bir bütünü olan UPS Yurtiçi 
Taşıma Koşulları, revize formları ve UPS’nin sahip olduğu taşıma belgeleri çerçevesinde UPS’nin taşıma hizmeti ve tarafların bunlarla bağlı olduğu yükümlülükleridir. 

9 – Ödeme: 

9.1 – GÖNDERİCİ’nin UPS’ye yapacağı ödemelerin günleri : 

a - Faturayı takiben gün sonra haftanın (Pazartesi – Salı - Çarşamba – Perşembe - Cuma - Cumartesi) gününde ödenecektir 

b -  günü dolan faturaları her ayın günü takip eden ve günü takip eden (Pazartesi – Salı – Çarşamba – Perşembe - Cuma - Cumartesi ) gününde ödenecektir. 

c - Ayın günün’den önceki faturları her ayın gunu takip eden (Pazartesi – Salı - Çarşamba – Perşembe - Cuma - Cumartesi) gününde ödenecektir. 

UPS ayın günü ödenecektir. (Pazartesi – Salı - Çarşamba – Perşembe - Cuma) 

UPS ayın belirli haftası 1.  2.  3.  4.  (Pazartesi – Salı - Çarşamba – Perşembe - Cuma) 

 
9.2 – GÖNDERİCİ UPS’ye yapacağı ödemeleri yukarıdaki ödeme günlerinde aşağıda işaretlendiği şekli ile yapacaktır : 

a -  gün vadeli çek ile ödeyecektir. 

b - Nakit, Havale (EFT) ile ödeyecektir. 

c - Kredi Kartı ile ödeyecektir. 

 
 

 
Giden Peşin 
Ödemeli GPP 

Giden Alıcı 
Ödemeli GCC 

Gelen Alıcı 
Ödemeli ACC 

TOPLAM 

Desi Desi Desi  
Paket Paket Paket  

 

 

12 – Operasyon Ve Raporlama Bilgileri : 

12.1 Otomatik Uğrama: Var Yok  Otomatik Uğrama Varsa: Saat / ; Cumartesi: Var Yok  Otomatik Uğrama varsa: Saat /   

12.2.1–Fatura Raporu: a– Parça Bazında  , b– Gönderi Bazında    YETKİLİ       

12.2.2–Fatura Detayı: a– Kişi  , b– Şehir İçi / Dışı , c– Gönderi Tipi ,d– Ödeme Şekli  YETKİLİ      

12.2.3– E –raporlar: a– E-fatura , b– Cari Bakiye ve Hesap Özeti  , c– Teslim edilen paketler , d– Teslim edilemeyen paketler ,e– UPS’ye verilen paketler     

YETKİLİ    
13– İhtilaflar, Onay, Süre: İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda hal mercii Mahkeme ve İcra Daireleri’dir. İşbu 13 madde ve 2 (iki) sayfadan ibaret sözleşme 

  / / tarihinde taraflarca bir asıl ve bir suret olarak imzalanmış olup ekleri ile birlikte imzalandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. 3 aylık deneme süresini takiben 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. 

 
UPS: (Tarih+UPS Yetkilisinin Adı Soyadı + İmza + Kaşe) GÖNDERİCİ: (Tarih+İmzalayan Yetkilinin Adı Soyadı+İmza+Kaşe) 

 
 
 

 
Ekleri: 1 – Fiyat Listeleri : [ 1.a.Özel Fiyat Listeleri (11.a’da yer alan), 1.b.Palet Fiyat Listesi (11.b’de yer alan), 1.c.Yurt İçi Acil Express (Domestic Express)Fiyat Listesi (11.b’de yer alan), 1.d Kurumsal, Bireysel, Palet ve Yurt İçi Acil Express 
(Domestic Express) Bölge Tablosu, 1.e. Yükseltilmiş Hizmetler ve Standart Dışı Hizmet Fiyat Listesi (11.b’de yer alan) ],   2 – Uzak Bölge Listesi,  3 – İl bazında teslimat süreleri. 4 – Mal Bedeli Tahsilatlı Teslimat Protokolü (    )   (Asıl 
UPS’ye) 

 
 
 
 
 
 

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


 
YURT İÇİ TAŞIMA ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 
1 – HÜKÜMLER  

 
 
3.4 GÖNDEREN tarafından yapılan gönderimlerin alıcı tarafından kabul edilmemesi halinde gönderim GÖNDEREN’e iade edilir bu durumda gidiş ücreti 

1.1 Gönderiler GÖNDEREN tarafından toplu halde sayılarak ve adres etiketleri ile barkod numaraları pakete yapışmış olarak liste halinde UPS ‘ye 
verilecektir. 

1.2 Gönderinin ambalajlanması ve sorumluluğu GÖNDEREN’e aittir. Ambalajı yetersiz paketlerin bozulmasından ve bu sebeple oluşacak zararlardan UPS 
sorumlu değildir. 

1.3 GÖNDEREN, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve FİATA kuralları gereği taşınması yasaklı maddeler ile taşınması izne tabi maddeleri UPS’ ye 
vermeyece- ktir. UPS’nin bilgisi dışında verilecek bu tip bir gönderi ile ilgili olarak oluşacak maddi ve manevi olumsuzluklardan GÖNDEREN sorumludur. 

1.4 Paket teslimatı etikette belirtilen adreste teslim almayı kabul eden şahsa imza karşılığı tarih ve saat kaydedilip gerçekleştirilecektir. Bu hususun 
ikmali ile UPS’nin taşıma yükümlülüğü son bulmuş olacaktır. 

1.5 GÖNDEREN gönderdiği ticari kargoların, sevk irsaliyesi ya da faturalarını UPS’ye vermek zorundadır. 

1.6 GÖNDEREN alıcısına UPS’nin taşıma numarasını vermesi durumunda alıcı UPS’nin Web sayfasından paketinin taşıma bilgilerine ulaşabilecektir. 

Bu suretle UPS’nin taşıma süreci ile ilgili olarak kanunda tanınan bildirim yükümlülüklerini yerine getirdiği kabul edilir. UPS ayrıca bir bildirimde bulunmaya- 

caktır. 

1.7 UPS Taşıma Standartlarında bir paketin azami ağırlığı 70 kg. , azami çevre ölçüsü 330 cm, azami boyu (en uzun kenarı) 160 cm olmalıdır. 

1.8 Bir paketin azami ağırlığı 70 kg. ile 100 kg, azami çevre ölçüsü 330 cm ile 405 cm, azami boyu (en uzun kenarı) 160 cm ile 270 cm olması halinde 

gönderi bu ölçülerden birini dahi taşısa o gönderiye Büyük Paket Ücreti, Büyük Paket ölçülerinin üst sınırlarını aşan gönderiler için ise Limit Aşımı Ek 

Ücreti uygulanacaktır. 

Çevre Ölçüsü (cm.) = En uzun kenar (cm) + [ (genişlik (cm) x 2) + (yükseklik (cm) x 2) ] 

1.9 Mukavva kutu içine yerleştirilmemiş her türlü emtia, her türlü çuval gönderisi, ürün hassasiyetinden dolayı otomatik ayrım bantlarına konulamayan 
Plazma/LED/LCD televizyonlar için Ek Elleçleme Ücreti uygulanacaktır. 

1.10 Altında fiziki olarak palet bulunan her türlü gönderi için Palet Fiyat Listesine istinaden Palet Ücreti uygulanacaktır. 
1.11 Cumartesi, Pazar, yerel tatiller, milli ve dini bayramlar taşıma süreleri açısından iş günü addedilemez. 

1.12 Bir gönderi UPS’nin belirleyeceği ara duraklar kullanılarak aktarma olmak suretiyle taşınabilir. 

1.13 UPS alıcı hakkında yeterli bilgi bulunmayan, iyi paketlenmemiş, taşıma sırasında etrafındaki paketlere zarar verebilecek veya evrakları eksik olan 
paketleri reddetme, aldıktan sonra fark edildiğinde sevk etmeme hakkını saklı tutar. 

1.14 UPS adres ve ödeme gibi bilgileri gelmemesi durumunda paketleri sevkıyata çıkarmama hakkını saklı tutar bu nedenle oluşacak aksaklıklardan 
UPS sorumlu tutulamaz. 

1.15 GÖNDEREN’ in UPS’ ye nakliye ile ilgili kullanmak üzere verdiği UPS ilgili şehir ofislerine transfer edebilir. UPS bu bilgileri kanunlarda gerek 

görüldüğü üzere istendiği takdirde resmi makamlara vermekle yükümlüdür. Bunun dışında bilgiler UPS’nin koruması altında kalacaktır, bu bilgilerin 

başka amaçlarla kullanılmaması için UPS her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. 

1.16 GÖNDEREN, kapalı ambalaj içerisinde UPS’ye teslim ettiği ve çeşitli sebeplerle muhteviyatı kontrol edilemeyen gönderilerinin UPS tarafından 

“ihtirazı kayıtlı” olarak alındığını kabul ve taahhüt eder. Ambalajında hasar emaresi olmaksızın alıcıya ulaştırılan gönderide teslimat sırasında veya 

sonrasında hasar tespiti söz konusu olursa ve aksi takdirde açık bir delil olmadıkça hasarın taşıma sürecinde oluşmadığı kabul edilecektir. 

1.17 Tamir maksadıyla servis v.s. yerlere gönderilen gönderiler, çeşitli sebeplerle GÖNDEREN’e iade edilen gönderiler ( seri sonu iadesi, teşhir malı, 

hasar sebebiyle iade, v.s. gönderiler ) göndericisi tarafından hasar tespiti yapılmaksızın kapalı ambalaj içerisinde UPS’ye teslim edildiği takdirde aksi 

yönde kuvvetli bir delil olmadıkça taşıma sürecinde hasar gördüğü iddiasıyla tazmin talebine konu edilemez. 

1.18 UPS tarafından kapalı olarak (ihtirazı kayıtlı) teslim alınan gönderilerin kayıp olması halinde gönderinin muhteviyatını ispat yükümlülüğü 
gönderenin sorumluluğunda olacaktır. 

1.19 UPS’nin Yurtiçi Taşıma Koşulları’nda değişiklik yapma hakkı saklıdır. www.ups.com.tr internet adresinden yayınlanacak bu değişiklikleri takip 
edeceğini GÖNDEREN kabul ve taahhüt eder. 

2 - TAŞIMA SERVİS TİPİ VE ŞARTLARI : 
2.1 Taşıma servis tipi: Gönderiler UPS’nin belirleyeceği taşıma servis tiplerinden birisi kullanılarak sevk edilebilir. Bunlar; a. Karadan Standart, b. Acil 
Express, c. Havadan Standart. 

2.2 UPS bir gönderinin teslimini birinci gidişinde gerçekleştiremezse 2.kez artı ücret talep etmeden teslim teşebbüsünde bulunur. Standart uğrama 
sayısı 2 uğramadır. Ek uğrama talebi yükseltilmiş hizmetler kapsamında değerlendirilir. 

2.3 2. teslim teşebbüsünde teslim edilemeyen paketlerin varış merkezinde bekleme süresi maksimum 6 gündür. Bu sürenin üstünde bir uygulama talep 
edilmesi durumunda paketler depoya sevk edilir ve ardiye ücreti (Gün x m3 bedeli) olarak gönderene faturalandırılır. 

2.4 Taşımanın durdurulması : UPS ; a. İkinci teslim teşebbüsünde de alıcıyı bulamazsa, b. Teslimatta alıcıdan tahsil etmesi gereken parayı 
alamazsa, 

c. Eğer yanlış verilmiş adres nedeniyle herhangi bir paketi ya da gönderiyi teslim edemezse ( doğru adresi bulmak için tüm mantıklı yolları denedikten 

sonra ), d. Doğru adresin başka bir şehirde olduğunun anlaşılması halinde, e. Alıcının gönderiyi kabul etmemesi halinde, UPS taşımayı durdurabilir. 

Böyle durumlarda paket ya da gönderi tutulur ve GÖNDEREN’in talimatı istenir. GÖNDEREN nakliyenin bu nedenlere bağlı olarak durdurulmasından 

kaynaklanan tüm masrafları ödemekle mükelleftir. Masraf gerektiren durumlar, bunlarla sınırlı kalmaksızın, yeni adrese taşıma, imha, iade nakliyesi, 

depolama, idarî masraflar olduğu gibi, vergi ve harçlar da olabilir. Buna benzer durumlarda alınmış olan ücretler geri iade edilmez. 

2.5 UPS kendi kontrolü dışındaki nedenlerle (Mücbir sebepler) teslimatın veya hizmetin kesintiye uğramasından, herhangi bir gönderinin kaybından, 

gecikme veya hasarından sorumlu tutulmayacaktır. Bunlardan başka; GÖNDEREN’in, alıcının veya malın sahibinin herhangi bir noktayı atlamasından, 

alıcının bulunamamasından veya gönderiyi reddetmesinden, doğadan gelen engellerden, aracın arızalanmasından, şoförün yola devam edemeyecek 

şekilde hastalanmasından, malın bünyesindeki ya da niteliğindeki bozukluklardan, harp, iç harp, işgal, düşmanlık, isyan, ayaklanma, baş kaldırma, işçi 

anlaşmazlıkları ( grev ve lokavtlar dâhil ) veya mükellefiyetlerden ( UPS bunların veya başkalarının acentesi ya da taşeronu olsun veya olmasın ), 

havadaki veya kara nakliyesi ulaşım ağındaki aksamalardan (hava durumu veya tabiî afetler gibi) sorumlu tutulmayacaktır. 

2.6 UPS, taşınması kanunca yasaklanmış veya hükme bağlanmış olup buna dair gerekli belgeleri ibraz edilmemiş eşya ile çabuk bozulabilen(gıda 

maddesi, soğuk zincir ilâç vs), çabuk kırılabilen (cam, kristal vs), Fena ve ağır koku veren, yanıcı, patlayıcı, zehirli, akıcı, aşındırıcı, manyetik güçlü, 

Radyoaktif, uçucu gaz ve benzeri özellikli maddeleri taşımaz. Çek bono, tahvil, hisse senedi, poliçe, tahvil vb her türden kıymetli evrak altın, mücevher- at, 

nakit para ve posta kanununa aykırı kargolar taşımaz. Taşıma konusunda yasalarla getirilmiş kısıtlamalara uyar. Bu maddeye aykırı kargo teslim eden, 

GÖNDEREN’ler, UPS veya üçüncü şahısların bu nedenle uğradığı bütün zararlardan sorumludur ve zararı tazmin etmeyi baştan kabul eder. 

3. FİYATLANDIRMA VE ÖDEME : 

3.1 Taşıması yapılan kargonun kargo ücreti; taşınan kargonun gerçek ağırlığı ve hacim ağırlığı hesaplanıp yüksek olan değer üzerinden faturalandırılır. 
UPS Yurtiçi Kargo Taşımacılığı kapsamına giren tüm servis tiplerinde kargo hacim ağırlığı = (En x Boy x Yükseklik) / 3000 formülü ile hesaplanır. 

3.2 GÖNDEREN tarafından yapılacak ücret alıcıdan gönderimlerde alıcı kargo ücretini ödemez ise gönderen talimatı olmaksızın teslimat yapılsa dahi 
kargo ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

3.3 GÖNDEREN tarafından verilen paketin iadesi istendiğinde eğer paket henüz ilk hareket şehrinde ise varış şehrine kadar alınması gereken taşıma 
ücretinin %50’ si, son varış şehrine hareket etmişse gidiş ücreti tam olarak alındığı gibi dönüş için de gidiş ücretinin %50’ si ilave edilir. 

tam olarak alındığı gibi dönüş için de gidiş ücretinin %50’ si ilâve edilir. 

3.5 GÖNDEREN tarafından ekli listesi bulunan ilçelere ve adalara yapılacak sevkıyatlarda anılan fiyat listelerine ek olarak Yükseltilmiş Hizmet ücreti 
uygulanır. 

3.6 FATURALAMA: Hizmeti verilen kargonun navlun bedeli taşıma şekline göre UPS tarafından her hafta GÖNDERİCİ’ye fatura çıkartılır. 

Fiyat listelerinde verilen fiyatlar standart taşımaya esas fiyatlar olup, standart taşıma dışında meydana gelen Yükseltilmiş Hizmet Ücretleri (Pazar 

Günü Teslim,  Gece Teslimat,  Zaman Aralığı  Belirtilmiş   Teslimat,   Telefon   İhbarlı,   Randevulu   Teslimat,   Kimlik   Kontrollü   

Teslimat,   SMS   Hizmeti,   Sayımlı  Teslimat,  Ek  Uğrama,  Geri dönüşlü  paketler,   Ardiye,   İlçelere   ve   adalara   yapılacak   

sevkiyatlar,   Servis   Çağrı,   Ek   Elleçleme,   Büyük   Paket, Limit Aşımı), Palet Ücreti, Acil Express Ücreti, Yurt  İçi  Yakıt  Ek  Ücreti  

v.s.  ek  ve  özel  hizmet  bedelleri  faturalama  sırasında  navlun bedellerine ilave edilerek faturalar tanzim edilir. Yurt İçi navlun bedelleri KDV’ye tabi 

olduğundan UPS faturaları altında hesap edilen KDV’si GÖNDERİ- Cİ’ye ait olacaktır, KDV uygulamalarında bir değişiklik olduğu takdirde 

GÖNDERİCİ’ye aynen yansıtılacaktır. 

3.7 ÖDEME ŞARTLARI: GÖNDERİCİ, UPS tarafından tanzim olunan fatura bedellerini, sözleşmede belirtilen ödeme günlerinde ve işaretlendiği şekli 

ile yapacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. GÖNDERİCİ, ödemelerini 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. 

GÖNDERİCİ, 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, GÖNDERİCİ’nin 7’nci gün sonunda 

ısrarını devam ettirmesi halinde cari hesap borç bakiyesini meydana getiren faturalardaki indirimi iptal etme hakkı saklıdır. 

VERGİ, RESİM, HARÇ ve SAİR 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/gerekebilecek 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. 

3.8 FİYATLANDIRMA: GÖNDERİCİ’ye uygulanacak fiyat listeleri, Yükseltilmiş Hizmet Ücretleri (Pazar Günü Teslim, Gece Teslimat, Zaman 
Aralığı Belirtilmiş  Teslimat,  Telefon  İhbarlı,  Randevulu  Teslimat,  Kimlik  Kontrollü  Teslimat,  SMS  Hizmeti,  Sayımlı  Teslimat,   
Ek   Uğrama,   Geri dönüşlü paketler, Ardiye, Uzak Bölge Kapsamındaki İlçelere ve  adalara  yapılacak  sevkiyatlar,  Servis  Çağrı,  
Ek  Elleçleme,  Büyük  Paket,  Limit  Aşımı),  Palet  Ücreti,  Acil  Express  Ücreti,  Yurt  İçi  Yakıt  Ek  Ücreti,  Adres  Değişikliği  Ek  
Hizmet  Bedeli,  Arşiv  Raporlama  Ek  Hizmet  Bedeli     v.s.  ek ve özel hizmet bedelleri sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olan 
revize formları ile belirlenmiştir, UPS yetkilisince tarih ve kaşelendikten sonra imzalanmamış olan ve GÖNDERİCİ’nin elinde bulunan fiyat listeleri 
geçersiz addedilecektir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren bu fiyatlar ve oranlar GÖNDERİCİ için uygulanmaya başlanacaktır, uygulamaya 
konan bu fiyat listeleri GÖNDERİCİ’nin bildirdiği gönderi hacmi doğrultusunda hazırlanmış olup, bu gönderi hacminde bir değişiklik olduğu takdirde 
UPS’nin bu fiyat listelerinden indirimi çoğaltma, azaltma veya kaldırma ve de derhal uygulama hakkı saklıdır. GÖNDERİCİ işbu sözleşme ile günün 
şartlarına ve içtimai durumuna göre UPS’nin uygulayacağı artan ya da azalan ek ücret tutarlarını ve oranlarını,UPS’nin fiyat değişikliklerini kabul eder. 

4. YETKİ VE SORUMLULUK: UPS paketlerin nakli sırasında kullanacağı yöntemleri GÖNDERENE bildirmeksizin belirleme hakkını saklı tutar. Pakete 
ait bütün bilgileri belirleme yetkisi GÖNDEREN’ in sorumluluğundadır. Paket teslim edilmeden önce yazılı olarak bildirmek şartıyla bilgilerde değişiklik 

yapılabilir, paketin tesliminden sonra paket bilgilerinde değişiklik (adres veya tahsil edilecek ücret ) yapılamayacaktır. UPS GÖNDEREN’in kendi işlemleri ile 
ilgili isteyebileceği her türde raporlamayı elektronik ortamda verebileceği gibi, GÖNDEREN isterse UPS GÖNDEREN’in sunucusuna saat dilimleri ile 
kopyalama yapabilecektir. UPS tarafından GÖNDEREN’e tahsis edilen personellerin yemek ve servis ihtiyaçları GÖNDEREN tarafından karşılanır. 

5. KAYIP, HASAR, TAZMİN: 

5.1 GÖNDEREN tarafından yapılan tüm gönderimler UPS’nin risk güvencesi altındadır. Taşıma Konusu malın GÖNDEREN’den alınıp alıcısına 
teslim edilene kadar olan sürede meydana gelebilecek zarar ve hasarlardan Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerli olmak kaydı ile UPS sorumludur. 

5.2 UPS kendi kontrolü dışındaki mücbir sebeplerden kaynaklanan ya da Grev, lokavt, tabi afetler veya iş anlaşmazlıkları gibi sebeplerden dolayı 
kargonun geç teslimi hasar ya da kaybından sorumlu tutulamaz. 

5.3 UPS, GÖNDEREN tarafından orijinal ambalâjında verilmeyen paketleri reddetme hakkını saklı tutar. Reddedilmiş paketlerin verilmesi durumunda 
sorumluluk göndericiye aittir . 

5.4 GÖNDEREN yapacağı gönderimlerin Kg değerini 8,33 SDR (özel Çekme Hakkı), paket başına kıymeti de en çok 583,10 SDR (Özel Çekme 
Hakkı) olarak kabul eder, bu değerin üzerinde kıymete sahip gönderilerin GÖNDEREN tarafından UPS’e bildirilmesi gerekir, aksi takdirde GÖNDEREN, 
UPS’nin gönderilerdeki tazmin sorumluluğunun bu limitler dahilinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

5.5 GÖNDERİCİ kıymet beyanında bulunduğu gönderileri için UPS’ye beyan edilen kıymetin %o.5 (binde beş)’i oranında risk bedeli ödemeyi kabul ve 
taahhüt eder. UPS bu kapsamdaki gönderilerin hasar görmesi halinde hasar bedelini, kayıp olması halinde satın alma bedelini tazmin etmeyi kabul ve 
taahhüt eder. GÖNDEREN, UPS’nin bu sorumluluğunun tek parça gönderi için 10.000TL ile sınırlı olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

5.6 Alıcı kargoyu teslim aldığında kargo hasarsız olarak teslim edilmiş sayılır. Kargonun hasarlı olması veya alıcı tarafın kargoyu hasarlı olduğu gerekçesi 
ile teslim almaması durumunda kargo teslim edilmez. Hasarlı ya da hasarlı olduğu ileri sürülen kargo UPS’nin depolarında bekletilir ve gönderenin yazlı 
talimatına göre hareket edilir. 

5.7 GÖNDEREN gönderimlerinde meydana gelen herhangi bir kayıp ya da hasar durumunda durumu tutanaklaştırarak crm@ups.com.tr adresine mail 
ya da 0212 414 02 20 numaralı faksa bildirir. İlgili birimlerce yapılan incelemenin ardından UPS kesilmesi gereken fatura tutarını GÖNDEREN’e iletir ve 
kayıp ya da hasar GÖNDEREN tarafınca faturalandırılır. Hasar durumunda ödeme yapılabilmesi için hasarlı ürünün UPS’e verilmesi gerekmektedir. Hasar 

gören gönderinin tamiri mümkün ise UPS mutabık kalınan hasar tutarını öder. 

6. SÜRE ve İHTİLAFLAR : 

6.1 SÜRE : Sözleşme imzalandığı tarihten 3 aylık deneme süresini takiben 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 GÖNDEREN tarafından ihlali, GÖNDEREN’nin 3 aylık deneme süresi içinde taahhütlerini yerine 

getirmemesi veya GÖNDEREN’nin sözleşme süresi içinde 3 ay boyunca herhangi bir gönderi yapmaması halinde UPS’nin sözleşmeyi tek taraflı olarak 

ve GÖNDEREN’e 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. 

6.2 İHTİLAFLAR : Anlaşmazlık durumlarında GÖNDEREN, UPS’nin kanuni ve ticari defterleri ile taşımaya ait tüm kayıt ve belgelerini kesin delil olarak 
kabul eder. Sözleşmede GÖNDEREN’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 GÖNDEREN’e yapılmış kabul edilir. 

 

GÖNDERİCİ : 
İmza, tarih, kaşe 

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

