
Sözleşme No :  201. / UKGS / 

Sayfa 1 / 3 

YURTDIŞI TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 

Madde 1. Sözleşmenin Tarafları 

İşbu sözleşme, bir tarafta UKGS ULUSLARARASI KARGO GÖNDERİM SERVİSLERİ ve TİCARET A.Ş. (bundan sonra “TAŞIYICI Veya 

UKGS” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ……………………………………………………………………………………………….. (bundan sonra 

“GÖNDERİCİ” olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir. İşbu sözleşmede bundan böyle “TAŞIYICI veya UKGS” 

ve “GÖNDERİCİ” birlikte “her iki taraf” veya “taraflar” olarak, tek tek ise “taraf” olarak anılacaktır. 

Madde 2. Taraflara İlişkin Bilgiler 

2.1. TAŞIYICI’NIN 

ADI – SOYAD / ÜNVANI UKGS ULUSLARARASI KARGO GÖNDERİM SERVİSLERİ ve TİCARET A.Ş. 

ADRES 
Merkez Mah.Seçkin Sok.Z Ofis Blok No:2-4A/56 34406 

Kağıthane / İstanbul  

VERGİ DAİRESİ VE NO Kağıthane Vergi Dairesi 8871026415 

TELEFON +90 850 300 8547 (UKGS)

FAKS +90 850 360 8547 (UKGS)

BİLDİRİME ESAS E-POSTA info@ukgs.com.tr 

2.2. GÖNDERİCİ’NİN 

ADI – SOYAD / ÜNVANI 

ADRES 

VERGİ DAİRESİ VE NO 

TELEFON 

FAKS 

BİLDİRİME ESAS E-POSTA 

2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2 maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı 

tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 

Madde 3. Tanımlamalar 

Gönderici: Taşıma işini yaptıran taraf, konşimento sahibi, ödemeyi kabul ve taahhüt eden taraf, aşağıda imzası bulunan taraf olarak yer alacaktır. 

Alıcı: Gönderici tarafından yollanan gönderinin, teslim edileceği kişi ya da kurum olarak yer alacaktır.  

Gönderi: Gönderici tarafından taşınması veya diğer hizmetleri yerine getirilmesi için taşıyıcıya teslim edilen poşet, zarf, doküman, paket ya da kargo 

olarak yer alacaktır.  

Taşıma: Gönderi ile ilgili tüm operasyon, hizmet ve servisleri kapsar. 

Express Servis: Zaman hassasiyeti olan gönderilerin ekte yer alan süreler içerisinde en hızlı şekilde adreslerine ulaştırıldığı servis türüdür. 

Ekonomik Servis: Daha az zaman hassasiyeti olan gönderilerin ekte yer alan süreleri içerisinde, Express hizmete göre daha avantajlı gönderim ücreti ile 

adreslerine ulaştırıldığı servis türüdür.  

Diğer hizmetler : Gönderinin taşıma dışında kalan hizmetler olarak yer alacaktır.  

Collect: Karşı Ödemeli  

Madde 4. Sözleşmenin Konusu ve Süresi 

4.1. Sözleşmenin konusu; göndericinin yurtdışına göndereceği gönderilerinin taşıyıcı tarafından işbu sözleşmede tarif edilen mevcut hizmet kriterleri ve 

göndericiye sunulan fiyat tarifesi dahilinde toplama, dağıtım ve teslimat işlerinin organizasyonu ile esaslarının düzenlenmesidir.  

4.2. İşbu sözleşme, imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. Taraflardan herhangi biri, sözleşme bitiş tarihinden 15 (on beş) gün öncesine 

kadar yazılı olarak fesih talebinde bulunmaz ise, sözleşme aynı koşullar ile fakat güncellenecek fiyatlar üzerinden 1 yıl daha uzar. Taraflar, 15 (on beş) 

gün önceden yazılı olarak bildirmek kaydı ile sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptirler.  

Madde 5. Taşıma Şartları 

5.1. UKGS, gönderileri İstanbul ili sınırları içerisinde teslim alır. Gönderici gönderiyi İstanbul sınırları içerisinde UKGS’ye teslim etmelidir. Sevk 

edilecek gönderilerin, sağlıklı bir teslimat için gerekli olan tam ve eksiksiz alıcı adreslerine, posta kodu ve telefon numaralarına sahip olması ile 

ambalajlarının taşıma standartlarına uygun ve sağlam şekilde yapılmış olması, göndericinin sorumluluğundadır. UKGS bu konuda yaşanabilecek 

sorundan sorumlu tutulamaz.  

5.2. Yurtdışı ve yurtiçi taşımalarda Uluslararası Sivil Havacılık örgütü (ICAO), Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA), Türk Ticaret Kanunu, 

Türk Sivil Havacılık Kanunu ve diğer ulusal/uluslararası kurallara göre taşınması yasak olan tehlikeli maddeler taşınamaz ve diğer hizmetler verilemez. 

Gönderinin paketlenmesi taşımaya uygun olmalıdır. Paketlenmesi taşımaya uygun olmayan gönderiler, gıda maddeleri, bozulabilir ürünler, doküman 

veya numune kapsamına girmeyen ticari değeri olan gönderiler, çek, para, pasaport, altın, kimlik, gemi konşimentosu vb gibi değerli (kıymetli) evrak 

kesinlikle taşınamaz. Bu tarz bir gönderi UKGS tarafından yanlışlıkla taşınmış olsa dahi oluşabilecek tüm sorumluluk göndericiye aittir. UKGS kesinlikle 

sorumlu tutulamaz. Gönderici, yazılı olarak UKGS’ye bildirmek şartıyla, gönderinin paketlenerek taşımaya uygun hale getirilmesini talep edebilir. 

Gönderici böyle bir durumda oluşacak ek ücretleri kabul etmiş sayılır. Gönderici herhangi bir ülke tarafından konulan yasa ve yönetmeliklere aykırı işler 

için UKGS’yi kullanamaz. UKGS bu tarz bir gönderiyi sehven dahi taşımış olsa hiçbir sorumluluk kabul etmez. Tüm sorumluluk ve cezai şartlardan 

gönderici sorumludur. Gönderici, bu tarz bir durumda UKGS’nin maruz kalacağı maddi ya da manevi tüm zararları kendisine yapılan ilk bildirim üzerine 

hiçbir ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin ve mahkeme kararı aramaksızın ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 
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5.3. Gönderici yapmış olduğu gönderilerin taşıma işlemlerinin ve diğer hizmetlerin tamamını ya da bir kısmını taşıyıcının karar vereceği şart ve koşulları 

altında anlaşmalı olduğu başka bir kuruma yaptırabileceğini kabul etmiş olur. Tüm şartlar taşıyıcının anlaşmalı olduğu diğer kişiler ve kurumlar için de 

geçerlidir.  

5.4. Taşıma sözleşmesindeki kurallar ancak UKGS tarafından değiştirilebilir. www.ukgs.com.tr internet adresinden yayınlanacak olan bu değişiklikleri 

gönderici kabul ve takip edeceğini beyan ve taahhüt eder.  

5.5. Gönderici, gönderiyi UKGS’ye teslim ettikten sonra, gerekli görüldüğü durumlarda UKGS çalışanları ve Gümrük yetkililerinin gönderiyi açma 

yetkisi olduğunu kabul eder. 

5.6. UKGS, gönderici tarafından kendisine teslim edilmiş olan gönderiyi, mümkün olan en kısa sürede alıcıya teslim etmek için çalışacaktır. Taşıma 

işlemleri esnasında izlenecek operasyon planı ve yöntemler UKGS tarafından belirlenir. Alıcı herhangi bir nedenle gönderiyi kabul etmez ise, UKGS, 

göndericiye sözleşmede yazan telefon, fax ya da e-posta yoluyla ihbarda bulunur. Gönderici tarafından gönderilen gönderi için 2 günlük süre içerisinde 

UKGS’ye yazılı olarak talimat geçilmelidir. Aksi takdirde UKGS ya da taşıma işini yaptırdığı anlaşmalı kişi ya da kurumlar gönderiyi gümrük sahası, 

depo veya antrepoya teslim edebilirler. Böyle bir durumda gönderi teslim edilmiş ve hizmet tamamlanmış sayılacaktır. Tüm bu işlemlerden kaynaklanacak 

her türlü hizmet bedeli, gümrük masrafları, depolama masrafları ve diğer masrafları gönderici ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Herhangi bir nedenle 

alıcının gönderiyi kabul etmemesi /gümrükten çekememesi, gönderiyi teslim almaması vb durumlarda, gönderi tekrar ilk gönderici ülkeye geri dönerse, 

yine her türlü navlun, hizmet bedeli, gümrük masrafları ve iade masrafları ve konuyla ilgili her türlü masraflar gönderici tarafından kendisine yapılan ilk 

bildirim üzerine hiçbir ihtirazı kayıt ileri sürmeden ödenecektir. Gönderici bu yükümlülüğünü peşinen kabul ve taahhüt eder.  

5.7. Savaş, sel, kaza, doğal afetler, salgın, yangın, terör, grev, ambargo, bölgesel ya da ulusal engellemeler, mekanik arızalar gibi mücbir sebeplerden 

dolayı oluşabilecek aksaklıklardan UKGS sorumlu tutulamaz. 

5.8. Gönderici; Collect (navlun bedeli alıcı ödemeli) gönderi yaptığında herhangi bir nedenle alıcıdan tahsilat yapılamamışsa, UKGS ya da UKGS’nin 

anlaşmalı kişi ya da kurumlarına ödeme yapmayı peşinen taahhüt etmiştir. Her ülkeye collect servis bulunmamaktadır. Doküman gönderilerinde collect 

hizmet verilememektedir. Gönderici collect gönderi yapmak isterse mutlaka konşimento üzerindeki ilgili kutucuğu işaretlemelidir. Aksi taktirde Prepaid 

(navlun bedeli gönderici ödemeli) işlem yapılacaktır. Alıcıya herhangi bir nedenle teslimat yapılamaması durumunda navlun bedeli, gümrük vergi ve 

masrafları, ardiye, depolama hizmetleri ve diğer tüm oluşacak masraflar gönderici tarafından ödenecektir. Collect gönderiler için uygulanan fiyat listesi, 

sözleşmede yazılı fiyat listelerinden farklıdır. Collect gönderilen bir gönderi, alıcı tarafından reddedilir veya ödemesi yapılmaz ise, göndericiye Collect 

fiyat listesi üzerinden fatura edilir. Gönderici söz konusu faturaya hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini, fatura bedelini ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin peşinen 

kabul ve beyan eder.  

5.9. Gönderici tescilli marka göndermek isterse bu malı üretmeye yetkili olduğuna dair belgeleri eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak UKGS’ye teslim etmek 

zorundadır. UKGS kesinlikle taklit/imitasyon malları kabul etmemekte, işleme almamakta, taşımamaktadır. UKGS’nin bilgisi dışında bu tür malların 

gönderici tarafından gönderilmeye çalışılması durumunda, bunun tespiti halinde UKGS derhal ilgili resmî kurumlara ihbar ve bildirimde bulunacaktır. 

Bu durumda oluşabilecek tüm sorumluluk göndericiye aittir. UKGS veya taşıma işini yaptırdığı anlaşmalı kişi ya da kurumlar kesinlikle sorumlu 

tutulamaz. Böyle bir durum karşısında gönderici, UKGS’nin uğrayacağı zarar ve ziyanı kendisine yapılacak ilk bildirim üzerine herhangi bir neden ileri 

sürmeksizin ödemekle yükümlüdür.  

5.10. UKGS’ye teslim edilen bir gönderi, gönderici tarafından aksi bildirilmediği sürece Türk menşei ve bedelsiz numune kapsamında teslim alınmış 

sayılır ve taşıma işlemleri buna göre yapılır. Gönderici tarafından ürünün içeriği ile ilgili gerçeğe aykırı beyanlardan doğabilecek olan hiçbir hukuki ve 

cezai sorumluluk UKGS’ye yüklenemez. Tüm sorumluluk göndericiye aittir. Gönderici böyle bir durum karşısında UKGS’nin uğrayacağı zarar ve ziyanı 

kendisine yapılacak ilk bildirim üzerine herhangi bir neden ileri sürmeksizin ödemekle yükümlüdür.  

5.11. Göndericiye, ülke ve dünya şartları ve taşımacılık standartları göz önünde bulundurularak; yakıt, güvenlik, sigorta ve kur farkı eklenebilir. Alıcı 

adresinin merkezi bir lokasyon olmaması durumunda uzak bölge ek maliyeti eklenebilir. Ayrıca kargonun ölçülerinden dolayı, örneğin herhangi bir 

kenarın 120 cm’yi aşması durumunda ya da tek kap ağırlığının 70 kg aşması durumunda ek maliyetler oluşabilecektir. Gönderici oluşabilecek bu ek 

maliyetleri peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.  

Ayrıca servis türü seçimi (Eco ya da Express servis) göndericinin sorumluluğunda olup göndericinin hatalı servis seçiminden dolayı ek maliyet oluşursa 

gönderici oluşabilecek bu ek maliyetleri peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.  

5.12. Gönderici, alıcıya ait olan gümrük vergisi ve diğer masrafları ödemek isteyebilir. (Tüm ülkelerde bu hizmet mevcut değildir) Böyle bir durumda 

sözleşmede yazılı vade süresi içerisinde UKGS’ye ödeme yapmayı taahhüt eder. Vadesinde ödeme yapmadığı durumlarda kur farkı ve/veya vade farkı 

uygulanmasını kabul eder. Gönderici, sözleşmede yazılı olan fiyat listelerine göre Amerikan Doları ya da Euro üzerinden hesaplanan navlun (taşıma) 

ücretlerini Türk Lirası karşılığı ödemeyi kabul etmiştir. UKGS’ ye yapılacak tüm ödemelerde ve UKGS’nin keseceği tüm faturalarda döviz kuru Türk 

Ekonomi Bankası A.Ş satış kurundan hesaplanmaktadır. Gönderici bu döviz kuru hesabını peşinen kabul eder.   Gönderici, son ödeme tarihine kadar 

ödenmemiş olan faturalarına aylık %5 oranında gecikme faizi ödemeyi kabul eder. Bu tarz bir durumda herhangi bir ihbara gerek olmadığını kabul eder. 

Ödeme yapılmaması durumunda göndericinin son ödeme tarihi gelmemiş olan tüm faturaları muaccel olur. Göndericinin ödeme yapmaması halinde, 

taşıyıcı tarafından göndericiye ihtarname vs. evrak gönderilecek olunur ise, gönderici yapılan masrafları kendisine yapılacak ilk bildirim üzerine taşıyıcıya 

ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Ayrıca göndericinin ödeme yapmaması halinde UKGS, gönderileri varış noktasına gelmeden durdurma, 

sınırlama hakkına sahiptir. Bu durumda gönderici itirazda bulunmayacağını veya gönderinin zamanında ulaşmaması durumunda UKGS’den herhangi bir 

zarar ziyan bedeli veya başkaca bir hak talep edemeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.  

5.13. Göndericinin geç ödeme yapması halinde UKGS, göndericiye uyguladığı iskonto bedelini, göndericiden vade farkı yansıra talep etme hakkına 

sahiptir. Gönderici, geç ödeme yapması halinde, vade farkı yansıra, geç ödemeye konu faturalarda beyan edilen gönderileri için UKGS tarafından 

uygulanan ıskonto oranının kendisinden tahsil edileceğini, faturalara itiraz etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.  

5.14. UKGS’nin maddi sorumluluğu 100 Amerikan dolarını geçmemek şartıyla proforma faturada beyan edilen tutar kadardır. Maddi sorumluluk tutarının 

arttırılabilmesi için, gönderi, gönderici tarafından sigorta ettirilmelidir. Gönderici sigorta ettirmek istediği durumlarda, gönderiyi UKGS’ye teslim 

ederken yazılı olarak sigorta yaptırmak istediğini ve sigorta yaptırmak istediği tutarı yazılı olarak bildirmek zorundadır. Gönderici bu talimat ile birlikte 

ek sigorta primini ödemeyi kabul etmiş olur. Göndericinin herhangi bir nedenle oluşmuş olan kayıp, hasarlı teslimat veya teslimatın uzun süre gecikmesi 

durumlarında hak iddia edebilmesi için mutlaka navlun bedelinin tamamını UKGS’ye ödemiş olması gerekmektedir. Aksi halde UKGS , göndericinin 

talebini reddetme hakkını saklı tutar. Gönderici, söz konusu kayıp, hasar veya uzun süreli gecikme durumlarında gönderinin UKGS’ye teslim edildiği 

tarihten itibaren 21 (yirmi bir) gün içerisinde gerekli tüm detay ve belgeleri mail, fax ya da posta aracılığıyla yazılı olarak UKGS’ye ulaştırmalıdır. Söz 
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konusu kayıp, hasar ya da uzun süreli gecikme durumlarında alıcı mutlaka tutanak tutturmalıdır. Aksi halde gönderi kusursuz teslim edilmiş sayılacaktır. 

Gönderici, gönderinin hasar görmesi, kaybolması, çalınması, yanması, bozulması, yanlış adrese teslimat yapılması gibi durumlarda UKGS’nin kastı 

bulunmadığı sürece UKGS’yi sorumlu tutamaz. Gönderinin taşınması süresince herhangi bir ihmal ya da hata olsa dahi oluşabilecek herhangi bir sorun 

nedeniyle üçüncü şahıslar UKGS’ye karşı hak iddia edemez ve dava açamazlar. Dava açılması durumunda doğmuş ve doğacak olan tüm zarar, savunma-

mahkeme masrafları ve diğer tüm masraflar gönderici tarafından ödenecektir. Gönderi herhangi bir nedenle hasar görür, kaybolur, teslimat süresi uzar, 

yanlış adrese teslimat yapılır ya da hiç teslimat yapılamaz ise bundan kaynaklı gelir kaybı, sipariş kaybı, Pazar payı kaybı gibi durumlardan UKGS 

kesinlikle sorumlu tutulamaz, UKGS’den herhangi bir hak talep edilemez. 

5.15. Taraflar, sözleşme üzerinde yazan fiyat listesi kodu kısmındaki indirimli fiyat listelerinde anlaşmışlardır. UKGS, 3 aylık dönemlerde müşterilerinin 

çalışma potansiyellerini kontrol eder ve gönderici, çalışma miktarları kısmındaki ciroları sağlamaz ya da ödemelerini vadesinde yapmaz ise, UKGS 

sözleşme bitiş tarihini beklemeden fiyat listelerini değiştirebilir ve önceki fatura ettiği gönderileri yeni fiyat listesine göre fiyatlandırabilir.  

5.16. Gönderilerde UKGS operasyon merkezinde yapılmış olan ölçüm ve tartı sonuçları esas alınır. Gönderi, hacim hesabı uygulanarak yüksek olan tutar 

üstünden fatura edilir. Hacim hesabı uygulamasındaki sabit rakam UKGS tarafından değiştirilebilir. Gönderici bu rakama herhangi bir itirazda 

bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. 

5.17. UKGS, yurtdışı taşıma koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.  

5.18. Tüm kargolar ile ilgili varış ülkesinde oluşabilecek gümrük işlemlerinde istenecek gerekli belge ve izinlerin temininden alıcı sorumludur.  

5.19. UKGS, göndericilere kampanya ya da tanıtım amaçlı mailler, cep telefonlarına mesajlar gönderebilir. Sözleşmenin imzalanmasıyla göndericiler 

bunu kabul etmiş sayılır. 

5.20. Karşılıklı sözleşme imzalanmış olsa dahi, UKGS sonradan yapacağı araştırmalar sonucunda göndericinin sicilinde çalışmaya engel bir durum ile 

karşılaşırsa göndericiye haber vermeksizin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. 

5.21. Sözleşme şartlarından birinin veya birkaçının gönderici tarafından ihlali veya göndericinin 3 ay boyunca gönderi yapmaması halinde UKGS’nin 

işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak ve gönderiye bilgi vermeksizin feshetme hakkı saklıdır. Sözleşmenin feshi halinde, tarafların birbirleri lehine henüz 

sonuçlanmamış taahhütleri varsa,, sözleşme bu taahhütlerin sona ermesine kadar geçerli kalacaktır. 

5.22. Bu sözleşme kapsamı haricinde yer alan ithalat ve/veya ihracat gönderilerinde ise, yükleme başına verilen birebir tekliflerdeki özel fiyat, ödeme 

süre ve koşulları geçerlidir.  

5.23. İşbu sözleşmeden doğacak damga vergisi sorumluluğu tarafların kendilerinde kalan nüsha ile sınırlıdır. İşbu sözleşme veya işbu sözleşme ile kurulan 

ticari ilişki dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ödenmesi gereken veya gerekecek ve/veya UKGS’nin maruz kalacağı mevcut veya ileride tahakkuk 

edecek tüm vergiler, posta masrafları, idari ücret giderleri ve diğer arızi giderler de dahil olmak üzere her türlü masraflar gönderici tarafından karşılanacak 

olup, gönderici bu masrafları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  

5.24.Anlaşmazlık halinde gönderici, UKGS’nin kanuni ve ticari defterlerin ile taşımaya ait tüm kayıt ve belgelerini kesin delil olarak peşinen kabul eder.  

5.25. Uyuşmazlık halinde İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

 FİYAT LİSTESİ KODLARI  

ECO:     EXPRESS:    
       

AYLIK ÇALIŞMA BEYANI  

ADET:     CİRO(€):    
       

VADE SÜRESİ:        
       

 
İşbu sözleşme tek asıl nüsha olarak UKGS’de kalmak üzere  

tarihinde imzalanmış, sözleşmenin bir sureti GÖNDERİCİ ’ye verilmiştir.  

GÖNDERİCİ TAŞIYICI 

 

UKGS ULUSLARARASI KARGO GÖNDERİM 

SERVİSLERİ  

ve TİCARET A.Ş. 
 
 

EK: ULUSLARARASI FİYAT VE BÖLGE TABLOSU  . 

 

   ÖRNEK




