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DÜNYA POSTA SÖZLEÞMESÝ
10 Temmuz 1964'de Viyana'da akdedilmiþ olan Dünya Posta Birliði
Kuruluþ Yasasý'nýn 22. Maddesi 3. fýkrasýna göre, Birlik üyesi ülkeler
Hükümetlerinin aþaðýda imzalarý bulunan tam yetkili temsilcileri oybirliðiyle
ve sözü edilen Kuruluþ Yasasý'nýn 25. Maddesinin 4. fýkrasý saklý kalmak
kaydýyla bu sözleþmede, uluslararasý posta servisinde uygulanacak kurallar
kararlaþtýrmýþlardýr.

MEKTUP POSTASI TÜZÜÐÜ
Posta Ýþletme Konseyi, 10 Temmuz 1964'de Viyana'da aktedilmiþ
olan Dünya Posta Birliði Kuruluþ Yasasý'nýn 22. maddesinin 5'nci fýkrasýna
göre, uluslararasý posta servisinde ve mektup postasý hükümlerinde
uygulanacak ortak kurallarý saðlamak için aþaðýdaki tedbirleri
kararlaþtýrmýþtýr.

BÖLÜM A
ULUSLARARASI POSTA HÝZMETÝNE UYGULANAN
ORTAK KURALLAR
TEK MADDE
Genel Hükümler
MADDE 1
Tanýmlar
1Dünya Posta Sözleþmesinin amaçlarýna iliþkin terimler
aþaðýdaki þekilde tanýmlanmýþlardýr:
1.1

Koli : Sözleþme ve posta kolilerine iliþkin tüzük þartlarýna göre
taþýnan gönderi;

1.2

Kapalý posta: Posta gönderileri kapsayan torba veya torbalarýn
bütünü ya da etiketlenmiþ, kurþun veya mühürlenmiþ diðer
kaplar.
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1.3

Yanlýþ sevk edilen
postalar : Torba etiketinin üzerinde
belirtilenden farklý bir alýp verme merkezince alýnan postalar;

1.4

Yanlýþ yönlendirilen gönderiler: Bir alýp verme merkezi
tarafýndan alýnan
baþka bir alýp verme merkezi varýþlý
gönderiler;

1.5

Posta gönderisi: Postayla gerçekleþtirilen yollamalarýn her
birini tanýmlayan genel terim (mektup postasý gönderileri, posta
kolileri, posta havaleleri vb.);

1.6

Transit gideri: Postalarýn kara, deniz ve/veya hava transitliði ile
ilgili geçiþ ülkesinin bir taþýma þirketi (belirlenmiþ iþletmeci,
diðer hizmet saðlayýcý veya her ikisi beraber) tarafýndan yapýlan
hizmet sunumlarý için hisse;

1.7

Varýþ gideri: Alýnan mektup postasý gönderilerinin varýþ
ülkesinde iþlenmesinden doðan giderlerin karþýlanmasý için
gönderici ülkenin belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan varýþ
ülkesinin belirlenmiþ iþletmecisine borçlanýlan hisse;

1.8

Belirlenmiþ iþletmeci:
Posta hizmetlerinin iþletmesini
saðlamak ve topraklarý üzerinde Birlik Kararlarýndan doðan
yükümlülükleri yerine getirmek üzere üye ülke tarafýndan resmi
olarak belirlenmiþ hükümet veya hükümet dýþý her birim;

1.9

Küçük paket: Sözleþme ve Mektup postasý Tüzüðü þartlarýna
göre taþýnan gönderi

1.10

Kara varýþ hissesi: Posta Kolisi gönderisinin varýþ ülkesinde
iþlenmesinden doðan giderlerin karþýlanmasý için gönderici
ülkenin belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan varýþ ülkesinin
belirlenmiþ iþletmecisine borçlanýlan hisse;

1.11

Kara transit hissesi: Bir koli postasý gönderisinin topraklarý
üzerinden sevk edilmesi için geçiþ ülkesinin bir taþýma þirketi
(belirlenmiþ iþletmeci, diðer hizmet saðlayýcý veya her ikisi
beraber) tarafýndan kara, ve/veya hava transitliði ile ilgili yapýlan
hizmet sunumlarý için borçlanýlan hisse;

1.12

Deniz hissesi: Bir koli postasý gönderisinin deniz taþýmacýlýðýna
katýlan taþýyýcý þirket (belirlenmiþ iþletmeci, diðer hizmet
saðlayýcý veya her ikisi beraber) tarafýndan yapýlan hizmet
sunumlarý için borçlanýlan hisse;
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1.13

Evrensel posta hizmeti: Temel posta hizmetlerinin kaliteli bir
þekilde, ülke topraklarýnýn her noktasýnda ve uygun ücretlerle
sürekli olarak müþterilere sunulmasý;

1.14

Açýktan transit: Varýþ ülkesi için sayýsý veya aðýrlýðý bakýmýndan
kapalý posta düzenlenmesini gerektirmeyen gönderilerin aracý
bir ülke tarafýndan transitliði;

MADDE 2
Sözleþmeye Katýlmaktan Kaynaklanan Yükümlülükleri
Yerine Getirmekle Görevli Birim Veya Birimlerin Belirlenmesi
1Üye ülkeler, posta hizmetlerini denetlenmekle görevli hükümet
organýnýn ad ve adresini Kongrenin kapanmasýný takip eden altý ay
içerisinde Uluslararasý Büro'ya bildirir. Ayrýca üye ülkeler, topraðý veya
topraklarý üzerinde posta hizmetlerinin iþletmesini saðlamak ve Birlik
Kararlarýndan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek için resmi
olarak atanan iþletmeci veya iþletmecilerinin ad ve adreslerini
Kongrenin kapanmasýný takip eden altý ay içerisinde Uluslararasý
Büro'ya bildirir. Resmi olarak belirlenen hükümet organlarý ve
iþletmecileriyle ilgili her türlü deðiþikliði en kýsa sürede iki Kongre
arasýnda Uluslararasý Büro'ya bildirmek zorundadýrlar.

MADDE 3
Evrensel Posta Hizmeti
1Birliðin tek posta topraðý fikrini desteklemek için üye ülkeler,
ülkelerinin her noktasýnda uygun fiyatlarda sürekli olarak saðlanan
kaliteli bir temel posta hizmetini içeren evrensel bir posta hizmetinden
tüm kullanýcýlarýn/müþterilerin faydalanmasýný saðlarlar.
2Bu amaçla, üye ülkeler hem toplumun ihtiyaçlarýný hem de
ulusal koþullarýný dikkate alarak ulusal posta mevzuatlarý çerçevesinde
veya diðer alýþýlmýþ yollarla verilen ilgili posta hizmetlerinin kalitesini ve
uygun ücretini belirler.
3Üye ülkeler, evrensel posta hizmetini saðlamakla yükümlü
iþletmeciler tarafýndan posta hizmetlerinin yürütülmesini ve kalite
standartlarýna uyulmasýný saðlarlar.
4Üye ülkeler, evrensel posta hizmetini, sürekliliðini de güvence
altýna alarak kalýcý bir þekilde saðlamakla yükümlüdürler.
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MADDE 4
Transit Serbestliði
1Transit serbestliði ilkesi, Kuruluþ Yasasý'nýn 1. Maddesinde
belirtilmiþtir. Bu ilke, her üye ülkeyi baþka bir belirlenmiþ iþletmeci
tarafýndan kendisine verilen kapalý postalar ile açýktan mektup postasý
gönderilerini daima kendi gönderileri için kullandýðý en çabuk ve en
güvenilir yoldan taþýmaya zorunlu kýlar. Bu ilke yanlýþ yönlendirilmiþ
gönderi ve yanlýþ sevk edilmiþ postalara da uygulanýr.
2Bulaþýcý maddeleri veya radyoaktif maddeleri kapsayan
mektuplarýn alýnýp verilmesine katýlmayan üye ülkeler bu gönderileri
kendi topraklarýndan açýktan transit olarak kabul etmemeye yetkilidir.
Transit geçilen ülkenin yayýn veya dolaþým þartlarýný düzenleyen yasal
hükümlere uymayan mektuplar, posta kartlarý ve körlere özgü
yazýlardan baþka mektup postasý gönderileri için de durum aynýdýr. Bu,
ayný zamanda, kapsamý yayým veya geçtiði ülkedeki dolaþým þartlarýný
düzenleyen kurallara uygun olmayan basýlmýþ kaðýtlar, süreli yayýnlar,
dergiler, küçük paketler ve M torbalarýna da uygulanýr.
3Kara ve deniz yoluyla taþýnacak posta kolilerinin transit
serbestliði, bu hizmete katýlan ülkelerin topraklarý ile sýnýrlýdýr.
4Uçak kolilerinin transit serbestliði Birliðin bütün topraklarýnda
garanti edilmiþtir. Bununla birlikte, posta kolileri hizmetini yapmayan
üye ülkeler uçak kolilerinin yüzeyden taþýnmasýna katýlmak zorunda
býrakýlamazlar.
5Üye bir ülke transit serbestliðine iliþkin hükümlere uymazsa,
diðer üye ülkeler bu üye ülke ile posta hizmetini kaldýrma hakkýna
sahiptir.

MADDE TM 101
Transit Serbestliðinin Uygulanmasý
1Deðer konulmuþ gönderi hizmetini yapmayan veya kendi deniz yada
hava servisleri tarafýndan yapýlan taþýmalarda deðerlerin sorumluluðunu
kabul etmeyen üye ülkeler, bununla birlikte diðer üye ülkelerce kendilerine
teslim edilen kapalý postalarý en çabuk yoldan ve en emin yöntemlerle sevk
etmekle yükümlüdür.
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MADDE TM 102
Transit Serbestliðine Uyulmamasý
1Transit serbestliðine uymayan bir üye ülke ile posta hizmetinin
kaldýrýlmasý, vakit geçirilmeksizin elektronik mektup veya diðer
telekomünikasyon araçlarýyla ilgili belirlenmiþ iþletmecilere bildirilir. Olaydan
Uluslararasý Büro haberdar edilir.

MADDE TM 103
Para Birimi
1Kuruluþ Yasasý'nýn 7. maddesinde öngörülen ve Sözleþme ve Birliðin
diðer senetlerinde kullanýlan para birimi Özel çekme hakký (DTS) dýr.
2Birlik üyesi ülkeler ortak bir anlaþma ile hesaplarýn düzenlenmesi ve
tasfiyesinde DTS'den baþka bir para birimini veya kendi ulusal para
birimlerinden birini seçebilirler.

MADDE 5
Posta Gönderilerinin Aidiyeti. Geri Alma,
Adres Deðiþtirme veya Düzeltme. Yeniden yollama.
Daðýtýlamayan gönderilerin göndericiye iadesi
1Çýkýþ veya varýþ ülkesi mevzuatý ve transit ülkesi mevzuatýna
göre madde 15.2.1.1 veya madde 15.3 uyarýnca gönderiye el konulmasý
dýþýnda, her posta gönderisi, hak sahibine teslim edilmediði sürece
göndericiye aittir.
2Bir posta göndericisi, Tüzükte belirtilen koþullarda gönderiyi
geri alabilir, adresini deðiþtirebilir veya düzeltebilir.
3Üye ülkeler, alýcý adresinin deðiþmesi durumunda, belirlenmiþ
iþletmecilerinin posta gönderilerini yeniden yollamalarýný ve
daðýtýlamayan gönderileri göndericilerine iade etmelerini saðlarlar.
Ücretler ve diðer koþullar Tüzüklerde belirtilmiþtir.
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PROT MADDE I
Posta Gönderilerinin Aidiyeti, Geri Alma,
Adres Deðiþtirme veya Düzeltme
1Antigua ve Barbuda, Bahreyn, Barbados, Belize, Botswana, Brunei
Darussalam, Kanada, Hong Kong, Çin, Dominik, Mýsýr, Fiji, Gambia, Ýngiltere
ve Kuzey Ýrlanda Birleþik Krallýðý, Birleþik Krallýða baðlý denizaþýrý topraklar,
Grenada, Guyana, Irlanda, Jamaika, Kenya, Kribati, Kuveyt, Lesoto,
Malezya, Malavi, Maurice, Nauru, Nijerya, Yeni Zelanda, Uganda, Papua
Yeni Gine, Saint Christophe ve Nevis, Saint.Lucie, Saint.Vincent ve
Grenadines, Salomon Adalarý, Samoa, Seyþel Adalarý, Siera Leone,
Singapur, Swaziland, Tanzanya (Birleþik Cumhuriyeti), Trinite ve Tobago,
Tuvalu, Vanuatu ve Zambia 'da Madde 5.1 ve 2 uygulanmaz.
2Mevzuatlarý, bir gönderinin varýþ yerine ulaþtýðýna iliþkin alýcýsýna
haber verildiði andan itibaren, göndericinin isteði üzerine mektup postasý
gönderilerinde adres deðiþikliði ve geri alma isteðine izin vermeyen
Avusturya, Danimarka, ve Ýran'da Madde 5,1 ve 2 uygulanmaz.
3-

Madde 5.1 Avustralya, Gana ve Zimbabwe'de uygulanmaz.

4Madde 5.2, Mevzuatlarý göndericinin isteði üzerine mektup postasý
gönderilerinde adres deðiþikliði ve geri almaya izin vermeyen Bahamalar,
Belçika, Irak, Myanmar ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde
uygulanmaz.
5-

Madde 5.2 Amerika'da uygulanmaz.

6-

Madde 5.2, Kanada'da Mevzuatýyla uyuþtuðu ölçüde uygulanýr.

7Madde 5.2’ye aykýrý olarak El Salvador, Kanada, Filipinler, Kongo
Demokratik Cumhuriyeti ve Venezuela, Gümrük Mevzuatlarý izin vermediði
için göndericinin gümrükleme talebinden sonra kolileri iade etmemeye
yetkilidirler.
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Madde 26
Mektup Postasý Gönderilerinin Yabancý Ülkede Postaya
Verilmesi
1Hiçbir belirlenmiþ iþletmeci, kendi topraðýnda oturan
göndericilerin uygulanan düþük ücretlerden yararlanmak amacýyla
yabancý bir ülkede postaya verdikleri veya verdirdikleri mektup postasý
gönderilerini yollamak ve alýcýlarýna daðýtmak zorunda tutulamaz.
21’ de öngörülen hükümler, gerek göndericinin oturduðu ülkede
hazýrlanan ve daha sonra sýnýr dýþýna götürülen, gerek yabancý bir
ülkede düzenlenen mektup postasý gönderilerine ayýrým
gözetilmeksizin uygulanýr.
3Varýþ ülkesi belirlenmiþ iþletmecisi, göndericiden, yoksa
postayý kabul eden belirlenmiþ iþletmeciden, yurtiçi ücretlerini isteme
hakkýna sahiptir. Ne gönderici ne de kabul belirlenmiþ iþletmecisi varýþ
belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan belirlenen sürede bu ücretleri
ödemeyi red ederse, iade masraflarýný almaya hakký olan varýþ
belirlenmiþ iþletmecisi, gönderileri ya kabul belirlenmiþ iþletmecisine
iade eder, yada kendi iç mevzuatýna uygun olarak bu gönderileri iþler.
4Hiçbir belirlenmiþ iþletmeci, eðer tahsil edilecek varýþ giderleri,
gönderilerin göndericinin oturduðu ülkede postaya verdiðinde tahsil
edilenden daha az ise herhangi bir göndericinin oturduðu ülke dýþýnda
bir ülkede postaya verdiði veya verdirdiði çok sayýdaki mektup postasý
gönderilerini uygun ücret almadan, yollamak ve alýcýlarýna daðýtmak
zorunda tutulamaz. Belirlenmiþ iþletmeciler, postayý kabul eden
belirlenmiþ iþletmeciden gerek eþdeðerdeki gönderilere uygulanan
yurtiçi ücretin % 80'ini gerekse duruma göre, 28.3- 28.7 veya 29.7.
Maddeler gereði uygulana ücretleri isteme hakkýna sahiptir. Postayý
kabul eden belirlenmiþ iþletmeci varýþ belirlenmiþ iþletmecisince
belirlenen sürede istenen tutarý ödemeyi kabul etmezse, iade
masraflarýný tahsil etme hakkýna sahip olan belirlenmiþ iþletmeci
gönderileri ya kabul belirlenmiþ iþletmecisine iade eder yada kendi iç
mevzuatýna uygun olarak bu gönderilere iþlem yapar.

PROT MADDE XIII
Mektup Postasý Gönderilerinin Yabancý Ülkede
Postaya verilmesi
1Amerika Birleþik Devletleri, Avustralya, Avusturya, Büyük Britanya ve
Kuzey Ýrlanda Birleþik Krallýðý, Yunanistan ve Yeni Zelanda, 27.4. Madde
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gereðince, çýkýþta servislerince posta gönderisi olarak yollanmayan
gönderileri kendilerine geri yollayan her belirlenmiþ iþletmeciden meydana
gelen iþletme giderleri ile orantýlý bir ücret alma hakkýný saklý tutmaktadýrlar.
227.4. maddeye aykýrý olarak, Kanada en azýndan bu tür gönderilerin
iþlenmesinden doðan giderleri tahsil etme imkaný veren bir ücreti çýkýþ
belirlenmiþ iþletmecisinden alma hakkýný saklý tutmaktadýr.
327.4. madde, yurtdýþýnda topluca postaya verilen mektup postasý
gönderilerinin daðýtýmýndan dolayý gönderinin postaya verildiði belirlenmiþ
iþletmeciden uygun bir ücret istemeye varýþ belirlenmiþ iþletmecisini yetkili
kýlar. Büyük Britanya ve Kuzey Ýrlanda Birleþik Krallýðý bu ödemeyi, varýþ
ülkesinin eþdeðer gönderilere uyguladýðý yurtiçi tarifesine denk düþen bir
miktarla sýnýrlandýrma hakkýný saklý tutar.
427.4. madde, yurtdýþýna topluca postaya verilen mektup postasý
gönderilerinin daðýtýmýndan dolayý gönderinin postaya verildiði belirlenmiþ
iþletmeciden uygun bir ücret istemeye varýþ belirlenmiþ iþletmecisini yetkili
kýlar. Aþaðýda adý geçen ülkeler, bu ödemeyi toplu gönderiler için Tüzükte izin
verilen limitlerle sýnýrlandýrma hakkýný saklý tutarlar: Amerika Birleþik
Devletleri, Bahamalar, Barbados, Brunei Darussalam, Çin Halk Cumhuriyeti,
Büyük Britanya ve Kuzey Ýrlanda Birleþik Krallýðý, Birleþik Krallýðýna baðlý
Deniz aþýrý topraklarý, Grenada, Güyan, Hindistan, Malezya, Nepal, Yeni
Zelanda, Hollanda, Hollanda Antilleri ve Aruba, Saint Lucie, Saint-Vincent ve
Grenadin, Singapur, Sri Lanka, Surinam ve Tayland.
54 deki rezervlere aykýrý olarak, aþaðýda adý geçen ülkeler, Birlik üyesi
ülkelerden alýnan postalara sözleþmenin 27. maddesini tümüyle uygulama
hakkýný saklý tutmaktadýrlar; Almanya, Suudi Arabistan, Arjantin, Benin,
Brezilya, Burkino-Faso, Kamerun, Kýbrýs, Fildiþi Sahili Cumhuriyeti,
Danimarka, Mýsýr, Fransa, Yunanistan, Gine, Ýsrail, Ýtalya, Japonya, Urdün,
Lübnan, Lüksemburg, Mali, Fas, Moritanya, Monako, Norveç, Portekiz,
Senegal, Suriye Arap Cumhuriyeti ve Togo.
627.4. maddenin uygulanmasýyla Almanya, gönderileri kabul eden
ülke belirlenmiþ iþletmecisinin göndericinin oturduðu ülke belirlenmiþ
iþletmecisinden alacaðý ücrete eþit bir miktarý bu belirlenmiþ iþletmeciden
isteme hakkýný saklý tutar.
7Prot Madde XIII'de yapýlan reservlere aykýrý olarak, Çin Halk
Cumhuriyeti, UPU Sözleþmesi ve Mektup Postasý Tüzüðünde toplu gönderi
için izin verilen limitlerde yurt dýþýnda postaya verilen çok sayýda mektup
postasý gönderilerinin daðýtýmý için her türlü ödemeyi sýnýrlandýrma hakkýný
saklý tutar.
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BÖLÜM B
GÜVENLÝK VE ÝHLALLER
MADDE 9
Posta Güvenliði
1Üye ülkeler ve belirlenmiþ iþletmecileri, posta iþletmesinin tüm
aþamalarýnda posta hizmetlerinde bütün ilgililerin çýkarýna kamu
güvenini saðlamak ve geliþtirmek amacýyla güvenlik konusunda bir
strateji benimsemeli ve uygulamalýdýr. Böyle bir strateji, üye ülkeler ve
belirlenmiþ iþletmecileri arasýnda postalarýn taþýnmasý ve transitliðinde
güvenliðin sürdürülmesine iliþkin bilgilerin alýnýp verilmesini de
kapsamalýdýr.

MADDE TM 104
Posta Güvenliði
1.

Üye Ülkeler ve belirlenmiþ iþletmecilerce uygulanan posta güvenlik
stratejisi,

1.1

Bir bütünlük içerisinde iþletme hizmet kalitesini yükseltmeyi;

1.2

Güvenliðin önemi hakkýnda çalýþanlarý daha fazla bilinçlendirmeyi ;

1.3
1.4

Güvenlik birimlerini oluþturmayý veya güçlendirmeyi;
Ýþletme, güvenlik ve bu alanda yapýlan anketlerle ilgili bilgileri
zamanýnda duyurmayý;

1.5

Dünya çapýnda posta hizmetlerinin güvenliðini güçlendirmek ve
kaliteyi artýrmaya yönelik özel tedbir ve tüzükleri hazýrlayan yasa
yapýcýlarýna öneri götürmeyi
Amaçlar.
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MADDE 11
Ýhlaller
1-

Posta gönderileri

1.1

Belirlenmiþ iþletmeciler, aþaðýdaki davranýþlarý engellemek için
ve eylem sahiplerini takip etmek ve cezalandýrmak için gerekli
tüm tedbirleri almakla yükümlüdür:

1.1.1

Posta gönderilerinin içine Sözleþmede izin verilmeyen
uyuþturucu, psiko etken maddeler veya yanýcý, patlayýcý veya
diðer tehlikeli maddelerin konulmasý

1.1.2

Posta gönderilerinin içine çocuklara yönelik hazýrlanan
pornografik yada sübyancý karakterli maddelerin konulmasý.

2-

Genel ücret ödeme ve özel ücret ödeme araçlarý

2.1

Belirlenmiþ iþletmeciler, bu Sözleþmeyle öngörülen ödeme
araçlarý ile ilgili
ihlalleri önlemek, baský altýna almak ve
cezalandýrmak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.
Bunlar:

2.1.1

Dolaþýmda olan veya olmayan posta pullarý;

2.1.2

Ücret ödeme damgalarý;

2.1.3

Ücret ödeme makinalarý veya baský makinalarý damgalarý;

2.1.4

Uluslararasý cevap kuponlarý;

2.2

Bu Sözleþme gereði, ödeme araçlarýna iliþkin bir ihlal, failine
veya üçüncü bir kiþiye yasa dýþý kazanç saðlama amacýyla
iþlenen aþaðýdaki eylemlerden her birini kapsar ve
cezalandýrýlmalýdýr:

2.2.1

Ödeme araçlarýnda sahtecilik, taklit veya kalp veya izin
verilmeyen üretimlerine baðlý yasa dýþý veya suç niteliði taþýyan
her türlü eylem;

2.2.2

Sahte, taklit veya kalp ödeme araçlarýnýn kullanýmý, dolaþýma
çýkarýlmasý, piyasaya sürülmesi, daðýtýlmasý, taþýnmasý, tanýtým
amaçlý olsa bile gösterilmesi veya sergilenmesi;
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2.2.3

Daha önce kullanýlmýþ olan ödeme araçlarýnýn posta amaçlý
kullanýmý veya dolaþýma çýkarýlmasý;

2.2.4

Yukarýdaki ihlallerden birini gerçekleþtirme amaçlý giriþimler;

3.

Karþý olma

3.1

Yaptýrýmlar konusunda, yurt içi veya yurt dýþý ödeme araçlarý söz
konusu olduðunda 2 de öngörülen eylemler arasýnda hiçbir
ayrým gözetilmez; Bu hüküm yasal veya Sözleþmeye dayalý
hiçbir karþý olma koþuluna tabi tutulamaz.
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BÖLÜM C
ÜCRETLER, EK ÜCRETLER,
ÜCRETTEN BAÐIÞIKLIK VE ÜCRETLENDÝRME
MADDE 6
Ücretler
1Farklý uluslararasý posta hizmetlerine iliþkin ücretlerle özel
hizmetlere iliþkin ücretler, Sözleþme ve Tüzüklerinde belirtilen ilkelere
uygun olarak ve ulusal mevzuatlarýna göre üye ülkeler veya belirlenmiþ
iþletmecileri tarafýndan kararlaþtýrýlýr. Bu ücretlerin tespiti, ilke olarak
hizmetlerin yerine getirilmesine iliþkin maliyetlere uygun olmalýdýr.
2Mektup postasý ve posta kolisi gönderilerinin taþýnmasý için
posta ücretlerini, ulusal mevzuatýna göre çýkýþ üye ülkesi veya
belirlenmiþ iþletmecisi belirler. Posta ücretleri, daðýtým hizmetinin söz
konusu gönderinin varýþ ülkesinde mevcut bulunduðu sürece
gönderinin alýcýnýn konutunda teslimi de kapsar.
3Senetlerde temel olarak belirtilmiþ olanlar da dahil uygulanan
ücretler, en azýndan ayný özellikleri (sýnýfý, miktarý, iþleme süresi vb.)
Taþýyan yurtiçi gönderilere uygulan ücretlere eþit olmalýdýr.
4Üye ülkeler veya belirlenmiþ iþletmecileri ulusal mevzuatlarýna
göre , Senetlerde yer alan temel ücretleri aþma yetkisine sahiptirler.
5Üye ülkeler veya belirlenmiþ iþletmecileri, 3’de belirtilen
ücretlerin minimum seviyesinin üstünde, ülkelerinde postalanan
mektup postasý ve posta kolileri gönderileri için iç mevzuatlarý esas
alýnarak indirilmiþ ücretlere izin verebilirler. Özellikle posta trafiðinin
önemli bir bölümünü oluþturan büyük müþterilerine özel tarife
uygulayabilirler.
6Senetlerde öngörülen ücretlerden baþka, hangi ad altýnda
olursa olsun müþterilerden posta ücreti alýnmasý yasaktýr.
7Senetlerde öngörülen durumlar hariç, her belirlenmiþ
iþletmecinin tahsil ettiði ücretler kendisine aittir.
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PROT MADDE II
Ücretler
1Madde 6 ya aykýrý olarak, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda, kendi
ülkeleri mevzuatlarýnýn elverdiði ölçüde, Tüzüklerde öngörülenlerin dýþýnda
posta ücreti almaya yetkilidir.

MADDE TM 105
Posta Ücretleri
1-

Temel posta ücretleri aþaðýdaki tabloda belirtilmiþtir.

1.1

Hýza dayalý sisteme göre ücretler:

Kategoriler

1

Aðýrlýk kademesi

2

Ücreti en düþük
coðrafi bölge
Için gönderilerin
temel l ücretleri

3

Ücreti en yüksek
coðrafi bölge
için gönderilerin
temel l ücretleri

4

--------------------------------------------------------------------------------------------------DTS
Öncelikli
Gönderiler

Önceliksiz
Gönderiler
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20 gr.'a kadar
20 gr.’dan 100 gr.'a kadar
100 gr.'dan 250 gr.'a kadar
250 gr.'dan 500gr.'a kadar
500 gr.'dan 1000 gr.'a kadar
1000 gr.'dan 2000 gr.'a kadar
Ek her 1000 gr. Için
20 gr.'a kadar
20 gr.'dan 100 gr.'a kadar
100 gr.'dan 250 gr.'a kadar
250 gr.'dan 500gr.'a kadar
500 gr.'dan 1000 gr.'a kadar
1000 gr.'dan 2000 gr.'a kadar
Ek her 1000 gr. Için

DTS

0,43
0,96
1,80
3,54
5,99
9,55
5,66 (isteðe
Baðlý)

0,62
1,53
3,14
6,22
10,83
19,33
8,67 (isteðe
baðlý)

0,37
0,67
1,33
2,60
4,33
6,99
3,86 (isteðe

0,43
0,99
1,71
3,43
5,68
10,43
5,42 (isteðe

1.2

Kapsama dayalý sisteme göre ücretler:

Kategoriler

Aðýrlýk kademesi

Ücreti en düþük
coðrafi bölge
Için gönderilerin
temel l ücretleri

Ücreti en yüksek
coðrafi bölge
için gönderilerin
temel l ücretleri

1
2
3
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------DTS
DTS
Mektuplar

20 gr.'a kadar
20 gr.'dan 100 gr.'a kadar
100 gr.'dan 250 gr.'a kadar
250 gr.'dan 500gr.'a kadar
500 gr.'dan 1000 gr.'a kadar
1000 gr.'dan 2000 gr.'a kadar
Ek her 1000 gr. Için

0,34
0,83
1,97
3,71
6,62
11,53
6,02 (isteðe
baðlý)

0,51
1,42
3,26
5,97
11,31
20,15
7,75 (isteðe
baðlý)

0,27

0,38

20 gr.'a kadar
20 gr.'dan 100 gr.'a kadar
100 gr.'dan 250 gr.'a kadar
250 gr.'dan 500gr.'a kadar
500 gr.'dan 1000 gr.'a kadar
1000 gr.'dan 2000 gr.'a kadar
Ek her 1000 gr. Için

0,23
0,60
1,29
2,33
4,44
7,52
3,44 (isteðe
baðlý)

0,36
1,05
2,52
4,62
9,05
14,58
5,10 (isteðe
baðlý)

100 gr’a kadar
100 gr.'dan 250 gr.'a kadar
250 gr.'dan 500gr.'a kadar
500 gr.'dan 1000 gr.'a kadar
1000 gr.'dan 2000 gr.'a kadar
Ek her 1000 gr. Için

0,70
1,40
2,52
4,29
6,36
4,80 (isteðe
baðlý)

1,16
2,52
4,73
7,85
13,16
10,40 (isteðe
baðlý)

Posta Kartlarý
Basýlmýþ
kaðýtlar

Küçük
Paketler

2Posta Ýþletme Konseyi, iki Kongre arasýnda 1 de belirtilen ücretleri
gözden geçirmeye ve deðiþtirmeye yetkilidir. Gözden geçirilen posta ücretleri
ülkelerinde postaya verilen uluslararasý gönderiler için Birlik üyelerince tespit
edilen ücretlerin ortalama deðerini esas almalýdýr.
3-

M torbalarýna uygulanan ücret, her torbanýn toplam aðýrlýk miktarýna
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kadar 1 kg'lýk kademe olarak hesaplanmýþtýr. Tercih edilen gönderi kategorisi
için uygulanan ücretin % 20 sine kadar ulaþan ücret indirimini çýkýþ
belirlenmiþ iþletmecisi bu tür torbalar için kabul etmektedir. Bu indirim
Tüzüðün TM 107.7. maddesinde belirlenen indirimden baðýmsýzdýr.
4Kapsama dayalý sistemde, deðiþik ücretlere tabi gönderilerin tek bir
gönderi halinde toplanmasýna, bu gönderinin toplam aðýrlýðýnýn, en fazla
aðýrlýk limitine sahip kategorinin aðýrlýk limitini aþmamasý koþuluyla izin verilir.
Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisinin isteðine baðlý olarak bu tür gönderiye
uygulanacak ücret, tarifenin en yüksek olduðu kategorideki gönderiye
uygulanan ücret veya gönderi içindeki her türe uygulanacak farklý ücretlerin
toplamý olmalýdýr. Bu gönderiler "karýþýk gönderiler" ibaresi taþýr.

MADDE TM 106
Özel Ücretler
1Aðýrlýðý 500 gramdan az olan küçük paketler için alýcýdan hiçbir teslim
ücreti alýnamaz. Yurtiçinde 500 gramýn üzerindeki küçük paketlerden teslim
ücreti alýnýr. Ayný ücret yabancý ülke çýkýþlý küçük paketler için de alýnabilir.
2Belirlenmiþ iþletmeciler aþaðýda belirtilen durumlarda yurtiçi
hizmetlerde, gerektiðinde, ayný ücretleri almaya yetkilidir.
2.1

Servislerin kapanýþ saatlerinde göndericiden alýnan mektup postasý
gönderileri kabul ücreti,

2.2

Giþelerin açýk bulunduðu normal saatler dýþýnda göndericiden alýnan
kabul ücreti,

2.3

Göndericiden alýnan konuttan alma ücreti,

2.4

Giþelerin açýk olduðu normal saatler dýþýnda alýcýdan alýnan mektup
postasý gönderisi teslim ücreti,

2.5

Alýcýdan alýnan Postrestrant ücreti;

2.6

Öngörülen süre içinde alýcýsý tarafýndan teslim alýnmayan ve aðýrlýðý
500 gramý geçen tüm mektup postasý gönderileri ardiye ücreti. Bu
ücret körlere özgü yazýlara uygulanmaz.

3Zorlayýcý nedenlerden ileri gelen riskleri üstlenen belirlenmiþ
iþletmeciler, taahhütlü gönderiler için belirlenen 0,13 DTS lik ücreti, zorlayýcý
nedenlerden ileri gelen risklere karþýlýk olarak almaya yetkilidir.
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MADDE TM 107
Posta Ücretlerinin Uygulama Þartlarý
1Kendi iç rejimleri nedeniyle ondalýk ölçülü aðýrlýk sistemini
uygulamayan üye ülkeler, iç rejimlerinin uygun karþýlýklarýný kullanabilirler.
2Üye ülkeler, TM 105. maddede belirtilen aðýrlýk kademesi yapýsýný
deðiþtirebilir.
2.1

Her kategori için en son aðýrlýk kademesi TM 121. maddede belirtilen
en yüksek aðýrlýðý geçmemelidir.

3Ayrý bir gönderi türü olarak posta kartlarý, basýlmýþ kaðýt veya küçük
paketleri iç servislerinden kaldýrmýþ bulunan ülkeler, yurtdýþý gönderiler için
de ayný uygulamayý yapabilir.
4Öncelikli mektup postasý gönderilerine uygulanan ücretler, hýzlý
taþýma için gerekli tüm ekstra maliyeti kapsar.
5Kapsama dayalý mektup postasý hizmeti uygulayan belirlenmiþ
iþletmeciler;
5.1

Mektup postasý uçak gönderileri için ek ücret almakla,

5.2

Uçakla taþýnan yüzey "S.A.L" gönderileri için uçak gönderilerinden
almýþ olduðu ücretlerden daha düþük öncelikli indirilmiþ bir ek ücret
almakla,

5.3

Maliyet bedeli ile ödenecek uçak taþýma giderlerini de dikkate alarak
uçak ve SAL gönderileri ücretleri için birleþik ücretler tespit etmekle
Yetkilidir.

6Ek ücretler, uçak taþýma giderlerine göre düzenlenmeli ve kullanýlan
yol ne olursa olsun en azýndan her varýþ ülkesi topraðýnýn tümünde ayný
olmalýdýr. Uçak ek hizmetli mektup postasý gönderisi için uçak ek ücretinin
hesaplanmasýnda belirlenmiþ iþletmeciler, gönderiye eklenebilen ve halk
tarafýndan kullanýlan formüllerin aðýrlýðýný dikkate almakta yetkilidir
7-

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, kapsamýnda;

7.1

Ülkesinde yayýmlanan gazeteleri ve süreli yayýnlarý; kullanýlan
gönderi kategorisine uygulanan tarifenin prensipte % 50' sini
geçmeyen bir indirimle
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7.2

Kapak yada koruyucu sayfalarýnýn üzerinden baþka içinde hiçbir ilan
yada reklam bulunmayan kitap ve broþürler ile müzik notalarý ve
coðrafi haritalar bulunan mektup postasý gönderilerini, 7.1 de
öngörülen ayný indirimle
kabul etme yetkisine sahiptir.

8Belirlenmiþ iþletmeciler, gazete tarifesini yaymak amacýyla
mevzuatýnda aranan koþullara uyan gazete ve süreli yayýnlar için 7 de
öngörülen indirimi sýnýrlama hakkýna sahiptir. Yayýmlar ne kadar düzenli
aralýklarla olursa olsun, katalog, tanýtým yazýsý ve fiyat listesi gibi ticarete
iliþkin basýlmýþ kaðýtlar indirim dýþýnda tutulur. Gazete ve süreli yayýnlara
eklenmiþ kaðýt üzerine basýlmýþ reklamlar için de durum aynýdýr. Bununla
birlikte indirim, gazete ve süreli yayýnlarýn kendi parçalarý olarak kabul edilen
müstakil reklam elemanlarý söz konusu olduðunda mümkündür.
9Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, standart olmayan gönderilere, Mektup
Postasý Tüzüðünün 128. maddesinde belirtilen standart gönderilere
uygulanan ücretlerden farklý ücretler uygulayabilir.
107’ye göre ücretlerde indirimler uçakla taþýnan gönderilere de
uygulanýr, ama hiçbir indirim bu tür taþýma giderlerini karþýlamak için
tasarlanan ücret kýsmýna uygulanmaz.

PROT MADDE TM IV
Posta Ücretlerinin Uygulama Þartlarý
1TM 107.2. madde hükümlerine aykýrý olarak Ýrlanda , mektup postasý
gönderilerine uygulanan ücret baremleri için ilk aðýrlýk kademesi üstündeki
limiti 25 gr olarak tespit etme hakkýný saklý tutar.

MADDE TM 108
Uçak Gönderileri Ek Ücretlerinin Hesaplanmasý
1Belirlenmiþ iþletmeciler, uçak gönderilerinde uçak ek ücretinin
hesaplanmasý için TM 105.1. maddede belirtilenlerden daha düþük aðýrlýk
kademeleri uygulamaya yetkilidirler.
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MADDE TM 109
Karþýlýklar
1Belirlenmiþ iþletmeciler; Sözleþme ve Birliðin diðer Yasalarýnda
öngörülen posta ücretleri karþýlýklarýyla uluslararasý cevap kuponlarýnýn satýþ
fiyatýný saptar ve bunlarýn belirlenmiþ iþletmecilere bildirilmesi için
Uluslararasý Büro'ya iletir. Bu amaçla, her belirlenmiþ iþletmeci, ülkesinin
parasýna göre DTS'nin ortalama deðerini Uluslararasý Büro'ya bildirmelidir.
2Sadece ücretlerin tespiti amacýyla, her yýl 1 Ocak'ta yürürlüðe
girecek olan DTS'nin ortalama deðeri bir önceki 30 Eylül'de sona eren en az
on iki aylýk dönem süresi içinde IMF tarafýndan yayýmlanan veriler esas
alýnarak onbinde birlik kesrine kadar belirlenecektir.
3DTS' ye göre günlük kurlarý yayýmlanmayan bir para için IMF
tarafýndan bülten yayýmlanamaz. Hesap deðeri belirlenmiþ bir para birimiyle
yapýlýr.
4DTS' ye göre paralarýnýn kuru IMF tarafýndan hesaplanmayan veya
bu özel kuruluþta yer almayan birlik üyesi ülkeler, kendi paralarý ile DTS
arasýnda tek taraflý olarak bir karþýlýk beyan etmeye davet edilirler.
5Belirlenmiþ iþletmeciler, posta ücretleri karþýlýklarýný veya ücret
karþýlýklarýndaki deðiþmeleri, yürürlüðe giriþ tarihlerini de belirterek
Uluslararasý Büro'ya en kýsa zamanda bildirmelidir.
6Uluslararasý Büro her ülke için 1’deki ücret karþýlýklarýný, DTS'nin
ortalama deðeri ve uluslararasý cevap kuponlarýnýn satýþ fiyatýný gösteren bir
rököy yayýmlar.
7Her belirlenmiþ iþletmeci, taahhütlü bir gönderinin veya taahhütlü bir
M torbasýnýn kaybý halinde öngörülen tazminatlar için kendi saptadýðý
karþýlýðý doðruca Uluslararasý Büro'ya bildirir.

C7

MADDE 7
Posta Ücretlerinden Baðýþýklýk
1.

Ýlke

1.1

Posta ücretlerinden baðýþýklýk halleri, posta ücreti
ödemesinden baðýþýk olarak Sözleþmede açýkça
öngörülmüþtür. Bununla birlikte, üye ülkeler, belirlenmiþ
iþletmeciler ve Küçük Birlikler tarafýndan gönderilen posta
hizmetine iliþkin mektup postasý gönderileri ve posta kolileri
için, gerek posta ücretlerinden baðýþýklýðý gerekse transit
giderleri, varýþ giderleri ve varýþ hisseleri ödemesinden
baðýþýklýðý öngören hükümler Tüzüklerde tespit edebilir. Ayrýca,
Uluslararasý Büro tarafýndan gönderilen Küçük Birlikler, üye
ülkeler ve belirlenmiþ iþletmeciler varýþlý mektup postasý
gönderileri ile posta kolileri servis gönderileri olarak kabul
edilir ve her türlü posta ücretinden baðýþýktýr. Bununla birlikte
çýkýþ üye ülkesi veya belirlenmiþ iþletmecisinin bu gönderiler
için uçak ek ücreti alma hakký vardýr.

1-

Savaþ esirleri ve sivil enterneler

2.1

Savaþ esirleri ve sivil enterneler, uçak ek ücreti hariç, ister
Sözleþmenin ve Posta Ödeme hizmetleri Anlaþmasýnýn
Tüzüklerinde belirtilen bürolar aracýlýðý ile ister bizzat kendileri
tarafýndan savaþ esirlerine gönderilen mektup postasý
gönderileri ile posta kolileri ve paralý posta hizmetine iliþkin
gönderiler her türlü posta ücretinden baðýþýktýr. Tarafsýz bir
ülkede yakalanan ve tutuklanan muharipler, yukarýdaki
hükümlerin uygulanmasý bakýmýndan savaþ esirleri sayýlýr.

2-2

2.1 de öngörülen hükümler, savaþ zamanýnda sivil personelin
korunmasýna iliþkin 12 Aðustos 1949 tarihli Cenevre
Sözleþmesi'nde belirtilen sivil tutuklulara gerek kendileri
tarafýndan doðrudan doðruya gerekse Sözleþmenin ve Posta
Ödeme hizmetleri Anlaþmasýnýn Tüzüklerinde belirtilen bürolar
aracýlýðý ile gönderilen diðer ülkeler çýkýþlý mektup postasý
gönderileri, posta kolileri ve paralý posta hizmetlerine iliþkin
gönderiler için de ayný þekilde uygulanýr.

2-3

Sözleþmenin ve Posta Ödeme hizmetleri Anlaþmasýnýn
Tüzüklerinde belirtilen bürolar, 2.1 ve 2.2. de sözü edilen
kiþilerin ister doðrudan, isterse aracý ile gönderdikleri ya da
aldýklarý mektup postasý gönderileri, posta kolileri ve paralý
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posta hizmetlerine iliþkin gönderiler için posta ücret
baðýþýklýðýndan ayný þekilde faydalanýrlar.
2-4

Beþ (5) kilogram aðýrlýða kadar koliler posta ücretinden baðýþýk
olarak kabul edilir. Bir kampa veya savaþ esirlerine daðýtýlmak
üzere mutem etlerine yollanan kapsamý bölünemeyen
gönderilerin aðýrlýk limiti 10 kilograma kadar yükseltilebilir.

2-5

Belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda hesaplarýn düzenlenmesi
çerçevesinde servis kolileri ve savaþ esiri ve sivil tutuklu
kolileri, uçak kolilerine uygulanan hava taþýma giderleri hariç
hiçbir ücret ilavesine yer vermez.

3-

Körlere özgü yazýlar

3.1

Körlere özgü yazýlar, uçak ek ücreti dýþýnda her türlü posta
ücretinden baðýþýktýr.

PROT MADDE III
Körlere Özgü Yazýlara Tanýnan Posta Ücreti
Baðýþýklýðýndan Ýstisna
1Madde 7'ye aykýrý olarak, kendi iç hizmetlerinde körlere özgü yazýlara
posta ücret baðýþýklýðý uygulamayan Endonezya, Saint-Vincent et
Grenadines ve Türkiye, iç hizmet ücretlerinin üzerinde olmamak koþuluyla
özel hizmet ve sevk ücreti alma yetkisine sahiptir.
2.
Madde 7'ye aykýrý olarak Almanya, Amerika, Avustralya, Avusturya
Kanada, Ýngiltere ve Kuzey Ýrlanda Birleþik Krallýðý, Japonya ve Ýsviçre, kendi
iç hizmetlerinde körlere özgü yazýlara uygulanan özel hizmet ücretlerini
kesme yetkisine sahiptir.

MADDE TM 110
Servis Gönderilerinin Posta Ücretinden Baðýþýk Olmasý

1Belirlenmiþ iþletmeciler ve merkezlerince gerek uçak gerekse yüzey
veya uçakla taþýnan yüzey postasý (S.A.L.) yoluyla gönderilen servis
gönderilerine iliþkin mektup postasý gönderileri her türlü posta ücretlerinden
baðýþýktýr.
2-

Uçak ek ücreti dýþýnda;
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2.1

Dünya Posta Birliði ve Küçük Birliklerin organlarý arasýnda,

2.2

Bu Birliklerin organlarý arasýnda alýnýp verilen,

2.3

Söz konusu organlar tarafýndan üye ülkelere ve/veya belirlenmiþ
iþletmecilere yada onlarýn merkezlerine yollanan mektup postasý
servis gönderileri her türlü posta ücretinden baðýþýktýr.

MADDE TM 111
Savaþ Esirleri ve Sivil Tutuklularla Ýlgili Organlara Posta
Ücretinden Baðýþýklýk Uygulanmasý
1-

Sözleþmenin 7.2. Maddesinde yer alan posta ücreti baðýþýklýðýndan;

1.1

Savaþ esirleri anlaþmasýna iliþkin 12 Aðustos 1949 yýlýnda yapýlan
Cenevre Sözleþmesi'nin 122. Maddesinde öngörülen bilgi
merkezleri,

1.2

Ayný Sözleþmenin 123. Maddesinde öngörülen savaþ esirleri
hakkýnda Merkezi Bilgi Alma Ajansý,

1.3

Savaþ zamanýnda sivillerin korunmasýna iliþkin 12 Aðustos 1949
yýlýnda yapýlan Cenevre Sözleþmesi'nin 136. Maddesinde öngörülen
bilgi merkezleri ile

1.4

Bu Sözleþmenin 140. maddesinde öngörülen merkezi bilgi alma
Ajansý yararlanýr.

MADDE TM 112
Posta Ücretinden Baðýþýk Olarak Sevkedilen Gönderilerin
Özellikleri
1Posta ücret baðýþýklýðýndan yararlanan gönderiler alýcý adresinin
bulunduðu tarafta sol üst köþede bir tercümesi de bulunabilen aþaðýdaki:
1.1

Sözleþmenin 7.1. Maddesinde ve TM 110 Maddede belirtilen
gönderiler için "Service des postes -Servis gönderisi" veya benzeri
bir ibareyi;

.2

Sözleþmenin 7.2. Maddesinde ve TM 111 Maddede belirtilen
gönderilerle birlikte bu gönderilere ait formüller için "Service des
prisonniers de guerre - savaþ esirleri gönderisi veya "Service des

C 10

internes civils - Sivil enterneler gönderisi "ibaresini;
1.3

Sözleþmenin 7.3. Maddesinde belirtilen gönderiler için
"Cécogrammes -Körlere özgü yazýlar" ibaresini taþýmalýdýr.
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MADDE 8
Posta Pullarý
1“Posta pullarý” adlandýrmasý bu Sözleþme uyarýnca
korunmuþtur ve sadece bu madde ve Tüzüklerin koþullarýný yerine
getiren pullara ayrýlmýþtýr.
2-

Posta pulu:

2.1

sadece üye ülke veya topraklarýnýn yetkisi altýnda, Birlik
Kararlarýna uygun olarak basýlýr ve dolaþýma çýkarýlýr;

2.2

baðýmsýzlýðýn simgesidir ve Birlik Senetlerine göre bir posta
gönderisinin üzerine yapýþtýrýldýðýnda, asýl deðerine uygun
düþen posta ücreti ödemesinin bir kanýtýný teþkil eder;

2.3

ulusal mevzuata göre ücretlendirme veya filatelik amaçlý
kullaným için çýkaran üye ülke veya topraklarýnda dolaþýmda
olmak zorundadýr;

2.4

çýkaran üye ülke veya topraklarýnda yaþayan herkes için
eriþilebilir olmalýdýr.

3.

Posta pulu:

3.1

Çýkaran üye ülke veya topraklarýnýn latin harflerle adýný;

3.2

Aþaðýdaki þekilde parasal deðerini:

3.2.1

prensip olarak üye ülke veya topraðýnýn resmi para biriminde
veya bir harf veya sembol biçiminde ;

3.2.2

diðer belirleyici özel iþaretlerle.

4Devletin amblemleri, resmi kontrol iþaretleri ve posta pullarý
üzerinde gösterilen hükümetlerarasý kuruluþlarýn amblemleri kültürel
varlýklarýn korunmasý hakkýndaki Paris Sözleþmesine göre koruma
altýna alýnmýþtýr.
5-

Posta pullarýnýn konularý ve desenleri:

5.1

Birliðin Kuruluþ Yasasýnýn önsözünün ruhuna ve Birlik
organlarýnca alýnan Kararlara uygun olmalýdýr;
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5.2
Üye ülke veya topraðýnýn kültürel kimliðiyle sýký bir iliþki içinde
olmalý ve kültürün tanýtýmý veya barýþýn korunmasýna katkýda
bulunmalýdýr;
5.3

üye ülke veya topraklarýnda yabancý kiþilerin veya olaylarýn
anýlmasý durumunda, söz konusu ülke veya topraklarla sýký bir
baða sahip olmalýdýr;

5.4

Politik veya bir kiþi yada ülke için saldýrgan özelliði
bulunmamalýdýr;

6-

Birlik Kararlarýna uygun posta ücretlendirme damgalarý,
ücretlendirme makinalarý ve diðer pullama veya baský usulleri
sadece üye ülke veya topraðýnýn yetkisi altýnda kullanýlabilir.

MADDE TM 113
Posta Pullarý. Emisyonlarýn Bildirilmesi ve Ýdareler Arasýnda Alýp
Verme
1Her yeni posta pulu emisyonu ilgili belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan
gerekli bilgilerle birlikte Uluslararasý Büro aracýlýðýyla diðer tüm belirlenmiþ
iþletmecilere bildirilir.
2Belirlenmiþ iþletmeciler, Uluslararasý Büro aracýlýðýyla yeni posta
pulu emisyonlarýnýn her birinden birer seri pul mübadelesi yaparlar ve bu
pullarýn her birinden 15 adet de Uluslararasý Büro'ya gönderirler. Her yeni
emisyon için iletilecek toplam pul adedi 235’dir.

MADDE TM 114
Ücretlendirme. Ücretlendirme Yöntemleri
1-

Ýlke

1.1

Genel kural olarak, gönderilerin ücretleri gönderici tarafýndan tam
olarak ödenmelidir.

2-

Ücretlendirme þekilleri

2.1

Ücretlendirme aþaðýdaki yöntemlerden birisiyle yapýlýr.

2.1.1

Gönderi üzerine basýlan veya yapýþtýrýlan ve çýkýþ üye ülkesinde
geçerli posta pullarýyla;
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2.1.2

Çýkýþ üye ülkesinde geçerli posta ücretlendirme iþaretleri ve çýkýþ
belirlenmiþ iþletmeciler tarafýndan kurulan otomatik ücretlendirme
makineleri ile;

2.1.3

Resmen kabul edilen ve doðrudan çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisinin
denetimi altýnda çalýþan çýkýþ ülkesinde geçerli ücretlendirme
makinesi damgalarýyla;

2.1.4

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisinin mevzuatý böyle bir sisteme izin
veriyorsa, matbaa makinesi veya baþka baský veya damgalama
yöntemiyle;

2.2

Gönderilere, örneðin "taxe perçu-ücreti ödenmiþtir" gibi ücretinin
tamamýnýn ödendiðini belirten bir ifade de ilave edilebilir. Bu ibare,
adresin sað üst kýsmýnda yer almalý ve çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisinin damgasýný taþýmalýdýr. Ücreti ödenmemiþ veya eksik
ödenmiþ gönderiler söz konusu olduðunda gönderi ücretini alan
veya ücretini tamamlayan merkezin tarih damgasý bu bilgilerin
karþýsýna basýlmalýdýr.

MADDE TM 115
Posta Pullarýnýn , Ücretlendirmeye Ýliþkin Damga veya
Ýþaretlerin Özellikleri
1-

Posta pullarý ve posta ücretlerine iliþkin iþaretler

1.1

Posta pullarý ve posta ücretlerine iliþkin iþaretler ilke olarak yatay
veya dikey boyutlarý 15 mm. den küçük 50 mm. den büyük olmamak
kaydýyla herhangi bir þekilde olabilir.

1.2

Bu pullar ve ücretlere iliþkin iþaretler, çýkaran belirlenmiþ iþletmecinin
saptayacaðý koþullara göre, delici zýmbalarla veya kabartma aleti
yardýmýyla elde edilen kabartma baskýlarla ayýrýcý bir þekilde
iþaretlenebilir; ancak bu iþlemler Sözleþmenin 8. maddesinde
öngörülen ibarelerin belirliliðine zarar vermemelidir.

1.3

Anma veya yardým amaçlý posta pullarý üzerlerinde arap
rakamlarýyla emisyon tarihine iliþkin bilgiler taþýyabilir. Ayný þekilde
bu pullar, hangi nedenle çýkarýlmýþ olduklarýný belirten herhangi bir
dilde yazýlmýþ ibareyi taþýyabilirler. Posta ücretinden ayrý olarak ek
bir ücret ödendiðinde bu pullar deðerleri hakkýnda her türlü kuþkuyu
giderecek þekilde düzenlenmiþ olmalýdýr.

C 14

2-

Ücretlendirme makineleri damgalarý

2.1

Belirlenmiþ iþletmeciler, gönderiler üzerine çýkýþ üye ülkesi adýna,
posta ücreti deðerini ve çýkýþ yeri ile postaya verildiði tarihi basan
ücretlendirme makinelerini kendileri kullanabilir veya bunlarýn
kullanýlmasýna izin verebilir. Bu durumda, çýkýþ yeri ile kabul tarihinin
belirtilmesi zorunlu deðildir. Bizzat belirlenmiþ iþletmeciler
tarafýndan kullanýlan ücretlendirme makineleri için ücretlendirme
deðeri yerine, örneðin "Taxe perçue - Ücreti ödenmiþtir" gibi posta
ücretinin ödendiðini belirten bir ibare konulabilir.

2.2

Ücretlendirme makinalarýyla elde edilen damgalar, prensipte2.1
parlak kýrmýzý renkte olmalýdýr. Bununla birlikte ücretlendirme
makinalarýyla elde edilen damgalarýn baþka bir renkte olmasýna
belirlenmiþ iþletmeciler izin verebilir. Ücretlendirme makinalarýyla
kullanýlabilen tanýtýcý flam damgalarý kýrmýzýnýn dýþýnda baþka bir
renkte basýlabilir.

2.2

Çýkýþ üye ülkesi ve çýkýþ yerine ait bilgiler latin harfleriyle
gerektiðinde baþka harfler de ilave edilmek suretiyle yapýlmalýdýr.
Posta ücreti deðerinin arap rakamlarýyla gösterilmesi gerekir.
parlak kýrmýzý renkte olmalýdýr. Bununla birlikte ücretlendirme
makinalarýyla elde edilen damgalarýn baþka bir renkte olmasýna
belirlenmiþ iþletmeciler izin verebilir. Ücretlendirme makinalarýyla
kullanýlabilen tanýtýcý flam damgalarý kýrmýzýnýn dýþýnda baþka bir
renkte basýlabilir.

2.3

Çýkýþ üye ülkesi ve çýkýþ yerine ait bilgiler latin harfleriyle
gerektiðinde baþka harfler de ilave edilmek suretiyle yapýlmalýdýr.
Posta ücreti deðerinin arap rakamlarýyla gösterilmesi gerekir.

3-

Ücretlendirme damgalarý

3.1

Matbaa baskýsý veya baþka bir baský usulüyle yahut damgalama ile
elde edilen ücret ödeme damgalarý üzerinde latin harfleriyle
gerektiðinde baþka harfler de ilave edilmiþ olarak, çýkýþ üye ülkesi ve
olasýen kabul merkezi adý gösterilmelidir. Bunlar üzerinde, posta
ücretinin ödendiðini gösteren "Taxe perçue - Ücreti ödenmiþtir" gibi
ibarenin bulunmasý da gerekir. Her durumda, kabul edilen ibare,
2
yüzeyi 300 mm den
küçük olmayan belli bir þekilde çizilmiþ
mümkünse dikdörtgen biçiminde bir çerçeve içinde çok belirgin
harflerle yazýlmýþ olmalýdýr. Kullanýlmasý halinde, tarih damgasý bu
çerçevenin içinde görünmemelidir.

3.2

Elektronik baský yöntemiyle elde edilen ücretlendirme damgalarý,
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adres için ayrýlan alanýn üst kýsmýna adrese 2,5 ve 5 mm'lik uzaklýkta
uygulanabilir. Bu ücretlendirme damgalarý doðrudan zarfýn üzerine
veya pencerenin içine uygulanabilir. Pencere içine uygulandýðýnda
çevresinde en az 5 mm mesafe olmalýdýr. 3.1'de belirtilen hükümler
bu tür damgalara da uygulanýr. Ücretlendirme damgasýnýn iki boyutlu
bir sembol içinde kodlanmýþ veriler kapsadýðýnda veya bu tür veriler
üzerine konulduðunda bu sembolün UPU S28 standardýna uygun
olmasý gerekmektedir.

MADDE TM 116
Posta Pullarýnýn,Ücretlendirmeye Ýliþkin Ýþaret veya
Damgalarýn Hileli Kullanýlmasý
1Ulusal cezai veya cezai faaliyet hükümleri saklý kalmak kaydýyla,
posta ücretlendirme araçlarýna iliþkin maksatlý ihlalden kuþkulanýlmasý
durumunda aþaðýdaki usul izlenir.
1.1

Çýkýþta posta ücretlendirme araçlarýna iliþkin maksatlý ihlalden
kuþkulanýlmasý ve göndericisinin bilinmemesi halinde figür hiçbir
þekilde bozulmaz. Gönderi bir haber ile birlikte re'sen taahhütlü
olarak varýþ merkezine gönderilir. Bu haberin bir örneði, bilgi olarak
çýkýþ ve varýþ üye ülke belirlenmiþ iþletmecilerine gönderilir. Her
belirlenmiþ iþletmeci, Uluslararasý Büro'ya göndereceði bir yazý ile
kendi servisiyle bu haberlerin merkezi idaresine veya özel olarak
ayrýlmýþ bir merkeze gönderilmesini isteyebilir.

1.2

Alýcý kanýtý görmesi için çaðrýlýr. Ancak þüpheli ihlale konu ücreti
öder, göndericinin ad ve adresini bildirir, kapsamýný ve suç unsurunu
öðrendikten sonra posta servisine býrakýrsa gönderisi kendisine
teslim edilir. Suç unsuru görülen yer ayrýlmayacak gibiyse
gönderinin tamamý veya þüpheli olarak görülen iþaret,damga veya
pulu kapsayan gönderinin bir kýsmý (zarf, kuþak, mektubun bir kýsmý
vb.) dikkate alýnabilir. Çaðýrýnýn sonucu, posta memuru ve alýcý
tarafýndan imzalanan bir tutanakla saptanýr. Alýcýnýn olasý reddi bu
belge üzerinde gösterilir.

2Tutanak, kanýt belgeleriyle re'sen taahhütlü olarak, kendi
mevzuatýnýn öngördüðü iþlemi yapacak olan çýkýþ üye ülke belirlenmiþ
iþletmecisine g önderilir.
3Mevzuatý 1.1 ve 1.2'de öngörülen iþleme müsaade etmeyen
belirlenmiþ iiþletmeciler
diðer belirlenmiþ iþletmecilere
duyurulmasý
bakýmýndan bu hususu Uluslararasý Büro'ya bildirmelidir.
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MADDE TM 117
Tarih Damgasý Uygulanmasý
1Mektup postasý gönderilerinin adres yüzlerine, çýkýþ merkezince
latin harfleriyle, iptali yapmakla görevli merkezin adý ile bu iþlemin yapýldýðý
tarihi gösteren bir tarih damgasý basýlýr. Çýkýþ ülkesi dilinde bu ibarenin bir
karþýlýðý eklenebilir.
2Tarih damgasýnýn uygulanmasý aþaðýda belirtilen hallerde zorunlu
deðildir:
2.1

Damgalarda çýkýþ yeri ve postaya verme tarihi gösterilmiþse,
ücreti ücretlendirme makinalarýyla ödenen gönderiler;

2.2

Ücreti, matbaa veya baþka bir baský usulüyle damgalama ile elde
edilmiþ damgalarla ödenen gönderiler;

2.3

Çýkýþ yerinin gönderi üzerinde gösterilmiþ olmasý kaydýyla
taahhütlü olmayan indirilmiþ ücrete tabi gönderiler;

2.4

Sözleþmenin 7.1. ve TM 110. maddelerinde sayýlan ve posta
servisiyle ilgili mektup postasý gönderileri;

3-

Ücret ödemede geçerli olan bütün posta pullarý iptal edilmelidir.

4Belirlenmiþ iþletmeciler, özel bir damga ile iptal talimatý vermedikçe
çýkýþ servisinde bir yanlýþlýk veya unutma sonucu damgalanmamýþ posta
pullarýnýn üzeri düzensizliði gören merkez tarafýndan;
4.1

mürekkep veya silinmez bir kalemle kalýn bir þekilde çizilerek,

4.2

Tarih damgasý, kenarý posta merkezinin adý çýkmayacak þekilde
kullanýlarak
iptal edilmelidir.

5Kayýtlý olmayan indirilmiþ ücrete tabi gönderiler hariç, yanlýþ
yollanan gönderilere, yanlýþlýkla geldikleri merkezin tarih damgasý
basýlmalýdýr. Bu zorunluluk yalnýz yerleþik merkezlere deðil, olanak
ölçüsünde gezici merkezlere de düþer. Zarf içindeki öncelikli gönderilerle
mektuplarda arka yüze, posta kartlarýnda ön yüze basýlmalýdýr.
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MADDE TM 118
Ücreti Hiç Ödenmemiþ Veya Eksik Ödenmiþ Gönderiler
1Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, ücreti hiç ödenmemiþ veya eksik
ödenmiþ gönderileri ücreti kendisi tamamlamasý için göndericiye geri
gönderebilir. Ücreti hiç ödenmemiþ veya eksik ödenmiþ gönderilerin
göndericileri çýkýþ üye ülkesinin teslim edilemeyen gönderilere uygulanan
mevzuatý kapsayan iç mevzuatýnda belirlenen yöntemlerle tespit edilebilir.
2Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi , ücreti hiç ödenmemiþ mektup postasý
gönderilerinin ücretini ödemeyi veya eksik ödenmiþ gönderilerin ücretini
tamamlamayý kendisi de üstlenebilir ve göndericiden eksik tutarý tahsil
edebilir. Bu durumda, çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi 0,33 DTS' lik bir iþleme
gideri tahsil etmekle de yetkilidir.
3Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi 1 ve 2' de öngörülen yetkilerin hiçbirini
uygulamýyorsa veya ücret gönderici tarafýndan tamamlanamýyorsa , ücreti
hiç ödenmemiþ veya eksik ödenmiþ öncelikli gönderiler, mektuplar ve posta
kartlarý daima varýþ ülkesine sevk edilir. Ücreti hiç ödenmemiþ veya eksik
ödenmiþ diðer gönderiler de sevk edilebilir.
43. paragraf hükümlerine aykýrý olarak çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi,
belirlenmiþ iþletmecinin mektup atma kutularýndan veya kendisinin baþka
birimlerinden postaya verilen aþaðýda belirtilen kategorideki gönderileri
varýþ ülkesine sevk etmekle yükümlü deðildir:
4.1

göndericisi belirtilmemiþ veya göndericisi tespit edilemeyen ücreti
denmemiþ veya eksik ödenmiþ gönderiler,

4.2

posta ücretinin ödendiðini kanýtlayan etiket veya iþaret taþýyan ücreti
ödenmemiþ posta kartlarý.

59’da öngörülen hükümlere aykýrý olarak, çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi,
mektup atma kutularýna veya kendisinin baþka birimlerine býrakýlan ,
üzerinde ücret ödendiði izlenimi veren vignet veya damga bulunan ücreti
ödenmemiþ posta kartlarýný varýþ ülkesine sevk etmeye zorunlu tutulamaz.
6Ücreti hiç ödenmemiþ veya eksik ödenmiþ gönderilerin varýþ ülkesine
sevk þekillerini belirlemek çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisinin görevidir. Bununla
birlikte genel kural olarak belirlenmiþ iþletmeciler, göndericisi tarafýndan
öncelikli gönderiler veya uçak gönderisi olarak sevkedilmesi istenen
gönderileri en seri yoldan (uçak veya yüzey) sevk etmek zorundadýrlar.
7-
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Eksik ücretin alýcýdan tahsil edilmesini isteyen bir çýkýþ belirlenmiþ

iþletmecisi 8 ve 10’da belirtilen iþlemi takip eder. Bu iþleme tabi olan ücreti
hiç ödenmemiþ veya eksik ödenmiþ gönderilerden, alýcý veya iade gönderiler
için göndericiden 11 de belirtilen hesap yöntemine göre özel bir ücret alýnýr.
8Varýþ ülkesine sevk edilmeden önce ücreti hiç ödenmemiþ veya eksik
ödenmiþ gönderilerin ön yüzünün üst kýsmýnýn ortasýna “T” (taxe à payeralýnacak ücret) damgasý vurulur. Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi bu damganýn
yanýna kendi ülkesinin parasýyla, bir bölü çizgisinin üstüne eksik ücret tutarýný
altýna da yabancý ülkeye gönderilen ilk aðýrlýk kademesindeki öncelikli
gönderiler veya mektuplar için geçerli olan indirimsiz ücretin en düþük tutarýný
çok okunaklý olarak yazar.
9Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, ülkesinde kabul edilen uluslararasý
posta gönderilerinin ücretinin doðru olarak ödenmesini kontrol etmekle
sorumludur. Varýþ ülkesinin varýþ yerinde 8 deki hükümler uyarýnca T
damgasý taþýmayan her gönderinin ücreti gereðince ödenmiþ sayýlýr ve ona
göre iþleme konur.
10Bir ilk varýþ belirlenmiþ iþletmecisi, eksik ücretin alýcýdan (tekrar
yollanan gönderiler) veya göndericiden (geri gönderilen gönderiler) tahsil
edilmesini istediðinde, T damgasýnýn vurulmasý ve rakamlarýn kesir þeklinde
gösterilmesi görevi bu belirlenmiþ iþletmeciye düþer. Tekrar yollayan
belirlenmiþ iþletmeci ile olan iliþkilerinde, indirilmiþ ücret uygulayan ülkeler
çýkýþlý gönderiler söz konusu olduðunda durum aynýdýr. Böyle durumda kesir,
Sözleþmede öngörülen ve gönderinin çýkýþ ülkesinde geçerli olan ücrete
göre düzenlenmelidir.
11Eksik ücreti tahsil etmek isteyen daðýtýmý saðlayan belirlenmiþ
iþletmeci, gönderileri alýnmasý gereken ücrete tabi tutar. Sözü edilen
belirlenmiþ iþletmeci bu ücreti 8 de belirtilen verilerden çýkan kesri, yurtdýþýna
gönderilen ilk aðýrlýk kademesindeki öncelikli gönderilere ve mektuplara
uygulanan ücretin kendi parasýyla gösterilen tutarýyla çarparak belirler ve bu
ücrete 2 de öngörülen iþleme ücretini ekler. Daðýtýmý saðlayan belirlenmiþ
iþletmeci, istediði taktirde sadece iþleme giderlerini alabilir.
128’de öngörülen kesir, çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi veya teslim
edilememe halinde tekrar yollayan belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan T
damgasýnýn yanýnda gösterilmemiþse, varýþ belirlenmiþ iþletmecisi ücreti
eksik ödenmiþ gönderiyi ücret almadan daðýtma hakkýna sahiptir.
13Ücret ödenmesinde geçerli olmayan posta pullarý ile ücret ödeme
damgalarý dikkate alýnmaz. Bu durumda, etrafý kurþun kalemle çizilmesi
gereken bu posta pullarý veya damgalarýn yanýna sýfýr ( 0 ) konur.
14-

Taahhütlü gönderiler ve deðer konulmuþ gönderiler varýþ yerinde
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ücretleri gerektiði gibi ödenmiþ sayýlýr.

MADDE TM 119
Gemilerde Postaya Verilen Gönderilerin Ücretlendirilmesi ve
Damgalanmasý
1Yolun iki uç noktasýnda veya aradaki limanlardan birinde durduðu
sýrada bir gemide postaya verilen gönderilerin ücreti geminin sularýnda
bulunduðu ülkenin posta pullarýyla ve tarifesine göre ödenmelidir.
2Gemide postaya verme açýk denizde olursa, ilgili belirlenmiþ
iþletmeciler arasýnda özel bir anlaþma olmadýkça gönderilerin ücreti, sözü
edilen geminin ait veya baðlý bulunduðu ülkenin posta pullarýyla ve tarifesine
göre ödenebilir. Ücretleri bu þekilde ödenen gönderiler, geminin limana
geliþinden hemen sonra posta merkezine teslim edilmelidir.
3Gemilerde postaya verilen gönderilerin damgalanmasý, bu
gönderilerin kabul edildiði iskelede bulunan posta görevlisine veya kýyý
boþaltma hizmetiyle ilgili görevlilere veya bunlar bulunmadýðý takdirde posta
merkezine aittir. Bu durumda, merkez tarih damgasýný vurur ve "Navire- Yük
gemisi" ,"Paquebot-Yolcu gemisi" ibaresini veya benzeri bir ibareyi belirtir.
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BÖLÜM D

TEMEL HÝZMETLER
Madde 12
Temel hizmetler
1Üye ülkeler, belirlenmiþ iþletmecilerinin mektup postasý
gönderilerinin kabulü, iþlenmesi, taþýnmasý ve daðýtýmýný saðlarlar.
2-

Mektup postasý gönderileri :

2.1

2 kg'a kadar öncelikli veya öncelikli olmayan gönderiler;

2.2

Mektuplar, posta kartlarý, basýlmýþ kaðýtlar ve 2 kg'a kadar küçük
paketler;

2.3

7 kg'a kadar körlere özgü yazýlar;

2.4

Kapsamýnda 30 kg'a kadar gazete, süreli yayýn, kitap ve benzeri
basýlmýþ dokümanlar bulunan ayný alýcý ve ayný adres varýþlý “M
torbalarý”.

3Mektup postasý tüzüðüne göre iþlenme hýzlarýna veya
kapsamlarýna göre sýnýflandýrýlmýþ mektup postasý gönderileri;
42’de belirtilenlerin üstündeki aðýrlýk limitleri, bazý mektup
postasý gönderisi kategorilerine Mektup postasý tüzüðünde belirtilen
koþullar uyarýnca isteðe baðlý olarak uygulanýr.
58’de belirtilen hükümler saklý kalmak kaydýyla, üye ülkeler,
belirlenmiþ iþletmecilerinin 20 kg'a kadarki posta kolisi gönderilerinin
kabulü, iþlenmesi, taþýnmasý ve daðýtýmýný gerek Sözleþme hükümlerini
gerekse giden koli söz konusu olduðunda ve ikili anlaþmayla
müþterileri için en avantajlý diðer tüm araçlarý kullanarak da saðlarlar.
620 kg'ýn üstündeki aðýrlýk limitleri Posta kolileri ile ilgili tüzükte
belirtilen koþullarda bazý posta kolileri kategorilerine isteðe baðlý olarak
uygulanýr.
7-

Belirlenmiþ iþletmecisi taþýmakla sorumlu olmayan tüm üye

D1

ülkeler, taþýma þirketlerine Sözleþme maddelerini uygulattýrma
yetkisine sahiptir. Ayný zamanda bu hizmeti, bu iþletmelerin hizmet
alaný çýkýþ veya varýþlý kolilerle sýnýrlayabilirler.
o

85 de öngörülen hükümlere aykýrý olarak, 1 Ocak 2001'den önce
Posta kolileri ile ilgili Anlaþmaya taraf olmayan üye ülkeler, posta
kolileri hizmetini saðlamakla yükümlü deðillerdir.

PROT MADDE IV
Temel Hizmetler
1Madde 12 ye aykýrý olarak, Avustralya, temel hizmetlerin posta
kolilerinde uygulanmasýný onaylamaz.
2Madde 12.2.4 hükümleri, ulusal mevzuatý en düþük aðýrlýk limitini
gerektiren Ýngiltere'ye uygulanmaz. Saðlýk ve güvenliðe iliþkin mevzuat,
posta torbalarý aðýrlýðýný 20 kg ile sýnýrlar.
3Madde 12.2.4’e aykýrý olarak Kazakistan ve Özbekistan gelen ve
giden M torbalarýnýn en yüksek aðýrlýðýný 20 kg’la sýnýrlama hakkýna sahiptir.

MADDE TM 120
Temel Hizmetler
1Her belirlenmiþ iþletmeci giden gönderisine gönderilerin
iþlenmesindeki hýza veya gönderilerin kapsamýna dayalý sistemi uygulamayý
seçmekte serbesttir.
2Gönderilerin iþlenmesindeki hýza dayalý sýnýflandýrma sistemi daha
sonra ikiye ayrýlýr:
Bu gönderiler:
2.1
Öncelikli gönderiler: Öncelikli olarak en hýzlý yoldan (yüzey veya
uçak) taþýnan gönderiler;
2.2

Öncelikli olmayan gönderiler: Göndericinin, daha uzun bir daðýtým
süresini kapsayan düþük bir ücreti seçtiði gönderilerdir.

3-

Kapsamýna dayalý sýnýflandýrma sistemde :

3.1

Öncelikli olarak hava yoluyla taþýnan gönderiler, "Uçak gönderileri",

3.2

Az öncelikli olarak hava yoluyla taþýnan yüzey gönderileri "S.A.L.
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gönderileri" olarak adlandýrýlýr.
4Her belirlenmiþ iþletmeci, her köþesi uygun þekilde katlanmýþ ve
yapýþtýrýlmýþ bir sayfadan oluþan öncelikli gönderilerle uçak gönderilerini
kabul edebilir. Bu tür gönderiler "Hava mektubu" olarak adlandýrýlýr. “Hava
mektuplarý”, kapsam esas alýnarak yapýlan sýnýflandýrma sisteminde uçak
postasý mektuplarýna benzer olarak ele alýnmalýdýr.
5Madde TM 124.8'de belirtilen þartlara göre ayný gönderici
tarafýndan toplu olarak postaya verilen ayný yada ayrý postalardan alýnan
gönderi "Toplu gönderi" olarak adlandýrýlýr.

MADDE TM 121
Aðýrlýk Limitlerine Ýliþkin Özellikler
1.1

Öncelikli veya önceliksiz gönderiler için aðýrlýk limiti:

1.1.1

Müþterilerinden böyle gönderileri kabul eden belirlenmiþ iþletmeciler
arasýndaki iliþkilerde,

1.1.2 Ýsteðe baðlý olarak bu tür gönderiler kabul eden çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecilerinin broþür ve kitap içeren gönderileri için 5 kilogram olabilir.
1.2

Gönderilerin kapsamýna dayalý sistemde:

1.2.1

Mektuplar ve küçük paketlerin aðýrlýk limiti müþterilerinden böyle
gönderileri kabul eden belirlenmiþ iþletmeciler arasýndaki iliþkilerde 5
kilogramdýr.

1.2.2

isteðe baðlý olarak bu tür gönderiler kabul eden çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecilerinin basýlmýþ kaðýtlarý için 5 kilogramdýr.

2Kitap ve broþür kapsayan gönderilerin aðýrlýk limiti, ilgili belirlenmiþ
iþletmeciler arasýndaki anlaþmalardan sonra 10 kg'a kadar çýkartýlabilir.
3Sözleþmenin 7.1 ile
TM 110. maddelerinde belirtilen posta
servislerine iliþkin gönderiler, Sözleþmenin 12. maddesi ile yukarýda 1 ve 2’
de belirtilen aðýrlýk limitlerine tabi deðildir. Bununla birlikte bu gönderilerin en
çok aðýrlýklarý torba baþýna 30 kg'ý geçmemelidir.
4Gönderiler Sözleþmenin 12. maddesi ile yukarýda 1 ve 2’ de belirtilen
aðýrlýk limitini aþmadýkça belirlenmiþ iþletmeciler, kendi iç servislerinde ayný
türden gönderiler için belirtilen en çok aðýrlýk limitini ülkeleri içerisinde
postaya verilen mektup postasý gönderilerine de uygulayabilirler.
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PROT MADDE TM I
Basýlmýþ Kaðýtlar. Azami Aðýrlýk
1Madde 121.1.2’ye aykýrý olarak, Kanada ve Ýrlanda, gelen ve giden
basýlmýþ kaðýt aðýrlýk limitlerini 2 kg ile sýnýrlama yetkisine sahiptir.

MADDE TM 122
Boyut Limitleri
1-

Posta kartlarý ve hava mektuplarý dýþýnda kalan gönderilerin boyut
limitleri aþaðýdaki gibidir:

1.1

En çok: 2 mm'lik bir toleransla en büyük boyutu 600 mm'yi aþmamak
kaydýyla uzunluk, geniþlik ve kalýnlýk toplamý 900 mm
Rulo halinde: 2 mm'lik bir toleransla en büyük boyutu 900 mm'yi
aþmamak kaydýyla uzunluðu ile iki defa çapý toplamý 1040 mm

1.2

En az: 2 mm'lik bir toleransla boyutlarý 90x 140 mm'den aþaðý
olmayan bir yüzü bulunmak;
Rulo halinde: En büyük boyutu 100 mm'den aþaðý olmamak kaydýyla
uzunluðuyla iki defa çapý toplamý 170 mm

2-

Posta kartlarýnýn boyut limitleri aþaðýdaki gibidir:

2.1

En çok: 2 mm'lik bir toleransla 120x235 mm, sorunsuz olarak
iþlenmeye dayanmasý için yeterince sert olmasý saðlanan

2.2

En az: 2 mm'lik bir toleransla 90x 140 mm Uzunluk, geniþliðin en az
2 (yaklaþýk deðer 1,4) ile çarpýmýna eþit olmalýdýr.
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Hava mektuplarýnýn boyut limitleri aþaðýdaki gibidir:

3.1

En çok: 2 mm'lik bir toleransla 110x220 mm.
En az: 2 mm'lik bir toleransla 90x140 mm.

3.2

Uzunluk, geniþliðin en az
olmalýdýr.

2 (yaklaþýk deðer 1,4) ile çarpýmýna eþit

4Bu maddede belirtilen boyut limitleri Madde TM110 veya
Sözleþmenin 7.1. maddesinde belirtilen posta hizmetine iliþkin gönderilere
uygulanmaz.
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MADDE TM 123
Gönderilerin Kabul Þartlarý. Tertip. Ambalaj
1Gönderiler saðlam olarak ve diðer gönderilere zarar vermeyecek
þekilde tertip edilmiþ olmalýdýr. Zarf ve ambalaj, kapsamýn þekli ve doðasý ile
taþýma koþullarýna uygun olmalýdýr. Mektup ve küçük paketler taþýma
sýrasýnda kapsamýn bütünlüðünü saðlayacak þekilde olmalýdýr. Her gönderi
memurlarýn saðlýðýný bozmayacak þekilde olmalýdýr. Ýçinde,iþlemekle görevli
memurlarý yaralayabilecek ve diðer gönderileri veya posta gereçlerini kirletip
bozabilecek nitelikte maddeler bulunan gönderiler her türlü tehlikeyi
önleyecek þekilde tertip edilmiþ olmalýdýr. Gönderinin kapatýlmasýna yarayan
metal tutturucular keskin olmamalý ve posta hizmetinin sürdürülmesine de
engel teþkil etmemelidir.
1.1

Ambalajlanmamýþ yada paketlenmemiþ toplu gönderilerin alýnýp
verilmesi için belirlenmiþ iþletmeciler aralarýnda anlaþabilir. Bu
gönderilerin kabul þartlarýný çýkýþ ve varýþ belirlenmiþ iþletmecileri
karþýlýklý anlaþma ile tespit ederler.

2Teknik Standardlar Rököyünün S 18. standardýnda belirtildiði gibi
UPU tanýtým kodu, çýkýþ ve varýþ ülkesinde postanýn iþlenmesini ve ilgili
belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda iþletmeye yönelik bilgi alýþ veriþini
kolaylaþtýrmak için mektup postasý gönderilerine tatbik edilebilir. Tanýtým
kodu, belirlenmiþ iþletmecinin sorumluluðu altýnda ve Posta Ýþletme
Konseyince kabul edilen özelliklere ve UPU'nun Teknik Standardlar
Rököyünün S18 ve S 19 standardlarý hükümlerine uygun olarak tatbik edilir.
Tanýtým kodunun okunabilirliðini artýrmak için belirlenmiþ iþletmeciler;
2.1

R 1 alanýndaki bilgileri S 19 standardýnda öngörülen tarzda ve ancak
S18 ve S19 standardlarý teknik hükümlerine uygun olarak
kodlayabilirler.

2.2

R1 alanýnýn öngörülen kullanýmýyla (UPU tanýtým kodunun
kaydedilmesi) karýþabileceði veya bu kullanýmýn engel
yaratabileceði nedenleriyle bu alaný kullanmamalarý tavsiye edilir.

3Belirlenmiþ iþletmeciler, müþterilerine aþaðýdaki kurallara kesinlikle
uymalarýný tavsiye etmelidirler:
3.1

Adresin en azýndan sað yarýsý alýcý adresine ve posta pullarý ile ücret
ödeme damga veya iþaretlerine veya bunun yerini tutan ibarelere
ayrýlmalýdýr. Mümkün olduðu taktirde ücretlendirmeye iliþkin posta
pulu,damga ve iþaretler, sað üst köþeye uygulanýr. Ücretlendirmeleri
bu þartlara uygun olmayan gönderileri kendi mevzuatýna göre iþleme
tabi tutmak çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine aittir.
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3.2.

Alýcý adresi, gönderinin uzunlamasýna ve bir zarf söz konusu ise
kapaklý olmayan parçasýz yüzüne yazýlmalýdýr. Boyutlarý TM 209.
maddede tanýmlanan standart gönderi limitlerini aþan gönderiler için
adres, gönderinin geniþliðine paralel olarak yazýlabilir.

3.3

Alýcý adresi belirgin ve eksiksiz olarak yazýlmalýdýr. Adres gözle
görülebilir þekilde latin karakteriyle ve arap rakamlarýyla yazýlacaktýr.
Varýþ ülkesinde baþka karakter ve rakamlar kullanýldýðý taktirde,
adresin bu karakter ve rakamlarda da yazýlmasý tavsiye edilir. Büyük
harflerle yazýlan varýþ yerinin ve varýþ ülkesinin adý gerektiðinde
posta kodu numarasý, ait olduðu daðýtým bölgesinin numarasý veya
posta kutusunun numarasýyla tamamlanacaktýr. Varýþ ülkesinin adý
tercihen varýþ ülkesinin dilinde yazýlýr. Transit ülkesinde ortaya
çýkacak güçlüklerden kaçýnmak için varýþ ülkesinin adýnýn
uluslararasý planda bilinen bir dilde ilave edilmesi arzu edilir.
belirlenmiþ iþletmeciler, varýþ yeri adýnýn önüne posta kodu
konulmasýný tavsiye eden ülkeler varýþlý gönderiler üzerine yazýlan
posta kodunun önüne bir tireyle ayýrarak EN ISO 3166-1 Alfa 2 ülke
kodu yazýlmasýný tavsiye edebilirler. Bu, hiçbir durumda varýþ ülkesi
adýnýn tam olarak yazýlmamasý gerektiði anlamýna gelmez.

3.4

Zarf kaðýdý makinede iþlem görecek bir materyalden yapýlmýþ
olmalýdýr.

3.5

Otomatik okumayý basitleþtirmek için, alýcý adresi, sýkýþýk bir tarzda
kelimelerin harfleri arasýnda boþluk kalmaksýzýn ve varýþ yerini
taþýyan satýrla adresin diðer elemanlarý arasýnda boþ satýr
býrakmaksýzýn yazýlacaktýr. Varýþ bölgesiyle varýþ ülkesinin
gerektiðinde posta sevk numarasýnýn altý çizilmeyecektir.
Örnek: Monsieur
Pierre Noire
Rue du Midi 26
1009 PULLY
SUISSE

3.6

Gönderi üzerinde göndericinin ad ve adresiyle birlikte gerektiðinde
posta sevk numarasý veya daðýtým bölgesinin numarasý
belirtilecektir. Bu bilgiler zarfin adresle ilgili bilgilerin bulunduðu yüzde
yeraldýðý vakit sol üst köþede yer almalýdýr ve herhangi bir yanlýþ
anlamadan kaçýnmak için alýcýnýn adresinden yeterince ayrýlmalýdýr.

3.7

Gönderici ve alýcý adresleri, gönderinin içerisinde yer aldýðý þekilde
ve mümkün oldukça gönderinin içine konulan kapsam üzerinde
belirtilmelidir. Bu, özellikle açýk sevkedilen gönderiler için geçerlidir.
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3.8

Ayný boyutlarda ve ayný aðýrlýkta çok sayýda gönderiyi postaya veren
müþterilerden bu gönderileri, posta kodu ve daðýtým bölgeleri
numaralarýna göre ve bu gönderilerin varýþ ülkesinde mümkün olan
en kýsa süre içerisinde iþlenebileceði þekilde liyaslanmasý istenebilir.
Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisiyle anlaþma
saklý kalmak kaydýyla bu tür bir ayrýmý isteyebilir.

4Bu tüzükte aksine bir hüküm bulunmamasý halinde servis iþaret ve
etiketleri, gönderi adresinin bulunduðu yüzde yer alýr. Bunlar mümkün
olduðunca sol üst köþeye, gerektiðinde gönderici ad ve adresinin alt tarafýna
konmalýdýr. Servis iþaretleri Fransýzca ya da genel olarak varýþ ülkesinde
bilinen bir dilde kaleme alýnmalý; çýkýþ ülkesinin dilinde bir tercümesi sözü
edilen ibarelere eklenmelidir.
Örnek:

Gönderici adresi

Posta Pullarý, ücretlendirme
Ýþaret ve Damgalarý

Servis Ýþaretleri

Alýcý Adresi

5Posta pullarý veya servis etiketleri ile karýþtýrýlabilecek postaya ait
olmayan pullar, hayýr kurumlarý vinyetleri ve benzerleriyle resimler, adres
yüzüne yapýþtýrýlamaz veya basýlamaz. Ücret ödeme damgalarýyla
karýþtýrýlabilecek damgalar için de durum aynýdýr
6Gönderinin kuþak içine konulduðu bütün durumlarda, alýcý adresi bu
kuþaða yazýlmýþ olmalýdýr.
7Kenarlarý renkli çizgili zarflar, yalnýzca uçak haberleþme
gönderilerinde kullanýlýr.
8Postrestant olarak sevkedilen gönderilerin adresinde alýcýnýn,
bölgenin, varýþ ülkesinin ve mümkünse gönderinin alýnmasý gereken posta
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merkezinin adý belirtilmelidir. Postrestant ibaresi, adresin bulunduðu yüzde
kalýn karakterlerle yazýlmalýdýr. Bu gönderilerde baþ harfler, rakamlar, sadece
ad, uydurma ad veya kararlaþtýrýlmýþ herhangi bir iþaret kabul edilmez.
Örnek: Mademoiselle
Louise Bertholet
Poste restante
1211 GENEVE 13
SUISSE
9Ýstisnai olarak ve basýlmýþ kaðýtlar için,alýcýnýn adýný Fransýzca veya
varýþ ülkesinde kabul edilen bir dilde "ou tout autre occupant des lieux-veya
orada oturan herhangi birine" ibaresi takip edebilir.
Örnek: Monsieur
Pierre Sansonnens
Ou tout autre occupant des lieux
Rue Pinet 10
1001 LAUSANNE
SUISSE
10Zarf veya ambalaj, sadece bir gönderici adresi ile sadece bir alýcý
adresi taþýyabilir. Çok sayýda gönderi olmasý durumunda göndericinin
adresi, gönderinin dýþýndan görünür ve gönderilerin postalandýðý ülkede
olmalýdýr.
11Adrese ayrýlan yüzü peþpeþe adres yazýlmak üzere tamamen veya
kýsmen birçok göze bölünmüþ hiçbir gönderi kabul edilmez.

MADDE TM 124
Her Gönderi Türüne Uygulanabilen ÖzeI Hükümler
1-

Öncelikli gönderiler/öncelikli olmayan gönderiler ve mektuplar

1.1

Standart gönderilere ve gönderilerin ambalajýna iliþkin hükümler
saklý kalmak kaydýyla, öncelikli gönderilerin /öncelikli olmayan
gönderilerin veya mektuplarýn þeklinde veya kapatýlmasýnda hiçbir
koþul aranmaz. Bununla birlikte, zarf içindeki bu tür gönderiler
iþlenirken güçlük doðurmamalarý için dikdörtgen biçiminde olmalýdýr.
Posta kartlarý dayanýklýlýðýnda fakat posta kartý biçiminde olmayan bu
tür gönderiler de dikdörtgen zarflara konmalýdýr. Zarflar açýk renkli
olmalýdýr. Hacimleri ve tertipleri nedeniyle indirilmiþ bir ücretle
ücretlendirilmiþ gönderilerle karýþtýrýlabilecek olan gönderilerin
adreslerinin bulunduðu yüze "Prioritaire-Öncelikli ""Lettre-Mektup"
kelimesinin ilave edilmesi tavsiye edilir.
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2-

Hava mektuplarý

2.1

Hava mektuplarý dikdörtgen þeklinde olmalý ve postalarýn iþlenmesini
engellemeyecek þekilde düzenlenmelidir.
Hava mektubunun ön yüzü adrese, ücretlendirmeye ve servis
iþaretleri veya etiketlerine ayrýlmýþtýr. Hava mektuplarýnýn basýlmýþ
olarak "Aérogramme-Hava mektubu" ibaresini
taþýmalarý
zorunludur. Bununla birlikte isteðe baðlý olarak çýkýþ ülkesi dilinde
eþ bir ifade ilave edilebilir. Hava mektuplarý hiç bir yabancý maddeyi
taþýmaz. Çýkýþ ülkesi mevzuatý izin verdiði takdirde, bu gönderiler
taahhütlü olarak sevk edilebilir.

2.2

2.3

Her üye ülke veya belirlenmiþ iþletmeci TM 122.3. maddede
belirlenen limitlerde, hava mektuplarýnýn emisyon, imal ve satýþ
þartlarýný belirler.

3-

Posta kartlarý

3.1

Posta kartlarý dikdörtgen biçiminde ve postanýn iþlenmesini
güçleþtirmemek için kartondan veya yeterince dayanýklý kaðýttan
yapýlmalýdýr. Kartlarda sivri veya kabartma kýsýmlar olmamalý ve üye
ülke veya belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan belirlenen þartlara cevap
vermelidir.

3.2

Posta kartlarý ön yüzün üst kýsmýnda Fransýzca olarak "Carte
postale-Posta kartý" ibaresini veya bu ibarenin baþka bir dildeki
karþýlýðýný taþýmalýdýr. Bu ibare, resimli kartlar için zorunlu deðildir.

3.3

Posta kartlarý açýk yani kuþaksýz veya zarfsýz olarak yollanmalýdýr.

3.4

Ön yüzün en azýndan sað yarýsý alýcý adresiyle ücret ödeme ve servisi
iþaret veya etiketlerine ayrýlýr. Gönderici arka yüzü ve ön yüzün sol
tarafýný kullanabilir.

3.5

Ücret ödeme iþleminin sadece arka yüze uygulanmýþ olmasýndan
ileri gelen bir düzensizlik gösteren posta kartlarý hariç olmak üzere,
bu tür gönderiler için konulan koþullara uymayan posta kartlarý
mektup iþlemine tabi tutulur. Bunlar her halde ücretleri ödenmemiþ
sayýlýr ve ona göre iþleme tabi tutulur.

4-

Basýlmýþ kaðýtlar

4.1

Kaðýt, karton veya basýmda kullanýlmasý alýþýlmýþ baþka maddeler
üzerine çýkýþ üye ülke veya belirlenmiþ iþletmeci izin verdiði bir
yöntemle birbirinin ayný olarak çok sayýda elde edilen baskýlar,
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basýlmýþ kaðýt olarak yollanabilir. Bu tanýmlara uymayan basýlmýþ
kaðýtlar, çýkýþ ülkesinin iç servislerinde böyle bir durum mevcutsa
uluslararasý servislerde de kabul edilebilir.
4.2

Basýlmýþ kaðýtlarýn, gönderinin adres yüzünde mümkün olduðu
kadar sol üst köþesinde, gerekirse gönderici ad ve adresinin altýnda
çok belirgin harflerle duruma göre, "Imprimé- Basýlmýþ kaðýt" veya
"Imprimé à taxe réduite - Ýndirilmiþ ücrete tabi basýlmýþ kaðýt" ibaresi
yahut bunlarýn varýþ ülkesinde bilinen bir dildeki karþýlýðý
bulunmalýdýr. Bu iþaretlemeler sadece basýlmýþ kaðýtlarý kapsayan
gönderilerin iþaretini teþkil eder.

4.3

Basýlmýþ kaðýtlara ve posta kartlarýna uygulanabilen genel þartlara
ayný zamanda uyan basýlmýþ kaðýtlar "Carte Postale-Posta kartý"
veya herhangi bir dilde bu ifadeye eþ deðerde bir ifadeyi taþýmalarý
kaydýyla basýlmýþ kaðýt tarifesiyle açýktan kabul edilir.

4.4

Farklý alýcý adresi taþýmamasý kaydýyla birden fazla basýlmýþ kaðýt
ayný gönderi içerisinde toplanabilir. belirlenmiþ iþletmecileri, tek bir
gönderici tarafýndan daðýtýlmasý istenen bu þekilde bir araya
toplanmýþ basýlmýþ kaðýtlara sýnýrlama getirip getirmemekte
serbesttir.

4.5

Bütün basýlmýþ kaðýtlara, bir kart,bir zarf veya gönderinin
göndericisinin ve ilk gönderinin kabul ve varýþ ülkesindeki vekilinin
adresinin basýldýðý bir bandý iliþtirmesine izin verilir. Bu belirlenmiþ
iþletmeciler, ilk gönderinin varýþ ülkesinde posta pulu yoluyla veya
ücretlendirmeye iliþkin damga yoluyla iade gönderilen önceden
ücretlendirebilir.

4.6

Belirlenmiþ iþletmeci, kendi iç mevzuatýna dayanan notlarýn ve
eklerin konulmasýna izin verebilirler.

4.7

Basýlmýþ kaðýtlar, kapsamýnýn çabuk ve basit bir þekilde kontrolünü
engellemeyecek þekilde yeterince dayanýklý bir tarzda tertip
edilmelidir. Þartlar çýkýþ belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan belirlenir.

4.8

Belirlenmiþ iþletmeciler, istekte bulunan iþ sahiplerine çok sayýda
postaya verilen basýlmýþ kaðýtlarýn kapatýlmasý amacýyla bir izin
belgesi verebilir- Bu durumda bu iznin numarasý, "Imprimé (basýlmýþ
kaðýt)" veya "Imprimé à taxe réduite -Ýndirilmiþ ücrete tabi basýlmýþ
kaðýt" ibaresi altýnda belirtilmelidir.

4.9

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecileri, kendi iç servislerinde hiçbir özel
kapatma þartý gerekmiyorsa bir izne ihtiyaç duyulmaksýzýn bütün
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4.10
4.11

basýlmýþ kaðýtlarýn kapatýlmasýna izin vermeye de yetkilidirler.
Basýlmýþ kaðýtlar, üye ülke veya belirlenmiþ iþletmeci belirlenen
þartlara uymak kaydýyla ya þeffaf yada opak kapalý plastik ambalajlar
içerisine konulabilir.
Baðlanmýþ olan basýlý kaðýtlar kapsamýnýn kontrolü için açýlmasýna
olanak tanýmalýdýr.

5-

Körlere özgü yazýlar

5.1

Açýk olarak postaya verilen körlere özgü harflerle yazýlmýþ mektuplar
ve körlere özgü iþaretler taþýyan kliþeler, körlere özgü yazý olarak
yollanabilir. Resmen tanýnmýþ körlerle ilgili bir kurum tarafýndan
yollanmýþ veya böyle bir kuruma gönderilmiþ olmasý koþulu ile
sadece körlerin kullanacaklarý ses kayýtlarý ve özel kaðýtlar için de
durum aynýdýr.

5.2

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, bu imkan kendi iç servislerinde varsa,
bir kör tarafýndan gönderilen veya bir köre yollanan ses kayýt
bantlarýný körlere özgü yazýlar olarak kabul etme yetkisine sahiptir.

5.3

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecileri, kendi iç servislerinde bu þekilde kabul
edilen gönderileri körlere özgü yazýlar olarak kabul etmekte
serbesttirler.

5.4

Körlere özgü yazýlar kapsamýnýn çabuk ve basit bir þekilde
kontrolünü engellemeyecek þekilde yeterince dayanýklý bir tarzda
tertip edilmelidir.

5.5

Belirlenmiþ iþletmeciler müþterilerine, alýcý adresinin bulunduðu
yüze, aþaðýdaki iþareti taþýyan beyaz bir etiketi körlere özgü yazýlara
yapýþtýrmalarýný tavsiye eder.
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6-

Küçük paketler

6.1

Küçük paketler, adres yüzlerinde, mümkün olduðu kadar sol üst
köþede, gerekirse gönderinin dýþ kýsmýna yazýlmasý zorunlu olan
gönderici ad ve adresinin altýnda çok belirli harflerle "Petit paquet Küçük paket" ibaresini veya bunun varýþ ülkesinde bilinen baþka bir
dildeki karþýlýðýný taþýmalýdýr.

6.2

Güncel ve kiþisel haberleþme karakteri taþýyan her tür dokümanýn
küçük paketlere konulmasýna izin verilir. Bununla birlikte bu tür
dokümanlarýn ne alýcýsý ne de göndericisi küçük paketin alýcýsý ve
göndericisinden farklý olamaz. Buna ilaveten ilgili ülke veya
belirlenmiþ iþletmecinin iç mevzuatý bunun konulmasýna yetki
vermelidir. Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi küçük pakete konulacak
doküman veya dokümanlarýn bu þartlara uygun olup olmadýðýna
karar verir. Konulmasýna yetki verilen eklere iliþkin olasý diðer þartlarý
belirler.

6.3

Küçük paketler için hiçbir özel kapatma þartý gerekmez; bu þekilde
tanýmlanan gönderiler kapsamlarýnýn kontrolü için açýlabilirler.

7-

"M” torbalarý

7.1

Aþaðýdaki giriþ þartlarý karþýlanmak kaydýyla, diðer maddeler de M
torbalarýnda kabul edilebilir.

7.1.1

Maddeler (Diskler, bantlar ve kasetlerle sýnýrlandýrýlan maddeler,
imalatçýlar ve distribütörler tarafýndan gemiyle gönderilen ticari
örnekler veya gümrük vergisine tabi olmayan diðer ticari maddeler
yada tekrar satýþý sözkonusu olmayan bilgi içeren malzemeler;)
beraberinde bulunduklarý basýlmýþ kaðýtlara baþka bir yolla tutturulur
veya eklenir.

7.1.2

Maddeler, beraber postalandýklarý basýlmýþ kaðýtlarla ilgilidirler.

7.1.3

Kapsamýnda 7.1.1'de sözü edilen ve basýlmýþ kaðýtlara iliþtirilen
maddeler bulunan her gönderinin aðýrlýðý 2 kilogramý aþamaz.

7.1.4

M torbalarý, TM 152.4. maddede belirtilen hükümlere uygun olarak
gönderici tarafýndan hazýrlanan bir CN 22 veya CN 23 gümrük formu
ile birlikte gönderilir.

7.2

Alýcý adresi, özel torba içerisine konulan ve ayný alýcý adresine ve ayný
varýþ yerine sevkedilen her basýlmýþ kaðýt paketi üzerinde
belirtilecektir.
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7.3

Her "M" torbasýna, gönderici tarafýndan düzenlenmiþ ve alýcýya ait
tüm bilgileri belirten dikdörtgen þeklinde bir adres etiketi takýlmalýdýr.
Adres etiketi yeterince dayanýklý bir bezden, kalýn kartondan, plastik
bir maddeden veya sert bir zemine yapýþtýrýlmýþ kaðýttan olmalý ve bir
baðlama deliði bulunmalýdýr. Boyutlarý 2mm'lik bir toleransla 90x140
mm'den aþaðý olmamalýdýr.

7.4

"M" torbalarýnýn ücreti, torbanýn adres etiketi üzerinde toplam tutar
olarak gösterilir.

7.5

Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi ile yapýlan anlaþma üzerine, paketler ve
basýlmýþ kaðýtlar çanta olarak ambalajlanmadýðýnda M çantasý olarak
da kabul edilebilir. Bu tür paketlerin üzerine alýcýnýn adresinin yanýna
gözle görülebilecek þekilde M harfi iþareti konulmalýdýr. Kapsam,
gönderinin üzerinde (CN 22/ CN 23) doðrudan belirtilmelidir.

8-

Toplu gönderiler

8.1

Toplu gönderiler

8.1.1

Ayný posta içerisinde veya günlük birden fazla posta düzenlendiðinde
bir günde ayný gönderici tarafýndan postaya verilen 1500 veya daha
fazla gönderinin kabul edilmesi;

8.1.2

Ýki haftalýk dönem içerisinde ayný gönderici tarafýndan postaya verilen
5000 veya daha fazla gönderinin kabul edilmesi, gibi özellikleri taþýr.

8.2

Bu maddeye göre, gönderileri bu þekilde postaya veren kiþi veya
kuruluþlar toplu olarak postaya verilen gönderilerin göndericisi olarak
kabul edilir.

8.3

Ýhtiyaç halinde gönderici, gönderilerin bütün ortak özellikleri veya
gönderilerin üzerinde bulunan bilgilerle (örneðin göndericinin iade
adresi, adý, kaþesi veya parafý ile belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan
verilen yetki no'su vb.) tanýnabilir.

PROT MADDE TM II
Her Gönderi Türüne Uygulanabilen Özel Hükümler
1TM 124.2.2. maddeye aykýrý olarak Afganistan ve Japonya, hava
mektuplarýna Japon yurtiçi posta hizmetindekiyle ayný koþullarda resim veya
kaðýt sayfa ekleme hakkýný saklý tutar.
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2TM 124.4.5. maddeye aykýrý olarak, ABD ve Kanada, karþýlýklý bir
anlaþma olmaksýzýn ilk gönderinin varýþ ülkesindeki gönderici veya
vekilinin adresini taþýyan kart, zarf veya ambalajý, basýlmýþ kaðýtlarýn eki
olarak kabul etmeyeceklerdir.
3TM 124.4.5. maddeye aykýrý olarak, Irak, karþýlýklý bir anlaþma
olmaksýzýn, gönderinin çýkýþ ülkesinde yer almayan bir gönderici adresi
taþýyan kart, zarf veya ambalajlarý topluca postaya verilen basýlmýþ
kaðýtlarýn eki olarak kabul etmeyecektir.
4TM 124.5.2. maddeye aykýrý olarak, Azerbeycan, Hindistan,
Endonezya, Lübnan, Nepal, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan,
Ukrayna, Zimbabve, resmen tanýnmýþ körlerle ilgili bir kurum tarafýndan
yollanmýþ veya böyle bir kuruma gönderilmiþ olsa bile, ses kayýtlarýný körlere
özgü yazýlar olarak kabul etmezler.
5TM 124.7. maddeye aykýrý olarak, Kanada diðer ülkelerden alýnan
görsel-iþitsel maddeleri veya bilgi içeren malzemeleri kapsayan M
torbalarýný kabul etmemek veya iþlememek için yetkilidir.
6Toplu gönderi için yapýlmýþ hiçbir çekince, TM 218. Maddenin
uygulanmasýnda etkili olamaz.

MADDE TM 125
Önceliðin veya Yollama Þeklinin Belirtilmesi
1Ýlgili ülke veya belirlenmiþ iþletmeciler arasýndaki özel anlaþma
dýþýnda, transit ve varýþ ülkelerinde öncelikli gönderiler veya uçak
gönderileri olarak iþlenecek gönderiler, eðer gönderen belirlenmiþ
iþletmecinin tüzüðü müsaade ederse, "Prioritaire-Öncelikli" veya "Par
avion-Uçak ile" kelimelerini taþýyan mavi renkli özel bir etiket veya ayný renkli
yada siyah bir damgayý taþýmalýdýr. Gerekirse büyük karakterle yazýlan bu
ibare, isteðe baðlý olarak çýkýþ ülkesinin dilinde bir tercüme ile birlikte elle
veya yazý makinasý ile yazýlabilir. "Prioritaire- Öncelikli" veya "Par avionUçak ile" etiketi, damgasý veya ibaresi, adresin bulunduðu yüze, mümkün
olduðunca sol üst köþeye ve gerektiðinde gönderici ad ve adresinin altýna
tatbik edilmelidir
2"Prioritaire-Öncelikli" veya "Par avion-Uçak ile" ibaresi ve öncelikli
veya uçakla taþýmaya iliþkin her tür not, sevk en çabuk yoldan yapýlmadýðý
vakit enlemesine iki kalýn çizgi ile karalanmalýdýr .
3Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, öncelikli olmayan ve yüzey
gönderilerinin belirlenmesini de isteyip istememekte serbesttir.
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MADDE TM 126
Özel Ambalajlar
1Cam eþyalar veya diðer kýrýlýr eþyalar saðlam bir kutu içerisinde,
kapsamýný koruyabilecek bir madde ile beslenmiþ olarak ambalajlanmalýdýr.
Taþýma esnasýnda bu maddelerin birbirlerine ya da kutuya sürtünmesi veya
çarpmasý önlenmelidir.
2Sývý ve kolayca sývýlaþabilen maddeler sýzdýrmayan kaplara
konulmalýdýr. Her kap, kýrýlýrsa sývýyý emmesi için yeterli miktarda bir
koruyucu madde ile beslenmiþ olarak saðlam özel bir kutu içine yerleþtirilmiþ
olmalýdýr. Kutunun kapaðý kolayca açýlmayacak þekilde kapatýlmalýdýr.
3Merhem, yumuþak sabun, reçine v.s. güç sývýlaþan yaðlý maddeler
ve ipek böceði tohumlarý bir ilk ambalaj içine (kutu, bezden, plastik
maddeden yapýlmýþ torba v.b.) konulduktan sonra sýzmayý önlemek üzere
dayanýklý ikinci bir kutu içine yerleþtirilmelidir.
4Anilin mavisi v.b. boya veren kuru tozlar ancak dayanýklý bir kutuya
yerleþtirilen sýzdýrmaz madeni kutularda ve bu iki ambalaj arasý emici ve
koruyucu baþka bir madde ile beslenmiþ olarak kabul edilir.
5Boya vermeyen kuru tozlar, dayanýklý kaplara (kutu, torba)
konulmalýdýr. Bu kaplar da saðlam bir kutuya konulmalýdýr.
6Canlý arý, Drosophilidae ailesine ait sinekler, sülük ve parazitler her
türlü tehlikeyi önleyecek þekilde hazýrlanmýþ kutulara konmalýdýr.

7- Ticarette usulen ambalajlanmayan tahta ve metalik parçalar gibi
yekpare maddelerde ambalaj aranmaz. Bu durumda alýcý adresi
maddenin üzerine yazýlmalýdýr.
MADDE TM 127
Saydam Gözlü Zarf Ýçerisindeki Gönderiler
1edilir:

Saydam gözlü zarflar içindeki gönderiler aþaðýdaki koþullarla kabul

1.1

Göz, zarfýn kapaklý olmayan parçasýz yüzünde bulunmalýdýr;

1.2

Göz, üzerindeki adresin kolayca okunabileceði bir þekilde ve böyle
bir maddeden yapýlmýþ olmalýdýr;
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1.3

Göz, dikdörtgen þeklinde olmalýdýr. En büyük boyutu zarfýn
uzunluðuna paralel olmalýdýr. Alýcýnýn adresi ayný þekilde
görülmelidir. Bununla birlikte, C4 boyutlu (229 x 324 mm.)veya
benzeri boyutlardaki gönderiler için belirlenmiþ iþletmeciler, en
büyük boyutu zarfýn geniþliðine paralel bir tarzda þeffaf gözün
enlemesine bir þekilde kullanýlmasýný kabul eder.

P.P.

Adres

1.4
Gözün bütün kenarlarý, zarfýn kesilen yerlerine iç taraftan iyice
yapýþmýþ olmalýdýr. Bu amaçla zarfýn ve gözün yan ve alt kenarlarý arasýnda
yeterince yer bulunmalýdýr.
1.5
Gözden yalnýz alýcý adresi görünmeli veya adres gözden olasý
görülebilecek diðer bilgilerden açýkça ayrýlmýþ olmalýdýr.
1.6
Göz, tarih damgasýnýn uygulanmasý için yeterli bir alan býrakacak
þekilde yerleþtirilmelidir.
1.7
Gönderi kapsamý zarf içinde kaysa bile adres gözden tam olarak
görünür kalacak þekilde katlanmýþ olmalýdýr.
2Tamamen saydam zarf içerisindeki gönderiler, þayet zarfýn yüzeyi
gönderinin iþlenmesine güçlük çýkarmayacak þekilde ise kabul edilebilir. Alýcý
adresinin ücrete iliþkin iþaretlerin ve servis iþaretlerinin görülmesi için
yeterince büyük bir etiket, gönderinin dýþ yüzüne saðlam bir þekilde
yapýþtýrýlýr. Açýk saydam gözlü zarf içindeki gönderiler kabul edilmez.
3-
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Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecileri iki veya daha fazla saydam gözlü zarf

kabul edebilir. Alýcý adresine ayrýlmýþ olan gözün 1’de öngörülen þartlarý
taþýmasý gerekir. Diðer gözler için 1.2, 1.4, 1.6 ve 1.7’ de öngörülen þartlar
benzetme yoluyla uygulanýr.

MADDE TM 128
Standart Gönderiler
1Uzunluðu geniþliðinin 2 ile çarpýmýndan (yaklaþýk deðer 1.4) daha
aþaðý olmayan dikdörtgen þeklindeki gönderiler standart gönderiler olarak
kabul edilir. Bu gönderiler aþaðýdaki þartlara uygun olmalýdýr.
1.1

En küçük boyutlar 2 mm'lik bir toleransla 90x140 mm.

1.2

En büyük boyutlar: 2 mm'lik bir toleransla 120x235 mm. Ýlgili zarflar,
belirli bir ülkede çok kullanýldýðýnda aþaðýdaki en büyük boyutlar
kabul edilir.

1.3

- 2 mm'lik bir toleransla 150 x 245mm;
- 2 mm'lik bir toleransla 165 x 235 mm;
En çok aðýrlýk: 20 gr

1.4

En çok kalýnlýk: 5 mm

1.5

Mektuplar, zarfýn kapatma kapaðýna bir baþtan bir baþa sürülen bir
tutkal yardýmýyla kapatýlmalý ve adres, zarfýn kapatma kapaðý
bulunmayan tek parçalý ön yüzünde bulunmalýdýr.

1.6

Adres dikdörtgen þeklindeki bölge içerisinde ve en az:
- Zarfýn üst kenarýndan (2 mm'lik tolerans) 40 mm
- Sað yan kenarýndan 15mm
- Alt kenarýndan 15 mm
ve sað yan kenarýndan en çok 140 mm'lik bir mesafe bulunmalýdýr.

1.7

Adresin bulunduðu yüzde üst kenardan itibaren 40 mm yüksekliðinde
(2 mm tolerans) ve sað kenardan itibaren 74 mm uzunluðunda
dikdörtgen þeklinde bir bölge ücretlendirme ve iptal damgalarýna
ayrýlmýþtýr. Bu bölgenin içerisinde posta pullarý ve ücretlendirme
damgalarý sað üst köþeye tatbik edilmelidir.
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15 mm

Adres bilgileri
Saydam göz

Kodlama bölgesi

15 mm

5 mm

109 mm

Ücretlendirmeye veya iptal
damgalarýna ayrýlmýþ bölüm

40 mm

74 mm

140 mm
155 mm

21’ de öngörülen hükümler, genel kabul þartlarýnýn TM 127. maddede
belirtildiði þeffaf gözlü zarflar içerisindeki gönderilere de uygulanýr. Alýcý
adresinin görüldüðü þeffaf göz en az:
- Zarfýn üst kenarýndan ( -2 mm'lik tolerans ) 40 mm
- Sað yan kenarýndan 15 mm
- sol yan kenarýndan 15 mm
- Alt kenarýndan 15mm bir mesafede bulunmalýdýr.
2.1

Göz, renkli bir bant veya çerçeve ile sýnýrlandýrýlamaz. Servis
iþaretleri alýcý adresinin tam üstünde yer alabilir.

3-

Okunmasýný engelleyecek hiçbir not ve iþaret:

3.1

Adresin altýna;

3.2

Adresin saðýndaki, pul ve damga yerinden gönderinin alt kenarýna
kadar olan kýsma;

3.3

Adresin solundaki, ilk satýrý ile gönderinin alt kenarý arasýnda kalan ve
asgari 15 mm.lik bir kýsma;

3.4

Gönderinin alt kenarýndan itibaren 15 mm yüksekliðinde ve sað
kenarýndan itibaren 140 mm. uzunlukta bir kýsma konmalýdýr. Bu son
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kýsým yukarýda tanýmlanan kýsýmlara kýsmen birleþebilir.
4Yurtiçi servislerinde, 2 mm lik toleransla geniþliði en çok 162 mm'yi
aþmayan zarf içerisindeki gönderileri standart olarak kabul eden belirlenmiþ
iþletmeciler, bu gönderileri uluslararasý serviste de standart gönderi olarak
kabul edebilir.
5120x235 mm boyutuna kadar olan kart þeklindeki gönderilen kolay
iþlemeyi saðlayan yeterli sertliðe sahip aðýrlýktaki kartondan yapýlmýþ
olmalarý þartýyla standart gönderiler olarak kabul edilebilirler.
6-

Standart gönderi sayýlmayanlar:

6.1

Katlanmýþ kartlar,

6.2

Zýmba teli, madeni yuvarlak zýmba ve katlanan kopça ile kapatýlmýþ
kartlar,

6.3

Açýktan (zarfsýz) yollanan delikli kartlar,

6.4

Zarflarý, kaðýdýn niteliklerinden tamamen farklý fiziksel nitelikleri olan
bir maddeden yapýlmýþ gönderiler (saydam gözlü zarflarýn yapýmý
için kullanýlan madde hariç),

6.5

Bombe yapan eþya kapsayan gönderiler,

6.6

Bütün kenarlarý kapanmamýþ veya mekanik bir iþlemeye elverecek
sertlikte olmayan açýktan (zarfsýz) yollanan katlanmýþ gönderiler.

PROT MADDE TM III
Standart Gönderiler
1Amerika Birleþik Devletleri, Kanada, Japonya, Kenya, Uganda ve
Tanzanya, ülkelerinde yaygýn olarak kullanýldýðýnda TM 128. maddede
tavsiye edilen boyutlarý geçmeyen formattaki zaflarýn kullanýmýný teþvik
etmekle yükümlü deðillerdir.
2Hindistan ve Afganistan, bu zarflar ülkelerinde yaygýn olarak
kullanýldýðýnda TM 128. maddede tavsiye edilen boyutlarý geçen veya bu
boyutlarýn altýnda olan formattaki zarflarýn kullanýmýný teþvik etmekle
yükümlü deðildirler.
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Madde 16
Kabul Edilebilir Radyoaktif Maddeler
ve Bulaþýcý Maddeler
1.
Radyoaktif maddeler, bu gönderileri kabul etmek için aralarýnda
gerek tek yönlü gerekse karþýlýklý olarak anlaþtýklarýný beyan eden Üye
ülkeler arasýndaki iliþkiler çerçevesinde mektup postasý gönderileri ve
posta kolileri içinde aþaðýdaki koþullarda kabul edilir:
1.1

Radyoaktif maddeler, Mevzuatýn ilgili hükümlerine uygun
olarak tertiplenir ve ambalajlanýr;

1.2

Mektup postasý içinde gönderildiklerinde,
veya taahhütlü mektup tarifesine tabidirler;

1.3

Mektup postasý gönderileri veya posta kolileri içinde bulunan
radyoaktif maddeler, en hýzlý yoldan normal koþullarda uygun
uçak ek ücreti alýnarak hava yoluyla sevk edilir;

1.4

Radyoaktif maddeler aþaðýdaki sadece tam yetkili göndericiler
tarafýndan postaya verilebilirler.

öncelikli gönderi

2Birleþmiþ Milletler’in Ýnsanlar için (No:BM 2814) ve hayvanlar
için (No:BM 2900) A kategorisindeki bulaþýcý maddeler haricindeki
bulaþýcý maddeler aþaðýdaki koþullarda mektup postasý gönderileri ve
posta kolileri içinde kabul edilirler:
2.1

B Kategorisindeki (No: BM 3373) bulaþýcý maddeler, sadece
uzman yetkililerce belirlenen ve resmi olarak tanýnan
göndericiler arasýnda posta ile alýnýp verilebilir. Bu tehlikeli
ticari maddeler, yürürlükteki ulusal ve Uluslararasý mevzuat
hükümleri ve Sivil Havacýlýk Örgütü (OACI) tarafýndan
yayýmlanan tehlikeli ticari maddelerin taþýnmasýyla ilgili
Birleþmiþ Milletlerin tavsiye kararlarýnýn izin verdiði ölçüde
posta içinde taþýnmalarý kabul edilebilir.

2.2

B Kategorisindeki (No: BM 3373) bulaþýcý maddeler, Mektup
postasý Tüzüðü ve Pota Kolileri Tüzüðünün ilgili hükümlerine
göre ambalajlanmalý, etiketlenmeli ve iþlenmelidir. Bu
gönderiler, öncelikli gönderi veya taahhütlü mektup tarifesine
tabidirler. Bu gönderilerin posta iþlemeleri için ek ücret
alýnmasýna izin verilir.

2.3

Hastalardan (insan veya hayvan) alýnan numuneler sadece
uzman yetkililerce belirlenen ve resmi olarak tanýnan
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göndericiler arasýnda posta ile alýnýp verilebilir. Bu maddeler,
yürürlükteki ulusal ve Uluslararasý mevzuat hükümleri ve Sivil
Havacýlýk Örgütü (OACI) tarafýndan yayýmlanan tehlikeli ticari
maddelerin taþýnmasýyla ilgili Birleþmiþ Milletlerin
tavsiye
kararlarýnýn izin verdiði ölçüde posta içinde taþýnmalarý
kabul edilebilir.
2.4

Hastalardan (insan veya hayvan) alýnan numuneler, Mektup
postasý Tüzüðü ve Posta Kolileri Tüzüðünün ilgili hükümlerine
göre ambalajlanmalý, etiketlenmeli ve iþlenmelidir. Bu
gönderiler, öncelikli gönderi veya taahhütlü mektup tarifesine
tabidirler. Bu gönderilerin posta iþlemeleri için ek ücret
alýnmasýna izin verilir.

2.5

Hastalardan (insan veya hayvan) alýnan numuneler ve bulaþýcý
maddelerin kabulü,
aralarýnda gerek tek yönlü gerekse
karþýlýklý olarak anlaþtýklarýný beyan eden üye ülkeler arasýndaki
iliþkilerle sýnýrlýdýr.

2.6

Taþýnmasýna izin verilen, hastalardan (insan veya hayvan)
alýnan numuneler ve bulaþýcý maddeler, en seri yoldan ve
gerekli uçak ek ücreti alýnmak kaydýyla normal olarak hava
yolundan gönderilir ve teslim sýrasýnda öncelik verilir.

PROT MADDE IX
Radyoaktif Maddeler ve
Kabul Edilebilir Bulaþýcý Maddeler
1Madde 16’ya aykýrý olarak, Moðolistan, radyoaktif maddeler ve
bulaþýcý maddeler kapsayan mektup postasý gönderilerini kendi ulusal
mevzuatý uyarýnca kabul etmeme yetkisini saklý tutar.

MADDE TM 129
Hastalardan (insan veya hayvan) Alýnan Örnekler Kapsayan
Gönderilerin Kabul Koþullarý ve Belirlenmesi
1BM’in tehlikeli maddelerin taþýnmasýyla ilgili Tavsiye Kararýnda
tanýmlanan (Tüzük tip ST/SG/AC10/1) hastalardan (insan veya hayvan)
alýnan örnekler, aþaðýda belirtildiði þekilde kabul edilirler:
2Hastalardan (insan veya hayvan) alýnan örnekler, hastalýk yapma
olasýlýðý en az düzeyde olan örneklerdir; sýzýntý olmasýný engelleyecek bir
ambalaj içinde ve fransýzca veya ingilizce olarak duruma göre ”insandan
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alýnmýþ örnek veya Hayvandan alýnmýþ Örnek (Exempt human
specimen”/”Echantillon humain exempté” veya Exempt animal
specimen”/”Echantillon animal exempté” ibaresini taþýmalýdýr.
2.1

Ambalaj aþaðýdaki þartlarý taþýmalýdýr:

2.1.1

Ambalajýn üç elemaný olmalýdýr:

2.1.2

Sýzdýrmaz birinci kap veya kaplar;

2.1.3

Sýzdýrmaz ikinci ambalaj;

2.1.4

Kapasitesine, kütlesine ve kullanýma uygun saðlamlýkta bir dýþ
ambalaj. Bu ambalajlarýn dýþ boyutlarý en az 100 mmX 100 mm
olmalýdýr.

2.2

Katý olmayan maddeler için birinci ve ikinci kaplar arasýna taþýma
sýrasýnda
sýzýntý veya kaçaðýn dýþ ambalaja geçmesini
önleyebilecek ve emici maddenin bütünlüðünü saðlayabilecek
þekilde ve tüm içeriði emmeye yetecek miktarda emici madde
yerleþtirilmelidir. .

2.3

Eðer birden fazla kýrýlabilir birinci kap tek bir ikinci ambalaj içine
yerleþtirilirse aralarýnda temasý engellemek için tek tek sarýlmalýdýr.

MADDE TM 130
Bulaþýcý Madde Kapsayan Gönderilerin
Kabul Koþullarý ve Belirlenmesi

1Bulaþýcý, insanlar veya hayvanlar için bulaþýcý olabileceðinden
þüphelenilen ve B kategorisindeki (No. BM 3373) bulaþýcý maddeler
tanýmýna uyan biyolojik maddeler, "Biyolojik madde, B kategorisi" olarak
adlandýrýlýr.
2No. BM 3373 kapsamýna giren bulaþýcý madde göndericileri,
gönderilerin varýþ yerine iyi bir durumda ulaþacak þekilde hazýrlanmasýný ve
ilgili maddelerin Uluslararasý Sivil Havacýlýk Örgütü tarafýndan yayýmlanan
Tehlikeli maddelerin hava taþýma güvenliði için teknik talimatlar'ýn
yürürlükteki baskýsýný veya Uluslararasý Hava Taþýma Örgütü tarafýndan
yayýmlanan Tehlikeli maddelerin taþýnmasýyla ilgili Tüzüðü içeren 650
Ambalaj Talimatýna uygun olarak ambalajlanmasýný saðlamalýdýrlar. 650
Ambalaj Talimatý metni, Uluslararasý Sivil Havacýlýk Örgütü teknik
talimatlarýnýn 2007/2008 baskýsýnda bulunduðu þekilde bilgi için aþaðýda
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gösterilmiþtir. 650 teknik talimatlarýnýn geçerli olmasý için göndericiler en son
baskýya yönlendirilecektir
3Ambalaj, taþýma araçlarý arasýnda aktarma veya depolama dahil tüm
taþýma süreci boyunca tabi olabileceði darbelere ve aðýrlýklara, ayrýca elle
veya mekanik iþleme amacýyla her türlü kaldýrma veya ambalajlama iþlemine
dayanacak saðlamlýlýk ve kalitede olmalýdýr. Ambalajlar, titreþim, ýsý, nem
veya basýnç deðiþiklikleriyle karþý karþýya bulunan normal taþýma koþullarý
içerisinde kapsamýnda bir sýzýntý olmasýný engelleyecek tarzda yapýlmýþ ve
kapatýlmýþ olmalýdýr.
4
4.1
4.2
4.3

Ambalaj aþaðýdaki 3 unsurdan oluþmalýdýr:
Ýlk kap
Ýkinci ambalaj
Katý dýþ ambalaj

5Ýlk kaplar, normal taþýma koþullarýnda kýrýlmayacak, delinmeyecek
veya ikinci ambalaj içindeki kapsamlarýnýn dýþarýya çýkmasýna engel olacak
tarzda ikinci ambalajla kapatýlmalýdýr. Ýkinci ambalajlar uygun dolgu
malzemeleriyle beslenerek dýþ ambalajlar içine yerleþtirilmelidir. Kapsamda
oluþabilecek bir kaçak hiçbir þekilde dolgu malzemelerinde veya dýþ
ambalajda gözle görülür bir bozulmaya yol açmamalýdýr.
6Taþýma için, aþaðýdaki damga, dýþ ambalajýn görünür bir yüzeyine
kolayca okunabilecek þekilde uygulanýr. Damga, her bir kenarý en az 50
mm'lik ve 45 derecelik açýyla oluþturulmuþ baklava biçiminde olmalýdýr.
Çizginin geniþliði en az 2 mm, harflerin ve rakamlarýn yüksekliði ise en az 6
mm olmalýdýr. En az 6 mm yükseklikteki harflerle yazýlmýþ olan “Biyolojik
madde, B sýnýfý”, “Taný örnekleri” veya “Klinik örnekler” olarak belirlenmiþ
resmi taþýma tanýmlamasý, dýþ ambalaj üzerinde baklava biçimli damganýn
yakýnýnda bir yere uygulanmalýdýr.
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7Dýþ ambalajýn en azýndan bir yüzeyi en az 100X100 mm.
boyutlarýnda olmalýdýr.
8Kolinin, 6.1.5'de belirtilenlerle ayný teknik talimatlara sahip Sivil
Havacýlýk Kurumu teknik talimatlarýnýn 6.kýsým 6.2. paragrafýnda belirtilen
1.2 metrenin üstündeki darbe denemelerine baþarýyla dayanabilmesi
gerekmektedir.
9-

Sývý maddeler için:

9.1
Ýlk kap veya kaplar, sýzdýrmaz olmalý ve kapsamý 1 litrenin üstüne
çýkmamalýdýr;
9.2

Ýkinci ambalaj sýzdýrmaz olmalýdýr;

9.3

Ýkinci ambalajýn içine birden çok kolay
kýrýlabilir ilk kap
yerleþtirildiðinde birbirleriyle temas etmelerini engellemek için ayrý
ayrý kapatýlmalýdýrlar;

9.4

Ýlk kap veya kaplarla ikinci ambalaj arasýna emici bir madde
yerleþtirilmelidir. Emici maddenin miktarý, sývý maddede oluþabilecek
bir kaçaðýn dolgu maddelerini veya dýþ ambalajýn bütünlüðüne zarar
vermesini önleyecek ve ilk kap veya kaplarýn kapsamýnýn bütününü
emecek yeterlilikte olmalýdýr.

9.5

Ýlk kap veya ikinci ambalaj sýzdýrmazlýðý 95 kPa' lýk (0,95 bar) iç
basýnca dayanýklý olmalýdýr.

9.6

Dýþ ambalaj 4 litreden fazla kapsamamalýdýr. Bu miktar, soðukta
saklanmasý gereken örnekler için kullanýlan karbonik buz veya kar
için geçerli deðildir.
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Katý maddeler için:

10.1

Ýlk kap veya kaplar, toza dayanýklý olmalýdýr ve dýþ ambalajýn limitini
aþmamalýdýr.

10.2

Ýkinci ambalaj veya ambalajlar toza dayanýklý olmalýdýr.

10.3

Ýkinci ambalajýn içine birden çok kolay kýrýlabilir ilk kap
yerleþtirildiðinde birbirleriyle temas etmelerini engellemek için ayrý
ayrý kapatýlmalýdýrlar;

10.4

Koli kapsamýnda organ, vücudun bir kýsmý veya bütünü bulunmasý
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dýþýnda, dýþ ambalaj 4 kg'dan fazla kapsamamalýdýr.. Bu miktar,
soðukta saklanmasý gereken örnekler için kullanýlan karbonik buz
veya kar için geçerli deðildir.
10.5

Taþýma sýrasýnda asýl kabýn içinde tortulu sývý bulunmasýndan
þüphelenildiðinde içinde emici maddeler bulunan sývý taþýmaya
elveriþli ambalaj kullanýlmalýdýr.

11-

Donmuþ veya soðutulmuþ örnekler: buz, karbonik kar ve sývý azot

11.1

Örneklerin soðukta korunmalarý için karbonik gaz veya sývý azot
kullanýldýðýnda, Sivil Havacýlýk Kurumu teknik talimatlarýnýn ilgili tüm
yönergeleri dikkate alýnýr. Buz veya karbonik kar kullanýldýðýnda,
bunlar ikinci ambalajýn dýþýna veya bir üst ambalaja yerleþtirilmelidir.
Ýkinci ambalajýn orijinal pozisyonunda durmasýný saðlamak için Ýç
destekler kullanýlmalýdýr. Buz kullanýlmasý durumunda dýþ ambalaj
veya üst ambalaj sýzdýrmaz olmalýdýr. Katý karbondioksit (karbonik
kar) kullanýldýðýnda ambalajlar, bozulmalarýna yol açabilecek baský
oluþmasýný engelleyecek ölçüde gaz kaçaðýna izin verecek tarzda
tasarlanmalý ve imal edilmelidir.

11.2

Ýlk kap ve ikinci ambalaj, kullanýlan soðutucunun ýsýsýnda ve
soðutmayý ortadan kaldýrmaya yol açacak ýsý ve basýnçta
bütünlüðünü muhafaza edecek þekilde olmalýdýr.

12-

Paketlerin bir dýþ ambalajla kaplandýðý durumlarda, paketleme
talimatlarýnca gerekli görülen paket üzerindeki iþaretler ya net bir
þekilde paketin dýþýndan görülebilir olmalý ya da dýþ ambalajýn
üzerine yeniden yazýlmalýdýr.

13-

Bu ambalajlama talimatýna uygun olarak paketlenen ve iþaretlenen
UN 3373'e tahsis edilmiþ bulaþýcý maddeler, aþaðýda sýralananlar
dýþýnda bu maddede belirtilen koþullara tabi deðildir:

13.1

Uygun sevk adý (?), UN sayýsý ve sorumlu kiþinin adý, adresi ve
telefon numarasý yazýlý bir belge (CN 38 teslim bordrosu gibi) ya da
paket üzerinde belirtilmelidir;

13.2

Sýnýflandýrma ICAO Teknik Talimatlarýnýn 2;6.3.2 sayýlý hükmü
uyarýnca yapýlmalýdýr;

13.3

ICAO Teknik Talimatlarýnýn 7;4.4 sayýlý hükmü olay raporunun
koþullarý yerine getirilmelidir ve

13.4

ICAO Teknik Talimatlarýnýn 7;3.1.3 ve 7;3.1.4. hükümlerindeki hasar
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ve sýzdýrma koþullarý için olan inceleme uygulanacaktýr.
14-

Bu türden paketlerin doldurulma ve kapatýlmasýna dair net talimatlar,
ambalaj üreticilerince ya da müteakip distribütörlerce, her bir paketin
nakledilmek üzere doðru bir þekilde hazýrlanmasýný teminen gönderici
ya da paketi hazýrlayan kiþiye (örn. Hasta ) saðlanacaktýr.

15-

Diðer tehlikeli maddeler, canlýlýklarýný muhafaza etmeleri,
bozulmalarýný stabilize etmek ve önlemek ya da bulaþýcý maddelerin
zararlarýný etkisiz kýlmak için gerekli deðilse, Bölüm 6.2, bulaþýcý
maddelerdeki ayný ambalajla paketlenmemelidir. 3, 8 ya da 9. Sýnýf'ta
yer alan 30 ml. ya da daha az miktardaki tehlikeli gönderiler bulaþýcý
madde içeren her bir ilk kapta paketlenmelidir. Bu küçük miktardaki
tehlikeli gönderiler bulaþýcý maddelerle birlikte bu ambalajlama
talimatýna göre paketlenirse, bu maddedeki diðer koþullarýn yerine
getirilmesine gerek yoktur.

16

Dondurucu olarak kullanýlan katý karbondioksit (kuru buz)

16.1

Eðer dondurucu olarak katý karbondioksit (kuru buz) kullanýlýrsa,
ICAO Teknik Talimatlarý ya da IATA Tehlikeli Maddeler Mevzuatýnýn
yeni baskýsýnda belirtildiði gibi, Ambalaj Talimatý 904'ün ambalajlama
koþullarý yerine getirilmelidir. Göndericilerin ayrýca, Ambalajlama
Talimatý 650'ye uygulanabilene ek olarak katý karbondioksit (kuru
buz) içeren paketlere uygulanabilen iþaretleme ve etiketleme
koþullarýna uyum saðlamalýdýr.

16.2

Hava taþýma için, Uluslararasý Sivil havacýlýk Örgütü’nün veya
Uluslararasý Hava Taþýma Birliði’nin tehlikeli maddelerin taþýnmasý ile
ilgili tüzüðünde belirtilen teknik talimatlara uygun olarak bir taþýma
belgesi saðlanýr. Ayrýca sevk için düzenlenen CN 38 teslim
bordrosunda “ Göndericinin iliþik beyanýna göre tehlikeli maddeler”
ibaresi bulunmalýdýr.

16.3

BM’in “ONU 3373” özel etiketi ile tanýmlanmýþ ve sadece bulaþýcý
madde taþýyan torbalar, posta yetkililerince açýk posta torbasý içinde
teslim edilmelidir.
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MADDE TM 131
Radyoaktif Madde Kapsayan Gönderilerin
Kabul Koþullarý ve Belirlenmesi
1Ýçindeki maddeler ve tertip þekilleri itibariyle bazý gönderi türleri için
özel baðýþýklýk öngören Uluslararasý Atom Enerjisi Ajansý'nýn (UAEA)
mevzuatlarýna uygun olan radyoaktif madde gönderileri, aktivitesinin
UAEA’nýn yürürlükteki baskýsýnýn tablo III’ünde yetki verilenin onda birini
geçmemek koþuluyla çýkýþ ülkesinin yetkili kurumlarýndan önceden izin
alýnarak posta ile taþýnmak üzere kabul edilir.
2Ýçinde radyoaktif madde bulunan gönderilerin dýþ ambalajýna
gönderici tarafýndan, aþaðýda belirtilen etikete Birleþmiþ Milletler (ONU)
numarasý yazýlmasý gerekir. Ayrýca ambalaj üzerinde göndericinin ad ve
adresinden baþka teslim edilememesi halinde geri gönderilmesini isteyen
belirgin bir ibarenin bulunmasý gerekmektedir.

Radioactive Material, Excepted Package

Radioactive Material, Excepted Package
This package contains radioactive material, excepted
package and is in all respects in compliance with the
applicable international and national governmental
Regulations.

Radioactive Material, Excepted Package
This package contains radioactive material, excepted
package and is in all respects in compliance with the
applicable international and national governmental
Regulations.

UN

UN

Radioactive materials. Quantities permitted for
movement by post.

Radioactive materials. Quantities permitted for
movement by post.

This package contains radioactive material, excepted
package and is in all respects in compliance with the
applicable international and national governmental
Regulations.

UN
Radioactive materials. Quantities permitted for
movement by post.

3-

Gönderici, iç ambalajýn üzerinde adýný, adresini ve gönderi
kapsamýný belirtmelidir.

4-

Boþ ambalajýn çýkýþ yerine iadesi durumunda etiketin üzeri belirgin
biçimde çizilmelidir.
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BÖLÜM E
EK HÝZMETLER
MADDE 13
Ek Hizmetler
11.1

Üye ülkeler aþaðýdaki zorunlu ek hizmetleri saðlarlar:
Uçak gönderileri ve giden öncelikli mektup postasý gönderileri
için taahhütlü hizmeti;

1.2

Hiçbir öncelik ve uçak postasý hizmeti olmayan yerler varýþlý
öncelikli olmayan ve yüzey giden mektup postasý gönderileri
için taahhütlü hizmeti öngörülmez;

1.3

Gelen tüm mektup postasý gönderileri için taahhütlü hizmeti;

2-

Öncelik ve uçak postasý hizmeti saðlanan yerler varýþlý öncelikli
olmayan ve yüzey giden mektup postasý gönderileri için
taahhütlü hizmetinin sunulmasý isteðe baðlýdýr;

3-

Üye ülkeler veya belirlenmiþ iþletmecileri, aþaðýdaki isteðe baðlý
ek hizmetleri, bu hizmetleri saðlamak için anlaþan belirlenmiþ
iþletmeciler arasýndaki iliþkiler çerçevesinde saðlayabilirler.

3.1

Mektup postasý gönderileri ve koliler için deðer konulmuþ
gönderi hizmeti;

3.2

Mektup postasý gönderileri için teslimi kayýtlý gönderi hizmeti;

3.3

Mektup postasý gönderileri ve koliler için ödeme þartlý gönderi
hizmeti;

3.4

Mektup postasý gönderileri ve koliler için özel ulak hizmeti;

3.5

Taahhütlü, teslimi kayýtlý veya deðer konulmuþ mektup postasý
gönderileri için bizzat alýcýsýna teslim hizmeti;

3.6

Mektup postasý gönderileri ve koliler için ücret ve vergiden muaf
gönderi hizmeti;

3.7

Kolay kýrýlýr koli ve çok yer tutan koli hizmeti;

3.8

Tek bir göndericiye ait yurtdýþý varýþlý çok sayýda gönderi için
“Consignment” grup gönderi hizmeti;
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Aþaðýdaki üç ek hizmet, ayný zamanda hem zorunlu hem de
isteðe baðlý özelliðine sahiptir:

4.1

Uluslararasý Ticari Cevap Hizmeti (CCRI/IBRS) aslýnda isteðe
baðlýdýr; fakat bütün üye ülkeler ve belirlenmiþ iþletmecileri
CCRI/IBRS) gönderilerinin iadesi hizmetini saðlamak
zorundadýrlar;

4.2

Uluslararasý cevap kuponu hizmeti; bu kuponlar bütün üye
ülkelerde deðiþtirilebilmekte olup satýþlarý isteðe baðlýdýr;

4.3

Taahhütlü veya teslimi kayýtlý mektup postasý gönderileri, koliler
ve deðer konulmuþ gönderiler için alma haberi; tüm üye ülkeler
ve belirlenmiþ iþletmecileri, gelen gönderiler için alma haberini
kabul ederler; bununla birlikte, giden gönderiler için alma haberi
hizmeti verilmesi isteðe baðlýdýr.

5-

Bu hizmetler ve bunlarla ilgili ücretler Tüzüklerde belirtilmiþtir.

6-

Eðer aþaðýda belirtilen hizmet unsurlarý yurtiçinde özel ücrete
tabi ise, tüm üye ülkeler ve belirlenmiþ iþletmecileri, Tüzüklerde
belirtilen koþullara göre yurtdýþý gönderiler için de ayný ücretleri
alma yetkisine sahiptir:

6.1
6.2

500 gramýn üstündeki küçük paketin daðýtýmý;
Servislerin kapanýþ saatlerinde mektup postasý gönderilerinin
kabulü;

6.3

Giþelerin açýk bulunduðu normal saatlerin dýþýnda gönderilerin
kabulü;

6.4

Göndericinin adresinden gönderi kabulü;

6.5

Giþelerin açýk bulunduðu normal saatlerin dýþýnda bir mektup
postasý gönderisinin geri alýnmasý;

6.6

Postrestant;

6.7

500 gramý aþan mektup postasý gönderileri ile posta kolilerinin
depolanmasý;

6.8

Varýþ haberi cevaplý kolilerin teslimi;

6.9

Elde olmayan sebep riskinin karþýlanmasý.
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PROT MADDE V
Alma Haberi
Kanada, yurtiçi servislerinde koliler için alma haberi hizmeti
1vermediðinden kolilerle ilgili 13.1.1. Maddeyi uygulamama hakkýna
sahiptir.
PROT MADDE VI
Uluslararasý Ticari Cevap Hizmeti
Madde 13.4.1 e aykýrý olarak Bulgaristan, ilgili üye ülke ile görüþme
1yaptýktan sonra CCRI/IBRS hizmeti saðlayacaktýr.

MADDE TM 132
Taahhütlü Gönderiler
Mektup postasý gönderileri Sözleþmenin 13.1.1, 13.1.2 ve 13.2.
1maddeleri hükümleri uyarýnca taahhütlü olarak gönderilebilirler.
2Taahhütlü gönderilerin ücreti peþin ödenmelidir. Bu ücret, posta ücreti
ve en yüksek tutarý 1,31 DTS olarak belirlenmiþ taahhüt ücretinden
oluþmaktadýr. Belirlenmiþ iþletmeciler her M torbasý için birim ücret yerine
birim ücretin beþ katýný aþmayan toptan bir ücret alýrlar.
Olaðanüstü güvenlik tedbirlerinin gerekli olduðu durumlarda,
3belirlenmiþ iþletmeciler gönderici veya alýcýda 2. paragrafta belirtilen ücrete
ilaveten yurtiçi mevzuatlarýnda öngörülen özel ücretleri de alabilirler.
44.1

Kabul
Taahhütlü gönderilerin þekli, kapanýþý yada adres düzeni hiçbir özel
koþulu gerektirmez.

4.2

Kurþun kalemle veya herhangi bir silinebilir araçla yazýlmýþ veya baþ
harflerden meydana gelmiþ bir adres taþýyan gönderiler taahhütlü
olarak kabul edilmez. Bununla birlikte, saydam gözlü zarf içinde
yollananlar dýþýndaki gönderilerin adresi mürekkepli kalemle
yazýlmýþ olabilir.

4.3

Bir taahhütlü gönderinin göndericisine, kabul esnasýnda ücretsiz
olarak bir alýndý verilmelidir.

5.

Gönderilerin belirlenmesi ve iþlenmesi
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5.1

Taahhütlü gönderilerde açýk bir þekilde ve çok belirgin harflerle
"Recommandé -Taahhütlü" ibaresi, gerektiðinde çýkýþ ülkesi dilinde
benzer bir ifade ile birlikte bulunmalýdýr. Taahhütlü gönderi üzerinde
büyük harfle R harfi bulunan bir Cn04 etiketi taþýyorsa taahhütlü
ibaresinin kullanýlmasý isteðe baðlýdýr.

5.2

Tüm belirlenmiþ iþletmeciler, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren, giden
taahhütlü gönderilerin (uçak, S.A.L. ve yüzey) tamamýna barkod
uygulamak zorundadýrlar. Özellikleri aþaðýda belirtilmiþtir:

5.2.1

Her taahhütlü gönderi, UPU'nun teknik standartlar rököyünde
yayýmlanan S10 normunda (posta gönderilerinin tanýmlanmasý) ve
S46-1 standardýnda (verilerin posta gönderileri, etiketler ve formüller
üzerinde çizgili barkod þeklinde gösterilmesi) belirtilen 13 karakterli
tanýmlayýcýlarýn özelliklerine uygun tek bir tanýmlayýcý kapsayan bir
CN 04 etiketi taþýmalýdýr.

5.2.2

Tüm belirlenmiþ iþletmeciler, tek bir adres tanýmlayýcý veya yurtdýþý
gönderiler için daha önce kullanýlan barkodlarý kullanma konusunda
karþýlýklý olarak anlaþabilirler.

5.3

Tüm belirlenmiþ iþletmeciler, 1 Ocak 2008 tarihinden önce taahhütlü
gönderilere 5.2 de öngörülen hükümlere uygun olarak barkod
uygulanmasý için mümkün olan tüm çabayý göstermeleri konusunda
teþvik edilirler.

5.4

1 Ocak 2008 tarihinden önceki dönemde tek bir tanýmlayýcýlý veya
standart CN 04 etiketlerinin düzenlenmesinde imkansýzlýk içerisinde
bulunan belirlenmiþ iþletmeciler, sadece "R" harfi basýlý CN 04 örneði
boyutlarýnda çerçeve içine alýnmýþ etiketlerden yararlanabilirler. Söz
konusu örnekte yer alan diðer bilgiler herhangi bir yöntemle net,
açýk ve silinmez bir þekilde ilave edilmelidir.

5.5

Etiket ve "Recommandé - Taahhütlü" ibaresi, adres yüzüne mümkün
olduðu kadar sol üst köþeye, gerekirse gönderici ad ve adresinin altýna
yapýþtýrýlmalýdýr. Kart þeklindeki gönderiler söz konusu ise adresin
okunmasýný engellemeyecek þekilde adresin üst kýsmýna basýlmalýdýr.
Taahhütlü M torbalarý için CN 04 etiketi gönderici tarafýndan verilen
adres etiketi üzerine iyice yapýþtýrýlmalýdýr.

5.6

1 Ocak 2008 tarihinden önceki dönemde yurtiçi servislerinde,
taahhütlü gönderileri makina ile kabul sistemine geçmiþ belirlenmiþ
iþletmeciler, CN 04 etiketi yerine bu gönderilerin adres yüzüne söz
konusu etikette bulunan bilgileri doðrudan basabilir veya gerektiðinde,
ayný yere ayný bilgileri taþýyan makinada basýlmýþ bant
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yapýþtýrabilirler.
5.7

1 Ocak 2008 tarihinden önceki dönemde çýkýþ
belirlenmiþ
iþletmecisinin izniyle, kullanýcýlar taahhütlü gönderiler için CN 04
etiketinin konulmasýna ayrýlan yere boyutlarý daha küçük olmamak
üzere CN04 etiketinin örneði basýlmýþ zarflar kullanabilir.
Gerektiðinde seri numarasý buna, net, açýk ve silinmez bir þekilde
ilave edildiði kadarýyla herhangi bir usulle yazýlabilir. Ayný þekilde
CN04 etiketinin örneði, adres etiketi üzerine veya saydam gözlü
zarflarla yollanan gönderilerin doðrudan kapsamý üzerine, mutlaka
gözün sol kenarýna gelmek kaydýyla basýlabilir

5.8

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, taahhütlü gönderilerin yukarýda belirtilen
hükümlere uygun olmasýný saðlar. Bu belirlenmiþ iþletmeci,
gönderilerin varýþ belirlenmiþ iþletmecisine gönderilmesinden önce
ortaya çýkabilecek olasý düzensizlikleri ortadan kaldýrmak zorundadýr.

5.9

Aracý belirlenmiþ iþletmecilerce taahhütlü gönderilerin ön yüzlerine
hiçbir etiket ve seri numarasý konamaz.

5.10.

Daðýtýmý saðlayan belirlenmiþ iþletmeci, taahhütlü bir gönderinin
daðýtýmý veya tesliminde alýcýdan bir kabul imzasý veya alýndý
kanýtýnýn baþka bir formunu almalýdýr. Ýmza dýþýnda, imza sahibinin
resmi olarak tanýmlanabilmesi için büyük harflerle adýnýn ve okunaklý
ve açýk bir þekilde diðer tüm bilgilerin de alýnmasý gereklidir.

5.11

Ayrýca, belirlenmiþ iþletmecilere, teslim teyidi verilerinin elektronik
yolla iletilmesi için sistem kurmalarý ve bu tür verilerin alýnýp verilmesi
konusunda gönderilerin çýkýþ belirlenmiþ iþletmecileriyle anlaþmaya
varmalarý kuvvetle tavsiye edilir.

5.12

Daðýtýmý elektronik olarak teyit etmek için sisteme sahip olan
belirlenmiþ iþletmeciler, CN 08 haber isteme formülünün gönderilmesi
saklý kalmak kaydýyla, çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine özel her
düzeyde gönderinin teslimini kanýtlamak için bu sistem sayesinde
elektronik olarak alýnabilecek imzalar kullanmaya yetkilidir. Elektronik
teyit verileri teslim eden belirlenmiþ iþletmecinin isteðine baðlý olarak
elektronik yolla (elektronik posta) veya fiziki olarak saðlanabilir.

PROT MADDE TM V
Taahhütlü M Torbalarý
1ABD ve Kanada, taahhütlü M torbalarýný kabul etmemeye ve diðer
ülkeler çýkýþlý bu tür torbalara da taahhütlü hizmeti saðlamamaya yetkilidir.
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CN 04

R

LAUSANNE 1
No 460
37 x 13 mm

Kýrmýzý veya siyah renkli büyük R harfi

CN 04

R

LAUSANNE 1
RR

00 000 460 3 CH

74 x 26 mm
Büyük R harfi ve kabul numarasýnýn altýna kýrmýzý veya siyah çizgi

MADDE TM 133
Teslimi Kayýtlý Gönderiler
1Mektup postasý gönderileri, hizmeti üstlenen belirlenmiþ iþletmeciler
arasýndaki iliþkilerde teslimi kayýtlý gönderi hizmeti aracýlýðýyla sek
edilebilirler.
2Teslimi kayýtlý gönderi ücreti, peþin ödenmelidir. Bu ücret, posta ücreti
ve çýkýþ üye ülke veya belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan tespit edilen teslimi
kayýtlý ücretinden oluþmaktadýr ve taahhüt ücretinin altýnda olmalýdýr.
3-

Kabul

3.1

Teslimi kayýtlý gönderilerin þekli, kapanýþý yada adres düzeni hiçbir
özel koþul gerektirmez.

3.2

Teslimi kayýtlý bir gönderinin göndericisine kabul esnasýnda ücretsiz
olarak bir alýndý verilir.

4-

Gönderilerin belirlenmesi

4.1

Gönderilere çok iyi bir þekilde yapýþkan bir CN 05 etiketi
yapýþtýrýlmalýdýr.

4.2

Etiket, adresin bulunduðu yüze mümkün olduðunca sol üst köþede,
gerektiðinde gönderici ad ve adresinin altýnda yer almalýdýr. Kart
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formundaki gönderiler durumunda adresin üstünde, net bir þekilde
görülmesini engellemeyecek þekilde yer almalýdýr.
4.3

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisinin izniyle müþteriler, gönderiler için CN
05 etiketinin konulmasýna ayrýlan yere, boyutlarý CN 05 etiketinden
daha küçük olmamak üzere CN 05 etiketinin örneði bulunan basýlmýþ
zarflar kullanabilir. Gerektiðinde seri numarasý buna, net, açýk ve
silinmez bir þekilde ilave edildiði kadarýyla herhangi bir usulle
yazýlabilir. Ayný þekilde CN 05 etiketinin örneði, adres etiketi üzerine
veya saydam gözlü zarflarda yollanan gönderilerin doðrudan
kapsamý üzerine, mutlaka gözün sol kenarýna gelmek kaydýyla
basýlabilir.

4.4

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, yukarýda belirtilen hükümlere uygun
olarak gönderilerin tam bir þekilde tanýnmasýný saðlamalýdýr. Çýkýþ
belirlenmiþ iþletmecisi, gönderilerin varýþ belirlenmiþ iþletmecisine
gönderilmesinden önce ortaya çýkabilecek olasý düzensizlikleri
ortadan kaldýrmak zorundadýr.

4.5

Aracý belirlenmiþ iþletmeciler tarafýndan gönderilerin ön yüzüne hiçbir
seri numarasý yazýlmamalýdýr.

CN 05

“

Livraison attestée
Teslimi
kayýtlý
No A 123456
37 x 13 mm, sarý renkli

CN 05
Livraison attestée
AA

00 123 456 8 SE

74 x 26 mm, sarý renkli

MADDE TM 134
Deðer Konulmuþ Gönderiler
1Öncelikli veya önceliksiz gönderiler ile içinde deðerli kaðýt, doküman
veya deðerli maddeler bulunan mektuplar, kapsamý göndericisi tarafýndan
beyan edilen tutar oranýnda sigortalanmýþ olarak alýnýp verilebilirler. Bu alýp
verme, karþýlýklý veya tek yönlü olarak bu gönderileri kabul ettiðini beyan eden
belirlenmiþ iþletmeciler arasýndaki iliþkilerle sýnýrlandýrýlmýþtýr.
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2-

Deðer gösterme

2.1

Deðerlendirme tutarý prensip olarak sýnýrlandýrýlmamýþtýr. Her üye
ülke veya belirlenmiþ iþletmeci , beyan edilen deðeri 4000 DTS'
den az olmayan bir tutarla veya yurtiçi mevzuatýnda bu tutar 4000
DTS'nin altýndaysa en azýndan bu tutara eþit bir miktarla
sýnýrlandýrma yetkisine sahiptir. Yurtiçi hizmetinde kabul edilen
deðerlendirme limiti, bu limitin sadece taahhütlü bir gönderinin
kaybý için belirlenen tazminat tutarýna eþit veya üstünde olmasý
durumunda uygulanýr. En yüksek tutar Birliðe üye ülkelere DTS
olarak bildirilir.

2.2

Deðer gösterme için deðiþik üst sýnýrlar kabul etmiþ olan üye ülke
veya belirlenmiþ iþletmeciler arasýndaki iliþkilerde taraflarca en alt
sýnýra uyulmalýdýr.

2.3

Gösterilen deðer, gönderi kapsamýnýn gerçek deðerini geçmez.
Fakat bu deðerin yalnýz bir bölümünün gösterilmesi mümkündür.
Düzenleme giderleri nedeniyle bir deðer taþýyan kaðýtlarýn
gösterilecek deðer tutarý, belgelerin kaybolmasý halinde olasý
yenileme giderlerini geçemez.

2.4

Hileli olarak, gönderi kapsamýnýn deðerinin gerçek deðerinden
daha yüksek gösterilmesi, çýkýþ ülkesi mevzuatýnýn öngördüðü adli
kovuþturmaya yol açar.

2.5

Konulan deðer, çýkýþ ülkesi parasýyla gösterilmelidir. Bu deðer
gönderici veya vekili tarafýndan gönderi adresinin üst tarafýna latin
harfleriyle yazýyla ve arap rakamlarýyla tasdikli bile olsa silinti ve
kazýntý olmaksýzýn yazýlmalýdýr. Konulan deðer kurþun ve sabit
kalemle yazýlmaz.

2.6

Konulan deðerin tutarý gönderici tarafýndan veya çýkýþ merkezi
tarafýndan DTS'ye çevrilmelidir. Gerektiðinde en yakýn üst birime
yuvarlatýlarak yapýlan çevirme tutarý, çýkýþ ülkesi parasý ile
gösterilen deðerin yanýna veya altýna rakamla yazýlmalýdýr.
Paralarý ayný olan ülkeler arasýndaki direk iliþkilerde çevirme
yapýlmaz.

2.7

Herhangi bir vesile ile veya ilgililerin beyanlarýndan bir gönderiye
konan gerçek deðerin hile ile daha yüksek gösterildiði anlaþýlýrsa
durum mümkün olan en kýsa süre içinde çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisine bildirilir. Gerekirse, buna ait soruþturma kaðýtlarý da
birlikte gönderilir. Gönderi hala alýcýsýna teslim edilmemiþse, çýkýþ
belirlenmiþ iþletmecisi bunun geri yollanmasýný isteyebilir.
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Ücretler. En yüksek tutar

3.1

Deðer konulmuþ gönderi ücreti, peþin ödenmelidir. Bu ücret, TM 132 .
madde öngörülen posta ücreti ve sabit taahhüt ücreti ile sigortalama
ücretinden oluþmaktadýr.

3.1.1

Belirlenmiþ iþletmeciler, sabit taahhüt ücreti yerine yurtiçi
hizmetlerinde kullandýklarý ücreti veya istisnai olarak 3,27 DTS'lik
ücreti alma hakkýna sahiplerdir.

3.1.2

En yüksek sigorta ücreti tutarý, her 65,34 DTS' lik deðer veya her
kesri için 0,33 DTS ya da bu deðer basamaðýnýn % 0,5'dir. Bu ücret,
elde olmayan nedenlerden kaynaklanan riskler taþýyan ülkeler dahil
bütün varýþ ülkeleri için uygulanýr.

3.2

Olaðanüstü güvenlik tedbirlerinin alýnmasý durumunda belirlenmiþ
iþletmeciler, gönderici veya alýcýlardan 3.1.1 ve 3.1.2 de belirtilen
ücretlere ilaveten yurtiçi mevzuatlarýnda öngörülen özel ücretleri
alabilirler.

4Belirlenmiþ iþletmeciler müþterilerine bu maddede tanýmlananlarýn
dýþýnda özelliklere sahip deðer konulmuþ gönderi hizmeti verme hakkýna
sahiptirler.
5-

Kabul

5.1

Belirlenmiþ iþletmeciler, mümkün olduðunca, ülkelerinin her
merkezinde deðer konulmuþ gönderi hizmetini saðlamak için gerekli
önlemleri alýrlar.

5.2

Deðer konulmuþ gönderiler, gönderilmek üzere kabul edilebilmek için
aþaðýdaki koþullarý taþýmalýdýr.

5.2.1

Deðer konulmuþ gönderiler; zarfa, ambalaja veya mühüre belirgin bir
þekilde zarar vermeden kapsamlara ulaþýlamayacak þekilde tertip
edilmeli ve göndericinin deðiþmeyen özel bir mührünü veya iþaretini
taþýyan, çok iyi yapýþkan bant gibi etkili usullerle mühürlenmelidir.
Belirlenmiþ iþletmeciler, bununla birlikte, bu tür mühür veya iþaretin
istenmemesi için anlaþabilirler. Bu durumda çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisi hasarlarý önlemek için yapýþkan bant üzerine veya
kapatma kýsmý üzerine kaþesini uygulamalýdýr. Eðer tüzükleri
müsaade ederse, çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, müþterilerine deðer
konulmuþ gönderilerin gönderilmesi için özellikle yapýlmýþ olan
zarflarý kullanmalarýný tavsiye etmelidir. Güvenli kapatma
saðlamayan kendiliðinden yapýþkan zarflarýn kullanýmý yasaktýr.

E9

5.2.2

Þeffaf zarf ve ambalajlar ile bir veya daha çok pencere taþýyan
zarflarýn kullanýlmasýna izin verilmemiþtir.

5.2.3

5.2.1’e aykýrý olarak, belirlenmiþ iþletmeciler, deðer konulmuþ
gönderilerin göndericinin özel bir mührünü veya iþaretini taþýyan ayný
mühür mumuyla, tel mühürlerle veya diðer etkili usullerle
mühürlenmesini isteyebilirler.

5.2.4

5.2.1 ve 5.2.3’de öngörülen hükümlere uymayan ve deðer konulmuþ
gönderileri kaþesiz olarak gönderen belirlenmiþ iþletmeciler, kayýp,
hasar veya tecavüz durumlarýnda hiçbir tazminat hakkýna sahip
deðillerdir. Bu durumda taahhütlü gönderi gibi iþlenirler ve tazminat
tutarý buna uygun olarak tespit edilir.

5.2.5

Mühürler, ücreti gösteren posta pullarý ve posta servisine ve diðer
resmi servislere ait etiketler zarfýn ve ambalajýn bozukluklarýný
saklamayacak þekilde birbirinden ayrý olmalýdýr. Posta pullarý ile
etiketler bir kenarý örtecek þekilde zarf veya ambalajýn iki yüzüne
kývrýlmamalýdýr. Gönderilerin üzerine, gerek posta servislerine, gerek
çýkýþ ülkesi iç mevzuatý gereðince müdahalede bulunabilen resmi
servislere ait etiketlerden baþka etiketlerin yapýþtýrýlmasý yasaktýr.

5.2.6

Gönderiler, çapraz bir þekilde sicimle baðlanmýþ ve 1.2.1’de
belirtildiði gibi mühürlenmiþse, sicimin mühürlenmesi zorunlu
deðildir.

5.3

Dýþ görünümü kutu þeklinde olan gönderiler aþaðýdaki ek koþullarý
taþýmalýdýr:
Tahtadan, madenden veya plastik maddeden yapýlmýþ ve yeterince
saðlam olmalýdýr.

5.3.1
5.3.2

Tahta kutularýn çeperleri en az 8 milimetre kalýnlýðýnda olmalýdýr.

5.3.3

Kutularýn üst ve alt yüzleri alýcý adresinin ve konulan deðerin
yazýlmasý ve servis damgalarýnýn vurulabilmesi için beyaz kaðýtla
kaplanmýþ olmalýdýr. Bu kutularýn 1.2.l de belirtildiði þekilde dört yan
yüzü mühürlenmiþ olmalýdýr. Dokunulmazlýðý saðlamak için gerekli
ise, kutular saðlam bir sicimle çapraz þekilde düðümsüz
baðlanmalýdýr. Sicimin iki ucu göndericinin deðiþmeyen özel bir iþaret
veya mühürünü taþýyan bir mühür mumu altýnda birleþtirilmelidir.

5.4

Deðer konulmuþ bir gönderinin göndericisine kabul esnasýnda
ücretsiz olarak bir alýndý verilmelidir.

5.5

Posta ücreti, ödenen ücretin tümünü belirtir. Örneðin "Taxe Perçue-
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Alýnan ücret", gibi bir ibare ile gösterilebilir. Bu ibare adresin sað üst
köþesine konulmalý ve çýkýþ merkezinin tarih damgasýyla teyit
edilmelidir.
5.6

Adresleri baþ harflerle veya kurþun kalemle yazýlmýþ gönderilerle
adreslerinde silinti ve kazýntý bulunan gönderiler kabul edilmez.
Yanlýþlýkla kabul edilmiþ olan bu tür gönderiler çýkýþ merkezine geri
gönderilir.

6-

Gönderilerin belirlenmesi ve bu gönderilere uygulanacak iþlem

6.1

Deðer konulmuþ gönderilere, latin karakteriyle "V" harfini, çýkýþ
merkezinin adýný ve gönderinin seri numarasýný taþýyan bir CN 06
etiketi yapýþtýrýlýr.

6.2

Gram olarak tam aðýrlýk gönderi üzerine kaydedilir.

6.3

CN 06 etiketi ve aðýrlýða iliþkin bilgiler, adresin bulunduðu yüzde,
mümkün olduðunca sol üst köþede, gerektiðinde gönderici ad ve
adresinin altýnda bulunur.

6.4

Bununla birlikte belirlenmiþ iþletmeciler CN 06 etiketinin yerine TM
132.5.2. maddede öngörülen ve çok belirgin bir karakterle "Valeur
déclarée-Konulan deðer" ibaresini taþýyan, küçük boyutlu pembe
renkli bir etiket olan CN 04 etiketini kullanýp kullanmamakta
serbesttirler.

6.5

Kabul merkezi ve tarihini gösteren bir damga tatbiki adresin
bulunduðu yüze uygulanýr.

6.6

Aracý belirlenmiþ iþletmeciler tarafýndan, gönderilerin ön yüzlerine
hiçbir seri numarasý konulmamalýdýr.

6.7

Varýþ merkezi, her gönderinin arka yüzüne gönderiyi aldýðý tarihi
belirten bir damga tatbikini uygular.

6.8

Daðýtýmý saðlayan belirlenmiþ iþletmeci, deðer konulmuþ bir mektup
postasý gönderisinin daðýtýmý veya tesliminde alýcýdan bir kabul
imzasý veya alýndý kanýtýnýn baþka bir formunu edinir. Ýmza dýþýnda,
imza sahibinin resmi olarak tanýmlanabilmesi için büyük harflerle
adýnýn ve okunaklý ve açýk bir þekilde diðer tüm bilgilerin de alýnmasý
gereklidir.

6.9

Ayrýca belirlenmiþ iþletmeciler, daðýtýmýn elektronik olarak teyit
edilmesini saðlamak için sistem kurabilirler ve bu tür teyit verilerinin
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alýnýp verilmesi için gönderilerin çýkýþ belirlenmiþ iþletmecileriyle
anlaþabilirler.
6.10

Daðýtýmý elektronik olarak teyit etmek için sisteme sahip olan
belirlenmiþ iþletmeciler, CN 08 haber isteme formülünün
gönderilmesi saklý kalmak kaydýyla, çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine
özel her düzeyde gönderinin teslimini kanýtlamak için bu sistem
sayesinde elektronik olarak alýnabilecek imzalar kullanmaya
yetkilidir. Elektronik teyit verileri teslim eden belirlenmiþ iþletmecinin
isteðine baðlý olarak elektronik yolla (elektronik posta) veya fiziki
olarak saðlanabilir.

PROT MADDE TM VI
Deðer Konulmuþ Gönderilerin Azami Limitleri
1TM 134. madde hükümlerine aykýrý olarak Ýsveç, aþaðýdaki azami
limitlere göre Ýsveç varýþlý taahhütlü ve deðer konulmuþ mektup postasý
gönderileri kapsamlarýnýn deðerini sýnýrlama hakkýný saklý tutar:
Gelen mektup postasý gönderileri
--------------------------------------------------------------------------------------------------Kapsamýn
Konulacak
Maksimum
maksimum
maksimum
tazminat
ticari deðeri
deðer
--------------------------------------------------------------------------------------------------Taahhütlü
500 DTS
30 DTS
Gönderi
(M torbasý: 150 DTS)
Deðer konulmuþ 1000 DTS
1000 DTS
1000 DTS
gönderi
--------------------------------------------------------------------------------------------------1Bu kýsýtlama, 1000 DTS' yi geçen deðerin kýsmi sigortasý ile
sýnýrlandýrýlamaz. Taahhütlü ve deðer konulmuþ gönderilerin kapsamlarý
gereði hiçbir yeni sýnýrlama getirilemez. Deðeri bu limitleri aþan gönderiler
çýkýþ yerine geri gönderilecektir.
2TM 134. madde hükümlerine aykýrý olarak Danimarka, aþaðýdaki
azami limitlere göre Danimarka varýþlý gelen taahhütlü ve alýcýya ödenecek
para veya herhangi bir türden menkul kýymet içeren deðer konulmuþ mektup
postasý gönderilerinin kapsamlarýnýn deðerini sýnýrlama hakkýný saklý tutar:
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Gelen mektup postasý gönderileri
--------------------------------------------------------------------------------------------------Kapsamýn
Konulacak
Maksimum
maksimum
maksimum
tazminat
ticari deðeri
deðer
--------------------------------------------------------------------------------------------------Taahhütlü
100 DTS
30 DTS
Gönderi
Deðer konulmuþ 4000 DTS
4000 DTS
4000 DTS
gönderi
--------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.
Bu limitler, 4000 DTS' yi geçen deðerin kýsmi sigortasýný kabul ederek
sýnýrlandýrýlamaz.

PROT MADDE TM VII
Deðer Konulmuþ Gönderiler
1TM 134. madde hükümlerine aykýrý olarak Fransa, ülkesi varýþlý
deðer konulmuþ mektup postasý gönderilerinin kapsamýnýn deðerini,
aþaðýdaki azami limitlere göre sýnýrlandýrma hakkýný saklý tutar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Kapsamýn
Konulacak
Maksimum
maksimum
maksimum
tazminat
ticari deðeri
deðer
--------------------------------------------------------------------------------------------------Deðer konulmuþ 630 DTS
630 DTS
630 DTS
gönderi
--------------------------------------------------------------------------------------------------2Bu limitler, 630 DTS'yi geçen deðer için kýsmi bir sigortasý ile
sýnýrlandýrýlamaz. Deðeri bu limitleri aþan gönderiler çýkýþ yerine geri
gönderilecektir. Gönderinin ticari deðerinden daha düþük bir deðer beyan
etmek mümkün deðildir.

CN 06

V

STOCKHOLM 1
No 372

37 x 13 mm, kýrmýzý renkli
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CN 06

V

STOCKHOLM 1

vv 00 000 372 7 S

74 x 26 mm kýrmýzý renkli

MADDE TM 135
Ödeme Þartlý Gönderiler
1Bazý mektup postasý gönderileri, ödeme þartlý olarak gönderilebilir.
Ödeme þartlý gönderilerin alýnýp verilmesi, çýkýþ ve varýþ belirlenmiþ
iþletmecileri arasýnda önceden bir anlaþma yapýlmasýný gerektirir. Bu
belirlenmiþ iþletmeciler, posta ödeme hizmetleri ile ilgili Anlaþma ve
Tüzüðünün hükümlerini uygulama konusunda aralarýnda anlaþabilirler.
2-

Kabul edilen gönderiler

2.1

Karþýlýklý anlaþmalar doðrultusunda, kayýtsýz gönderiler, taahhütlü
gönderiler ve deðer konulmuþ gönderiler bu düzenlemelerde
açýklanan koþullarý karþýladýðý sürece ödeme þartlý gönderilebilir.

2.2

Belirlenmiþ iþletmeciler, yukarýda belirtilen gönderi kategorilerinden
sadece bazýlarýnda ödeme þartlý gönderi hizmeti sunma hakký
verilebilir.

3-

Ücret

3.1

Gönderinin çýkýþ üye ülkesi veya belirlenmiþ iþletmecisi, gönderinin
ait olduðu kategori için ödenecek posta ücretlerine ek olarak,
gönderici tarafýndan ödenecek ücrete karar vermekte serbesttir.

4-

Kabul merkezinin rolü

4.1

Ödeme þartlý gönderilerin üzerinde bulunacak iþaretler. Etiketler.
Ödeme þartlý gönderilerin adres kýsmýnda, ödemeli bedelinin önünde
belirgin bir biçimde "Remboursement-Ödeme þartlý" baþlýðý
bulunmalýdýr. Adresin yanýna, mümkünse sol üst köþesine, duruma
göre göndericinin adý ve adresinin altýna CN 29 modeline uygun
turuncu bir etiket yapýþtýrýlmalýdýr.

4.2

Madde TM 132.5.2 deki CN 04 etiketi (veya onun yerine geçecek özel
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damga), CN 29 etiketinin üst köþesinde uygun olan herhangi bir yere
uygulanabilir;Bunun mümkün olmadýðý durumda CN04 ve CN29 etiketlerinin
yerine belirlenmiþ iþletmeciler latin harfleriyle, çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisinin
adýný, R harfini, gönderinin seri numarasýný ve "Remboursement-Ödeme
þartlý" sözcüðünü içine alan turuncu renkli bir üçgen taþýyan örnek CN 30
etiketi kullanýlabilir.
4.3

Her ödeme þartlý gönderiye, ayrý bir posta ödeme emri çýkarýldýktan
itibaren bir CN29ter formu eklenmelidir.

5-

Varýþ merkezinin rolü

5.1

Gönderiyi alýcýsýna teslim eden belirlenmiþ iþletmeci, CN29ter
verilerinden hareketle gönderinin göndericisi adýna bir posta ödeme
emri çýkarýr.

6-

Yeniden gönderme

6.1

Her ödeme þartlý gönderi, eðer yeni varýþ ülkesinin belirlenmiþ
iþletmecisi çýkýþ ülkesi ile iliþkileri doðrultusunda bu hizmeti
saðlýyorsa yeniden yönlendirilebilir.
CN 29

ÖDEMELÝ
Boyutlarý: 37 X 18 mm (tabanxyükseklik) portakal rengi

CN 29bis

Ödemeli
Para birimi/tutar
Numaralý hesaba alacak kaydedilecek
Bankasý

Posta Çekleri Merkezi / Finans kuruluþu

Boyutlarý: 105x75 mm Portakal rengi üçgen
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Þehir

Önemli: Arka taraftaki yönergelere bakýnýz

Ülke

Posta Kodu

Adres

Posta gönderisinin alýcýsýnýn ad ve adresi
(ödeme emrinin göndericisi)
Ad
Soyad

Ülke

Þehir

Referans No

Posta Çek Merkezi/ BIC / Finans kuruluþu

IBAN hesap No

Hesap bilgileri (6)

Hizmet tipi (5)

Gönderi tanýmlama No (4)

Posta gönderisine ait bilgiler

Posta Kodu

Ödemeli bedeli, yazýyla (2)

Adres

Para birimi(2) Ödemeli bedeli, rakamla (2)

Gönderinin göndericisinin ad ve adresi
(Ödeme emrinin alýcýsý) (1)
Ad
Soyad

Bu form bir ödeme emri deðildir. Bu form ve kapsadýðý tüm bilgiler ödeme emri iliþiðinde olmalýdýr.

CN29ter

CN29ter
Bu form bir ödeme emri deðildir. Bu form ve kapsadýðý tüm bilgiler ödeme emri iliþiðinde olmalýdýr.

Ad

Þehir

Önemli: Arka taraftaki yönergelere bakýnýz

Ülke

Posta Kodu

Adres

Posta gönderisinin alýcýsýnýn ad ve adresi
(ödeme emrinin göndericisi)
Soyad

ULUSLARARASI ÖDEMELÝ KUPONU

COD

ULUSLARARASI ÖDEMELÝ KUPONU

Para birimi(2)

Gönderinin göndericisinin ad ve adresi
(Ödeme emrinin alýcýsý) (1)
Soyad
Ad

COD

Adres

Þehir
Posta Kodu
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Ülke

Ödemeli bedeli, rakamla (2)
Ödemeli bedeli, yazýyla (2)
Posta gönderisine ait bilgiler
Gönderi tanýmlama No (4)
Hizmet tipi (5)

Hesap bilgileri (6)
IBAN hesap No
Posta Çek Merkezi/ BIC / Finans kuruluþu

Referans No
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1) Göndericinin ad ve adresi, ödeme þartlý gönderinin göndericisi olmalýdýr (ödemeli bedelinin alýcýsý)
2) Form üzerinde yazýlý ödemeli bedeli, gönderiye iliþtirilmiþ “Ödemeli etiketi” üzerinde kayýtlý bulunan
tutar ile ayný olmalýdýr. Para birimi belirtilmelidir.
3) Alýcýnýn ad ve adresi, ödeme þartlý gönderinin ad ve adresi olmalýdýr (ödeme emrinin göndericisi)
4) Posta gönderisinin tanýmlama numarasý 13 karakterli barkod olmalýdýr. Bu numara, ödeme þartlý
gönderi ile bu gönderinin alýcýsý tarafýndan yapýlan ödeme arasýnda bað kurulmasýný saðlar.
5) Hizmet tipi- Ödeme þartlý gönderi hizmeti taahhütlü/ taahhütlü olmayan mektuplar, adi koliler veya
deðer konulmuþ gönderiler için kullanýlabilir.
6) Hesap bilgileri, ödeme þartlý gönderinin göndericisinin banka hesap bilgileridir. IBAN “Uluslararasý
banka hesap numarasý”, BIC “Banka tanýmlama kodu” anlamýna gelir. Çýkýþ ve varýþ belirlenmiþ
iþletmecileri arasýnda imzalanan karþýlýklý anlaþmaya göre ödemeli bedeli posta ödeme emri ile
veya baþka çeþit fon transferiyle ödenebilir.

Bu belge bir posta formudur, posta ödeme formu deðildir. Ödemeli gönderinin göndericisi tarafýndan
doldurulur ve ilgili posta gönderisine iliþik olmalýdýr. Gönderiyi daðýtan belirlenmiþ iþletmeci, aþaðýdaki
þekilde saðlanan bilgiler temelinde ayrýca bir ödeme emri düzenleyecektir:

Yönergeler

CN 29 ter (Arka yüz)

CN 30

R

LAUSANNE 1
No ÖDEMELÝ 460

Boyutlarý :37 x 13 mm Portakal rengi üçgen

MADDE TM 136
Özel Ulak Gönderiler
1Göndericilerin talebiyle ve belirlenmiþ iþletmecisi bu hizmeti
saðlamayý üstlenen ülkeler varýþlý gönderiler, daðýtým merkezine
varýþlarýndan sonra mümkün olan en kýsa sürede özel bir daðýtýcý tarafýndan
evde teslim edilirler. Her belirlenmiþ iþletmeci bu hizmeti öncelikli gönderi,
uçak gönderileri veya iki belirlenmiþ iþletmeci arasýnda kullanýlan tek bir yol
söz konusu ise yüzey LC gönderileri ile sýnýrlandýrýlabilir.
2-

Ücret

2.1

Özel ulak gönderileri, posta ücretine ilaveten en azýndan
öncelikli/önceliksiz veya duruma göre adi mektup gönderisine
uygulanan 1,63 DTS'lik sabit ücret oranýnda bir ücrete tabidir. Her M
çantasý için, belirlenmiþ iþletmeciler gönderi baþýna ücret almak
yerine, gönderi baþýna ücretin beþ katýný geçmemek üzere toplu
gönderi ücreti alacaktýr.

2.2

Özel ulakla teslim özel bir çaba gerektirdiðinde, yurt içinde ayný tür
gönderilere uygulanan hükümlere göre ilave bir ücret alýnabilir.

2.2

Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi mevzuatý izin veriyorsa, alýcýlar
kendilerine gelen gönderilerin özel ulakla teslimini daðýtým
merkezinden isteyebilirler. Bu durumda varýþ belirlenmiþ iþletmecisi,
yurtiçinde uygulanan ücreti daðýtým esnasýnda almaya yetkilidir.

3-

Belirtme

3.1

Özel ulakla teslim edilecek gönderilere "Exprès-Özel ulak" ibaresini
taþýyan parlak kýrmýzý renkte basýlmýþ özel bir etiket yapýþtýrýlýr veya
çok belirli harflerle ayný renkte bir damga basýlýr. Etiketin veya
damganýn bulunmamasý halinde, "Exprès - Özel ulak" kelimesi, çok
belirgin bir þekilde kýrmýzý büyük harflerle yazýlmalýdýr. Etiket veya
damga tatbiki, mümkün olduðunca aþaðýdaki baský modeline uygun
olmalýdýr. "Exprès-Özel ulak" etiket damgasý veya ibaresi adres
yüzüne, mümkün olduðu kadar sol üst köþeye, gerektiðinde
gönderici ad ve adresi altýna konmalýdýr.
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4-

Gönderlerin iþlenmesi

4.1

Özel ulak gönderiler, alýcýya sunulan hizmetin düzeyi en azýndan özel
bir taþýyýcý aracýlýðýyla saðlanan hizmete eþit durumda olduðunda
farklý bir þekilde ele alýnabilir.

4.2

Birden fazla mektup postasý hattý olan belirlenmiþ iþletmeciler, özel
ulak gönderileri kendi alýp verme merkezine ulaþtýktan sonra en hýzlý
yurtiçi mektup postasý hattýna yöneltmeli ve bu gönderileri mümkün
olan en hýzlý þekilde iþlemelidir.

4.3

Günün alýþýlagelmiþ son daðýtýmýndan sonra gönderiler daðýtým
merkezine gelirse bu hizmeti sunan ülkelerdeki iç mevzuata
uygulananlarla ayný þartlarda ayný gün özel taþýyýcý tarafýndan teslim
edilir.

4.4

Ayrýc, belirlenmiþ iþletmeciler, elektronik yolla teslimi teyid edebilirler
ve daðýtýma iliþkin bu tür verilerin alýnýp verilmesi konusunda
gönderilerin çýkýþ belirlenmiþ iþletmecileriyle anlaþmaya varabilirler.

4.5

Mevzuatlarý öngördüðü vakit varýþ belirlenmiþ iþletmecisi deðer
konulmuþ bir gönderinin haber kaðýdýný özel ulakla teslim edebilir.

4.6

Özel ulak gönderiler bir gümrük kontrolü gerektiriyorsa belirlenmiþ
iþletmeciler :
Bu gönderileri varýþlarýndan hemen sonra gümrüðe sunmalýdýr,

4.6.1
4.6.2

Bu gönderilerinin kontrollerinin süratle yapýlabilmesini teminen
gümrük yetkililerine istekte bulunmalýdýr.

4.7

Peþin ödenecek gönderilerin toplamý bakýmýndan ücretleri tam
ödenmemiþ özel ulak gönderiler, çýkýþ merkezi tarafýndan özel ulak
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iþlemi görmemiþ oldukça,normal usulde daðýtýlýr. Bu son durumda,
gönderiler TM 1305.3. maddeye göre takse ücretine tabi tutulur.
4.8

Belirlenmiþ iþletmeciler, özel ulakla teslimi yalnýz bir kez denemekle
yetinebilir. Özel ulakla teslim giriþiminin tekrarlanmasý zorunlu
deðildir. Bu denemenin sonuçsuz kalmasý durumunda, gönderi adi
bir gönderi gibi iþleme tabi tutulabilir.

MADDE TM 137
Alma Haberi
1Müþterileri için alma haberi hizmeti veren belirlenmiþ iþletmecilerde,
taahhütlü, teslimi kayýtlý veya deðer konulmuþ bir gönderinin göndericisi
kabul anýnda 0,98 DTS'lik sabit ücreti ödeyerek alma haberi talebinde
bulunabilir. Alma haberi göndericiye en hýzlý yoldan (uçak veya yüzey) iade
edilir.
2-

Alma haberli gönderilerin tanýmlanmasý.

2.1

Göndericinin alma haberini istediði gönderilerin adres yüzlerinde çok
belirgin harflerle "A.R." damgasý bulunmalýdýr. Gönderici ad ve adresi
adres yüzüne yazýldýðýnda sol üst köþede bulunmalýdýr. Sol üst köþe
mümkün olduðu kadar "Avis de réception-Alma haberi" ibaresine
veya "A.R." harflerine ayrýlmalýdýr. Bunlar gönderici ad ve adresi
altýna konulabilir.

2.2

2.1deki gönderilere posta kartý dayanýklýlýðýnda açýk kýrmýzý renkte bir
CN 07 formülü eklenir. Bu formül koyu renkli "A.R" harflerini taþýr.
Gönderici latin harflerle ve kurþun kalemden baþka bir kalem
kullanarak, formülün içeriðine uygun olarak, ilgili bölümleri doldurur.
Formülün ön yüzü, çýkýþ merkezince veya çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisinin belirleyeceði bir baþka merkez tarafýndan tamamlanýr,
sonradan saðlam bir þekilde gönderiye iliþtirilir. Formül varýþ
merkezine gelmemiþse, bu merkez re'sen yeni bir alma haberi
düzenler.

2.3

Alma haberli bir gönderinin ücretinin hesaplanmasýnda CN 07
formülünün aðýrlýðý, gerektiðinde uçak ek ücretinin hesaplanmasý da
dahil olmak üzere dikkate alýnabilir. Alma haberi ücreti diðer ücretlerle
birlikte gönderi üzerinde gösterilir.

3.

Alma haberine uygulanacak iþlem

3.1

Alma haberi, öncelikle alýcýsý ve mümkün olmadýðý takdirde, varýþ
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ülkesinin mevzuatý gereði buna yetkili kýlýnan bir baþka kiþi, mevzuat
buna müsaitse alýcýnýn kendisine teslim edilmesi durumu dýþýnda
varýþ merkezinin bir memuru tarafýndan imzalanmalýdýr. Ýmza
dýþýnda, imza sahibinin resmi olarak tanýmlanabilmesi için büyük
harflerle adýnýn ve okunaklý ve açýk bir þekilde diðer tüm bilgilerin de
alýnmasý gereklidir.
3.2

Varýþ merkezi, gereðince doldurulmuþ ve imzalanmýþ olan CN 07
formülünü ilk postayla doðrudan göndericiye iade eder. Bu formül
açýktan ve posta ücretinden baðýþýk olarak en çabuk yoldan (hava
veya yüzey) gönderilir. Alma haberi usulüne uygun olarak
doldurulmadan geri gönderilmiþse, bu düzensizlik söz konusu alma
haberinin iliþtirildiði TM 150.2. maddede öngörülen CN 08 formülü
yoluyla bildirilir.

3.3

Gönderici normal süre içinde kendisine ulaþmayan alma haber
kartýný istediðinde, bu alma haber kartý CN 08 formülü ile ücretsiz
olarak istenir. Ön yüzünde çok belirli harflerle "Duplicata - Ýkinci
nüsha" ibaresini taþýyan ikinci alma haber kartý CN 08 haber isteme
formülüne eklenir. Bu kart Madde TM 150'ye göre iþleme konur. CN
07 formülü yakýnýcýya daha sonra geri verilmek üzere CN 08
formülüne iliþik kalýr.
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Yatýrma
Çeki

Teslimi
Kayýtlý

Önceliksiz/
Basýlmýþ kaðýt

Ödendi
Ýmza*

*Bu haber alýcý veya varýþ ülkesi mevzuatý öngörüyorsa yetki verilen bir baþkasý
tarafýndan imzalanabilir.

Posta çeki hesabýna
kaydedildi

Tutar

Deðer
Konulmuþ
Tutar

Koli

Tarih

A.R.

Yer ve ülke

Sokak ve no

Ad veya ticaret ünvaný

Ýade edilecek

Öncelikli/
Uçak ile

Alma/Teslim/Ödeme/Kayýt Haberi

Alýcýnýn adý büyük harflerle yazýlacak

Teslim edildi
Tarih

Yukarýda belirtilen gönderi usulünce

Normal Havale/
Yatýrma

Kayýtlý
Gönderi no

Öncelikli/
Mektup

Gönderinin türü

Gönderinin alýcýsý

Kabul Merkezi

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi

Gönderici tarafýndan doldurulacak
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Varýþ yerinde
doldurulacak

Servis gönderisi
Haberi iade eden merkezin damgasý

CN 07

MADDE TM 138
Alýcýnýn Kendisine Teslim
1Göndericinin talebiyle ve onaylayan belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda
taahhütlü, teslimi kayýtlý ve deðer konulmuþ gönderiler bizzat alýcýnýn
kendisine teslim edilir. Belirlenmiþ iþletmeciler sadece alma haberi kartý
iþliðinde yollanan gönderileri kabul etme konusunda anlaþabilirler.
2Her durumda gönderici, tutarý 0,16 DTS olarak belirlenmiþ olan
alýcýnýn kendisine tesim ücretini öderler.
3Alýcýnýn kendisine teslim edilecek gönderilerin belirlenmesi ve bu
gönderilere uygulanacak iþlem
3.1

Alýcýnýn kendisine teslim edilecek gönderiler, çok belirgin harflerle, "A
remettre en main propre- Alýcýnýn kendisine verilecek" ibaresini veya
bunun varýþ ülkesinde bilinen bir dildeki karþýlýðýný taþýmalýdýr. Bu
ibare, adres yüzüne ve mümkün olduðu kadar sol üst köþeye,
gerektiðinde gönderici ad ve adresinin altýna konmalýdýr.

3.2

Gönderici bir alma haberi ve alýcýnýn kendisine teslimini istediðinde,
CN 07 kartý alýcý tarafýndan veya mümkün olmadýðý takdirde, alýcýnýn
tam yetkili vekili tarafýndan imzalanmalýdýr. Ýmza dýþýnda, imza
sahibinin resmi olarak tanýmlanabilmesi için büyük harflerle adýnýn ve
okunaklý ve açýk bir þekilde diðer tüm bilgilerin de alýnmasý gereklidir.

3.3

Belirlenmiþ iþletmeciler, ancak ikinci bir denemenin sonuç vereceðini
düþündükleri taktirde ve iç mevzuatlarý buna izin verirse gönderileri
ikinci kez teslim etmeyi denemek zorundadýr.

MADDE TM 139
Alýcýsýndan Ücret ve Vergi alýnmayacak Gönderiler
1Aralarýnda anlaþmaya varan belirlenmiþ iþletmeciler arasýndaki
iliþkilerde, gönderici çýkýþ merkezine ön beyanda bulunarak mektup postasý
gönderilerinin tesliminden doðan ücret ve vergilerin tümünü üzerine alabilir.
Bir mektup postasý gönderisi alýcýsýna teslim edilmedikçe, gönderici
sonradan gönderinin ücret ve vergilerden muaf olmasýný kabul merkezinden
talep edebilir.
2-

Ücretler

2.1

Gönderici varýþ merkezince istenebilecek olan tutarlarý ödemeyi
taahhüt eder. Gerektiðinde geçici bir ödeme yapabilir.
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2.2

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi göndericiden 0,98 DTS'lik sabit ücreti
alýr ve bu ücreti çýkýþ ülkesinde saðlanan hizmetler için hisse olarak
tutar.

2.3

Bir mektup postasý gönderisinin kabulünde sonradan talep edilmesi
durumunda, çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi tutarý 1,31 DTS olarak
belirlenen ilave bir ücret alýr.

2.4

Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi, tutarý 0,98 DTS olarak belirlenen bir
komisyon almaya yetkilidir. Bu ücret gümrüðe sunma ücretinden
baðýmsýzdýr. Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi lehine göndericiden alýnýr.

3Her belirlenmiþ iþletmeci, alýcýsýndan ücret ve vergi alýnmayacak
gönderi hizmetini taahhütlü ve deðer konulmuþ gönderi hizmeti ile
sýnýrlayabilir.
4-

Gönderilerin belirlenmesi ve bu gönderilere uygulanacak iþlem

4.1

Alýcýdan ücret ve vergi alýnmadan teslim edilecek gönderilerde çok
belirli harflerle "Franc de taxes et de droit - Alýcýdan ücret ve vergi
alýnmayacak" ibaresi veya çýkýþ ülkesi dilinde buna benzer bir ibare
bulunmalýdýr. Bu gönderilere çok belirli harflerle yine "Franc de taxes
et de droit - alýcýdan ücret ve vergi alýnmayacak" ibaresini taþýyan sarý
renkte bir etiket yapýþtýrýlýr. Bu ibare ve etiket, adres yüzünün yanýna
mümkün olduðu kadar üst köþeye, gerekirse gönderici ad ve
adresinin altýna yapýþtýrýlmalýdýr.

4.2

Alýcýdan ücret ve vergi alýnmayacak her gönderiye, sarý kaðýttan
yapýlmýþ bir CN 11 ücret ödeme bülteni eklenir. Gönderinin
göndericisi ücret ödeme bülteninin ön yüzünün A ve B bölümlerinin
sað tarafýndaki metni tamamlar. Çýkýþ merkezi posta servisine iliþkin
talimatlarý da burada belirtir. Göndericinin talimatlarý bir karbon
kaðýdýnýn yardýmýyla yapýlabilir. Metin, 2.1 de öngörülen taahhüdü
taþýmalýdýr. Usulünce doldurulmuþ ücret ödeme bülteni, gönderiye
saðlam bir þekilde iliþtirilir.

4.3

Gönderici, postaya verdikten sonra gönderinin alýcýdan ücret ve vergi
alýnmadan teslimini isteyebilir.

4.3.1

Ýstek posta ile yollanacaksa, çýkýþ merkezi açýklayýcý bir notla varýþ
merkezine bunu bildirir. Bu not, ücretin gereðince ödenmiþ olduðunu
belirtir. Gereðince doldurulmuþ bir ücret, ödeme, bülteniyle birlikte
taahhütlü olarak ve en çabuk yoldan (hava veya yüzey) varýþ
merkezine yollanýr. Varýþ merkezi 4.1 de öngörülen etiketi gönderiye
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yapýþtýrýr.
4.3.2

Ýstek telekomünikasyon yoluyla iletilecekse, çýkýþ merkezi varýþ
merkezine telekomünikasyon yoluyla bunu bildirir ve ayný zamanda
gönderinin postaya verilmesiyle ilgili bilgileri de verir. Varýþ merkezi
ücret ödeme bültenini re'sen düzenler.

5Ücret ödeme bülteninin (A Bölümü) iadesi, ücret ve vergilerin geri
alýnmasý
5.1

Alýcýdan ücret ve vergi alýnmayacak bir gönderinin alýcýsýna
tesliminden sonra ücretler, gümrük vergileri veya diðer giderler
gönderici adýna önceden ödemiþ olan merkez, ücret ödeme
bültenlerinin A ve B bölümlerinin arka yüzlerindeki bilgilerden
kendisini ilgilendirenleri karbon kaðýdý kullanarak doldurur. Bu
merkez A bölümünü, belgeleri ile birlikte gönderinin çýkýþ merkezine
gönderir, bunlar kapalý zarf içinde ve içindekiler belirtilmeden
gönderilir. B bölümü ise borçlu belirlenmiþ iþletmeciyle yapýlacak
hesaplaþma için gönderinin varýþ belirlenmiþ iþletmecisice muhafaza
edilir.

5.2

Bununla birlikte her belirlenmiþ iþletmecinin, ücretleri gösteren ücret
ödeme bültenlerinin A bölümünü özellikle belirlenmiþ merkezler
aracýlýðý ile geri göndermeye ve bu bölümün belirli bir merkeze
gönderilmesini istemeye hakký vardýr.

5.3

Ücret ödeme bültenlerinin A bölümünün geri gönderilmesi gereken
merkezin adý, gönderiyi yollayan merkez tarafýndan bu bölümün ön
yüzüne mutlaka yazýlýr.

5.4

"Franc de taxes et de droits - Alýcýdan ücret ve vergi alýnmayacak"
ibaresini taþýyan bir gönderi, varýþ belirlenmiþ iþletmecisine ücret
ödeme bülteni olmaksýzýn gelirse, gümrükleme iþlemlerini
yaptýrmakla yükümlü merkez, bir ikinci nüsha bülten düzenler, bu
bültenin A ve B bölümlerine çýkýþ ülkesinin adýný ve mümkünse
gönderinin postaya verilme tarihini yazar.

5.5

Ücret ödeme bülteni, gönderinin tesliminden sonra kaybolursa ayný
þekilde bir ikinci nüsha düzenlenir

5.6

Herhangi bir nedenle çýkýþ yerine geri gönderilen gönderilere iliþkin
ücret ödeme bülteninin A ve B bölümleri varýþ belirlenmiþ iþletmecisi
tarafýndan iptal edilmelidir.

5.7

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, varýþ servisleri tarafýndan ödenen
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giderleri gösterir ücret ödeme bülteninin A bölümünü aldýðýnda bu
giderlerin tutarýný kendi parasýna çevirir. Kullanýlan oran, ait olduðu
ülke varýþlý posta havaleleri için belirlenen orandan fazla olmamalýdýr.
Bu çevirmenin sonucu formülün ana bölümüne ve bitiþik kupona
yazýlýr. Bu iþ için ayrýlan merkez, gider tutarýný aldýktan sonra bültenin
kuponunu ve gerekirse ilgili belgeleri göndericiye verir.
6-

Gönderilerin çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisiyle hesaplaþma

6.1

Her belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan ödenen ücretler, gümrük vergileri
ve diðer giderlerin dekontu, alacaklý belirlenmiþ iþletmecinin kendi
parasýyla düzenlediði CN12 aylýk özel hesaplarýyla yapýlýr. Ücret
ödeme bültenlerinin alacaklý belirlenmiþ iþletmecide kalan B
kýsýmlarýndaki veriler, giderleri avans olarak ödeyen merkezlerin
alfabetik sýrasýna ve bunlara verilmiþ olan numara sýrasýna göre
kaydedilir

6.2

Ýlgili iki belirlenmiþ iþletmeci karþýlýklý iliþkilerinde posta kolileri
hizmetini de yapýyorsa, bu servise iliþkin ücretler, gümrük vergileri ve
diðer giderler, aksi bildirilmemiþse mektup postasý giderleri de, dahil
edilebilir.,

6.3

Ücret ödeme bültenlerinin B kýsýmlarýnýn iliþtirildiði CN12 özel hesabý
en geç ait olduðu ayý izleyen ayýn sonunda borçlu belirlenmiþ
iþletmecilere gönderilir. Boþ hesap düzenlenmez.

6.4

Dekontlar özel bir tasfiyeyi gerektirir. Bununla birlikte, her belirlenmiþ
iþletmeci bu hesaplarýn posta havaleleri veya CP 75 posta kolileri
hesabý ile birlikte, ancak bunlara dahil edilmeden tasfiyesini
isteyebilir.
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CN 11
Göndericiye verilecek kupon

A Bölümü

Varýþ Belirlenmiþ iþletmecisince doldurulacak

Tutar (rakamla ve gönderinin varýþ
Baðýþýklýk hizmeti ücreti

1

ülkesi parasý cinsinden)

Giderler için
avans veren
merkezin
damgasý

Gümrük vergileri
Gümrükleme ücreti
Avansý veren merkez
Diðer giderler
o

Kayýt N

Tarih

Ýmza

Toplam
Toplam
(Çevirmeden sonra)
Giderleri ödeyen merkezin damgasý

A Bölümü (Arka yüz)

BORÇLANILAN GÝDERLERÝN AYRINTISI ÖDENEN GÝDERLERÝN TOPLAMI
(Gönderinin varýþ ülkesinin parasý cinsinden)

Çýkýþ idaresince doldurulacak (iadesinde)
Giderleri
Tutar (çevirmeden sonra
ödeyen
rakamla)
merkezin
damgasý

Geliþ kayýt no
1

”Komisyon ücreti” olarak da adlandýrýlýr

ÜCRET ÖDEME BÜLTENÝ CN 11
Posta Ýdaresi
B Bölümü
Gönderen Belirlenmiþ iþletmece doldurulacak
Gönderinin türü
Aðýrlýk
N

o

Konulan deðer

B Bölümü (ön yüz)

Kabul merkezi
Gönderici (Ad ve tam adresi)

Alýcý (Ad ve tam adresi)

Gönderi, ödemeyi taahhüt ettiðim
ücret ve vergilerden baðýþýk
olarak teslim edilmelidir.

Çýkýþ
Merkezinin
damgasý

Göndericinin imzasý

148x210 mm
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CN 11
B Bölümü

Varýþ Belirlenmiþ iþletmecince doldurulacak

Tutar (rakamla ve gönderinin varýþ
Baðýþýklýk hizmeti ücreti

ülkesi parasý cinsinden)

1

Giderler için
avans veren
merkezin
damgasý

Gümrük vergileri
Gümrükleme ücreti
Avansý veren merkez
Diðer giderler
Toplam

Kayýt N

o

Tarih

Ýmza

B Bölümü (Arka yüz)

BORÇLANILAN GÝDERLERÝN AYRINTISI ÖDENEN GÝDERLERÝN TOPLAMI
(Gönderinin varýþ ülkesinin parasý cinsinden)

A ve B
kýsýmlarý
birbiri
üzerine
katlandýðý
zaman
bu
formülün
üst kýsmý
1

”Komisyon ücreti” olarak da adlandýrýlýr

ÜCRET ÖDEME BÜLTENÝ CN 11
A Bölümü

Aðýrlýk

Posta Ýdaresi
Gönderen Belirlenmiþ iþletmece doldurulacak
Gönderinin türü
Aðýrlýk

Konulan deðer

N

Gönderinin türü
N

o

o

Kabul merkezi

Kabul merkezi

Alýcý (Ad ve tam adresi)

Gönderici (Ad ve tam adresi)

Konulan deðer

A Bölümü (ön yüz)

Alýndý

Alýcý (Ad ve tam adresi)
Gönderici arka yüzde belirtilen
ücret ve vergileri ödemiþtir
Çýkýþ
Merkezinin
damgasý

Gönderi, ödemeyi taahhüt ettiðim
ücret ve vergilerden baðýþýk
olarak teslim edilmelidir.
Göndericinin imzasý
Merkezine iade edilecek
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Çýkýþ
Merkezinin
damgasý

Alacaklý Belirlenmiþ iþletmeci

AYLIK ÖZEL HESAP
Gümrük giderleri vs. için

Borçlu Belirlenmiþ iþletmeci

Ay

CN 12

Tarih

Yýl

Bilgiler
Yazý makinasýnda veya bilgisayarda doldurulacak
Sýra Avansýn
Tarihi
No
1

2

Ücret
Ödeme
Bülteni
No
3

Her ücret ödeme
bülteninin tutarý
(ulusal para
cinsinden)

Avansý veren merkez

5

4

Düþünceler
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Toplam
Alacaklý Ýdare
Ýmza

210 X 297 mm
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MADDE TM 140
Uluslararasý Ticari Cevap Hizmeti. (CCRI/IBRS)
1-

Genel özellikler

1.1

Belirlenmiþ iþletmeciler isteðe baðlý “Uluslararasý Ticari Cevap
Hizmeti” (CCRI/IBRS) verme konusunda aralarýnda anlaþabilirler.
Ancak tüm belirlenmiþ iþletmeciler, bu tür gönderilerin iade hizmetini
saðlamak zorundadýrlar.

1.2

Uluslararasý Ticari Cevap Hizmeti (CCRI/IBRS)'nin amacý, yabancý
ülkede oturan müþterileri tarafýndan postaya verilen cevap
gönderilerin ücretini önceden ödemeye göndericileri yetkili kýlmaktýr.

1.3

Bu hizmeti uygulayan belirlenmiþ iþletmeciler, aþaðýda sýralanan
þartlarla uyumlu olmalýdýr.

1.4

Belirlenmiþ iþletmeciler karþýlýklý olarak baþka bir sistem uygulamak
üzere anlaþabilirler.

1.5

Belirlenmiþ iþletmeciler, hizmetten doðan masraflarý hesaba katacak
bir tazminat sistemi kurabilirler.

22.1

Ýþleyiþ þekli
CCRI/IBRS hizmetinin iþleyiþi aþaðýdaki þekildedir.

2.1.1

Bir veya birden fazla B ülkesinde oturan müþterilere gönderilen A
ülkesinde oturan bu konuda yetkili göndericinin gönderileri birer
CCRI/IBRS zarfý, kartý veya etiketinden oluþur.

2.1.2

B ülkesinde veya ülkelerinde oturan müþteriler göndericiye cevap
vermek için CCRI/IBRS zarflarý, kartlarý veya etiketlerinden
yararlanýr. CCRI/IBRS gönderileri,
TM 114.2.1.4. maddeye uygun
olarak ücreti ödenmiþ öncelikli gönderiler veya adi uçak gönderileri
olarak dikkate alýnýr

2.1.3

Kabul edilen CCRI gönderileri A ülkesine gönderilir ve bu konuda
yetkili göndericilere teslim edilir.

2.2.

Üye ülke veya belirlenmiþ iþletmeciler, hizmetten yararlanmak üzere
verilen yetki için ve iade edilen gönderilerin iþlenmesi için ücretleri ve
þartlarý belirlemekte serbesttirler.

2.3.

CCRI/IBRS hizmetini veren belirlenmiþ iþletmeciler, ya karþýlýklýlýk
esasýna göre ya da tek yönlü ("iade" hizmeti) olarak bu hizmeti

E 30

sürdürebilirler. Tek taraflý olarak hizmetin sürdürülmesi þekli, bir B
ülkesinin CCRI/IBRS gönderilerinin kabulünü gerektirmektedir.
Ancak, bu durumda B ülkesi, kendi topraklarý üzerinde yaþayan
müþterilerine hizmetten yararlanmasý amacýyla yetki veremez.
2.4

3-

Bu hizmeti saðlayan belirlenmiþ iþletmeciler, hizmetten yararlanma
konusundaki yetkinin verilmesi esnasýnda müþterilerine, bu
maddenin hükümlerine ve Mektup Postasý El Kitabýnda yer alan
talimatlara uymak zorunluluðunu belirtirler.
Prioritaire
CCRI/IBRS gönderilerinin özellikleri
Par avion

3.1

CCRI/IBRS gönderileri, gösterilen örneðe ve Mektup Postasý El
Kitabýnda yer alan talimatlara uygun kart ye zarf þeklinde olmalýdýr.

3.2

Öngörülen örneðe göre ve Mektup Postasý El Kitabýnda yer alan
talimatlara da uygun bir etiket taþýyan zarf veya paketlerden oluþan
gönderiler CCRI/IBRS gönderisi olarak kabul edilir.

3.3

CCRI/IBRS gönderileri TM 122. maddede belirlenmiþ mektup postasý
gönderilerine uygulanan boyut limitlerine uygun olmalýdýr. Posta
kartlarý veya cevap kartý þeklindeki gönderiler, TM 128.5. madde
hükümlerine uygun olan CCRI/IBRS gönderileri de kabul edilebilir.
CCRI/IBRS gönderilerinin aðýrlýðý 50 gramdan fazla olmamalýdýr.

3.4

CCRI/IBRS gönderileri, haberleþme maddeleri, basýlmýþ kaðýtlarý,
kapsayabilir.
3.3 ve 3.4 hükümlerine aykýrý olarak, belirlenmiþ iþletmeciler,
CCRI/IBRS gönderileri içerisinde ticari eþya kabul etme ve aðýrlýðý
250 gr ile sýnýrlandýrmak konusunda karþýlýklý olarak anlaþabilirler
Belirlenmiþ iþletmeciler, bu hizmetin diðer alanlarýnda da karþýlýklý
anlaþabilirler.

3.5

Öncelikli
Uçak ilel

Pullanmayacak

CCRI NO:
Öncelikli
Uçak Ýle

ÖDENMÝÞ CEVAP

MESSR.T. Smith & Co
99 Temple Street
PRESTON
GREAT BRITAIN

E 31

4-

CCRI/IBRS hizmetinin faturalandýrýlmasý

4.1

CCRI/IBRS gönderilerini baþka bir belirlenmiþ iþletmeciye geri
gönderen her belirlenmiþ iþletmecinin, CCRI/IBRS gönderilerinin
iadesi için yapmýþ olduðu giderlere karþýlýk bir ücreti bu belirlenmiþ
iþletmeciden almaya hakký vardýr.

4.2

Bu ücretin tespiti gönderi baþýna ve kgr baþýna bir ücret esasýna
dayanýr. Bu ücretler aþaðýdaki þekilde hesaplanýr :

4.2.1

Gönderi baþýna ücret: 0,15 DTS

4.2.2

Kgr baþýna ücret, prensip olarak TM 235.3. Maddede belirtildiði
þekilde ve net aðýrlýða göre hesaplanýr. Kg baþýna ücret, her biri bir
varýþ ülkesi grubuyla ilgili olan ve 10’ dan fazla olmayan ortalama
oranlar esasýna göre, grup içindeki farklý varýþ yerleri için postanýn
aðýrlýðýna göre saptanýr. Kg baþýna ücretler Uluslararasý Büro’ya
bildirilir ve her yýl transit rököyünde yayýmlanýr.

4.3

4.2.1 de belirtilen ücretteki her bir deðiþiklik uygun ekonomik veriler
esasýna dayanmalýdýr.

4.4

Ýlgili belirlenmiþ iþletmeciler baþka türlü kararlaþtýrmamýþlarsa, her bir
belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan iade edilen gönderi sayýsýnýn yýllýk
1000 veya daha az olmasý halinde, CCRI/IBRS hizmeti giderlerinin
hesaplaþmasý yapýlamaz. Bir belirlenmiþ iþletmeci için iade edilen
yýllýk gönderi sayýsýnýn 1000'i aþmasý halinde, ilgili iki belirlenmiþ
iþletmeci arasýnda iade edilen gönderiler için hesaplaþma yapýlýr.

5-

CCRI/IBRS hizmeti giderlerinin hesaplaþmasý

5.1

CN 09 ve CN 10 gönderi cetvellerinin düzenlenmesi

5.1.1

Her ayýn son postasýnýn gönderilmesinden sonra CCRI/IBRS
gönderilerinin çýkýþ alýp verme merkezi, CN31 bildirme kaðýtlarý
verilerine göre varýþ alýp verme merkezi için bir CN 09 yollanan
CCRI/IBRS gönderileri cetveli düzenler. Daha sonra bu cetvelleri
belirlenmiþ iþletmeci merkezine gönderir.

5.1.1.1 CN 31 Bildirme kaðýdý iade edilen IBRS gönderisinin aðýrlýðý ile ilgili
bir bilgi taþýmýyorsa, gönderi baþýna sabit 5 gram uygulanýr.
5.1.2
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Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi CCRI/IBRS gönderilerinin her varýþ
belirlenmiþ iþletmecisi için, çýkýþ merkezi ve varýþ merkezi tarafýndan
düzenlenen CN 09 cetvellerine göre üç aylýk olarak, gerektiðinde

posta yoluyla bir CN 10 gönderi özet cetveli düzenler.
5.1.3

CN 09 cetvelleri CN 10 özet cetveli eþliðinde varýþ belirlenmiþ
iþletmecisine gönderilir.

5.2

CN 09 ve CN 10 gönderi cetvellerinin yollanmasý ve kabulü

5.2.1

CN10 özet cetveli ait olduðu üç ayýn bitiminden itibaren 5 aylýk bir
süre içinde CCRI/IBRS gönderilerinin varýþ belirlenmiþ iþletmecilerine
iki nüsha halinde gönderilir.
Kabulünden sonra, CCRI/IBRS gönderilerinin varýþ belirlenmiþ
iþletmecisi bir nüshasýný düzenleyen belirlenmiþ iþletmeciye geri
gönderir. Eðer ilgili belirlenmiþ iþletmeci cetvelin yollandýðý günden
itibaren 3 aylýk bir süre içinde düzeltici hiçbir itiraz almamýþsa kabul
edilmiþ sayar. Kontrollerde farklýlýk görülürse düzeltilmiþ CN 09 cetveli
usulünce deðiþtirilmiþ ve kabul edilmiþ CN 10 özet cetveline
eklenmelidir. CCRI/IBRS gönderilerinin çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi
bu CN 09 cetveli üzerinde gösterilen deðiþikliklere itiraz ederse,
sorunlu postalarýn sevki sýrasýnda çýkýþ merkezi tarafýndan
düzenlenen CN31 formüllerinin fotokopilerini göndererek gerçek
verileri teyid eder.

5.2.2

5.2.3

Ýdareler CN 09 ve CN 10 cetvellerinin, CCRI/IBRS gönderilerinin varýþ
belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan düzenlenmesi konusunda
anlaþabilirler. Bu durumda 5. 2.1 ve 5.2.2 de öngörülen kabul yöntemi
uygulanýr.

5.3

CCRI/IBRS servisinin hesaplarýnýn düzenlenmesi, yollanmasý ve
onaylanmasý

5.3.1

Hesaplarý düzenleme görevi onlarý borçlu belirlenmiþ iþletmeciye
gönderen alacaklý belirlenmiþ iþletmeciye düþer.

5.3.2

Özel hesaplar bir CN 19 formülü üzerinde CN 10 özet cetvellerinde
olduðu gibi, alýnan ve sevk edilen CCRI/IBRS gönderilerinin sayý ve
aðýrlýðý esasýna dayalý hesaplaþmasý yapýlacak tutarlarýn farkýna göre
düzenlenir.

5.3.3

CN19 özel hesabý ait olduðu yýlýn bitiminden hemen sonra borçlu
belirlenmiþ iþletmeciye iki nüsha halinde gönderilir.

5.3.4

Borçlu belirlenmiþ iþletmeci ait olduðu yýlýn bitimini izleyen oniki aylýk
bir süre içinde kendisine gönderilmeyen özel hesaplarý kabul etmekle
zorunlu tutulamaz.
Özel hesabý gönderen belirlenmiþ iþletmeci yollanmasýndan itibaren

5.3.5
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üç aylýk bir süre içinde düzeltici hiçbir itiraz almamýþsa bu hesap kabul
edilmiþ sayýlýr.
5.3.6

Alacaklý belirlenmiþ iþletmeci TM 240.5 maddesinde öngörülen
þartlara uygun olarak CN 19 özel hesaplarýný bir CN 52 genel
hesabýnda da gösterebilir.

5.4

Genel Dekont ve CCRI/IBRS hizmeti giderlerini ödeme

5.4.1

TM 248. madde, alacaklý belirlenmiþ iþletmecinin bir CN 20 cetveli
düzenlediði CCRI/IBRS hizmeti giderlerine uygulanabilir.

PROT MADDE TM VIII
IBRS Hizmetinin Faturalandýrýlmasý
1Cape Vert, Mýsýr, Kazakistan, Kýrgýzistan, Fas, Umman, Nepal, Katar
ve Özbekistan, iade edilen gönderilerin yýllýk sayýsý Madde TM 140.4.4' te
belirtilen sayýdan az veya eþit olsa bile CCRI/IBRS hizmeti giderlerinin
hesaplaþmasýný yapma hakkýný saklý tutarlar.
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GÝDEN CCRI GÖNDERÝLERÝ CETVELÝ

Formülü düzenleyen Belirlenmiþ iþletmeci

CN 09

Tarih

Uçak ile
Yüzeyden

Borçlu Belirlenmiþ Ýþletmeci

Öncelikli
Ay

Gönderen Alýp Verme Merkezi

Varýþ Belirlenmiþ iþletmecisi

Yýl

Varýþ Alýp Verme Merkezi

CN 31 Bildirme kaðýtlarýndaki IBRS/CCRI gönderilerinin özeti
Yollama
tarihi

Posta No

1

Kaplarýn
sayýsý

2

Liyaslarýn
sayýsý

Aðýrlýk

3

4
kg

Toplam
aðýrlýk

Aðýrlýk

5

6
kg

7

Toplam
gönderi
sayýsý
8

kg

CN 10 Cetveline aktarýlacak toplam
Gönderen Merkez
Yer ve Ýmza

210x297 mm
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CCRI/IBRS GÖNDERÝLERÝ
ÖZET CETVELÝ

Formülü düzenleyen Belirlenmiþ iþletmeci

Tarih

Uçak ile
Yüzeyden

Öncelikli
Yýl

Gönderen Belirlenmiþ iþletmeci

Varýþ Yeri

Birinci üç ay

Üçüncü üç ay

Ýkinci üç ay

Dördüncü üç ay

CN 09 Cetvellerinin özeti
Çýkýþ Merkezi

1

Varýþ Merkezi

Toplam
Aðýrlýk

2

Toplam Gönderi
Sayýsý
3

Düþünceler

4

kg

CN 19 Cetveline aktarýlacak toplam
Çýkýþ Merkezi

Varýþ Ýdaresince görülmüþ ve kabul edilmiþtir

Yer ve imza

Yer ve Ýmza
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5

CN 10

ÖZEL HESAP
CCRI Hizmeti Giderleri

Alacaklý Belirlenmiþ iþletmeci

Tarih

CN 19
Hesabýn ait olduðu yýl

Borçlu Ýdare
1. Gönderilen/alýnan CCRI gönderileri
(CN 10 formülünden alýnacak veriler-Aðýrlýklar sadece kg olarak belirtilecektir
Üç
Öncelikli aðýrlýk
aylýk
Yüzeyden
dönem Uçakla

Giden
Posta

Toplam

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Gönderi adedi
Uçakla
Toplam

Yüzeyden

Toplam

1er
2e
3e
4e

Yýl içi toplamý1
1er
2e
Gelen
Posta

3e
4e

Yýl içi toplamý1
Varýþ giderleri hesabý için CN 61 hesabýna aktarýlacak aðýrlýklar

1

2.CCRI/IBRS hizmeti giderleri
Aðýrlýk

Gönderi sayýsý

Yollanan gönderiler
Kg
DTS

DTS

A

B

x ücret

0,15

Toplamlar (DTS)
C= A + B
Toplam tutar (DTS)
Aðýrlýk

Gönderi sayýsý

Alýnan gönderiler
Kg
DTS

DTS

D

E

x ücret

0,15

Toplamlar (DTS)
F=D+E
Toplam tutar (DTS)
G = C -F
Alýnacak (DTS)
Alacaklý Belirlenmiþ iþletmeci
Ýmza

Borçlu Belirlenmiþ iþletmece görülmüþ ve kabul edilmiþtir
Yer, tarih ve imza
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Borçlu Belirlenmiþ iþletmeci

CETVEL
CCRI/IBRS Hizmeti Giderleri

CN 20

Tarih

Bilgiler
CN 19 Özel hesap bakiyesini belirleyen cetvel

Borçlanýlan tutarlarýn
ait olduðu yýl
Kesin olarak borçlanýlan tutarlar

Cetveli Düzenleyen Belirlenmiþ iþletmeci
CN 19 Özel Hesabýnýn
Aktarýlmasý

DTS

Ýlave bilgiler

Cetveli düzenleyen Belirlenmiþ iþletmeci
Ýmza
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MADDE TM 141
Uluslararasý Ticari Cevap Hizmeti - Yerel Düzeyde Cevap
1Belirlenmiþ iþletmeciler gerek karþýlýklý gerek tek yönlü olarak "CCRI/
IBRS-Yerel düzeyde cevap" isteðe baðlý bir servisi iþletmek için karþýlýklý
anlaþma yapabilir.
2Yerel düzeyde CCRI/IBRS-cevap hizmeti, belirlenmiþ iþletmecilerin
iç servislerinde postaya verilen ticari cevaplar ile ayný olan ücreti önceden
ödenmiþ cevaplarýn dýþýnda CCRI/IBRS ayný ilkelere dayanýr. Postaya
verilen ülkenin belirlenmiþ iþletmecisi, bu cevaplarý kendi ülkesindeki posta
kutularýna daðýtýr, onlarý bu kutulardan alýr ve uluslararasý gönderinin çýkýþ
belirlenmiþ iþletmecisine yollar.
3Bu servisin iþleme yöntemleri Posta Ýþletme Konseyince belirlenen
direktifler doðrultusunda ilgili belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda karþýlýklý
anlaþmalarla yapýlýr.

MADDE TM 142
Uluslararasý Cevap Kuponlarý
1Belirlenmiþ iþletmeciler, Uluslararasý Cevap Kuponlarýný satma ve
yurtiçi mevzuatlarýna uygun olarak satýþýný sýnýrlama yetkisine sahiptirler.
2Sözleþmenin 13.4.2. maddesine göre, Cevap Kuponunun deðeri
0,74 DTS'dir. Ýlgili belirlenmiþ iþletmecilerce belirlenen satýþ fiyatý bu deðerin
altýnda olamaz.
3Cevap Kuponlarý, bütün üye ülkelerde posta pulu karþýlýðýnda
deðiþtirilebilir ve eðer yurtiçi mevzuatta aksine bir hüküm yoksa öncelikli bir
mektup postasý gönderisinin veya yurtdýþýna yollanacak uçak mektup
gönderisinin ilk aðýrlýk kademesindeki bir mektubun posta ücreti karþýlýðýnda
ücret alýndýðýný gösterir baský, damga veya iþaretle de deðiþtirilebilir.
4Bir üye ülke belirlenmiþ iþletmecisi, Cevap Kuponlarýný ve bu
kuponlarýn karþýlýðýnda ücretlendirilerek gönderileri kabul sýrasýnda ayrýca
isteme hakkýna sahiptir.
5Uluslararasý cevap kuponlarý iliþik CN 01 örneðine uygun olmalýdýr.
Filigranýnda büyük boyda UPU harfleri bulunan Uluslararasý Cevap
Kuponlarý,Uluslararasý Büro (UB) tarafýndan bastýrýlýr. Çýkýþ ülkesinin adý
kuponun üzerinde basýlý olmalýdýr. Ayrýca, cevap kuponlarý diðerlerinin yaný
sýra ülkenin ISO kodunu da kapsayan UPU'nun basým tarihini ve UB' nin DTS
olarak satýþ fiyatýný içeren standart UPU barkodu da basýlmalýdýr. UB
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tarafýndan bildirilen kuponlarýn bedeli ve basým, ulaþým ve sigorta giderleri
belirlenmiþ iþletmecilerce fatura karþýlýðýnda ödendikten sonra kuponlar

teslim edilir.

1

Bu açýklama formülün arka yüzünde Almanca, Ýngilizce, Arapça, Çince, Ýspanyolca ve Rusça olarak tekrar
edilmiþtir.

6Belirlenmiþ iþletmeciler, Uluslararasý Cevap Kuponlarýný, UB'den
sipariþ eder. UB, sipariþin alýnmasýndan sonraki 10 iþ günü içerisinde faturayý
hazýrlar ve ilgili belirlenmiþ iþletmeciye gönderir. Ödeme, faturanýn
gönderilmesinden sonraki altý hafta içinde gerçekleþtirilmelidir. Bu süre
içerisinde ödeme yapýlmadýðýnda, fatura ve ilgili sipariþ iptal edilir. Ancak,
UB'de uluslararasý cevap kuponlarýndan kaynaklanan alacaðý olan
belirlenmiþ iþletmeciler, bu alacaklarýný faturanýn kýsmen veya tamamen
ödenmesinde kullanabilir.
7Her belirlenmiþ iþletmeci, cevap kuponlarý üzerinde satýþ fiyatlarýný bir
baský usulüyle göstermeye veya bu fiyatýn basým sýrasýnda konulmasýný
Uluslararasý Büro'dan istemeye yetkilidir.
8Kuponun geçerlik süresi üzerinde belirtilir. Posta merkezleri,
deðiþtirme sýrasýnda bu kuponlarýn gerçek olup olmadýklarýný inceler ve
özellikle filigran ve detaylarý UB tarafýndan bildirilecek olan diðer güvenlik
özelliklerinin bulunup bulunmadýðýna bakar. Üzerine basýlý yazýlarý resmi
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metne uymayan cevap kuponlarý geçerli sayýlmayarak kabul edilmez.
Deðiþtirilen cevap kuponlarýna, deðiþtiren merkezin tarih damgasý basýlýr.
9Deðiþtirilmiþ cevap kuponlarý, binlik paketler halinde Uluslararasý
Büro'ya iade edilir. Yýlda 1000 kupondan daha az kupon deðiþtiren
belirlenmiþ iþletmeciler, deðiþtirdikleri kuponlarý UB'ye her yýlýn sonunda
gönderir. Bunlara, iki nüsha düzenlenen ve kuponlarýn toplam sayýsýyla
toplam deðerinin gösterildiði bir CN 03 cetveli ilave edilir. Buradaki toplam
deðer, madde 2 de öngörülen ücrete göre hesaplanýr. Bu ücretin deðiþmesi
halinde, deðiþiklik tarihinden önce deðiþtirilen bütün cevap kuponlarý kesirli
olarak bir defada gönderilir; bu cevap kuponlarýna eski deðer üzerinden
hesaplanan özel bir CN 03 cetveli eklenir.
10Uluslararasý Büro tarafýndan kontrol edildikten sonra CN 03 cetveli
gereðince tarihlendirilip imzalanarak Belirlenmiþ iþletmecilere geri
gönderilecektir. Her üç aylýk dönem sonunda, UB, alýnan CN 03 cetvellerini
temel alarak her belirlenmiþ iþletmeci için özel bir cetvel hazýrlar. Ödemeler,
bu cetveller temel alýnarak yapýlýr. Belirlenmiþ iþletmeciler, ödemeleri
doðrudan alma veya UB'deki Uluslararasý Cevap Kuponlarý hesaplarýna
alacak kaydetme seçeneklerine sahiptir. Sahte veya yanlýþ olarak
deðiþtirilmiþ kuponlar için hiçbir ödeme yapýlmaz.
11Bu hizmete katýlan her belirlenmiþ iþletmeci için ayrý bir hesap
oluþturan Uluslararasý Cevap Kuponlarý için UB'de ayrý bir hesaplaþma
sistemi oluþturulmuþtur. Bu sistem, düzenlemelerin Uluslararasý Cevap
Kuponlarýnýn idari ve mali yönetimi ile ilgili Tüzük hükümlerine göre yönetilir.
12Uluslararasý Büro, en azýndan barkodlarýn bir kýsmýnýn deðer
belirlemeyi mümkün kýldýðý hallerde, iki nüsha olarak ayrýca düzenlenmiþ bir
CN 03 cetveli eþliðinde gönderilen hasarlý cevap kuponlarýný da geri alýr.

PROT MADDE TM XIX
1 Ocak 2002 tarihinden önce Çýkarýlan Uluslararasý Cevap
Kuponlarý
11 Ocak 2002'den önce çýkarýlmýþ ve 30 Haziran 2006'ya kadar
deðiþimi yapýlan Uluslararasý Cevap Kuponlarýnýn hesaplaþma iþlemleri ilgili
ibelirlenmiþ iþletmeciler arasýnda aþaðýda açýklanan hükümlere göre
doðrudan yapýlacaktýr. Bunlar artýk Uluslararasý Büro tarafýndan hazýrlanan
Uluslararasý Cevap Kuponlarýnýn genel hesaplaþmasýna dahil olmayacaktýr.
2Bu geçiþ döneminden sonra, özel bir anlaþmanýn olmamasý halinde
daha önceki tip Uluslararasý Cevap Kuponlarý için belirlenmiþ iþletmeciler
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arasý hesaplaþma söz konusu olmayacaktýr.
Belirlenmiþ iþletmeciler arasýndaki hesaplaþmalarda cevap
3kuponlarýnýn deðeri kupon baþýna 0,74 DTS'den hesaplanmalýdýr.

4Deðiþtirilen cevap kuponlarý her yýl, sürenin bitiminden sonraki en
geç altý ay içinde onlarý çýkaran belirlenmiþ iþletmeciye belirlenmiþ
iþletmeciye ek CN 02bis modeline uygun bir cetvel üzerine toplam sayý ve
deðerleri belirtilerek gönderilecektir.
5Yanlýþlýkla çýkaran belirlenmiþ iþletmeciden baþka bir belirlenmiþ
iþletmecinin hesabýna alýnmýþ olan cevap kuponlarý bu hesaptan düþülerek
ve uygun bir açýklama yapýlarak onlarý yanlýþlýkla gönderen belirlenmiþ
iþletmeciye geri verilir. Bu hesaba alma iþlemi, ek bir hesap
düzenlenmesinden kaçýnmak için onu takip eden hesaplaþma döneminde
yapýlabilir. Bu hüküm 2006'dan önce uygulanmayacaktýr.
6Ýki belirlenmiþ iþletmeci karþýlýklý iliþkilerinde deðiþtirilecek cevap
kuponlarý sayýsý üzerinde anlaþmaya vardýðý hallerde eðer tutar 74 DTS' yi
geçiyorsa ve eðer söz konusu belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda özel bir
düzenleme yapýlmamýþsa, alacaklý belirlenmiþ iþletmeci, ek CN 03bis
modeline uygun iki nüsha halinde bir cetvel hazýrlar ve onay için borçlu
belirlenmiþ iþletmeciye yollar. Eðer, cetvelin gönderilmesinden sonraki 1 ay
içinde, alacaklý belirlenmiþ iþletmeci herhangi bir itiraz alamazsa, bu cetvel
üzerindeki tutar tamamen kabul edilmiþ sayýlýr.
7Ýki belirlenmiþ iþletmeci arasýndaki tutar 74 DTS' yi aþmýyorsa,
alacaklý belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan bu tutar sonraki yýla aktarýlýr. Eðer bu
tutar 30 Haziran 2006’ya kadar deðiþtirilen cevap kuponlarý Genel hesabýnda
74 DTS'nin altýnda ise hiçbir ödeme yapýlmaz.
8Ödeme, olabildiðince çabuk ve en geç hesabýn kabul veya ödenmesi
gereken bakiyenin tamamen kabul edildiðinin bildirildiði tarihinden sonraki 6
hafta içinde gerçekleþtirilmelidir.
91 Ocak 2002 tarihinden önce çýkarýlan eski tip uluslararasý cevap
kuponlarý, 31 Aðustos 2007 tarihinden sonra PTT Merkezlerinde
deðiþtirilemez.
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Belirlenmiþ Ýþletmeci
ve Posta adresi

ÖZEL CETVEL
Deðiþtirilen Cevap Kuponlar
Tarih

CN 03

Bureau international de l'UPU
Case postale
CH-3000 BERNE 15
SUISSE
Açýklamalar
Cevap kuponlarý gönderileri yüzdelik kesirleri kapsamamalýdýr

Cetveli düzenleyen idare
Ýmza

Borçlu Ýdarece görülmüþ ve kabul edilmiþtir
Yer, tarih ve imza

---------------------------------------------

Berne
----------------------------------------------------------------

Ödeme Þekli--------------- DTS'lik tutarýn en uygun koþullarda ödenmesi amacýyla aþaðýdaki üç
seçenek arasýndan istediðiniz ödeme þeklini belirttiðiniz için teþekkür ederiz:
?

Seçenek 1 : Banka veya posta çeki hesabýna yatýrma
Yatýrmalar sadece, posta Ýdarelerince belirtilen ve uluslararasý posta hesap ödemeleriyle
ilgili sirküler olarak uluslararasý Büro tarafýndan yayýmlatýlan resmi hesaplar üzerine
yapýlabilir. Böyle bir sirkülerin olmamasý halinde Uluslararasý Büro, geçici olarak
aþaðýdaki 2.seçeneði uygulayacaktýr.

Döviz seçimi:
? USD (ABD dolarý)

? EUR (EUROS)

? CHF (Francs suisses)

?

Seçenek 2: ------------------ DTS'lik tutarýn, Posta Ýdaremiz adýna Uluslararasý Büro'nun
kullanýmýna yatýrma

?

Seçenek 3 :
------------------ DTS'lik tutarýn Birlið'e borçlanýlan tutarlarý kapatmak için
kullanýlmasý. Ödenecek faturalarýn detaylarýný ekli bir sayfada belirtiniz.

Posta Ýdaresi. Uluslar arasý hesaplarý kontrol eden yetkili.
Ýmzalayanýn adý ve ünvaný
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Damga, tarih ve imza

------------------------------------------------------------
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210 X 148 mm

Cetveli düzenleyen belirlenmiþ iþletmeci
Yer, tarih ve memurun imzasý

0,74 DTS’lik kuponlar

Cetvelin tarihii

Cevap kuponlarýný çýkaran idare

DTS

Tutar

CN 02bis

Borçlu Belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan görülmüþ ve kabul edilmiþtir
Yer, tarih ve imza

Sayýi

Cetvelin dönemi

ÖZEL CETVEL
Cevap kuponlarý

Alacaklý Belirlenmiþ Ýþletmeci
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210 X 148 mm

Alacaklý.belirlenmiþ iþletmeci
Yer, tarih ve imza

Alacak bakiyesi

Belirlenmiþ iþletmecinin adý

belirlenmiþ iþletmeci

Kuponlarý deðiþtiren
Kuponlarý çýkaran belirlenmiþ iþletmeci

Cevap Kuponlarý

Cetvelin tarihi

Borçlu belirlenmiþ iþletmeci

Sayý

Cetvelin dönemi

ÖZET CETVEL
Cevap Kuponlarý

Alacaklý belirlenmiþ iþletmeci

Birim baþýna 0,74 DTS
olarak hesaplanan deðer

CN 03bis

PROT MADDE TM XX
1 Ocak 2002 tarihinden önce Daðýtýlan
Uluslararasý Cevap Kuponlarýna Ýliþkin Genel Hesap
ile Yapýlan Hesap Ödemelerinden Doðan Borçlarýn Ödenmesi
11 Ocak 2002' den önce daðýtýlmýþ Uluslararasý Cevap Kuponlarý için
Uluslararasý Büro' nun Genel Hesabý aracýlýðýyla yapýlan hesaplaþmanýn
sonucunda, bir belirlenmiþ iþletmecinin bir baþka belirlenmiþ iþletmeciye
süresi 1 Nisan 2003'den sonra ödenecek borcu olduðu görüldüðünde, bu
borçlarýn, borçlu belirlenmiþ iþletmecinin herhangi bir baþka belirlenmiþ
iþletmeci nezdindeki alacaklarý vasýtasýyla ödenmesi mümkündür. Bu önlemi
almadan önce, Uluslararasý Büro ilgili alacaklý belirlenmiþ iþletmeciye
danýþýr ve hatalý borçluya bir hatýrlatma gönderir. Bu tekit tarihini takip eden
ay içerisinde hiçbir ödeme yapýlmamýþsa Uluslararasý Büro ilgili tüm taraflarý
haberdar ettikten sonra gerekli hesap transferlerini tek taraflý olarak yapmaya
yetkilidir. Hatalý borçlu belirlenmiþ iþletmecinin onayý zorunlu deðildir.
2Bu hesaplaþma iþlemleri sýrasýnda, Uluslararasý Büro, yalnýzca hem
hatalý borçlu belirlenmiþ iþletmeciye hem de hatalý borçlu belirlenmiþ
iþletmecinin borcu olan belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan kabul edilen
hesaplarýn takasýný gerçekleþtirir.
3Hatalý borçlu belirlenmiþ iþletmecinin 1 de belirtilen uygulamaya göre
Uluslararasý Büro tarafýndan yönlendirilen alacaklarý için kendisine borcu
olan belirlenmiþ iþletmeciye hiçbir talepte bulunma hakký yoktur.

MADDE TM 143
Grup Gönderi Hizmeti ”CONSÝGNMENT“
1Belirlenmiþ iþletmecinin, tek bir göndericinin gruplanmýþ yurtdýþý
gönderileri için “Consignment” adý verilen isteðe baðlý grup gönderi hizmetine
katýlma konusunda aralarýnda anlaþabilirler.
2-

Bu hizmet mümkün olduðu ölçüde 4 de tanýmlanan logoyla belirtilir.

3Bu hizmetin detaylarý, Posta Ýþletme Konseyince tanýmlanan
hükümler temelinde çýkýþ ve varýþ belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda karþýlýklý
olarak tespit edilir.
4-

“Consignment” grup gönderi hizmetinin tanýmlanmasý

4.1
“Consignment” grup gönderi hizmetini tanýmlayan logo aþaðýdaki
unsurlardan oluþur:
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-4.1.1 Mavi renkli “CONSIGNMENT” kelimesi;
4.1.2- Bir kýrmýzý, bir mavi ve bir yeþil yatay üç çizgi.

Madde 14 için L ve M’ye bakýnýz.
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BÖLÜM F
ÖZEL HÜKÜMLER VE GÜMRÜK SORUNLARI
MADDE 15
Kabul Edilmeyen Gönderiler. Yasaklar
1-

Genel hükümler

1.1

Sözleþme ve Tüzüklerle istenen koþullarý yerine getirmeyen
gönderiler kabul edilmez. Sahtecilik veya borçlanýlan tutarlarýn
bütününü ödememe amacýyla sevk edilen gönderiler kabul
edilmez.

1.2

Bu maddede belirtilen kýsýtlamalara istisnalar Tüzüklerde
açýklanmýþtýr.

1.3

Tüm üye ülkeler veya belirlenmiþ iþletmecileri, bu maddede
açýklanan kýsýtlamalarý, ilgili rököye dahil edilmelerinden
itibaren derhal uygulanabilecek þekilde geniþletme olanaðýna
sahiptir.

2-

Tüm gönderi kategorilerini hedefleyen yasaklar

2.1

Aþaðýda belirtilen maddelerin her türlü gönderi içine koyulmasý
yasaktýr:

2.1.1

Uluslararasý Uyuþturucu Kontrol Organý (OICS) tarafýndan
tanýmlanan uyuþturucular ve psikoetkin maddeler veya varýþ
ülkesinde yasaklanmýþ diðer uyuþturucu maddeler;

2.1.2

Edebe ve ahlaka aykýrý maddeler;

2.1.3

Sahte ve korsan maddeler;

2.1.4

Varýþ ülkesinde ithali veya dolaþýmý yasak diðer maddeler;

2.1.5

Yapýsý veya ambalajý itibariyle çalýþanlar için tehlikeli olabilecek,
diðer posta gönderilerini veya maddelerini kirletebilecek veya
bozabilecek maddeler;

2.1.6

Gönderici, alýcý veya onlarla birlikte oturanlardan baþka kiþiler
arasýnda alýnýp verilen güncel ve kiþisel haberleþme
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niteliðindeki dokümanlar;
3Patlayýcý, yanýcý veya radyoaktif maddeler ve diðer tehlikeli ticari
maddeler;
3.1

Patlayýcý, yanýcý veya diðer tehlikeli ticari maddeler ile radyoaktif
maddelerin her türlü gönderi içine koyulmasý yasaktýr.

3.2

Patlayýcý düzeneklerin ve el bombasý, havan topu mermisi ve
benzer diðer atýl askeri malzemeler ile bu düzenek ve maddelerin
benzerlerinin her türlü gönderi içine konulmasý yasaktýr.

3.3

Ýstisnai olarak aþaðýdaki tehlikeli ticari maddeler kabul edilir:

3.3.1

Madde 16.1 de öngörülen mektup postasý gönderileri ve posta
kolileri içinde yollanan radyoaktif maddeler;

3.2.2

Madde 16.2 de öngörülen mektup postasý gönderileri ve posta
kolileri içinde yollanan bulaþýcý maddeler;
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Canlý hayvanlar

4.1

Canlý hayvanlarýn her türlü gönderi içine koyulmasý yasaktýr.

4.2

Ýstisnai olarak, aþaðýdaki hayvanlarýn deðer konulmuþ
gönderiler dýþýndaki mektup postasý gönderileri içine koyulmasý
kabul edilir:

4.2.1

Arýlar, sülükler ve ipek böcekleri;

4.2.2

Zararlý böceklerin kontrolüne yarayan ve resmen tanýnmýþ
kurumlar arasýnda alýnýp verilen zararlý böcek parazitleri ve
öldürücüleri;

4.2.3

Resmi olarak bilinen kuruluþlar arasýnda biyolojik araþtýrmalar
için kullanýlan sinekler;

4.3

Ýstisnai olarak aþaðýdaki maddeler koliler içinde kabul edilir:

4.3.1

Ýlgili ülkelerin posta mevzuatlarýyla postayla taþýnmasýna izin
verilen canlý hayvanlar.

5-

Kolilerin içine haberleþme gönderisi koyulmasý

5.1

Posta kolilerinin içine aþaðýdaki maddelerin koyulmasý yasaktýr:
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5.1.1

Gönderici, alýcý veya onlarla oturanlar dýþýndaki kiþiler arasýnda
alýnýp verilen arþivlenmiþ belgeler dýþýnda kalan haberleþme
gönderileri;

6-

Bozuk para, kaðýt para ve diðer deðerli maddeler;

6.1

Aþaðýdaki gönderilere madeni para, banknot, kaðýt para veya
hamiline ödenebilen her tür deðerler, seyahat çeki, iþlenmiþ
veya iþlenmemiþ platin, altýn veya gümüþ, deðerli taþlar,
mücevherat ve diðer deðerli maddelerin konulmasý yasaktýr:

6.1.1

Deðer konulmamýþ mektup postasý gönderilerinin içine;

6.1.1.1 Bununla birlikte çýkýþ ve varýþ ülkesi iç mevzuatlarý izin
veriyorsa, bu maddeler kapalý zarf içinde taahhütlü gönderi
olarak yollanabilir;
6.1.2

Çýkýþ ve varýþ ülkesi iç mevzuatýnýn izin vermesi durumu dýþýnda
deðer konulmamýþ koliler içine;

6.1.3

Deðer beyan edilmesini kabul eden iki ülke arasýnda alýnýp
verilen deðer konulmamýþ kolilerin içine;

6.1.3.1 Ayrýca, her üye ülke veya belirlenmiþ iþletmeci, topraklarý çýkýþ
veya varýþlý yada topraklarýndan açýktan transit olarak yollanan
deðer konulmuþ veya konulmamýþ kolilerin içine külçe altýn
konulmasýný yasaklama yetkisine sahip olup, bu gönderilerin
gerçek deðerlerini sýnýrlandýrabilir.
7-

Basýlmýþ kaðýtlar ve körlere özgü yazýlar

7.1

Basýlmýþ kaðýtlar ve körlere özgü yazýlar:

7.1.1

ne bir not, ne de herhangi bir haberleþme unsuru taþýyabilir;

7.1.2

ancak iadesi amacýyla ücreti önceden ödenmiþ ve gönderinin ilk
çýkýþ veya varýþ ülkesinde gönderinin göndericisinin veya
görevlendirdiði kiþinin adresinin basýlý bulunduðu bir kart, bir
zarf veya bir bant eþliðinde olmasý durumu dýþýnda hiçbir posta
pulu, hiçbir ödeme formülü, iptal edilsin veya edilmesin hiçbir
deðerli kaðýt kapsayamaz.

8.

Yanlýþlýkla kabul edilen gönderilerin iþlenmesi
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8.1

Yanlýþlýkla kabul edilen gönderilerin iþlenmesi
Tüzüklere
tabidir. Bununla birlikte, 2.1.1, 2.1.2, 3.1 ve 3.2’de belirtilen
maddeleri kapsayan gönderiler, hiçbir durumda ne varýþ yerine
yollanýr, ne alýcýsýna teslim edilir ne de çýkýþ yerine iade edilir.
Eðer 2.1.1, 3.1 ve 3.2’de belirtilen maddeler açýktan transit
gönderilerin içindeyse bunlar transit ülkesinin ulusal
mevzuatýna uygun olarak iþlem görür.

PROT MADDE VII
Yasaklar (Mektup Postalarý)
1Ýstisnai olarak, Lübnan ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti,
madeni para veya kaðýt para veya hamiline ödenebilen her tür deðerler veya
seyahat çeki veya platin, altýn veya gümüþ, iþlenmiþ veya iþlenmemiþ deðerli
taþlar, mücevherat veya diðer deðerli maddeleri kapsayan taahhütlü
gönderileri kabul etmezler. Camdan yapýlmýþ ve kýrýlabilir eþyalarý kapsayan
taahhütlü gönderilerin, çalýnma ve hasarýndan dolayý sorumluluk söz konusu
olduðunda Mektup Postasý Sözleþmesinin hükümleri kesinlikle adý geçen
belirlenmiþ iþletmecileri baðlamaz.
2Ýstisnai olarak, Suudi Arabistan, Bolivya, Hong Kong Özel Ýdari
Bölgesi dýþýnda, Çin Halk Cumhuriyeti, Irak, Nepal, Pakistan, Sudan ve
Vietnam, madeni para veya kaðýt para veya hamiline ödenebilen her tür
deðerler veya seyahat çeki veya platin, altýn veya gümüþ, iþlenmiþ veya
iþlenmemiþ deðerli taþlar, mücevherat veya diðer deðerli maddeleri
kapsayan taahhütlü gönderileri kabul etmezler.
3Ýç mevzuatý bu türden gönderilerin kabulüne izin vermediðinden
Myanmar 15.6. maddede belirtilen deðerli maddeleri kapsayan deðer
konulmuþ gönderilen kabul etmeme hakkýný saklý tutar.
4Nepal, bu konuda yapýlmýþ özel bir anlaþma hariç, banknot veya
bozuk para kapsayan taahhütlü veya deðer konulmuþ gönderileri kabul
etmez.
5Özbekistan, madeni para, kaðýt para, çek, posta pullarý veya yabancý
paralarý kapsayan taahhütlü veya deðer konulmuþ gönderileri Kabul etmez
ve bu tür gönderilerin kaybý veya hasarý durumunda hiçbir sorumluluk Kabul
etmez.
6Ýran (Ýslam Cumhuriyeti), Ýslam Dinine aykýrý maddeleri içeren
gönderileri kabul etmez.
7Filipinler, madeni para, kaðýt para veya hamiline ödenebilen her tür
deðerler, seyahat çekleri, platin, altýn, gümüþ, iþlenmiþ veya iþlenmemiþ
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deðerli taþlar veya diðer deðerli maddeleri kapsayan mektup postasý
gönderilerini (adi taahhütlü veya deðer konulmuþ) kabul etmeme hakkýný
saklý tutar.
8Avustralya, külçe veya kaðýt para kapsayan hiçbir posta gönderisini
kabul etmez. Ayrýca, ne Avustralya varýþlý taahhütlü gönderileri ne de
mücevherat, deðerli metaller, deðerli yada yarý deðerli taþlar, tahviller,madeni
paralar yada diðer ciro edilebilir senetleri kabul eder. Mevcut çekincenin
ihlaliyle postaya verilen gönderilerde hiçbir sorumluluk kabul etmez.
9Hong Kong Özel Ýdari Bölgesi dýþýnda, Çin Halk Cumhuriyeti , madeni
para, banknot, kaðýt para, hamiline ödenebilen her tür deðerler veya seyahat
çekleri kapsayan deðer konulmuþ gönderi iç mevzuatlarýna göre kabul
etmez.
10Letonya ve Moðolistan, madeni para, banknot, hamiline ödenebilen
senetler ve seyahat çekleri kapsayan adi taahhütlü veya deðer konulmuþ
gönderileri yurtiçi mevzuatlarý izin vermediði için kabul etme haklarýný saklý
tutarlar.
11Brezilya, madeni para, tedavüldeki banknot ve hamiline ödenebilen
her tür deðeri kapsayan adi taahhütlü veya deðer konulmuþ gönderiyi kabul
etmeme hakkýný saklý tutar.
12Vietnam, eþya ve ticari eþya kapsayan mektuplarý kabul etmeme
hakkýný saklý tutar.
13Endonezya, kaðýt para, bozuk para, elinde bulunduranýn
faydalanacaðý deðerli kaðýtlar (Çekler) veya yabancý paralarý kapsayan
taahhütlü veya deðer konulmuþ gönderileri kabul etmez ve bu gibi
gönderilerle ilgili kayýp veya tecavüz durumunda her türlü sorumluluðu
reddeder.
14Kýrgýzistan, bozuk para, kaðýt para elinde bulunduranýn
faydalanacaðý deðerli maddeler, seyahat çekleri, platin, altýn veya gümüþ,
iþlenmiþ veya iþlenmemiþ deðerli taþlar ve diðer deðerli maddeleri kapsayan
mektup postasý gönderilerini (kayýtlý, kayýtsýz veya deðer konulmuþ mektup
ve küçük paketler) kabul etmeme hakkýný saklý tutar. Bu gibi gönderilerle ilgili
kayýp veya tecavüz durumunda her türlü sorumluluðu reddeder.
15Kazakistan, bozuk para, kaðýt para, elinde bulunduranýn
faydalanacaðý deðerli kaðýtlar, çekler, iþlenmiþ veya iþlenmemiþ deðerli taþlar
ve diðer deðerli maddeler kapsayan taahhütlü veya deðer konulmuþ
gönderileri kabul etmez ve bu gibi gönderilerle ilgili kayýp veya tecavüz
durumunda her türlü sorumluluðu reddeder.
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16Moldova ve Rusya
dolaþýmda bulunan kaðýt para, elinde
bulunduranýn faydalanacaðý deðerli kaðýtlar veya yabancý paralar kapsayan
taahhütlü veya deðer konulmuþ gönderileri kabul etmez ve bu gibi
gönderilerle ilgili kayýp veya tecavüz durumunda her türlü sorumluluðu
reddeder.
Prot Madde IX için Posta Kolileri El Kitabýna bakýnýz.

PROT MADDE X
Gümrük Vergisine Tabi Maddeler
1.
Madde 15 ile ilgili olarak aþaðýdaki üye ülkeler, gümrük vergisine tabi
maddeleri kapsayan deðer konulmuþ gönderileri kabul etmezler: Bangladeþ
ve El Salvador.
2.
Madde 15 ile ilgili olarak aþaðýdaki üye ülkeler, gümrük vergisine tabi
maddeleri kapsayan kayýtsýz ve kayýtlý mektuplarý kabul etmezler:
Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Rusya,
Kamboçya, Þili, Kolombiya, Küba, El Salvador, Estonya, Ýtalya, Letonya,
Nepal, Özbekistan, Peru, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Sen Marin,
Türkmenistan, Ukrayna ve Venezuella.
3.
Madde 15 ile ilgili olarak aþaðýdaki üye ülkeler, gümrük vergisine tabi
maddeleri kapsayan kayýtsýz mektuplarý kabul etmezler: Benin, Burkina
Faso, Fildiþi Sahilleri, Cibuti, Mali ve Moritanya .
4.
Madde 1-3 te öngörülen hükümlere karþýn bulunmasý güç serum, aþý
ve gerekli acil ilaç gönderileri her durumda kabul edilir.

MADDE TM 144
Mektup Postasý Gönderilerine Konulmasý Yasak,
Tehlikeli Ticari Maddeler
1Bu Tüzükte öngörülen bazý tehlikeli ticari maddeler dýþýnda, BM
Teþkilatý'nýn tehlikeli maddelerin taþýnmasýna iliþkin tavsiyeleri, Uluslararasý
Sivil Havacýlýk Teþkilatý'nýn teknik talimatlarý (ÝATA) ve Uluslararasý Hava
Taþýma Örgütü'nün (OACI) tehlikeli maddelerin taþýnmasýna iliþkin
Tüzüðünce belirlenen maddeler, Sözleþme'nin 15.3.1. maddesi hükümlerine
göre tehlikeli ticari maddeler olarak kabul edilir ve bunlarýn mektup postasý
gönderilerine konulmasý yasaktýr.
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MADDE TM 145
Yanlýþlýkla Kabul Edilen Gönderilere Uygulanacak Ýþlem
1Yanlýþlýkla kabul edilen ve sýnýflandýrma veya aðýrlýkla ilgili
Sözleþmenin 9. maddesi koþullarýna ve bu Tüzüðün kapsam, boyut,
sunum ve Tüzüðe iliþkin bilgiler konusundaki koþullarýna uyan gönderiler ek
bir ücret alýnmaksýzýn alýcýlarýna teslim edilir. Yanlýþlýkla kabul edilen
gönderilerin daðýtýmý mümkün deðilse çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine geri
gönderilmesi
uygun olur. Bozulabilir biyolojik maddelerle radyoaktif
maddeler kapsayan ve Sözleþmenin 16. maddesinde belirtilen hükümlere
uymayan yanlýþlýkla kabul edilmiþ olan gönderiler de, varýþ ülkesinde
uygulanan hükümler izin verdiði taktirde alýcýlarýna teslim edilebilir.
2Sözleþmenin 15.2.1.1 ve 15.3.1. maddelerinde belirtilen maddeleri
kapsayan ve yanlýþlýkla kabul edilmiþ olarak sevk edilen gönderiler, bu
yanlýþlýðý tespit eden çýkýþ, transit veya varýþ belirlenmiþ iþletmecisinin baðlý
bulunduðu ülkenin mevzuatýna göre iþleme tabi tutulur.
3Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi, kapsamýnýn yasaða girmeyen kýsmýný
alýcýya teslim edebilir.
4Yanlýþlýkla kabul edilip yollanan bir gönderinin ne çýkýþ yerine iade ne
de alýcýsýna teslim edilememesi halinde, gönderiye uygulanan iþlemden çýkýþ
belirlenmiþ iþletmecisine gecikmeden bilgi verilmelidir. Bu bilgi, gönderinin
girdiði, yasak kapsamýný ve el konulma iþlemine neden olan maddeleri açýk
bir þekilde kapsamalýdýr. Yanlýþlýkla kabul edilmiþ ve çýkýþ yerine iade edilmiþ
bir gönderi de ayný bilgiyi taþýmalýdýr.
5Yanlýþlýkla kabul edilmiþ bir gönderinin sevki esnasýnda el konulmasý
durumunda, transit veya varýþ belirlenmiþ iþletmecisi bir CN13 tutanaðý
düzenleyerek çýkýþ ibelirlenmiþ iþletmecisini durumdan haberdar etmelidir.
6Esasen her üye ülkenin, bu ülkede yayýnlanma veya elden ele dolaþma
koþullarýný düzenleyen kanuni hükümlere uymayan mektuplar, posta kartlarý
ve körlere özgü yazýlar dýþýndaki mektup postasý gönderilerinin kendi
topraðýnda açýktan transit olarak taþýnmasý iþini yapmama hakký saklýdýr. Bu
gönderiler, çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine geri yollanmalýdýr.
7Kapsamýnda bozulmasýndan veya çürümesinden endiþe edilen
madde bulunan mektup postasý gönderileri
7.1

Bir mektup postasý kapsamýnda bulunan ve bozulmasýndan veya
çürümesinden endiþe edilen maddeler önceden haber verilmeksizin
en kýsa sürede satýlabilir. Satýþ hak sahibi yararýna yolda bile giderken
ve iade sýrasýnda da yapýlabilir. Satýþýn mümkün olmadýðý durumda bu
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gönderiler imha edilirler.
7.2

Bir mektup postasý gönderisi 7.1’e uygun olarak satýldýðýnda veya imha
edildiðinde imha ya da satýþ tutanaðý düzenlenir. Tutanaðýn bir kopyasý
CN 43 gerçekleme bülteni eþliðinde çýkýþ merkezine gönderilir.

7.3

Satýþtan elde edilen gelir öncelikle gönderinin masraflarýný
karþýlamakta kullanýlýr. Gerektiðinde artan miktar göndericiye teslim
edilmek üzere çýkýþ merkezine yollanýr. Gönderici böylece yollama
ücretini karþýlamýþ olur.

PROT MADDE TM IX
Yanlýþlýkla Kabul Edilen Gönderilere Uygulanacak Ýþlem
1Afganistan, Angola, Cibuti ve Pakistan, "Bu bilgi gönderinin girdiði
yasak kapsamýný ve el konma iþlemine neden olan maddeleri açýk bir þekilde
kapsamalýdýr" ibaresi ile TM 145.4. maddede öngörülen hükümlere uymak
zorunda deðildir.
2Afganistan, Angola, Avustralya, Azerbaycan, Kore Demokratik Halk
Cumhuriyeti, Cibuti, Estonya ,Kazakistan, Kýrgýzistan, Nepal, Sudan,
Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Vietnam, sadece gümrük yetkililerince
verilen bilgiler ve iç mevzuata göre, bir posta gönderisine el konma nedenleri
hakkýnda bilgi verme hakkýný saklý tutmaktadýrlar.
3Amerika Birleþik Devletleri, ABD Federal Düzenleme Kanununun
21.kýsým 1308. bölümünde tanýmlandýðý þekilde düzenlenmiþ maddeler
kapsayan her gönderiyi kendi ulusal yasa hükümleri ve gümrük uygulamalarý
uyarýnca yanlýþlýkla kabul edilen gönderi olarak iþleme hakkýný saklý tutar.
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.............................Belirlenmiþ iþletmecii

CN 13

TUTANAK
Bir posta gönderisine
el konulmasý halinde bilgi

Tutanaðý düzenleyen merkez

Tarih

Ýlgi

....................................Belirlenmiþ iþletmecisine

Bilgi
Ayný gönderici tarafýndan ayný alýcýya ayný zamanda postaya verilen
birden fazla gönderi için tek formül düzenlemek yeterlidir
Gönderinin türü

El konulan
gönderinin
tanýmý

Öncelikli

Önceliksiz

Mektup

Basýlmýþ
kaðýt

Gönderi No

Koli
Küçük
Paket

Kayýtsýz

Kayýtlý

Deðer
konulmuþ

Teslimi
kayýtlý

Gönderinin aðýrlýðý

Sevke iliþkin bilgiler

Uçak

Gönderi kabul
bilgileri

S.A.L.

Yüzey

Çýkýþ Merkezi

Kabul tarihi

Gönderici alýp verme merkezi

Tarih

Varýþ alýp verme merkezi

Posta No

Ad ve tam adresi

Gönderici
Ad ve tam adresi

Alýcý

El konulma nedeni
Tehlikeli maddeler

Ýthalat mevzuatýna aykýrý gönderi

Uyuþturucular

Din, ahlak ve kamu düzenine aykýrý gönderi

Müstehcen maddeler

El konulmaya
iliþkin bilgiler

Uygulanan mevzuat

Madde

UPU sözleþmesi
Ulusal mevzuat (belirtiniz)

Sonuç olarak yürürlükteki mevzuata aykýrý gönderiye el konulmuþtur:
Kapsamýnýn tümüne
Aþaðýda belirtilen kýsmýna

Gümrük memuru
Yer ve imza
Sözleþmeye uygun
olarak iþlem
yapabilmek için iþbu
tutanak iki nüsha
olarak düzenlenmiþtir

Gönderiye el konulduðu merkezin þefi
Yer ve imza

Muhtelif düþünceler

Gönderinin çýkýþ
merkezine
ayrýlan bölüm

Gönderici ya da yetkili kýlýnan kiþinin imzasý
(gerektiðinde)

Gönderinin çýkýþ merkezi
Tarih ve imza

210x297 mm
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MADDE TM 146
Yeniden Yollama
1Alýcýnýn adresinin deðiþmesi durumunda, gönderiler aþaðýda belirtilen
koþullarda derhal alýcýnýn yeni adresine yollanýr.
2Bununla birlikte gönderiler aþaðýdaki durumlarda yeniden
yollanmazlar:
2.1

Eðer gönderici varýþ ülkesinde anlaþýlan bir dilde yeniden yollamayý
yasaklayan bir ibare koymuþsa;

2.2

Alýcý adresine ilaveten “Ou à l'occupant des lieux- Veya orada oturan
kiþiye” ibaresi taþýyorsa.

3Yurtiçi mevzuatlarýnda yeniden yollama talepleri için ücret alan
belirlenmiþ iþletmeciler, yurtdýþý servislerinde de ayný ücreti almaya
yetkilidirler.
4Ülkeden ülkeye yeniden yollanan mektup postasý gönderileri için
aþaðýda belirtilen istisnalar dýþýnda hiçbir ilave ücret alýnmaz. Bununla
birlikte, yurtiçi hizmetlerinde yeniden yollama ücreti alan belirlenmiþ
iþletmeciler, kendi servislerinde yurtdýþý mektup postasý gönderileri için ayný
ücreti almaya yetkilidirler.
5-

Yeniden yollama þekilleri

5.1

Adres deðiþtirmiþ olan alýcýlara yollanan gönderiler çýkýþ yerinden
doðruca yeni varýþ yerine yollanmýþ sayýlýr.

5.2

Alýcýsý baþka bir ülkeye giden her deðer konulmuþ gönderi, bu ülke ile
ilk varýþ ülkesi arasýnda deðer konulmuþ mektup iþlemi yapýlýyorsa,
tekrar yollanabilir. Aksi halde gönderi, göndericisine verilmek üzere
derhal çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine geri yollanýr.

5.3

Bir ülkenin bir diðer ülke üzerinden yeniden sevki, sadece gönderilen
yeni taþýma için istenen koþullara uyuyorsa yapýlýr. Bu, bir ülke içinde
ilk adresi yollanan gönderiler için de geçerlidir.

5.4

Yeniden yollamada, yeniden yollamayý gerçekleþtiren merkez, kendi
tarih damgasýný kart þeklindeki gönderilerin ön yüzlerine, diðer tüm
gönderi türlerinin arka yüzlerine basar.

5.5

Adresinin tamamlanmasý veya düzeltilmesi amacýyla göndericilere
iade edilen kayýtsýz veya taahhütlü gönderiler, yeniden postaya
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verilmeleri halinde yeniden yollanan gönderi gibi deðerlendirilmez.
Bunlar yeni bir ücrete tabi yeni gönderiler gibi iþlem görür.
5.6

Özel bir daðýtýcý tarafýndan konutta teslim bir özel ulak gönderinin
teslim giriþimi sonuçsuz kalýrsa, yeniden yollayan merkez, (Exprès Özel ulak) etiketi veya ibaresinin üzerini enine iki kalýn çizgi ile iptal
etmelidir.

5.7

Her belirlenmiþ iþletmeci, kendi iç servislerinde yürürlükte olanlara
uygun bir yeniden yollama süresi belirlemekte serbesttir.

6-

Sevk

6.1

Öncelikli gönderiler ve uçak gönderileri en kýsa yoldan (uçak veya
yüzey) yeni varýþ yerine sevk edilir.

6.2

Diðer gönderilerin, önceliksiz veya yüzey (S.A.L. dahil) gönderileri için
normal olarak kullanýlan taþýma araçlarýyla yeniden sevki saðlanýr.
Alýcýnýn en kýsa yoldan sevk edilmesi talebi üzerine ve yeni öncelikli
sevkinden veya yeni uçak parkurundan doðan ücret farklarýný ödemeyi
taahhüt etmesi kaydýyla, bunlar öncelikli veya uçak yoluyla ileriye sevk
edilebilirler. Üçüncü bir kiþi tarafýndan ücret farký yeniden yollayan
merkeze ödenmiþse tüm gönderiler de en çabuk yoldan sevk edilir.
Varýþ Ülkesi içerisinde en çabuk yoldan bu tür gönderilerin yeniden
sevki bu ülkenin iç mevzuatýna tabidir.

6.3

Birleþik ücretleri uygulayan belirlenmiþ iþletmeciler, 6.2 de öngörülen
koþullarda uçak yoluyla veya öncelikli yolla sevk için birleþik ücretleri
aþmayan özel bir ücret saptayabilir.

7-

Ücretlendirme

7.1

Ýlk yol için ücretleri hiç ödenmemiþ veya eksik ödenmiþ gönderiler, çýkýþ
noktasýndan doðruca yeni varýþ yerine yollandýklarýnda uygulanacak
olan ücrete tabi tutulurlar.

7.2

Ýlk yol için ücretleri tam ödenmiþ, ancak sonraki yola iliþkin tamamlayýcý
ücretleri yeniden yollamadan önce ödenmemiþ olan gönderiler, daha
önce alýnan ücretle bu gönderilerin baþlangýçta yeni varýþ yerlerine
yollanmalarý gereken ücret arasýndaki farký gösteren bir ücrete tabi
tutulurlar. Ücreti hiç ödenmemiþ veya eksik ödenmiþ gönderiler için bu
ücrete iþleme ücreti ilave edilir. Hava yolundan yada öncelikli yeniden
yollama halinde, bu gönderiler sonraki yol için, ayrýca uçak ek ücretine,
bileþik ücrete veya 6.2 ve 6.3 de öngörülen özel ücrete tabi tutulur.
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7.3

Baþlangýçta bir ülkede posta ücretinden baðýþýk olarak yollanan
gönderiler, çýkýþ noktasýndan doðruca yeni varýþ yerine yollanmalarý
halinde uygulanmasý gereken ücrete tabi tutulurlar. Ücreti hiç
ödenmemiþ yada eksik ödenmiþ gönderiler için iþleme ücreti bu ücrete
ilave edilir.

7.4

Bir baþka ülke üzerinden yeniden sevk durumunda aþaðýdaki ücretler
iptal edilmelidir:

7.4.1 Postrestant ücreti
7.4.2 Gümrüðe sunma ücreti
7.4.3 Ardiye ücreti
7.4.4 Komisyon ücreti
7.4.5 Özel ulak ek ücreti
7.4.6 Küçük paketlerin alýcýlarýna teslim ücreti
7.5

Yeniden yollama veya çýkýþ yerine iade halinde, iptali saðlanamayan
gümrük vergileri ve diðer vergiler, ödemeli servisi yoluyla yeni varýþ
yeri adresinden alýnýr. Bu durumda gönderinin, ilk varýþ belirlenmiþ
iþletmecisi, açýklayýcý bir notu ve Cn29 ter kuponunu gönderiye iliþtirir.
Ýlgili belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda ödemeli hizmeti yoksa, sözü
edilen vergiler yazýþma yoluyla alýnýr.

7.6

Yeniden yollanan mektup postasý gönderilen,varýþta veya ilk
gönderildikleri yerden baþka bir yere sevkleri sýrasýnda tabi olduklarý
ücretlerin ödenmesi üzerine, alýcýlarýna teslim edilir. Varýþ ülkesinin
iptalini kabul etmediði gümrük vergileri ve diðer özel ücretleri de alýcý
tarafýndan ödenir.

8-

Toplu olarak yeniden yollama

8.1

Adres deðiþtirmiþ olan ayný kimseye tekrar yollanacak kayýtsýz
gönderiler, belirlenmiþ iþletmecilerce temin edilen CN 14 toplama
zarflarýnýn içerisine konulabilir. Bu zarflanýn üzerlerine sadece alýcýnýn
adý ve yeni adresinin yazýlmasý gerekir.

8.2

Topluca yeniden yollanan gönderilerin miktarý gerektirirse bir torba
kullanýlabilir. Bu durumda gerekli ayrýntýlar, belirlenmiþ iþletmeciden
temin edilen ve genellikle CN 14 zarf modeline uygun olarak basýlmýþ
bulunan özel bir etiket üzerine kaydedilir.
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8.3

Bu zarf veya torbalara, gümrük kontrolüne tabi gönderiler konulamaz.
Þekli, hacmi ve aðýrlýðý yýrtýlmalara neden olabilecek gönderiler de
bunlarýn dýþýnda tutulur.

8.4

Haberleþme gönderilerinin toplu olarak yeniden sevki için kullanýlan
CN 14 toplama zarflarý ve torbalar münferit gönderiler için öngörülen
yoldan yeni varýþ yerine sevkedilir.

8.5

Zarf veya torba yeniden sevki gerçekleþtirecek merkeze kapsamý
kontrol edebilecek þekilde sunulmalýdýr. Yeniden sevkedilecek
gönderinin tabi olduðu ilave ücretler varsa bu merkezce tahsil edilir.
Ücret tamamlattýrýlamadýðý taktirde varýþta alýnacak ücret gönderi
üzerinde belirtilir. Kontrolden sonra yeniden sevki gerçekleþtirecek
merkez zarfý veya torbayý kapatýr. Gerektiðinde, yeniden sevkedilen
gönderilerin tamamý veya bir kýsmý üzerinden alýnmasý gereken ücreti
belirtmek için zarf veya torba etiketi üzerine "T" damgasý tatbik edilir.

8.6

Zarf veya torba, varýþ yerine ulaþtýðýnda alýnmamýþ eksik ücretleri
alacak olan daðýtým merkezi tarafýndan açýlabilir ve kapsamý muayene
edilebilir. Ücreti hiç ödenmemiþ veya eksik ödenmiþ gönderilerin
iþleme ücreti zarfa veya torbaya konan tüm gönderiler için sadece bir
kez tahsil edilir.

8.7

Gerek ayný gemideki denizci ve yolculara, gerek toplu bir yolculuða
katýlan kimselere yollanan kayýtsýz gönderiler de 4.1 - 4.6 da
öngörüldüðü gibi iþleme tabi tutulabilir. Bu durumda, zarflarda veya
torba etiketlerinde, teslim edilecekleri geminin (denizcilik veya
acentesinin vb.) adresi bulunmalýdýr.

PROT MADDE TM X
Yeniden Yollama
1Madde TM 146.2 hükümleri, adres deðiþikliði bulunan postalarý iþleme
sýrasýnda otomatik olarak alýcýlarýna yönlendirmeye donanýmlarý elveriþli
bulunan Danimarka ve Finlandiya’ya uygulanmaz.
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Bilgi:
Bu zarf daðýtým merkezi tarafýndan açýlabilir.
Ýçine gümrük kontrolüne tabi veya yýrtýlmaya
neden olacak hiçbir gönderi konulamaz.
Eðer alýnacak ücretler varsa toplayýcý zarfýn
üst orta kýsmýna T damgasý basýlýr. Eðer
gönderiler, ayný gemiye binmiþ denizcilere
veya yolculara ya da toplu geziye katýlmýþ
kiþilere gönderiliyorsa, toplayýcý zarfýn üzerine
teslim edilmesi gereken geminin veya
seyahat acentesinin adý yazýlýr.

Servis postasý

Varýþ ülkesi

Yer ve varýþ merkezi

Sokak ve no

..................nýn eliyle (gerekirse)

Alýcýnýn adý

Alýcýnýn tam adresi

TOPLAYICI ZARF
Mektup postasý gönderilerinin yeniden sevk edilmesi

Çýkýþ Belirlenmiþ iþletmeci

Tarih damgasý

CN 14
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Yeniden gönderen merkeze açýk olarak verilecek

CN 14 (arka yüz)

MADDE TM 147
Daðýtýlamayan Gönderiler. Çýkýþ Ülkesine veya
Göndericiye Ýade ve Bekleme Süresi
1Belirlenmiþ iþletmeciler, herhangi bir nedenle alýcýlarýna teslim
edilemeyen gönderilerin iadesini saðlar.
2-

Gönderilerin saklama süresi aþaðýdaki paragraflarda belirtilmiþtir:

3Çýkýþ ülkesine iade edilen daðýtýlamayan mektup postasý gönderileri
için aþaðýda belirtilen istisnalar dýþýnda hiçbir ücret alýnmaz. Bununla birlikte,
yurtiçi servislerinde iade ücreti alan belirlenmiþ iþletmeciler, kendilerine iade
edilen gönderiler için de ayný ücreti almaya yetkilidirler.
43’ de belirtilen hükümlere aykýrý olarak, bir belirlenmiþ iþletmeci,
topraklarý üzerinde oturan müþterileri tarafýndan yurtdýþýnda postaya verilen
gönderileri göndericisine iade etmek üzere aldýðýnda, gönderinin söz konusu
belirlenmiþ iþletmecide postaya verildiðinde alacaðý posta ücretini aþmayan
gönderi baþýna bir ücreti gönderici veya göndericilerden alma yetkisine
sahiptir.
4.1

4. paragraf hükümlerinde belirtilen gönderici veya göndericiler, iade
adres veya adreslerinde isimleri belirtilen kiþi veya kuruluþlarý ifade
etmektedir.

5-

Genel hükümler

5.1

Varýþ ülkesinin mevzuat hükümleri saklý kalmak kaydýyla,
daðýtýlamayan gönderiler, gönderi üzerinde ücretlendirme damgalarý
bulunan belirlenmiþ iþletmeciye iade edilir.

5.2

Ýade, alýcý tarafýndan reddedilen veya teslimi kesin olarak mümkün
olmayan gönderilerin iadesi derhal yapýlýr.

5.3

Daðýtýlamayan diðer gönderiler, varýþ belirlenmiþ iþletmecisi
tarafýndan kendi iç mevzuatýnca belirlenen bir süre zarfýnda saklanýr.
Bununla birlikte,varýþ belirlenmiþ iþletmecisinin en çok iki aya kadar
uzatýlmasýný gerekli gördüðü özel durumlar dýþýnda saklama süresi
bir ayý aþamaz. Göndericinin zarf üzerine varýþ ülkesinde bilinen bir
dilde bir not koymayý istemesi halinde Çýkýþ ülkesine iade daha kýsa
süre içerisinde yapýlmalýdýr.

6-

Özel yöntemler

6.1

Daðýtýlamayan yurtiçi gönderiler, ancak yeni taþýma için istenen
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koþullara uygunsa göndericilere iade edilmek üzere yurtdýþýna
yeniden yollanýr. Göndericinin bir baþka ülkeye taþýnmasý halinde de
durum aynýdýr.
6.2

Gönderici adresi taþýmayan posta kartý geri yollanmaz. Bununla
birlikte taahhütlü posta kartlarý her zaman geri yollanmalýdýr.

6.3

Göndericinin, varýþ ülkesinde bilinen bir dilde üzerine koyduðu bir
notla gönderinin geri yollanmasýný istemiþ olmasý hariç,
daðýtýlamayan basýlmýþ kaðýtlarýn çýkýþ yerine iadesi zorunlu deðildir.
Bununla birlikte müteaddit defalar yapýlan teslim giriþimlerinden
olumlu sonuç alýnamamasý halinde veya toplu gönderiler söz konusu
olduðunda belirlenmiþ iþletmeciler, bunlarý göndericiye iade etmeye
veya göndericileri bilgilendirmeye çalýþýrlar. Taahhütlü basýlmýþ
kaðýtlar ile kitaplar daima iade edilmelidir.

6.4

Üçüncü kiþiler adýna gelen aþaðýdaki gönderiler daðýtýlamayan
gönderi olarak deðerlendirilmelidir.

6.4.1

Diplomatik veya elçilik servisleri aracýlýðýyla yollanan ve bunlar
tarafýndan aranýlmadýðý gerekçesiyle posta merkezlerine býrakýlan
gönderiler:

6.4.2

Oteller, lojmanlar, uçak ve denizcilik þirketlerinin acentalarý varýþlý ve
alýcýlarýna teslim edilmesinin imkansýz olmasý nedeniyle posta
merkezinde býrakýlan gönderiler.

6.5

Hiçbir durumda, 6.4’de öngörülen gönderiler ücrete tabi yeni
gönderiler olarak dikkate alýnmamalýdýr.

7-

Sevk

7.1

Ýade eden belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan yüzey yolu kullanýlmýyorsa
daðýtýlamayan gönderilerin kullanýlan en uygun yoldan gönderilmesi
zorunludur.

7.2

Çýkýþ merkezine iade edilecek öncelikli gönderiler, uçak mektuplarý
ve uçak posta kartlarýnýn iadesi en çabuk yoldan yapýlýr (Uçak veya
yüzey).

7.3

Uçak mektuplarý ve uçak posta kartlarý dýþýnda kalan daðýtýlamayan
uçak gönderileri aþaðýdaki durumlar dýþýnda, önceliksiz gönderilen
veya yüzey gönderiler için kullanýlan normal taþýma araçlarýyla çýkýþ
merkezine iade edilir (S.A.L. dahil):
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7.3.1

Bu taþýma araçlarýnýn kesintiye uðramasý durumunda;

7.3.2

Varýþ atanmýýþ iþletmecisi bu gönderilerin iadesi için sistematik bir
þekilde hava yolunu seçmiþse;

7.4

Göndericinin isteði üzerine gönderilerin çýkýþ merkezine öncelikli
veya hava yoluyla iadesi için, TM 146.6.2 ve 3. madde benzetme
yoluyla uygulanýr.

8-

Gönderilerin iþlenmesi

8.1

Herhangi bir gerekçe ile daðýtýlamayan gönderilerin çýkýþ atanmýýþ
iþletmecisine iade edilmesinden önce varýþ merkezi, teslim
edilememe nedenini fransýzca olarak bildirmelidir. Gerekçe, çok net
ve belirgin bir þekilde, mümkünse gönderinin ön yüzüne aþaðýdaki
þekilde belirtilecektir: Tanýnmýyor, reddetti, taþýndý, aranýlmadý, adres
yetersiz vb. Posta kartlarý ve kart þeklindeki basýlmýþ kaðýtlar söz
konusu olduðunda teslim edilememe nedeni ön yüzün sað yarýsýnda
belirtilmelidir.

8.2

Bu bilgi, damga tatbiki veya duruma göre doldurulacak bir CN 15
etiketinin yapýþtýrýlmasý suretiyle düzenlenir. Her atanmýýþ iþletmeci,
teslim edilememe nedeninin ve uygun bulduðu diðer bilgilerin kendi
dilindeki bir çevirisini ekleme yetkisine sahiptir. Aralarýnda anlaþan
atanmýýþ iþletmeciler bu bilgileri kararlaþtýrýlan tek dilde yazabilir. Bu
durumda memurlar veya posta merkezleri tarafýndan teslim
edilememe ile ilgili olarak elle konulan ibareler de yeterli sayýlabilir.

RETOUR
Tanýnmýyor

Kabul
edilmemiþtir

Buradan ayrýlmýþtýr

Aranmamýþtýr

Adresi yetersiz

Ýade Tarihi :

52 x 52 mm
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CN 15

8.3

Varýþ merkezi, kendisi ile ilgili varýþ yeri bilgilerini, okunabilir þekilde
çizmeli ve gönderinin ön yüzüne çýkýþ merkezi adýnýn yanýna "Retour
- Ýade" ibaresini koymalýdýr. Ayrýca, zarfa konan öncelikli gönderiler ile
mektuplarýn arka, posta kartlarýnýn ön yüzüne tarih damgasýný
basmalýdýr.

8.4

Daðýtýlamayan gönderiler, ya ayrý ayrý, yada üzerine "Envois non
distribuable - Daðýtýlamayan gönderiler" ibaresi yazýlý etiket
konulmuþ özel bir liyas halinde bu ülkeye yollanacak gönderilen gibi,
çýkýþ ülkesinin alýp verme merkezine geri yollanýr. Ýadeleri için yeterli
iþaret konulmuþ daðýtýlamayan kayýtsýz gönderiler, doðrudan
doðruya göndericiye geri yollanýr.

8.5

Daðýtýlamayan deðer konulmuþ gönderiler en geç 5.3. maddede
belirtilen süreler içinde derhal geri yollanmalýdýr. Bu gönderiler CN 16
yol kaðýdýna kaydedilir ve "Valeurs déclarées - Deðer konulmuþ"
etiketli pakete, zarfa veya torbaya konur.

8.6

Çýkýþ ülkesine iade edilen daðýtýlamayan gönderiler, TM 146.7.
maddeye göre iþleme tabi tutulur.

MADDE TM 148
Geri Alma, Adres Deðiþtirme veya Düzeltme Ýsteklerine
Uygulanacak Ýþlem
1Bir mektup postasý göndericisi, gönderisini aþaðýda belirtilen
koþullarda hizmetten geri çektirebilir veya adres düzeltme veya deðiþtirme
yaptýrabilir.
2Her belirlenmiþ iþletmeci, eðer mevzuatý izin veriyorsa baþka bir
belirlenmiþ iþletmecinin servislerinde postaya verilen bütün mektup postasý
gönderileri ile ilgili geri alma, adres deðiþtirme veya düzeltme isteklerini kabul
etmek zorundadýr.
3-

Ýstek formülünün düzenlenmesi

3.1

Gönderici tarafýndan yapýlan her geri alma, adres deðiþtirme veya
düzeltme bir CN 17 formülünün düzenlenmesini gerektirir. Ayný
gönderici tarafýndan ayný merkeze, ayný alýcý adresine ve ayný anda
verilen birden fazla gönderi için yalnýz bir formül kullanýlabilir.

3.2

Gönderici isteðini posta merkezine ilettiðinde kimliðini kanýtlamalý ve
gerekirse posta alýndýsýný göstermelidir. Çýkýþ ülkesinin belirlenmiþ
iþletmecisi bu kanýtlamanýn sorumluluðunu üzerine alýr.
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3.3

Basit bir adres düzeltmesi (alýcý ad veya ünvaný deðiþtirilmeksizin)
doðrudan doðruya gönderici tarafýndan varýþ merkezinden
istenebilir. Böyle bir durumda 4. paragrafta öngörülen ücret alýnmaz.

3.4

Uluslararasý Büro'ya gönderilen bir teblið ile her belirlenmiþ iþletmeci,
idari merkezinin veya özel olarak bu iþ için belirlediði bir merkezin
aracýlýðý ile kendisine CN 17 istek formüllerinin alýnýp verilmesini
isteyebilir. Söz konusu tebligatta bu merkezin adý bulunmalýdýr.

3.5

3.4 de öngörülen yetkiyi kullanan belirlenmiþ iþletmeciler, posta veya
telekomünikasyon yoluyla iç servislerinde varýþ merkezi ile yapacaðý
haberleþmenin iletiminden doðacak masraflarý üstlenirler. Gönderici
telekomünikasyon veya benzeri bir hizmet yolunu kullanmýþsa ve
varýþ merkezi posta ile zamanýnda haberdar edilemeyecekse bu yola
baþvurulmasý zorunludur.

3.6

Gönderi, halen çýkýþ ülkesinde bulunuyorsa istek bu ülkenin
mevzuatýna göre iþleme tabi tutulur.

1-

Ücretler

4.1

Göndericinin her istek için ödemesi gereken özel ücret tutarý 1,31
DTS' dir.

4.2

Ýstek, masraflarý göndericiye ait olmak üzere posta veya
telekomünikasyon yoluyla iletilir. Ýletim koþullarý ve
telekomünikasyon yolunun kullanýmýna iliþkin hükümler aþaðýda 6 da
belirtilmiþtir.

4.3

Ayný alýcý adresli, ayný gönderici tarafýndan, ayný merkezde verilen
çok sayýda gönderiye iliþkin her geri alma, adres deðiþtirme ve
düzeltme isteði için 4.1 ve 4.2 de öngörülen ücretler sadece bir kez
tahsil edilir.

2-

Ýsteðin posta yoluyla iletimi

5.1

Ýstek posta ile iletilecekse CN 17 formülü, mümkünse gönderi zarfýnýn
veya gönderi üzerindeki adresin bir örneði ile birlikte taahhütlü olarak
ve en çabuk yoldan (hava veya yüzey) doðruca varýþ merkezine
yollanýr.

5.2

Ýstekler, idari merkezi vasýtasýyla alýnýp veriliyorsa isteðin bir nüshasý,
ivedi durumlarda, çýkýþ merkezi tarafýndan doðrudan varýþ merkezine
yollanabilir. Doðrudan yollanan istekler dikkate alýnýr.Ýlgili gönderiler
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idari merkezinden istek gelinceye kadar daðýtým dýþý tutulur.
5.3

Varýþ merkezi CN 17 formülünü alýr almaz, belirtilen gönderiyi
araþtýrýr ve isteðe göre iþlem yapar.

5.4

Gönderinin geri alýnmasý, adres deðiþtirilmesi veya düzeltilmesi
konusundaki her istek üzerine varýþ merkezinde yapýlan iþlem,
"Réponse du bureau de destination - Varýþ merkezinin cevabý"
bölümü doldurulmuþ olan CN 17 formülünün bir kopyasýyla en çabuk
yoldan (hava veya yüzey) derhal çýkýþ merkezine bildirilir. Çýkýþ
merkezi istekte bulunana bilgi verir. Aþaðýdaki durumlarda da ayný
iþlem yapýlýr:

5.4.1

Araþtýrmanýn sonuçsuz kalmasý,

5.4.2

Gönderinin alýcýya daha önce teslim edilmiþ olmasý,

5.4.3

Gönderinin tutulmuþ, imha edilmiþ veya el konulmuþ olmasý.

5.5

Gönderici ücret farkýný ödemeyi üstlendiði takdirde, geri alma isteði
üzerine önceliksiz veya yüzey gönderisinin çýkýþ yerine iadesi
öncelikli olarak veya hava yoluyla yapýlýr. Adres deðiþikliði veya
düzeltme isteði üzerine bir gönderi öncelikli olarak veya hava yoluyla
yeniden yollandýðý takdirde yeni yolla ilgili ücret farký alýcýdan alýnýr ve
daðýtýmý yapan belirlenmiþ iþletmecide kalýr.

6-

Ýsteðin telekomünikasyon yoluyla iletimi

6.1

Ýstek telekomünikasyon yoluyla yapýlacaksa, gerekli bilgileri varýþ
merkezine iletmekten sorumlu olan ilgili servise CN 17 formülü verilir.
Gönderici bu hizmete iliþkin ücreti ödemek zorundadýr.

6.2

Telekomünikasyon yoluyla mesaj alýnýr alýnmaz varýþ belirlenmiþ
iþletmecisi belirtilen gönderiyi araþtýrýr ve isteðe göre iþlem yapar.

6.3

Deðer konulmuþ bir gönderiye iliþkin telekomünikasyon yoluyla
yapýlan her adres deðiþtirme veya düzeltme isteði 5.1 de öngörülen
þekilde, ilk postayla teyit edilmelidir. Bu durumda CN 17 formülü baþ
tarafta çok belirgin harflerle “Confirmation de la demande transmise
par voie des Télécommunications du… -... tarihli telekomünikasyon
yoluyla yapýlan isteðinin teyididir." ibaresini taþýmalýdýr. Varýþ merkezi
bu teyidi beklerken gönderiyi elde tutar. Bununla birlikte, sorumluluðu
kendisine ait olmak üzere varýþ belirlenmiþ iþletmecisi postayla
yapýlacak teyidi beklemeden telekomünikasyon yoluyla yapýlmýþ
isteði yerine getirebilir.
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6.4

Bu uygulamayý kabul eden iki ülke arasýndaki iliþkilerde gönderici,
isteðine yapýlan iþlem sonucunu varýþ merkezi tarafýndan kendisine
telekomünikasyon yoluyla bildirilmesini isteyebilir. Gönderici buna ait
ücreti ödemek zorundadýr. Telgraf kullanýldýðýnda on beþ kelimelik
esasa göre hesaplanan bir telgraf ücretini ödemelidir. Teleks
kullanýldýðýnda, ilke olarak göndericiden alýnan ücret, teleksle
yapýlan isteðin yollanmasý için alýnan tutarla ayný olmalýdýr.

6.5

Telekomünikasyon yoluyla gönderilen bir isteðin göndericisi benzeri
bir yolla kendisine bilgi verilmesini istediði takdirde, cevap çýkýþ
merkezine bu yoldan gönderilir. Çýkýþ merkezi en kýsa süre içerisinde
göndericiye bilgi verir. Telekomünikasyon yoluyla yapýlan bir istek
gönderiyi kesin olarak tanýmlayacak nitelikte olmadýðýnda da ayný
iþlem yapýlýr.
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ÝSTEK

Çýkýþ Ülkesi

CN 17

Tarih

Bilgiler
Taahhütlü olarak gönderilecektir

Adres deðiþtirme
veya düzeltme

Çýkýþ Merkezi

Geri alma
Varýþ Merkezi

Faks numaramýz

Faks numarasý
Gönderinin türü

Gönderi No

Ödemeli bedelinin
iptali veya
deðiþtirilmesi

Yollama tarihi

Çýkýþ Merkezi
Kayýtlarý kopyasý iliþiktir
Gönderinin tanýmý (biçim, renk vs.)
Gönderici (Ad ve tam adresi)

Gönderinin
tanýmý
Alýcý (Ad ve tam adresi)

Rakamla ilk ödemeli bedeli (gerektiðinde)

Geri alma

Adres deðiþtirme
veya
düzeltme

Gönderiyi iade ediniz
Öncelikli/uçakla
Gönderiyi yeniden yollayýnýz
Öncelikli/uçakla
Yeni adres veya istenilen deðiþiklik

Ödemeyi iptal ediniz
Ödemeli bedelinin
deðiþtirilmesi/iptali Yeni ödemeli bedeli (rakamla ve yazýyla)

S.A.L.

Önceliksiz/yüzeyden

S.A.L.

Önceliksiz/yüzeyden

Ödemeli bedelini deðiþtiriniz

Ýmza

Alýp verme merkezince verilecek bilgiler

Sadece kayýtlý gönderi ve koliler ile deðer
konulmuþ gönderiler için doldurulacaktýr

Öncelikli / uçak
No.

S.A.L

Önceliksiz / yüzey

No.

Gönderen alýp verme merkezi
Postanýn Varýþ alýp verme merkezi
Yurtdýþýna
sevk
Bildirme / liste No
þekli

Seri No

Toptan kayýt

Bildirme kaðýdý
CN 31 veya CN 32

Özel liste (CN 33)

Yol kaðýdý (CN 16)

Tarih ve imza
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(CN 17 arka yüz)

Varýþ merkezinin cevabý
Söz konusu gönderi önceden teslim edilmiþtir

Ýstek yeterince açýk deðil
ayrýntýlý ek bilgi gönderiniz

Söz konusu gönderiye iç mevzuatýmýz
uyarýnca el konulmuþtur

Araþtýrma sonuçsuz kalmýþtýr

Ýlave bilgiler

Yer, tarih ve imza

Gerektiði gibi doldurularak çýkýþ merkezine iade edilecektir
210 x 297 mm
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MADDE TM 149
Geri Alma, Adres Deðiþtirme veya Düzeltme Ýsteði Alan
Ülkeden Baþka Bir Ülkede Postaya Verilmiþ Gönderiler
1Madde TM 148.2’ye uygun olarak yapýlan, gönderinin geri alýnmasý,
adresinin deðiþtirilmesi veya düzeltilmesi isteðini alan her merkez,
göndericinin kimliðini inceler,CN 17 formülünün ilgili yerinde gönderici
adresinin bulunup bulunmadýðýný özellikle kontrol eder. Daha sonra CN 17
formülünü gönderinin çýkýþ veya varýþ merkezine yollar.
2Ýstek taahhütlü veya deðer konulmuþ bir gönderi ile ilgili ise, kabul
alýndýsýnýn aslý gönderici tarafýndan gösterilmeli ve CN 17 formülü; "Vu
l'original du récépissé de dépôt - Kabul alýndýsýnýn aslý görülmüþtür" ibaresini
taþýmalýdýr. Kabul alýndýsý göndericiye iade edilmeden önce üzerine
"Demande de retrait (ou de modification d'adresse) déposée le....au bureau
de.... - .... merkezinde .... tarihinde geri alma (adres deðiþtirme veya
düzeltme) isteði düzenlenmiþtir." ibaresi yazýlmalýdýr. Bu ibare, isteði alan
merkezin tarih damgasýyla da onaylanýr. Bu durumda CN 17 formülü
gönderinin çýkýþ merkezi aracýlýðýyla varýþ merkezine gönderilir.
31’de öngörülen koþullar içinde telekomünikasyon yoluyla yapýlan her
istek doðrudan gönderinin varýþ merkezine yollanýr. Bununla birlikte istek
taahhütlü veya deðer konulmuþ bir gönderiye ait ise ayrýca" Vu l'original du
récépissé de dépôt - Kabul alýndýsýnýn aslý görülmüþtür"ve "Demande
transmise par voie des télécommunications déposée le ... au bureau de.... Telekomünikasyon yoluyla ....
merkezinde .... tarihinde yapýlan istek"
ibarelerini taþýyan bir CN 17 formülü ayrýca gönderinin çýkýþ merkezine
yollanmalýdýr. Bilgileri teyit ettikten sonra çýkýþ merkezi CN 17 formülünün üst
kýsmýna çok belirgin bir þekilde "Confirmation de la demande transmise par
voie des télécommunications du .... - .... tarihli telekomünikasyon yoluyla
gönderilen isteðin teyididir" ibaresini yazar ve formülü varýþ merkezine
gönderir. Varýþ merkezi bu teyit gelinceye kadar taahhütlü veya deðer
konulmuþ gönderiyi bekletir.
4Göndericiye bilgi verilmek üzere varýþ merkezi, isteði alan merkeze
yapýlan iþlemi bildirir. Bununla birlikte taahhütlü veya deðer konulmuþ bir
gönderi söz konusu ise bu bilgi gönderinin çýkýþ merkezi aracýlýðýyla
yollanmalýdýr. Geri alma halinde geri alýnan gönderi bu bilgiye eklenir.
5Madde TM 148, isteði alan merkez ve belirlenmiþ iþletmecisine
örnekleme yolu ile uygulanýr.
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MADDE 17
Haber Ýstemeler
1.
Her belirlenmiþ iþletmeci, kendi veya diðer belirlenmiþ
iþletmecilerin servislerinde kabul edilmiþ koli ve taahhütlü, deðer
konulmuþ, ve teslimi kayýtlý gönderilere iliþkin haber istemeleri,
gönderinin kabulünün ertesi gününden baþlayarak altý aylýk süre içinde
kabul etmekle yükümlüdür. Bu haber istemeler, öncelikli olarak APS ile
veya elektronik yollarla iletilirler. Altý aylýk bu süre, haber isteyen ile
belirlenmiþ iþletmeci arasýndaki iliþkilerle baðlantýlýdýr ve haber
istemelerin belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda iletilmesini kapsamaz.
2.

Haber istemeler Tüzüklerde belirtilen koþullarda kabul edilir.

3.
Haber isteme iþlemleri ücretsizdir. Bununla birlikte, haber isteme
APS yoluyla yapýlýyorsa, ek ücretler ilke olarak istekte bulunan kiþi
tarafýndan karþýlanmalýdýr.

PROT MADDE XI
Haber Ýsteme
117.3. Maddeye aykýrý olarak Suudi Arabistan, Bulgaristan, Yeþil Burun,
Mýsýr, Gabon, Birleþik Krallýða Baðlý Denizaþýrý Topraklar, Yunanistan, Ýran
Ýslam Cumhuriyeti, Kýrgýzistan, Moðolistan, Myanmar, Özbekistan, Filipinler,
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Sudan, Suriye Arap Cumhuriyeti, Çad,
Türkmenistan, Ukrayna, ve Zambiya müþterilerinden mektup postasý
gönderileri için bir haber isteme ücretini alma hakkýný saklý tutar.
2Madde 17.3 e aykýrý olarak, Arjantin, Avusturya, Azerbaycan, Litvanya,
Moldova ve Slovakya, haber isteme isteði üzerine yapýlan araþtýrma
sonucunda haber istemenin gereksiz düzenlendiði saptandýðýnda, özel bir
ücret alma hakkýný saklý tutarlar.
3Afganistan, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Yeþil Burun, Kongo
(Cumhuriyeti), Mýsýr, Gabon, Ýran (Ýslam Cumhuriyeti), Kýrgýzistan,
Moðolistan, Myanmar, Özbekistan, Sudan, Surinam, Suriye (Arap
Cumhuriyeti), Türkmenistan, Ukrayna ve Zambiya, müþterilerinden koliler
için haber isteme ücreti alma hakkýný saklý tutarlar.
417.3. maddeye aykýrý olarak Amerika, Brezilya ve Panama , madde 13 hükümleri gereði haber isteme ücreti alan ülkelerde postaya verilen
mektup postasý gönderileri ve koli postalarý için müþterilerden haber isteme
ücreti alma hakkýný saklý tutar.
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MADDE TM 150
Haber Ýstemeler
1.

Ýlkeler

1.1

Sözleþmenin 17. Maddesinde belirtilen süre içinde gönderici ya da
alýcý tarafýndan sorun belirtilir belirtilmez haber istemeler kabul edilir,
ancak göndericinin araþtýrma talebi teslim edilmemiþ bir gönderi ile
ilgili ise ve tahmini sevk süresi dolmadýysa, göndericiye sevk süresi
hakkýnda bilgi verilmesi gerekir.

2-

Ýsteðin düzenlenmesi

2.1

Her araþtýrma isteði bir CN 08 formülünün düzenlenmesini gerektirir.
Ýlgili belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda yapýlacak bir anlaþma ile, haber
isteme elektronik olarak iletilen bir bilgisayar dosyasý yada mesaj
þeklinde (elektronik CN 08), örneðin internet kullanýlarak gönderilebilir.
Böyle bir anlaþmanýn olmamasý durumunda haber isteme CN 08
dokümaný þeklinde olacaktýr.

2.2

CN 08 formülüne, mümkün olduðunca gönderi üzerine yazýlmýþ
adresin bir kopyasý eklenmelidir. Haber isteme formülü, basýlý metnin
gerektirdiði þekilde tüm ayrýntýlarýyla, özellikle taahhütlü veya deðer
konulmuþ gönderi ile ilgili ise ödenen ücretlere iliþkin zorunlu bilgiler
çok okunaklý bir þekilde doldurulmalýdýr. Tercihen büyük latin harfler ve
arap rakamlarý ve mümkünse yazý makinesi kullanýlmalýdýr.

2.3

Haber isteme, ödeme þartlý bir gönderiye ait ise, formüle ayrýca
CN 29ter Kuponunun ikinci nüshasý eklenmelidir.

2.4

Ayný gönderici tarafýndan, ayný merkezde, ayný anda postaya verilen
ve ayný alýcý adresine ayný yoldan sevk edilen birden fazla gönderi için
tek bir formül kullanýlabilir.

2.5

Tüm belirlenmiþ iþletmeciler, CN 08 haber istemelerin ve ikinci
nüshalarýn gönderilmesi gereken posta ve eðer mümkünse- elektronik
adreslerini Uluslararasý Büro'ya bildirmelidir.

2.6

Ýlk CN 08 formülünü ve müþterinin kanýtlayýcý belgelerini alan
belirlenmiþ iþletmeci araþtýrmayý 10 gün içinde kesin olarak
sonuçlandýrmalý ve CN 08 formülü ile kanýtlayýcý belgeleri ilgili
belirlenmiþ iþletmeciye yollamalýdýr. Formül ve belgeler en kýsa sürede
haber istemenin düzenlendiði belirlenmiþ iþletmeciye en geç ilk haber
isteme tarihinden itibaren 2 aylýk bir süre zarfýnda ya da haber isteme
faks veya diðer elektronik yolla gönderilmiþse bu tarihten itibaren 30
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gün içinde geri yollanmalýdýr. Yalnýzca göndericinin istemesi
durumunda, deðer konulmuþ, taahhütlü ve teslimi kayýtlý gönderiler
hakkýndaki haber istemelere, araþtýrma yapýlan gönderinin
alýnmadýðýný gösteren ve CN 18 formülü üzerine alýnan alýcý beyaný
iliþtirilir. Bu süre zarfýnda, giderleri varýþ ülkesine ait olmak üzere faks,
elektronik posta veya bir baþka telekomünikasyon yollarýndan biriyle
çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine bir kez cevap verilir. Gönderinin
alýnmadýðýný belgeleyen CN 18 formülü üzerine alýnan alýcý beyaný
kayýtsýz posta gönderileri için gerekli olmayacaktýr. Elektronik bir
sistem kullanýlmasýna iliþkin bir anlaþma olmasý durumunda, cevap
süreleri, ilgili belirlenmiþ iþletmeciler arasýndaki anlaþmada belirtilecek
olup, bu süre bu paragrafta belirtilenden daha uzun olmayacaktýr.
2.7

Faks veya elektronik posta, yada diðer elektronik yollarla iletilen haber
istemelere iliþkin cevaplar, mümkün olduðunda ayný yolla iletilmelidir.

2.8

Talep üzerine, müþteri yada belirlenmiþ iþletmeci açýsýndan gerekliliðin
olduðu her durumda, araþtýrma süresince, araþtýrmanýn geliþimini
izleyebilmesi için ya da belirlenmiþ iþletmecinin CN 08 sürecini
kullanarak araþtýrmayý takip etmesi durumunda, araþtýrmayý talep
eden müþteri ya da belirlenmiþ iþletmeciye bir alýndý yada herhangi bir
referans numarasý ücretsiz olarak saðlanmalýdýr. Her belirlenmiþ
iþletmeci kendi alýndýsýný tasarlayabilir. Rehber olmasý açýsýndan
Tüzükler'de bir örnek verilmiþtir.

2.9

Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan teslim edildiði bildirilmesine
raðmen, alýcýnýn aranan gönderiyi almadýðýný gönderici iddia ederse
aþaðýdaki þekilde bir iþleme baþvurulur. Çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisinin ivedi isteði üzerine varýþ belirlenmiþ iþletmecisi,
duruma göre TM 137.3.1 veya TM 138.3.2. Maddeye uygun olarak
imzalý CN 07 alma haberini veya bir baþka yoldan gönderinin teslimini
mektupla veya TM 132.5.10 veya TM134.6.8 maddelere uygun olarak
alýndý veya baþka bir biçimde gönderiyi teslim alan kiþinin imzasýnýn bir
örneðini çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi aracýlýðýyla mümkün olan en
kýsa sürede ve en geç bu isteðin sevk tarihinden itibaren 30 günlük
süre içinde göndericiye bildirmek zorundadýr.

3-

Teslimi kayýtlý gönderilere iliþkin haber istemeler

3.1

Haber istemeyi alan merkez bunu doðruca re'sen ilgili merkeze
ulaþtýrýr. Gönderici veya duruma göre alýcýdan gerekli bilgileri aldýktan
sonra bu merkez CN 08 formülünü re'sen düzenleyen merkeze
gönderir. Ýlgili belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda yapýlacak bir anlaþma
ile, haber isteme elektronik olarak iletilen bir bilgisayar dosyasý yada
mesaj þeklinde, örneðin internet kullanýlarak gönderilebilir. Böyle bir
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anlaþmanýn olmamasý durumunda, iletim, müþteri ek gider ödemeden,
mümkünse faksla yada elektronik posta ile yapýlýr. Aksi halde iletim
posta yoluyla yapýlýr. Bu durumda formül zarf içinde, alt yazý olmaksýzýn
en çabuk yoldan (yüzey veya uçak) yapýlýr.
3.2

Haber isteme haklý görülürse, onu düzenleyen merkez daha sonraki
araþtýrmalar için CN 08 formülünü merkezi idaresine ulaþtýrýr.

4-

Taahhütlü ve deðer konulmuþ gönderilere iliþkin haber istemeler

4.1

Toptan kayýt sistemine göre alýnýp verilen taahhütlü gönderilerin
araþtýrýlmasý için postanýn numarasý ve sevk tarihinin CN 08 haber
isteme formülü üzerinde belirtilmesi zorunludur. Ýlgili belirlenmiþ
iþletmeciler arasýnda yapýlacak bir anlaþma ile, haber isteme ve haber
istemeye verilen cevap elektronik olarak iletilen bir bilgisayar dosyasý
yada mesajý þeklinde, örneðin internet kullanýlarak gönderilebilir.
Böyle bir anlaþmanýn olmamasý durumunda iletim, müþteriden ek
ücret alýnmadan mümkünse faksla yada elektronik posta ile yapýlýr.
Aksi halde posta yoluyla yapýlýr. Bu durumda formül re'sen üst yazý
olmaksýzýn ve her zaman en çabuk yoldan (yüzey veya uçak) yollanýr.

4.2

Çýkýþ veya varýþ belirlenmiþ iþletmecisi isterse, haber isteme çýkýþ
merkezinden doðruca varýþ merkezine yollanýr.

4.3

Haber istemenin kabulü sýrasýnda varýþ ülkesinin merkezi idaresi yahut
bu iþ için özel olarak ayrýlan merkez, gönderinin akýbeti hakkýnda kesin
bilgi verebilecek durumda ise CN 08 formülünün "Renseignements à
fournir par le service de destination - Varýþ servisleri tarafýndan
verilecek bilgiler" bölümünü doldurur. Gönderinin geç teslim edilmiþ,
bekletilmiþ veya çýkýþ yerine geri gönderilmiþ olmasý halinde, nedeni
CN 08 formülünde kýsaca belirtilir.

4.4

Alýcýya teslim edildiðini veya bir baþka belirlenmiþ iþletmeciye
mevzuata uygun olarak gönderildiðini saptayamayan belirlenmiþ
iþletmeci, hemen gerekli araþtýrmalarý yaptýrýr. Bu belirlenmiþ
iþletmeci, CN 08 formülünün "Réponse définitive - Kesin cevap"
bölümünde sorumluluk ile ilgili kararýný belirtmek zorundadýr.
belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda yapýlan bir anlaþma ile CN 08'in
elektronik versiyonunun kullanýlmasý durumunda, sorumluluðu kabul
eden belirlenmiþ iþletmeci, elektronik CN 08 üzerindeki yetkilendirme
kodu kutusuna sorumluluðun kabulünü yetkilendiren referans
numarasýný kaydedecektir. Sorumluluk kabulünün derecesi, (örn. tam
tazminat, ödenen tazminatýn yarýsý (toptan kayýt) yada ülkelerimiz
arasýndaki anlaþmaya göre, araþtýrmacýya tazminat ödemek size
düþmektedir) “ Remarques- Hatýrlatma” kutucuðunda belirtilmelidir.
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4.5

4.3. ve 4.4’de öngörülen koþullarda usulünce doldurulan CN 08
formülü, düzenleyen merkezin adresine mümkünse elektronik olarak
gönderilen haber isteme formülünün gönderildiði yöntem, faks yada
elektronik posta ile yada en çabuk yoldan (uçak veya yüzey) geri
yollanýr.

4.6

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi açýktan transit gönderilerle ilgili haber
istemeleri aracý belirlenmiþ iþletmeci ve varýþ belirlenmiþ iþletmecisi
ayný anda gönderir. Bir yada birkaç aracý belirlenmiþ iþletmeci
tarafýndan transitlik saðlanan, kapalý posta
içindekiler dahil,
gönderiler ile ilgili haber istemeler, çýkýþ ve son varýþ ülkesi arasýnda
doðrudan iþlenir. Bununla birlikte, çýkýþ
belirlenmiþ iþletmecisi
araþtýrma sürecini hýzlandýrmak için postalarla ilgili gerekli bilgileri tüm
aracý belirlenmiþ iþletmecisinden isteyebilir.

4.6.1 Mektup postasý rököyünde belirtildiði þekilde aracý belirlenmiþ
iþletmecilere gönderilen haber istemelere, duruma göre CN 37, CN 38
veya CN 41 formu eklenmiþ olmalýdýr. Kopyalarý, 2.1’de belirtilen
kurallara uygun olarak elektronik veya fiziki ortamda da gönderilebilir.
4.6.2 Kendisinden bilgi istenen tüm aracý belirlenmiþ iþletmeciler, CN 08
haber istemeyi bir sonraki ilgili belirlenmiþ iþletmeciye ve ilgili CN 21
formülünü de 10 günü aþmamak kaydýyla en kýsa süre içerisinde çýkýþ
belirlenmiþ iþletmecisine gönderir.
5Alma haberinin göndericiye iade olmamasý hakkýndaki araþtýrma
talepleri
5.1

Madde TM 137.3.3 te belirtilen durumda ve bir gönderinin teslim
edilmiþ olduðu bir durumda, varýþ belirlenmiþ iþletmecisi üzerinde
“Duplicata” kelimesi bulunan CN 07 alma haber kartý üzerine gönderiyi
alan kiþinin imzasýný alacaktýr. Alma haber kartýný gönderen ülkenin
yasal hükümlerine göre, alma haber kartýnýn dublikatasý üzerine bir
imza almak yerine, CN 07 formuna, üzerinde gönderiyi teslim alan
kiþinin imzasý olan, yurtiçi hizmetinde kullandýðý bir dokümanýn
fotokopisini yada gönderinin teslim edilmesi üzerine alýnan elektronik
imzayý da iliþtirmeye yetkilidir. Araþtýrma talep eden kiþiye daha sonra
teslim edilmek üzere CN 07 formülü CN 08 haber isteme formülü
üzerinde iliþik olarak kalacaktýr.

6-

Telgraf, teleks veya APS yoluyla yollanacak istekler

6.1

Haber istemenin telgrafla yapýlmasý istenmiþse CN 08 formülünün
yerini tutan bir telgraf ya varýþ ülkesi merkezi idaresine yahut özel
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olarak belirlenmiþ merkeze yollanýr.Telgraf ücreti, isteði yapan kiþiden
alýnýr.
6.2

Haber istemenin APS ile yapýlmasý istenmiþse bu hizmetler için
normal olarak öngörülen ücretler isteði yapan kiþiden alýnýr.

6.3

Bu yöntemi kabul eden iki ülke belirlenmiþ iþletmecileri arasýndaki
iliþkilerde, gönderici haber istemenin sonucundan telgrafla
bilgilendirilmesini isteyebilir. Bu durumda, on beþ kelime esasýna
göre hesap edilen bir telgraf ücreti alýnýr. Teleksten yararlanýldýðýnda
ilke olarak göndericiden alýnan ücret, teleksle haber istemeyi
göndermek için alýnan tutarýn aynýsýna tekabül eder. Karþýlýklý
anlaþma halinde,bir baþka telekomünikasyon yöntemiyle veya APS
ile gönderilen bir cevabýn ücreti alýnmayabilir.

6.4

Telgraf veya teleks yoluyla yapýlan bir haber isteme sonucunda
taahhütlü veya deðer konulmuþ bir gönderinin akýbeti
belirlenememiþse, tazminat ödeme yoluna gidilmeden haber isteme,
posta yoluyla yeniden tekrarlanmalýdýr. Bu durumda 4.l ila 4.6 göre bir
CN 08 formülü düzenlenir.

7Karþýlýklý anlaþma dýþýnda bu maddeye haber istemelerin iþleme ve
ödeme süreleriyle ilgili hiçbir çekince konulamaz.

PROT MADDE TM XI
Haber Ýstemelere Uygulanacak Ýþlem
1TM 150. madde hükümlerine aykýrý olarak Amerika Birleþik
Devletleri, açýktan transit olarak gönderilen kayýtlý postalar için çýkýþ
belirlenmiþ iþletmecileri tarafýndan düzenlenen CN 08 haber isteme
formlarýný kabul etmeme ve bu tür yasaklanmýþ gönderiler için sorumluluðu
reddetme hakkýný saklý tutar.
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(Seri no)

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi

CN 08

HABER ÝSTEME
Çýkýþ merkezi (formülün iade edileceði) faks n

Kayýtsýz
Kayýtlý
Haber istemenin tarihi

o

Deðer
konulmuþ
Ýlgi

Teslimi
kayýtlý

Suretinin tarihi
Varýþ servisi. Faks n o

Çýkýþ servisince saðlanacak bilgiler
Varýþ günü

Haber
istemenin
sebebi

Yerine ulaþmamýþ

Usulünce doldurulmamýþ alma haberi
Öncelikli
Aranýlan
gönderi

Kabul

Önceliksiz

Basýlmýþ
Mektup
kaðýt
Konulan deðer tutarý

Özel
iþaretler

Hasarlý

Kapsamý eksik

Uçak ile

Ödeme bedeli alýnmamýþ tutar
Gönderi No

Koli
Aðýrlýk
Küçük paket
Ödemeli bedeli ve para birimi

S.A.L.

Tarih

Gecikme

Özel Ulak

Alma haberli

Ödemeli

Merkez

Ad ve tam adresi. Telefon n

Alýndý
görülmüþtür

o

Gönderici CN 18 formülü
üzerine düzenlenmiþ alýcý
beyaný istiyor

Gönderici
Ad ve tam adresi. Telefon n o
Alýcý

Kapsam
(tam taným)

Teslim edilecek
Göndericiye
Alýp verme merkezince verilecek bilgiler
Gönderi
bulunursa

Öncelikli/uçak
No

Alýcýya

S.A.L.
Tarih

Önceliksiz/yüzey

Gönderen alýp verme merkezi
Postanýn
Yurtdýþýna Varýþ alýp verme merkezi
sevk
þekli
Bildirme/liste N o
Seri N

Bildirme kaðýdý
(CN 31 veya CN 32)
Yol kaðýdý (CN 16)
Tarih ve imza

Toptan kayýt
210 x 297 mm
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Özel liste (CN 33)

o

Yol kaðýdý ( CP 87)

(Seri no)

CN 08 (arka yüz)

Aracý servislerce verilecek bilgiler
Öncelikli/uçak

S.A.L.

No

Önceliksiz/yüzey

Tarih

Gönderen alýp verme merkezi

Postanýn
Varýþ alýp verme merkezi
sevk
Þekli
o
Bildirme/liste N
Seri N

Bildirme kaðýdý
(CN 31 veya CN 32)

Özel liste (Cn 33)

Yol kaðýdý (CN 16)

Yol kaðýdý ( CP 87)

o

Toptan kayýt

Varýþ servisince verilecek bilgiler
Daðýtým
yapýlmasý
durumunda

Tarih
Gönderi hak sahibine teslim edilmiþtir
Hasar veya gecikme durumunda, gerekçesini "kesin cevap" bölümünün "muhtemel diðer bilgiler" kýsmýnda belirtiniz
Gönderi

Merkezin adý

beklemektedir
Gerekçe
Tarih
Çýkýþ merkezine iade

Daðýtýlamama
durumunda

edilmiþtir

Gerekçe
Tarih

Yeniden gönderilmiþtir
Yeni tam adresi

Gönderi varýþ yerine ulaþmamýþtýr. CN 18 alýcý beyaný iliþiktedir
Tarih

Ödeme bedelinin
yollanmasý

Havale no

Tutar yollandý
Gönderinin göndericisine
Posta çekleri merkezinin adý

Ödemeli

Posta Çekleri merkezine
No
Tutar posta çeki hesabýna iþlendi
Gerekçe
Ödemeli bedeli tahsil edilmedi

Daðýtým
merkezi

Ýsim, tarih ve imza

Varýþ Ýdaresince verilecek bilgiler

Kesin cevap
Araþtýrmalarýmýz sonuçsuz kalmýþtýr. Eðer gönderi iadeten göndericisine ulaþmamýþsa, yakýnýcýya yasal limitler dahilinde tazminat
ödeme ve bizi aþaðýdaki duruma göre bir CP 75 veya CN 48 hesabýyla borçlandýrmanýz için yetki veriyoruz

Ýlgi
Ödenen tutarýn tümü

Ödenen tutarýn yarýsý (toptan kayýt)

Ülkelerimiz arasýndaki anlaþmaya göre yakýnýcýya tazminet ödemek size düþmektedir
Muhtemel diðer bilgiler

Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi, tarih ve imza
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CN 18

BEYAN

.................................. Belirlenmiþ iþletmeci

Bir posta gönderisinin
alýnmamasý (veya alýnmasý) ile ilgili

Gönderinin türü

Öncelikli
Mektup
Beyan edilen deðer

Özel iþaretler

Uçak

Önceliksiz

Koli

Basýlmýþ
kaðýt

Küçük
Paket

S.A.L.

Özel Ulak

Kayýtsýz

Kayýtlý

Deðer
konulmuþ

Teslimi
kayýtlý

Alma haberi

Ödemeli
Diðer bilgiler
Gönderi No

Kabul

Kabul tarihi

Kabul merkezi

Gönderinin aðýrlýðý
Ad ve tam adresi

Gönderici

Ad ve tam adresi

Alýcý

Kapsamýn tam tanýmý

Kapsam

Tarih
Bu gönderi bana..........................................................tarihinde teslim edildi

Beyan

Bu gönderi ne posta ne de baþka bir yolla elime ulaþtý
Yer ve tarih

Ýmza

210 x 297 mm
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CN 21

HABER

Çýkýþ Belirlenmiþ iþletmecisi

CN 08 formülünün yeniden yollanmasý
Haberi gönderen merkez veya servis. Faks no

Tarih

Referansýmýz

Haber istemenizin tarihi

Referansýnýz

Haber istemenin çýkýþ Belirlenmiþ iþletmecisi

Ýlgili gönderi
Gönderi No

Aranýlan
gönderi

Öncelikli

Önceliksiz

Koli

Mektup

Basýlmýþ
kaðýt

Küçük
paket

Konulan deðer tutarý

Özel
iþaretler
Kabul

Ödemeli bedeli ve para birimi

Uçak ile

S.A.L.

Tarih
Ad ve tam adresi. Telefon N

Aðýrlýk

Özel Ulak

Alma haberi

Ödemeli

Merkez
o

Gönderici
Ad ve tam adresi. Telefon N o

Alýcý
Merkezin adý. Faks No
CN 08
formülünün
yeniden
yollandýðý
Ýlgili gönderinin yeniden yollanmasýna iliþkin bilgiler
Varýþ alýp verme merkezi gönderiyi itirazsýz teslim aldý

Sadece kayýtlý gönderi ve koliler ile deðer
konulmuþ gönderiler için doldurulacak

Bilgiler

Eðer haber istemeye istenilen sürede cevap verilmezse, haber istemeyi sevk ettiðimiz servise aþaðýdaki bilgilerin
belirtilerek bir suretinin gösterilmesi rica olunur.

Öncelikli/uçak
No

S.A.L.

Önceliksiz/yüzey

Tarih

Gönderen alýp verme merkezi

Posta

Varýþ alýp verme merkezi
Bildirme/liste no

Bildirme kaðýdý
(CN 31 veya CN 32

Özel liste (CN 33)

Yol kaðýdý (CN 16)

Yol kaðýdý ( CP 86 veya CP 87)

Seri no

Toptan kayýt

Diðer
bilgiler
Ýmza

210 x 297 mm
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MADDE T 151
Bir Baþka Ülkede Postaya Verilen Gönderilere Ýliþkin
Haber Ýsteme
1Haber isteme bir baþka ülkede postaya verilmiþ bir gönderiye iliþkin
ise, CN 08 formülü merkezi idareye veya gönderinin çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisince özel olarak belirlenen merkeze gönderilir. Kabul alýndýsý
görülür,ancak bu alýndý CN 08 formülüne iliþtirilmez. Bu formüle "Vu
récépissé de dépôt no.... délivré le .... par le bureau de .... - .... merkez
tarafýndan .... tarihinde verilmiþ .... kabul nolu alýndýsý görülmüþtür" ibaresi
ilave edilmelidir.
2Formül, belgelerin saklanmasý için öngörülen süre içerisinde çýkýþ
belirlenmiþ iþletmeci ulaþtýrýlmalýdýr.
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MADDE 18
Gümrük Kontrolü. Gümrük Vergileri ve Diðer Vergiler
1.
Çýkýþ ve varýþ ülkelerinin belirlenmiþ iþletmecileri, kendi
mevzuatlarýna göre gönderileri gümrük kontrolüne sunmakla yetkilidir.
2.
Gümrük kontrolüne tabi gönderilerden, belirlenmiþ iþletmeci
hesabýna üst limiti Tüzüklerde belirlenen gümrüðe sunma ücreti
alýnabilir. Bu ücret, ancak gümrük veya diðer her türlü vergiye tabi olan
gönderilerin gümrüðe sunulmasý ve gümrüklenmesi adý altýnda tahsil
edilir.
3.
Müþteriler adýna gümrükleme iþlemi yapma yetkisine sahip
belirlenmiþ iþletmeciler bu iþlemin gerçek maliyetine dayalý bir ücreti
müþterilerinden tahsil etmeye yetkilidir. Bu ücret, gümrük vergisinden
muaf olanlar da dahil ulusal mevzuata göre tüm gümrüklü deðer
konulmuþ gönderiler için alýnabilir.
4.
Belirlenmiþ iþletmeciler, gönderilerin gümrük vergilerini ve
diðer olasý bütün vergileri, duruma göre gönderici veya alýcýlardan
almaya yetkilidir.

PROT MADDE XII
Gümrüðe Sunma Ücreti
1.
tutar.

Gabon, müþterilerinden gümrüðe sunma üceti alma hakkýný saklý

2-

( Posta kolileri el kitabýna bakýnýz)

MADDE TM 152
Gümrük Kontrolüne Tabi Gönderiler
1Gümrük kontrolüne sunulacak gönderilere bir CN 22 Gümrük
beyannamesi yapýþtýrmalý veya ayný modelde baþka bir etiket takýlmalýdýr.
CN 22 Gümrük beyannamesi, adres kýsmýnýn yanýna mümkün olduðu kadar
sol üst köþeye, gerektiðinde gönderi üzerinde belirtilmesi zorunlu olan
gönderici ad ve adresinin altýna yapýþtýrýlýr.
2Belirlenmiþ iþletmecilerin önceden aralarýnda anlaþmalarý halinde,
CN 22 ve CN 23 gümrük beyanlarý talimatlarýna uygun olarak, gönderici ve
alýcýnýn ad ve adresleri dahil saðlanan gümrük verileri varýþ ülke belirlenmiþ
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iþletmecisine elektronik yolla iletilebilir. Ýhracat nedeniyle çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisi, ithalat nedeniyle ise varýþ belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan söz
konusu verilerin bir kýsmý veya tamamý ülkeleri gümrük idareleriyle
paylaþýlabilir.
32’de belirtilen fiziki ortamdaki CN 22 ve CN 23 gümrük beyanlarý
üzerindeki verilerin kullanýmý posta alýp vermeye iliþkin usullerle ve posta
gönderilerinin ihracatý ve ithalatýna iliþkin gümrük iþlemleriyle sýnýrlýdýr. Bu
veriler baþka hiç bir amaçla kullanýlamaz.
4Kullanýcýlar, çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisinden alýnan izinle, CN 22
Gümrük beyannamesinin yapýþtýrýlacaðý yere önceden basýlmýþ benzerlerini
taþýyan zarflar ve ambalajlar kullanabilir. Ayrýca, kullanýcýlar, çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisinden alýnan izinle CN 22 gümrük beyannamesini kendileri
üretebilir. Boyutlar, format ve bilgi unsurlarý CN 22 gümrük beyannamesi ile
ayný olmalýdýr.
5Gönderici tarafýndan beyan edilen kapsam deðeri 300 DTS'yi geçer
veya gönderici isterse, gönderilere ayrýca istenen sayýda CN 23 gümrük
beyannamesi eklenir. Bu beyannamelerden biri zorunlu olarak gönderi
üzerine yapýþtýrýlmalýdýr. Beyanýn gönderinin ön yüzünde doðrudan
okunamaz olmasý durumunda, CN 22 gümrük beyannamesinin koparýlabilir
kýsmý gönderinin ön yüzüne yapýþtýrýlmalýdýr. CN 22 gümrük beyannamesinin
koparýlabilir kýsmý yerine zamklý veya kendiliðinden yapýþkan ve aþaðýdaki
ibareyi taþýyan beyaz veya yeþil renkli etiket de kullanýlabilir:
Siyah yazýyla

Ýliþik CN 23
Re’sen açýlabilir
(50x25 mm, beyaz veya yeþil renkte)

6-CN 23 gümrük beyannameleri, gönderinin dýþýna iliþtirilir ve saðlam
bir þekilde, tercihen kendiliðinden yapýþkan þeffaf bir zarf içerisine konulur.
Ýstisnai olarak ve gönderici istemiþse bu beyannameler, kapalý zarflar içinde,
Sözleþmenin 15.6.1 maddesinde belirtilen deðerleri kapsayan taahhütlü
veya deðer konulmuþ gönderiler içerisine de konulabilir.
7-1-6 hükümlerine uygun olarak, küçük paketler her zaman CN 22
veya CN 23 gümrük beyannamesi eþliðinde olmalýdýr.
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8Varýþ ülkesi isterse M torbalarý için CN 22 gümrük beyannamesi
adres etiketi üzerine yapýþtýrýlýr. Gönderici tarafýndan beyan edilen kapsam
deðeri 300 DTS'yi geçtiðinde veya gönderici isterse CN 22 gümrük
beyannamesinin koparýlabilir
kýsmý veya zamklý yada kendiliðinden
yapýþkan etiket adres etiketinin üzerine yapýþtýrýlýr ve CN 23 gümrük
beyannamesi ayný etikete iliþtirilir; varýþ ülkesi belirlenmiþ iþletmecisi
istediðinde, torbanýn içerisinde bulunan gönderilerden birine tutturulur.
9CN 22 veya CN 23 gümrük beyannamesinin bulunmamasý, basýlmýþ
kaðýt, serum, aþý, bozulabilecek biyolojik madde, rakyoaktif madde ve temini
güç acil ilaç gönderilerinin hiç bir durumda çýkýþ merkezine iade edilmesini
gerektirmez.
10Gönderinin içindekiler CN 22 veya CN 23 gümrük beyannamelerinde
ayrýntýlý olarak belirtilmelidir. Genel anlam taþýyan ibareler kabul edilmez.
11Belirlenmiþ iþletmeciler gümrük beyannamelerinden dolayý hiçbir
sorumluluk kabul etmezler. Gümrük beyannamelerinin düzenlenmesi sadece
gönderici sorumluluðundadýr. Bununla birlikte, belirlenmiþ iþletmeciler
gümrük formalitelerinin yerine getirilmesine iliþkin müþterilerini bilgilendirmek
için tüm gerekli önlemleri almak ve gönderilerin daha hýzlý gümrüklenmesini
kolaylaþtýrmak amacýyla CN 22 veya CN 23 gümrük beyannamelerinin
eksiksiz olarak düzenlenmesini saðlamalýdýrlar.
12Bu maddenin diðer paragraflarýnýn bütün hükümleri 2’de belirtilen
fiziki ortamdaki CN 22 veya CN 23 gümrük beyanlarý üzerindeki verilere
uygulanmaz. Fiziki verilerin, 2’de belirtilen hükümler uyarýnca saðlanan
elektronik verilerle uyuþmamasý durumunda CN 22 veya CN 23 gümrük
beyaný geçerlidir.
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CN 22

Toplam
deðer
(7)

Toplam
aðýrlýk
(kg) (6)

Boyutlarý yaklaþýk olarak 74x105 mm, beyaz veya yeþil renkli
Üst kýsmý koparýlabilir

Tarih ve göndericinin Ýmzasý (8)

Gönderi üzerinde ismi ve adresi yazýlý olan ben bu beyannamede verilen
bilgilerin doðruluðunu ve bu gönderinin tehlikeli ve posta veya gümrük
mevzuatý veya tüzüðüyle yasaklanan hiçbir madde kapsamadýðýný beyan
ederim

Deðeri (3)

Aðýrlýk
(kg) (2)

Ticari eþya örneði
Diðer Uygun kutu veya kutucuklarý iþaretleyiniz

Arka kýsýmdaki
talimatlarý okuyunuz

Önemli!

Re’sen açýlabilir

Sadece ticari gönderiler için
Uyumlulaþtýrma sistemi (SH) tarife No (4)
ve ticari eþyanýn çýkýþ (menþei) ülkesi (biliniyorsa) (5)

Kapsamýn adedi ve ayrýntýlý
tanýmý (1)

Hediye
Belge

Belirlenmiþ iþletmeci

GÜMRÜK
BEYANNAMESÝ

Dikkat: Belirlenmiþ iþletmecilere 300 DTS'nin kendi ülke para birimlerindeki
deðerini belirtmeleri tavsiye edilir.

(8) Tarih ve imzanýz gönderi üzerindeki sorumluluðunuzu ortaya
koyar.

(4) ve (5) SH tarife no. (altý rakamlý), Dünya Gümrük Örgütü
tarafýndan hazýrlanan ticari eþyalarýn tanýmlanmasý ve
kodlanmasýnýn uyumlulaþtýrýlmasý sistemine göre olmalýdýr.
"Çýkýþ ülkesi" terimi, ticari eþya veya maddenin geldiði ülkeyi
(ör: üretildiði, yapýldýðý veya birleþtirildiði ülkeyi) tanýmlar.
Gönderinin gümrük iþlemlerini kolaylaþtýrmak için bu bilgilerin
verilmesi ve gönderinin dýþ kýsmýna bir fatura iliþtirilmesi tavsiye
edilir.

(2), (3), (6) ve (7) Her maddenin aðýrlýðý ve deðerini, ayrýca,
toplam aðýrlýk ve deðeri belirtiniz. Kullanýlan para birimini
belirtiniz. (ör: Ýsvçre frangý için CHF).

(1) Her maddenin ayrýntýlý tanýmýný yazýnýz ve özellikle
karantinaya tabi maddeler için (Hayvansal, bitkisel, beslenmeye
yönelik vb.) kullanýlan ölçü birimini (ör: 2 adet pamuklu erkek
gömleði) belirtiniz.

Gümrük iþlemlerini hýzlandýrmak için , bu beyannameyi ingilizce,
fransýzca veya varýþ ülkesinde kabul edilen bir dilde doldurunuz.
Kapsamýnýn deðeri 300 DTS'yi aþtýðýnda CN 23 formülünü
doldurmanýz gerekmektedir. Göndericinin adýný ve tam adresini
gönderinin ön yüzüne yazmanýz gerekmektedir.

Talimatlar

CN 22 (arka yüzü)
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e

Þehir

Þehir

Diðer

Belge

Deðer (5)

Açýklama :

Lisans (12)

Lisans(lar) No(lar)

Sertifika (13)
Sertifika(lar) No(lar)

Fatura (14)
Fatura No:

Ticari eþyanýn çýkýþ ülkesi (menþei) (8)

Tarih ve göndericinin Ýmzasý (15)

Bu beyannamede verilen bilgilerin doðruluðunu ve bu gönderinin
tehlikeli ve posta veya gümrük mevzuatý veya tüzüðüyle
yasaklanan hiçbir madde kapsamadýðýný beyan ederim

Çýkýþ Merkezi / Kabul tarihi

Taþýma giderleri/ giderler (9)

SH Tarife No (7)

Sadece ticari gönderiler için

Ýthalatçýnýn telefon/fax/e-mail No (Biliniyorsa)

Toplam brüt aðýrlýk (4) Toplam deðer (6)

Net aðýrlýk
(kg) (3)

CN 23
Önemli!
Arka kýsýmdaki
talimatlarý okuyunuz

Ýthalatçýnýn referansý (varsa) (vergi No/ KDV No/ Ýthalatçýnýn kodu) (Ýsteðe baðlý)

Re'sen açýlabilir

GÜMRÜK BEYANNAMESÝ
Gönderi No (varsa bar-kod)

Düþünceler (11): (Ör. Karantinaya / saðlýk kontrolüne veya diðer kýsýtlamalara tabi ticari eþyalar)

Ticari eþyanýn iadesi

Ticari eþya

Adet (2)

Göndericinin gümrük
referansý (eðer varsa)

Hediye

Gönderinin türü (10)

Kapsamýn ayrýntýlý tanýmý (1)

Ülke

Posta Kodu

Sokak

Kurum / Firma

Adý

Ülke

Posta Kodu

Sokak

Kurum / Firma

den Adý

( Belirlenmiþ iþletmeci)
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CN 23 (arka yüz)

PROT MADDE TM XII
Gümrük Kontrolüne Tabi Gönderiler
1Madde TM 152'ye aykýrý olarak Büyük Britanya ve Kuzey Ýrlanda
Birleþik Krallýðý, posta kanunu ile yasaklanmýþ tehlikeli madde kapsayan
gönderilerin teyidini elde etmek için CN 22 ve CN 23 formüllerine göndericinin
imzasýný alma sorumluluðunu kabul etmemektedir.

MADDE TM 153
Gümrüðe Sunma Ücreti
1Gümrük kontrolüne tabi tutulan gönderiler için çýkýþ veya varýþ
ülkelerinde Sözleþmenin 18.2 maddesine göre öngörülen standart ücretin
azami miktarý 2.61 DTS'dir Her "M torbasý" için standart maksimum ücret en
fazla 3.27 DTS'ye çýkabilir.

MADDE TM 154
Gümrük Vergilerinin ve Diðer Vergilerin Ýptali
1Belirlenmiþ iþletmeciler, aþaðýdaki gönderilerden alýnan gümrük
vergilerinin ve diðer vergilerin iptal edilmesi için ülkesinin ilgili kurumlarý
nezdinde giriþimde bulunmayý üstlenirler.
1.1

Çýkýþ merkezine iade edilenler

1.2

Kapsamýnýn tamamen hasara uðramasý nedeniyle imha edilenler

1.3

Üçüncü bir ülkeye tekrar yollananlar

MADDE 19 ve 20 Ýçin Bölüm H’ye bakýnýz
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BÖLÜM G
BELÝRLENMÝÞ ÝÞLETMECÝLERÝN SORUMLULUÐU
MADDE 21
Belirlenmiþ iþletmecilerin Sorumluluðu. Tazminatlar
1-

Genel Hükümler

1.1

Madde 22’de öngörülen durumlar dýþýnda, belirlenmiþ
iþletmeciler:

1.1.1

Kayýtlý gönderilerin, deðer konulmamýþ kolilerin ve deðer
konulmuþ gönderilerin kaybý, çalýnmasý veya hasarýndan;

1.1.2

Teslimi kayýtlý gönderilerin kaybýndan;

1.1.3

Teslim edilmeme gerekçesi gösterilmeyen taahhütlü, deðer
konulmuþ gönderiler ile adi kolilerin iadesinden sorumludurlar.

1.2

Belirlenmiþ iþletmeciler, 1.1.1 ve 1.1.2 de belirtilenlerin dýþýndaki
gönderiler söz konusu olduðunda sorumluluk üstlenmezler.

1.3

Bu Sözleþmede öngörülmeyen diðer hiçbir durumda belirlenmiþ
iþletmeciler sorumluluk üstlenmezler.

1.4

Tazminat ödenmesine olanak saðlamayan zorlayýcý sebeplerden
kaynaklanan kayýtlý bir gönderinin, deðer konulmamýþ bir kolinin
veya deðer konulmuþ bir gönderinin kaybý, tümüyle çalýnmasý
veya tümüyle hasarý halinde göndericinin deðerlendirme ücreti
dýþýnda gönderinin kabulü için ödediði ücretleri geri alma hakký
vardýr.

1.5

Ödenecek tazminat tutarlarý, Mektup postasý tüzüðünde ve
Posta kolileri ile ilgili Tüzükte belirtilen tutarlarýn üstünde
olamaz.

1.6

Sorumluluk olmasý durumunda, dolaylý hasarlar veya
gerçekleþmemiþ çýkarlar ödenecek tazminat tutarýnda dikkate
alýnmaz.

1.7

Belirlenmiþ iþletmecilerin sorumluluðuna iliþkin tüm hükümler
çok katý, zorunlu ve eksiksizdir. Belirlenmiþ iþletmeciler, ciddi
hatalar olsa bile hiçbir durumda Sözleþme ve Tüzüklerde
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belirtilenlerin dýþýnda sorumluluk üstlenmezler.
2-

Kayýtlý gönderiler

2.1

Kayýtlý bir gönderinin kaybý, tümüyle hasarý veya tümüyle
çalýnmasý durumunda, göndericinin Mektup Postasý Tüzüðü'nün
belirlediði tazminatý almaya hakký vardýr. Eðer gönderici Mektup
Postasý Tüzüðü'nde belirtilen miktardan daha az bir miktar talep
ederse, belirlenmiþ iþletmecilerin daha az olan bu miktarý
ödemeye ve olasý ilgili diðer belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan bu
temelde kendisine geri ödeme yapýlmasýna hakký vardýr.

2.2

Kayýtlý bir gönderinin kýsmen çalýnmasý veya hasarý durumunda
göndericinin ilke olarak çalýnma veya hasarýn gerçek deðerine
uygun bir tazminatý almaya hakký vardýr.

3-

Teslimi kayýtlý gönderiler

3.1

Teslimi kayýtlý bir gönderinin kaybý, tümüyle çalýnmasý veya
hasarý durumunda göndericinin sadece gönderinin kabulü için
ödenen ücretleri geri almaya hakký vardýr.

4-

(Kayýtsýz koliler- Posta Kolileri El Kitabý)

4.1

Kayýtsýz bir kolinin kaybý, tümüyle hasarý veya tümüyle
çalýnmasý durumunda, göndericinin Posta Kolileri Tüzüðü'nde
belirtilen tazminatý almaya hakký vardýr. Eðer gönderici Posta
Kolileri Tüzüðü'nde belirtilen miktardan daha az bir miktar talep
ederse, belirlenmiþ iþletmecilerin daha az olan bu miktarý
ödemeye ve olasý ilgili diðer belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan bu
temelde kendisine geri ödeme yapýlmasýna hakký vardýr.

4.2

Kayýtsýz bir kolinin kýsmen hasarý veya kýsmen çalýnmasý
durumunda, göndericinin ilke olarak çalýnma veya hasarýn
gerçek deðerine uygun düþen bir tazminatý almaya hakký vardýr.

4.3

Belirlenmiþ iþletmeciler karþýlýklý iliþkilerinde, kolinin aðýrlýðýna
bakýlmaksýzýn Posta Kolileri Tüzüðünde belirtilen koli baþýna
tutar konusunda anlaþabilirler.

5-

Deðer konulmuþ gönderiler

5.1

Deðer konulmuþ bir gönderinin kaybý, tümüyle çalýnmasý veya
hasarý durumunda göndericinin ilke olarak DTS cinsinden
konulmuþ deðer oranýnda bir tazminat alma hakký vardýr.
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5.2

Deðer konulmuþ bir gönderinin kýsmen çalýnmasý veya hasarý
durumunda göndericinin ilke olarak çalýnma veya hasarýn
gerçek tutarý oranýnda bir tazminat alma hakký vardýr. Bununla
beraber, hiçbir durumda bu tazminat DTS olarak konulan deðer
miktarýný aþamaz.

6Taahhütlü veya deðer konulmuþ bir mektup postasý
gönderisinin teslim edilememe gerekçesi belirtilmeden iadesi
durumunda, göndericinin sadece kabul için ödediði ücretleri geri
almaya hakký vardýr.
7Bir kolinin teslim edilememe gerekçesi belirtilmeden iadesi
durumunda, göndericinin çýkýþ ülkesinde kolinin kabulü için ödediði
ücretleri ve varýþ ülkesinden baþlayarak gönderisinin iadesinden
kaynaklanan masraflarý geri almaya hakký vardýr.
82, 4 ve 5 de belirtilen hallerde tazminat, gönderinin kabul edildiði
yer ve zamanda ayný türdeki maddelerin veya ticari eþyalarýn DTS 'ye
çevrilmiþ cari fiyatýna göre hesaplanýr. Cari fiyat olmadýðý taktirde
maddelerin veya ticari eþyalarýn ayný esaslar üzerinden
deðerlendirilmiþ normal deðerine göre hesaplanýr.
9Kayýtlý bir gönderinin, deðer konulmamýþ bir kolinin veya deðer
konulmuþ bir gönderinin kaybý, tümüyle çalýnmasý veya hasarý
durumunda gönderici veya duruma göre alýcýnýn taahhüt veya
deðerlendirme ücreti hariç gönderinin kabulü esnasýnda ödemiþ
olduðu ücret ve vergileri ayrýca geri alma hakký vardýr. Eðer kayýp
çalýnma veya hasar belirlenmiþ iþletmecilere ait ve onlar sorumluluðu
üstleniyorlarsa bu durumdan dolayý alýcýlar tarafýndan da kabul
edilmeyen kayýtlý gönderiler, deðer konulmamýþ koliler veya deðer
konulmuþ gönderiler için de durum aynýdýr.
102, 4 ve 5 de öngörülen hükümlere aykýrý olarak, çalýnan veya
hasara uðrayan deðer konulmamýþ bir koli veya deðer konulmuþ bir
gönderinin tesliminden sonra alýcýnýn tazminat alma hakký vardýr.
11Çýkýþ ülkesi belirlenmiþ iþletmecisinin, 2.1 ve 4.1 de
belirlenenden az olmamak kaydýyla, kayýtlý gönderiler ve deðer
konulmamýþ koliler için ulusal mevzuatýnda öngörülen tazminatlarý,
ülkesindeki göndericilere ödeme hakký vardýr. Tazminat alýcýya
ödeniyorsa varýþ ülkesi belirlenmiþ iþletmecisi için de durum aynýdýr.
Bununla birlikte 2.1 ve 4.1 de belirlenen miktarlar:
11.1

sorumlu belirlenmiþ iþletmeciye müracaat durumunda,
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11.2
gönderici, alýcý lehine haklarýndan vazgeçerse veya tersi
durumda uygulanýr.
12Karþýlýklý anlaþma dýþýnda, haber istemelerin süre aþýmý ve
Tüzükte belirtilen koþul ve dönemler dahil, belirlenmiþ iþletmecilere
tazminat ödenmesi ile ilgili hiçbir çekince uygulanamaz.

MADDE TM 155
Belirlenmiþ Ýþletmecilerin Sorumluluðunun Uygulanmasý
1Belirlenmiþ iþletmecilerin sorumluluðu, açýktan taþýnan gönderiler için
olduðu kadar kapalý postalar içinde yollanan gönderileri de kapsar.
2Zorlayýcý bir nedenden doðabilecek riskleri karþýlamayý üstlenen
belirlenmiþ iþletmeciler, gönderinin izlediði yol boyunca meydana gelen
zorlayýcý bir nedenden doðan zararlardan dolayý ülkelerinde postaya verilen
gönderilerin göndericilerine karþý sorumludur. Sorumluluk, olasý tekrar
yollama veya iade yolunu da kapsar.
3Servislerinde kayýp, çalýnma, hasar veya gerekçesiz iade meydana
gelen belirlenmiþ iþletmeci, bu kaybýn, çalýnmanýn, hasarýn veya gerekçesiz
iadenin zorunlu bir nedenden kaynaklanýp kaynaklanmadýðýna ülkesinin
mevzuatýna göre karar vermek zorundadýr. Ýstemesi halinde çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisi bu durumdan haberdar edilir.
4Kayýtlý bir gönderinin kaybý, tümüyle hasarý veya çalýnmasý
durumunda Sözleþmenin 21. maddesinin 2.1’de öngörülen tazminat tutarý 30
DTS olacaktýr. Kayýtlý bir M torbasýnýn kaybý, tümüyle hasarý veya çalýnmasý
durumunda tazminat 150 DTS olacaktýr. Ödenebilecek toplam tazminat
tutarýný tespit etmek için, taahhüt ücreti hariç olmak üzere, gönderinin kabulü
sýrasýnda gönderici tarafýndan ödenen ücret ve harçlar bu miktarlara
eklenecektir.
5Kayýtlý bir gönderinin kýsmi hasarý veya kýsmi çalýnmasý durumunda
Sözleþmenin 21. maddesinin 2.2’de öngörülen tazminat tutarý, kayýtlý bir
gönderinin kaybý, tümüyle hasarý veya tümüyle çalýnmasý durumunda 4’de
belirtilen tutarý geçemez.
5Ödeme þartlý gönderilerin alýnýp verilmesine katýlan belirlenmiþ
iþletmeciler, gönderinin ödeme bedeli tahsil edilmeden teslim edilmesinden
veya ödemeli bedelinin altýnda bir miktarýn tahsil edilmesinden, ödemeli
bedeli kadar sorumludur.
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MADDE 22
Üye Ülkelerin ve Belirlenmiþ Ýþletmecilerin Sorumlu Olmamasý
1Belirlenmiþ iþletmeciler, ayný tür gönderiler için, kendi
mevzuatlarýnda öngörülen koþullarda teslim ettikleri kayýtlý, teslimi
kayýtlý gönderiler ile koli ve deðer konulmuþ gönderilerden dolayý
sorumluluk almazlar. Bununla birlikte aþaðýdaki nedenlerden dolayý
belirlenmiþ iþletmecilerin sorumluluðu devam eder:
1.1

Çalýnma veya hasar, gönderinin tesliminden önce veya teslimi
sýrasýnda saptandýðýnda;

1.2

iç mevzuat elverdiðinde, alýcý, çýkýþ yerine iadesi halinde
gerektiðinde gönderici, kayýp veya hasarlý bir gönderiyi teslim
alma sýrasýnda ihtirazý kayýt koyduklarýnda;

1.3

iç mevzuat elverdiðinde,kayýtlý gönderi posta kutusuna
býrakýldýðýnda ve alýcý haber isteme iþlemleri sýrasýnda gönderiyi
almadýðýný beyan ettiðinde;

1.4

usulünce teslim alýnmýþ olmasýna raðmen kolinin veya deðer
konulmuþ bir gönderinin alýcýsý veya çýkýþ yerine iadesi
durumunda göndericisi, gönderiyi kendisine teslim eden
belirlenmiþ iþletmeciye saptamýþ olduðu zararý gecikmeksizin
bildirdiðinde; çalýnma veya hasarýn teslimden sonra meydana
gelmediðini kanýtlamalýdýr; “gecikmeksizin” terimi yurtiçi
mevzuata uygun olarak yorumlanmalýdýr.

2-

Üye ülkeler ve belirlenmiþ iþletmeciler:

2.1

madde 13.6.9 saklý kalmak kaydýyla, elde olmayan sebepler
olduðunda;

2.2

sorumluluðun kanýtý baþka türlü verilmedikçe zorlayýcý
nedenlerden kaynaklanan hizmete iliþkin dokümanlarýn yok
olmasý sonucu gönderiler hakkýnda bilgi verilemediðinde;

2.3

hasarýn, göndericinin hatasý veya ihmalinden yada kapsamýn
doðasýndan kaynaklanmasý durumunda;

2.4

kapsamlarý nedeniyle Madde 15’ de belirtilen yasaklara giren ve
yetkili makamlar tarafýndan el konulan veya yok edilen
gönderiler de söz konusu olduðunda;
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2.5

varýþ ülkesinin mevzuatý gereðince bu üye ülkenin veya
belirlenmiþ iþletmecisinin bildirimine göre
el konulmasý
halinde;

2.6

kapsamýn, gerçek deðerinden hileli olarak daha yüksek deðer
gösterilen deðer konulmuþ gönderiler söz konusu olduðunda;

2.7

gönderinin postaya verildiði günün ertesi gününden itibaren 6
ay içerisinde gönderici tarafýndan haber isteme talebinde
bulunulmadýðýnda;

2.8

savaþ esirlerinin ve sivil tutuklularýn kolileri söz konusu
olduðunda;

2.9

göndericinin tazminat alma amacýyla sahtecilik yapma niyetinde
olduðundan þüphelenildiðinde, sorumlu deðillerdir.

3-

Üye ülkeler ve belirlenmiþ iþletmeciler ne þekilde olursa olsun
gümrük beyannamelerinden ve gümrük kontrolüne tabi
gönderilerin muayenesi sýrasýnda gümrük servislerinde alýnan
kararlardan hiçbir sorumluluk üstlenmezler.

MADDE TM 156
Çalýnan veya Hasara Uðrayan Bir Deðer Konulmuþ
Gönderinin Teslimi
1Çalýnan veya hasara uðrayan deðer konulmuþ gönderinin teslimini
gerçekleþtiren merkez, düzensizlikleri gösteren bir CN24 tutanaðýný düzenler
ve bunu mümkün olduðunca alýcýya imzalatýr. Tutanaðýn bir örneði alýcýya
teslim edilir veya gönderinin reddedilmesi yahut tekrar yollanmasý halinde
gönderiye eklenir. Bir örneði de tutanaðý düzenleyen belirlenmiþ iþletmeci
tarafýndan saklanýr.
2TM 193.11.2. maddeye uygun olarak düzenlenen CN 24 tutanaðýnýn
bin örneði gönderiye eklenir ve teslimi halinde varýþ ülkesi mevzuatýna göre
iþlem görür; gönderinin kabul edilmemesi halinde gönderiye ekli kalýr.
3Alýcý CN 24 tutanaðýný imzalamayý reddederse, 1'e göre iþlem gören
gönderi iç mevzuat zorunlu tuttuðu takdirde göndericiye geri yollanýr.
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TUTANAK

Belirlenmiþ iþletmeci

CN 24

Tarih

Tutanaðý düzenleyen merkez

Ýlgi

Mektup postasý gönderisi

Tutanaðýn Gerekçesi

Kayýp

Çalýnma

Hasar

Posta kolisi

Aðýrlýk eksikliði

Düzensizlik
Ad ve tam adres

Gönderici
Ad ve tam adres

Alýcý

Kabul bilgileri

Özel iþaretler

Kabul Merkezi

Tarih

Kabul No

Konulan deðer

Ödemeli bedeli ve para birimi

Belirtilen aðýrlýk

Tespit edilen
aðýrlýk

Diðer iþaretler

Faturaya göre

Gümrük beyanýna göre

Alýcýya veya göndericiye göre

Ayrýntýlý taným

Kapsam, huzurunda incelenmiþtir
Alýcýnýn

Göndericinin

Ýncelemede saptanan kapsam

Kapsam
Hasara uðramýþ kapsam

Noksan kapsam

Dýþ ambalaj

Ýç ambalaj

Ambalaj

Gönderi kapatýlmýþtýr
Mühürle

Emniyet bandýyla

Mühür adedi

Mührün taþýdýðý özel iþaret

Gönderi mühürlenmemiþtir

Ambalaj nizami olarak deðerlendirilmiþtir
Evet

Hayýr

210 x 297 mm

G7

CN 24 (Arka yüz)
Taným

Hasar/Çalýnma

Zararýn nedeni.........

Tahmini zarar

Tutar ve para birimi
Alýcýya göre
Yollama tarihi

Gönderen merkez

Varýþ tarihi

Varýþ merkezi

Göndericiye göre
No

Gönderiyi
kapsayan posta
Kabýn (kurþunu) kapamasý

Gönderi bir torba içine konulmuþtur

Sevk þekli

Ýç

Dýþ

Uçak

Tren

Saðlamdý

Saðlam deðildi

Gemi

Havayolu No/Tren No/ Gemi adý

Kap içinde

Kap dýþýnda

Tekrar ambalajlanýp tartýlan gönderi
varýþ yerine sevk edilmiþtir

Gönderiye sonradan
uygulanan iþlem

Yeni aðýrlýk

Kapsam aþaðýda damgasý bulunan
merkezce imha edilmiºtir

Ambalaj burada saklanmaktadýr

Alýcý gönderiyi kabul etmiyor

Gönderici gönderiyi kabul etmiyor

Alýcý gönderiyi kabul etti

Gönderici gönderiyi kabul etti

Ýstenen tazminat tutarý

Gönderici veya
alýcýnýn imzasý

Tutanak

Buna dayanarak, iþ bu tutanak tarafýmýzdan düzenlenmiþ ve bir nüshasý (koli ise bir CP 78 gerçekleme bülteniyle)
aþaðýdaki merciye gönderilmiþtir
Tutanaðýn gönderileceði merci

Tutanaðý düzenleyen Merkez
Posta memurlarýnýn imzasý

G8

Gümrük memurunun imzasý (gerektiðinde)

MADDE 23
Göndericinin Sorumluluðu
1Bir gönderinin göndericisi,
taþýnmasý kabul edilmeyen
maddelerin yollanmasý veya kabul þartlarýna uyulmamasýndan dolayý
posta çalýþanlarýnýn uðradýðý fiziksel zararlardan ve diðer posta
gönderileri ile posta donanýmlarýna verilen bütün zararlardan
sorumludur.
2Diðer posta gönderilerini zarara uðratmasý durumunda
gönderici, her gönderi için belirlenmiþ iþletmeciler ile ayný ölçüde
sorumludur.
3Böyle bir gönderi, kabul merkezince kabul edilmiþ olsa bile,
göndericinin sorumluluðu devam eder.
4Buna karþýlýk, gönderici tarafýndan kabul þartlarýna
uyulduðunda, gönderilerin kabullerinden sonra iþlenmesi sýrasýnda
belirlenmiþ iþletmecilerin veya taþýyýcýlarýn kusur veya ihmali olduðu
ölçüde gönderici sorumlu tutulamaz.

MADDE TM 157
Gönderici Sorumluluðunun Tespiti
1Göndericinin hatasýndan kaynaklanan bir hasarý tespit eden
belirlenmiþ iþletmeci, gerektiðinde gönderici aleyhine dava açma yetkisine
sahip olan çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine bilgi verir.
21’de belirtilen hükümlerle ilgili olarak, çýkýþ ve varýþ belirlenmiþ
iþletmecileri, göndericiden alýnan hasar tutarýnýn hesaplanma usulü
konusunda aralarýnda anlaþabilirler.
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MADDE 24
Tazminatýn Ödenmesi
1Sorumlu belirlenmiþ iþletmeciye baþvurma hakký saklý kalmak
kaydýyla tazminatýn ödenmesi ve ücret ve vergilerin iadesi zorunluluðu,
duruma göre çýkýþ veya varýþ belirlenmiþ iþletmecisine aittir.
2Göndericinin, tazminat hakkýndan alýcýnýn lehine vazgeçme
hakký vardýr. Tersine alýcýnýn da gönderici lehine haklarýndan vazgeçme
hakký vardýr. Ýç mevzuat el verdiði taktirde gönderici veya alýcý üçüncü
bir kiþiye tazminatý alma yetkisi verebilir.

MADDE TM 158
Tazminatýn Ödenmesi
1Taþýmaya katýlýp gönderiyi usulüne uygun olarak alan ancak iki aylýk
süre içerisinde haber istemenin alýndýðýný teyit edebilen faks veya baþka bir
elektronik yolla haber isteme yapýlmýþsa otuz günlük süre içerisinde konuyu
kesin sonuca ulaþtýrmayan veya
1.1

Zararýn zorlayýcý nedenlerden kaynaklandýðýný,

1.2

Varýþ ülkesi mevzuatý gereðince gönderinin tutulduðunu veya imha
edildiðini bildirmeyen belirlenmiþ iþletmeci adýna duruma göre çýkýþ
veya varýþ belirlenmiþ iþletmecisi hak sahibine tazminat ödemeye
yetkilidir.

21’de öngörülen iki aylýk ve otuz günlük süreler, CN 08 formülünün
çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisince, postalarýn sevkiyle ilgili gerekli bilgiler de
dahil olmak üzere, gerektiði þekilde doldurulduðu tarihten itibaren baþlar.
3Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, TM 150.2.9. maddede belirtilen akýbeti
sorulan gönderinin teslim teyidini almak için çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi
tarafýndan düzenlenen talep konusunda usulünce bilgilendirilmiþ ve bu
talebin gönderilme tarihinden itibaren 30 gün içinde cevap vermediði gibi
hizmetin doðru yürütülmediði ile ilgili ikinci talebi de cevapsýz býrakan varýþ
belirlenmiþ iþletmecisi adýna hak sahibine tazminat ödemeye yetkilidir.
4Haber isteme formülü eksik yada yanlýþ doldurulduðunda ve
eksikliklerin tamamlanmasý yada deðiþiklik yapýlmasý amacýyla iade edilmesi
durumunda da 1’de öngörülen süre aþýldýðýnda duruma göre çýkýþ veya varýþ
belirlenmiþ iþletmecisi, hak sahibine tazminat ödemeyi ertelemeye yetkilidir.
Tazminatý, CN 08'in tamamlanma yada deðiþtirilme tarihinden itibaren iki
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aylýk bir ek süre içerisinde ödemek mümkün olacaktýr. Eðer haber isteme
formülüne hiçbir ek bilgi eklenmemiþ yada formül üzerinde hiçbir deðiþiklik
yapýlmamýþsa, ilgili belirlenmiþ iþletmeci hak sahibine tazminat ödememe
yetkisine sahiptir.
5Karþýlýklý anlaþma dýþýnda, haber istemelerin tüzüðü ve iþleme
süreleri ile tazminatýn ve ödeyen belirlenmiþ iþletmecilere yapýlacak geri
ödemelerin ödeme koþullarý ve süreleri ile ilgili olarak bu maddeye hiç bir
çekince uygulanamaz.

MADDE TM 159
Tazminat Ödeme Süresi
1Tazminatýn ödenmesi mümkün olduðu kadar çabuk ve en geç haber
istemenin yapýldýðý günün ertesi gününden baþlayarak üç aylýk süre içinde
yapýlmalýdýr.
2Karþýlýklý anlaþma dýþýnda, tazminatýn ödenme süresi ile ilgili olarak
bu maddeye hiç bir çekince uygulanamaz.

MADDE TM 160
Tazminatýn Re'sen Ödenmesi
1Aracý servisler veya varýþ servisi tarafýndan verilecek bilgiler", "varýþ
servisince verilecek bilgiler" ve "Kesin cevap" tablolarý tamamlanmamýþ
CN08 formülünün iadesi, TM 158.1. maddeye göre kesin bir cevap olarak
dikkate alýnmayabilir.

MADDE T 161
Belirlenmiþ Ýþletmeciler Arasýnda Sorumluluðun Belirlenmesi
1Aksi kanýtlanana kadar, sorumluluk, gönderinin içinde bulunduðu
postayý aldýðý anda CN43 gerçekleme bülteniyle herhangi bir düzensizlik
tespit etmeksizin gönderiyi itirazsýz almýþ olan ve gerekli araþtýrmalarý da
yapan ve ne alýcýsýna teslimini, gerektiðinde ne de baþka bir belirlenmiþ
iþletmeciye usulünce yollandýðýný kanýtlayamayan belirlenmiþ iþletmeciye
düþer.
2Kayýp, çalýnma veya hasarýn hangi ülkenin topraðýnda veya
servislerinde olduðu saptanamadýðý taktirde ilgili belirlenmiþ iþletmeciler
zararý eþit olarak üstlenirler. Bununla birlikte, taahhütlü gönderilerin kaybý
halinde bu kural, sadece madde TM 132 hükümleri uyarýnca üzerinde tek bir
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tanýmlayýcý bulunan bir CN 04 etiketi taþýyan gönderilere uygulanýr, aksi
takdirde sadece gönderen belirlenmiþ iþletmeci zararý karþýlar.
3Deðer konulmuþ gönderiler konusunda bir belirlenmiþ iþletmecinin
diðer belirlenmiþ iþletmecilere karþý sorumluluðu, kabul ettiði en yüksek
deðer beyanýnýn üzerinde olamaz.
4Deðer konulmuþ gönderi hizmeti vermeyen belirlenmiþ iþletmeciler,
bu tür gönderilerin kapalý posta olarak taþýnmasý halinde sýrasýyla kayýtlý
gönderiler öngörülen sorumluluðu üstlenir. Bu düzenleme, belirlenmiþ
iþletmecilerin kullandýklarý, uçak veya gemi ile taþýnan deðer sorumluluðunu
kabul etmemesi durumunda da uygulanýr.
5Deðer konulmuþ bir gönderinin kayýp, çalýnma veya hasar, deðer
konulmuþ gönderi hizmeti vermeyen veya bir aracý belirlenmiþ iþletmecinin
topraklarýnda veya servislerinde meydana gelirse, çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisi aracý belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan karþýlanmayan zararý
üstlenir. Ayný kural, hasar, aracý ülke tarafýndan uygulanan maksimum sigorta
deðerinden yüksek olduðu durumlarda da uygulanýr.
6Ýptali mümkün olmayan gümrük ve diðer ücretler, kayýp, çalýnma veya
hasardan sorumlu belirlenmiþ iþletmeciler tarafýndan karþýlanýr.
7Tazminatý ödeyen belirlenmiþ iþletmeci, gerek alýcý gerek gönderici
veya üçüncü kiþilere karþý, her türlü kanun yollarýna baþvurma hususunda bu
tazminat tutarý ile sýnýrlý olmak üzere tazminatý almýþ olan kimsenin haklarýna
sahip olur.

MADDE TM 162
Belirlenmiþ Ýþletmeciler Arasýnda Sorumluluðun
Belirlenme Yöntemleri
1Aracý veya varýþ belirlenmiþ iþletmecisi, aksi kanýtlanýncaya kadar ve
Sözleþme'nin TM 161.2. maddesi saklý kalmak kaydýyla aþaðýdaki hallerde
sorumluluktan kurtulur:
1.1

Postalarýn gerçeklemesi ve düzensizliklerin saptanmasýna iliþkin
hükümlere uymuþsa;

1.2

Haber istemeyi, araþtýrýlan gönderiye iliþkin servis belgelerinin
imhasýndan ve saklama süresinin bitiminden sonra aldýðýný
kanýtlayabilirse; bu hüküm haber isteme sahibinin haklarýna
dokunmaz.
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1.3

Kayýtlý gönderilerin tek tek kaydedilmesi halinde, çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisinin kayýtlý gönderileri CN 31 veya CN 32 bildirme kaðýdýna
veya CN 33 özel listelerine ayrýntýlý olarak kaydetmemesi nedeniyle
araþtýrýlan gönderinin gereðince teslimi saptanamamýþsa.

2Deðer konulmuþ bir gönderinin çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi,
gönderinin teslim edildiði alýp verme merkezi kontrolden sonra
kullanýlabilecek ilk posta ile gerek gönderinin kapsadýðý beyan edilen
deðerlerinin tümünün gerek gönderinin kendisinin bulunmadýðýný veya bozuk
çýktýðýný belirten bir CN 24 tutanaðý göndermemiþse, aksi kanýtlanýncaya
kadar her türlü sorumluluktan kurtulur.
3Deðer konulmuþ bir gönderinin çalýnma veya hasarý varýþ ülkesinde
veya, göndericiye iadesi halinde çýkýþ ülkesinde tespit edilmiþse:
3.1

Paket, zarf veya torba ve bunun kapatma baðý ile gönderinin
ambalajýnda veya kapatma baðýnda görülür çalýnma veya hasar
belirtisi bulunmadýðýný,

3.2

Postaya verilmesi sýrasýndaki aðýrlýðýn deðiþmediðini, kanýtlamak, bu
ülke belirlenmiþ iþletmecisine düþer.

4.
3. maddede belirtilenler kanýtlandýðýnda diðer ilgili belirlenmiþ
iþletmecilerden hiçbiri gönderiyi bir sonraki belirlenmiþ iþletmeciye itirazsýz
teslim etmiþ olduðunu öne sürerek kendi sorumluluk payýný reddedemez.
5.
Kayýtlý veya deðer konulmuþ bir gönderinin, zorlayýcý nedenlerle
çalýnmasý veya hasara uðramasý durumunda, hasarýn topraklarýnda veya
servislerinde meydana geldiði belirlenmiþ iþletmeci, eðer her iki belirlenmiþ
iþletmeci zorlayýcý nedenlerden ileri gelen zararlarý ödemeyi üzerlerine
almýþlarsa, sadece çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine karþý sorumludur.
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MADDE 25
Tazminatýn Göndericiden veya Alýcýdan Geri Alýnabilmesi
1Tazminat ödendikten sonra kayýtlý bir gönderi, koli veya deðer
konulmuþ ya da kapsamýnýn bir bölümünün daha önce kayýp olduðu
düþünülen gönderi bulunursa, duruma göre göndericiye veya alýcýya
ödenen tazminatýn geri verilmesi karþýlýðýnda gönderinin üç ay süre ile
bekletileceði bildirilir. Ayný zamanda gönderinin kime teslim edileceði
de sorulur. Belirlenen süre içinde red veya yanýt alýnamamasý
durumunda ayný yaklaþým ayný cevap süresinde anlaþmaya varýlarak,
duruma göre alýcý veya gönderici nezdinde gerçekleþtirilir.
2Gönderici ve alýcý gönderiyi teslim almak istemezse veya 1 de
belirtilen süre dahilinde cevap vermezse, gönderi, zararý yüklenmiþ
olan belirlenmiþ iþletmeci veya gerektiðinde belirlenmiþ iþletmecilerin
malý olur.
3Kapsamý ödenen tazminat tutarýndan daha düþük olduðu
anlaþýlan deðer konulmuþ bir gönderinin daha sonra bulunmasý
halinde, duruma göre gönderici veya alýcý gönderinin teslim edilmesi
karþýlýðýnda hileli deðer beyanýndan doðan sonuçlar hariç bu tazminat
tutarýný geri vermek zorundadýr.

MADDE TM 163
Ödenen Tazminatlarýn Uçak Taþýma Þirketlerinden
Geri Alýnmasý
1Kayýp, çalýnma veya hasarýn bir uçak taþýma þirketinin servisinde
meydana gelmesi durumunda, göndericiye ödenen tazminat miktarý þirketten
geri alýnýr.
1.1

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, taþýma giderlerini doðrudan uçak
taþýma þirketine öderse; çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan

1.2

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi bu giderleri doðrudan uçak taþýma
þirketine ödemezse, taþýma giderlerini tahsil eden belirlenmiþ
iþletmeci tarafýndan; göndericiye ödenecek tazminat miktarý taþýma
giderlerini tahsil eden belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan çýkýþ
belirlenmiþ iþletmecisine ödenecektir.

G 14

MADDE TM 164
Tazminatýn Ödeyen Belirlenmiþ Ýþletmeciye Verilmesi
1Sorumlu belirlenmiþ iþletmeci veya adýna ödeme yapýlan belirlenmiþ
iþletmeci, hak sahibine verilen tazminat tutarýný, ücret ve harçlarý CN 08
haber isteme formu üzerinde belirtilen bilgiler temelinde ödeme belirlenmiþ
iþletmecisine ödemekle yükümlüdür. Ýzlenecek hesaplaþma yöntemleri TM
165 ve TM 166. maddelerde belirtilmiþtir.
2Hak sahibine geri ödenen tazminat, ücret ve harçlarýn birden fazla
belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan paylaþýlmasý gerekiyorsa, hak sahibine geri
ödenen tazminatýn tümü, ücret ve harçlar aranan gönderiyi gereðince alan
ancak karþý servise düzenli bir þekilde iletildiðini kanýtlayamayan ilk
belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan 1’ de belirtilen süre içinde, ödemeyi yapan
belirlenmiþ iþletmeciye
geri verilmelidir. Hak sahibinin zararýnýn
ödenmesinde her birine düþebilecek payýn diðer sorumlu belirlenmiþ
iþletmecilerden alýnmasý bu belirlenmiþ iþletmeciye aittir.
3Sorumluluðu gereðince saptanan ve baþlangýçta tazminat
ödenmesini kabul etmeyen belirlenmiþ iþletmeci, ödemede geçersiz
gecikmelerden dolayý ortaya çýkan bütün ek giderleri üzerine almak
zorundadýr.

MADDE TM 165
Posta Ýdareleri Arasýndaki Tazminatlarýn Ödenmesi
1Ödeyici belirlenmiþ iþletmeci, tazminat ödeme yetkisinin
yollanmasýndan bir yýl sonra sorumlu belirlenmiþ iþletmecinin hesabýný
borçlandýrmazsa, yetki geçersiz sayýlýr. Bu durumda yetkiyi alan belirlenmiþ
iþletmecinin ödenmiþ olabilecek tazminat tutarýný istemeye hakký kalmaz.
2Sorumluluk kabul edildiði taktirde ve TM 158.1. maddede öngörülen
durumdaki gibi, tazminat tutarý herhangi bir hesap yoluyla gerek doðrudan
doðruya gerek sorumlu belirlenmiþ iþletmeci ile düzenli olarak hesaplaþan bir
ibelirlenmiþ iþletmeci aracýlýðýyla sorumlu belirlenmiþ iþletmeciden re'sen
alýnabilir.
3Tazminat tutarýnýn hemen ödenmesinden sonra yeniden bulunan bir
gönderiyi gönderici veya alýcý teslim alýrsa, bu tutar, zararý üzerine alan
belirlenmiþ iþletmeci veya gerekirse belirlenmiþ iþletmecilere ödeme
tarihinden itibaren bir yýl içinde geri verilir.
4Belirlenmiþ iþletmeciler, hak sahiplerine ödedikleri ve yerinde
olduðunu kabul ettikleri tazminatlarý, belli aralýklarla ödeme için anlaþabilir.
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5Çýkýþ ve varýþ belirlenmiþ iþletmecileri, zararýn sorumluluðunun
tamamen hak sahibine ödemede bulunan belirlenmiþ iþletmeciye
býrakýlmasýnda anlaþabilirler.
6Alacaklý belirlenmiþ iþletmeciye olan borcun ödenmesi TM 249..
maddede öngörülen ödeme kurallarýna göre yapýlýr.

MADDE TM 166
Mektup Postasý Gönderilerinde Tazminat Olarak Borçlanýlan
Tutarlarýn Ödenmesi
1Ödemenin sorumlu belirlenmiþ iþletmecilere düþmesi durumunda,
alacaklý belirlenmiþ iþletmeci aylýk veya üç aylýk CN 48 hesabý düzenler.
2CN 48 hesabý, en kýsa yoldan (uçak veya yüzey) ve en geç ait olduðu
dönemi takip eden iki ay içinde iki nüsha halinde borçlu belirlenmiþ iþletmeci
gönderilir. Boþ hesap düzenlenmez.
3CN 48 hesabýnýn bir nüshasý, kontrol edildikten ve kabul edildikten
sonra engeç yollandýðý günden itibaren iki aylýk sürenin bitimine kadar
alacaklý belirlenmiþ iþletmeciye iade edilir. Eðer alacaklý belirlenmiþ iþletmeci,
verilen süre içinde düzeltici hiçbir ihbar almamýþsa, hesap itirazsýz olarak
kabul edilmiþ sayýlýr.
4Bu hesaplar ilke olarak özel bir hesap ödemesini gerektirir. Bununla
birlikte belirlenmiþ iþletmeciler, CN 51 özel hesabý veya CN 52 genel hesabý
veya gerekirse CP 75 hesaplarý ile ödenmesi konusunda anlaþabilirler.
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HESAP
Tazminat olarak borçlanýlan tutarlar

Alacaklý Ýdare

CN 48

Tarih

Mektup postasý

Ay

Borçlu Ýdare

Koli postasý

Üç aylýk dönem

Yýl

Hesaplaþma modeli

Doðrudan

POST Clear
aracýlýðýyla

Sýra No

Bilgiler1
Yazý makinasýnda veya bilgisayarda doldurulacak
Kabul Tarihi, gönderi n
ve çýkýþ merkezi

1

2

o

Varýþ merkezi

3

Yetki mektuplarý (Numara,
merkezin adý, tarih, borçlu
idarenin dosya numarasý
4

DTS olarak
tutar
5

1

2

3

5

6

7

8

9

1

Olasý düþünceler,formülün ön veya arka yüzündeki boþ bir kýsma belirtilebilir

4

Alacaklý Ýdare
Ýmza

Toplam
Borçlu Ýdarece görülmüþ ve kabul edilmiþtir
Yer, tarih ve imza

210 x 297 mm

G 17

BÖLÜM H
POSTALARIN/GÖNDERÝLERÝN YOLLANMASI, SEVKÝ VE
KABULÜNE ÝLÝÞKÝN YÖNTEMLER.
MADDE TM 167
Gönderilerin Alýnýp Verilmesi
1Belirlenmiþ iþletmeciler, kendi aralarýnda karþýlýklý olarak bir veya
birden fazla belirlenmiþ iþletmeci aracýlýðýyla Tüzük hükümlerine dayanarak
gönderileri kapalý posta içerisinde ve açýktan gönderebilirler.
2Olaðanüstü durumlar hizmetin yürütülmesini veya kýsmi olarak geçici
bir süre askýya almalarý konusunda bir belirlenmiþ iþletmeciyi zorunlu tutarsa
ilgili belirlenmiþ iþletmeciler derhal haberdar edilir.
3Bir ülkeden transit olarak geçen posta, o ülkenin belirlenmiþ
iþletmecisinin katýlýmý olmaksýzýn gerçekleþtiðinde, bu þekilde transit, transit
ülkesi belirlenmiþ iþletmecisinin sorumluluðunu içermez.
4Belirlenmiþ iþletmeciler yüzey postalarýný az öncelikli olarak uçakla
sevk edebilirler. Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi bu postalarýn varýþ alýp verme
merkezini yada havaalanýný bildirmelidir.
5Tüm belirlenmiþ iþletmeciler, mektup postasý gönderileri kapsayan
torba ve kaplarýn tamamý için ve tanýmlý gönderi bulunmasý durumunda
gönderilere iliþkin verileri kapsamasý için UPU’nun EDI, PREDES ve
RESDES mesajlarý ile ilgili talimatlara uygun olarak sevkten önce postalarýn
alýndýlarý üzerinde bilgileri bulundurma ve almak için ellerinden gelenin en
iyisini yapmak zorundadýrlar.

MADDE TM 168
Öncelikli Gönderiler ile Uçak Gönderilerinin Ýþlenmesinde
Öncelik
1Belirlenmiþ iþletmeciler, kendi öncelikli gönderileri veya uçak
gönderilerinin taþýnmasýnda kullandýklarý hava yollarýný, diðer belirlenmiþ
iþletmecilerden kendilerine gelen ayný tür gönderilerinin yollanmasýnda
kullanmak zorundadýr.
2Bir uçak hizmeti olmayan belirlenmiþ iþletmeciler, öncelikli gönderileri
ve uçak gönderilerini posta için kullanýlan en seri yollardan sevk eder;
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herhangi bir nedenle yüzeyden yollamanýn hava yollarýnýn kullanýlmasýndan
daha yararlý olmasý halinde de durum aynýdýr.
þirketleriyle anlaþmasýnda,
3Her belirlenmiþ iþletmeci, uçak
gönderilerin alan belirlenmiþ iþletmeciye teslim edilme süresini belirtir. Bu
süre tercihen 2 saatlik azami sýnýrla 1 saati geçmemelidir. Kabul belirlenmiþ
iþletmecisii, öngörülen süreye bakarak uçak þirketlerinin performansýnýn
sonuçlarýný gönderici belirlenmiþ iþletmeciye yollayarak bu süreye uymaya
çalýþýr.
4Belirlenmiþ iþletmeciler aþaðýdaki hususlarda gerekli bütün önlemleri
alýrlar.
4.1
Uçak gönderileri ve öncelikli gönderiler kapsayan postalarýn alýnmasý
ve ileriye sevki için en uygun þartlarýn saðlanmasý;
4.2
Bu tür postalarýn önceliði konusunda taþýyýcýlarla yapýlan
anlaþmalara uyulmasýnýn saðlanmasý,
4.3
Ülkeleri varýþlý uçak gönderileri ve öncelikli gönderilerin gümrük
kontrolüne iliþkin iþlemlerin hýzlandýrýlmasý;
4.4
Ülkelerinde postaya verilen uçak gönderileri ve öncelikli gönderilerin
varýþ ülkesine sevki ve yurtdýþýndan gelen uçak gönderileri ve öncelikli
gönderilerin alýcýlarýna teslim ettirilmesinin en kýsa zamana indirilmesi;
öncelikli bir postada yada bir uçak postasýnda gelen ve TM 125. maddede
belirtilen öncelikli yada uçak taþýmasýna iliþkin iþaretleri taþýmayan ayrýlmýþ
gönderiler, öncelikli yada uçak gönderisi olarak kabul edilir ve varýþ
belirlenmiþ iþletmecisinin yurtiçi tarifesinin öncelikli yada uçak gönderilerinin
iþleme haddelerine konur.
5Transit ve varýþ belirlenmiþ iþletmecileri, öncelikli gönderilerini ve
uçak gönderilerini ayný þekilde iþleme tabi tutmalýdýr. Göndericiye verilen
daha üst düzeyde bir hizmet olmadýðý zaman belirlenmiþ iþletmeciler, ayný
iþlemleri yüzey LC gönderilerine de uygulamak zorundadýrlar. Ayný þekilde,
iþleme hýzý söz konusu olduðunda önceliksiz gönderilerle yüzey AO
gönderileri ve S.A.L. gönderileri arasýnda hiçbir fark yoktur.

MADDE TM 169
Postalar
1-

Postalar aþaðýdaki bölümlere ayrýlýr:

1.1

Öncelikli olarak hava yoluyla taþýnan "uçak postalarý". Uçak postalarý,
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uçak gönderilerini ve öncelikli gönderileri kapsayabilir.
1.2

Yüzey yoluyla taþýnan, ancak uçak postalarýyla ayný önceliðe sahip
olan "öncelikli postalar". Öncelikli postalar, öncelikli gönderileri ve
uçak gönderilerini kapsayabilir.

1.3

S.A.L gönderilerini ve önceliksiz gönderileri kapsayan "uçakla
taþýnan yüzey postalarý (S.A.L.)".

1.4

Yüzey gönderilerini ve önceliksiz gönderileri kapsayan "yüzey
postalarý".

2Sadece toplu olarak postaya verilen gönderileri kapsayan hava ve
yüzey yoluyla sevk edilen postalar "Toplu gönderi postasý" olarak adlandýrýlýr.
2.1

1.1 - 1.4 deki postalara uygulanabilen bu Tüzük hükümleri, özel
hükümlerin kesin olanak öngörülmesi dýþýnda ayný sevk yolu ve sevk
þekliyle toplu gönderi postalarýna da uygulanýr.

3Postalarýn alýnýp verilmesi “Alýp-verme Merkezi” denilen merkezlerce
yapýlýr. Bir alýp-verme merkezinin bir posta formülü üzerinde her belirtilmesi
gerektiðinde, bu iþlem, UPU S34 teknik normlarýnda belirtilen kurallara uygun
olarak yapýlmalýdýr (uluslararasý posta iþleme merkezlerinin tanýmlanmasý/
kodlanmasý) ve aþaðýdaki bilgileri kapsamalýdýr:
3.1

Alýp-verme merkezinin adý;

3.2

Alýp-verme merkezinin baðlý bulunduðu belirlenmiþ iþletmecinin adý;

3.3

Ýçinde barkodun da yer aldýðý tanýmlayýcýlarýn üzerinde alýp verme
merkezini tanýmlamaya yarayan S34 kodu.

4-

Her alýp-verme merkezi, baðlý bulunduðu belirlenmiþ iþletmeci
tarafýndan uluslararasý posta iþleme merkezleri listesine
kaydedilmelidir. Bu liste UPU'nun Web sitesinde yayýnlanmaktadýr.

5-

Bir alýp-verme merkezi, bütün formüllerin üzerinde, yukarýda sözü
edilen kod listesinde yayýnlandýðý þekilde, kendi adý ve baðlý
bulunduðu belirlenmiþ iþletmecinin adýyla tanýmlanýr.

6-

Barkod kapsayan tanýmlayýcýlar üzerindeki S34 kodu, alýp-verme
merkezlerini belirlemeye yarar. Ýdareler, kendi verileri temelinde
kodlanan her merkezin baðlý bulunduðu belirlenmiþ iþletmecilerin
listesini tutmak zorundadýrlar.
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MADDE TM 170
Kapalý Postalarýn Alýnýp Verilmesi
1Posta baþýna veya günlük (bir günde birden fazla gönderme
yapýlýyorsa) gönderi sayýsý, bu Tüzüðün TM 171. maddesinde öngörülen
þartlarda açýktan posta yollanmasýný engellerse kapalý postalar
düzenlenmelidir.
2Gönderilerin kapalý postalarla alýnýp verilmesi, ilgili belirlenmiþ
iþletmeciler arasýnda anlaþmayla düzenlenir. Sevk yolundaki olasý
deðiþiklikler, gönderici belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan mümkün olan en kýsa
süre içerisinde, mümkünse uygulamaya konulduðu tarihten önce varýþ
belirlenmiþ iþletmecisi bildirilmelidir.
3Kaliteli bir sevkiyata katýlabilmek için, her belirlenmiþ iþletmecinin her
varýþ yeri için haftada en az üç öncelikli mektup postasý düzenlemesi gerekir.
Gönderilerin hacim ve aðýrlýklarý bu sýklýkta posta düzenlemeyi
gerektirmiyorsa, bir açýktan transit sevkiyat öngörülebilir.
4Aracýlýklarýyla kapalý postalarýn gönderileceði belirlenmiþ iþletmeciler
zamanýnda önceden haberdar edilmelidir.
5Gönderilerin normalde açýktan transit yollandýðý bir ülkeye, istisnai
olarak çok sayýda kayýtsýz veya kayýtlý gönderi yollanmasýnýn gerekmesi
halinde, çýkýþ ülkesi, varýþ ülkesi alýp verme merkezlerine kapalý postalar
düzenleme hakkýna sahiptir. Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, transit ve varýþ
belirlenmiþ iþletmecilerini bu konuda uyarýr.

MADDE TM 171
Açýktan Transit
1Gönderilerin aracý bir belirlenmiþ iþletmeciye açýktan yollanmasý,
varýþ ülkesi için kapalý posta düzenlenmesini gerektirmeyen durumlarla
sýnýrlandýrýlmalýdýr. Posta baþýna veya günlük (bir günde birden fazla
gönderme yapýlýyorsa) gönderilerin ortalama aðýrlýðý 3 kilogramý aþan varýþ
ülkeleri için açýktan yollama yapýlmamalýdýr ve M torbalarý için açýktan
yollama yöntemi kullanýlmamalýdýr.
2Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, ilgili varýþ yerlerine açýktan transit olarak
gönderi yollamak için kendilerinin kullanýlmasýnýn uygun olup olmadýðý
konusunda aracý belirlenmiþ iþletmecilere danýþacak ve açýktan transit
gönderilerin sevkinin baþladýðý tarihi ilgili belirlenmiþ iþletmecilere
bildirecektir. Açýktan transit uçak gönderileri mümkün olduðu ölçüde varýþ
belirlenmiþ iþletmecisine posta düzenleyen bir belirlenmiþ iþletmeciye
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gönderilecektir.
3Yüzey yoluyla sevk edilen açýktan gönderiler TM 208. maddeye
uygun olarak hesaplanan transit ücretine tabidir.
4Normal uçak postasý ile açýktan gönderilen SAL gönderileri TM 236.
maddeye göre hesaplanan, transit gideri ücretleri ödemesine tabidir.
5Özel anlaþma olmadýkça, bir gemide postaya verilen ve Sözleþmenin
19. maddesinde belirtildiði gibi kapalý postaya konmayan bütün gönderiler,
damgalanmýþ olsun veya olmasýn, gemi memuru tarafýndan doðruca geminin
uðradýðý yer posta merkezine açýktan teslim edilmek zorundadýr.
6-

Özel anlaþma dýþýnda, açýktan transit gönderiler aþaðýdaki þekilde
liyaslanmalýdýr:

6.1

Uçakla sevkedilen öncelikli gönderiler ve uçak gönderileri, CN 25
etiketleri ile liyaslanmalýdýr.

6.2

Yüzey yoluyla sevkedilen öncelikli gönderiler, önceliksiz gönderiler
ve yüzey gönderileri CN 26 etiketleriyle liyaslanmalýdýr.

7Sayý ve tertipleri izin verirse, bir belirlenmiþ iþletmeci varýþlý açýktan
transit gönderiler, varýþ ülkelerine göre ayrýlýr ve ülkelerin her biri adýna latin
harfleriyle yazýlmýþ bir etiketle liyaslanýr.

Öncelikli - LC
Gönderen Belirlenmiþ iþletmeci

Açýktan
gönderi
Uçak ile

CN 25

Gönderen Merkez
Gönderen Memur

Varýþ Merkezi

Varýþ ülke grubu no

Düzensizlik halinde bu etiket gerçekleme bültenine iliþtirilmelidir
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AO
Gönderen Belirlenmiþ iþletmeci

Açýktan
gönderi
Uçak ile

CN 25

Gönderen Merkez
Gönderen Memur

Varýþ Merkezi

Varýþ ülke grubu no

Düzensizlik halinde bu etiket gerçekleme bültenine iliþtirilmelidir

R

Öncelikli LC

Kayýtlý gönderi sayýsý

AO

Gönderen Belirlenmiþ iþletmeci

CN
Açýktan
kayýtlý gönderiler
Uçak ile

Gönderen Merkez
Gönderen Memur

Varýþ Merkezi

Varýþ ülke grubu no

Düzensizlik halinde bu etiket gerçekleme bültenine iliþtirilmelidir
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MADDE TM 172
Deðer Konulmuþ Gönderilerin Sevk Yollarý ve Usulleri
1Her belirlenmiþ iþletmeci, deðer konulmuþ gönderilerin yollanmasý
için kullanýlacak yollarý, kendisine gelen CN 27 tablolarýyla belirler.
2Deðer konulmuþ gönderiler, bir veya birden fazla servis aracýlýðýyla
birbirlerinden ayrýlan ülkeler arasýndaki iliþkilerde en kýsa yolu takip etmelidir.
Bununla birlikte, en kýsa yoldan yapýlan yollamalar bütün yol için sorumluluðu
garanti etmediði takdirde, ilgili belirlenmiþ iþletmeciler açýktan yollamalarýnýn
deðiþik yollardan saðlanmasý için anlaþabilir.
3Deðer konulmuþ gönderiler, servisin gereklerine göre, kapalý
postalar içinde gönderilebilir. Bu gönderilerin ulaþýmý CN 27 tablosuyla
öngörülen koþullarda saðlanýyorsa, ilk aracý belirlenmiþ iþletmeciye açýktan
da teslim edilebilir.
4Çýkýþ ve varýþ belirlenmiþ iþletmecileri, deðer konulmuþ gönderi
hizmetine katýlan veya katýlmayan bir veya birkaç aracý belirlenmiþ iþletmeci
vasýtasýyla kapalý postalarla deðer konulmuþ gönderilerin alýnýp verilmesi için
aralarýnda anlaþabilirler. Aracý belirlenmiþ iþletmeciler, hizmetin
baþlamasýndan en az bir ay önce durumdan haberdar edilmelidir.
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TABLO
Deðer Konulmuþ Gönderilerin
Sevk Yollarý ve Usulleri

Belirlenmiþ iþletmeci

CN 27

Bilgi:

Sýra No

Yukarýda adý yazýlý Belirlenmiþ iþletmecinin deðer konulmuþ gönderileri aþaðýdaki
koþullarda açýktan transit kabul edeceði ülkeler

Varýþ Ülkesi

1

210 x 297 mm

H8

Yollama Þekilleri

2

3

Aracý Ülkeler ve kullanýlacak
deniz servisleri
4

Konulacak
deðer limiti
5

Düþünceler

6

MADDE TM 173
Postalarýn Düzenlenmesi
1-

Liyaslarýn tertibi

1.1

Liyaslanabilen kayýtsýz gönderilerin tümü adresleri ayný yönde olacak
þekilde boyutlarýna göre (Standart gönderiler, büyük zarflar ve diðer
gönderiler) sýnýflandýrýlýr. Sözleþmenin 12.3. maddesinde
belirtilenleri temel alan sýnýflandýrma sistemini uygulayan belirlenmiþ
iþletmeciler, gönderileri aþaðýdaki kategorilere göre liyaslarlar:

1.1.1
1.1.2

Mektuplar ve posta kartlarý
Gazeteler ve TM 184.5. ve 7. maddelerde belirtilen periyodik yayýnlar

1.1.3

Diðer AO gönderileri

1.2

Liyas etiketlerine, liyaslarda bulunan gönderilerin varýþ merkezine
veya bunlarý ileriye sevkeden merkeze ait bilgiler latin harfleriyle
yazýlýr. Uçakla sevkedilen öncelikli gönderiler veya uçak gönderileri
söz konusu olduðunda CN 25, yüzey yoluyla sevkedilen öncelikli
gönderiler, önceliksiz gönderiler veya yüzey gönderileri söz konusu
olduðunda CN 26 etiketleri kullanýlýr.

1.3

Ücreti hiç ödenmemiþ veya eksik ödenmiþ olan gönderiler, bildirme
kaðýdýnýn konulmasý gereken torbadaki farklý liyaslarda bulunur.
Liyas etiketine T damgasý vurulur.

1.4

Standart gönderilerin liyas kalýnlýðý liyaslandýktan sonra 150 mm.
olanak sýnýrlandýrýlmýþtýr. Standart olmayan gönderilerin liyas aðýrlýðý
5 kilogramý geçemez.

1.5

Açýlma, bozulma veya hasar izleri taþýyan öncelikli gönderilere ve
mektuplara, bir þerh verilmeli ve durumu gören merkez tarih
damgasýný basmalýdýr. Bundan baþka, kapsamýn güvenliði
gerektiriyorsa, bu gönderiler tercihen saydam bir zarfa veya zarftaki
bilgiler aynen yazýlmak suretiyle yeni bir ambalaja konulur.

2-

Torbalarýn tertibi

2.1

Boþ torbalardan oluþanlar da dahil olmak üzere postalar, en az
sayýda torbadan oluþur. Bu torbalar, kapsamlarýný koruyacak þekilde
saðlam olmalýdýr. Her torba etiketlenmelidir.

2.2

Torbalar tercihen kurþunla kapatýlýr. Mühürler hafif metalden veya
plastik maddeden de olabilir. Kapatma, müdahale ve tecavüz izine
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imkan vermeyecek ve açýlmayacak þekilde olmalýdýr. Mühürler
üzerinde çok okunaklý Latin harfleriyle, çýkýþ merkezinin adý veya bu
merkezi belirleyebilecek yeterli bir bilgi bulunmalýdýr. Ancak çýkýþ
belirlenmiþ iþletmecisi isterse, mühür üzerindeki yazý baskýlarý
yalnýzca çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisinin adýný gösterebilir.
2.3

Eðer kapama elemanlarýnýn üzerinde bir numara ve sevk ülkesi
belirtilmiþse ve torbalar kýrmýzý etiketliyse, bu numara, CN 31 veya
CN 32 bildirme kaðýtlarýna ve gerekirse CN 33 özel listeye de
kaydedilebilir.

2.4

Madde 2.4.1’de belirtildiði durumlar haricinde, uçak postalarýnýn
düzenlenmesi için,tamamen mavi veya geniþ mavi þeritleri olan
torbalar kullanýlýr. Ýlgili belirlenmiþ iþletmeciler arasýndaki özel
anlaþma hariç, uçak torbalarý öncelikli postalar için de kullanýlýr.
Yüzey veya uçakla taþýnan yüzey postalarýnýn düzenlenmesi için
uçak torbalarýndan baþka bir renkte yüzey torbalarý kullanýlýr.
(örneðin: bej, kahverengi, beyaz vb. ) Varýþ belirlenmiþ iþletmecileri
iyi bir iþlemeyi garanti etmek için tüm etiketleri kontrol etmelidir.

2.4.1

Bir çok amaç için ortak posta torbasý kullanan belirlenmiþ iþletmeciler,
posta düzenlerken, torba etiketleri, içindeki postanýn kategorisini
doðru olarak gösterdiði sürece, yukarýda bahsedilen tüm kategoriler
için bu torbalarý kullanabilirler.

2.5

Belirlenmiþ iþletmeciler, sadece özel ulak gönderilerin içinde
bulunduðunu belirten özel iþaretleri kaydederek özel uçak torbalarý
veya kutular gibi kaplarýn kullanýlmasýnda karþýlýklý olarak
anlaþabilirler.

2.6

Torbalar okunaklý olarak latin harfleri ile çýkýþ merkezi veya ülkesini
belirtmeli ve "Postes - Posta" ibaresi veya bunlarýn posta torbasý
olduðunu gösteren baþka bir iþaret taþýmalýdýr.

2.7

Gönderilerin sayýsý veya hacmi birden fazla torba kullanýlmasýný
gerektirirse,

2.7.1

Mektuplar ve posta kartlarý,

2.7.2

Gerektiðinde gazeteler ve TM 184.5. ve maddelerde belirtilen süreli
yayýnlar.
Diðer AO gönderileri,

2.7.3
2.7.4
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Gerektiðinde küçük paketler için mümkün oldukça ayrý torbalar
kullanýlmalýdýr. Küçük paketlerin torba etiketleri "Petits paquets-

Küçük paket" ibaresini taþýr.
2.8

Kayýtlý gönderilerin veya deðer konulmuþ gönderilerin paket veya
torbasý mektup torbalarýndan birine veya ayrý bir torbaya konur;
dýþtaki torbada kýrmýzý etiket her durumda bulunmalýdýr. Kayýtlý
gönderiler veya deðer konulmuþ gönderiler için birden fazla torba
yapýlmýþsa, bu torbalarýn hepsinde kýrmýzý etiket bulunmalýdýr.

2.9

Belirlenmiþ iþletmeciler, bildirme kaðýdý kapsayan torbalara kayýtsýz
gönderilerin konulmamasý, ancak bu torbalara sadece kayýtlý, deðer
konulmuþ ve özel ulak gönderilerin konulmasý konusunda karþýlýklý
olarak anlaþabilirler.

2.10

Her torbanýn aðýrlýðý hiçbir durumda 30 kilogramý aþamaz.

3-

Paketlerin veya zarflarýn tertibi

3.1

Özel anlaþma dýþýnda, içinde az gönderi bulunan
postalar,
kapsamýný her türlü bozulmadan koruyacak þekilde dayanýklý bir
kaðýtla basit olarak ambalajlanmalýdýr.

3.2

Paketler baðlanmalý, damgalanmalý, kurþunlanmalý veya hafif bir
metal veya plastik bir madde ile mühürlenmelidir.

3.3

Paketler sadece kayýtsýz gönderiler kapsadýðý vakit, çýkýþ merkezinin
basýlý talimatýný taþýyan lastik kaþe ile kapatýlabilir.

3.4

Çok az sayýda sevkedilen öncelikli gönderilerin ve uçak gönderilerinin
uçak postalarý için CN 28 zarflarý kullanýlabilir. Bu zarflar, ya mavi
renkli saðlam bir kaðýttan yada mavi bir etiket taþýyan plastik veya
baþka bir maddeden yapýlýr.

3.5

Hava alanlarýnda kurulmuþ bulunan posta merkezlerinde servislerin
kapanýþ saatinde az sayýda postaya verilen öncelikli gönderiler ve
uçak gönderileri, CN 28 zarf içerisinde, uçaðýn kalkýþ saatinde
sevkedilebilir. Bu yöntem sadece, uçak postalarýnýn
düzenlenmesinde bu tarzý kabul eden varýþ belirlenmiþ
iþletmecilerinin alýp verme merkezlerinden yollamada kabul edilir.

4-

Toplayýcý torbalar. Konteynerlerle taþýma

4.1

Alýp verme merkezleri, belli bir merkeze yaptýklarý kendi postalarýna,
mümkün oldukça bu merkeze gönderilmek üzere kendilerine gelmiþ
olan bütün küçük boyutlu postalarý (paket veya torbalarý) da koyar.
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4.2

Aðýrlýðý az torbalarýn, zarflarýn veya havayoluyla ayný hatta taþýnacak
paketlerin sayýsý bunu gerektirdiðinde mümkün oldukça toplayýcý
torbalar kullanýlýr. Bunlar, uçak postalarýný taþýmayý saðlayan uçak
þirketine teslimden sorumlu merkez tarafýndan düzenlenir. Toplayýcý
torbalarýn etiketleri görünür harflerle "Toplayýcý Torba" ibaresini
taþýmalýdýr. Ýlgili belirlenmiþ iþletmeciler, bu etiketler üzerinde
bulunan adres konusunda anlaþýrlar.

4.3

Ýlgili belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda konteyner kullanýlmasý
hakkýnda anlaþma bulunmasý kaydýyla postalar, taþýnmalarý için
konteynerlere konulabilir.

4.4

Ýþlemleri kolaylaþtýracak ve gönderiyi koruyacak ise belirlenmiþ
iþletmeciler karþýlýklý olarak, torba dýþýndaki (örneðin kutular, paletler
vb.) kaplarda postayý alýp verebilme için anlaþabilirler.

PROT MADDE TM XIII
Torbalar
1Madde 173.2.10 hükümleri, ulusal düzenlemesi daha düþük bir
aðýrlýk limiti öngören Ýngiltere'ye uygulanmaz. Ýngiltere'nin saðlýk ve
güvenlikle ilgili düzenlemesi, gönderi çantalarýnýn aðýrlýðýný 20 kg ile
sýnýrlamaktadýr.

Öncelikli - LC
Gönderen Belirlenmiþ iþletmeci

CN 25
Uçak ile

Gönderen Merkez
Gönderen Memur

Varýþ Merkezi

Düzensizlik halinde bu etiket gerçekleme bültenine iliþtirilmelidir
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AO

CN 25

Gönderen Belirlenmiþ iþletmeci

Uçak ile

Gönderen Merkez
Gönderen Memur

Varýþ Merkezi

Düzensizlik halinde bu etiket gerçekleme bültenine iliþtirilmelidir

R

Öncelikli LC

Kayýtlý gönderi sayýsý

CN 25

AO

Gönderen Belirlenmiþ iþletmeci

Uçak ile

Gönderen Merkez
Gönderen Memur

Varýþ Merkezi

Düzensizlik halinde bu etiket gerçekleme bültenine iliþtirilmelidir
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Öncelikli - LC

CN 26

Gönderen Belirlenmiþ iþletmeci
Gönderen Merkez
Gönderen Memur

Varýþ Merkezi

Düzensizlik halinde bu etiket gerçekleme bültenine iliþtirilmelidir

Önceliksiz - AO
Gönderen Belirlenmiþ iþletmeci
Gönderen Merkez
Gönderen Memur

Varýþ Merkezi

Düzensizlik halinde bu etiket gerçekleme bültenine iliþtirilmelidir
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CN 26

Kayýtlý gönderi sayýsý

R

Öncelikli - LC

CN 26

Önceliksiz - AO

Gönderen Belirlenmiþ iþletmeci
Gönderen Merkez
Gönderen Memur

Varýþ Merkezi

Düzensizlik halinde bu etiket gerçekleme bültenine iliþtirilmelidir
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Aktarma havaalaný

Hat no

gr

Öncelikli aðýrlýk - LC/AO

No

UÇAK POSTASI

UÇAK POSTALARI ÝÇÝN
TOPLAYICI ZARF

Gönderen Merkez

Postayý Gönderen Belirlenmiþ iþletmeci

için

UÇAK POSTASI

Tarih damgasý

CN 28

MADDE TM 174
Bildirme Kaðýdý
1CN 31 bildirme kaðýdý, toplu gönderi postalarý ile yurtiçi tarifeye
doðrudan eriþimi öngörülen postalar dýþýnda her postaya iliþtirilir. Bildirme
kaðýdý, üzerinde çok belirli harflerle “Feuille d'avis-Bildirme kaðýdý" ibaresi
bulunan bir zarfa konur. Posta, deðer konulmuþ gönderileri kapsýyorsa zarf
pembe, kapsamýyorsa mavidir. Bu zarf, kayýtlý gönderi paketi veya torbasý
dýþýna iliþtirilir. Kayýtlý gönderi yoksa, zarf, mümkün oldukça kayýtsýz gönderi
liyasýna iliþtirilir.
2Toplu gönderi postalarýna TM 182 hükümlerine uygun olarak CN 32
bildirme kaðýdý iliþtirilir.
3Yurtiçi tarifeye doðrudan eriþimin öngörüldüðü postalara iliþkin olarak
belirlenmiþ iþletmeciler, kullanýlacak dokümantasyonda aralarýnda anlaþýrlar.
Deðiþtirilen CN 31 Bildirme Kaðýdý veya yurtiçi postalara iliþkin bir cetvel gibi
karþýlýklý kabul edilen bir baþka doküman da söz konusu olabilir.
4TM 178.1. ve 179.2. maddelerde öngörülen durumlar dýþýnda posta,
kayýtlý veya deðer konulmuþ bir postayý kapsamýyorsa, belirlenmiþ
iþletmeciler, posta torbalarýndan birinin dýþýna taþýmadaki darbelere
dayanabilen, saðlam, su geçirmeyen bir poþette bildirme kaðýdýný iliþtirmek
için karþýlýklý anlaþabilirler.
5Bu konuda belirlenmiþ iþletmecileri anlaþmýþ olan ülkeler arasýndaki
iliþkilerde çýkýþ alýp verme merkezi CN 31 formülünün bir örneðini varýþ alýp
verme merkezine uçakla gönderir. Belirlenmiþ iþletmeciler, özel anlaþmalarla
içinde sadece boþ torba bulunan postalara bildirme kaðýdý eklememe
konusunda anlaþabilirler.
6Belirlenmiþ iþletmeciler, bildirme kaðýtlarý ve bunlara iliþkin verileri
elektronik yoldan alýp verme konusunda karþýlýklý veya çok taraflý olarak
anlaþma yapabilirler. Bu durumda alýnýp verilen postalara bildirme kaðýdý
eklememe kararý alabilirler.
7Çýkýþ merkezi bildirme kaðýdýný, aþaðýdakileri dikkate alarak metnin
gerektirdiði bütün ayrýntýlarla doldurur.
7.1

Baþlýk: Özel anlaþma yoksa çýkýþ merkezleri yüzey postalarý, SAL
postalarý ve uçak postalarý veya öncelikli ve önceliksiz postalar için
ayrý ayrý yýllýk bir sýraya göre her alýp verme merkezi için bildirme
kaðýtlarýna numara verir. Bu durumda her postanýn ayrý bir numarasý
olmalýdýr. Bildirme kaðýdýna her yýlýn ilk yollama numarasý ile bir
önceki yýlýn son posta numarasý yazýlmalýdýr. Bir posta iptal edilirse,
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çýkýþ merkezi posta numarasýnýn yanýna "Son posta" ibaresini yazar.
7.2

Tablo 1: Belirlenmiþ iþletmeciler, sadece kýrmýzý etiketli torbalarýn
bildirme kaðýtlarýnýn 1no'lu tablosuna kaydedilmesinde anlaþabilirler.

7.3

Tablo 3: Tek tek kayýt ve toptan kaydý kapsayan kayýtlý gönderiler ile
posta içine dahil edilen deðer konulmuþ gönderilerin toplam sayýsý
bildirme kaðýdýnýn 3 no.lu tablosuna kaydedilmelidir.

7.4

Posta gönderilerine iliþkin varýþ giderlerinden baðýþýk taahhütlü ve
deðer konulmuþ gönderler ile çýkýþ yerine iade edilen gönderilerin
sayýsý “Çýkýþ yerine iade edilen varýþ giderlerinden baðýþýk
gönderilerin sayýsý” baþlýklý sütundaki 3 nolu tabloda belirtilmelidir.

7.5

Tablo 4: Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisinin kullandýðý torbalarýn
sayýsýyla varýþ belirlenmiþ iþletmecisine geri yollanan torbalarýn
sayýsý bu tabloda gösterilir; gerektiðinde posta düzenlenen
belirlenmiþ iþletmeciden baþka bir belirlenmiþ iþletmeciye ait boþ
torba sayýsý bu belirlenmiþ iþletmecinin adý ile birlikte ayrýca
belirtilmelidir. Ýki belirlenmiþ iþletmeci sadece kýrmýzý etiketli
torbalarýn kaydýnda anlaþmýþlarsa (7.2) posta yapýlmasýnda
kullanýlan torbalarýn sayýsýyla varýþ belirlenmiþ iþletmecisine ait boþ
torba sayýsý Tablo 4'te gösterilmez. Posta CCRI/IBRS gönderisi
kapsadýðýnda, "Diðer iþaretler" kýsmýna CCRI/IBRS liyas ve torba
aðýrlýk ve sayýsý ile ayrý ayrý yazýlýr. Kayýtsýz veya ödeme þartlý
gönderilerin bulunduðu tek tek kayýtta olduðu kadar toplu kayýtta da
ilgili kutucukta belirtilmelidir.

7.6

Belirlenmiþ iþletmeciler postalarýn torba dýþýndaki kaplarda alýnýp
verilmesinde karþýlýklý anlaþmýþlarsa, her tür kabýn sayýsý ve aðýrlýðýný
CN 31 bildirme kaðýdýna kaydetmelidirler. CN 31 formülü bu bilgiyi
alabilecek þekilde düzenlenmelidir.

7.7

Belirlenmiþ iþletmeciler yurtdýþý giden postalarýný formatlarýna göre
sýnýflandýrma konusunda karþýlýklý olarak anlaþmaya varýrlarsa,
kaplarýn sayýsýný ve formatlarýna göre aðýrlýklarý CN 31 bildirme
kaðýtlarý üzerinde gösterebilirler. Bu durumda, formatlarla ilgili
bilgilerin kaydedilmesi konusunda CN 31 formülünde bir düzenleme
yapýlmasý gerekebilir.

8-

Belirlenmiþ iþletmeciler, gerekli gördükleri takdirde bildirme
kaðýtlarýnda fazladan tablo veya bölümler açmak yahut tablolarý
ihtiyaçlarýna göre deðiþtirmek için anlaþabilirler.

9-

Belirli bir varýþ ülkesine posta baþýna veya günde 3 kilogramdan fazla
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aðýrlýkta yüzey yoluyla açýktan sevkedilen postalar olduðunda transit
belirlenmiþ iþletmecisi bir kopyasýný çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine
gönderdiði her varýþ ülkesine bir CN 31 Bildirme kaðýdýný
düzenlemelidir.
10-

Bir alýp verme merkezinin karþý merkeze yollayacaðý hiçbir gönderisi
bulunmadýðý ve ilgili belirlenmiþ iþletmeciler arasýndaki özel
anlaþmalarla bildirme kaðýtlarýna numara verilmediði takdirde bir
sonraki posta ile boþ bir bildirme kaðýdý gönderilir. Yýllýk olarak
numaralanan postalar söz konusu olursa boþ bildirme kaðýdý
gönderilmez.
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Gönderen Belirlenmiþ Ýþletmeci

BÝLDÝRME KAÐIDI
Postalarýn alýnýp verilmesi

Gönderen alýp verme merkezi

Yollama tarihi

CN 31
Posta no

Uçak ile
S.A.L
Yüzeyden

Öncelikli
Önceliksiz
Uçuþ no/Tren n o/Gemi adý

Varýþ alýp verme merkezi

Transit Ýdaresi (leri)

1

CCRI gönderilerin aðýrlýklarý dahil

1. Kaplarýn sayýsý
Öncelikli/Önceliksiz - LC/AO

M torbalarý

Boþ kaplar

Kýrmýzý etiketliler

Beyaz/Mavi etiketliler

Kýrmýzý
etiketliler

Beyaz/Mavi etiketliler

Sayý

Sayý

Sayý

Sayý

Postanýn toplam aðýrlýðý
2. Transit giderleri ve varýþ giderleri
Öncelikli/Önceliksiz - LC/AO

Boþ kap postalarý

M torbalarý

Transit giderleri ve/veya Varýþ
giderlerine tabi gönderiler

Transit giderleri ve/veya Varýþ
giderlerinden muaf gönderi

Transit giderlerine tabi ve
varýþ giderlerinden muaf

5 kg'a kadar

Aðýrlýk kg

Aðýrlýk kg

Aðýrlýk kg

gr

Aðýrlýk kg

kg

gr

gr

gr

Boþ torbalarýn konulduðu
torba (SV) ve diðer iade
edilecek kaplar
Sayý

5 kg'dan yukarý
gr

Aðýrlýk kg

gr

Posta kaplarýnýn toplam sayýsý
3. Postada kayýtlý gönderilerin özeti
Gönderileri kapsayan
kaplarýn sayýsý

Gönderileri kapsayan paketlerin
Sayý
sayýsý

Varýþ giderlerine tabi
gönderilerin sayýsý

Varýþ giderlerinden muaf çýkýþ
yerine iade edilen gönderilerin
sayýsý

Kayýtlýlar2

Kayýtlýlar2

CN 33 özel listeleri2

Kayýtlýlar2

Kayýtlýlar2

Deðer konulmuþlar2

Deðer konulmuþlar2

CN 16 Yol kaðýtlarý 2

Deðer konulmuþlar2

Deðer konulmuþlar2

4. Servis iþaretleri
Kayýtsýz gönderilerin varlýðý
Özel ulak

Uçak

Kayýtlý gönderilerin varlýðý
Ödeme þartlý

Özel ulak

Uçak

Ödeme þartlý

CN 65 bordrolarýnýn sayýsý
Bir CN 44 bülteni postaya iliþiktir
Diðer iþaretler

Sayý

Aðýrlýk

Sayý

Aðýrlýk

CCRI torbalarý

CCRI Gönderileri
toplamý

CCRI liyaslarý

Postadaki kaplarýn sayýsý

Boþ kaplarýn sayýsý
5. Postaya konulan kapalý posalar
Posta no

"yok" ibaresi konulacak

2

Taahhütlü veya Deðer Konulmuþ Gönderi olmadýðýnda

Ýade edilecek kaplarýn sayýsý

Çýkýþ merkezi

Varýþ merkezi

Kap veya paketlerin
sayýsý

6. Kayýtlý gönderiler
Toptan kayýt
yazýyla

Rakamla

Tek tek kayýt
Kayýtlý gönderiler formülün arka yüzüne kaydedilecek
Çýkýþ alýp verme merkezi

Varýþ alýp verme merkezi

Ýmza

Ýmza

210 x 297 mm
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Gönderi No

Çýkýþ Merkezi

CN 31 arka yüzü)
Düþünceler

Sýra No

Sýra No

Kayýtlý gönderilerin listesi

1

31

2

32

3

33

4

34

5

35

6

36

7

37

8

38

9

39

10

40

11

41

12

42

13

43

14

44

15

45

16

46

17

47

18

48

19

49

20

50

21

51

22

52

23

53

24

54

25

55

26

56

27

57

28

58

29

59

30

60

Gönderi No

Çýkýþ Merkezi

Düþünceler
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MADDE TM 175
Kayýtlý Gönderilerin Yollanmasý
1Kayýtlý gönderiler bildirme kaðýdýnýn ön yüzüne tek tek kaydedilerek
gönderilir. Gerek bildirme kaðýdýnýn ön yüzünün yerini tutmak, gerek bu
kaðýda ek olmak üzere, bir veya daha fazla CN33 özel listesi kullanýlabilir.
Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi istekte bulunduðu takdirde özel liste kullanýlmasý
zorunludur. Bu listelerde, ilgili postanýn bildirme kaðýdýndaki ayný posta
numarasý bulunmalýdýr. Birden fazla özel liste kullanýldýðý takdirde, bunlara,
her posta için bir seri numarasý verilmelidir. Tek ve ayný özel listeye veya
bildirme kaðýdýnýn ön yüzüne kaydedilebilen kayýtlý gönderilerin sayýsý, ilgili
formülde gösterilen sayýyla sýnýrlandýrýlmýþtýr. Postalara dahil edilen kayýtlý
gönderilerin toplam sayýsý, bildirme kaðýdýnýn 3 nolu tablosuna
kaydedilmelidir.
2Belirlenmiþ iþletmeciler kayýtlý gönderilerin toptan kaydýnda
anlaþabilir. Postalara dahil edilen kayýtlý gönderilerin toplam sayýsý, bildirme
kaðýdýndaki Tablo 3'e kaydedilir. Postada birden fazla taahhütlü gönderi
torbasý varsa, bildirme kaðýdýnýn konulduðu hariç her torba, kayýtlý
gönderilerin toplam sayýsýnýn öngörülen yere yazý ve rakamla gösterildiði bir
CN 33 özel listesini kapsamalýdýr. Bildirme kaðýdý bulunan torbadaki
gönderilerin sayýsý, bildirme kaðýdýnýn Tablo 6'daki bu iþe ayrýlmýþ kýsmýnda
belirtilir.
3Kayýtlý gönderilen ve gerektiðinde 1de öngörülen özel listeler
kapsamý korunacak þekilde zarflama veya kapatýlýp mühürlenmesi veya
kurþunlanmasý gereken bir veya daha fazla ayrý paket veya torbaya konur.
Böylece düzenlenen torba ve paketler yerine mühür mumuyla kapatýlmýþ
plastik torbalar da kullanýlabilir. Her pakette kayýtlý gönderiler sýra
numaralarýna göre sýnýrlandýrýlýr. Bir veya daha fazla özel liste kullanýldýðýnda
bunlarýn her biri ait olduðu kayýtlý gönderiler ile birlikte liyaslanýr ve ilk liyas
gönderisinin üzerine konur. Birden fazla torba kullanýlmasý halinde, her bir
torbada gönderilerin kaydedildiði bir özel liste bulunmalýdýr.
4Ýlgili belirlenmiþ iþletmecilerin aralarýnda anlaþmalarý kaydýyla ve
taahhütlü gönderilerin hacmi elveriþli olduðu takdirde, bu gönderiler, içinde
bildirme kaðýdý bulunan özel zarfa konulabilirler. Bu zarf mühürlenmelidir.
5Hiçbir durumda, kayýtlý gönderiler kayýtsýz gönderilerin bulunduðu
liyas içerisine konmazlar.
6Ayný torbaya, mümkün oldukça 600 den fazla kayýtlý gönderi
konulmamalýdýr.
7-
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Kayýtlý ödeme þartlý gönderiler, CN 31 bildirme kaðýdýnýn önyüzüne

veya CN 33 özel listeye kaydedilirse "Remboursement - Ödemeli" kelimesi
yada "Remb" kýsaltmasý "Düþünceler" sütununda gönderi iþaretinin karþýsýna
kaydedilmelidir.
8M torbasý bir tek gönderiymiþ gibi tablo 6 ya veya CN 31 bildirme
kaðýdýnýn önyüzüne veya hatta CN 33 özel listeye kaydedilir. M harfi
"Düþünceler" sütununda belirtilmelidir.
9Belirlenmiþ iþletmeciler elektronik iletim doðrulama verileri üreten
sistemler kurabilir ve gönderilerin çýkýþ belirlenmiþ iþletmecileri ile bu tür
verileri alýp vermeyi kabul edebilirler.
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Gönderen Belirlenmiþ iþletmeci

ÖZEL LÝSTE
Kayýtlý gönderiler

Gönderen alýp verme merkezi

Tarih

Öncelikli
Önceliksiz

Çýkýþ Merkezi

Düþünceler

1

21

2

22

3

23

4

24

5

25

6

26

7

27

8

28

9

29

10

30

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16

36

17

37

18

38

19

39

20
Gönderen alýp verme merkezi
Ýmza
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Uçak ile
S.A.L
Yüzeyden

Sayý (rakamla)

Sýra No

Sýra No

Toptan kayýt
Sayý (yazýyla)

210 x 297 mm

o

Uçuþ no/Tren n o/Gemi adý

Varýþ alýp verme merkezi

Gönderi No

CN 33
Özel liste n

Posta no

Gönderi No

40
Varýþ alýp verme merkezi
Ýmza

Çýkýþ Merkezi

Düþünceler

MADDE TM 176
Teslimi Kayýtlý Gönderilerin Yollanmasý
1-

Teslimi kayýtlý gönderiler kayýtsýz gönderiler gibi yollanýrlar.

MADDE TM 177
Deðer Konulmuþ Gönderilerin Yollanmasý
1Çýkýþ alýp verme merkezi, deðer konulmuþ gönderileri, CN 16 yollama
kaðýtlarýna bu formüllerin taþýdýðý bütün ayrýntýlarla kaydeder. Ödeme þartlý
gönderiler söz konusu olduðunda " Remboursement - Ödemeli" kelimesi ya
da "Remb" kýsaltmasý "Düþünceler " sütununda gönderi iþaretinin karþýsýna
kaydedilmelidir.
2Deðer konulmuþ gönderiler yol kaðýdý veya kaðýtlarýyla birlikte özel bir
veya birden fazla paket yapýlarak sicimle baðlanýr. Saðlam kaðýtla sarýlýr,
dýþardan sicimle baðlanýr ve bütün katlama yerleri çýkýþ alýp verme
merkezinin iyi cins mühürü ile mühürlenir. Bu paketler "Deðer konulmuþ"
ibaresini taþýr.
3Deðer konulmuþ gönderiler, bir paket halinde toplanmak yerine,
saðlam kaðýttan yapýlmýþ ve mühür mumu ile mühürlenerek kapatýlmýþ bir
zarf içine konulabilir.
4Deðer konulmuþ gönderilerin paket veya zarflarý çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisinin adý basýlý zamklý mührüyle de kapatýlabilir. Çýkýþ merkezinin
tarih damgasý izi, hem zamklý kaðýdýn hem de çýkýþ ambalajýnýn üzerine
gelecek þekilde basýlmalýdýr. Bu kapatma þekli, postanýn varýþ belirlenmiþ
iþletmeciler deðer konulmuþ gönderi, paket veya zarflarýnýn mühür mumuyla
mühürlenmesini veya kurþunlanmasýný istediðinde kullanmaz.
5Deðer konulmuþ gönderilerin sayýsý veya hacmi gerektirirse bunlar,
uygun þekilde kapatýlmýþ ve mühür mumu ile mühürlenmiþ veya
kurþunlanmýþ bir torba içine konulabilir.
6Deðer konulmuþ gönderi kapsayan paket, zarf veya torba, kayýtlý
gönderilerin bulunduðu paket veya torba yahut kayýtlý gönderi yoksa içinde
söz konusu gönderilerin normal olarak bulunmasý gereken paket veya
torbaya konur; kayýtlý gönderiler birden fazla torbaya konulduðu takdirde,
deðer konulmuþ gönderileri kapsayan paket, zarf veya torba, boðazýna içinde
bildirme kaðýdý bulunan özel zarfýn baðlanmýþ olduðu torbanýn içine konur.
7Deðer konulmuþ mektuplarý kapsayan dýþ torba iyi bir durumda olmalý
ve torbanýn üst kenarýnda mümkün oldukça görünür izler býrakmaksýzýn
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gizlice açýlmasýný önleyen bir kalýn fitil bulunmalýdýr.
8Posta içine dahil edilen deðer konulmuþ gönderilerin toplam sayýsý
Bildirme kaðýdýnýn 3 no' lu tablosuna kaydedilmelidir.
9Belirlenmiþ iþletmeciler elektronik iletim doðrulama verileri üreten
sistemler kurabilir ve gönderilerin çýkýþ belirlenmiþ iþletmecileri ile bu tür
verileri alýp vermeyi kabul edebilirler.
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CN 16

YOL KAÐIDI

Gönderen Belirlenmiþ iþletmeci

Deðer konulmuþ gönderiler
Gönderen alýp verme merkezi

Posta no

Tarih

Uçak ile
S.A.L
Yüzeyden

Öncelikli
Önceliksiz
Yol kaðýdý n o

Varýþ alýp verme merkezi

Sýra No

Kayýt
Gönderi No

1

Çýkýþ merkezi

2

3

Konulan
deðer (DTS)

Varýþ yeri

4

5

Düþünceler

6

DTS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gönderen alýp verme merkezi
Ýmza

Varýþ alýp verme merkezi
Ýmza

210 x 297 mm
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MADDE TM 178
Posta Havalelerinin ve Kayýtlý Olmayan
Ödeme Þartlý Gönderilerin Yollanmasý
1Açýktan yollanan posta havaleleri kayýtlý gönderi kapsayan bir paket
veya gönderi torbasýnýn içine veya olasýen deðer konulmuþ bir paket veya
torba içine konmasý gereken ayrý bir liyasta toplanýr. Kayýtlý olmayan ödeme
þartlý gönderiler için de durum aynýdýr. Posta ne kayýtlý ne de deðer konulmuþ
gönderileri kapsamýyorsa, havaleler ve gerekirse kayýtlý olmayan ödeme
þartlý gönderiler, bildirme kaðýdý bulunan zarfa konur veya bildirme kaðýdýyla
birlikte liyaslanýr.
2Kayýtlý olmayan ödeme þartlý gönderilerin varlýðý CN 31 bildirme
kaðýdýnýn 4. tablosunda ya da duruma göre CN 32 bildirme kaðýdýnýn 3.
tablosunda belirtilir.

MADDE TM 179
Özel Ulak Gönderilerin Yollanmasý
1Özel Ulak gönderilerin varlýðý CN 31 bildirme kaðýdýndaki 4 no'lu
tablonun ilgili kutucuðuna konan bir “X” harfiyle belirtilir. (CN 32 bildirme
kaðýdýnýn 3.tablosu)
2Özel ulak gönderiler, TM 136. maddede belirtildiði þekilde "Özel ulak"
ibaresi bulunan etiket konmuþ ayrý liyaslarda toplanýr. Bu liyaslar mümkünse
ayrý kaplara konmalýdýr. Bu mümkün deðilse, bildirme kaðýdý bulunan kaplara
konmalýdýr.
3Kayýtlý özel ulak gönderi diðer kayýtlý gönderiler içinde, kendi
numaralarýna göre sýraya konur. Bildirme kaðýdýnýn arkasýndaki veya CN 33
Özel Listelerindeki "Düþünceler" sütununa, kendi kayýtlarýnýn karþýsýna "Özel
ulak", ibaresi yazýlýr. Toptan kayýt halinde, bu tür kayýtlý gönderilerin varlýðý
bildirme kaðýdýnýn 4. tablosunun uygun olan kutucuðunda bir “X” harfiyle
gösterilir. Benzer ibareler özel ulakla teslim edilecek deðer konulmuþ
gönderilerin CN 16 yollama kaðýdýndaki kayýtlarý karþýsýna "Düþünceler"
sütununa yazýlmalýdýr.

MADDE TM 180
Uluslararasý Ticari Cevap Servisi (CCRI) Gönderilerinin
Yollanmasý
1-
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Bu hizmeti uygulayan belirlenmiþ iþletmeciler, Uluslararasý Ticari

Cevap Servisi (CCRI/IBRS) gönderilerinin bulunduðu postalarýn iþlendiði
özel alýp verme merkezini belirler. Ýþletme nedenleri gerektirirse, belirlenmiþ
iþletmeciler bu amaçla birkaç alýp verme merkezi belirleyebilir.
2Uluslararasý Ticari Cevap Servisi (CCRI/IBRS) gönderileri özel olarak
liyaslanýr. CN 25 liyas etiketine "CCRI/IBRS " iþareti ve gönderi sayýsý yazýlýr.
CCRI/IBRS gönderi liyaslarý bildirme kaðýdýnýn bulunduðu torba içine
konulur. Bununla birlikte Kayýtlý gönderilerin bulunduðu torbaya dahil
edilmezler.
2.1
Postada 2 kilogramdan fazla CCRI/IBRS gönderisi varsa, bu
gönderiler özel bir torbaya konur. Torba etiketine "CCRI/IBRS " ibaresi yazýlýr
ve arkasýna gönderilerin sayýsý belirtilir.
3Bir postadaki CCRI/IBRS gönderileri CN 31 bildirme kaðýdýnýn 4 nolu
Tablosunda (CN 32 bildirme kaðýdýnýn 3 nolu tablosu) "Diðer bilgiler"
sütununda aþaðýdaki þekilde gösterilir:
3.1

Özel torbalar içerisinde bulunan gönderiler için "CCRI/IBRS
Torbalarý" sayýsý torbalanýn aðýrlýðý ve gönderilerin sayýsý

3.2

Diðer postalarla yollanacak gönderiler için "CCRI /IBRS Liyaslarý"
liyaslarýn sayýsý, aðýrlýðý ve gönderilerin sayýsý

4Trafik hacmini dikkate alarak, belirlenmiþ iþletmeciler özel yöntem
konusunda karþýlýklý olarak anlaþabilirler.

MADDE TM 181
"M" Torbalarýnýn Yollanmasý
1Her "M" torbasýna sað üst köþesinde büyük karakterde "M" harfi
bulunan bir CN34, CN35 veya CN36 etiketi takýlmalýdýr. Bu etikete gönderici
tarafýndan verilen adres etiketi de eklenir. Bir torba içine konulmamýþ olan M
paketleri taþýnmalarý için bir M toplama torbasýna yerleþtirilmelidir.

MADDE TM 182
Toplu Gönderilerin Yollanmasý
1Eðer varýþ belirlenmiþ iþletmecisi toplu gönderilere özel bir ücret
ödenmesini isterse çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi toplu gönderileri CN 32
bildirme kaðýdý eþliðinde özel bir postada sevk edebilir.
2-

CN 32 bildirme kaðýdýnda gönderilerin sayýsý ve aðýrlýðý belirtilir.
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2.1

Bu konuda aralarýnda anlaþan belirlenmiþ iþletmeciler
için,
gönderilerin sayýsý ve aðýrlýðýna iliþkin bilgiler formata göre
belirtilmelidir.

3TM174. maddenin hükümleri CN 32 bildirme kaðýtlarýna örnekleme
yoluyla uygulanýr.
4Belirlenmiþ iþletmeciler, toplu gönderi alýp vermelerinde baþka
hesaplaþma usulleri ve formülleri kullanma konusunda karþýlýklý anlaþma
yapabilirler.
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CN 32

BÝLDÝRME KAÐIDI

Gönderen Belirlenmiþ Ýþletmeci

Toplu gönderiler
Gönderen alýp verme merkezi

Posta no

Yollama tarihi
Uçak ile
Öncelikli

S.A.L

Önceliksiz
o

Varýþ alýp verme merkezi

Yüzeyden
o

Uçuþ n / Tren n /Gemi adý
Transit Ýdaresi (leri)

Kaplar

1 Kap ve
gönderilerin sayý
ve aðýrlýklarý

Kýrmýzý
etiketler

Mor
etiketler

Toplam posta

Sayý

Sayý

Sayý

Gönderileri kapsayan
kaplarýn sayýsý

2 Postada
kayýtlý
gönderilerin
listesi

Gönderiler
Aðýrlýk kg

Gönderileri kapsayan
paketlerin sayýsý

gr

Sayý

Posta içinde bulunan
gönderilerin toplam sayýsý

1

Kayýtlý gönderiler

2

Kayýtlý gönderiler

CN 33 Özel listeleri

Deðer konulmuþ1

Deðer konulmuþ1

CN 16 yol kaðýtlarý1

Mevcut kayýtsýz gönderiler
Özel Ulak

Uçak

Sayý

1

Kayýtlý gönderiler1
Deðer konulmuþ1

Mevcut kayýtlý gönderiler
Ödeme þartlý

Özel Ulak

Uçak

Ödeme Þartlý

CN 65 bordrosu sayýsý
Bir CN 44 bülteni postaya iliºtir
Diðer iþaretler

Sayý

Aðýrlýk

Sayý

Aðýrlýk

Toplam CCRI gönderileri

CCRI torbalarý

3 Servis iºaretleri
CCRI liyaslarý
Postadaki kaplarýn sayýsý
Ýade edilecek kaplarýn sayýsý
Boþ torbalarýn sayýsý

Posta no

Çýkýþ merkezi

Varýþ merkezi

Kap veya
paketlerin sayýsý

4 Postaya konulan
kapalý toplu postalar

Toptan kayýt
Yazýyla

5 Kayýtlý gönderiler

Rakamla

1

Tek tek kayýt
Kayýtlý gönderiler formülün arka yüzüne kaydedilecek
1

Kayýtlý veya deðer konulmuþ gönderi olmadýðýnda "yok" ibaresi koyulacak

Çýkýþ alýp verme merkezi

Varýþ alýp verme merkezi

imza

Ýmza

210 x 297 mm

H 31

Gönderi No

Çýkýþ Merkezi

Düþünceler

Sýra N

Sýra N

o

CN 32 (arka yüzü)

o

Kayýtlý gönderilerin listesi

1

31

2

32

3

33

4

34

5

35

6

36

7

37

8

38

9

39

10

40

11

41

12

42

13

43

14

44

15

45

16

46

17

47

18

48

19

49

20

50

21

51

22

52

23

53

24

54

25

55

26

56

27

57

28

58

29

59

30

60
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Gönderi No

Çýkýþ Merkezi

Düþünceler

MADDE TM 183
Yurtiçi Tarifeye Doðrudan Eriþime Ait Gönderilerin Yollanmasý
1Sözleþmenin 27.4. maddesine göre bir belirlenmiþ iþletmecinin yurtiçi
tarifeye doðrudan eriþime ait gönderileri, ulusal mevzuatlarý gereði varýþ veya
çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan özellikle baþka bir belge
istenmedikçe, usulüne uygun þekilde deðiþtirilmiþ CN 31 bildirme kaðýdý
eþliðinde özel postalarda sevk edilir.
2Deðiþtirilen CN 31 bildirme kaðýdý veya varýþ belirlenmiþ iþletmecisi
tarafýndan istenen diðer dokümanlar, gönderilerin sayýsý, aðýrlýðý ve gerekirse
türünü veya varýþ belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan istenen diðer ek bilgiyi
içerir.
3TM 174. madde hükümleri benzer þekilde CN 31 bildirme kaðýtlarýna
veya varýþ belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan istenen diðer dokümanlara
uygulanýr.
4Belirlenmiþ iþletmeciler, diðer formülleri ve varýþ belirlenmiþ
iþletmecisi isterse yurtiçi tarifeye doðrudan eriþime ait gönderilerin
yollanmasýndaki yöntemleri kullanmak için karþýlýklý anlaþmalýdýr.

MADDE TM 184
Postalarýn Etiketlenmesi
1Torbalarýn etiketi yeterince dayanýklý bezden, plastik maddeden
saðlam kartondan, veya küçük bir tahta parçasýna yapýþtýrýlmýþ parþömen
veya kaðýttan yapýlmalý ve delikli olmalýdýr. Bunlarýn tertibi ve metni iliþik
örneðe uygun ve aþaðýdaki þekilde olmalýdýr.
1.1

Yüzey torbalarý için CN 34

1.2

Uçak torbalarý için CN 35

1.3

Uçakla taþýnan yüzey torbalarý (S.A.L.) için CN 36

2Sýnýrdaþ merkezler arasýndaki iliþkilerde saðlam kaðýttan yapýlmýþ
etiketler kullanýlabilir. Etiketler postalarýn yolda tabi tutulacaðý çeþitli iþlemlere
dayanacak kadar saðlam olmalýdýr.
3Kayýtlý, deðer konulmuþ gönderiler ve/veya bildirme kaðýdý kapsayan
torbalar nar kýrmýzýsý bir etiket taþýmalýdýr.
3.1

Bununla birlikte belirlenmiþ iþletmeciler, karþýlýklý iliþkilerinde kýrmýzý

H 33

etiketleri kullanmama ve güvenlik açýsýndan aralarýnda anlaþtýklarý
baþka bir model seçme hususunda karar vermeye yetkilidirler.
4Ýçinde sadece aþaðýda belirtilen kategorilerde kayýtsýz gönderi
bulunan torbalar için beyaz etiket kullanýlýr:
4.1

Öncelikli gönderiler;

4.2

Yüzey yada uçakla gönderilen mektup ve posta kartlarý;

4.3

Karýþýk gönderiler (Mektuplar, posta kartlarý, gazeteler, süreli yayýnlar
ve diðerleri)

5Göndericiye iade edilenler hariç olmak üzere yayýncýlar veya bayileri
tarafýndan toplu olarak postaya verilen ve sadece yüzeyden gönderilen
gazeteleri kapsayan torbalar için de beyaz etiket kullanýlýr. Sadece bu
kategorideki gönderileri kapsayan torbalar için beyaz etiket üzerinde
"Journaux-Gazeteler" ibaresi veya "JX" iþareti bulunmalýdýr.
6Öncelikliksiz basýlmýþ kaðýtlar, körlere özgü yazýlar ve küçük paket
türünde sadece kayýtsýz gönderilerden oluþan torbalar için açýk mavi etiket
kullanýlýr.
75’de belirtilenler hariç süreli yayýnlarý kapsayan torbalar için de açýk
mavi etiket kullanýlýr. Sadece bu türdeki gönderileri kapsayan torbalar
olduðunda mavi etiket üzerinde "Ecrits périodiques-Süreli yayýnlar" ibaresi
bulunmalýdýr.
8Sadece toplu olarak postaya verilen kayýtsýz gönderileri kapsayan
torbalar için mor bir etiket kullanýlýr.
9Mor çizgiler ve "Doðrudan Eriþim” ibaresi içeren beyaz etiket
Kabul edilen türdeki gönderileri kapsayan kaplar için kullanýlýr.
10Ýçinde yalnýz çýkýþ yerine iade edilen boþ torbalarý kapsayan torbalar
için yeþil bir etiket kullanýlýr.
11Yüzey yolu ile sevk edilen öncelikli bir posta söz konusu olduðunda
CN 34 etiketi, çok kalýn bir karakterle "PRIOR-ÖNCELÝKLÝ" ibaresini
taþýmalýdýr.
12Ýçinde bildirme kaðýdý olan torba veya paketin etiketinde daima belirli
bir þekilde yazýlmýþ "F"harfi bulunur ve postayý oluþturan torba sayýsý
gösterilebilir.
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13Özel ulak gönderiler kapsayan kaplarýn etiketi "Exprès-Özel ulak"
ibaresini veya fiþini taþýmalýdýr. "Exprès-Özel ulak " iþareti CN 35 etiketi
üzerine yazýlmýþ bir metin veya barkod üzerine geldiðinde, "Exprès-Özel ulak
" ibaresini taþýyan daha büyük kalýn bir etiketin torbaya baðlanmasýna izin
verilebilir.
143.7. ve 10 da belirtilen renklerden birinde 5x3 santimetrelik bir fiþle
birlikte beyaz etiket de kullanýlabilir. Ayný þekilde mavi veya mor etiket de
benzer kýrmýzý bir fiþle birlikte kullanýlabilir.
15Bulaþýcý maddeler kapsayan gönderiler ayrý kaplara konur. Her
torbaya TM 130. maddede öngörülen etikete benzer renk ve görünüþte,
ancak delik kapsülü takýlmasýna yetecek kadar büyütülmüþ boyda bir uyarý
fiþi takýlmalýdýr.
16Transit ve varýþ giderlerinden muaf torbalar söz konusu olduðunda,
torba etiketi çok belirgin bir karakterle "muaf "ibaresini taþýmalýdýr.
17Postayý oluþturan her torba zarf veya paketin brüt aðýrlýðý torba
etiketinde veya adres etiketinde belirtilmelidir. Ortak bir torbanýn kullanýlmasý
halinde bu torbanýn aðýrlýðý dikkate alýnmaz. Aðýrlýk yüz gram kesrine eþit
veya 50 kilogramýn üstündeyse bir üst yüz grama tamamlanýr ve aksi
durumunda bir alt yüz grama tamamlanýr. 50 gram ve altýndaki uçak postalarý
için aðýrlýk "0" rakamý ile gösterilir.
18Aracý merkezler, transit kapalý posta torba veya evrak paket
etiketlerine hiçbir sýra numarasý koymamalýdýr.
19Tüm belirlenmiþ iþletmeciler, kap etiketlerinin üzerine UPU S9 teknik
normuna uygun bar kod koymalýdýr.
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CN 34

Türkiye Postalarý

.............................den
................................................................ Ýçin

Posta no
Yollama tarihi
Öncelikli/Önceliksiz
-Toplu gönderi1
Gönderi sayýsý2

Yoluyla
Gemi

Muaf3
kg

Boþaltma limaný

CN 34

...........................den

Türkiye Postalarý

.............................................................. Ýçin
Posta no
Yollama tarihi
Öncelikli/Önceliksiz
-Toplu gönderi1
Gönderi sayýsý2

Yoluyla
Gemi
Boþaltma limaný

Muaf
kg

3

FRLHA IDJKTC CUA5 003 0020 0155

1

Kýrmýzý etiketler üzerinde: Öncelikli/Önceliksiz - Toplu gönderi veya LC/AO - Toplu gönderi
Beyaz etiketler üzerinde: Öncelikli veya LC/AO
Mavi etiketler üzerinde: Önceliksiz veya AO; Ýdareler, "Önceliksiz (AO)" ve "M torbalarý" için iþaretleme kutusu koyma yetkisine sahip
Mor etiketler üzerinde: toplu gönderi

2

Sadece kýrmýzý ve mor etiketler için

3

Sadece kýrmýzý, beyaz, mavi veya yeþil etiketler için "SV (muaf) iþaretleme kutusu koyulmayacak
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CN 34

...................... den

Türkiye Postalarý

Doðrudan eriþim
Posta no
Yollama tarihi

................................................................... Ýçin

Öncelikli/Önceliksiz
Gönderi sayýsý

Yoluyla
Gemi

kg

Boþaltma limaný

CN 34

Türkiye Postalarý

...................... den
Posta no

Doðrudan eriþim
................................................................... Ýçin

Yollama tarihi
Öncelikli/Önceliksiz Yoluyla
Gönderi sayýsý

Gemi
Boþaltma limaný

kg

FRLHA IDJKTC CUA5 003 0020 0155
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Uçak ile

CN 35

Türkiye Postalarý

...................... den
Posta no

................................................................... Ýçin

Yollama tarihi
Öncelikli
-Toplu gönderi1
Gönderi sayýsý2

Hat no
Aktarma havalimaný

Boþaltma havalimaný

Muaf3
kg

Uçak ile

CN 35

Türkiye Postalarý

...................... den
Posta no

................................................................... Ýçin

Yollama tarihi
Öncelikli/Önceliksiz
-Toplu gönderi1
Gönderi sayýsý2

Hat no
Aktarma havalimaný

Boþaltma havalimaný

Muaf3
kg

FRLHA IDJKTC CUA5 003 0020 0155

1

Kýrmýzý etiketler üzerinde: Öncelikli/Önceliksiz - Toplu gönderi veya LC/AO - Toplu gönderi
Beyaz etiketler üzerinde: Öncelikli veya LC/AO
Mavi etiketler üzerinde: Önceliksiz veya AO; Ýdareler, "Önceliksiz (AO)" ve "M torbalarý" için iþaretleme kutusu koyma yetkisine sahip
Mor etiketler üzerinde: toplu gönderi

2

Sadece kýrmýzý ve mor etiketler için

3

Sadece kýrmýzý, beyaz, mavi veya yeþil etiketler için "SV (muaf) iþaretleme kutusu koyulmayacak
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Türkiye Postalarý

...................... den

CN 35

Uçak ile
Doðrudan eriþim

Posta no
................................................................... Ýçin

Yollama tarihi
Öncelikli
Gönderi sayýsý

Hat no

kg

Aktarma limaný

Boþaltma limaný

CN 35

Uçak ile
Doðrudan eriþim

...................... den

Türkiye Postalarý

Posta no
................................................................... Ýçin

Yollama tarihi
Öncelikli
Gönderi sayýsý

Hat no
Aktarma havalimaný

Boþaltma havalimaný

kg

FRLHA IDJKTC CUA5 003 0020 0155
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Türkiye Postalarý

...................... den
Posta no

CN 36

................................................................... Ýçin

Yollama tarihi
Önceliksiz
-Toplu gönderi1
Gönderi sayýsý2

Hat no
Aktarma havalimaný

Boþaltma havalimaný

Muaf3
kg

...................... den

Türkiye Postalarý

S.A.L.
Uçak ile yüzey

Posta no

S.A.L.
Uçak ile yüzey

CN 36

................................................................... Ýçin

Yollama tarihi
Önceliksiz
-Toplu gönderi1
Gönderi sayýsý2

Hat no
Aktarma havalimaný

Boþaltma havalimaný

Muaf3
kg

FRLHA IDJKTC CUA5 003 0020 0155

1

Kýrmýzý etiketler üzerinde: Öncelikli/Önceliksiz - Toplu gönderi veya LC/AO - Toplu gönderi
Beyaz etiketler üzerinde: Öncelikli veya LC/AO
Mavi etiketler üzerinde: Önceliksiz veya AO; Ýdareler, "Önceliksiz (AO)" ve "M torbalarý" için iþaretleme kutusu koyma yetkisine sahip
Mor etiketler üzerinde: toplu gönderi

2

Sadece kýrmýzý ve mor etiketler için

3

Sadece kýrmýzý, beyaz, mavi veya yeþil etiketler için "SV (muaf) iþaretleme kutusu koyulmayacak

H 40

Türkiye Postalarý

...................... den
Posta no

................................................................... Ýçin

Yollama tarihi
Önceliksiz
Gönderi sayýsý

Hat no

kg

Aktarma havalimaný

...................... den

CN 36
S.A.L.
Uçak ile yüzey Doðrudan eriþim

Posta no

Türkiye Postalarý

CN 36
S.A.L.
Uçak ile yüzey Doðrudan eriþim

Boþaltma havalimaný

................................................................... Ýçin

Yollama tarihi
Önceliksiz
Gönderi sayýsý

Hat no
Aktarma havalimaný

Boþaltma havalimaný

kg

FRLHA IDJKTC CUA5 003 0020 0155
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MADDE TM 185
Bar Kodlarýn Kullanýlmasý
1Belirlenmiþ iþletmeciler, uluslararasý posta servislerinde
bilgisayarlarca tanýnan barkodlarý, takip ve araþtýrma amaçlý tek bir tanýtým
sistemini veya diðer tanýtým araçlarýný kullanmaya yetkilidir. Ayrýntýlarý Posta
Ýþletme Konseyi tarafýndan belirlenmiþtir.
2Uluslararasý posta iþlemlerinde barkod kullanmaya karar veren
belirlenmiþ iþletmeciler Posta Ýþletme Konseyi tarafýndan belirlenen teknik
özelliklere baðlý kalmak zorundadýrlar. Barkodlarda alýp-verme merkezlerinin
belirtilmesinde TM 169.3. maddede ifade edilen kurallar izlenmelidir.
3Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisinin uluslararasý mektup postasý
gönderilerine 13 karakterli standart UPU barkodu eklenmiþ bir tanýmlayýcý
kullanmasý durumunda, bir tek tanýmlayýcý uygulanýr. Bu tanýmlayýcý S10c
UPU standardýna ( Posta gönderilerinin tanýmlanmasý-Kýsým C: Mektup
postasý özel ürünleri için 13 karakterli tanýmlayýcý) uygundur ve bar kod
biçiminde insan gözünün okuyabileceði büyüklükte gönderi üzerine
yapýþtýrýlmalýdýr.
4Aracý belirlenmiþ iþletmecilerin ve/veya varýþ
belirlenmiþ
iþletmecilerinin mektup postasý gönderilerine bar kodlu yeni bir etiket
uygulamasý durumunda bu etiketi gönderici adresi veya iade adresinin
kapanmasýný engelleyecek tarzda yapýþtýrmalýdýr ve :
4.1
4.2

çýkýþ ülkesinde uygulanan tanýmlayýcýya uygun olmalýdýr;
çýkýþ ülkesinde uygulanan tanýmlayýcýnýn hiç bir bölümünü
kapatmayacak tarzda yapýþtýrýlmalýdýr.

54.2’de belirtilen hükümlere uygun olarak yeniden etiketlenmiþ mektup
postasý gönderilerinin baþka bir belirlenmiþ iþletmeciye sevk edilmesi veya
çýkýþ ibelirlenmiþ iþletmecisine iade edilmesi durumunda, yeni etiketi
uygulayan belirlenmiþ iþletmeci eðer yeni bar kod 13 karakterli UPU
standardýna eþitse yeni etiketi çýkarabilir veya gönderinin sevkinden önce
okunmaz hale getirebilir.
6Varýþ gideri hesaplarýný özel posta trafiklerine iliþkin tahminlere
dayalý olarak düzenleyen veya verilen posta trafiðinde yýlda 100 tondan fazla
mektup postasý gönderisi sevk eden belirlenmiþ iþletmeciler, tüm posta
kaplarýnýn üzerinde (uçak gönderileri, S.A.L. Gönderileri ve yüzeyden
yollanan gönderiler için oluþturulan kaplar dahil) UPU S9 standardýna uygun
tanýmlayýcýyý kullanmalýdýrlar ve
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6.1
giden tüm postalar için S9 tanýmlayýcýsý dahil UPU standartlý
önbildirim elektronik mesajlarýný, UPU standart kap kodlarýný kullanarak kap
tipini ve gerektiðinde, UPU S10C normuna uygun olarak kayýtlý gönderiler,
deðer konulmuþ gönderiler ve teslimi kayýtlý gönderiler için düzenlenen
kaplara uygulanan tanýmlayýcýlarý UPU Teknik Normlar Rököyünde belirtildiði
þekilde;
6.2
UPU standart kodlarý kullanýlarak kap tipini ve ön bildirimi elektronik
yolla iletilen gelen postalar için UPU standart elektronik doðrulama
mesajlarýný
Iletmelidirler.
76’da belirtilen miktar, 2011’de 75 ton 2012’de 50 ton ve 2013’de 25
ton olarak deðiþtirilecektir .

MADDE TM 186
Postalarýn Yollanmasý
1-

Kapalý postalar, mümkün olduðunca direkt bir yoldan gönderilir.

2Posta birçok torbadan oluþtuðu takdirde, torbalar mümkün oldukça
bir arada bulunmalý ve ayný postayla yollanmalýdýr.
3Aracý belirlenmiþ iþletmeci için özel bir masraf gerektirmiyorsa, çýkýþ
belirlenmiþ iþletmecisinin yolladýðý kapalý postalarýn izleyeceði yolu
belirlemeye yetkisi vardýr. Sevk yoluna iliþkin bilgiler CN 37, CN 38 veya CN
41 bordrolarýna ve CN 34, CN 35 veya CN 36 etiketlerine yazýlýr.
4Transit ülke belirlenmiþ iþletmecisince kendi postalarýnýn
taþýnmasýnda kullanýlmasý kaydýyla kapalý uçak postalarý çýkýþ ülkesi
belirlenmiþ iþletmecisince istenmiþ olan uçuþla yollanmalýdýr. Bu mümkün
deðilse aktarma için de zaman yetersiz ise çýkýþ ülkesi belirlenmiþ iþletmecisi
haberdar edilmelidir.
5Bir veya birden çok belirlenmiþ iþletmeci aracýlýðýyla iki belirlenmiþ
iþletmeci arasýnda düzenlenen kapalý postalarýn alýnýp verilmesi hizmetinde
deðiþiklik olmasý durumunda,çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi bu belirlenmiþ
iþletmecilei durumdan haberdar eder.
6Postalarýn sevk yolunda bir deðiþiklik olmasý durumunda, izlenecek
yeni yol, önceden transiti gerçekleþtiren belirlenmiþ iþletmecilere
bildirilmelidir. Eski yol, hatýrlanmasý açýsýndan bundan böyle transiti
gerçekleþtirecek olan yeni belirlenmiþ iþletmeciye bildirilir.
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PROT MADDE TM XIV
Postalarýn Yollanmasý
1Azerbaycan, Bolivya, Estonya, Letonya, Özbekistan, Tacikistan ve
Türkmenistan, sadece uçak postalarýnýn CN35 torba etiketleri ve CN38
teslim bordrolarýnda belirtilen posta hatlarý ile ilgili hükme uygunluk gösteren
taþýma giderlerini kabul eder.
2Bu maddenin 1’i göz önünde bulundurarak, Amerika Birleþik
Devletleri, Fransa, Yunanistan, Ýtalya, Senegal ve Tayland kapalý uçak
postalarýnýn sevkini sadece TM 186.4. maddede öngörülen þartlarda
saðlayacaklardýr.

MADDE TM 187
Uçak Postalarýnýn ve Uçakla Taþýnan
Yüzey Postalarýnýn (S.A.L.) Aktarýlmasý
1Ýlke olarak, çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi kendi tercihine göre,
postalarýný, transit havaalanýnda ayný havayolu ya da farklý havayollarýnýn
uçaklarý arasýnda doðrudan aktarýlmak üzere yollayacaktýr.
2Uçaklararasý transferin mümkün olmadýðý durumlarda, aktarma
transit havaalanýnýn olduðu ülkenin belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan
gerçekleþtirilecek ve transit iþlemleri ücretlerine tabi olacaktýr.
3Çýkýþ ülkesinden ayrýlýþýnda taransit havaalanýnda ayný havayolu
þirketinin uçaklarý arasýndaki doðrudan aktarma transit iþleme giderlerine
tabi deðildir.
41’de sözü edilen durumlarda, çýkýþ ve varýþ belirlenmiþ iþletmecileri
ile uçak þirketi daha önceden aralarýnda anlaþmýþlarsa,aktarmayý
gerçekleþtirecek uçak þirketi, gerektiðinde Madde TM 191’e uygun olarak
orijinal CN 38 veya CN 41 yerine geçecek özel bir posta teslim bordrosu
düzenlemeye yetkilidir. Ýlgili taraflar izlenecek yöntem ve kullanýlacak formül
konusunda karþýlýklý olarak anlaþýrlar. Posta torbalarý üzerinde tercihen, uçak
postasý taþýmasý için kullanýlan etiketlere ek olarak, bir CN 42 etiketi de
taþýmalýdýr.
5Bir belirlenmiþ iþletmeciden yollanan yüzey postalarý uçakla baþka
bir belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan yeniden yollandýðý zaman, bu yeniden
yollama koþullarý ilgili belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda yapýlan özel bir
anlaþma tarafýndan belirlenir.
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Posta

CN 42

Direkt Aktarma

148x90 mm

MADDE TM 188
Uçak Postalarýnýn Belirlendiði Þekilde Direkt Aktarýlmamasý
Durumunda Alýnacak Önlemler
1Dokümanlarda direkt olarak aktarýlmasý gereken postalarýn, aktarma
havaalanýnda öngörülen uçuþla ileriye sevki saðlanamadýðýnda uçak þirketi,
hemen bu postalarý en çabuk yoldan (uçak veya yüzey) ileriye sevkedilmeleri
için aktarma havaalanýndaki posta personeline teslim eder.
2-

Bu durum, aþaðýdaki hallerde uygulanmaz:

2.1

Postalarý yollayan belirlenmiþ iþletmeci, postalarýn ileriye bir sonraki
uçuþla sevkedilmesini saðlamak için gerekli tedbirleri almýþsa;

2.2

2.1’de belirtilen tedbirlerin alýnmamýþ olmasý halinde postalarýn
teslimiyle görevli uçak þirketi aktarma havaalanlarýna geliþlerini
izleyen 24 saat içinde bunlarý ileriye sevk ettirebilecek durumda
olduðunda ,

31’de belirtilen durumda ileriye sevki saðlamýþ olan merkez özellikle
bu postayý kendisine teslim eden uçak servisini ve varýþ yerine kadar sevkte
kullanýlan yollarý da (hava veya yüzey yolu) belirtmek suretiyle CN 43
gerçekleme bülteniyle her postanýn çýkýþ merkezini haberdar etmekle
yükümlüdür.
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MADDE TM 189
Deneme Bültenlerinin Düzenlenmesi
1Posta yollanmasýnda en uygun yolu ve süreyi saptamak amacýyla
çýkýþ alýp verme merkezi bu postanýn varýþ merkezine, bir CN 44 deneme
bülteni gönderebilir. Bu bülten postaya konmalý ve böyle bir þeyin varlýðý, 4
no'lu tablonun (CN 32 bildirme kaðýdýnýn 3. tablosu) bölümündeki uygun
kutucuða bir çarpý ile belirtildiði CN 31 bildirme kaðýdýna iliþtirilmelidir. Posta
geldiðinde CN 44 bülteni yoksa varýþ merkezi bültenin ikinci bir nüshasýný
düzenlemelidir. Varýþ merkezi tarafýndan usulünce tamamlanan deneme
bülteni ya belirtilen adrese ya da böyle bir talimat bulunmadýðýnda
düzenleyen merkeze en çabuk yoldan (hava veya yüzey) geri gönderilir.
2En uygun yolu ve bir belirlenmiþ iþletmeci aracýlýyla açýktan
gönderilen gönderilerin ulaþým süresini belirlemek için çýkýþ alýp verme
merkezi, bu gönderilerin varýþ belirlenmiþ iþletmecisine bir CN 44 deneme
bülteni gönderebilir. Bu bülten, ön yüzünün sað üst köþesinde "CN 44" ibaresi
taþýyan bir zarfýn içine konulmalýdýr. Varýþ Merkezi tarafýndan usulünce
tamamlanan deneme bülteni, en kýsa yoldan (uçak veya yüzey) geri
gönderilir.
3Her defasýnda varýþ belirlenmiþ iþletmecisi önemli gecikmeleri tespit
ettiðinde ve daha hýzlý bir yol bulduðunda, CN 44 deneme bülteni
düzenleyebilir ve kapalý postalarda olduðu gibi bin baþka belirlenmiþ
iþletmecisi aracýlýðýyla açýktan gönderilen gönderiler için en uygun yolu
tavsiye edebilir. Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi varýþ merkezinin isteðini dikkate
almak zorundadýr.
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Gönderen Belirlenmiþ Ýþletmeci

DENEME BÜLTENÝ

CN 44

Tarih
En uygun güzergahýn belirlenmesi
Bir mektup ya da koli postasý için
Açýktan yollanan gönderiler için
Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi

Ýade edileceði yer

Bilgiler
Usulüne uygun olarak doldurulacak ve en kýsa yoldan iade edilecektir. (uçak veya yüzey)

Gönderen merkez tarafýndan doldurulacak
Mektup postasý - Öncelikli/uçak

Posta

Uçak kolisi

Mektup postasý - S.A.L.

No

Koli - S.A.L.
Gönderen Merkez

Yollama tarihi

Varýþ Merkezi
Uçuþ n

Mektup postasý Önceliksiz/yüzey
Koli - yüzey

o

Uçak ile
No

Yollama þekli

Tren ile
Gemi adý
Gemi ile

Ýmza

Varýþ Merkezi tarafýndan doldurulacak
Postayý alan Merkez

Varýþ

Varýþ tarihi

Saat
Uçuþ n

o

Uçak ile
No

Varýþ þekli

Tren ile
Gemi adý
Gemi ile

Diðer bilgiler

Ýmza

210 x 297 mm
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MADDE TM 190
Postalarýn Teslimi
1-

Öncelikli postalar ve yüzey postalarý

1.1

Ýlgili belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda özel bir anlaþma hariç, postanýn
ilgili iki merkez arasýnda teslimi, bir CN 37 teslim bordrosu ile yapýlýr.
Bu bordro iki nüsha olarak düzenlenir. Birincisi teslim alan merkezde,
ikincisi ise teslim eden merkez adýna düzenlenir. Teslim alan merkez,
teslim bordrosunun ikinci nüshasý üzerine imza verir ve bu nüshayý
en çabuk yoldan (uçak veya yüzey) geri yollar.

1.2

Postanýn iki merkez arasýnda teslimi bir taþýma servisi aracýlýðý ile
yapýlmasý halinde CN 37 teslim bordrosu 3 nüsha olanak
düzenlenebilir. Bu durumda birinci nüsha teslim alan merkeze aittir ve
posta ile birlikte yollanýr. Ýkincisine taþýma servisinin imzasý alýnýr ve
teslim eden merkezde kalýr, üçüncüsü teslim alan merkez
imzaladýktan sonra taþýma servisince saklanýr.

1.3

Postalarýn taþýnmasý, refakat personelinin katkýsý olmadan bir taþýma
aracý ile yapýlmasý halinde CN 37 teslim bordrosu 3 nüsha olarak
düzenlenebilir. Ýlk 2 nüsha posta ile birlikte gönderilir ve üçüncü
nüsha teslim eden merkezde saklanýr. Birinci nüsha teslim alan
merkezde kalýr, bu merkez ikinci nüshayý usulünce imzalayarak
teslim eden merkeze en çabuk yoldan geri gönderir.

1.4

Bazý belirlenmiþ iþletmeciler, kendi iç organizasyonlarý nedeni ile,CN
37 bordrolarýnýn mektup postalarý için ayrý, koli postalarý için ayrý
düzenlenmesini isteyebilir.

1.5

Postanýn iki merkez arasýnda teslimi, bir denizcilik servisi aracýlýðýyla
yapýlýrsa teslim eden alýp verme merkezi, CN 37 teslim bordrosundan
dördüncü nüsha düzenleyebilir. Teslim alan alýp verme merkezi de
bunu onaylayarak geri gönderir. Bu durumda, üçüncü ve dördüncü
nüshalar posta ile birlikte yollanýr. CN 37 bordrosunun bir nüshasý,
boþaltma limanýnda teslim alan alýp verme merkezine veya Ýdari
merkezine önceden uçakla veya elektronik mektupla yada diðer
uygun telekomünikasyon araçlarýyla gönderilir.

2-

Uçak postalarý ve uçakla taþýnan yüzey postalarý (S.A.L.)

2.1

Havaalanlarýnda teslim edilecek postalara her uðrak yeri için beþ
nüsha olmak üzere uçak postalarý için CN 38 teslim bordrosu veya
uçakla taþýnan yüzey postalarý (S.A.L.) için de CN 41 teslim bordrosu
düzenlenir.
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2.2

CN 38 veya CN 41 bordrosunun bir nüshasý uçak þirketi veya yer
hizmetleriyle görevli þirket tarafýndan postalarýn teslimi karþýlýðýnda
imzalanarak gönderici merkezde kalýr.

2.3

CN 38 veya CN 41 bordrolarýnýn iki nüshasý yükleme havaalanýnda
postalarý taþýyan þirket tarafýndan saklanýr.

2.4

CN 38 veya CN 41 bordrolarýnýn iki nüshasý CN 45 zarfý içerisine
konur. Bunlar, uçaðýn uçuþ torbasýnda veya uçak belgelerinin
konduðu baþka bir özel torbada taþýnýrlar. Postalar boþaltma
havaalanýna geldiðinde birinci nüshasý postalarýn teslimi karþýlýðýnda
usulünce imzalattýrýlarak postalarý taþýyan uçak þirketinde kalýr. Ýkinci
nüshasý CN 38 veya CN 41 bordrosunun gönderildiði posta
merkezine ait postalar ile birlikte yollanýr.

2.5

2.4 de öngörülen iki nüsha hemen elde edilemediðinde uçak þirketi
tarafýndan elektronik olarak gönderilen CN 38 veya CN 41 teslim
bordrolarý, varýþ alýp verme merkezince kabul edilebilir. Bu durumda
CN 38 veya CN 41 bordrolarýnýn iki nüshasý kabul belirlenmiþ
iþletmecisine teslim edilmeden önce varýþ havaalanýnda uçak þirketi
temsilcisi tarafýndan imzalanýr. 2.5.1 ve 2.5.2. maddelerde belirtilen
durumlar dýþýnda, bir nüsha alýcý belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan
posta alýndýsý olarak imzalanýr ve uçak þirketi tarafýndan saklanýr.
Ýkinci nüsha, her halükarda, CN 38 veya CN 41 bordrosunun
gönderildiði posta merkezine kadar postalarýn beraberinde bulunur.

2.5.1

Taþýma þirketlerinden aldýklarý postalar için elektronik bir doküman
sistemi geliþtirmiþ olan belirlenmiþ iþletmeciler, Madde 2.5 te
açýklanan CN 38 ve CN 41 iþlemleri yerine bu sistemin doküman
kayýtlarýný kullanabilirler. CN 38 ve CN 41 formlarýnýn imzalý
fotokopileri yerine, postalarý teslim alan belirlenmiþ iþletmeci taþýma
þirketine aldýðý posta için elektronik veri kaydýnýn bir örneðini verebilir.

2.5.2. Alternatif olarak, postalar ve teslim bordrolarý için EDI mesajlarý alýp
veren belirlenmiþ iþletmeciler 2.5 de açýklanan CN 38 yada CN 41
iþlemleri yerine EDI alýndý mesajlarýný kullanabilirler. CN 38 ve CN 41
formlarýnýn imzalý fotokopileri yerine, postalarý teslim alan belirlenmiþ
iþletmeci EDI alýndý mesajý iletebilirler.
2.6

Dokümaný düzenleyen merkezle onu alan merkez arasýnda CN 38
veya CN 41 teslim bordrolarýnýn sistematik olarak yollanmasý için
elektronik mektup veya diðer uygun telekomünikasyon yöntemlerinin
kullanýlmasý için belirlenmiþ iþletmeciler kendi aralarýnda
anlaþabilirler.
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2.7

Postalar uçakla yollanmak üzere aracý bir belirlenmiþ iþletmeciye
yüzey yoluyla gönderildiði taktirde aracý merkez adýna bir CN 38
veya CN 41 teslim bordrosu eklenir. Yüzeyden sevkedilen uçak
postalarý için varýþ ülkesine de bir CN 38 ve CN 41 teslim bordrosu
düzenlenir.

3Postalar iyi durumda teslim edilmelidir. Bununla birlikte bir posta
hasar ve çalýnma nedeniyle reddedilemez.
4CN 37, CN 38 ve CN 41 bordrolarý elektronik yoldan elde edilebiliyor
ve belirlenmiþ iþletmeci personeli aracýlýðý olmaksýzýn taþýma þirketine veya
bunun temsilcisine gönderiliyorsa ve bu bordrolar orada dökülüyorsa, taþýma
iþlemine katýlan belirlenmiþ iþletmeciler veya þirketler teslim bordrolarýný
imzalamamakta anlaþabilirler.
51-4'e kadar öngörülen hükümler toplu gönderi postalarýna da
uygulanýr.
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Saat

Hareket tarihi

229x162 mm

Uçuþ no

Uçak Þirketi

Boþaltma havalimaný

CN 38, CN 41 ve CN 47
BORDROLARINI YOLLAMA ZARFI

Tarih damgasý

CN 45

MADDE TM 191
CN 37, CN 38 veya CN 41 Teslim Bordrolarýnýn
Düzenlenmesi Ve Kontrolü
1Torba etiketlerinde ve kayýtlardaki bilgiler esas alýnarak teslim
bordrolarý düzenleniþ þekline göre doldurulur. Her postaya ait torba ve
kaplarýn toplam sayýsý ve aðýrlýklarý (varýþ giderlerinden muaf torbalar dahil)
türlerine göre toptan olarak kaydedilir. Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecileri
isterlerse her torbanýn tek tek kaydedilmesine karar verebilirler. Bununla
birlikte, tüm aracý veya transit ülkeler, çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisinin ve varýþ
merkezinin bilgilerini ve çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan belirlenen
kap ve torba numaralarýný muhafaza ederek her transit postayý ayrý ayrý
kaydetmelidir. Kýrmýzý etiket iliþtirilen torbalarýn sayý ve aðýrlýðý da
belirtilmelidir ve kýrmýzý etiket iliþtirilen torbalarýn belirlenmesi için teslim
bordrosunun " Observations- Düþünceler" sütununa "R" harfi konmalýdýr.
Örnek
Kayýt
Sayý
Posta No

1
1
2

Çýkýþ
Merkezi

2
LONDON FS
"

Varýþ
Merkezi

3
ROTTERDAM
"

Mektup
postasý
kaplarý1
4

Kaplarýn vs. brüt aðýrlýðý
Koli
torbalarý
ve kap
dýþý
torbalar2
5

6
44

Mektup
Boþ
torba
konulan
torbalar
6

Koli

7

8
kg2

kg2

88,3
351,7

Boþ
kaplar

9
kg2

Düþünceler

10
R.M torba=1
M torba=10

2Yüzey yoluyla sevk edilen öncelikli postalarýn varlýðý CN 37
bordrosunun "Observations -Düþünceler" sütununda "PRIOR - ÖNCELÝKLÝ"
ibaresiyle belirtilir.
33.1

Bundan baþka CN 38 bordrosuna aþaðýdakiler kaydedilir:
Toplayýcý torbaya konulmuþ postalar, böyle bir torbaya konulduklarý
belirtilerek, tek tek;

3.2

CN 28 zarfý içindeki postalar

4CN 38 veya CN 41 bordrosunda yazýlý bilgilerde hata gören her aracý
veya varýþ merkezi bunlarý derhal düzeltir ve CN 43 gerçekleme kaðýdýyla son
çýkýþ alýp verme merkezi ile postayý düzenleyen alýp verme merkezine hemen
bildirir. Belirlenmiþ iþletmeciler elektronik mektup sistemi ile yada uygun
baþka bir telekomünikasyon yolunu kullanarak düzensizlikleri bildirmek için
anlaþmaya varabilirler.
5Yollanan postalar, posta servisince mühürlenen konteynerlere
konulduðunda, her konteynerin sýra ve mühür numarasý CN 37, CN 38 veya
CN 41 bordrosunda bu amaçla ayrýlmýþ bölüme iþaret koymak suretiyle
kaydedilir.
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TESLÝM BORDROSU
Yüzey yoluyla sevk edilen

Çýkýþ Belirlenmiþ Ýþletmecisi
Bordronun çýkýþ alýp verme merkezi

CN 37
Seri n

Tarih

Bordronun varýþ merkezi

o

Tren ile
Gemi ile
o
Motorlu bir araç
ile
Hareket tarihi

Öncelikli
Tren n o

Saat

Önceliksiz

/ Araç n o

Gemi adý

Sevk Yolu

Mühür n

Boþaltma limaný

Þirket

Konteyner no

Mühür no

o

Konteyner kullanýlmasý durumunda

Kayýt
Sayýsý
Posta No

1

Çýkýþ
Merkezi

Varýþ

Merkezi

2

3

Mektup
postasý
kaplarýnýn1

4

Kaplarýn vs. brüt aðýrlýðý

Koli
kaplarý
ve kap
dýþý
torbalarýnýn1

Boþ
torba
konulan
torbalarýnýn2

5

Mektup
postasý

6

7
3

Boþ
kaplar

8
kg

3

9
kg

Düþünceler

10

3

Toplamlar

3

2

1

M torbalarýnýn ve/veya kap dýþýndaki kolilerin sayýsý "Düþünceler" sütununda belirtilmelidir
Ýade diðer boþ kaplar dahil
Ondalýk kesirle kg.

kg

Koli
postasý

Gönderen alýp verme merkezi

Taþýma Þirketi Memuru

Varýþ alýp verme merkezi

Ýmza

Tarih ve imza

Tarih ve imza

210 x 297 mm
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TESLÝM BORDROSU

Çýkýþ Belirlenmiþ Ýþletmecisi

CN 38

Uçak postalarý
Bordronun çýkýþ alýp verme merkezi

Seri no

Tarih

Bordronun varýþ merkezi
Uçuþ no

Öncelikli
Hareket tarihi

Direkt aktarma havalimaný

Boþaltma havalimaný

Konteyner kullanýlmasý durumunda
Konteyner no
Mühür no

Konteyner no

Mühür no

Konteyner no

Konteyner no

Mühür no

Mühür no

Uçak ile
Saat

Kayýt
Sayýsý

Posta N

o

1

Çýkýþ
Merkezi

Varýþ
Merkezi

Mektup
postasý
kaplarýnýn1

2

3

4

Kaplarýn vs. brüt aðýrlýðý

Koli
APS
kaplarý ve kaplarýnýn
kap
dýþýndaki
kolilerin

5

Mektup
postasý

6

Koli
postasý

7
kg1

APS

8
kg1

Düþünceler
(M torbalarýnýn
ve/veya kap dýþý
kolilerin sayýsý
dahil)

9

10

kg1

Toplamlar
Gönderen alýp verme merkezi

Taþýma þirketi memuru

Varýþ alýp verme merkezi

Ýmza

Tarih ve imza

Tarih ve imza

210 x 297 mm
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TESLÝM BORDROSU

Çýkýþ Belirlenmiþ Ýþletmeci

CN 41

Uçakla taþýnan yüzey postalarý (S.A.L.)
Bordronun çýkýþ merkezi

Seri no

Tarih

Bordronun varýþ merkezi
Uçuþ no

Hareket tarihi

Direkt aktarma havalimaný

Boþaltma havalimaný

Konteyner kullanýlmasý durumunda
Konteyner no
Mühür no

Konteyner no

Mühür no

Konteyner no

Konteyner no

Mühür no

Mühür no

Saat

Kayýt
Sayýsý

Posta No

1

Çýkýþ
Merkezi

Varýþ
Merkezi

2

3

Kaplarýn brüt
aðýrlýðý
Mektup
Koli
Mektup
Koli
postasý
kaplarý ve postasý
postasý
kaplarýnýn kap
dýþýndaki
kolilerin
4

5

6

Ondalýk kesirle Kg.

kg1

Düþünceler
(M torbalarý ve/ veya kap dýþý
kolilerin sayýsý dahil)

7

8

kg1

1

Toplamlar
Gönderen alýp verme merkezi

Taþýma þirketi memuru/havalimaný memuru

Varýþ alýp verme merkezi

Ýmza

Ýmza

Tarih ve imza

210 x 297 mm
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TM 192
CN 37, CN 38 Veya CN 41 Teslim Bordrosunun Çýkmamasý
1CN 37 teslim bordrosunun çýkmamasý halinde, postayý teslim alan
merkez, alýnan postaya göre üç nüsha halinde bir teslim bordrosu
düzenlemek zorundadýr. Ýki nüshasý bir CN 43 gerçekleme bülteni eþliðinde
postanýn alýndýðý merkeze gönderilir. Bu merkez de inceleme ve imzadan
sonra bir nüshasýný iade eder.
2Posta, varýþ havaalanýna veya baþka bir havacýlýk iþletmesiyle ileri
yollamayý saðlayacak olan aracý havaalanýna CN 38 veya CN 41 bordrosu
olmaksýzýn gelirse, bu havaalanýnýn baðlý olduðu belirlenmiþ iþletmeci,
postanýn alýndýðý havacýlýk iþletmesi memurunca usulüne uygun imzalanan
bu belgeyi re'sen düzenler. Durum düzenlenen CN 43 gerçekleme bülteni
eþliðinde iki nüsha CN 38 bordrosu ile bildirilir ve bu sorumlu merkezden
usulüne uygun kabul edilmiþ bir kopyasýnýn kendisine iadesini ister.
3CN 38 ya da CN 41 teslim bordrosu yoksa, postayý alan belirlenmiþ
iþletmeci uçak þirketi tarafýndan düzenlenmiþ CN 46 yerine geçen bordroyu
kabul etmek zorundadýr. Durum, teslim bordrosunun yerine geçen CN 46
bordrosunun iki nüshasý ile birlikte CN 43 gerçekleme bülteni eþliðinde çýkýþ
merkezine bildirilir.
4Belirlenmiþ iþletmeciler, elektronik mektup ya da bir baþka uygun
telekomünikasyon yolu kullanarak CN 38 veya CN 41 bordrosunun olmamasý
durumunu çözümlemekte anlaþmaya varabilirler.
5Varýþ havaalanýndaki alýp verme merkezi veya bir baþka taþýyýcý ile
sevkeden sorumlu aracý havaalaný CN 43 gerçekleme bülteni
düzenlemeksizin, ilk taþýyýcý tarafýndan saðlanan ve merkezinden itibaren
sevk havaalanýna kadar elektronik olarak yollanan ve postanýn boþaltýldýðý
havaalaný temsilcisince imzalanan bir CN 38 veya CN 41 bordrosunu kabul
edebilir.
6Yükleme havaalaný belirtilmemiþse, gerçekleme bülteni postayý
kendisi için aracýlýk yaptýðý merkeze yollamakla görevli postayý gönderen
merkeze direkt olarak gönderilir.
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YEDEK TESLÝM BORDROSU

Yedek bordronun çýkýþ havayolu þirketi

CN 46

Tarih
Yedek bordronun çýkýþ havalimaný

CN 38
CN 41
Mevcut postalarla ilgili düþünceler

Postalarýn çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi

Konteyner kullanýlmasý durumunda
Konteyner no
Mühür no

Konteyner no

Mühür no

Konteyner no

Konteyner no

Mühür no

Mühür no

Mevcut postalarýn CN 35, CN 36, CP 84 veya CP 85 etiketlerine göre tanýmý
Havalimaný
Posta
no

Çýkýþ
Merkezi

Varýþ
Merkezi

Uçuþ no

Aktarma

Boþalt- Postalarýn
ma
tarihi

Kaplarýn sayýsý
Mektup Koli

APS/ Brüt
aðýrlýk
diðer
gönderiler

Toplamlar

Postalarýn sevki
o

Yükleme havalimaný

Uçuþ n

Boþaltma havalimaný

Postalarýn varýþ merkezi

Yükleme havalimanýndaki
Uçak Þirketi
Ýmza

1

Boþaltma havalimanýndaki
Uçak Þirketi
Ýmza

Hareket tarihi

Postalarýn varýþ belirlenmiþ iletmecisi
Tarih ve imza

Kg ondalik olarak belirtilecektir

210 x 297 mm
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CN 46 Yedek Teslim Bordrosunun kullaným ilkeleri
Aþaðýdaki yönergeler, taþýyýcý havayolu þirketleri arasýnda doðrudan aktarma konusu olan bir
postanýn CN38 veya CN 41 orijinal bordrolarý olmadan aktarma havalimanýna ulaþmasý
durumunda belirlenmiþ iþletmeciler ve havayolu þirketleri tarafýndan uyulmasý gereken ilkelerdir:
1-

Bir uçak veya S.A.L. postasý CN 38 veya CN 41 teslim bordrosu eksik olarak havayolu
þirketine ulaþtýðýnda CN35, CN36, CP 84 ve/veya CP 85 etiketleri eþliðinde postayý teslim
alan havayolu þirketi, UPU ve IATA iþbirliðiyle hazýrlanan modele uygun bir yedek teslim
bordrosu düzenler.

2-

Düzenlenecek kopya sayýsý duruma göre deðiþkenlik gösterir. Havayolu þirketlerince
arþivleme ve hesaplaþma için istenenler dýþýnda aþaðýda belirtilen sayýda kopya
öngörülmektedir:
- Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi için bir kopya,
- Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi için veya postanýn aracý idare ile iletildiði durumda aracý
idare için iki
kopya
- Postanýn doðrudan aktarýlmasý durumunda postanýn verildiði her bir havayolu þirket
için üçer kopya

.
3-

Postayý yedek teslim bordrosu eþliðinde alan belirlenmiþ iþletmeci, yedek teslim
bordrosunun bir kopyasýný postanýn varýþ durumunu orijinal belgeler olmadan gösteren
bir CN 43 gerçekleme bültenine ekli olarak varýþ idaresine göndermekle yükümlüdür.

4-

Üzerinde anlaþmaya varýlan modele uygun yedek teslim bordrosunu basma iþi havayolu
þirketinin sorumluluðundadýr. Formun orijinali ve kopyalarý beyaz renkli olmak
zorundadýr.

5-

Belirlenmiþ iþletmeciler, hesaplarýn havayolu þirketlerine ödenmesi için varýþ merkezi
tarafýndan usulünce imzalanmýþ yedek teslim bordrosunu kabul etmek zorundadýr.
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MADDE TM 193
Postalarýn Kontrolü
1-

Postayý alan her merkez;

1.1

Postayý oluþturan ve teslim bordrosuna kayýtlý torbalarýn çýkýþ ve varýþ
yerlerini;

1.2

Kýrmýzý etiketli torbalarýn kapatýlma ve tertip þekillerini;

1.3

Teslim bordrosu üzerinde yer alan bilgilerin doðruluðunu kontrol
etmelidir.

2CN 34, CN 35 veya CN 36 etiketinde belirtilen aðýrlýk örnekleme veya
sistematik olarak kontrol edilir. Tespit edilen gönderi sayý veya aðýrlýðý:
2.1

Uçak veya uçakla taþman yüzey postalarý (S.A.L.) torba aðýrlýðý 200
gram veya daha az ,

2.2

Uçak postalarý, öncelikli postalar veya toplu gönderi postalarýnýn
torba aðýrlýðý 100 gram veya daha az

2.3

CCRI gönderilerinin sayýsý 20 den veya aðýrlýðý 100 gram veya daha
az farklýlýk göstermesi halinde çýkýþ merkezinin verileri geçerli sayýlýr.

3Aracý merkez veya varýþ merkezi bir torbanýn belirtilen aðýrlýðý ile
gerçek aðýrlýðý arasýnda farklýlýk tespit ettiðinde veya CCRI gönderilerinin
gerçek aðýrlýk veya gerçek sayýlarýyla belirtilen aðýrlýk veya sayýlarý
arasýndaki fark, 2.1, 2.2 veya 2.3 de belirtilen limitleri geçtiðinde duruma
göre, torba etiketini ve teslim bordrosunu düzeltir. Çýkýþ alýp verme merkezi
ve gerekirse son alýp verme merkezine CN43 Gerçekleme Bülteni ile derhal
durumu bildirir.
4Aracý bir merkez, kötü durumda bir posta aldýðýnda, içindekilere
dokunulmuþ olduðu kanýsýna varsa kapsamý kontrol etmeli ve olduðu gibi
yeni bir ambalaja koymalýdýr. Yeniden ambalajlayan merkez orijinal etiketteki
bilgileri, yeni etikete geçirmeli ve üzerine.... "Remballé à....-..Merkezinde
yeniden ambalajlanmýþtýr" ibaresini yazarak kendi tarih damgasýný
basmalýdýr. Bu merkez bir CN 43 gerçekleme bülteni düzenler ve bunun bir
kopyasýný yeniden ambalajlanan postaya koyar.
5-

Varýþ merkezi, postayý alýr almaz, þunlarý yapar:

5.1

Postanýn tam olup olmadýðýný ve yollama þekline göre gelip
gelmediðini kontrol eder.
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5.2

Bildirme kaðýdý, gerektiðinde CN 16 yollama kaðýtlarý ve CN 33 özel
listelerindeki kayýtlarýn doðruluðunu kontrol eder.

5.3

Dýþ torba ile deðer konulmuþ mektuplarý kapsayan paket, zarf veya iç
torbanýn

5.4

Deðer konulmuþ gönderilerin sayýsýný kontrol eder ve bu gönderileri
diðer þeylerin yaný sýra aðýrlýk, mühürler ve iþaretler açýsýndan tek tek
inceler ve ödeme þartlý gönderilerin gerektiði þekilde belirtilip
belirtilmediðini ve uygun ödeme formüllerine iliþtirilip iliþtirilmediðini
kontrol eder.

5.5

Özel çantalarda yollanan veya bildirme kaðýdý içeren çantalara konan
özel ulak gönderilerin en kýsa sürede sevk edilmeleri ve daðýtýlmalarý
için hemen yurtiçi tarifeye dahil edilmelerini saðlar.

5.6

Bir postanýn, yada postayý oluþturan bir veya birden fazla torbanýn
eksik çýkmasý halinde durum iki memur tarafýndan hemen saptanýr.
Bu memurlar bildirme kaðýtlarý veya özel listeler üzerinde gerekli
düzeltmeleri yapar ve gerektiðinde hatalý bilgilerin üzerini ilk kayýtlar
okunur kalacak þekilde dikkatlice çizerler. Düzeltmelerde açýk bir
hata olmadýkça bu düzeltmeler orijinal beyandan daha geçerli olur.

5.7

Deðer konulmuþ gönderilerin, kayýtlý gönderilerin, bildirme kaðýdýnýn,
yollama kaðýdýnýn veya özel listenin eksikliði gibi düzensizlik halinde
de 5.6 da öngörülen iþlem aynen yapýlýr.

5.8

Bildirme kaðýdýnýn, yollama kaðýdýnýn veya bir özel listenin
çýkmamasý halinde, varýþ merkezi ayrýca bildirme kaðýdý, yollama
kaðýdý veya özel liste yerine yenisini doldurmalý yahut alýnan deðer
konulmuþ mektuplarý veya kayýtlý gönderileri tam olarak
kaydetmelidir.

6-

Toplu gönderi postalar ile ilgili ek özellikler,

6.1

Aþaðýdaki þekilde alýnan toplu gönderilerin özelliklerini içeren CN 32
formülü eþliðinde CN 43 gerçekleme bülteni çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisine gönderilir:

6.1.1

Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi, toplu gönderi postalarýnýn
düzenlenmesini tercih etmiþse ve baþka postalar içerisinde toplu
gönderileri alýyorsa;

6.1.2

Toplu gönderiler CN 32 bildirme kaðýdý eþliðinde gönderilmemiþse;
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6.1.3

Toplu gönderi alan varýþ belirlenmiþ iþletmecisi bu durumda, CN 43
ve CN 32 formüllerini postalarýn çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine
telekomünikasyon yoluyla iletir.

6.2

6.1.1 ve 6.1.3. de öngörülen durumlarda, toplu gönderi kapsayan
postaya ait CN 31 bildirme kaðýdý uygun þekilde düzeltilir ve CN 43
gerçekleme bülteni eþliðinde gönderilir.

7Postalar açýldýðýnda, kapatma elemanlarý (kurþun, mühür, damga,
sicim, etiket) bir arada olmalýdýr. Bu amaçla, sicim sadece bir yerinden kesilir.
8Her varýþ belirlenmiþ iþletmecisi, ulusal mevzuatýna ve kendi gümrük
idareleri ile üzerinde anlaþmaya vardýklarý usullere uygun olarak M torbalarýný
açmaya ve denetlemeye, Madde TM 124.7.1 - 7.5’de belirtilen koþullara ve
gümrük mevzuatýna uyulup uyulmadýðýný kontrol etmeye yetkilidir.Belirtilen
özelliklere uymayan he gönderi, öncelikli veya önceliksiz postalar için varýþ
belirlenmiþ iþletmecisinin varýþ giderlerine tabidir. CN31 bildirme kaðýdýna
koyulan düzeltmeleri çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine bildirmek için bir CN 43
gerçekleme bülteni düzenlenir.
9Bir merkez kendisine ait olmayan bildirme kaðýdý, yollama kaðýdý
veya özel listeler aldýðý takdirde, bu belgeleri veya mevzuat gerektiriyorsa
tasdikli suretlerini en çabuk yoldan (uçak veya yüzey) varýþ merkezine
gönderir.
10Deðer konulmuþ gönderi kapsayan bir posta alýndýðýnda görülen
düzensizlikler postayý teslim eden servise karþý derhal ihtirazi kayýtta
bulunmayý gerektirir. Deðer konulmuþ gönderilerden dolayý belirlenmiþ
iþletmecilerin sorumluluk yüklenmesini gerektirecek türden her tür eksiklik,
bozukluk veya bütün diðer düzensizliklerin tespiti telekomünikasyon yoluyla
çýkýþ alýp verme merkezine veya aracý servise derhal bildirilir. Ayrýca, bir CN
24 tutanaðý düzenlenir. Tespit edilen postanýn ambalaj durumu tutanakta
belirtilmelidir. Tutanak, çýkýþ alýp verme merkezinin baðlý bulunduðu ülkenin
merkezi bürosuna (Genel Müdürlük ) derhal gönderilecek CN 43 gerçekleme
kaðýdýna ilaveten kayýtlý olarak yollanýr. Ayný zamanda tutanaðýn iki örneði
gerek alýp verme merkezinin ait olduðu merkezi büroya , gerekse bu merkezi
büro tarafýndan belirtilmiþ baþka bir yönetim organýna gönderilir.
11Karþý bir merkezden hasara uðramýþ veya yetersiz bir þekilde
ambalajlanmýþ bir deðer konulmuþ gönderiyi alan alýp verme merkezi
aþaðýdaki kurallara uyarak gönderiyi ileriye yollamalýdýr.
11.1

Hafif bir hasar veya mühürlerin kýsmen kýrýlmasý söz konusu ise,
kapsamýný koruyacak þekilde deðer konulmuþ gönderiyi tekrar
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mühürlemek yeterlidir. Bu durum kapsamýn hasara uðramadýðýný ve
aðýrlýk azalmasý olmadýðýný gösterir. Mühürler olduðu gibi
býrakýlmalýdýr. Gerekirse deðer konulmuþ gönderiler ilk ambalajlarý
mümkün mertebe korunarak tekrar ambalajlanmalýdýr. Gerekirse
tekrar ambalajlama hasarlý gönderiyi etiket ve kurþun takýlmýþ bir
torba içine koymakla yapýlabilir. Bu durumlarda hasarlý gönderiyi
yeniden mühürlemek gereksizdir.Torba etiketi "Envoi avec valeur
déclarée endommagé- Hasarlý deðer konulmuþ gönderi " ibaresini
taþýmalýdýr. Ayrýca öngörülen þu bilgileri bulundurmalýdýr: Sýra
numarasý, konulan deðerin tutarý, alýcýnýn ad ve adresi, tarih damgasý
ve gönderiyi torbaya koyan memurun imzasý.
11.2

Deðer konulmuþ gönderinin durumu, kapsamýn çalýnmýþ olabileceði
izlenimi verebiliyorsa, ülkenin mevzuatýnda aksine bir hüküm
bulunmamasý halinde merkez gönderiyi re'sen açmalý ve kapsamý
kontrol etmelidir. Kontrolün sonucunda CN 24 tutanaðý düzenlenir.
Bir örneði deðer konulmuþ gönderiye iliþtirilir ve tekrar ambalajlanýr.

11.3

Her deðer konulmuþ gönderinin geliþteki aðýrlýðý ve onarýmdan
sonraki aðýrlýðý mutlaka tespit edilmeli ve zarfýn üzerine yazýlmalýdýr.
Bundan sonra "Scellé d'office à......-Merkezinde re'sen
mühürlenmiþtir" veya "Remballé à........-……. Merkezinde tekrar
ambalajlanmýþtýr" ibaresi yazýlýr ve gönderiyi mühürleyen veya tekrar
ambalajlayan memurlarýn imzasý ve tarih damgasý basýlýr.

12Sözleþmenin 15. maddesinin uygulanmasý dýþýnda, kontrol sýrasýnda
herhangi bir düzensizliðin tespit edilmesi hiç, bir þekilde kontrol edilmiþ
postanýn içindeki gönderinin iadesine haklý bir neden olamaz.

MADDE TM 194
Gerçekleme Bültenleri
1Postanýn tam kontrolü yapýlýr yapýlmaz tespit edilen düzensizlikler, iki
nüsha düzenlenen CN 43 gerçekleme bülteni ile derhal çýkýþ merkezine
bildirilir. Transit sözkonusu ise gerçekleme bülteni, postayý kötü durumda
sevkeden son aracý merkeze gönderilir.
2Gerçekleme bültenindeki bilgiler hangi torba, zarf, paket veya
gönderinin sözkonusu olduðunu mümkün olduðu kadar doðru göstermelidir.
Posta, CN 25 ve CN 26 etiketli liyaslarý kapsýyorsa, bu etiketler, düzensizlik
hallerinde gerçekleme bültenlerine eklenmelidir. Kayýp veya çalýnma kanýsý
uyandýracak kadar düzensizlik sözkonusu olduðu taktirde, gerçekleme
bülteninde postanýn ambalajýnýn içinde bulunduðu durum olanak ölçüsünde
ayrýntýlý olarak belirtilmelidir.
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3Gerekçeli imkansýzlýk olmadýkça, aþaðýda belirtilen elemanlar kontrol
tarihinden itibaren altý hafta süreyle olduðu gibi saklanýr ve istenirse çýkýþ
belirlenmiþ iþletmecisine gönderilir:
3.1

Torba, zarf, sicimlerle birlikte etiketler, damgalar, kapama kurþunu
veya mühürü;

3.2

Ýçlerinde deðer konulmuþ gönderi ve kayýtlý gönderilerin bulunduðu
tüm paketler veya iç ve dýþ torbalar;

3.3

Alýcýdan alýnacak hasar görmüþ gönderi ambalajlarý.

4Postalarýn taþýnmasý müteahhit eliyle yapýlýyorsa, postalarýn aracý
veya varýþ belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan teslim alýndýðýnda görülen
düzensizliðin belirtildiði CN 37, CN 38 veya CN 41 teslim bordrosu
mümkünse müteahhide veya temsilcisi ile postalarý alan varýþ veya transit
belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan imzalanmalýdýr. Taþýyýcý servisin ihtirazi
kaydý varsa. CN 37, CN 38 veya CN 41 bordrosunun nüshalarý tüm bu ihtirazi
kayýtlarý göstermelidir. Postalarýn konteynerle taþýnmasý halinde bu ihtirazi
kayýtlar sadece konteynerin durumu, kapatma elemanlarý ve mühürlerinin
durumuyla ilgili olur. Benzer þekilde, bilgileri elektronik yolla alan belirlenmiþ
iþletmeciler de Madde TM 190.2.5’de belirtilen usulleri uygulayabilirler.
5TM 193. maddenin 4.5. ve 8 de öngörülen durumlarda, çýkýþ merkezi
ve gerekirse son aracý alýp verme merkezi, ücreti, gönderen belirlenmiþ
iþletmeciye ait olmak üzere, ayrýca telgrafla haberdar edilebilir. Postada açýk
çalýnma izlerinin görüldüðü her defasýnda, gönderici veya aracý merkezin
konu hakkýnda hemen soruþturmaya baþlamasý için böyle bir haber
gönderilmelidir. Gerekirse aracý merkezde araþtýrmanýn sürdürülmesi
bakýmýndan bir önceki belirlenmiþ iþletmeciye telekomünikasyon yoluyla bilgi
vermelidir.
6Postanýn çýkmamasý taþýyýcý hatasýndan ileri gelmiþse veya postanýn
eksik olduðu teslim bordrosunda usulünce açýklanmýþsa bir CN 43
gerçekleme bülteni sadece gelecek posta ile varýþ merkezine ulaþmamasý
durumunda düzenlenir.
7Alýnmadýðý çýkýþ merkezine ve gerektiðinde son aracý alýp verme
merkezine bildirilmiþ olan bir posta gelir gelmez, bu merkezlere postanýn
alýndýðýný bildiren ikinci bir gerçekleme bülteninin en çabuk yoldan (uçak veya
yüzey) gönderilmesi gerekir.
8Postanýn kontrolü kendisine ait olan bir alýcý merkez, en çabuk
yoldan, (uçak veya yüzey) çýkýþ merkezine ve gerektiðinde son aracý alýp
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verme merkezine herhangi bir düzensizliði bildiren bir CN 43 gerçekleme
bülteni göndermemiþse, postayý ve içindekileri, aksi kanýtlanýncaya kadar
almýþ kabul edilir. Gerçekleme bültenine yazýlmasý unutulan veya eksik
belirtilen düzensizlikler için de ayný kaný geçerlidir. Bu madde ve TM
193.maddede yerine getirilmesi gerekli formalitelere iliþkin hükümlere
uyulmayan hallerde de durum aynýdýr.
9Gerçekleme bültenleri, tercihen faksla veya diðer bir elektronik
iletiþim aracýyla yollanýr. Eðer bu mümkün deðilse, bu bültenler en çabuk
yoldan (uçak veya yüzey) posta ile gönderilir.
10Posta ile gönderilen gerçekleme bültenleri, belirgin harflerle, "Bulletin
de vérification=Gerçekleme bülteni" yazýlý zarflarda gönderilir. Zarflar
önceden basýlmýþ olabileceði gibi söz konusu ibareyi açýk bir þekilde
gösteren bir damga ile de iþaretlenebilir.
11Gerçekleme bültenlerinin gönderildiði merkezler, bunlarý inceledikten
ve varsa düþüncelerini yazdýktan sonra, bunlarý, düzenleyen alýp verme
merkezine tercihen elektronik yolla mümkün olan en kýsa sürede iade eder. :
11.1

Eðer cevap, gönderilme tarihinden itibaren bir aylýk süre içinde
verilmemiþse;

11.2

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi gerekli olabilecek araþtýrmalar ve gerekli
belgelerin ilave edildiði gönderiden haberdar edilmemiþse

gerçekleme bültenleri aksi kanýtlanýncaya kadar usulünce kabul edilmiþ
sayýlýr
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Çýkýþ Belirlenmiþ Ýþletmecisi

GERÇEKLEME BÜLTENÝ
Postalarýn alýnýp verilmesi

Bültenin çýkýþ merkezi

Tarih

Bülten no

Uçak ile
S.A.L.
Yüzeyden
Sevk tarihi

Öncelikli
Önceliksiz
Posta no

Bültenin varýþ merkezi

CN 43

Uçuþ no/Tren n o/Gemi adý
Varýþ alýp verme merkezi

Gönderen alýp verme merkezi

Olay kodlarý

24-Önemli oranda aðýrlýk ve gönderi kaybý
ancak dýþ görünümde kurcalama izi yok,

20- Ýyi durumda alýnmýþtýr
21- Hava koþullarý ya da uygunsuz taþýmada hasar görmüþ (hiç bir hýrsýzlýk izi yok)
22- Kesik, yýrtýk ya da kýrýk ve posta
tam ve saðlam deðil
23- Mühür kurcalanmýþ ya da kayýp ve
posta tam ve saðlam deðil

29-Taþýyýcý yanlýþlýkla
buraya teslim etti

25- Okunaksýz bar kod

26- Burada hýrsýzlýða uðradý(yerel hýrsýzlýk
izi)
27-Korunaksýz ve terkedilmiþ olarak bulundu
28- Taþýyýcý yükleme ya da transfer yapmayý
baþaramadý

30- Etiketsiz olarak teslim
alýnmýþtýr
31-Buraya ulaþmadý
32-Çýkýþ merkezi yanlýþlýkla
buranýn etiketini yapýþtýrmýþ

1. Kap veya zarflara iliþkin düzensizlikler
Posta no

Çýkýþ
merkezi

Varýþ
merkezi

Anlaþmazlýk konusu olan kaplarýn sayýsý
Kaplar
Kýrmýzý

Beyaz

Mavi

Zarflar
Mor

Koli

Yeþil

2. Evrakla ilgili düzensizlikler
Eksik evrak (Lütfen iliþik suret formu kabul ediniz)
CN 31
Teslim Bordrosu
CN 37
Bildirme kaðýdý
CN 38
CN 65 Bordrosu

CN 41

CN 32
Bildirme kaðýdý

Alýnan kayýtlý gönderilerin sayýsý

Alýnan deðer konulmuþ
gönderilerin sayýsý

CN 33 Özel liste
o

CN 16 Yol kaðýdý
Mektup

N
Koli

Boþ kaplar

Toplam aðýrlýk
burada kontrol
edildi

Teslim bordrosu, etiket kayýtlarýndaki aðýrlýða göre þu þekilde
düzeltild (gerektiði þekilde deðiþtirildi)
Toplama hatasý nedeniyle teslim bordrosu toplamlarý
þu þekilde düzeltilmiþtir
Bildirme kaðýdý tablolarýnda görülen düzensizlikler
Kaplarýn sayýsý

Kayýt

Alýnan

Düþünceler

Kaplarýn aðýrlýðý (arka sayfadaki 3.bölüme bakýnýz)
Kayýtlý gönderilerin toplamý
Özel listeler
Yol kaðýtlarý
Deðer konulmuþ gönderilerin toplamý
Ýade kaplar, vs.(sayý)
210 x 297 mm
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3. Varýþ giderlerine tabi posta ile ilgili düzensizlikler
Saptamalar ve
farklýlýklar

CN 43 (arka yüz)
Toplu gönderiler

Öncelikli/Önceliksiz
LC/AO kaplarý

M torbalarý
5 kg'a kadar

5 kg'dan yukarý

Sayý

Sayý

Sayý

Aðýrlýk
kg

Aðýrlýk
kg

Aðýrlýk
kg

Kap
sayýsý

Aðýrlýk

Gönderi
sayýsý

kg

Gönderen merkezin
beyanýna göre

Transit merkezinin
saptamalarýna göre

Varýþ merkezinin
saptamalarýna göre

Fark
4. IBRS gönderileri ile ilgili düzensizlikler
Tespit edilen farklar

Gönderilerin sayýsý

Aðýrlýklar (Kg. Olarak)

Gönderen merkezin beyanýna göre
Varýþ merkezinin saptamalarýna göre
Fark

5. Diðer düzensizlikler

Bu formülün gönderileceði merkez
Bülteni düzenleyen merkez
Yer ve imza
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Görülmüþ ve
kabul edilmiþtir

Görülmüþ ve
kaydedilmiþtir

Bültenin varýþ merkezi
Yer, tarih ve görevlinin imzasý

Fotokopileri
iliþiktir

MADDE TM 195
Yanlýþ Yere Yollanan Gönderiler
1Yanlýþ yere yollanan her tür gönderi, bekletilmeden en çabuk yoldan
varýþ yerine gönderilir.

MADDE TM 196
Kaza Durumunda Alýnacak Önlemler
1Taþýma sýrasýnda meydana gelen bir kaza sonucunda bir gemi, tren ,
uçak veya herhangi bir taþýma aracý yoluna devam edemez ve postayý
öngörülen iskele veya istasyonlara veremezse, taþýt personeli kaza yerine
en yakýn veya postanýn tekrar yollanmasý bakýmýndan en uygun posta
merkezine postalarý teslim etmelidir. Taþýt personelinin bunu yapamamasý
halinde, kazadan haberdar edilmiþ olan posta merkezi postayý vakit
geçirmeden almak ve durumunu kontrol ettikten ve gerektiðinde hasar
görmüþ gönderileri ýslah ettikten sonra en çabuk yoldan varýþ yerine yollatýr.
2Kazanýn meydana geldiði ülke belirlenmiþ iþletmecisi, daha önceki
bütün iskele veya istasyon belirlenmiþ iþletmecilerini telekomünikasyon
yoluyla postanýn akýbeti hakkýnda bilgilendirmelidir. Bu belirlenmiþ
iþletmeciler de sýrasýyla bütün diðer ilgili belirlenmiþ iþletmecilere ayný yolla
bilgi verir.
3Kazaya uðrayan taþýtta
postasý bulunan çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecileri CN 37, CN 38 veya CN 41 posta teslim bordrosunun bir örneðini
kazanýn meydana geldiði ülke belirlenmiþ iþletmecisine göndermelidir.
4Yetkili merkez daha sonra CN 43 gerçekleme bülteni ile kazaya
uðrayan postalarýn varýþ merkezlerine, kazanýn özelliklerine iliþkin ayrýntýlarý
ve gözlemlerini bildirir. Her gerçekleme bülteninin bir nüshasý postalarýn çýkýþ
merkezine, bir diðer nüshasý da taþýma þirketinin baðlý olduðu ülke
belirlenmiþ iþletmecine gönderilir. Dokümanlar en çabuk yoldan (uçak veya
yüzey) yollanýr.

MADDE TM 197
Uçak Postalarýnda Uçuþa Ara Verilmesi Postanýn Yolunun
Deðiþmesi veya Yanlýþ Yoldan Gönderilmesi Halinde
Alýnacak Önlemler
1Uçaðýn postada gecikme doðurabilecek kadar bir süre uçuþuna ara
verilmesi veya postanýn herhangi bir nedenle CN 38 bordrosunda
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belirtilenden baþka bir havaalanýna indirilmesi halinde uçak þirketi bu postayý
derhal uðraðýn yapýldýðý ülkenin belirlenmiþ iþletmecisinin memurlarýna
teslim eder. Bu memurlar tarafýndan da en çabuk yoldan ( uçak veya yüzey )
sevk edilir.
2Etiket hatasý dolayýsýyla yanlýþ gönderilen uçak postalarýný veya
torbalarýný alan bir belirlenmiþ iþletmeci posta veya torbalara çýkýþ merkezini
belirten yeni bir etiket takmalý ve bunlarý esas varýþ yerine yollamalýdýr.
3Ýleriye sevki saðlamýþ olan merkez özellikle bu postayý kendisine
teslim eden uçak servisini ve varýþ yerine kadar sevkte kullanýlan yollarý da
(uçak veya yüzey) belirtmek suretiyle, taþýma ve etiketleme hatasý gibi yanlýþ
yoldan gönderilme nedenlerini özellikle belirttiði CN 43 gerçekleme bülteniyle
her postanýn veya torbanýn çýkýþ merkezini mutlaka haberdar etmekle
yükümlüdür.

MADDE TM 198
Uçakla Taþýnan Yüzey Postalarýnda (S.A.L.) Uçuþa Ara
Verilmesi, Postanýn Yolunun Deðiþmesi veya Yanlýþ Yoldan
Gönderilmesi Halinde Alýnacak Önlemler
1Bir yüzey postasý uçakla taþýnýrken (S.A.L.) Uçuþa ara verildiðinde
veya teslim bordrosunda belirtilenden baþka bir havaalanýna indirildiðinde
aþaðýdaki gibi iþlem yapýlýr:
1.1

Postanýn transit geçtiði ülke belirlenmiþ iþletmecisinin personeli
postayý teslim alýr ve sevk koþullarý varýþ ülkesine en kýsa zamanda
ulaþmasýna uygunsa, çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisini elektronik
mektup yada diðer telekomünikasyon yollarýyla haberdar ederek
postayý yüzeyden sevk eder.

1.2

Postanýn varýþ ülkesine çabuk gönderilmesi yüzey yolundan
saðlanamýyorsa transit ülke belirlenmiþ iþletmecileri postanýn varýþ
yerine ne þekilde sevk edileceðini ve yeni sevkten doðabilecek olasý
ücretin nasýl hesaplanacaðýný ve ödeneceðini saptamak için,
postanýn çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisiyle telekomünikasyon yoluyla
temas kurar.

1.3

Transit ülke belirlenmiþ iþletmecisi, yeni bir teslim bordrosu (duruma
göre CN 37, CN 41 veya CN38) düzenler ve çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisinden alýnan talimata göre postayý ileriye sevk eder.
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MADDE TM 199
Hizmetlerin Geçici Olarak Askýya Alýnmasý ve
Yeniden Baþlanmasý Halinde Alýnacak Önlemler
1Hizmetlerin geçici olarak askýya alýnmasý durumunda mümkünse
hizmetlerin olasý askýya alýnma süresini belirterek ilgili belirlenmiþ iþletmeci
veya iþletmecileri telekomünikasyon yoluyla bilgilendirilmelidir. Askýya
alýnan hizmetlerin yeniden baþlamasýnda da ayný yöntem uygulanmalýdýr.
2Genel bir duyurunun yapýlmasý gerekirse, Uluslararasý Büro,
hizmetlerin askýya alýnmasýndan veya yeniden baþlatýlmasýndan haberdar
edilmelidir. Gerektiðinde Uluslararasý Büro da, belirlenmiþ iþletmecileri
telekomünikasyon yoluyla haberdar etmelidir.
3Hizmetin askýya alýnmasý nedeniyle gönderinin taþýnmasýna iliþkin
hizmet kýsmen yapýlmýþ veya hiç yapýlmamýþsa, çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi
posta ücretini, özel ücretleri ve uçak ek ücretlerini göndericiye geri verme
yetkisine sahiptir.

MADDE TM 200
Boþ Torbalarýn Ýadesi
1Boþ torbalarýn sahipleri torbalarýnýn iade edilmesini isteyip
istemediklerine, eðer istiyorlarsa hangi þekilde iade edilmesini istediklerine
karar vereceklerdir. Bununla birlikte, varýþ belirlenmiþ iþletmecisi, ülkesinde
kolaylýkla ve ucuz bir þekilde yok edilemeyen torbalarý iade etme hakkýna
sahip olacaktýr. Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi bu tür torbalarýn iade ücretlerini
karþýlayacaktýr.
2Ýlgili belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda bir anlaþma olmadýkça,
torbalar, ait olduðu ülkeye düzenlenen ilk posta ile ve mümkünse postanýn
geliþte izlediði normal yoldan boþ olarak iade edilir. Her posta ile geri
gönderilen torba sayýsý, CN 31 bildirme kaðýdýnýn 4 no'lu tablosuna
kaydedilmelidir (CN32 bildirme kaðýdýnýn 3 no'lu tablosu). Ýki belirlenmiþ
iþletmeci sadece kýrmýzý etiketli torbalarýn bildirme kaðýdýnda kayýtlanmasý
hususunda anlaþmýþlarsa bu kayýttan vazgeçilir.
3Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecileri boþ torbalarýn iadesi için özel postalar
düzenleyebilir. Bununla birlikte transit veya varýþ belirlenmiþ iþletmecilerinin
isteði üzerine özel postalarýn düzenlenmesi mecburidir. Uçakla iade edilen
torbalar için özel postalarýn düzenlenmesi zorunludur. Özel postalar CN 47
bordrolarýnda ve CN 31 bildirmelerde belirtilir. Þayet yüzey yoluyla iade
edilen boþ torbalar için özel postalar düzenlenmiyorsa, boþ torbalarýn sayýsý
ve aðýrlýðý CN 37 bordrosunun uygun sütununda belirtilmelidir.
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4Ýade, bu amaçla belirlenmiþ alýp verme merkezleri arasýnda yapýlýr.
Ýlgili belirlenmiþ iþletmeciler iade yöntemleri konusunda anlaþabilirler. Uzak
mesafeli iliþkilerde, belirlenmiþ iþletmeciler, genel kural olarak, iade boþ
torbalarý almakla görevli tek bir merkez belirlemelidir.
5Boþ torbalar, uygun paketler halinde rulo yapýlmalýdýr; gerektiðinde
tahta etiket, ayrýca, parþömen veya baþka saðlam bir maddeden yapýlmýþ
bez etiketler torbaya konulmalýdýr.
6Yüzey yoluyla iade edilen boþ torbalar, çok sayýda deðilse, mektup
postasý gönderileri bulunan torbalara konulabilir; uçakla iade edilen boþ
torba gönderileri dahil diðer tüm durumlarda alýp verme merkezi adýna
etiketlenmiþ ayrý torbalara konulmalýdýr. Bu torbalar, anlaþmýþ belirlenmiþ
iþletmeciler arasýnda mühürlenebilir. Etiketler "Sacs vides-Boþ torba" ibaresi
taþýmalýdýr.
7Ayný alýcý adresli ve ayný yer varýþlý basýlmýþ kaðýtlarýn bulunduðu
torbalar (M torbalarý), alýcýlarýna teslimleri sýrasýnda geri alýnýr ve yukarýda
belirtilen hükümlere göre, ait olduklarý belirlenmiþ iþletmecilere iade edilir.
8Bir belirlenmiþ iþletmecinin yaptýðý kontrol, kendisine ait torbalarýn
gerekli olandan daha fazla bir süre içinde (gidiþ dönüþ) servislerine iade
edilmediðini ispatlarsa, bu belirlenmiþ iþletmecinin 9’da öngörülen torba
bedellerinin ödenmesini istemeye hakký vardýr. Bu ödeme, ancak ilgili
belirlenmiþ iþletmecinin eksik torbalarý geri gönderdiðini kanýtlayabilmesi
halinde reddedilebilir.
9Her belirlenmiþ iþletmeci, belli aralýklarla ve alýp verme merkezlerince
kullanýlan torba türlerinin her biri için ayný olmak üzere, DTS üzerinden bir
deðer saptar ve bu deðeri Uluslararasý Büro aracýlýðýyla ilgili belirlenmiþ
iþletmecilere bildirir. Ücret ödenmesi halinde, torbalarýn yollama masraflarý
da dikkate alýnýr.
10Önceden anlaþmak kaydýyla, bir belirlenmiþ iþletmeci kendi uçak
postalarýnýn düzenlenmesinde varýþ belirlenmiþ iþletmecisine ait torbalarý
kullanabilir. Üçüncü kiþilere ait torbalar kullanýlamaz.
11Boþ torba postalarý mektup postalarýna uygulanan transit giderlerinin
% 30'luk bir ödemesine tabi olacaktýr.
12Gönderici bir belirlenmiþ iþletmeci istesin yada istemesin, kendisine
iade edilen özel posta için kullanýlan kaplarý belirtme yetkisindedir.
13Boþ torbalarýn iadesinin hesaplaþmasý UPU - Uluslararasý Büro
tarafýndan yayýmlanan Ýstatistik ve Hesaplaþma Rehberi'ne göre yapýlýr.
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Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi

TESLÝM BORDROSU

Bordronun çýkýþ merkezi

Tarih

CN 47

Boþ kap postalarý
Seri no

Varýþ merkezi

Uçak ile
S.A.L.ile
Yüzeyden

Öncelikli
Önceilksiz

Boþ kaplarýn ait olduðu belirlenmiþ iþletmeci

Hareket tarihi

Ýade kaplarýn türü

Uçuþ no

Direkt aktarma havalimaný

Tren n o

Sevk yolu

Gemi adý

Boþaltma limaný

Saat

Boþaltma havalimaný

Öncelikli/Uçak ile
Önceliksiz/Yüzeyden
Þirket

Koli
APS

Konteyner kullanýlmasý durumunda
Konteyner no
Mühür no

Konteyner no

Mühür no

Konteyner no

Konteyner no

Mühür no

Mühür no

Kayýt
Posta no

Çýkýþ merkezi

1

Boþ torbalarýn
konulduðu torba
ve diðer iade
boþ kaplarýn
sayýsý

Varýþ merkezi

2

3

Brüt aðýrlýk

4

Düþünceler

5

6

kg1

R
A
L

Ondalýk kesirle

.

Þ
O
B

P
A
K

1

Toplam
Gönderen alýp verme merkezi

Taþýma þirketigörevlisi / havalimaný görevlisi

Varýþ alýp verme merkezi

Ýmza

Ýmza

Tarih ve imza

210 x 297 mm
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MADDE 19
Askeri Birliklerle Kapalý Postalarýn Alýnýp Verilmesi
1Kapalý mektup postalarý, diðer ülkelerin kara, hava veya deniz
servisleri aracýlýðýyla aþaðýdaki þekilde alýnýp verilebilir:
1.1

Her üye ülkenin posta merkezleri ve Birleþmiþ Milletler Teþkilatý
emrine verilen askeri birliklerin komutanlarý arasýnda;

1.2

Bu askeri birliklerin komutanlarý arasýnda;

1.3

Her üye ülkenin posta merkezleri ve deniz, hava veya kara
birliklerinin komutanlarý, ayný ülkenin dýþarýda konuþlanmýþ
olan savaþ gemileri veya savaþ uçaklarý arasýnda,

1.4

Deniz, hava veya kara birliklerinin komutanlarý, ayný ülkenin
savaþ gemileri veya savaþ uçaklarý arasýnda,

21’de belirtilen postalarýn içinde yer alan mektup postasý
gönderileri, askeri birliklerin üyeleri, veya memurlarý ve gemilerin veya
uçaklarýn mürettebatý varýþ veya çýkýþlý olmalýdýr. Bunlara uygulanacak
olan tarifeler ve gönderme koþullarý askeri birliðin bulunduðu veya
gemilerin veya uçaklarýn ait olduklarý üye ülkenin belirlenmiþ
iþletmecisi tarafýndan, kendi mevzuatlarýna göre belirlenir.
3Özel bir anlaþma olmadýðý taktirde, askeri birliðin bulunduðu
veya savaþ gemilerinin veya uçaklarýn ait olduðu üye ülkenin
belirlenmiþ iþletmecisi, transit ücretleri, varýþ giderleri ve hava taþýma
giderlerini ilgili belirlenmiþ iþletmecilere öder.

MADDE TM 201
Askeri Birliklerle Alýnýp Verilen Postalar
1Sözleþmenin 19. maddesinde belirtilen kapalý posta alýp vermesine
baþlanmasý, mümkün olduðu kadar önceden aracý belirlenmiþ iþletmecilere
bildirilmelidir.
2Ýçin
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Bu postalarýn adresleri aþaðýdaki gibi yazýlýr:
................................................................merkezinden
deniz birliði(veya hava) (uyruðu) (birliðin adý) ..............
gemi(uyruðu) ve (geminin adý) ne.............................

( Ülkesi )

veya
........................................................................................
.deniz birliðinden (veya hava) (uyruðu) (birliðin adý)..........
.........................................gemi (uyruðu) ve (gemi adý) ye
…...............................................................….merkezine
veya
......................................................................................
deniz birliðinden(veya hava) (uyruðu) (birliðin adý)
.............................................gemi (uyruðu) ve (gemi adý)
............…….gemi birliði (veya hava) (uyruðu) (birliðin adý)
……..................................gemi (uyruðu) ve (gemi adý) ye

( Ülkesi )

( Ülkesi )
( Ülkesi )

3Söz konusu postalar, adresteki bilgiye göre, en çabuk yoldan (uçak
veya yüzey) ve posta merkezleri arasýnda alýnýp verilen postalar ile ayný
koþullarla yollanýr.
4Deniz Birliði veya savaþ gemisi varýþlý postalarý taþýyan posta
gemisinin kaptaný, varýþ Birliði veya gemisi komutanýnýn gemi yolda iken gelip
teslim almak istemesi ihtimaline karþý, bu postalarý hazýr bulundurur.
5Adreslerine gönderilen posta geldiðinde gemi varýþ yerinde
bulunmuyorsa, bu posta, alýcý tarafýndan alýnýncaya veya baþka bir yere
tekrar yollanýncaya kadar posta merkezinde saklanýr. Tekrar yollama, gerek
çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, gerek varýþ deniz birliði veya gemisinin
komutaný, gerekse ayný uyruklu konsolos tarafýndan istenebilir.
6"Aux soins du Consul de …- … Konsolosu eliyle" ibaresini taþýyan
postalar, belirtilen konsolosluða teslim edilir. Bu postalar daha sonra,
konsolosun isteði üzerine, posta servisine geri verilebilir ve çýkýþ yerine veya
baþka bir yere tekrar yollanabilir.
7Bir savaþ gemisi varýþlý postalar, baþlangýçta bir posta merkezi
aracýlýðýyla veya taþýmaya aracýlýk iþini yapmakla görevli bir konsolos eliyle
gönderilmiþ olsalar bile, sözü edilen geminin komutanýna teslim edilinceye
kadar transit sayýlýr; bu duruma göre bunlar, varýþ savaþ gemisine teslim
edilmemiþ oldukça adreslerine ulaþmýþ sayýlmaz.
8Üye ülkeler ve ilgili belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda anlaþma üzerine
yukarýdaki usul, gerektiðinde Birleþmiþ Milletler Teþkilat emrine verilen askeri
birlikler ve savaþ uçaklarýyla alýnýp verilen postalara da uygulanýr.
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MADDE 20
Hizmet Kalitesine Yönelik Standartlar ve Hedefler
1-.
Üye ülkeler veya belirlenmiþ iþletmecileri, gelen mektup postasý
gönderileri ve kolilerin daðýtýmý konusundaki standart ve hedeflerini
belirlemek ve yayýmlamak zorundadýr.
2Gümrükleme için istenen normal zamaný artýran bu standart ve
hedefler, yurtiçi hizmetlerde benzer gönderilere uygulanandan daha az
uygun olmamalýdýr.
3Çýkýþ üye ülkeleri veya belirlenmiþ iþletmeciler, öncelikli ve uçak
mektup postasý gönderileri ile koliler ve ekonomik/yüzey koliler için de
bir uçtan diðer uca standartlarý belirlemeli ve yayýmlamalýdýrlar.
4Üye ülkeler veya belirlenmiþ iþletmecileri, hizmet kalitesi
standartlarýnýn uygulanmasýný geliþtirmelidirler.

MADDE TM 202
Hizmet Kalitesine Yönelik Hedefler
1Üye ülkeler veya belirlenmiþ iþletmeciler, Uluslararasý Büro veya
sýnýrlý birlikler tarafýndan düzenlenen araþtýrmalar çerçevesinde veya ikili
anlaþmalar temelinde belirlenen sürelere uyulup uyulmadýðýný periyodik
olarak kontrol etmeye çalýþýrlar.
2Üye ülkeler veya belirlenmiþ iþletmecilerin baþka kontrol sistemleri
özellikle de yurtdýþý kontrol sistemleriyle belirlenen süreyi periyodik olarak
kontrol etmeleri uygun görülür.
3Üye ülkeler veya belirlenmiþ iþletmecileri, mümkün olduðunca gelen
ve giden yurtdýþý mektup postalarýna yönelik kalite kontrol sistemlerini
uygular. Bu ölçüm mümkün olduðu kadar, kabulden teslime kadar ki ölçümü
kapsamalýdýr (Bir uçtan diðer uca).
4Bütün belirlenmiþ iþletmeciler, uluslararasý posta servisleri
iþletmesinde uyguladýklarý taþýma araçlarýnýn son varýþ süreleri hakkýnda
güncelleþtirilmiþ bilgiyi Uluslararasý Büro'ya yollar. Deðiþikliklerin
uygulanmasýndan önce belirlenmiþ iþletmecilere bu deðiþiklikleri iletmeye
imkan vermek amacýyla olasý deðiþiklikler
öngörülür
öngörülmez
Uluslararasý Büro'yu haberdar ederler
5Mümkün olduðu taktirde, öncelikli ve önceliksiz trafik için ayrý ayrý bilgi
saðlanmalýdýr.
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BÖLÜM I
TRANSÝT VE VARIÞ GÝDERLERÝ

MADDE TM 203
Transit ve Varýþ Giderleri: Genel Hükümler
1-

Transit giderleri

1.1

Yüzey postasý transit giderleri hesabý ile transit uçak postalarý iþleme
giderleri hesabý her çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi için transit
belirlenmiþ iþletmecisince yýllýk olarak düzenlenir. Bu hesaplarda ilgili
olduðu yýl boyunca transit olarak alýnan postalarýn aðýrlýklarý esasýna
dayanýr ve TM 205 maddesinde belirtilen oranlar uygulanýr.

1.2

Transit giderleri ile transit uçak postasý iþleme giderleri, postalarýn
çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan karþýlanýr. 1.4 de belirtilen
istisna saklý kalmak kaydýyla bu ücretler, ülkesi kat edilen veya
servisleri postalarýn kara veya deniz taþýmasýna katýlan belirlenmiþ
iþletmecilere ödenir.

1.3

Kat edilen ülkenin belirlenmiþ iþletmecisi, postalarýn kara veya deniz
taþýmasýna katýlmadýðýnda uygulanan transit giderleri, bu transite
iliþkin giderleri üstlenmesi halinde varýþ belirlenmiþ iþletmecisine
ödenir.

1.4

Transit postalarýn deniz taþýma giderleri, postalarýn çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecileri ile denizcilik þirketleri veya bunlarýn acenteleri arasýnda
doðrudan ödenebilir Ýlgili yükleme limaný belirlenmiþ iþletmecisi,
önceden olur vermelidir.

2-

Varýþ giderleri

2.1

M torbalarý hariç, mektup postasý gönderileri için varýþ giderleri
hesabý ilgili olduðu yýl boyunca alýnan postalarýn gerçek aðýrlýklarýna
ve kayýtlý ve deðer konulmuþ gönderilerin gerçek sayýsýna ve eðer
varsa alýnan gönderilerin sayýsýna göre alacaklý belirlenmiþ iþletmeci
tarafýndan yýllýk olarak düzenlenir ve Sözleþmenin 28 ve 29.
maddelerinde belirtilen oranlar uygulanýr.

2.2

M torbalarý varýþ giderleri hesabý, Sözleþmenin 28 ve 29..
maddelerinde belirtilen koþullar uyarýnca varýþ giderlerine tabi
aðýrlýklara göre alacaklý belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan yýllýk olarak
düzenlenir.

I1

2.3

Yýllýk gönderi aðýrlýk ve sayýsýný belirlemek için postalarýn çýkýþ
belirlenmiþ iþletmecileri her posta için sürekli olarak:
- Posta aðýrlýðýný (M torbasý hariç);
- 5 kilogramdan fazla M torbalarýnýn aðýrlýðýný
- 5 kilograma kadar M torbasý sayýsýný;
- Posta içine dahil olan kayýtlý gönderi sayýsýný;
- Posta içine dahil olan deðer konulmuþ gönderi sayýsýný
belirtmek zorundadýr.

2.4

Ýlgili belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda özel bir anlaþma olmamasý
halinde, hedef sistemdeki ülkeler arasýndaki gönderi sayýsýnýn tespiti
TM 221 ve TM 222. maddelerine göre yapýlýr.

2.5

Toplu gönderilerin sayý ve aðýrlýklarýnýn belirlenmesi gerekli
olduðunda, TM 182. maddesinde belirlenen yöntemler bu türdeki
gönderiler için de uygulanýr.

2.6

Ýlgili belirlenmiþ iþletmeciler farklý istatistik yöntemleriyle karþýlýklý
iliþkilerinde varýþ giderleri hesabýnýn düzenlenmesi konusunda
anlaþabilirler. Ýdareler, istatistik dönemi için TM 223. maddesinde
öngörülenlerden baþka bir dönem konusunda da anlaþabilirler.

3Yýllýk sonuçlarla ilgili hesaplaþmalarda belirlenmiþ iþletmeciler
arasýnda farklýlýk bulunmasý durumunda, ilgili belirlenmiþ iþletmeciler, üye
ülkelerden Genel Tüzüðün 132. maddesinde öngörülen usule uygun
davranmalarýný isteyebilirler. Hakemler, ödenecek varýþ giderleri yada transit
giderlerini adil ve makul bir þekilde tespit etme hakkýna sahiptir.
4-

Transit ve varýþ giderlerinden baðýþýk olma

4.1

TM 110.2 maddesinde belirtilen posta hizmetlerine iliþkin mektup
postasý gönderileri ile kapalý posta olarak çýkýþ yerine iade edilen
teslim edilememiþ posta gönderileri kara ve deniz transit giderleri ile
varýþ giderlerinden baðýþýktýr. Boþ torba postalarý varýþ giderlerinden
baðýþýk olup torbalarýn sahibi olan belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan
ödenen transit giderlerinden baðýþýk deðildir.

4.2
.

CCRI/IBRS gönderileri, varýþ giderlerinden baðýþýktýr.

I2

A.

Transit Giderleri

MADDE 31
Transit Giderleri
1Belirlenmiþ Ýki iþletmeci arasýnda veya diðer bir veya birden
fazla belirlenmiþ iþletmecinin servisleri (üçüncü servisler) aracýlýðýyla
ayný üye ülkenin iki merkezi arasýnda alýnýp verilen kapalý postalar ve
açýktan transit gönderiler, transit gideri ödemesine tabidir. Bu giderler,
kara transiti, deniz transiti ve hava transitine iliþkin olarak yapýlan
hizmetlerin karþýlýðýný oluþtururlar. Bu ilke yanlýþ yönlendirilmiþ
gönderilere ve yanlýþ sevk edilmiþ postalara da uygulanýr.

MADDE 34
Posta Ýþletme Konseyinin Gider ve
Hisse Tutarlarýný Tespit Etme Yetkisi
1Posta Ýþletme Konseyi, Tüzüklerde belirtilen koþullara göre
belirlenmiþ iþletmecilerce ödenmesi gereken aþaðýdaki gider ve
hisseleri tespit etme yetkisine sahiptir:
1.1

En azýndan üçüncü bir ülke tarafýndan mektup postalarýnýn
taþýnmasý ve iþlenmesi için transit hisselerini;

1.2

Uçak postasýna uygulanan temel ücret ve hava taþýma giderleri;

1.1

Gelen kolilerin iþlenmesi için kara varýþ hisselerini;

1.2

Üçüncü bir ülke tarafýndan kolilerin taþýnmasý ve iþlenmesi için
kara transit hisselerini;

1.3

Kolilerin deniz taþýmacýlýðý için deniz hisselerini.

2Hizmetlere katýlan belirlenmiþ iþletmecilerce dengeli bir ücret
saðlayan metod sayesinde yapýlabilecek olan gözden geçirme,
güvenilir ve uygun ekonomik ve mali verilere dayandýrýlmalýdýr.
Kararlaþtýrýlacak olasý bir deðiþiklik, Posta Ýþletme Konseyi tarafýndan
belirlenen bir tarihte yürürlüðe girer.
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MADDE TM 204
Transit Giderlerinin Uygulanmasý
1Ýki ülke arasýnda, birbirlerinin gemileriyle doðrudan yapýlan deniz
taþýmalarý, özel anlaþma olmadýkça üçüncü hizmet sayýlýr.
2Deniz transiti, gönderici belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan seçilen deniz
yolu þirketine postalarýn teslim edildiði andan itibaren baþlar ve postalarýn
varýþ belirlenmiþ iþletmecisine teslim edildiði zaman veya varýþ belirlenmiþ
iþletmecisinin teslim emrini veya kullanýlan belirli baþka bir belgeyi
almasýyla son bulur. Gönderici belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan ödenen
deniz transit giderleri, varýþ limanýnda deniz þirketince yapýlan tüm masraflarý
içerir. Bununla birlikte, deniz þirketinin postalarýn hazýr olduðunu ve fiziki
olarak sorumluluðun alýnabileceðini bildirmesinden sonraki tüm ardiye
ücretleri varýþ belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan karþýlanýr . Eðer varýþ
belirlenmiþ iþletmecisi, liman ücreti, geçiþ ücreti, varýþta veya söz konusu
hizmet için rýhtýmda postanýn iþleme giderleri ile konteynerde veya karýþýk bir
þekilde bulunan postalarýn iþlenmesi için diðer tüm benzeri giderler gibi
bildirimden önce yapýlan hizmetlerden doðan ek giderleri ödemek
zorundaysa, varýþ belirlenmiþ iþletmecisi gönderici belirlenmiþ iþletmeciden
bu ek giderleri tahsil edebilir. Bununla birlikte, denizyolu þirketinin postalarýn
hazýr olduðunu ve fiziki olarak yüklemeye alýnabileceðini bildirmesinden
sonra ortaya çýkan tüm depolama masraflarý, varýþ belirlenmiþ iþletmecisince
ödenir.
2.1

2. paragraf hükümlerine aykýrý olarak, postalarýn varýþ belirlenmiþ
iþletmecisi, çýkýþ merkezinin TM 190.1.5 maddesinde öngörüldüðü
gibi CN 37 bordrosunun bir örneðini zamanýnda göndermeyi ihmal
etmesi durumunda çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisinden liman ardiye
ücretine iliþkin tutarý alýr.

3TM 167. maddesine göre yabancý bir taþýma hizmetinin bir ülkenin
kendi servislerinin katkýsý olmaksýzýn topraðýndan geçmesi halinde bu
þekilde sevk edilen postalar kara transit giderleri ödemesine tabi deðildir.
4Deniz yoluyla sevk edilen postalar için fiziki adres, telefon/ faks
numaralarý ve elektronik posta adresi dahil temas noktasý adresleri, deniz
yoluyla posta sevk eden veya alan tüm ülkeler için “Posta Ýdareleri
,Uluslararasý Büro ve Küçük Birlikler’in Üst Düzey Yöneticileri Adres
Listesi”nde belirtilmelidir. Ýthalat ve ihracatýn ayný belirlenmiþ iþletmecinin
farklý servisleri tarafýndan gerçekleþtirilmesi durumunda iki adresin
belirtilmesi zorunludur. Her belirlenmiþ iþletmeci mümkün olduðu ölçüde
elektronik bildirimlerin kaybolmasýný önlemek için kendilerine ait elektronik
adres (örneðin: denizpostasý@xxpost.com) oluþturmalýdýrlar.
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MADDE TM 205
Transit Giderleri
1Postalarýn çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan karþýlanan transit
giderleri aþaðýda belirtilen esaslara göre hesaplanýr:
1.1

Transit postalarý iþleme ücreti, uçak ve S.A.L. postalarý için kilogram
baþýna 0,195 DTS ve yüzey postalarý için kilogram baþýna 2006
yýlýnda 0,170 DTS, 2007 yýlýnda 0,180 DTS, 2008 yýlýnda 0,190 DTS
ve 2009 yýlýnda 0,195 DTS' dir.

1.2

Mesafeye göre ücret:

1.1.1

Uçak taþýmasý için; TM 235. maddedeki formüle Posta Ýþletme
Konseyi tarafýndan belirlenen temel uçak taþýma ücreti;

1.2.2

Kara taþýmasý için;

1.2.2.1 1500 kilometreye kadar kilogram ve kilometre baþýna

0,200 DTS,

1.2.2.2 5000 kilometreye kadar kilogram ve ek kilometre baþýna 0,140 DTS,
1.2.2.3 Kilogram ve ek kilometre baþýna 0,100 DTS.
1.2.2.4 Her kademenin ortalama deðerine dayalý 100 kilometrelik mesafe
kademesi göre hesaplanan mesafeye göre bir ücret
1.2.3

Deniz taþýmasý için;

1.2.3.1 1.000 deniz miline kadar kgr. ve deniz mili (1,852 km) baþýna 0,070
DTS,
1.2.3.2 2.000 deniz miline kadar kgr. ve ek deniz mili baþýna 0,040 DTS,
1.2.3.3 4.000 deniz miline kadar kilogram ve ek deniz mili baþýna 0,034 DTS,
1.2.3.4 10.000 deniz miline kadar kilogram ve deniz mili baþýna 0,022 DTS,
1.2.3.5 Kilogram ve ek denizmili baþýna 0,015 DTS,
1.2.3.6 Her kademenin ortalama deðerine dayalý 100 deniz millik mesafe
kademesi baþýna hesaplanan mesafeye göre bir ücret.
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PROT MADDE TM XV
Özel Transit Giderleri
1Yunanistan, TM 205.1. maddede öngörülen kara transit giderlerini
%30, ayrýca deniz transit giderlerini %50 artýrma hakkýný saklý tutar.
2Avustralya,Finlandiya ve Singapur, TM 205.1. maddede belirtilen
kara ve deniz transit giderlerini % 50 artýrma hakkýný saklý tutar.
3Rusya (Federasyonu), Trans-Sibirya yoluyla transit olarak taþýnan
mektup postasý gönderilerinin herbir kilogramý için TM 205.1. maddede
belirtilen transit giderlerine ilave olarak 0,65 DTS' lik ek bir ücret alma
yetkisine sahiptir.
4Mýsýr ve Sudan, Shallal (Mýsýr) ve Wadi Halfa (Sudan) arasýnda kalan
Nasser gölü üzerinden transit olarak sevkedilen her bir mektup postasý
torbasý için TM 205.1. maddede belirtilen transit giderlerinin üzerine
0,16DTS'lik ilave bir ücret alma yetkisine sahiptir.
5Panama Cumhuriyeti, Pasifik Okyanusdaki Balboa limaný ile Atlantik
okyanusundaki Cristobal limaný arasýnda bulunan Panama kanalý üzerinden
transit olarak sevkedilen herbir mektup postasý torbasý için TM 205.1.
maddede belirtilen transit giderlerine ilave olarak 0,98DTS'lik ek bir ücret
alma yetkisine sahiptir.
6Finlandiya, Aland Adalarý varýþlý mektup postasý gönderilerinin her
kilogramý için ek bir ücret alma yetkisine sahiptir.
6.1

Uçak ve öncelikli posta için ek ücret, uygulanabilir kara transit
giderleri ve uçak taþýma giderleri ücreti karþýlýðýdýr.

6.2

Yüzey ve öncelikli olmayan posta için ek ücret, kara transit giderleri
ve deniz transit giderleri ücreti karþýlýðýdýr.

7Ýstisnai olarak, Panama, Balboa veya Crütobal limanlarýndan
aktarýIan veya ambarlanan bütün postalardan hiçbir kara ve deniz transit
hissesi almamasý koþuluyla torba baþýna 0,65 DTS'lik bir ücret alma yetkisine
sahiptir.
8TM 205.1. maddeye aykýrý olarak, Afganistan, geçici olarak sevk ve
iletiþimde karþýlaþtýðý özel güçlükler nedeniyle ülkesinden geçen açýktan
transit veya kapalý postalarýn sevkini, ilgili belirlenmiþ iþletmeciler ile kendisi
arasýnda belirlenerek özel koþullarla gerçekleþtirme hakkýna sahiptir.
9-
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TM 205.1. maddeye aykýrý olarak, Suriye-Irak taþýt hizmetleri, özel

transit gideri almayý gerektiren olaðan üstü hizmetler olarak kabul edilir.
10Danimarka, Feroe Adalarý ve Groenland varýþlý mektup postasý
gönderilerinin her kilogramý için ek bir ücret alma yetkisine sahiptir.
10.1 Uçak, öncelikli ve S.A.L. postalarý için ek ücret, uygulanabilir hava
transit iþleme giderleri ve uçak taþýma giderleri ücreti karþýlýðýdýr.
10.2 Yüzey ve öncelikli olmayan posta için ek ücret, kara transit giderleri
ve deniz transit giderleri ücreti karþýlýðýdýr.
11Ukrayna, TM 205.1. maddede belirtilen deniz transit giderlerini % 50
artýrma hakkýný saklý tutar.
12Almanya, TM 205.1. maddede belirtilen deniz transit giderlerini % 50
artýrma yetkisine sahiptir.

MADDE TM 206
Kilometrik Uzaklýklar
1TM 205.1.2 maddesine göre kara yollarý için transit giderlerini
belirlemeye yarayan mesafeler, Uluslararasý Büro tarafýndan yayýnlanan
transit postalarýn kara yollarýyla ilgili Kilometrik Mesafe Listesinde belirtilir.

MADDE TM 207
Olaðanüstü Hizmetler. Çok Yönlü Taþýmacýlýk
1TM 205 maddesinde belirtilen özel transit giderleri bir belirlenmiþ
iþletmeci tarafýndan, diðer bir veya birkaç belirlenmiþ iþletmecinin isteði
üzerine, özel olarak kurulan veya iþletilen olaðanüstü hizmetlerle yapýlan
taþýmaya uygulanmaz. Bu çeþit taþýmalarýn þartlarý ilgili belirlenmiþ
iþletmeciler arasýnda uzlaþmayla düzenlenir.
2Bir belirlenmiþ iþletmeci çýkýþlý yüzey postalarý, ayný zamanda kara ve
deniz taþýmasý yoluyla ileriye sevk edildiðinde, bu ileriye sevk etmenin þartlarý
ilgili belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda özel bir anlaþmayla belirlenir.
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MADDE TM 208
Yüzey Yoluyla Gönderilen Açýktan Transit Gönderiler
ile Yanlýþ Yönlendirilen Gönderilere Ýliþkin Giderlerin
Hesaplanmasý ve Buna Ýliþkin Hesaplaþma
1-

Genel özellikler

1.1

Yüzey yoluyla açýktan transit gönderi yollayan her belirlenmiþ
iþletmecinin, varýþ belirlenmiþ iþletmecisine ödenmesi gereken varýþ
giderleri artýrýmlarýný ve ortaya çýkan masraflarý çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisinden kesme hakký vardýr. Ýþleme ve taþýma giderleri,
prensip olarak, TM 205 maddesinde belirtildiði gibi net aðýrlýða göre
hesaplanýr. Varýþ giderleri artýrýmlarý, transit belirlenmiþ iþletmecisi
tarafýndan kesilen ve varýþ belirlenmiþ iþletmecisine ödenen varýþ
giderleri arasýndaki
fark esas alýnarak hesaplanýr. Bu transit
giderleri, her biri bir varýþ ülkesi grubuyla ilgili olan ve 10 dan fazla
olmayan ortalama oranlar esasýna göre, grup içindeki farklý varýþ
yerleri için postanýn aðýrlýðýna göre saptanýr. Kara veya deniz transit /
S.A.L. taþýmasý için ödenmesi gereken tutarlarý geçmeyen bu
giderlerin toplamý % 10 oranýnda artýrýlýr.

1.2

Açýktan transit gönderilerin hesaplaþmasý, prensip olarak istatistik
cetvelleri verilerine göre, ancak, transit belirlenmiþ iþletmecinin talebi
durumunda ise gerçek aðýrlýða göre yapýlýr.

1.3

Yanlýþ yönlendirilen gönderiler ve gemide postaya verilen veya
düzensiz aralýklarla ya da çok deðiþiklik gösteren miktarlarda sevk
edilen gönderiler olmasý durumunda, hesaplaþma gerçek aðýrlýk
üzerinden yapýlýr. Bu hesaplaþma ancak aracý belirlenmiþ
iþletmecinin verilen transit hizmeti için ödeme yapýlmasýný istemesi
halinde yapýlýr. Bu amaçla CN 65 formülü CN 43 Gerçekleme bülteni
ile birlikte aracý belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan kullanýlmak
zorundadýr. Aracý belirlenmiþ iþletmeciler, yanlýþ yönlendirilen
gönderiler için hesaplaþmanýn istatistik cetvellerine göre yapýlmasý
için çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisiyle anlaþmaya varabilirler.

2-

Ýstatistik iþlemleri

2.1

Ýstatistik iþlemleri yýllýk ve dönüþümlü olarak, tekli yýllarda Mayýs
ayýnda ve çiftli yýllarda da Ekim ayýnda yapýlýr.

2.2

Ýstatistik dönemi boyunca açýktan transit gönderilere CN 65 bordrolarý
eklenir. CN 26 liyas etiketine ve CN 65 bordrosuna "S" harfi damgasý
basýlýr. Normal olarak kayýtlý veya kayýtlý olmayan açýktan gönderileri
içeren bir postaya konulacak açýktan gönderi olmadýðý zaman,
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postanýn bildirme kaðýdý, "Neant” (Yok) ibaresini taþýyan, duruma
göre bir veya iki adet CN 65 bordrosu ile birlikte gönderilir.
2.3

Ýstatistik dönemi boyunca açýktan transit tüm gönderiler, içine bildirme
kaðýdýnýn konduðu þeffaf plastik kapalý bir torbaya, CN 65 teslim
bordrosu ile birlikte konur.

2.4

Açýktan transit gönderileri sevk eden belirlenmiþ iþletmeci, bu
postanýn alýnýp verilmesi için alýnan önlemlerde bir hesaplaþma
döneminde meydana gelen her deðiþikliði aracý belirlenmiþ
iþletmecilere bildirir.

3-

CN 65 bordrolarýnýn düzenlenmesi ve kontrolü

3.1

Aðýrlýklar, her varýþ ülkesi grubu için CN 65 bordrolarý üzerinde ayrý
ayrý gösterilir. Bunlar, biri kayýtlý olmayan diðeri kayýtlý gönderiler için
olmak üzere ardýþýk iki seri þeklinde özel olarak numaralandýrýlýr. CN
65 bordrolarýnýn sayýsý, CN 31 bildirme kaðýdýnýn 4. tablosunun (CN
32 bildirme kaðýdýnýn 3. tablosunun) ilgili bölümünde gösterilir. Transit
belirlenmiþ iþletmeciler, en önemli ülke gruplarýný belirli bir sýra içinde
listeleyen özel CN 65 bordrolarýnýn kullanýlmasýný isteyebilir. Bütün
CN 65 bordrolarý CN 31 bildirme kaðýtlarýnýn bulunduðu torbaya
konur.

3.2

Her ülke grubu için açýktan gönderilerin aðýrlýðý, on gram kesri 5 gram
veya üzeri olduðu zaman üst on grama, tersi durumda ise alt on
grama yuvarlanýr.

3.3

Eðer aracý merkez açýktan gönderilerin gerçek aðýrlýðýnýn belirlenen
aðýrlýktan 20 gram daha fazla farklý olduðunu tespit ederse, CN 65
bordrosunu düzeltir ve hatayý hemen CN 43 gerçekleme bülteniyle
çýkýþ alýp verme merkezine bildirir. Eðer fark yukarýda sözü edilen
limitler içinde ise çýkýþ merkezi tarafýndan yapýlan kayýtlar geçerli
sayýlýr.

3.4

CN 65 bordrosunun olmamasý halinde, CN 65 bordrosu, gerekirse
re'sen düzenlenir ve düzensizlik CN 43 bülteni ile çýkýþ merkezine
bildirilir.

4Açýktan transit gönderiler için hesaplar, gerçek aðýrlýða göre
düzenlenir.
4.1

Eðer transit belirlenmiþ iþletmeci, açýktan gönderiler transit giderleri
hesabýný gerçek aðýrlýða göre yapýlmasýný talep ederse, böyle
gönderilerin bulunduðu postalar, bildirme kaðýdýna eklenen CN 65
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bordrolarý ile birlikte gönderilir. Ayný usul, istatistik iþlemleri dýþýnda
kalan açýktan transit gönderiler ve bu gönderiler için gerçek aðýrlýk
üzerinden düzenlenen hesaplar için de kullanýlýr. Eðer ayný alýp verme
merkezi çýkýþlý ve bu merkezin bir postasý içinde yanlýþ sevk edilen
gönderilerin aðýrlýðý 50 gramý geçmezse, 3.4 uyarýnca re'sen bir CN
65 bordrosu düzenlenmesini gerektirmez.
4.2
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Açýk denizler gemide postaya verilen ve bu geminin geçtiði
bandýranýn veya kayýtlý olduðu ülkenin posta pullarý ile ücreti ödenmiþ
olan gönderilere, uðranýlan aracý bir limandaki belirlenmiþ iþletmeciye
açýktan teslim edildiðinde bir CN 65 bordrosu eklenir. Eðer gemide
bir posta merkezi yoksa gönderiler, aracý belirlenmiþ iþletmecinin
kara veya deniz transit/S.A.L. taþýma giderlerini istemesine esas
teþkil edecek olan bir aðýrlýk cetveli ile birlikte gönderilir. CN 65
bordrosu veya aðýrlýk cetveli, gönderilerin her varýþ ülkesi için
aðýrlýðýný, tarihi, geminin adýný ve bandýrasýný içerir ve her gemi için
ardýþýk yýllýk bir seri þeklinde numaralandýrýlýr. Bu ayrýntýlar,
gönderilerin gemiden teslim edildiði merkez tarafýndan kontrol edilir.

CN 65

Borçlu Belirlenmiþ Ýþletmeci

BORDRO

Gönderen alýp verme merkezi

Açýktan yollanan ve yanlýþ yönlendirilen
gönderilerin aðýrlýklarý
o
N

Önceliksiz / Yüzey postasý
Öncelikli / Uçak postasý
gönderileri
gönderileri
Açýktan transit öncelikli/uçak gönderileri

Varýþ alýp verme merkezi

Kayýtlý

Açýktan
Yanlýþ yönlendirilen

Kayýtsýz

Varýþ belirlenmiþ iþletmecisii
Ýstatistik (Ýstatistik döneminde)
Posta no

Sevk tarihi

Bilgiler
Açýktan veya yanlýþ yönlendirilen ve gerektiðinde belli bir bölge varýþlý gönderi türüne ait aðýrlýklar ondalýk kesirinin 5 gr'ý geçip
geçmediðine göre gerektiðinde alt veya üst 10 gr'a yuvarlatýlýr.
Transit giderlerinin ayný olduðu ülke gruplarý

Net aðýrlýk

1

Düþünceler

2

3

gr

Çýkýþ alýp verme merkezi
Ýmza

Varýþ alýp verme merkezi
Ýmza

210 x 297 mm
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MADDE TM 209
Yolu Deðiþtirilen veya Yanlýþ Sevk Edilen Postalarýn
Transit Giderleri
1Transit belirlenmiþ iþletmeciler, postalarý, gönderici belirlenmiþ
iþletmeci tarafýndan belirtilen yollardan sevk etmek için ellerinden geleni
yaparlar. Eðer buna raðmen postalarýn yolu deðiþtirilmiþ veya yanlýþ sevk
edilmiþse, transit giderleri, TM 232.7 maddesi uygulanmaksýzýn, söz konusu
postalarýn transit olarak taþýnmasýna katkýda bulunan belirlenmiþ
iþletmecilere ödenir. Çýkýþ ibelirlenmiþ iþletmecisi, servisleri sevk hatasý
yapan belirlenmiþ iþletmeciden, sýrasýyla masraflarýnýn karþýlanmasýný talep
edebilir .

MADDE TM 210
Uçak Postalarý ve Yüzeyden Transit S.A.L. Postalarý
1Ýlgili belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda özel anlaþma olmamasý halinde
, üçüncü ülke topraklarýnýn bir bölümünde sýk sýk yüzey yoluyla taþýnan uçak
ve S.A.L. postalarý transit giderlerine tabidir.
2Yukarýda öngörülen durumda transit giderleri, uçak postalarý için CN
38 teslim bordrolarýnda gösterilen gerçek brüt aðýrlýklara ve S.A.L. postalarý
için CN 41 bordrolarý ve gerekli olmasý halinde, CN 36 etiketleri üzerinde
gösterilen aðýrlýða göre hesaplanýr .

MADDE TM 211
Boþ Torbalarýn Transit Giderlerinin Ödenmesi
1TM 205. maddesine göre hesaplanan, boþ torbalarýn transit giderleri,
torbalarýn ait olduðu belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan ödenir.
2Boþ torbalarý iade eden belirlenmiþ iþletmeci, eðer boþ torbalarýn
taþýnmasýna iliþkin aðýrlýklý ortalama mesafe ülke sýnýrlarýnda 300 kilometreyi
geçmezse ülkesindeki maliyetlerin karþýlanmasý hakkýna sahip deðildir. Eðer
aðýrlýklý ortalama mesafe 300 kilometreyi geçerse taþýma gideri, iþleme gideri
hariç, 300 kilometreyi geçen sayýsý için ödenir.
3Torbalarý iade eden ülkede nakliye için ödenen taþýma gideri, kg
baþýna tek bir ücret þeklinde belirlenir. Bu tek ücret, ülke içindeki farklý alýp
verme merkezleri ve sýnýrlarý arasýndaki taþýma giderini içerir ve varýþ ülkesi
içinde postanýn taþýnmasý için ödenen, TM 205. maddesinde tanýmlanan
ücretleri geçmeyen gerçek ücrete göre hesaplanýr. Aðýrlýklý ortalama mesafe,

I 12

ilgili ülkeden gönderilen tüm boþ torba postalarýnýn brüt aðýrlýðýna göre
Uluslararasý Büro tarafýndan hesaplanýr.
4Taþýma giderlerinin karþýlanmasýný talep eden belirlenmiþ
iþletmeciler, aðýrlýklý ortalama mesafe ve hissenin hesaplanmasý için gereken
verileri, 1 Temmuz'a kadar Uluslararasý Büro'ya bildirmeleri zorunludur.
Uluslararasý Büro, aðýrlýklý ortalama mesafe ve hisseyi 1 Ekim'e kadar tüm
belirlenmiþ iþletmecilere bildirir ve bunlar, ertesi yýl 1 Ocak tarihinde
yürürlüðe girer. ,

I 13

B.

Varýþ Giderleri. Genel Hükümler

MADDE 27
Varýþ Giderleri. Genel Hükümler
1Tüzüklerde belirtilen baðýþýklýklar saklý kalmak kaydýyla, diðer
bir belirlenmiþ iþletmeciden mektup postasý alan her belirlenmiþ
iþletmeci, alýnan uluslararasý postadan doðan giderler için gönderici
belirlenmiþ iþletmeciden bir ücret alma hakkýna sahiptir.
2Varýþ giderlerinin ücretlerine iliþkin hükümlerin uygulanmasý
için, üye ülke ve topraklar, bu amaçla Kongre tarafýndan C 18/2008
sayýlý tavsiye kararýnda oluþturulan listeye göre aþaðýda belirtildiði gibi
sýnýflandýrýlmýþlardýr:
2.1

2010’dan önce hedef sisteme dahil olan ülke ve topraklar;

2.2
2010 ve 2012 itibariyle hedef sisteme dahil olan ülke ve topraklar
(yeni hedef sistem ülkeleri);
2.3

Geçiþ sistemine dahil olan ülke ve topraklar.

3Varýþ giderlerinin ödenmesine iliþkin mevcut Sözleþme
hükümleri, geçiþ dönemi sonucunda ortaya çýkan her ülkeye ait
unsurlarý göz önüne alan bir ödeme sistemini kabul etmeye yönelik
geçici önlemleri oluþturur.
4-

Yurtiçi rejime giriþ. Doðrudan eriþim.

4.1

Prensip olarak her belirlenmiþ iþletmeci, kendi müþterilerine
benzer koþullarda sunulmak þartýyla tarife, süre ve koþullarýn
tümünü diðer belirlenmiþ iþletmecilerin hizmetine koyar. Çýkýþ
belirlenmiþ iþletmecisinin doðrudan eriþim konusundaki koþul
ve gereklilikleri yerine getirip getirmediðini deðerlendirmek,
varýþ belirlenmiþ iþletmecisine düþer.

4.2

Hedef sistem ülkelerinin belirlenmiþ iþletmecileri, iç
servislerinde sunulan tarife, ücret ve koþullara, ulusal
müþterilerine uyguladýklarýyla benzer þekilde, diðer belirlenmiþ
iþletmecilerin eriþimlerini saðlamalýdýr.

4.3

Yeni hedef sistem ülkelerinin belirlenmiþ iþletmecileri, iç
servislerinde sunulan tarife, ücret ve koþullara, ulusal
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müþterilerine uyguladýklarýyla benzer þekilde, diðer belirlenmiþ
iþletmecilerin eriþimlerine izin vermeyebilirler. Bununla birlikte
bu belirlenmiþ iþletmeciler, iki yýllýk bir deneme süresi için sýnýrlý
sayýda belirlenmiþ iþletmecinin
iç servislerinde sunulan
koþullara karþýlýklý olarak eriþimine izin verebilir. Bu süre
sonunda þu iki seçenekten birini uygulamalýdýr: Ýç servislerinde
sunulan koþullara eriþimi durdurmak veya bu uygulamaya
devam etmek ve belirlenmiþ iþletmecilerin tümünün eriþimine
izin vermek. Bununla birlikte yeni hedef sistem ülkelerinin
belirlenmiþ iþletmecileri, hedef sistem ülkelerinin belirlenmiþ
iþletmecilerinden iç servisleri çerçevesinde sunulan koþullarý
uygulamalarýný isterse, iç servislerinde sunulan tarife, ücret ve
koþullara, ulusal müþterilerine uyguladýklarýyla benzer þekilde,
diðer belirlenmiþ iþletmecilerin bütününün eriþimlerini
saðlamak zorundadýrlar.
4.4

Geçiþ sistemi ülkelerinin belirlenmiþ iþletmecileri, iç
servislerinde uygulanan koþullara,
diðer belirlenmiþ
iþletmecilerin eriþimlerine izin vermeyebilirler. Bununla birlikte,
iki yýllýk bir deneme süresi için sýnýrlý sayýda belirlenmiþ
iþletmecinin iç servislerinde uygulanan koþullara karþýlýklý
olarak eriþimine izin verebilir. Bu süre sonunda þu iki
seçenekten birini uygulamalýdýr: Ýç servislerinde uygulanan
koþullara eriþimi durdurmak veya tüm belirlenmiþ iþletmecilerin
iç servislerinde uygulanan koþullara eriþimlerine izin vererek
bu yolda devam etmek.

5Varýþ gideri ücreti, varýþ ülkesindeki hizmet kalitesi
performansýna göre belirlenecektir. Posta Ýþletme Konseyi, kontrol
sistemine katýlýmý teþvik etmek ve hizmet kalitesi hedeflerine ulaþan
belirlenmiþ iþletmecileri ödüllendirmek için 28 ve 29. maddelerde
belirtilen ücretlere prim vermeye yetkili olacaktýr. Posta Ýþletme
Konseyi ayrýca, hizmet kalitesinin yetersiz olmasý durumunda ceza da
belirleyebilir; ancak, ücret madde 29 ve 30 da belirtilen en düþük ücretin
altýnda olamaz.
6Her belirlenmiþ iþletmeci 1’de öngörülen ücretten tamamen
veya kýsmen vazgeçebilir.
7M torbalarý için uygulanacak varýþ gideri ücreti kg baþýna 0,793
DTS’dir. 5 kg’ýn altýndaki M torbalarý, varýþ giderleri hissesi için 5 kg
olarak kabul edilir.
8Taahhütlü gönderiler için, 2010 ve 2011 yýllarý için gönderi
baþýna 0,55 DTS, 2012 ve 2013 yýllarý için ise 0,6 DTS ek ücret
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öngörülür. Deðer konulmuþ gönderiler için 2010 ve 2011 yýllarý için
gönderi baþýna 1,1 DTS, 2012 ve 2013 yýllarý için ise 1,2 DTS ek ücret
öngörülür. Sunulan hizmetlerin Mektup Postasý Tüzüðünde açýklanan
ilave unsurlarý kapsamasý durumunda, posta Ýþletme Konseyi, bu
hizmetler ve diðer ek hizmetler için hisseye prim verme yetkisine ilave
unsurlarý kapsamasý durumunda, posta Ýþletme Konseyi, bu hizmetler
ve diðer ek hizmetler için hisseye prim verme yetkisine sahiptir.
9Belirlenmiþ iþletmeciler, karþýlýklý veya çok taraflý anlaþmayla
varýþ giderleri hesaplarýnýn ödenmesi için diðer ücret sistemlerini
uygulayabilirler.
10Belirlenmiþ iþletmeciler, isteðe baðlý olarak öncelikli olmayan
gönderilerini öncelikli gönderilere uygulanan varýþ gideri ücretinin %
10’unu iade etme koþuluyla alýp verebilirler.
11Belirlenmiþ iþletmeciler, isteðe baðlý olarak formatýna göre
ayrýlmýþ gönderilerini indirilmiþ varýþ gideri ücreti uygulayarak alýp
verebilirler.
12Hedef sistem ülkelerinin belirlenmiþ iþletmecileri arasýnda
öngörülen hükümler, hedef sisteme katýlmak istediðini beyan eden tüm
geçiþ sistemi ülkelerinin belirlenmiþ iþletmecilerine uygulanýr. Posta
Ýþletme Konseyi, geçiþ tedbirlerini Mektup Postasý Tüzüðünde
belirleyebilir. Hedef sisteme ait hükümler, geçiþ tedbirleri olmaksýzýn
tümüyle söz konusu hükümlere tabi olmak istediðini beyan eden hedef
sistemin belirlenmiþ iþletmecilerine kendi bütünlükleri içinde
uygulanabilir.
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MADDE 28
Varýþ Giderleri. Hedef Sistem Ülkelerinin Belirlenmiþ
Ýþletmecileri Arasýndaki Posta Trafiðine Uygulanacak
Hükümler
1M çantalarý ve CCRI gönderileri hariç toplu gönderiler dahil
mektup postasý gönderileri ücreti, varýþ üye ülkesindeki iþleme
maliyetini yansýtan gönderi ve kilogram baþýna ücretlerin
uygulanmasýna göre düzenlenir. Bu maliyetler, yurtiçi tarifelere baðlý
olmalýdýr. Ücretlerin hesaplanmasý Mektup postasý gönderilerine iliþkin
Tüzükte belirtilen koþullara göre yapýlýr.
2CCRI gönderileri için hisse, Mektup Postasý tüzüðünün ilgili
hükümlerine göre gerçekleþtirilir.
3Gönderi ve kilogram baþýna ücretler 20 gramlýk yurtiçi bir
öncelikli mektup ücretinin aþaðýda belirtilen yurtiçi yüzdelik oranlarýna
göre hesaplanýr : 2010 yýlýndan önce hedef sistem ülkesi olan ülkeler
için % 70, 2010 veya 2012 yýllarýndan itibaren hedef sisteme katýlan
ülkeler (yeni hedef sistem ülkeleri) için % 100 .
42009 ve 2010 yýllarýnda Posta Ýþletme Konseyi gelen posta
trafiðinin iþleme maliyetleri ile ilgili bir inceleme gerçekleþtirecektir.
Eðer bu inceleme, 3’de belirtilen %70’lik oranýn dýþýnda bir deðer ortaya
çýkarýrsa Posta Ýþletme Konseyi, 2012 ve 2013 yýllarý için 20 gr’lýk
öncelikli bir mektubun ücret oranýný deðiþtirebilecektir.
52010 ve 2011 yýllarý için KDV veya uygulanan diðer ücretler, 3’de
belirtilen hesaplama için kullanýlan ücretten düþürülmüþ olacaktýr. Bu
eksiltme 2012 ve 2013 yýllarý için % 100 olacaktýr.
62010 yýlý öncesi hedef sistem ülkeleri arasýndaki trafiðe
uygulanan ücretler aþaðýdaki oranlarý geçemez:
6.1
6.2
6.3
6,4

2010 yýlý için: gönderi baþýna 0,253 DTS ve kg. baþýna 1,980 DTS;
2011 yýlý için: gönderi baþýna 0,263 DTS ve kg. baþýna 2,059 DTS;
2012 yýlý için: gönderi baþýna 0,274 DTS ve kg. baþýna 2,141 DTS;
2013 yýlý için: gönderi baþýna 0,285 DTS ve kg. baþýna 2,227DTS.

72010 yýlý öncesi hedef sistem ülkeleri arasýndaki posta trafiðine
uygulanan ücretler hizmet kalitesiyle baðýnýn kurulmasýndan önce 2009
yýlý ücretlerinin altýnda olamaz. Bu ücretler aþaðýda belirtilen deðerlerin
altýnda olamaz:
7.1

2010 yýlý için: gönderi baþýna 0,165 DTS ve kg. baþýna 1,669 DTS;
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7.2

2011 yýlý için: gönderi baþýna 0,169 DTS ve kg. baþýna 1,709 DTS;

7.3
7.4

2012 yýlý için: gönderi baþýna 0,173 DTS ve kg. baþýna 1,750 DTS;
2013 yýlý için: gönderi baþýna 0,177 DTS ve kg. baþýna 1,792 DTS.

8-

Yeni hedef sistem ülkeleri çýkýþlý, varýþlý ve arasýndaki toplu
gönderi dýþýndaki posta trafiðine uygulanan ücretler aþaðýdaki
þekilde olacaktýr:

8.1
8.2
8.3
8.4

2010 yýlý için: gönderi baþýna 0,155 DTS ve kg. baþýna 1,562 DTS;
2011 yýlý için: gönderi baþýna 0,159 DTS ve kg. baþýna 1,610 DTS;
2012 yýlý için: gönderi baþýna 0,164 DTS ve kg. baþýna 1,648 DTS;
2013 yýlý için: gönderi baþýna 0,168 DTS ve kg. baþýna 1,702 DTS.

9Toplu gönderiler için ücret, 28.3 - 28.7 maddelerinde öngörülen
gönderi baþýna ve kg baþýna ücretlerin uygulanmasýndan sonra
oluþturulur.
10Aksi yönde karþýlýklý bir anlaþma olmadýðý durumda, UPU S10
teknik standartlarýna uygun olmayan bir bar kodlu tanýmlayýcýsý
bulunan veya barkodlu tanýmlayýcýsý bulunmayan taahhütlü veya deðer
konulmuþ gönderiler için gönderi baþýna 0,5 DTS’lik bir ek ücret
öngörülür.
11Karþýlýklý bir anlaþma olmadýkça bu maddeye hiçbir çekince
konulamaz.
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MADDE 29
Varýþ Giderleri. Geçiþ sistemi Ülkelerinin Belirlenmiþ
Ýþletmecileri Varýþlý, çýkýþlý ve arasýnda Yollanan
Gönderi Trafiðine Uygulanacak Hükümler
1Geçici varýþ giderleri sistemi ülkelerinin belirlenmiþ iþletmecileri
için, M torbalarý ve CCRI gönderileri hariç toplu gönderiler ve mektup
postasý gönderileri ile ilgili hisse kg baþýna ve 14,64 gönderilik dünya
ortalama sayýsýna göre hesaplanan 2009 yýlý oranlarýnýn yýllýk %2,8’lik
artýrýmý temelinde oluþturulur.
2CCRI gönderileri için hisse, Mektup Postasý Tüzüðünün ilgili
hükümlerine göre gerçekleþtirilir.
3Geçiþ sistemi ülkeleri çýkýþlý, varýþlý ve arasýndaki posta trafiðine
uygulanan ücretler aþaðýdaki þekilde olacaktýr:
3.1
3.2
3.3
3.4

2010 yýlý için: gönderi baþýna 0,155 DTS ve kg. baþýna 1,562 DTS;
2011 yýlý için: gönderi baþýna 0,159 DTS ve kg. baþýna 1,610 DTS;
2012 yýlý için: gönderi baþýna 0,164 DTS ve kg. baþýna 1,648 DTS;
2013 yýlý için: gönderi baþýna 0,168 DTS ve kg. baþýna 1,702 DTS.

4Yýllýk 100 tonun altýndaki posta trafiði için gönderi ve kg baþýna
bileþenler, kg baþýna ve 14,64’lük dünya ortalama gönderi sayýsý
temelinde kg baþýna toplam ücrete çevrilir. Aþaðýdaki oranlar uygulanýr:
4.1
4.1
4.1
4.1

2010 yýlý için kg baþýna 3,831 DTS;
2011 yýlý için kg baþýna 3,938 DTS;
2012 yýlý için kg baþýna 4,049 DTS;
2013 yýlý için kg baþýna 4,162 DTS;

5Ne varýþ ülkesi ne de çýkýþ ülkesi belirlenmiþ iþletmecisi,
revizyon mekanizmasý çerçevesinde yýllýk ortalama sayýsý temeli yerine
kg baþýna gerçek gönderi sayýsý temelinde bir ücret revizyonu talep
etmemiþlerse, yýllýk 100 tonun üstündeki posta trafiði için yukarýda
belirtilen kg baþýna ücretler uygulanýr. Revizyon mekanizmasýnýn
uygulanmasý amacýyla örnekleme, Mektup Postasý Tüzüðünde
belirtilen koþullara göre uygulanýr.
6Geçiþ sistemi ülkesi tarafýndan tersi yönde bir revizyon talebi
olmadýkça, hedef sistemi ülkesi tarafýndan bu ülkelere karþý 4’de
belirtilen toplam ücretlerin düþürülmesi için revizyon talep edilemez.
7Hedef sistem ülkelerinin belirlenmiþ iþletmecilerinin toplu
gönderiler için alacaðý hisse, 28. Maddede öngörülen kg ve gönderi

I 19

baþýna ücretlerin uygulanmasýndan sonra belirlenir. Geçiþ sistemi
ülkelerinin belirlenmiþ iþletmecileri, alýnan toplu gönderiler için 3’de
belirtilen hükümlere uygun olarak hisse talep edebilirler.
8Karþýlýklý anlaþma dýþýnda, bu maddeye hiçbir çekince
konulamaz.

MADDE TM 212
Geçiþ Sistemi Ülkelerince Hedef Sisteme Gönüllü Üyelik
1Sözleþmenin 27. maddesi, 12. paragrafýnýn amaçlarý doðrultusunda
geçiþ sistemindeki her üye ülke, hedef sisteme gönüllü katýlýmýný beyan
edebilir. Katýlmak isteyen ülkenin belirlenmiþ iþletmecisi, bu yönde resmi bir
beyaný, hedef sisteme katýlmak istediði yýldan bir önceki yýl 1 Haziran tarihine
kadar Uluslararasý Büro'ya gönderir. Uluslararasý Büro bu beyaný, aldýðý
tarihten itibaren 30 gün içinde hedef sistem ülkelerine bildirir.
2Katýlan ülkenin belirlenmiþ iþletmecisi beyanýnda, ertesi yýl 1 Ocak
tarihinden itibaren yürürlüðe girecek olan hedef sisteme katýlýmýn gerektirdiði
tüm istatistik, hesaplaþma ve diðer iþlemleri yapmayý taahhüt eder.
3Katýlmak isteyen ülkenin belirlenmiþ iþletmecisi, beyanýný
göndermeden önce, veya beyaný ile birlikte, 20 gramlýk öncelikli bir mektup
için yürürlükte olan yurtiçi tarifesini Uluslararasý Büro'ya gönderir. Katýlým
yýlýnda 1 Temmuz tarihinden önce Uluslararasý Büro, ertesi yýl 1 Ocak
tarihinden itibaren yürürlüðe girecek ve katýlan üye ülkeye ödenecek olan
gönderi ve kilogram baþýna tarifeleri hedef sistem ülkelerine ve katýlan
ülkenin belirlenmiþ iþletmecisine bildirir.
420 gramlýk öncelikli bir mektubun yurtiçi tarifesinin bildirme süresi de
dahil olmak üzere, hedef sisteme baðlý tüm hükümler, katýlan ülkeye, hedef
sisteme üyeliðinin yürürlüðe girdiði yýlýn 1 Ocak tarihinden itibaren uygulanýr.

MADDE TM 213
Yurtiçi Rejimlere Doðrudan Eriþim
1Tüm Birlik üyesi ülkelerin belirlenmiþ iþletmecileri, yurtiçi rejime
doðrudan eriþime uygulanan koþullarý, özellikle de ilgili sorumlularýnýn irtibat
adreslerini (Hesap yöneticileri), ürün ve tarifelerini, iþlemsel ve parasal
koþullarýný ayrýca daha fazla bilgi saðlayan Internet sitelerinin adreslerini
Uluslararasý Büro'ya bildirmelidirler. Belirlenmiþ iþletmeciler, giderlerindeki
herhangi bir deðiþikliðin ve doðrudan eriþime bir etkisi olan diðer koþullarýn,
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yürürlüðe girmeden önce Uluslararasý Büro'ya bildirilmesine özen gösterirler.
2Uluslararasý Büro saðlanan bilgiye dayanarak, UPU üyesi ülkelerin
doðrudan eriþim verilerini kapsayan bir Doðrudan Eriþim Veritabanýný UPU
Internet web sitesinde yayýmlar ve tüm katýlýmcý belirlenmiþ iþletmecilere CDROM üzerinde gönderir. Uluslararasý Büro ayrýca bir Doðrudan Eriþim
Ýþletme El Kitabýný da katýlýmcýlarýn kullanýmýna sunar.
32010 veya 2012 yýllarýndan itibaren hedef sisteme katýlan ülke
belirlenmiþ iþletmecileri, Sözleþme’nin 27.4.3.maddesinde öngörüldüðü gibi
diðer belirlenmiþ iþletmecilere doðrudan eriþim hakký vermeyi seçip
seçmediklerini Uluslararasý Büro’ya bildirmelidirler. Ýki yýllýk bir deneme
süresi kararý alan bir belirlenmiþ iþletmeci, bu sürenin bitiminde doðrudan
eriþimi durdurma veya ayrým yapmaksýzýn tüm belirlenmiþ iþletmecilere
açma kararýný Uluslararasý Büro’ya bildirmelidir. Hedef sisteme yeni katýlan
bir ülke belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan bu sisteme üye baþka bir ülke
belirlenmiþ iþletmeciye yapýlacak tüm doðrudan eriþim talepleri de ayrýca
Uluslararasý Büro’ya bildirilmelidir. Sözleþme’nin 27.4.3. Maddesine göre,
tüm belirlenmiþ iþletmecilere doðrudan eriþim hakký verme yükümlülüðünü
içerir. Uluslararasý Büro, doðrudan eriþimle ilgili veritabanýný
güncelleyecektir.
4Geçiþ sistemi ülkesi belirlenmiþ iþletmecileri, diðer belirlenmiþ
iþletmecilere Sözleþmenin 27.4.4. maddesine uygun olarak doðrudan eriþim
yetkisi verip vermediðini Uluslararasý Büro’ya bildirmelidirler. Ýki yýllýk bir
deneme süresi kararý alan bir belirlenmiþ iþletmeci, bu sürenin bitiminde
doðrudan eriþimi durdurma veya ayrým yapmaksýzýn tüm belirlenmiþ
iþletmecilere açma kararýný Uluslararasý Büro’ya bildirmelidir.Uluslararasý
Büro, doðrudan eriþimle ilgili veritabanýný güncelleyecektir
5Baþka bir belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan sunulan doðrudan eriþim
olanaklarýný kullanmak isteyen belirlenmiþ iþletmeciler, bu konuyla ilgili en
son güncellenmiþ bilgileri alma ve askýda kalmýþ tüm sorunlarý önceden
karþýlýklý olarak çözme hakkýna sahip olacaktýr.

MADDE TM 214
Sözleþme’nin 28.3-7. Maddesini Uygulayan Ülkeler Ýçin Varýþ
Giderleri Ücretlerinin Hesaplanmasý
1Hedef sistemdeki ülkeler belirlenmiþ iþletmecileri arasýndaki varýþ
giderleri ücreti, TM 128 madde hükümlerine göre, varýþ giderleri ücretlerinin
uygulandýðý takvim yýlýndan bir önceki yýlýn 1 Haziran tarihinde yürürlüðe
giren yurtiçi tarifedeki 20 gramlýk bir mektup ücreti esasýna dayanýr. Prensip
olarak, öncelikli hizmet esas alýnýr. Yukarda sözü edilen ücret, Sözleþme’nin
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28.3-7. Maddesini uygulayan ülkeler için varýþ giderleri ücretleinin
hesaplanmasýnda kullanýlacaktýr.
2Ulusal para birimi cinsinden, 1 Haziran'a kadar Uluslararasý Büro'ya
bildirilmesi gereken bu ücrete dayanarak Uluslararasý Büro, yýllýk olarak
gönderi ve kilogram baþýna bildirilen deðeri DTS'ye çevirir. Uluslararasý Büro
DTS olarak ücretleri hesaplamak için, önceki yýlýn 1 Ocaðýndan 31 mayýsýna
kadarki dönemde varýþ giderleri için tutulan veriler temelinde oluþturulan
ortalama aylýk döviz kurunu kullanýr. Bundan doðan ücretler, genelge yoluyla
en geç 1 Temmuz'a kadar bildirilir.
3Eðer 1 Haziran’a kadar Uluslararasý Büro'ya hiçbir ücret
bildirilmemiþse, ilgili belirlenmiþ iþletmecinin varýþ giderleri ücretinin
hesaplanmasýnda bir önceki yýlda kullanýlan ücret uygulanýr. Ýlgili belirlenmiþ
iþletmeci için hesaplama ilk kez yapýlýrsa, Sözleþme'nin 28.7. maddesinde
belirtilen ücretler uygulanýr.
42 ve 3 te öngörülen hükümlere aykýrý olarak 20 gramlýk bir yurtiçi
mektup ücretinde indirim olmasý durumunda, Uluslararasý Büro ilgili
belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan haberdar edilmelidir.
5Bu maddeye dayanarak hesaplanan yeni ücretler, 1 Ocak tarihinde
yürürlüðe girer ve tüm takvim yýlý boyunca yürürlükte kalýr.

MADDE TM 215
Hedef Sisteme Dahil Ülkelerin Belirlenmiþ Ýþletmecileri
Arasýnda Hizmet Kalitesine Göre Varýþ Giderleri Ücreti
1Hedef sistemdeki ülkelerin belirlenmiþ iþletmecileri arasýnda varýþ
giderleri ücreti, Posta Ýþletme Konseyi tarafýndan bu konuda tespit edilen
koþullara uygun olarak varýþ ülkesi belirlenmiþ iþletmecileri tarafýndan
hizmet kalitesi konusunda elde edilen sonuçlara göre alýnacaktýr.
2Hizmet kalitesi ve varýþ giderlei arasýnda bað kurmak için varýþ
ülkesindeki gelen posta trafiði hizmet kalitesinin ölçülmesi için UPU
tarafýndan kararlaþtýrýlmýþ sisteme katýlým isteðe baðlýdýr. Bir çýkýþ ülkesi
belirlenmiþ iþletmecisinin giden posta trafiði ölçümüne katýlmamasý
durumunda, varýþ ülkesi, temel varýþ giderleri ücretlerinin (ne hizmet
kalitesine teþvik primi ne de ilave yapýlmaksýzýn hesaplanan varýþ giderleri
ücreti) % 100'ünün altýnda olmayacak þekilde, kendi hizmet kalitesinden
doðan varýþ giderleri ücretine ilave yapma hakkýna sahiptir. Gelen posta
trafiðine iliþkin hizmet kalitesinin
ölçülmesi için UPU tarafýndan
kararlaþtýrýlmýþ herhangi bir sistemi uygulamayan bir varýþ ülkesi belirlenmiþ
iþletmecisi temel varýþ giderleri ücretinin % 100'ünü alýr.
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3Hizmet kalitesi ile varýþ giderleri arasýnda bað oluþturmak için UPU
tarafýndan kararlaþtýrýlmýþ bir ölçüm sistemine katýlan ülkelerin belirlenmiþ
iþletmecileri, teþvik olarak, gelen mektup postasý trafiklerinin bütünü
üzerinden % 2,5'luk bir varýþ gideri artýþýndan faydalanýrlar. Takvim yýlý için
belirlenen hizmet kalitesi hedefine ulaþan ilgili belirlenmiþ iþletmeciler %
2,5'luk ilave bir artýþa hak kazanýrlar. Bununla birlikte hiçbir ülke teþvik primi
olarak yurtiçi tarifelerinin % 100'ünden fazlasýný alamaz.
4Sözleþmenin 28.7 ve 8. maddesinde tespit edilen en düþük ücret
saklý kalmak kaydýyla, belirlenen hizmet kalitesi hedeflerine ulaþamayan
belirlenmiþ iþletmeciler cezalandýrýlýr. Bu ceza, belirlenen hedefin altýndaki
her yüzdelik puaný için varýþ gideri ücretinin %1/3'üdür ve hiçbir durumda %5'i
aþamaz. Sisteme katýlým için öngörülen % 2,5’luk prim nedeniyle en yüksek
ceza, temel varýþ gideri ücretlerinin % 97,5’ unun altýnda olamaz.
5Hizmet kalitesine baðlý geçici varýþ giderleri ücretleri Uluslararasý
Büro tarafýndan hesaplanýr ve her yýlýn en geç 1 Temmuz'undan itibaren
sirküler yoluyla duyurulur. Bu geçici ücretler gelecek yýlýn 1 Ocaðýnda
yürürlüðe girer ve tüm takvim yýlý boyunca yürürlükte kalýr. Geçici varýþ
giderleri ücretleri 214. madde hükümlerine göre hesaplanýr ve bir teþvik primi
ile önceki yýlýn hizmet kalitesi sonuçlarýna göre bir ilave yapýlýr.
6Hizmet kalitesine baðlý nihai varýþ giderleri ücretleri, ilgili takvim yýlý
için hizmet kalitesi konusundaki nihai sonuçlarýn yayýmlanmasýnýn ardýndan
Uluslararasý Büro tarafýndan hesaplanýr. Hizmet kalitesine baðlý nihai varýþ
giderleri ücretleri, en geç ilgili yýlý izleyen yýlýn 1 Mayýsýna kadar Uluslararasý
Büro tarafýndan duyurulur ve ayný takvim yýlý için daha önce belirlenen geçici
ücretlerle yer deðiþtirilir.
72010 ve 2012 yýllarýnda hedef sisteme katýlan ülke belirlenmiþ
iþletmecileri, Sözleþme’nin 28.5. Maddesi hükümlerini ve en geç hedef
sisteme katýlýmlarýný takip eden üçüncü yýl içinde 1-4’de belirtilen hükümleri
uygulayacaklardýr. Hedef sisteme katýlýmlarýný takip eden ilk iki yýl süresince
aþaðýdaki geçici hükümlerden yararlanabileceklerdir:
7.1

Hem Sözleþme’nin 28.5. maddesini hem de 1-4’de belirtilen
hükümleri uygulamama ve hiç bir hizmet kalitesi ölçüm sistemine
katýlmama kararý alabilirler. Bu karar, ödeyecekleri veye alacaklarý
varýþ giderleri ücretleri üzerinde hiç bir etkiye yol açmayacaktýr.

7.2

Ödeyecekleri veye alacaklarý varýþ giderleri ücretleri üzerinde hiç bir
etkiye yol açmaksýzýn UPU hizmet kalitesi ölçüm sistemine katýlma
kararý alabilirler.
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7.3

Sözleþme’nin 28.5. Maddesi hükümlerini ve hedef sisteme
katýlýmlarýný takip eden birinci veya ikinci yýl süresince teþvik primleri
ve cezalarla ilgili 1-4’de belirtilen hükümleri uygulama kararý
alabilirler.

8Yurtiçi rejime ve karþýlaþtýrýlabilir koþullara uygulanabilir standartlar
temelinde hizmet kalitesi yýllýk hedefleri ve standartlarýný Posta Ýþletme
Konseyi belirleyecektir.

MADDE TM 216
Geçiþ Sistemi Ülkeleri Belirlenmiþ iþletmecilerine
Gönderilen, bu Ülkelerden alýnan ve bu Ülkeler Arasýnda
Alýnýp Verilen Postalara Uygulanan Hizmet Kalitesine Göre
Varýþ Giderleri Ücretleri
1Geçiþ sistemine katýlan belirlenmiþ iþletmeciler, varýþ giderleri
hisselerini hizmet kalitesi sonuçlarý üzerinden belirleme kararý alabilir ve UPU
hizmet kalitesi ölçüm sistemine katýlabilirler. Madde TM 215 hükümleri, bu
belirlenmiþ iþletmecilere de uygulanýr. Bununla birlikte, bu ülkeler çýkýþ ve
varýþlý giden posta için ödenecek olan varýþ giderleri, Sözleþmenin 29.3 veya
4. maddelerindeki varýþ giderleri oranýndan daha az olmaz.
2Geçiþ sistemine katýlan ülke belirlenmiþ iþletmecileri, teþvik primleri
ve cezalarla ilgili Madde TM 215.2-4’de belirtilen hükümleri uygulama
zorunluluðu olmaksýzýn, UPU hizmet kalitesi ölçüm sistemine katýlabilirler.

MADDE TM 217
Varýþ Giderleri Ücretlerini Gözden Geçirme Mekanizmasý
1M torbalarý hariç yýlda 100 tondan fazla gönderi trafiði olan çýkýþ veya
varýþ belirlenmiþ iþletmecisi, ilgili belirlenmiþ iþletmeciden, kendi trafiklerine
uyarlanacak yeni varýþ giderleri ücretini belirlemeye yönelik aþaðýda belirtilen
gözden geçirme mekanizmasýnýn uygulanmasýný isteyebilir. Bu istek, yýlýn
her vaktinde yapýlabilir ve aþaðýdaki þartlara tabidir:
1.1

Hedef sistemdeki belirlenmiþ iþletmecisinin, geçiþ sistemindeki bir
ülke belirlenmiþ iþletmecisinden alýnan ortalama gönderi sayýsýnýn
17'den yüksek olduðunu saptamasý durumunda;

1.2

Geçiþ sistemindeki bir belirlenmiþ iþletmecinin, her hangi bir ülke
belirlenmiþ iþletmecisine gönderilen ortalama gönderi sayýsýnýn
12'den düþük olduðunu tespit etmesi durumunda;
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1.2.1

Geçiþ sistemindeki belirlenmiþ iþletmeci, hedef sistemdeki bir
belirlenmiþ iþletmeciye olan trafik için 1.2’deki gözden geçirme
mekanizmasýnýn uygulanmasýný talep ederse, hedef sistemdeki
belirlenmiþ iþletmeci de düþük oranlý gözden geçirme için diðer
þartlar yerine getirildiði zaman karþý yönde mekanizmanýn
uygulanmasýný talep edebilir;

1.3

Geçiþ sistemindeki bir belirlenmiþ iþletmecinin, hedef sistemdeki bir
belirlenmiþ iþletmeciden veya geçiþ sistemindeki diðer bir belirlenmiþ
iþletmeciden alýnan ortalama gönderi sayýsýnýn 17'den yüksek
olduðunu tespit etmesi durumunda;

1.4

Bir belirlenmiþ iþletmecinin, yýlda 100 tondan daha fazla olan bir trafik
için gözden geçirme mekanizmasýnýn uygulanmasýný talep etmesi
durumunda, ilgili belirlenmiþ iþletmeci, düþük oranlý veya yüksek
oranlý gözden geçirme için diðer þartlar yerine getirildiði zaman diðer
yöndeki trafik yýlda 100 tondan daha az olsa bile ayný þekilde gözden
geçirme mekanizmasý yapabilir.

1.5

Bir Belirlenmiþ iþletmecinin, bir belirlenmiþ iþletmeciden alýnan veya
bir belirlenmiþ iþletmeciye gönderilen kg baþýna ortalama gönderi
sayýsýnýn, önceki bir revizyon mekanizmasýna baþvuru çerçevesinde
kg baþýna revize edilmiþ ücreti belirlemek için uygulanan orijinal kg
baþýna gönderi sayýsýna oranla %20’den fazla farklýlýk gösterdiðini
tespit ettiðinde.

2Gözden geçirme mekanizmasý, TM 223 ve TM 225 maddelerinde
belirtilen pratik usullere göre kg. baþýna ortalama gönderi sayýsýný
hesaplamaya yönelik özel bir istatistik iþlemini gerçekleþtirmekten ibarettir.
3Gözden geçirme mekanizmasýný uygulamak niyetinde olan
belirlenmiþ iþletmeci ilgili belirlenmiþ iþletmeciyi en az üç ay önce bundan
haberdar etmek zorundadýr.
4Ýstek, söz konusu trafiðin kg. baþýna ortalama gönderi sayýsýnýn
dünya ortalamasýndan saptýðýný gösteren istatistik verilerine dayanmak
zorundadýr. Bu istatistik verileri bir aylýk bir dönem üzerinden en az 6 gözlem
günü örneklemesine göre elde edilmelidir.
53’ de öngörülen süre göz önünde tutularak istatistik dönemi 3 aylýk bir
hesaplaþma döneminin baþýnda baþlar. Yeni ücret, bu tarihten itibaren
uygulanmaya baþlar ve Anlaþmanýn 29. maddesine göre ilgili belirlenmiþ
iþletmecilerin biri tarafýndan yeni bir gözden geçirme isteði ortaya konuncaya
kadar en az bir yýl süreyle yürürlükte kalýr.
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6Ýstatistik sonuçlarý gözden geçirme mekanizmasýný isteyen
belirlenmiþ iþletmecinin tespitini doðruluyorsa, bu belirlenmiþ iþletmecinin
aþaðýdaki þekilde DTS olarak hesaplanan varýþ giderlerinin yeni ücretini söz
konusu trafiðe uygulama hakký vardýr: Kg. baþýna ücret= (kg. baþýna ortalama
gönderi sayýsý X 29.3.maddede belirtilen gönderi baþýna ücret) + 29.3.
Maddede belirtilen kg baþýna ücret.
7Bu gözden geçirmeye göre kilogram baþýna ortalama gönderi
sayýsýnýn 12 ile 17 gönderi arasýnda olmasý durumunda, Sözleþme’nin 29.4.
maddesinde öngörülen ücret söz konusu trafiðe uygulanýr. Ayrýca, bu
sayýnýn 12 ile 17 gönderi arasýna düþmesi durumunda kg baþýna gönderi
sayýsýnýn örneklemesinin durdurulmasý gerekir ve ancak örnekleme koþullarý
yeniden saðlandýðýnda tekrar baþlatýlýr. Örnekleme programý böylece
yeniden etkinleþtirilir.

MADDE TM 218
Toplu Gönderiler Ýçin Özel Ücret Ýstenmesi
1Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi, aþaðýdaki durumlarý tespit etmesi
durumunda, toplu gönderiye özel ücret uygulanmasýný istemeye yetkilidir:
1.1

Ayný posta içinde veya bir günde birden fazla posta düzenlendiðinde
ayný gönderici tarafýndan postaya verilen 1.500 veya daha fazla
gönderinin alýnmasý,

1.2

Ýki haftalýk süre içinde ayný gönderici tarafýndan postaya verilen
5.000 veya daha fazla gönderinin alýnmasý.

2Toplu gönderiye özel ücret uygulamak isteyen varýþ belirlenmiþ
iþletmecisi bunu, ilk toplu gönderi postasýnýn alýnmasýndan itibaren iki
haftalýk bir süre içinde, çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine bildirmek zorundadýr.
Bu bildirim, faks veya elektronik yolla TM 231. maddede öngörülen özel
adrese gönderilir ve bu bildirimde posta numarasý, gönderme tarihi, çýkýþ ve
varýþ alýp verme merkezleri gösterilerek söz konusu gönderilerin bir örneðinin
bir fotokopisi yer alýr.
2.1

3 ve 4’de öngörülen durumlar hariç, özel ücret, varýþ belirlenmiþ
iþletmecisi tarafýndan gönderilen bildirimin alýnma tarihinden itibaren
ancak üç aylýk bir süreden sonra uygulanmaya baþlar. Bu özel ücret,
sadece üç aylýk bildirim süresinin bitiminden sonra gönderilen toplu
gönderi postalarýna uygulanýr.

2.2

2.1’de öngörülen toplu gönderi postalarýnýn alýnmasý, TM 193.6
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maddesi hükümlerine uygun olarak varýþ belirlenmiþ iþletmecisi
tarafýndan tespit edilmelidir.
32.1 deki hükümlere aykýrý olarak, varýþ belirlenmiþ iþletmecisi,
aþaðýdaki durumlarý tespit etmesi halinde, toplu gönderiye hemen özel ücret
uygulamaya yetkilidir:
3.1

Ayný posta içinde veya bir günde birden fazla posta düzenlendiðinde
ayný gönderici tarafýndan postaya verilen 3.000 veya daha fazla
gönderinin alýnmasý,

3.2

Ýki haftalýk süre içinde ayný gönderici tarafýndan postaya verilen 10.000
veya daha fazla gönderinin alýnmasý.

4Toplu gönderiye ivedi olarak özel ücret uygulamak isteyen varýþ
belirlenmiþ iþletmecisi bunu, toplu gönderi postasýnýn alýnmasýndan itibaren
3 açýk iþ günü süresinde çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine bildirmek zorundadýr.
Bu bildirim, faks veya elektronik yolla TM 231. maddede öngörülen özel
adrese posta numarasý, gönderme tarihi, çýkýþ ve varýþ alýp verme
merkezlerinin gösterildiði gerçekleme bülteni þeklinde gönderilir ve buna söz
konusu gönderilerin bir örneðinin bir fotokopisi eklenir.
5Varýþ belirlenmiþ iþletmecisinin toplu gönderiler için özel ücret
uygulanmasýný istemiþ olmasý ve bu isteðini de geri çekmemesi durumunda,
çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, bu belirlenmiþ iþletmeciye yollayacaðý tüm toplu
gönderilere bu özel ücret uygulama isteðini üç aylýk bir süre içinde bildirir.
65’de öngörülen toplu gönderiye özel ücret uygulanmasýnýn
durdurulmasý, 3 ay önceden çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan
bildirilmeli veya karþýlýklý anlaþmalýdýr.

MADDE TM 219
Askeri Birliklerle Alýnýp Verilen Kapalý Postalar
1Askeri birlikler, gemiler veya uçaklar tarafýndan gönderilen
postalardan doðan transit ve varýþ giderlerinin doðrudan ödenmesi , bu askeri
birliklerin, savaþ gemilerinin veya askeri uçaklarýn baðlý olduðu ülkelerin
belirlenmiþ iþletmecilerine aittir.
2Bu postalarýn yeniden yollanasý halinde yeniden yollayan belirlenmiþ
iþletmeci, askeri birliðin, geminin veya uçaðýn baðlý olduðu ülkenin
belirlenmiþ iþletmecisini bundan haberdar eder.
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C.

Örnekleme Ýþlemleri

MADDE TM 220
Ýstatistik Örneklemeleri ve Kilogram Baþýna Ortalama Gönderi
Sayýsýnýn Tahmini ile Ýlgili Genel Prensipler
1-

Aþaðýdaki prensipler, gönderi ve kilogram baþýna. ücret esasýna
dayalý (gözden geçirme mekanizmasý, hedef sistem belirlenmiþ
iþletmecileri arasýndaki alýp vermelerle ilgili örneklemeler) varýþ
giderlerinin ödenmesine yönelik gerekli tüm gönderi trafiði örnekleme
türlerine uygulanýrlar.

1.1

Kilogram baþýna ortalama gönderi sayýsýnýn örneklemesi ve tahmini,
gönderinin kapsamýný yansýtýr. Bu kapsam, yollama þekline, kap
tipine, yýlýn aylarýna ve haftanýn günlerine göre deðiþiklik
gösterdiðinden, gönderi örneklemeleri bu deðiþikliklere yansýtýlmalý
ve mümkün olduðunca gerçek verilere yakýn þekilde tüm gönderi
trafiði ile benzerlik arz etmelidir. Tahmin yöntemi ayný þekilde bu
deðiþiklikleri de yansýtmalýdýr.

1.2

Ýstatistik örnekleme programý, % 5 eksiði veya fazlasýyla % 95'lik
uygun bir ücretle, kilogram baþýna ortalama gönderi sayýsýnýn ve ilgili
belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda alýnýp verilen gönderi sayýsýnýn
tahmini ile ilgili olmalýdýr .

1.2.1

Bu hassas istatistik derecesi, örnekleme iþlemlerini gerçekleþtiren
tüm belirlenmiþ iþletmecilerin kendi örnekleme yöntemleriyle
eriþmeleri gereken bir amacý teþkil eder ve hassaslýk konusunda en
düþük hata derecesine denk düþmeyebilir.

1.3

Örnekleme program tasarýmý, örneklerin seçilmesi, verileri toplama
yöntemi ve tahmin süreci, matematiksel istatistik, olasýlýk örnekleme
teorisi ve istatistiksel anket tasarýmý konusunda kabul gören genel
prensiplere uygun olmalýdýr.

1.4

Bu prensip sýnýrlarý içinde, her belirlenmiþ iþletmeci kendi gönderi
trafiðinin ve zorunlu maliyetlerinin özelliklerine göre örnekleme
programýnýn tasarýmýný uygulamak için yeterli iþletme payýndan
yararlanýr. Bununla birlikte, her belirlenmiþ iþletmeci, kendi tahmin
yöntemi de dahil bu konudaki kararlarýndan gözlem döneminden
önce ilgili belirlenmiþ iþletmeciyi haberdar etmek zorundadýr.
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MADDE TM 221
Hedef Sisteme Dahil Ülkeler Belirlenmiþ Ýþletmecileri Arasýndaki
Alýp Vermeler için Ýstatistik
1Hedef sistemdeki ülkelerin belirlenmiþ iþletmecileri arasýnda gönderi
alýp vermeleri için bir istatistik gerçekleþtirilir. Bununla birlikte, az sayýdaki alýp
vermeler için örnekleme giderlerinden kaçýnmak amacýyla ilgili belirlenmiþ
iþletmecilerden biri (veya her ikisi), kilogram baþýna kesin gönderi sayýsýný bir
yada her iki yönde öðrenmek için örneklemenin gerekliliði konusunda ýsrar
etmediði takdirde, hedef sistemdeki ülkeler arasýnda kilogram baþýna
ortalama gönderi sayýsý, belli bir basamaðýn altýndaki posta trafikleri için
uygulanýr. Posta Ýþletme Konseyi, uygulanacak olan basamaðý ve kilogram
baþýna ortalama gönderi sayýsýný belirler.
2Ýstatistik TM 220. maddede belirtilen prensiplere uygun olarak yapýlýr.
Gözlem günleri, mümkün olduðunca haftanýn açýk iþ günlerine eþit þekilde
daðýtýlýr (söz konusu alýp verme merkezi için açýk iþ günleri dikkate alýnmaz)
ve gönderi trafiðinin tamamý için kullanýlan yollama þekillerini yansýtmalýdýr.
Ýstatistik, örnekleme yýlýnda ayda 4 gün olmak üzere en az 48 gözlem gününü
içermelidir. Bir gözlem gününde, söz konusu gün boyunca belirlenmiþ
iþletmeciler alýnan gönderiler için tam bir istatistik yapamýyorlarsa kýsmi bir
örnekleme yapabilirler.
2.1

Belirlenmiþ bir gün üzerinden örnekleme yapmak yerine belirlenmiþ
iþletmeciler, gözlem dönemi boyunca test yapýlacak kaplarýn örneðini
seçerek sürekli örnekleme yapabilirler. Ýlgili belirlenmiþ iþletmeciler
kullanýlacak olan istatistik formülleri üzerinde anlaþýrlar.

3-

Yýllýk gönderi sayýsýnýn tahmini

3.1

Yýllýk gönderi sayýsý, her yollama þekli ve her ay veya üç aylýk dönem
için ayrýca tahmin edilen gönderi sayýsýnýn aðýrlýklý ortalamasýna
uygun olmalýdýr. Yýllýk gönderi sayýsý aþaðýdaki þekilde hesaplanýr:

3.1.1

Belli bir yollama þekli için belli bir ay veya üç aylýk dönem boyunca
örnekleme yoluyla elde edilen kilogram baþýna ortalama gönderi
sayýsý, amacý yollama þekline göre gönderinin toplam sayýsýný ve
ilgili ay veya üç aylýk dönemini tahmin etmek olan söz konusu ay
veya üç aylýk dönemde bu yollama þekli ile yollanan gönderinin
toplam aðýrlýðý ile çarpýlýr.

3.1.2

Her yollama þekli ve her ay veya üç aylýk dönem için toplam gönderi
sayýsý tahminleri, tahmini yýllýk gönderi sayýsýný belirlemek için
toplanýrlar .
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3.1.3 Sürekli örnekleme için belirlenmiþ iþletmeciler, 3.1 ve 3.1.2 deki usuller
kapsamýnda ay veya üç aylýk dönemi bir günle deðiþtirebilirler.
4Her belirlenmiþ iþletmeci, gözlem döneminden en az iki ay önce
tahmin yaklaþýmýný içeren örnekleme program tasarýmý, özellikle tahmin
konusunda seçilen yöntem hakkýndaki kararlarýndan ilgili belirlenmiþ
iþletmeciyi haberdar etmek zorundadýr. Bununla birlikte, kabul belirlenmiþ
iþletmecisi ne gözlem günlerini ne de örneklemede seçilen kaplarý gönderen
belirlenmiþ iþletmeciye önceden bildirmek zorunda tutulamaz.
5Kg baþýna gönderi sayýsýnýn örneklemesi gerçekleþtirilmediðinde
ve/veya sonuçlar dördüncü çeyreðin bitiminden itibaren 5 ay içinde
bildirilmediðinde, diðer belirlenmiþ iþletmeci eksik verilerin yerine kendi
örnekleme sonuçlarýný koyma hakkýna sahiptir. Ýstatistiki örnekleme ve
istatistiki tahmin %5’lik fazlalýk vaya eksiklik yerine %7,5’luk kesinlikle
Madde TM 220’de belirtilen prensiplere göre yapýlýr. Eðer hiç bir veri
kullanýlamýyorsa, hedef sistem ülkelerinin trafiði için anlaþmaya varýlan kg
baþýna ortalama gönderi sayýsý ile anlaþmaya varýlan son kg baþýna
ortalama gönderi sayýsý arasýnda iki deðerden en düþük olaný kullanýlýr.

PROT MADDE TM XVI
Hedef Sisteme Dahil Ülkeler Belirlenmiþ iþletmecileri
Arasýndaki Alýp Vermeler Ýçin istatistik
1Madde TM 221.2’ ye aykýrý olarak Kanada, örnekleme yýlýnda en az
yirmi dört gün gözlem yapma yetkisine sahiptir.

MADDE TM 222
Hedef Sisteme Dahil Ülkeler Belirlenmiþ Ýþletmecileri Arasýnda
Alýp Vermeler Ýçin Diðer Ýstatistik Yöntemi
1Gönderiyi mektup taþýma kutu ve/yada kutucuklar ile alýp veren hedef
sistemdeki belirlenmiþ iþletmeciler, kap türü tahminleri için tedbir alabilirler.
Ýstatistik TM 221 maddesinde belirtilen prensiplere uygun olarak
gerçekleþtirilir. Gözlem günleri, mümkün olduðunca haftanýn açýk iþ günlerine
eþit þekilde daðýtýlýr (söz konusu alýp verme merkezi için açýk iþ günleri
dikkate alýnmaz) ve gönderi trafiðinin tamamý için kullanýlan yollama
þekillerini yansýtmalýdýr. Ýstatistik, örnekleme yýlýnda ayda 4 gün olmak üzere
en az 48 gözlem gününü içermelidir. Bir gözlem gününde, söz konusu gün
boyunca belirlenmiþ iþletmeciler alýnan gönderiler için tam bir istatistik
yapamýyorlarsa kýsmi bir örnekleme yapabilirler.
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1.1

Belirlenmiþ bir gün üzerinden örnekleme yapmak yerine belirlenmiþ
iþletmeciler, gözlem dönemi boyunca test yapýlacak kaplarýn
örneðini seçerek sürekli örnekleme yapabilirler. Ýlgili belirlenmiþ
iþletmeciler kullanýlacak olan istatistik formülleri üzerinde anlaþýrlar.

2-

Yýllýk gönderi sayýsýnýn tahmini

2.1

Yýllýk gönderi sayýsý, her kap türü ve her yollama þekli için ayrýca
tahmin edilen gönderi sayýsýnýn aðýrlýklý ortalamasýna uygun
olmalýdýr. Yýllýk gönderi sayýsý aþaðýdaki þekilde hesaplanýr:

2.1.1

Belli bir kap türü ve belli bir yollama þekli için örnekleme yoluyla elde
edilen kilogram baþýna ortalama gönderi sayýsý, amacý kap türü ve
yollama þekline göre gönderinin toplam sayýsýný tahmin etmek olan
bu yollama þekli ile bu tür kap içinde yollanan gönderinin toplam
aðýrlýðý ile çarpýlýr.

2.1.2

Her kap türü ve yollama þekli için gönderi toplam sayýsýnýn tahminleri,
gönderilerin yýllýk tahmin edilen sayýsýný belirlemek için toplanýr.

3Belirlenmiþ iþletmeciler, kap türüne göre yollanan gönderinin
aðýrlýðýný (örneðin mektup taþýma kutu ve/yada kutucuklar, torbalar, vs
içindeki aðýrlýðý) usulünce düzeltilmiþ formüller üzerine kaydederler ve
kaplarla ilgili bilgileri mümkünse elektronik ortamda (EDI) gönderirler.
4Her belirlenmiþ iþletmeci, gözlem döneminden en az iki ay önce
tahmin yaklaþýmýný içeren örnekleme program tasarýmý, özellikle tahmin
konusunda seçilen yöntem hakkýndaki kararlarýndan ilgili belirlenmiþ
iþletmeciyi haberdar etmek zorundadýr. Bununla birlikte, kabul belirlenmiþ
iþletmecisi ne gözlem günlerini ne de örneklemede seçilen kaplarý gönderen
belirlenmiþ iþletmeciye önceden bildirmek zorunda tutulamaz.
5Kg baþýna gönderi sayýsýnýn örneklemesi gerçekleþtirilmediðinde
ve/veya sonuçlar dördüncü çeyreðin bitiminden itibaren 5 ay içinde
bildirilmediðinde, diðer belirlenmiþ iþletmeci eksik verilerin yerine kendi
örnekleme sonuçlarýný koyma hakkýna sahiptir. Ýstatistiki örnekleme ve
istatistiki tahmin %5’lik fazlalýk vaya eksiklik yerine %7,5’luk kesinlikle
Madde TM 220’de belirtilen prensiplere göre yapýlýr. Eðer hiç bir veri
kullanýlamýyorsa, hedef sistem ülkelerinin trafiði için anlaþmaya varýlan kg
baþýna ortalama gönderi sayýsý ile anlaþmaya varýlan son kg baþýna
ortalama gönderi sayýsý arasýnda iki deðerden en düþük olaný kullanýlýr.
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MADDE TM 223
Gözden Geçirme Mekanizmasýnýn Uygulanmasý için Özel
Ýstatistik
1Gözden geçirme mekanizmalarýnýn uygulanmasýnda, geçiþ sistemi
ülkelerinin hedef sistem ülkeleri varýþlý gönderi trafiði için UPU'nun son
deðerlendirmesiyle belirlenen kg baþýna gönderilerin ortalama aðýrlýklarýnýn
sayýsýný kullanmayý hedefleyen özel bir anlaþma olmamasý halinde, söz
konusu trafiðin örneklenmesi için bir istatistik yapýlýr.
1.1

Örnekleme, gönderinin kapsamýný yansýtmalý ve TM 220. maddede
belirtilen prensiplere uygun olmalýdýr.. Ýstatistik, ilgili olduðu 12 aylýk
dönemde en az 24 günlük gözlemi içermelidir. Bir gözlem gününde,
söz konusu gün boyunca belirlenmiþ iþletmeciler alýnan gönderiler
için tam bir istatistik yapamýyorlarsa kýsmi bir örnekleme yapabilirler.

1.1.1

Belirlenmiþ bir gün üzerinden örnekleme yapmak yerine belirlenmiþ
iþletmeciler, gözlem dönemi boyunca test yapýlacak kaplarýn
örneðini seçerek sürekli örnekleme yapabilirler. Ýlgili belirlenmiþ
iþletmeciler kullanýlacak olan istatistik formülleri üzerinde anlaþýrlar.

1.2

Gözlem günleri, mümkün olduðunca haftanýn açýk iþ günlerine eþit
þekilde daðýtýlýr (söz konusu alýp verme merkezi için açýk iþ günleri
dikkate alýnmaz) ve gönderi trafiðinin tamamý için kullanýlan yollama
þekillerini yansýtmalýdýr. Bunlar aþaðýda belirtildiði gibi yýllýk, üç aylýk
veya aylýk olarak seçilir.

1.2.1

Yýllýk baz: 12 aylýk bir dönemde en az yirmi dört gözlem günü;
haftanýn her açýk iþ günü 3 ayda en az bir defa gözlenmelidir;

1.2.2

Üç aylýk baz: Üç ayda en az altý gözlem günü; haftanýn her açýk iþ
günü en az bir defa, takip eden üç aylýk dönemlerde ayný yöntem
tekrar eder.

1.2.3 Aylýk baz: Bir ayda yirmi dört gözlem günü veya, bu olmadýðý takdirde,
bu aydaki iþ günlerinin tamamý, Ýstatistik tekli yýllarda Mayýs ve çiftli
yýllarda Ekim ayý içinde yapýlýr.
2-

Kilogram baþýna ortalama gönderi sayýsýnýn tahmini

2.1

Yýllýk veya üç aylýk örnekleme yapýlmasý durumunda, kilogram
baþýna yýllýk ortalama gönderi sayýsý, her yollama þekli ve her ay için
ayrýca tahmin edilen kg. baþýna ortalama gönderi sayýsýnýn aðýrlýklý
ortalamasýna uygun olmalý ve aþaðýdaki gibi hesaplanmalýdýr.
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2.1.1

Belli bir yollama þekli için belli bir ay veya üç aylýk dönem boyunca
örnekleme yoluyla elde edilen kilogram baþýna ortalama gönderi
sayýsý, amacý yollama þekline göre gönderinin toplam sayýsýný ve ilgili
ay veya üç aylýk dönemini tahmin etmek olan söz konusu ay veya üç
aylýk dönemde bu yollama þekli ile yollanan gönderinin toplam
aðýrlýðý ile çarpýlýr.

2.1.2

Her yollama þekli ve her ay için toplam gönderi sayýsýnýn tahmini
parasý gönderinin yýllýk toplam aðýrlýðýna bölünür .

2.1.3

2.1.1 ve 2.1.2 yöntem kapsamýnda belirlenmiþ iþletmeciler ayý, gün
yada üç ay olarak deðiþtirebilirler.

2.2

Aylýk örnekleme yapýlmasý durumunda, kilogram baþýna yýllýk
ortalama gönderi sayýsý, her yollama þekli için ayrýca tahmin edilen
kg. baþýna ortalama gönderi sayýsýnýn aðýrlýklý ortalamasýna uygun
olmalý ve aþaðýdaki gibi hesaplanmalýdýr.

2.2.1 Belli bir yollama þekli için örnekleme yoluyla elde edilen kilogram
baþýna ortalama gönderi sayýsý, amacý yollama þekline göre
gönderinin toplam sayýsýný ve ilgili ay veya üç aylýk dönemini tahmin
etmek olan söz konusu ay veya üç aylýk dönemde bu yollama þekli ile
yollanan gönderinin toplam aðýrlýðý ile çarpýlýr.
2.2.2 Her yollama þekli için gönderilerin aylýk yada üç aylýk toplam sayýsýnýn
tahmini parasý gönderinin yýllýk toplam aðýrlýðýna bölünür.
3Gözden geçirme mekanizmasýnýn uygulanmasýný isteyen belirlenmiþ
iþletmeci, tahmin yöntemi dahil uygulanacak istatistik sistemini seçer ve olasý
kontrol tedbirlerini alabilmesi için ilgili belirlenmiþ iþletmeciyi bundan
haberdar eder. Gözden geçirme mekanizmasýnýn uygulanmasýný isteyen
belirlenmiþ iþletmeci, karþý belirlenmiþ iþletmeciyle geçiþ sistemi ülkelerinin
hedef sistem ülkeleri varýþlý gönderi trafiði için UPU'nun son
deðerlendirmesiyle belirlenen kg baþýna gönderilerin ortalama aðýrlýklarýnýn
sayýsýný kullanma konusunda da anlaþmaya varabilir.
4Gözden geçirme mekanizmasýnýn uygulanmasýný isteyen belirlenmiþ
iþletmeci, seçtiði gözlem günlerini önceden haber vermekle zorunlu
tutulamaz.
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D.
Transit ve Varýþ Giderleri ile Ýlgili Cetvellerin ve Hesaplarýn
Düzenlenmesi, Ýletilmesi ve Kabulü

MADDE TM 224
Hedef Sisteme Dahil Ülkelerin Belirlenmiþ Ýþletmecileri
Arasýndaki Alýp eVermeler için CN 53 ve CN 54 Cetvellerinin
Düzenlenmesi, Gönderilmesi ve Kabulü
1-

CN 53 ve CN 54 cetvellerinin düzenlenmesi, gönderilmesi ve kabulü.

1.1

TM 221 ve TM 222. maddelere uygun olarak hedef sistemdeki
ülkelerin belirlenmiþ iþletmecileri arasýndaki gönderi alýp vermelere
uygulanacak
istatistiðinin yapýlmasý için
alýcý belirlenmiþ
iþletmecinin alýp verme merkezi, örnekleme yapýlan her kap, kap tipi,
gönderilerin sayý ve aðýrlýðý, ilgili kg baþýna gönderi sayýsý ve kabýn
bar kodunu bir CN 53 cetveline kaydeder. Her yollama þekli (uçak,
S.A.L., yüzey) ve kap türü için ayrý CN 53 cetvelleri düzenlenir.

1.2

CN 53 cetvellerinin yardýmýyla alýcý belirlenmiþ iþletmeci, kap türü,
yollama þekli (uçak, S.A.L., yüzey) ve takvim yýlýnýn üç aylýk bir
dönemi için aylýk CN 53 cetvellerini özetleyen bir CN 54 özet cetveli
düzenler.

1.3

CN 54 özet cetveli, CN 53 formülleri eþliðinde istatistiðe tabi son
postanýn alýnmasýndan sonra her üç ayda, en geç beþ ay içinde ilgili
diðer belirlenmiþ iþletmeciye gönderilir. Bu CN 53 ve 54 cetvelleri
mümkün oldukça, sadece yazýþma yoluyla deðil ayný zamanda
elektronik yolla ve tercihen sürekli kullanýlan bir hesap formu þeklinde
gönderilir.

1.4

Gönderici belirlenmiþ iþletmeci yazýþma yoluyla CN 53 ve CN 54
cetvellerini almýþsa ve CN 54 özet cetvelinin gönderilme tarihinden
itibaren üç aylýk bir sürede itirazda bulunmamýþsa bu cetvel olduðu
gibi kabul edilmiþ sayýlýr.

1.5

Gönderici belirlenmiþ iþletmeci elektronik mektup yoluyla CN 53 ve
CN 54 cetvellerini almýþsa ve CN 54 özet cetvelinin gönderilme
tarihinden itibaren iki aylýk bir süre içinde itirazda bulunmamýþsa bu
cetvel olduðu gibi kabul edilmiþ sayýlýr.

2-

CN 54bis özet cetvellerinin düzenlenmesi, gönderilmesi ve kabulü.

2.1

Kabul edilmiþ CN 54 ve CN 56 özet cetvellerinin yardýmýyla alýcý
belirlenmiþ iþletmeci yollama þekli ve ilgili yýl için kilogram baþýna
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yýllýk gönderi sayýsýnýn hesaplandýðý esas üzerinden üç aylýk
döneme göre örnekleme yapýlan gönderilere iliþkin verileri özetleyen
bir CN 54bis yýllýk cetvelini düzenler.
2.2

CN 54bis yýllýk özet cetveli, 4. üç aya iliþkin CN 54 ve CN 56 özet
cetvellerinin kabulünü izleyen en geç bir aylýk süre içinde diðer ilgili
belirlenmiþ iþletmeciye gönderilir. CN 54bis cetveli mümkün oldukça
sadece yazýþma yoluyla deðil ayný zamanda elektronik yolla da
gönderilir.

2.3

Gönderici belirlenmiþ iþletmeci CN 54bis cetvelini almýþsa ve CN
54bis yýllýk özet cetvelinin gönderilme tarihinden itibaren bir aylýk bir
sürede itirazda bulunmamýþsa bu cetvel olduðu gibi kabul edilmiþ
sayýlýr.

3Gönderici belirlenmiþ iþletmecinin bir kontrol istatistiði
gerçekleþtirmesi durumunda, diðer belirlenmiþ iþletmecinin verilerinden %
10'u geçmeyen bir farklýlýk arz etmiyorsa kabul ülkesinin verileri geçerli
sayýlýr.
3.1

% 10'dan fazla bir farklýlýk olmasý durumunda, söz konusu belirlenmiþ
iþletmeciler, her belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan kullanýlan istatistik
sistemlerinin doðruluðunu dikkate alarak varýþ giderlerinin ödenmesi
için kullanýlacak olan deðerler üzerinde anlaþýrlar.

4Bu maddenin uygulanmasý konusunda iki taraf arasýnda anlaþmazlýk
olmasý durumunda, belirlenmiþ iþletmeciler, Genel Tüzüðü'nün 132.
maddesinde öngörülen hakemlik yöntemine baþvurabilirler.
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POSTA CETVELÝ
Gönderilerin sayýsý ve kaplarýn aðýrlýklarý

Gönderen Ýdare
Gönderen merkez

Posta n

Tarih

CN 53

o

Örnekleme tarihi

Gelen posta
Varýþ Ýdaresi

Uçak ile
S.A.Lile
Yüzeyden

Öncelikli
Önceliksiz

Giden posta

Uçuþ no/ Tren n o/Gemi adý

Varýþ Merkezi

Transit Ýdaresi (leri)

Postaya iliþkin bilgiler
Postadaki kaplarýn
toplam sayýsý

Postanýn toplam aðýrlýðý

Sýra no

kg

Düþünceler
gr

Kabýn kapsamý
Kabýn tipi

Düþünceler
Gönderi sayýsý

S1 Standartlý UPU bar kodu

Brüt aðýrlýk
kg

gr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Toplam

Örnekleme günü boyunca
alýnan1 veya gönderilen 1
kaplarýn toplam sayýsý

Örnekleme günü boyunca alýnan 1
veya gönderilen 1 Kaplarýn toplam
aðýrlýðý
kg

1

BG= Torba CN = Konteynýr PU =Kaset

Formülü düzenleyen alýp verme merkezi
Ýmza

Örnekleme günü boyunca
210 297 mm
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Örnekleme günü boyunca
Örneklenen1 veya örneklenen 1
kaplarýn toplam sayýsý

gr
GU= Silindir biçimli mektup
kutusu

2

Örnekleme günü boyunca
örneklenen 1 veya
örneklenen 1 kaplarýn toplam
aðýrlýðý
kg
gr

Gereksiz ibarenin üstünü çiziniz
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1

Örneklenen
gönderi

sayýsý

Örneklenen

aðýrlýk

Öncelikli/Uçak
Örneklenen
aðýrlýk

Örneklenen
gönderi
sayýsý

Öncelikli /Yüzey

Örneklenen
gönderi
sayýsý

Ýdare kullanacaðý tahmin metodunu seçmelidir (aylýk veya üç aylýk)

Ý

Kg baþýna
ortalama
gönderi
sayýsý

Örneklenen
aðýrlýk

210 x 297 mm

Yer ve imza

Cetveli düzenleyen belirlenmiþ iþletmeci

1
1

Düþünceler

Üç aylýk
dönem

B.Üç aylýk tahmin

1

Örneklenen
aðýrlýk

Öncelikli /Yüzey

Giden posta

Kg baþýna
Örneklenen ortalama
gönderi
gönderi
sayýsý
sayýsý

Öncelikli/Uçak

Düþünceler

Ay

A. Aylýk tahmin

Gelen posta
Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi

Gönderen belirlenmiþ iþletmeci

Örneklenen
aðýrlýk

S.A.L.

aðýrlýk

Örneklenen

Örneklenen
gönderi
sayýsý

Örneklenen
gönderi
sayýsý

ortalama
gönderi
sayýsý

Kg baþýna

sayýsý

Örneklenen
gönderi

Örneklenen
aðýrlýk

gönderi
sayýsý

Örneklenen

Önceliksiz/yüzey

Kg baþýna
ortalama
Örneklenen
gönderi
aðýrlýk
sayýsý

Önceliksiz/yüzey

Yýl

belirlenmiþ iþletmece görülmüþ ve kabul edilmiþtir
Yer ve imza

Kg baþýna
ortalama
gönderi
sayýsý

Kg baþýna
ortalama
gönderi
sayýsý

S.A.L.

Üç aylýk
dönem
Kaydetme dönemi

Tarih

Uyum mekanizmasý
Revizyon mekanizmasý
Hedef sistemdeki ülkeler arasýnda alýp verme

GÖNDERÝLERÝN ÖZET CETVELÝ

Kg baþýna
ortalama
gönderi
sayýsý

gönderi
sayýsý

Kg baþýna
ortalama

CN 54
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a

Gerçek
aðýrlýk

2

b

C

EPK
Kg baþýna
gönderileri Gerçek
ortalama
Sayýsý x
Gönderi
3
aðýrlýk
gerçek
Sayýsý( EPK)aðýrlýk
Kg baþýna
ortalama
3
gönderi
Sayýsý( EPK)

Öncelikli /Yüzey

d

EPK
gönderileri
Sayýsý x
gerçek
aðýrlýk

e

Gerçek
aðýrlýk

2

S.A.L.

f

EPK
Kg baþýna
gönderileri
ortalama
Sayýsý x
gönderi
3
Sayýsý( EPK) gerçek
aðýrlýk

Kaydetme dönemi

CN 54bis

h

g

Gerçek 2
aðýrlýk

EPK
Kg baþýna
gönderileri
ortalama
Sayýsý x
gönderi
3 gerçek
Sayýsý( EPK) aðýrlýk

Önceliksiz/yüzey

Hedef sistemdeki ülkeler arasýnda alýp verme
Tarih

Revizyon mekanizmasý

Uyum mekanizmasý

GÖNDERÝLERÝN ÖZET CETVELÝ

1 belirlenmiþ iþletmeci kullanacaðý tahmin metodunu seçmelidir (aylýk veya üç aylýk)
2
Kabul edilen CN 55 ve CN 56 formüllerinden aktarýlacak (Duruma göre)
3
CN 54 formülünden aktarýlacak

Genel toplam

Ay

Öncelikli/Uçak

1

Giden posta

A. Aylýk tahmin edilen gönderi sayýsý

Gelen posta
Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi

Gönderen belirlenmiþ iþletmeci
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Varýþ giderleri ücreti4

Kg baþýna ortalama gönderi sayýsý

Toplam gönderi sayýsý (b+d+f)

b

EPK
gönderileri
sayýsý x
3
gerçek
sayýsý ( EPK)
aðýrlýk

Kg baþýna
ortalma
gönderi

Toplam aðýrlýk (a+c+e)

a

Gerçek
2
aðýrlýk

Kg baþýna
ortalma
gönderi
3
Sayýsý( EPK)

DTS/kg

kg

Öncelikli/Önceliksiz
Uçak/S.A.L./yüzey

c

Gerçek
aðýrlýk2

S.A.L.

Cetveli düzenleyen belirlenmiþ iþletmeci
Yer ve imza

d

EPK
gönderileri
sayýsý x
gerçek
aðýrlýk

Düþünceler

e

Gerçek
2
aðýrlýk

(CN 54bis arka yüz)

f

EPK
Kg baþýna
gönderileri
ortalma
sayýsý x
gönderi
3
gerçek
Sayýsý( EPK)
aðýrlýk

Önceliksiz/yüzey

Ý Belirlenmiþ iþletmece görülmüþ ve kabul edilmiþtir
Yer, tarih ve imza

1
Ý Belirlenmiþ iþletmeci kullanacaðý tahmin medotunu seçmelidir (aylýk veya üç aylýk)
2
Gerektiðinde kabul edilen CN 55 vaye CN 56 formüllerinden geçirilecek
3
CN 54 formülünden geçirilecek
4
Sadece revizyon mekanizmasýnýn kullanýlmasý durumunda belirtilecek

Yýllýk
sonuçlar

Genel
toplam

Üç aylýk
dönem

B.Üç aylýk tahmin
Öncelikli/Uçak

MADDE TM 225
Gözden Geçirme Mekanizmasý için CN 53 ve CN 54 Cetvellerinin
Düzenlenmesi, Yollanmasý ve Kabulü
1-

CN 53 ve CN 54 cetvellerinin düzenlenmesi, gönderilmesi ve kabulü.

1.1

Gözlem günlerinde gözden geçirme mekanizmasýnýn uygulanmasýný
isteyen belirlenmiþ iþletmecinin alýp verme merkezi, örnekleme
yapýlan her posta için gönderilerin sayýsýný ve aðýrlýðýný bir CN 53
cetveline kaydeder.

1.2

CN 53 cetvelleri yardýmýyla, özel istatistik isteyen belirlenmiþ
iþletmeci, yollama þekline ve ilgili yýlýn üç aylýk dönemi için
örneklemesi yapýlan postalara iliþkin verileri özetleyen bir CN 54
özet cetveli düzenler.

1.3

CN 54 özet cetveli CN 53 formülleri eþliðinde, her üç ay ve/veya
örnekleme döneminin sonunda istatistiðe tabi son postanýn
gönderilmesi yada alýnmasýndan sonra en geç bir ay içinde ilgili diðer
belirlenmiþ iþletmeciye gönderilir. Bu CN 53 ve CN 54 cetvelleri
mümkün oldukca sadece yazýþma yoluyla deðil ayný zamanda
elektronik yolla da gönderilirler.

1.4

Gönderen belirlenmiþ iþletmeci, CN 53 ve CN 54 cetvellerini yazýþma
yoluyla almýþsa ve CN 54 özet cetvelinin gönderilme tarihinden
itibaren üç aylýk bir sürede itiraz etmemiþse bu cetvel olduðu gibi
kabul edilmiþ sayýlýr.

1.5

Gönderen belirlenmiþ iþletmeci, CN 53 ve CN 54 cetvellerini
elektronik yolla almýþsa ve CN 54 özet cetvelinin gönderilme
tarihinden itibaren iki aylýk bir sürede itiraz etmemiþse bu cetvel
olduðu gibi kabul edilmiþ sayýlýr.

2-

CN 54bis özet cetvellerinin düzenlenmesi, gönderilmesi ve kabulü.

2.1

Kabul edilmiþ CN 54 ve CN 55 özet cetvellerinin yardýmýyla özel
istatistik istemiþ olan belirlenmiþ iþletmeci, yollama þekline ve üç
aylýk döneme göre örneklemesi yapýlan postalara iliþkin verileri
özetleyen bir CN 54bis yýllýk cetveli düzenler.

2.2

CN 54bis yýllýk özet cetveli yardýmýyla istatistik isteyen belirlenmiþ
iþletmeci, kg. baþýna ortalama gönderi sayýsý ile gözden geçirme
mekanizmasýnýn uygulanmasý durumunda, TM 217.6 maddesinde
belirtilen formülün uygulanmasýyla varýþ giderlerinin yeni ücretini
hesaplar.
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2.3

CN 54bis yýllýk özet cetveli, 4. üç aya iliþkin CN 54 ve CN 56 özet
cetvellerinin kabulünü izleyen en geç bir aylýk süre içinde diðer ilgili
belirlenmiþ iþletmeciye gönderilir. CN 54bis cetveli mümkün oldukça
sadece yazýþma yoluyla deðil ayný zamanda elektronik yolla da
gönderilir.

2.4

Ýlgili belirlenmiþ iþletmeci, CN 54bis cetvelini almýþsa ve CN 54bis
yýllýk cetvelinin gönderilme tarihinden itibaren bir aylýk süre içinde
itirazda bulunmamýþsa bu cetvel olduðu gibi kabul edilmiþ sayýlýr.

3Gönderici belirlenmiþ iþletmecinin bir kontrol istatistiði
gerçekleþtirmesi durumunda, gözden geçirme mekanizmasýnýn
uygulanmasýný isteyen belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan düzenlenen veriler
diðer belirlenmiþ iþletmecinin verilerinden % 10'u gecmeyen bir farklýlýk arz
etmiyorsa kabul ülkesinin verileri geçerli sayýlýr.
3.1

% 10'dan fazla bir farklýlýk olmasý durumunda, söz konusu belirlenmiþ
iþletmeciler, her belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan kullanýlan istatistik
sistemlerinin doðruluðunu dikkate alarak varýþ giderlerinin ödenmesi
için kullanýlacak olan deðerler üzerinde anlaþýrlar.

4Gözden geçirme mekanizmasýnýn uygulanmasý konusunda iki taraf
arasýnda anlaþmazlýk olmasý durumunda, belirlenmiþ iþletmeciler, Genel
Tüzüðün 132. maddesinde öngörülen hakemlik yöntemine baþvurabilirler.

MADDE TM 226
CN 55 ve CN 56 Posta Cetvellerinin Düzenlenmesi
1Her ayýn son postasýnýn alýnmasýndan sonra, varýþ alýp verme
merkezi, CN 31 bildirme kaðýtlarýndaki verileri esas alarak postanýn türüne
ve çýkýþ alýp verme merkezine göre bir CN 55 posta cetveli düzenler.
Belirlenmiþ iþletmeciler kap sayýlarýnýn ve formata göre aðýrlýklarýn CN 31
bildirme kaðýtlarýna kaydedilmesi konusunda karþýlýklý olarak aralarýnda
anlaþtýklarýnda, formatlarýna göre postalarýn aðýrlýðý CN 55 formülü üzerinde
gösterilir. CN 55 cetveli, CN 37 ve CN 41 teslim bordrolarýnda yer alan verilere
uygun olarak kabul merkezi ve varýþ merkezi tarafýndan transit posta tipine,
göre de düzenlenir. Daha sonra bu cetvelleri kendi merkezi belirlenmiþ
iþletmecisine gönderir
2Postalarýn her çýkýþ, varýþ ve transit ülke belirlenmiþ iþletmecileri,
CN 55 cetvellerine, postanýn türüne, çýkýþ ve varýþ merkezlerine ve gerekirse,
sevk yollarýna göre 3 aylýk olarak bir CN 56 posta özet cetveli düzenlerler.
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3CN 55 cetvelleri, CN 56 özet cetveliyle birlikte çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisine gönderilirler. Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi gerekirse, kabul
ettikten sonra bir örneðini cetveli düzenleyen belirlenmiþ iþletmeciye iade
eder.
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210x297 mm

3+4+6+7 sütunlarýnýn toplamý
Varýþ merkezi
Yer ve imza

1

Varýþ giderlerine tabi aðýrlýklar

M torbalarýnýn aðýrlýklarý

Toplam A

kg

g

B

kg

g

CN 31 ve/veya CN 32 bildirme kaðýtlarýnýn özeti
M torbalarý
Aðýrlýk
5 kg'a
Öncelikli/
Sevk
o
Posta n
kadar
Önceliksiz
Tarihi
torbalarýn
LC/AO
aðýrlýðý
4
3
2
1

D

kg

5 kg'ý aþan torbalar

g

5 kg'ý
aþan
torbalarýn
aðýrlýðý
6

5 kg'a kadar torbalar

C

Öncelikli
Önceliksiz

Tarih

POSTALAR CETVELÝ

E

kg

g

Toplam

7

H

10

M=K+L

L=D

g

kg

9

Kayýtlý
gönderi
sayýsý

K=Cx5

G

kg

Boþ kap
postalarýnýn
aðýrlýðý

I

Gerçek aðýrlýk
kg

J

N=B+D

13
g

12
11
kg

Düþünceler

Yýl

Transit
postalarýn
1
aðýrlýðý

Ay

CN 55

Deðer
konulmuþ
gönderi
sayýsý

Varýþ alýp verme merkezi

Uçak ile
S.A.L. ile
Yüzeyden

kg

8

Gönderi
sayýsý

F

Toplu gönderi
Aðýrlýk

Transit belirlenmiþ iþletmecisi (leri) Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi

5 kg'a
kadar
torbalarýn
sayýsý
5

Gönderen belirlenmiþ iþletmeci Gönderen alýp verme merkezi

Formülü düzenleyen belirlenmiþ iþletmeci
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2

1

kg

3

Aðýrlýk
Öncelikli/
Önceliksiz
LC/AO

g
kg

4

Varýþ
giderlerine
tabi aðýrlýklar

M torbalarý

Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi

g
kg

Gerçek
aðýrlýk
5
g
kg

Aðýrlýk
6
g

Toplu gönderi

Uçak ile
S.A.L.
Yüzeyden
Transit belirlenmiþ iþletmecisi (leri)

kg

8

Boþ kap
postalarýnýn
aðýrlýðý

g

Kayýtlý
gönderi
sayýsý
9

10

Deðer
konulmuþ
gönderi
sayýsý

Üçüncü üç ay
Dördüncü üç ay

297x210 mm

Varýþ/Transit belirlenmiþ iþletmecisi
Yer ve imza

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisince görülmüþ ve kabul edilmiþtir
Yer, tarih ve imza

ayý ve tüm alýp verme merkezleri için aylýk olarak toplam aðýrlýðý belirtiniz.
2
Eðer kg baþýna düþen gönderilere iliþkin aylýk tahminler uygulanmýyorsa,son satýrda toplam aðýrlýðý belirtiniz ( CN 61 özel hesabýna toplamý aktarýnýz)
3 Üçüncü ay ise üç aylýk toplamý belirtiniz.

7

Gönderi
sayýsý

Yýl

Ýkinci üç ay

Birinci üç ay

POSTALAR ÖZET CETVELÝ
Tarih

1 Eðer kg baþýna ortalama gönderi sayýsý için aylýk tahminler (üçer aylýk deðil) uygulanýyorsa, üç aylýk dönem içinde

CN 61 özel hesabýna,
gerektiðinde CN 62 özel
hesabýna aktarýlacak toplam 3

CN 54bis’e aktarýlacak toplam, her
ay için gerçek aðýrlýk 2

Varýþ
Merkezi

Çýkýþ
Merkezi

CN 55 Cetvellerinin Özeti

Gönderen belirlenmiþ iþletmeci

Öncelikli
Önceliksiz

Formülü düzenleyen belirlenmiþ iþletmeci

kg

aðýrlýðý
11

Transit
postalarýnýn

g

Birinci ay
Ýkinci ay
Üçüncü ay

1

CN 56

12

Düþünceler

Üçer aylýk dönemlerin ayý

MADDE TM 227
CN 55 ve CN 56 Posta Cetvellerinin Yollanmasý ve Kabulü
1CN 56 özet cetveli, ait olduðu üç ayýn sonundan itibaren en fazla beþ
aylýk bin süre içinde çýkýþ belirlenmiþ iþletmecilerine iki nüsha olarak yollanýr.
2CN 56 özet cetvelinin kabulünden sonra, postalarýn çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisi, bu cetveli düzenleyen belirlenmiþ iþletmeciye bir nüshasýný geri
gönderir. Ýlgili belirlenmiþ iþletmeci, yollandýðý günden itibaren üç aylýk süre
içerisinde hiçbir düzeltme bildirimi almamýþsa, bu cetveli olduðu gibi kabul
edilmiþ sayar. Yapýlan kontrollerde farklýlýklar ortaya çýkarsa, deðiþtirilmiþ CN
55 cetveline, usulünce düzeltilmiþ ve kabul edilmiþ CN 56 özet cetveli
eklenmelidir. Þayet postalarýn varýþ belirlenmiþ iþletmecisi bu CN 55 cetveli
üzerinde yapýlan deðiþikliklere itiraz ederse, çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi,
sorunlu postalarýn gönderilmesi esnasýnda, çýkýþ merkezi tarafýndan
düzenlenen CN 31 formüllerinin fotokopilerini göndererek gerçek verileri
doðrular.
3Belirlenmiþ iþletmeciler, CN 55 ve CN 56 cetvellerinin postalarýn çýkýþ
belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan düzenlenmesi konusunda anlaþabilirler.
Bu durumda, 1 ve 2 de öngörülen kabul yöntemi buna göre uyarlanýr.

MADDE TM 228
Toplu Gönderilere Ýliþkin Hesaplaþma
1Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, toplu gönderi postalarýný TM
218.5.Madde hükümlerine uygun olarak sevk etmeyi seçmesi halinde, varýþ
alýp verme merkezi tarafýndan düzenlenen CN 55 cetvellerine, CN 32
bildirme kaðýtlarýndaki verilere göre toplu gönderileri de dahil eder.
1.1

Toplu gönderilerle ilgili veriler, CN 56 özet cetvellerinin üç aylýk
düzenlenmesi için kullanýlýrlar.

1.2

CN 55 cetvellerindeki toplu gönderiye iliþkin verilerin farklý olmasý
durumunda, çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi , sorunlu postalarla ilgili CN
32 bildirme kaðýtlarýnýn fotokopilerini gönderir.

2-

Varýþ belirlenmiþ iþletmecisinin, TM 218.1 maddesine göre toplu
gönderi için özel ücret uygulamasý durumunda, 1.1 ve 1.2
bölümlerindeki yöntemler uygulanabilir.

2.1

CN 56 özet cetvellerinin düzenlenmesi sýrasýnda, varýþ belirlenmiþ
iþletmecisi, TM 193.6.1.3 maddesine uygun olarak, postalarýn çýkýþ
belirlenmiþ iþletmecisine gönderilen CN 32 bildirme kaðýtlarýna göre
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bir CN 57 hesabý düzenler. Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, ilgili olduðu
üç aylýk sonunda altý aylýk bir süre içerisinde kendisine yollanmayan
her CN 57 hesabýný kontrol ve kabul etmeyi reddedebilir.
2.2

CN 57 hesabý, düzenlenmesini izleyen altý hafta içinde çýkýþ
belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan kabul edilmeli ve ödenmelidir.

2.3

Postalarýn çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan ödenen CN 57
hesaplarý bir CN 58 özet cetvelinde gösterilir. CN 58 özet cetvelinin
tutarý, CN 61 özel hesabýndan düþülür. CN 58 formülünün bir örneði
CN 61 özel hesabýna eklenir.

3Belirlenmiþ iþletmeciler, toplu gönderilerin alýnýp verilmeleri için
baþka formüller ve hesaplaþma yöntemleri konusunda karþýlýklý olarak
anlaþmaya varabilirler.

PROT MADDE TM XVII
Toplu Gönderilere Ýliþkin Hesaplaþma
1TM 228.2.2 maddesine aykýrý olarak, Amerika Birleþik Devletleri,
Avustralya ve Kanada’nýn belirlenmiþ iþletmecilerine sunulan hesaplar,
alacaklý belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan gönderildikleri tarihten itibaren
bir hafta içinde yerine ulaþmadýðý sürece, hesaplarýn alýnmasýný takip eden
altý haftalýk süre içinde ne kabul edilmiþ ne de ödemeler borca karþýlýk
yapýlmýþ sayýlýr.
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HESAP

Alýnma tarihi

Düþünceler

Ýzin numarasý

Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi
Ýmza

Toplu gönderilerle
ilgili bilgiler

Gönderici

Gönderi
sayýsý

Posta no

Transit belirlenmiþ iþletmecisi (leri)

Uçuþ no/Tren no/Gemi adý

Tarih

Alýnan toplu gönderi postasý

CN 57

Gönderen belirlenmiþ iþletmece görülmüþ ve kabul edilmiþtir.
Yer, tarih ve Ýmza

Brüt aðýrlýk Borçlanýlan Düþünceler
tutar
kg
gr

Açýklamalar
Bu hesabý takip eden 6 hafta içinde bu tutarý ödeyiniz
Ýsim ve adres

Gönderen Merkez

Gönderen belirlenmiþ iþletmeci

Varýþ Merkezi

Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi

Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi
Gönderen belirlenmiþ iþletmeci

ÖZET CETVEL
Toplu gönderilerin
varýþ giderleri hesaplarý

CN 58

Tarih

CN 57 hesaplarýnýn özeti
CN 57’lerin tarihi

Gönderen Merkez

Varýþ Merkezi

Ödenen tutarlar
DTS

Toplam
Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi
Yer, tarih ve imza

210x297 mm
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Gönderen belirlenmiþ iþletmecisi görülmüþ
ve kabul edilmiþtir
Yer, tarih ve imza

MADDE TM 229
Yurtiçi Tarifeye Doðrudan Eriþime Ait Gönderilere Ýliþkin
Hesaplaþma
1Yurtiçi tarifeye doðrudan eriþime ait gönderilerle ilgili giderler, varýþ
belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan ilgili belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda
kullanýmý uygun görülen hesaplaþma formülleriyle yapýlýr.
2Hesaplar, postanýn varýþ belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan belirlenen
süre içinde çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan ödenir. Bu süre, söz
konusu belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan kendi ulusal müþterileri için
belirlenenden daha az olmaz. Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi TM 250.1 madde
hükümlerine uygun olarak ödemenin yapýlmak zorunda olduðu para cinsini
de belirler.
3Yurtiçi tarifeye doðrudan eriþime ait gönderilere iliþkin hesap
cetvellerinde kaydedilen verilerin farklý olmasý durumunda, çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisi, hesaplaþma formüllerinin fotokopilerini sorunlu postalar eþliðinde
gönderir.

MADDE TM 230
Transit ve Varýþ Giderleri Hesaplarýnýn Düzenlenmesi,
Yollanmasý ve Onaylanmasý
1Hesaplarýn düzenlenmesi, hesaplarý borçlu belirlenmiþ iþletmeciye
yollayan alacaklý belirlenmiþ iþletmeciye düþer. Ancak
ilgili hesap
bakiyesinin TM 234.7 ve 8 maddesinde bu konuda öngörülen en az tutardan
düþük olmasý durumunda, hesaplarýn yollanmasýna gerek yoktur.
2-

Özel hesaplar aþaðýdaki þekilde düzenlenir:

2.1

Transit giderleri. CN 56 özet cetvellerinde belirtilen gönderi türlerinin
toplam aðýrlýðýna göre bir CN 62 formülü ile.

2.2

Varýþ giderleri. CN 56 özet cetvelleri ile CN 19 hesaplarýnda belirtilen
her gönderi türü için alýnan ve sevk edilen gönderilerin aðýrlýklarý
üzerinden hesaplaþmasý yapýlacak olan tutarlar arasýndaki farka
göre bir CN 61 formülü ile.

3CN 62 ve CN 61 özel hesaplarý ait olduðu yýlýn bitiminden hemen
sonra iki nüsha olarak borçlu belirlenmiþ iþletmeciye gönderilir.
4-

Borçlu belirlenmiþ iþletmeci, ait olduðu yýlýn bitimini takiben 12 aylýk
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süre içerisinde kendisine ulaþmayan özel hesaplarý kabul etmek zorunda
tutulamaz.
5Özel hesabý gönderen belirlenmiþ iþletmeci, yollama tarihinden
itibaren üç aylýk süre içinde hiçbir düzeltme bildirimi almamýþsa bu hesap
olduðu gibi kabul edilmiþ sayýlýr. Formüller elektronik yolla, bunun mümkün
olmadýðý durumda kayýtlý posta yoluyla iletilir. Formüllerin yollama mektubu
üzerinde belirtilen tarih ile alýnma tarihi arasýnda iki haftadan fazla zaman
geçmesi durumunda, alan ülke belirlenmiþ iþletmecisinin yollayan
belirlenmiþ iþletmeciye yukarda belirtilen üç aylýk sürenin alma tarihinden
itibaren baþladýðýný bildirme hakký vardýr.
6Ýstisnai olarak, ilgili yýldaki bir hesabý tamamlamak üzere düzenlenen
ek özel hesaplar sadece borçlu belirlenmiþ iþletmeciye gönderilebilir ve
bunlara 4 ve 5 teki þartlar uygulanýr.
7Yüzey ve uçak postalarý varýþ giderleri hesaplarýnýn ayrý olarak
ödenmesi konusunda belirlenmiþ iþletmeciler anlaþmaya varabilirler. Bu
durumda, ilgili belirlenmiþ iþletmeciler bu hesaplarý düzenleme, kabul ve
ödenme yöntemlerini tespit ederler.
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CN 61

ÖZEL HESAP
Varýþ Giderleri

Alacaklý belirlenmiþ iþletmeci

Tarih

Hesabýn ait olduðý yýl

Borçlu belirlenmiþ iþletmeci
Doðrudan

Ödeme usulü

UPU*Clearing aracýlýðý ile

Üç aylýk
dönem

A.Geçiþ sistemindeki ülkeler ile posta trafiði
1. Alýnan/gönderilen posta (CN 56 ve CN 19 formüllerinden alýnan veriler- aðýrlýðý sadece kg belirtiniz)

Alýnan
posta

Öncelikli/Önceliksiz-LC/AO aðýrlýk
Önceliksiz-

ÖncelikliUçak ile

Yüzey

S.A.L.

kg

kg

kg

kg

M torbalarýnýn aðýrlýklarý

Toplu gönderi

Önceliksiz-

Toplam

Aðýrlýk

Gönderi
sayýsý

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Toplam

ÖncelikliUçak ile

Yüzey

S.A.L.

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Kayýtlý
gönderi
sayýsý

Deðer
konulmuþ
gönderi
sayýsý

1.
2.
3.
4.

Toplam
CCRI
gönderileri
(düþülecek)
......yýl, için
toplam

1.

Gönderilen
posta

2.
3.
4.

Toplam
CCRI
gönderileri
(düþülecek)
......yýl, için
toplam

2.Varýþ giderleri
Uyum mekanizmasý 2

Aðýrlýklar

Alýnan Posta
(türüne göre)
x ücret

Dün.ort.ücr.tabi

Rev.Mk.ýna tabi 1

kg

kg

DTS

DTS

Gön.sayýsý

DTS

Aðýrlýk

M torbalarý Toplu gönderi
aðýrlýðý
Gön.sayýsý
Aðýrlýk

kg

kg

DTS

DTS

3,727
Toplamlar (DTS)

A

K.gönderi Deðer konulmuþ
sayýsý
gönderi sayýsý

kg
DTS

DTS

DTS

0,793
B

C

DTS

0,50

D

E

F

kg

kg

DTS

DTS
0,793

DTS

O

P

G

1,00

H

J=A+B+C+D+E+F+G+H+I
Toplam tutar (DTS)
Gönderilen Posta
(türüne göre)
x ücret

kg

kg

DTS

DTS

DTS

3,727
Toplamlar (DTS)

K

L

M

N

kg
DTS

DTS

DTS

1,00

0,50
Q

R

S

T=K+L+M+N+O+P+Q+R+S
Toplam tutar (DTS)
1

Uyum mekanizmasýnýn uygulanmasý durumunda doldurulmayacak

2

Revizyon mekanizmasýnýn uygulanmasý durumunda doldurulmayacak

210x297 mm
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CN 61 (Arka yüz)

Üç aylýk
dönem

B.Hedefsistemdeki ülkeler arasýnda posta trafiði
1. Alýnan/Gönderilen posta (CN 56 ve CN 54 bis formüllerinden alýnacak veriler- aðýrlýklarý sadece kg olarak belirtiniz)

Alýnan
posta

Öncelikli/Önceliksiz-LC/AO aðýrlýk
Önceliksiz-

ÖncelikliUçak ile

Yüzey

S.A.L.

kg

kg

kg

kg

M torbalarýnýn aðýrlýklarý
Önceliksiz-

Toplam

ÖncelikliUçak ile

Yüzey

S.A.L.

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Kayýtlý
gönderi
sayýsý

Toplam

Deðer
koululmuþ
.gönderi
sayýsý.

1.
2.
3.
4.

......yýl için
toplam
1.
Gönderilen2.
posta

3.
4.
......yýl için
toplam

2. Varýþ giderleri / CN 19 formülünden alýnacak CCRI gönderi verileri
LC/AO Öncelikli/Önceliksiz
Kg.baþýna gön.
sayýsý

Aðýrlýk
Alýnan posta
(türüne göre)

Gönderi sayýsý

kg

M torbalarý
Aðýrlýk

Kayýtlý
gönderi sayýsý

Deðer Konulmuþ
gönderi sayýsý

DTS

DTS

kg

CCRI Gönderileri
(düþülecek)
Toplam
DTS

DTS

DTS

x ücret

0,793
A

B

0,50

C

D

1,00
E

Toplamlar (DTS)
F=A+B+C+D+E
Toplam tutar (DTS)
Giden posta
(türüne göre)

kg

kg

CCRI Gönderileri
(düþülecek)
Toplam
DTS

DTS

DTS

x ücret

DTS
0,793

G

H

DTS
0,50

I

J

1,00
K

Toplamlar (DTS)
L=G+H+I+J+K
Toplam tutar (DTS)
C. Özet
Toplam tutar (DTS)

Ödenen CN 57
hesaplarý (DTS)

1

Farklýlýk (DTS)

J veya F

U

V=J-U veya F-U

T veya L

W

X=T-W veya L-W

Alýnan postaya ait varýþ giderleri
Gönderilen postaya ait varýþ giderleri
Y=V-X
1
CN 58 formülünden alýnacak
Alacaklý belirlenmiþ iþletmeci
Ýmza
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Alýnacak
Borçlu belirlenmiþ iþletmece görülmüþ ve kabul edilmiþtir
Tarih, yer ve imza

CN 62

ÖZEL HESAP
Transit giderleri - Yüzey Postasý

Alacaklý belirlenmiþ iþletmeci

Tarih

Hesabýn ait olduðu yýl
Yüzey postasý
Boþ torbalar

Kapalý postalar
Açýktan
Yanlýþ yönlendirilen gönderiler

UPU*Clearing aracýlýðý ile

Doðrudan

Ödeme usulü

Belirlenmiþ bBorçlu Ýdare

CN 56 Cetvellerinin özeti

Postalarýn
belirlenmiþ
iþletmecisi

Postalarýn veya
boþ torba
p
ostalarýunýn üçer
aylýk aðýrlýklarý

1

Sevk yollarý

Kara ve/veya deniz transit
Giderleri kg baþýna 1

4

3

2
kg

DTS Tutarý

DTS

1.

5=2*4
DTS

2.
3.
4.

......yýlý için toplam
kg
1.
2.
3.
4.

......yýlý için toplam
kg
1.
2.
3.
4.

......yýlý için toplam
1
Mad.205 - kapalý postalar, mad. 208 - açýktan
transit, mad. 211 - boþ torbalar

Toplam

+ Arka yüzden geçirilen
Açýktan transit ve yanlýþ yönlendirilen gönderilerin
toplam tutarý üzerinden %10'luk artýrma

Alýnacak toplam tutar
Alacaklý belirlenmiþ iþletmeci

Borçlu belirlenmiþ iþletmece görülmüþ ve kabul edilmiþtir

Ýmza

Tarih, yer ve imza

210x297 mm
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CN 56 Cetvellerinin özeti

CN 62 (arka yüzü)

Postalarýn veya
boþ torba
postalarýunýn üçer
aylýk aðýrlýklarý

Postalarýn varýþ
belirlenmiþ
iþletmecisi

1

2
kg

Sevk yollarý

3
kg

2.
3.
4.

......yýlý için toplam
kg

1.
2.
3.
4.

......yýlý için toplam
kg
1.
2.
3.
4.

......yýlý için toplam
kg
1.
2.
3.
4.

......yýlý için toplam
kg
1.
2.
3.
4.

......yýlý için toplam

1
Mad.205 - kapalý postalar, mad. 208 - açýktan
transit, mad. 211 - boþ torbalar

Ön yüze geçirilecek

DTS Tutarý

5=2*4

4
DTS

1.

I 54

Kara ve/veya deniz transit
Giderleri kg baþýna 1

DTS

MADDE TM 231
Transit ve Varýþ Giderlerine Ýliþkin Formüllerin
Yollanmasý Ýçin Özel Adres
1Her belirlenmiþ iþletmeci, transit ve varýþ giderlerinin ödenmesiyle
ilgili tüm formüllerin (CN 43, CN 54, CN 54bis, CN 56, CN 57, CN 58, CN 61,
CN 62, CN 63 ve CN 64) gönderilmesi gereken bir elektronik mektup adresi
de dahil, özel adresi Uluslararasý Büro aracýlýðý ile diðer belirlenmiþ
iþletmecilere bildirir.

MADDE TM 232
Transit ve Varýþ Giderleri Hesaplarýnýn Kabulü
1Avans ödemesinin yapýlmamýþ olmasý durumunda transit ve varýþ
giderleri ödemeleri, tercihli ödeme türünün belirtildiði sadece CN 61 ve CN 62
özel hesaplarýna göre yapýlabilir.
2Avans ödemesi yapýlmýþsa, belirlenmiþ iþletmeciler arasýndaki
CN 61 ve CN 62 özel hesaplarý kabul edildikten veya kabul edilmiþ sayýldýktan
hemen sonra alacaklý belirlenmiþ iþletmeci, CN 63 ve CN 64 transit ve varýþ
giderleri için, iki nüsha halinde, ayrý bir cetvel düzenler.
3CN 63 veya CN 64 cetvelleri, gerektiðinde, en çabuk yoldan (yüzey
veya uçak) iki nüsha halinde ilgili belirlenmiþ iþletmeciye yollanýr. Bu
cetvellerin yollandýðý günden itibaren bir aylýk süre içerisinde düzenleyen
belirlenmiþ iþletmeci ilgili belirlenmiþ iþletmeciden hiçbir itiraz almamýþsa bu
cetveller olduðu gibi kabul edilmiþ sayýlýr.
4Borçlu belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan CN 63 veya CN 64
cetvellerinde yapýlan her deðiþiklik, kanýtlayýcý CN 61 veya CN 62 özel
hesaplarýnýn eþliðinde olmalýdýr.
5Servis Kalitesini Ýyileþtirme Fonu'na katkýda bulunan bir belirlenmiþ
iþletmeci ile Fon'dan yararlanan bir belirlenmiþ iþletmeci arasýndaki alýp
vermelerde Fon'dan yararlanan belirlenmiþ iþletmeci, kabul veya kabul
edilmiþ sayýlan CN 61 özel hesaplarýnýn ve gerekirse, CN 64 cetvellerinin bir
örneðini, Servis Kalitesini Ýyileþtirme Fonu'undan doðan borç tutarlarýný
fatura edilmekle görevli birime gönderir. Bu birim, kabullerinden altý ay sonra
alýnan CN 64 cetvellerini ve CN 61 özel hesaplarýný kabul etmek zorunda
deðildir. CN 61 hesaplarý ve CN 64 cetvellerinin yollanma süresine
uyulmamasý durumunda:
5.1

Servis Kalitesini Ýyileþtirme Fonu (SKÝF/FAQS) çerçevesinde
hýzlandýrýlmýþ faturalama olarak daha önceden bir avans almýþ olan
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bir belirlenmiþ iþletmeci, söz konusu katkýda bulunan belirlenmiþ
iþletmeciye, tahsil edilen faiz de dahil, faturalamayý yapan birim
aracýlýðýyla geri ödeme yapmakla sorumludur;
5.2

Avans istememiþ olan bir belirlenmiþ iþletmeci, söz konusu yýl için
ilgili katkýda bulunan ülke ile Servis Kalitesini Ýyileþtirme Fonundaki
hakkýný kaybeder.

63’de öngörülen durumda, cetveller, “Normal süre içinde borçlu
belirlenmiþ iþletmeciye hiçbir yorum gelmemiþtir" ibaresini taþýmak
zorundadýr.
7Yýllýk bakiyenin 163,35 DTS'yi geçmemesi durumunda borçlu
belirlenmiþ iþletmeci, transit giderleri ödemesinden muaftýr. 163,35 DTS'den
az olan bu yýllýk bakiye, alacaklý belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan bir sonraki
yýlýn bakiyesine dahil edilir.
8Yýllýk bakiyenin 326,70 DTS'yi geçmemesi durumunda borçlu
belirlenmiþ iþletmeci, varýþ giderleri ödemesinden muaftýr. 326,70 DTS'den
az olan bu yýllýk bakiye, alacaklý belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan bir sonraki
yýlýn bakiyesine dahil edilir.
9Ödemeler, TM 247 ve TM 248 maddeleri hükümlerine uygun olarak
yapýlabilir.

I 56

CN 63

CETVEL
Transit giderleri

Belirlenmiþ Ýþletmeci

Tarih

Bilgiler
CN 62 Özel hesap bakiyesini gösteren cetvel

Ödeme usulü

Doðrudan

UPU*Clearing aracýlýðý ile

Borçlanýlan tutarlarýn ait olduðu yýl

Borçlanýlan tutar
Geçici olarak

Kesin olarak

Önceki yýlýn CN 63’ünden aktarýlan

CN 62 Özel hesabýndan
aktarma

Cetveli düzenleyen ülke

Karþý Ýdare

DTS

DTS

Yapýlan geçici ödeme

Ödemeyi yapan belirlenmiþ
iþletmeci

Toplamlar
Ýndirim
Alacaklý belirlenmiþ iþletmeci

Bakiye
Ýlave bilgiler

Cetveli düzenleyen belirlenmiþ iþletmeci
Ýmza

210x297 mm
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CN 64

CETVEL
Varýþ giderleri

Belirlenmiþ Ýþletmeci

Tarih

Bilgiler
CN 61 ve CN 61 bis Özel hesaplarýnýn bakiyesini gösteren cetvel

Ödeme usulü

Doðrudan

UPU*Clearing aracýlýðý ile

Borçlanýlan tutarlarýn ait olduðu yýl

Borçlanýlan tutar
Geçici olarak

Kesin olarak

Önceki yýlýn CN 64’ünden aktarýlan

CN 61 Özel hesabýndan
aktarýlan

Cetveli düzenleyen ülke

Karþý belirlenmiþ iþletmeci

DTS

DTS

DTS

DTS

CN 61bis ödeme özel
hesabýndan aktarýlan

Yapýlan geçici ödeme

Ödemeyi yapan
belirlenmiþ iþletmeci

Toplamlar
Ýndirim
Alacaklý belirlenmiþ iþletmeci

Bakiye
"Servis kalitesi" fonlarýnýn
uygulanmasý. Sanayileþmiþ
ülkelerden geliþmekte olan
ülkelere olan trafik için 3,727
DTS'lik dünya ortalama ücreti
toplam tutarý belirtilecek.
CN 61'in 2.A ve 2.K bölümüne
bakýnýz

DTS

Ýlave bilgiler

Yasal süreler içinde borçlu belirlenmiþ iþletmeci hiçbir düþünce belirtilmemiþtir.
Cetveli düzenleyen belirlenmiþ iþletmeci
Ýmza
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Borçlu belirlenmiþ iþletmece görülmüþ ve kabul edilmiþtir
Yer, tarih ve imza

MADDE TM 233
Transit ve Varýþ Giderlerinin Avans Olarak Ödenmesi
1Alacaklý belirlenmiþ iþletmeciler, transit ve varýþ giderlerinden dolayý
avans ödemeleri isteyebilirler. Bir yýla iliþkin avans ödemeleri, bir önceki yýlýn
kesin hesaplaþmalarýnda kullanýlan gönderi aðýrlýklarýna ve gerektiðinde
istatistik sonuçlarýna göre hesaplanýr. Borçlu belirlenmiþ iþletmeci, 30
Haziran’dan sonra alýnan avans ödemelerine iliþkin hesaplarý kabul etmeme
hakkýna sahiptir. Önceki yýlýn hesabý henüz ödenmemiþse, avans ödemeleri,
son dört üç aylýk dönem için usulünce kabul edilen CN 56 özet cetvelleri ve
(gerektiðinde) usulünce kabul edilmiþ ilgili CN 54 gönderi özet cetvelleri esas
alýnarak hesaplanýrlar. Bir yýla ait avans ödemeleri, en geç bu yýlýn Temmuz
ayý sonuna kadar yapýlýr. Yýlýn kesin hesaplarý kabul edildikten veya kabul
edilmiþ sayýldýktan sonra avans ödeme düzenlenmesi iþi yapýlýr.
2- 1’de belirlenen avans ödemeleri ile ilgili CN 63 veya CN 64 cetvelleri, ait
olduðu takvim yýlýnýn 2. üç aylýk döneminde alacaklý belirlenmiþ iþletmeci
tarafýndan borçlu belirlenmiþ iþletmeciye gönderilir.
3Eðer alacaklý belirlenmiþ iþletmeci, her iki belirlenmiþ iþletmeci
tarafýndan kabul edilen diðer hesaplar karþýsýnda net borçlu durumda
kalýrsa, borçlu belirlenmiþ iþletmeci kendisine borçlanýlan avans
ödemesinden vazgeçerek kabul edilen geçmiþ borçlarýný kapatabilir. Eðer
geçmiþ borç, istenen avans ödemesinden daha fazla ise, borçlu belirlenmiþ
iþletmeciden ilgili yýlýn varýþ giderleri için avans ödemesi istenmez. Alacaklý
belirlenmiþ iþletmeci borçlu belirlenmiþ iþletmeciden avans ödemesini
aralarýndaki geçmiþ borçlarýn kapatýlmasýnda kullanmasýný isteyebilir.
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MADDE 30
Servis Kalitesini Ýyileþtirme Fonu
1Varýþ giderleri ve Servis Kalitesini Ýyileþtirme Fonu için Kongre
tarafýndan 5.Grup ülke olarak sýnýflandýrýlan tüm üye ülke ve topraklarý
tarafýndan M torbalarý, CCRI gönderileri ve toplu gönderiler hariç
ödenen varýþ giderleri, 5.Grup ülkelerdeki hizmet kalitesini iyileþtirme
fonunun beslenmesine yönelik 29. maddede belirtilen ücretin % 20'lik
artýþýný öngörmektedir. 5.Grup ülkeler arasýnda bu türden hiçbir ödeme
söz konusu deðildir.
2M torbalarý, CCRI gönderileri ve toplu gönderiler hariç, Kongre
tarafýndan 1.Grup ülke olarak sýnýflandýrýlan ülkelerce, Kongre
tarafýndan 4.Grup ülke olarak sýnýflandýrýlan
tüm üye ülke ve
topraklarýna ödenen varýþ giderleri, bu ülkelerdeki hizmet kalitesini
iyileþtirme fonunun beslenmesine yönelik 29. maddede belirtilen
ücretin % 10'luk artýþýný öngörmektedir.
31 Ocak 2012’den itibaren, M torbalarý, CCRI gönderileri ve toplu
gönderiler hariç, Kongre tarafýndan 2.Grup ülke olarak sýnýflandýrýlan
ülkelerce, Kongre tarafýndan 4.Grup ülke olarak sýnýflandýrýlan tüm üye
ülke ve topraklarýna ödenen varýþ giderleri, bu ülkelerdeki hizmet
kalitesini iyileþtirme fonunun beslenmesine yönelik 29. maddede
belirtilen ücretin % 10'luk artýþýný öngörmektedir.
4M torbalarý, CCRI gönderileri ve toplu gönderiler hariç, 2010
yýlýndan önce hedef sisteme dahil olmuþ ve Kongre tarafýndan 1.Grup
ülke olarak sýnýflandýrýlan ülkelerce, Kongre tarafýndan 3.Grup ülke
olarak sýnýflandýrýlan tüm üye ülke ve topraklarýna
ödenen varýþ
giderleri, bu ülkelerdeki hizmet kalitesini iyileþtirme fonunun
beslenmesine yönelik 29. maddede belirtilen ücretin % 8'lik artýþýný
öngörmektedir.
5M torbalarý, CCRI gönderileri ve toplu gönderiler hariç, 2010
yýlýnda hedef sisteme dahil olacak olan ve Kongre tarafýndan 1.Grup
ülke olarak sýnýflandýrýlan ülkelerce, Kongre tarafýndan 3.Grup ülke
olarak sýnýflandýrýlan tüm üye ülke ve topraklarýna
ödenen varýþ
giderleri, bu ülkelerdeki hizmet kalitesini iyileþtirme fonunun
beslenmesine yönelik 29. maddede belirtilen ücretin % 4’lük artýþýný
öngörmektedir.
61 Ocak 2012’den itibaren, M torbalarý, CCRI gönderileri ve toplu
gönderiler hariç, Kongre tarafýndan 2.Grup ülke olarak sýnýflandýrýlan
ülkelerce, Kongre tarafýndan 3.Grup ülke olarak sýnýflandýrýlan tüm üye
ülke ve topraklarýna ödenen varýþ giderleri, bu ülkelerdeki hizmet
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kalitesini iyileþtirme fonunun beslenmesine yönelik 29. maddede
belirtilen ücretin % 4' lük artýþýný öngörmektedir.
7M torbalarý, CCRI gönderileri ve toplu gönderiler hariç, 2010
yýlýndan önce hedef sisteme dahil olmuþ ve Kongre tarafýndan 1.Grup
ülke olarak sýnýflandýrýlan ülkelerce, Kongre tarafýndan 2.Grup ülke
olarak sýnýflandýrýlan ve 2010’dan önce %8’lik artýþtan yararlanan tüm
üye ülke ve topraklarýna ödenen varýþ giderleri, 2010 ve 2011 yýllarýnda
bu ülkelerdeki hizmet kalitesini iyileþtirme fonunun beslenmesine
yönelik 29. maddede belirtilen ücretin % 4'lük ve 2012 ve 2013 yýllarýnda
ise 28.8.maddede belirtilen ücretin %2’lik artýþýný öngörmektedir.
8M torbalarý, CCRI gönderileri ve toplu gönderiler hariç, Kongre
tarafýndan 1.Grup ülke olarak sýnýflandýrýlan ülkelerce, Kongre
tarafýndan 2.Grup ülke olarak sýnýflandýrýlan ve 2010’dan önce %1’lik
artýþtan yararlanan tüm üye ülke ve topraklarýna
ödenen varýþ
giderleri, 2010 ve 2011 yýllarýnda bu ülkelerdeki hizmet kalitesini
iyileþtirme fonunun beslenmesine yönelik 29. maddede belirtilen
ücretin % 1'lik artýþýný öngörmektedir.
92-5. Grup ülke olarak sýnýflandýrýlan ülkelerin hizmet kalitesini
iyileþtirme fonunun beslenmesine yönelik olarak ödenen birikmiþ varýþ
giderleri, her yararlanýcý ülke için yýlda 12 565 DTS’lik bir taban tutar
öngörmektedir. Bu taban tutara eriþmek için istenen ek ücretler, alýnýp
verilen miktarlar oranýnda 2010 yýlýndan önce hedef sisteme katýlan
ülkelere fatura edilir.
10Bu bölgesel projeler, özellikle UPU'nun servis kalitesini
iyileþtirme programlarýnýn yerleþtirilmesine ve geliþmekte olan
ülkelerde analitik hesaplaþma yöntemlerinin hayata geçirilmesine
destek saðlayacaktýr. Posta Ýþletme Konseyi, bu projelerin finansmaný
için uyarlanan yöntemleri en geç 2010 yýlýnda onaylayacaktýr.

MADDE TM 234
Geliþmekte Olan Ülkelerdeki Servis Kalitesini Ýyileþtirme Fonu
Adýna Borçlanýlan Tutarlarýn Ödenmesi
1Fatura etmekle görevli birim, kendisine gönderilmiþ olan kabul veya
kabul edilmiþ sayýlan CN 64 cetvellerini veya CN 61 özel hesaplarýný esas
alarak katkýda bulunan ülkelerin belirlenmiþ iþletmecileri için CN 64bis
cetvellerini düzenler. Bu cetveller aþaðýdaki bilgileri içerir:
1.1

Verilerin ait olduðu geliþmekte olan ülke belirlenmiþ iþletmecilerinin
adý;
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1.2

Sözleþmenin 30. maddesinde öngörülen artýþlara tabi olan DTS
olarak tutar;

1.3

Ýlgili belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan ödenecek toplam tutar.

2Bir CN 64bis cetveli onay için en hýzlý yoldan (uçak veya yüzey) ilgili
her belirlenmiþ iþletmeciye gönderilir. Cetvelin gönderilme tarihinden
itibaren bir aylýk sürede faturalama yapmakla görevli birime hiçbir itiraz
yapýlmamýþsa, bu cetvel tutarý olduðu gibi kabul edilmiþ sayýlýr.
3CN 64 cetvelleriyle saðlanan bilgiler temelinde, Servis Kalitesi
iyileþtirme Fonu Sekreterliði, 2010’dan önce hedef sisteme katýlan her ülke
tarafýndan, 12 565 DTS’lik en düþük tutara eriþemeyen geçiþ sistemi
ülkelerine Sözleþme’nin 30.9.maddesinde belirtildiði þekilde ve alacaklý
belirlenmiþ iþletmeciye gönderilen posta trafiðine göre borçlanýlan ilave
tutarý hesaplar.
43’de belirtilen ilave tutara iliþkin faturaya, aþaðýdaki bilgileri içeren bir
CN64 ter cetveli eklenmelidir:
4.1
adý;

Verilerin ilgili olduðu geliþmekte olan ülke belirlenmiþ iþletmecisinin

4.2

Ýlgili yýl;

4.3
Sözleþme’nin 30. Maddesinde belirtilen 12 565 DTS’lik en düþük
miktara ulaþmak için gerekli ilave tutar(DTS olarak);
4.4

Alýnýp verilen posta trafiklerine oranla ilgili belirlenmiþ iþletmeci
tarafýndan borçlanýlanbu ilave tutar payý ( yüzde olarak);

4.5

Ýlgili belirlenmiþ iþletmecinin ödemek zorunda olduðu tutar.

5CN 64bis ve CN 64ter cetvellerinin tutarlarý, Uluslararasý Büro'nun
takas sistemi yoluyla ödenebilir.
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ÖZEL CETVEL
"Hizmet Kalitesi" fonlarý

Cetveli düzenleyen birim

CN 64 bis

Tarih

Borçlu belirlenmiþ iþletmeci

Karþý belirlenmiþ iþletmeci

CN 64 cetvelinin
ait olduðu yýl

CN 64 cetvelinin
kabul tarihi1

Artýrmaya
tabi tutar

%

Borçlanýlan tutar
DTS

DTS

1

Kabul tarihinin olmayýþý, borçlu belirlenmiþ iþletmecinin yasal süreler içinde görüþ
belirtmediði anlamýna gelmektedir (Madde TM 236.2)

Toplam

Cetveli düzenleyen birim

Borçlu belirlenmiþ iþletmece görülmüþ ve kabul edilmiþtir

Ýmza

Yer, tarih ve imza

210x297 mm
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ÖZEL CETVEL
Servis Kalitesini Ýyileþtirme Fonu

Cetveli düzenleyen birim

CN 64 ter

Tarih

Borçlu belirlenmiþ iþletmeci

Notlar
Sözleþme’nin 30.9. maddesinde öngörülen ilave tutarlarýn hesaplanmasýný gösteren cetvel
Karþý belirlenmiþ iþletmeci

Ait olduðu yýl

CN 64bis formuna
göre borçlanýlan
QSF tutarý

30.9. maddeye
göre gerekli
ilave tutar

ilave tutar payý
%

Borçlanýlan
ilave tutar

DTS

DTS

Toplam
Cetveli düzenleyen birim

Borçlu belirlenmiþ iþletmece görülmüþ ve kabul edilmiþtir

Ýmza

Yer, tarih ve imza

210x297 mm
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Faturalama birimi tarafýndan CN 64ter cetveline dahil edilecek
ilave tutarlarýn hesaplanmasý için not
1. Faturalama birimi X,Y ve Z yararlanýcý belirlenmiþ iþletmeler adýna QSF fonuna
yatýracaðý tutarý, CN 64bis formundaki bilgiler temelinde hesaplar.
Ör: Bir yýl için X belirlenmiþ iþletmecisi 9000 DTS, Y belirlenmiþ iþletmecisi 10 000
DTS ve Z belirlenmiþ iþletmecisi 7000 DTS alýr; Bu tutarlar 5 katýlýmcý (2010’dan
önce hedef sisteme katýlmýþ 3 belirlenmiþ iþletmeci “A,B ve C” ve hedef sisteme yeni
katýlmýþ diðer 2 belirlenmiþ iþletmeci “D ve E”) dan alýnan toplam QSF tutarlarýný
temsil eder.
2. En düþük tutarlar ve 1’de hesaplanan tutarlar arasýndaki farklar,X,Y ve Z
iþletmecileri için sýrasýyla 3565 DTS, 2565 DTS ve 5565 DTS’dir. Bu tutarlar
faturalama birimi tarafýndan A, B ve C belirlenmiþ iþletmecilerine herbirinin
yararlanýcý iþletmeciler varýþlý posta trafikleri oranýnda fatura edilecektir.
3- Faturalama birimi, CN 64 cetvellerine göre yararlanýcý iþletmecilerin (X.Y ve Z)
herbiri varýþlý posta trafiðine göre 3 iþletmeciden (A. B ve B) herbirinin katýlým payý
oranýný hesap eder.
Ör: CN 64 cetvellerine göre X, Y ve Z varýþlý posta trafikleri:
X
A- 1000 kg
B- 500 kg
C- 1500 kg

Y
2000 kg
1000 kg
500 kg

Z
1500 kg
800 kg
400 kg

A, B ve C’nin X için ilave tutara katýlým yüzdesi
A: 1000/(1000+500+1500) = % 33,3
B: 500 /(1000+500+1500) = % 16,7
C: 1500/(1000+500+1500) = % 50
A, B ve C’nin Y için ilave tutara katýlým yüzdesi
A: 2000/(2000+1000+500) = % 57,1
B: 1000 /(2000+1000+500) = % 28,6
C: 500/(2000+1000+500) = % 14,3
A, B ve C’nin Z için ilave tutara katýlým yüzdesi
A: 1500/(1500+800+400) = % 55,6
B: 800 /(1500+800+400) = % 29,6
C: 400/(1500+800+400) = % 14,8
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4- Faturalama birimi A, B ve C tarafýndan borçlanýlan ilave tutarlarý aþaðýdaki þekilde
hesaplar:

X yaralanýcý iþletmeci için
A tarafýndan borçlanýlan ilave tutar: % 33,3 x 3565 DTS = 1187,15 DTS
B tarafýndan borçlanýlan ilave tutar: %16,7x 3565 DTS = 595,35 DTS
C tarafýndan borçlanýlan ilave tutar :% 50,3 x 3565 DTS = 1782,5 DTS
Y yaralanýcý iþletmeci için
A tarafýndan borçlanýlan ilave tutar: % 57,1x2565 DTS = 1464,62 DTS
B tarafýndan borçlanýlan ilave tutar: %28,6x2565 DTS =733,59 DTS
C tarafýndan borçlanýlan ilave tutar :%14,3x2565 DTS = 366,79 DTS
Z yaralanýcý iþletmeci için
A tarafýndan borçlanýlan ilave tutar: % 55,6 x 5565 DTS = 3094,14 DTS
B tarafýndan borçlanýlan ilave tutar: %29,6x 5565 DTS = 1647,24 DTS
C tarafýndan borçlanýlan ilave tutar :% 14,8 x5565 DTS = 823,62 DTS
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5- A belirlenmiþ iþletmeci adýna düzenlenen CN 64ter cetveli aþaðýdaki bilgileri
kapsayacaktýr:
Borçlu A Posta iþletmecisi
Ýlgili
Karþý belirlenmiþ iþletmeci Yýl
X

__

CN 64bis’e göre
borçlanýlan
QSF tutarý
DTS
9 000,00

30.9.maddeye
göre zorunlu
ilave tutar
DTS
3565,00

10 000,00

Ýlave
tutar
oraný

ilave tutar
%

33,30

DTS
1187,15

2565,00

57,10

1464,62

5565

55,60

3094,14

__
Y
Z

__

7000,00

Toplam

5745,91

7- B belirlenmiþ iþletmeci adýna düzenlenen CN 64ter cetveli aþaðýdaki bilgileri
kapsayacaktýr:
Borçlu B Posta iþletmecisi
Karþý belirlenmiþ iþletmeci
X

Ýlgili
Yýl
__

CN 64bis’e göre
borçlanýlan
QSF tutarý
DTS
9 000,00

30.9.maddeye
göre zorunlu
ilave tutar
DTS
3565,00

Ýlave
tutar
oraný

ilave tutar
%

16,70

DTS
595,35

__
Y
Z

__

10 000,00

2565,00

28,60

733,59

7000,00

5565,00

29,60

1647,24

Toplam

2976,18

7- C belirlenmiþ iþletmeci adýna düzenlenen CN 64ter cetveli aþaðýdaki bilgileri
kapsayacaktýr:
Borçlu C Posta iþletmecisi

Karþý belirlenmiþ iþletmeci

Ýlgili
Yýl
__

X

CN 64bis’e göre

30.9.maddeye

Ýlave

Borçlanýlan

borçlanýlan
QSF tutarý

göre zorunlu
ilave tutar

tutar
oraný

ilave tutar

DTS

DTS

9 000,00

3565,00

%
DTS

50,00

1782,50

__
Y
Z

10 000,00
__

7000,00

2565,00

14,30

366,79

5565

14,80

823,62

Toplam

2972,91
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BÖLÜM J
HAVA TAÞIMA GÝDERLERÝ
MADDE 32
Temel Ücretler ve Hava Taþýma Giderlerine Ýliþkin Hükümler
1Uçak taþýmalarýndan dolayý belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda
hesaplarýn ödenmesinde uygulanacak temel ücret, Posta Ýþletme
Konseyi tarafýndan onaylanýr. Bu ücret, Mektup Postasý Tüzüðünde
belirtilen formüle göre Uluslararasý Büro tarafýndan hesaplanýr.
2Kapalý postalarýn, açýktan transit öncelikli gönderilerin, uçak
gönderilerinin, açýktan transit uçak kolilerinin, yanlýþ yönlendirilmiþ
gönderilerin ve yanlýþ sevk edilmiþ postalarýn uçak taþýma giderleri
hesabý ve bunlara iliþkin hesap yöntemleri Mektup Postasý ve Posta
Kolileri Tüzüklerinde belirtilir.
3Bütün uçuþ yollarý için taþýma giderleri:
3.1
Kapalý postalar söz konusu olduðunda, bir veya daha fazla
belirlenmiþ iþletmeci aracýlýðýyla transit yollanmasý durumu dahil çýkýþ
ülkesinin belirlenmiþ iþletmecisine,
3.2

Yanlýþ yollanmýþ olanlar dahil, açýktan transit öncelikli
gönderiler ile uçak gönderileri söz konusu olduðunda
gönderileri bir baþka belirlenmiþ iþletmeciye teslim eden
belirlenmiþ iþletmeciye aittir.

4Ayný kurallar, eðer uçakla sevk edilmiþlerse kara ve deniz transit
giderlerinden muaf tutulan gönderilere uygulanýr.
5Ülkesi içerisinde uluslararasý postalarýn hava yoluyla
taþýnmasýný saðlayan her belirlenmiþ iþletmeci, hizmetin verildiði
parkurun ortalama aðýrlýklý mesafesinin 300 kilometreyi aþmasý
kaydýyla bu taþýmadan doðan ilave giderleri alma hakkýna sahiptir.
Posta Ýþletme Konseyi, ortalama aðýrlýklý mesafeyi bir baþka ölçü ile
deðiþtirebilir. Ücret ödenmemesini öngören anlaþma dýþýnda giderler,
uçakla taþýnsýn veya taþýnmasýn, yurtdýþý çýkýþlý her öncelikli posta ve
uçak postasý için tek tip olmalýdýr.

6Bununla birlikte, varýþ belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan alýnan
varýþ giderleri takas iþleminin sadece maliyet veya yurtiçi tarife esasýna
göre yapýlmasý halinde yurtiçi uçak taþýma giderlerinden dolayý hiçbir
ek ödeme yapýlmaz.
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7Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi, ortalama bir mesafenin
hesaplanmasýnda varýþ belirlenmiþ iþletmecisinin varýþ giderlerinin
takas iþlemini sadece maliyete ya da yurtiçi tarife esasýna dayandýrdýðý
tüm postalarýn aðýrlýðýný dahil etmez.

MADDE TM 235
Temel Ücretin Düzenlenmesinde Kullanýlan Formül ve Kapalý
Postalarýn Uçak Taþýma Giderlerinin Hesaplanmasý
1Kapalý postalarýn, öncelikli gönderilerin, uçak ve SAL gönderilerinin,
yalnýzca açýktan transit öncelikli gönderiler ile uçak gönderilerinin uçak
taþýma giderleri hesabý ve bunlara iliþkin hesaplaþma yöntemleri bu baþlýkta
belirlenir.
2Uçak taþýmalarýndan doðan uygulanabilir en yüksek temel ücret,
kaynaðý Uluslararasý Sivil Havacýlýk Teþkilatý'nca düzenlenen uluslararasý
havayolu taþýma þirketlerinin mali verilerinden elde edilen aþaðýdaki formüle
göre hesaplanýr. Bu ücret, brüt aðýrlýðýn kilogram ve km baþýna DTS'nin binde
biri olarak tespit edilir ve kilogram kesirlerine orantýlý olarak uygulanýr.
T= (A - B - C + D + E + F)
T= t/km baþýna temel ücret (bu ortalama ücretle taþýnan uçak
gönderisine verilen garanti öncelik).
A= t/km baþýna ortalama iþletme giderleri.
B= t/km baþýna "yolcu" hizmetleri maliyeti .
C= Biletlerden, satýþlardan, promosyonlardan elde edilen ücretin
yüzdesi. (Trafik hacmine göre yolcularýn sayýsýna dayalý).
D= t/km baþýna yapýlan taþýmaya iliþkin giderler.
E= Kâr olarak (A-B-C+D)'nin %10'u.
F= Bir t/km taþýma karþýlýðý gelir vergileri .
3Uçak postalarýna iliþkin uçak taþýma giderleri, bir yandan gerçek
temel ücrete (2 deki formüle göre belirtilen temel ücretin altýnda ve eþit) ve
"Hava Postalarý Uzaklýk Listesi"nde kilometre olarak belirtilen uzaklýklara,
diðer yandan bu postalarýn brüt aðýrlýðýna göre hesaplanýr. Toplayýcý
torbalarýn aðýrlýðý, gerekirse, dikkate alýnmaz.
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4Varýþ ülkesinin iç uçak taþýmasýndan doðan giderler, gerektiðinde tek
birim ücreti olarak tespit edilir. Bu birim ücret, ilgili yüzey taþýma giderleri daha
az olan postalarýn varýþ havaalaný ne olursa olsun, , ülke içindeki tüm uçak
taþýma giderlerini kapsar. Bu birim ücret, 2 deki formüle göre belirlenen en
yüksek ücreti geçmeyecek þekilde varýþ ülkesinde gönderinin yurtiçinde
taþýnmasý için ödenen temel ücretler ile uluslararasý gönderilerin iç hatlarda
kat ettiði bölgelerin aðýrlýklý ortalama uzaklýklar üzerinden hesaplanýr.
Sözleþmenin 33.7 maddesi saklý kalmak kaydýyla, aðýrlýklý ortalama mesafe,
bu ülke içinde hava yoluyla ileriye sevk edilmeyen posta dahil varýþ ülkesine
gelen tüm uçak postalarýnýn brüt aðýrlýðýna göre Uluslararasý Büro tarafýndan
hesaplanýr.
4.1

Maliyetlere veya yurtiçi tarifelere dayalý varýþ giderleri ücreti uygulayan
belirlenmiþ iþletmeciler yeni aðýrlýklý ortalama mesafenin
hesaplanmasýna yarayan bilgileri, TM 241 maddesinde öngörülen
süre içinde Uluslararasý Büro'ya bildirmek zorundadýr.

5Bir ülkenin iki havaalaný arasýnda transit uçak postalarýnýn uçak
taþýma giderleri de tek Bu ücret, 2 deki formüle göre belirlenen en yüksek
ücreti geçmeyecek þekilde varýþ ülkesinde gönderinin yurtiçinde taþýnmasý
için ödenen temel ücretler ile uluslararasý gönderilerin iç hatlarda kat ettiði
bölgelerin aðýrlýklý ortalama uzaklýklar üzerinden hesaplanýr. Aðýrlýklý
ortalama mesafe, aracý ülke üzerinden transit geçirilen tüm uçak postalarýnýn
brüt aðýrlýðýna göre belirlenir.
64 ve 5’ de belirtilen giderlerin tutarý, taþýma için gerçekte ödenmesi
gereken ücretlerin tamamýný aþmamalýdýr.
7Temel ücretin mesafe ile çarpýlmasýndan elde edilen ve 3., 4. ve 5. de
sözü edilen giderlerin hesaplanmasýnda kullanýlan uluslararasý ve iç uçak
taþýma ücretleri, yüzdelik ve bindelik kesir rakamlarýnýn oluþturduðu sayý
50'ye eþit veya 50'den büyük olduðunda DTS'nin en yakýn üst ondalýk kesrine
yuvarlanýr; tersi durumunda, en yakýn alt ondalýk kesrine yuvarlanýr.
8Ýlgili belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda özel bir anlaþma yoksa,
TM 205 maddesinde belirtilen transit giderleri baremleri, uçak postalarýnýn
olasý kara veya deniz yolu ulaþýmlarý için de uygulanýr. Bununla birlikte:
8.1

Uçak postalarýnýn, ayný kentin iki havalimaný arasýnda yapýlan
aktarmasýnda,

8.2

Bu postalarýn bir kentin bir havaalaný ile ayný kentin içinde bulunan
antrepo arasýnda taþýnmasý ve bu postalarýn ileriye sevk edilmek
üzere iadesinde hiçbir kara transit gideri ödenmez.
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MADDE 34
Posta Ýþletme Konseyinin Gider ve
Hisse Tutarlarýný Tespit Etme Yetkisi
1Posta Ýþletme Konseyi, Tüzüklerde belirtilen koþullara göre
belirlenmiþ iþletmecilerce ödenmesi gereken aþaðýdaki gider ve
hisseleri tespit etme yetkisine sahiptir:
1.1

En azýndan üçüncü bir ülke tarafýndan mektup postalarýnýn
taþýnmasý ve iþlenmesi için transit hisselerini;

1.2

Uçak postasýna uygulanan temel ücret ve hava taþýma giderleri;

1.1

Gelen kolilerin iþlenmesi için kara varýþ hisselerini;

1.2

Üçüncü bir ülke tarafýndan kolilerin taþýnmasý ve iþlenmesi için
kara transit hisselerini;

1.3

Kolilerin deniz taþýmacýlýðý için deniz hisselerini.

2Hizmetlere katýlan belirlenmiþ iþletmecilerce dengeli bir ücret
saðlayan metod sayesinde yapýlabilecek olan gözden geçirme,
güvenilir ve uygun ekonomik ve mali verilere dayandýrýlmalýdýr.
Kararlaþtýrýlacak olasý bir deðiþiklik, Posta Ýþletme Konseyi tarafýndan
belirlenen bir tarihte yürürlüðe girer.

MADDE TM 236
Hava Yoluyla Açýktan Transit Sevk Edilen Gönderiler ile Yanlýþ
Yönlendirilen Gönderilere Ýliþkin Uçak Taþýma Giderlerinin
Hesaplanmasý ve Dekontu
1-

Genel özellikler

1.1

Gönderilerini açýktan transit olarak uçakla sevk eden her belirlenmiþ
iþletmeci, varýþ belirlenmiþ iþletmecisine ödenmesi gereken varýþ
gideri artýrýmlarýný ve ortaya çýkan maliyet giderlerini çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisinden kesme hakkýna sahiptir.Taþýma giderleri, prensip
olarak TM 235.3. maddede belirtildiði gibi hesaplanýr. Varýþ giderleri
artýrýmlarý, transit belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan kesilen varýþ
giderleri ile varýþ belirlenmiþ iþletmecisine ödenen arasýndaki
ortalama fark esasýna göre hesaplanýr. Taþýma giderleri, sayýsý 10'u
aþmayan ve her biri, bir varýþ ülkesi grubuyla iliþkili olan ve bu grubun
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taþýma ve iþleme giderleri ile farklý varýþ noktalarý için belirlenen varýþ
giderleri artýrýmlarýna göre tespit edilir. Bu giderlerin tutarý, % 5
oranýnda artýrýlýr.
1.2

Açýktan transit olarak uçakla gönderilecek öncelikli, uçak ve S.A.L.
gönderilerine iliþkin uçak taþýma giderleri hesabý prensip olarak,
istatistik cetvellerindeki verilere göre yapýlýr. Ancak, transit belirlenmiþ
iþletmecisinin talep etmesi durumunda bu hesap gerçek aðýrlýðýn
tamamý yada bir kýsmý üzerinden yapýlýr.

1.3

Gemide postaya verilen veya düzensiz aralýklarla yada çok deðiþken
miktarlarda gönderilen yanlýþ yönlendirilmiþ uçakla gönderilecek
öncelikli, uçak ve S.A.L. gönderileri hesabý gerçek aðýrlýk üzerinden
yapýlýr.Bu amaçla CN 65 formülü CN 43 Gerçekleme bülteni ile birlikte
aracý belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan kullanýlmak zorundadýr.
Bununla birlikte, bu hesap, ancak aracý belirlenmiþ iþletmecinin
taþýma için kendisine ödeme yapýlmasýný istemesi halinde düzenlenir.
Aracý belirlenmiþ iþletmeciler, yanlýþ yönlendirilen gönderiler için
hesaplaþmanýn istatistik cetvellerine göre yapýlmasý için çýkýþ
belirlenmiþ iþletmecisiyle anlaþmaya varabilirler.

2-

Ýstatistik iþlemleri

2.1

Ýstatistik iþlemleri yýllýk olarak ve dönüþümlü þekilde tekli yýllarýn
Mayýs ayýnda ve çiftli yýllarýn Ekim ayýnda yapýlýr. Ancak transit
belirlenmiþ iþletmeci, üç aylýk veya yýllýk istatistik dönemi seçebilir.

2.2

Ýstatistik döneminde açýktan transit uçakla gönderilecek öncelikli,
uçak ve S.A.L. gönderilerine CN 65 bordrolarý eklenir. CN 25 liyas
etiketi ile CN 65 bordrosu "S harfi baskýsýný taþýmalýdýr. Normalde bir
postaya konulacak, kayýtlý veya kayýtsýz açýktan ne öncelikli, ne uçak
, ne de S.A.L. gönderilerinin olmamasý halinde, bildirme kaðýdýna,
“Néant Yok” ibaresini taþýyan, duruma göre, bir veya iki CN 65
bordrosu eklenmelidir.

2.3

Ýstatistik döneminde açýktan transit uçakla gönderilecek tüm
öncelikli, uçak ve S.A.L. gönderileri, bildirme kaðýdýnýn bulunduðu
torbaya konulan, þeffaf plastik olabilen kapalý bir torbaya CN 65
bordrosuyla birlikte konulur.

2.4

Açýktan transit uçakla gönderilecek öncelikli, uçak ve S.A.L.
gönderilerini yollayan her belirlenmiþ iþletmeci, bu gönderilerin
alýnýp verilmesi için belirlenen þartlarda bir hesaplaþma dönemi
boyunca meydana gelen her deðiþikliði aracý belirlenmiþ
iþletmecilere bildirmek zorundadýr.

J5

3-

CN 65 bordrolarýnýn düzenlenmesi ve kontrolü

3.1

Aðýrlýklar, her varýþ ülkesi grubu için CN 65 bordrolarý üzerinde ayrý
ayrý gösterilir. Bu bordrolar, biri kayýtsýz diðeri kayýtlý gönderiler için
olmak üzere devam eden iki seri þeklinde özel olarak
numaralandýrýlýr. CN 65 bordrolarýnýn sayýsý, CN 31 bildirme
kaðýdýnýn 4. tablosunun (CN 32 bildirme kaðýdýnýn 3. tablosu) ilgili
bölümüne ( CN 32 bildirme kaðýdýnýn 3. tablosu) kaydedilir. Transit
belirlenmiþ iþletmecilerinin en önemli ülke gruplarýný belirli bir sýra
içinde gösteren CN 65 bordrolarýnýn kullanýlmasýný isteme haklarý
vardýr. Bütün CN 65 bordrolarý CN 31 bildirme
kaðýtlarýnýn
bulunduðu torbaya konur.

3.2

Her ülke grubu için açýktan transit olarak uçakla gönderilecek öncelikli,
uçak ve S.A.L. gönderilerinin aðýrlýðý, ondalýk kesir 5 gram veya üzeri
olduðu zaman üst on grama yuvarlanýr, tersi durumda ise alt on
grama yuvarlanýr.

3.1

Aracý merkez, açýktan transit olarak uçakla gönderilecek öncelikli,
uçak ve S.A.L. gönderileri için gösterilen gerçek aðýrlýktan 20
gramdan fazla bir fark olduðunu tespit etmesi halinde CN 65
bordrosunu düzeltir ve hatayý hemen bir CN 43 gerçekleme
bülteniyle gönderici alýp verme merkezine bildirir. Görülen fark
yukarýda sözü edilen limit içinde ise gönderici merkezin bilgileri
geçerli sayýlýr.

3.3

CN 65 bordrosunun olmamasý halinde, açýktan transit uçakla
gönderilecek öncelikli, uçak ve S.A.L. gönderileri, yüzey yolu daha
çabuk olmadýkça hava yoluyla sevk edilmelidir. Gerekirse, CN 65
bordrosu re'sen düzenlenir ve düzensizlik bir CN 43 bülteni ile çýkýþ
merkezine bildirilir.

4Ýstatistik iþlemleri dýþýnda kalan açýktan transit uçakla gönderilecek
öncelikli, uçak ve S.A.L. gönderileri;
4.1

Ýstatistik iþlemleri dýþýnda kalan açýktan transit uçakla gönderilecek
öncelikli, uçak ve S.A.L. gönderileri ile gerçek aðýrlýk üzerinden
düzenlenen hesaplara CN 65 bordrolarý eklenmelidir. Eðer ayný alýp
verme merkezi çýkýþlý olup bu merkezin bir postasý içinde yanlýþ sevk
edilen öncelikli, uçak ve S.A.L gönderilerinin aðýrlýðý 50 gramý
geçmiyorsa 3.4 e göre CN 65 bordrosunun re'sen düzenlenmesine
gerek yoktur.

4.2

Açýk denizlerdeki gemide postaya verilen ve bu geminin geçtiði
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bandýranýn veya kaydedildiði ülkenin posta pullarý ile ücreti ödenmiþ
olan öncelikli, uçak ve S.A.L gönderilerine, uðranýlan aracý bir
limandaki belirlenmiþ iþletmeciye açýktan teslim edildiðinde bir CN 65
bordrosu eklenmelidir. Gemide bir posta merkezi yoksa, bu
gönderilere, aracý belirlenmiþ iþletmecinin uçak taþýma giderlerini
istemesine esas teþkil edecek olan bir aðýrlýk cetveli eklenir. CN 65
bordrosu veya aðýrlýk cetvelinde, öncelikli, uçak ve
S.A.L
gönderilerinin her varýþ ülkesi için aðýrlýðý, tarihi, geminin adý ve
bandýrasý belirtilmeli ve her gemi için yýllýk bir seri numarasý
verilmelidir.

MADDE TM 237
Uçak Taþýma Giderlerinin Hesap Usulleri
1Uçak taþýma giderleri hesabý, TM 235 ve TM 236 maddeleri uyarýnca
düzenlenir.
21 de belirtilen hükmün aksine belirlenmiþ iþletmeciler uçak postalarý
hesaplarýnýn istatistik cetvellerine göre düzenlenmesi konusunda karþýlýklý
olarak anlaþma yapabilirler. Bu durumda, istatistiklerin tutulmasý ve
hesaplarýn düzenlenmesi yöntemlerini kendileri saptarlar.

MADDE TM 238
CN 66 ve CN 67 Aðýrlýk Cetvellerinin Düzenlenmesi
1Her alacaklý belirlenmiþ iþletmeci, CN 38 teslim bordrolarýnda
belirtilen uçak postalarý verilerine göre, isteðine baðlý aylýk veya üç aylýk
olmak üzere, bir CN 66 cetveli düzenler. Ayný hava yolundan taþýnan postalar,
çýkýþ merkezine, sonra varýþ ülke ve merkezine göre ve her bir varýþ merkezi
için postalarýn tarih sýrasýna göre bu cetvelde gösterilir. Sözleþmenin 32.5
maddesine göre, varýþ ülkesinin iç uçak taþýma giderlerinin ödenmesi için CN
55 cetvelinin ikinci nüshasý kullanýldýðý zaman, CN 31 ve CN 32 bildirme
kaðýtlarý esas alýnarak düzenlenen CN 55 aðýrlýk cetvellerinden yararlanýlýr.
2Açýktan gelen ve uçakla ileriye sevk edilen öncelikli, uçak ve S.A.L.
gönderileri için alacaklý belirlenmiþ iþletmeci, TM 236.2.1 maddesinde
öngörülen her istatistik dönemi sonunda ve bu dönem içinde düzenlenen CN
65 bordrolarýnda belirtilen verilere göre yýllýk olarak bir CN 67 cetveli
düzenler. CN 67 cetvelindeki toplam aðýrlýklar 12 ile çarpýlýrlar. Eðer
Hesaplarýn öncelikli, uçak ve S.A.L. gönderilerinin gerçek aðýrlýðýna göre
düzenlenmesi gerektiriyorsa, CN 67 cetvelleri 1 de öngörülen döneme ve CN
66 cetvelleri de ilgili CN 65 bordrolarýna göre düzenlenir.
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3Açýktan transit uçakla gönderilen
öncelikli, uçak ve S.A.L.
gönderilerinin alýnýp verilmesi için yapýlan düzenlemelerde hesaplaþma
dönemi içinde meydana gelen bir deðiþiklik en az % 20'lik bir farka sebep olur
ve çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisinin aracý belirlenmiþ iþletmeciye ödeyeceði
toplam tutar 163.35 DTS'yi aþarsa, bu belirlenmiþ iþletmeciler, aralarýndan
birinin isteði üzerine 2 de öngörülen çarpan yerine, sadece ilgili yýl için geçerli
olmak kaydýyla bir baþka çarpan kullanýlmasýnda anlaþýrlar.
4Borçlu belirlenmiþ iþletmecinin istemesi durumunda uçak postalarýný
veya açýktan transit uçakla gönderilen öncelikli, uçak ve S.A.L. gönderilerini
yollayan her alýp verme merkezi için ayrý ayrý CN 55, CN 66 ve CN 67
cetvelleri düzenlenir.
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Postalarý tekrar sevk eden Belirlenmiþ iþletmeci

AÐIRLIK CETVELÝ
Uçak postalarý ve S.A.L.

Postalarý tekrar sevk eden alýp verme merkezi

Tarih

CN 66

Öncelikli/uçak ile
Önceliksiz/S.A.L.
Üç aylýk
Yýllýk

Aylýk

Postalarý gönderen belirlenmiþ iþletmeci

Sevk edilen postalar
...........................................................................................den
...........................................................................................ye

Bilgiler
Muhtemel düþünceler, formülün arka yüzünde belirtilebilir
Yollama
tarihi

Posta no

1

2

Gönderen merkez
3

Varýþ merkezi
4

Kullanýlan
uçuþ
numarasý

Gönderi türüne göre aðýrlýk
Mektup postasý

5

Koli postasý

6
kg

7
g

kg

g

Toplamlar
210x297 mm
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CN 67

AÐIRLIK CETVELÝ
Açýktan yollanan Öncelikli/Uçak gönderileri

Formülü düzenleyen Belirlenmiþ iþletmeci

Tarih

Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi

Postalarýn varýþ alýp verme merkezi

Ay

Üç aylýk dönem

Ýstatistik dönemi

Yýl

Postalarý gönderen alýp verme merkezi

Postalarý gönderen belirlenmiþ iþletmeci

Varýþ ülke gruplarý
Postanýn
yollama
tarihi

CN 65
Bordro no

1

2

Düþünceler
ÖncelikliLC/AO
3

ÖncelikliLC/AO
4

ÖncelikliLC/AO
5

ÖncelikliLC/AO
6

gr

gr

gr

gr

Toplamlar

12 ile çarpýlacak 1
CN 51’e geçirilecek
1

Ýstatistik döneminde yollanan gönderiler için CN 67 düzenlenmesi durumunda

210x297 mm
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MADDE TM 239
CN 51 Özel ve CN 52 Genel Hesaplarýnýn Düzenlenmesi
1Alacaklý belirlenmiþ iþletmeci, CN 55, CN 66 ve CN 67 aðýrlýk
cetvellerine göre alacak tutarlarýný gösteren CN 51 özel hesaplarý düzenler.
Özel hesaplar, hem kapalý uçak postalarý hem de uçakla ileriye sevk edilen
açýktan öncelikli, uçak ve S.A.L. gönderileri için ayrý ayrý düzenlenir. Kapalý
uçak postalarý için düzenlenen bazý CN 51 özel hesaplarýnda, CN 66 aðýrlýk
cetvellerine uygun olarak LC/AO, CP ve APS'lerin aðýrlýk ve borç tutarlarý ayrý
ayrý belirtilmelidir.
2CN 51 özel hesaplarýna dahil edilecek tutarlar aþaðýdaki þekilde
hesaplanýr:
2.1

Kapalý postalar için, CN 55 ve CN 66 cetvellerindeki brüt aðýrlýklar
esasýna göre;

2.2

Açýktan öncelikli, uçak ve S.A.L. gönderileri için, %5'lik artýþla, CN 67
cetvellerindeki net aðýrlýklara göre.

3Varýþ ülkesi belirlenmiþ iþletmecisince ödenecek iç uçak taþýma
giderleri CN 51 hesaplarý, buna iliþkin CN 55 ve CN 56 cetvelleri ile birlikte
kabul için gönderilir.
4CN 51 hesaplarý, ilgili belirlenmiþ iþletmeciler arasýndaki anlaþmaya
göre alacaklý belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan aylýk, üç aylýk, altý aylýk veya
yýllýk olarak düzenlenir.
5CN 51 özel hesaplarý, takas sistemiyle hesaplarýn ödenmesini kabul
etmiþ alacaklý belirlenmiþ iþletmecilerce üç aylýk olarak düzenlenen bir CN 52
genel hesabýnda özetlenebilir. Bununla birlikte bu hesap, ilgili belirlenmiþ
iþletmeciler arasýnda anlaþmaya göre altý aylýk olarak da düzenlenebilir.

J 11

CN 51

ÖZEL HESAP
Uçak postasý

Alacaklý belirlenmiþ iþletmeci

Tarih
Aylýk

Borçlu belirlenmiþ iþletmeci

Üç aylýk

Yýllýk

Kapalý uçak postalarý

TAI

Açýktan yollanan öncelikli/uçak gönderileri
Yanlýþ yönlendirilen gönderiler
Ödeme usulü

Varýþ ülkesinin
veya ülke
gruplarýnýn
yolu
1

Doðrudan

UPU*Clearing aracýlýðý ile

........... Ay veya aylarýnda taþýnan aðýrlýklar
Toplam
aðýrlýk

Gönderi
türleri
2

3
kg

Öncelikli 1

4
gr

kg

5
gr

kg

Kg baþýna
Taþýma/transit
ücreti

6
gr

kg

gr

Ödenecek
Taþýma/transit
giderleri
toplamý

7
DTS

8=6*7
DTS

Koli

Öncelikli 1
Koli

Öncelikli 1
Koli

Öncelikli 1
Koli

Öncelikli 1
Koli

Öncelikli 1
Koli

Açýktan transit ve yanlýþ yönlendirilen gönderilerin toplam tutarý üzerinden %5 arttýrma
Genel toplam
1

Gerektiðinde LC/AO

Alacaklý belirlenmiþ iþletmeci

Borçlu belirlenmiþ iþletmece görülmüþ ve kabul edilmiþtir

Ýmza

Yer, tarih ve imza

210x297 mm
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CN 52

GENEL HESAP

Hesabý düzenleyen belirlenmiþ iþletmeci

Tarih

Uçak postasý
Karþý belirlenmiþ iþletmeci

Yýl

Üç aylýk dönem

Ödeme usulü

Koli postasý

Ay
Altý aylýk dönem

Yýl

UPU*Clearing aracýlýðý ile

Doðrudan

Bilgiler
Daktilo veya bilgisayarda doldurulacak
Alýp-Verme

CN 19/CN 51/CP 75 hesaplarý
bakiyesi

Dönem

Düþünceler

Hesabý düzenleyen
Karþý belirlenmiþ iþletmeci
belirlenmiþ iþletmeci lehine
lehine

1

2

3
DTS

4

5

DTS

Hesabý düzenleyen
belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan
kabul

Hesabý düzenleyen
belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan
yollama

Toplamlar
Düþülecek
Alacak bakiyesi
Alacaklý belirlenmiþ iþletmecinin adý
Hesabý düzenleyen belirlenmiþ iþletmeci
Ýmza

Hesabý alan belirlenmiþ iþletmece görülmüþ ve kabul edilmiþtir
Yer, tarih ve imza

210x 297 mm
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MADDE TM 240
CN 55, CN 66 ve CN 67 Cetvellerinin, CN 51 Özel ve CN 52
Genel Hesaplarýnýn Yollanmasý ve Kabulü
1Alacaklý belirlenmiþ iþletmeci, mümkün olduðunca erken ve ait
olduklarý dönemin bitiminden sonra en fazla altý aylýk bir süre içinde CN 66
cetvelleri ile hava yoluyla ileriye sevk edildiðinde açýktan öncelikli, uçak ve
S.A.L. gönderilerinin ödemesi gerçek aðýrlýk esasýna göre yapýlmasý
durumunda CN 55 ve CN 67 cetvellerinin ikinci nüshalarýný ve bunlarla ilgili
CN 51 özel hesaplarýný bir arada ve ikiþer nüsha olarak borçlu belirlenmiþ
iþletmeciye gönderir. Borçlu belirlenmiþ iþletmeci, bu süre içinde kendisine
gönderilmemiþ olan hesaplarý kabul etmeyi reddedebilir.
2CN 55, CN 66 ve CN 67 cetvelleri kontrol edildikten ve ilgili CN 51 özel
hesabý kabul edildikten sonra CN 51 hesaplarýnýn bir nüshasý alacaklý
belirlenmiþ iþletmeciye geri gönderilir. Düzeltme olmasý durumunda, hesaba
CN 55, CN 66 ve CN 67 cetvelleri eklenir. Eðer alacaklý belirlenmiþ iþletmeci,
bu cetvellerde yapýlan deðiþikliklere itiraz ederse, borçlu belirlenmiþ iþletmeci
sorunlu postalarýn gönderilmesi sýrasýnda çýkýþ merkezince düzenlenen CN
38 veya CN 65 formüllerinin fotokopilerini göndererek gerçek verileri
doðrular. Deðiþiklikler konusundaki her itiraz, cetvellerin ve düzeltilmiþ
hesaplarýn kabulünü takip eden 2 ay içinde bildirilmelidir. Yollandýðý günden
itibaren iki aylýk bir süre içinde hiçbir düzeltme yazýsý almayan alacaklý
belirlenmiþ iþletmeci, hesaplarý olduðu gibi kabul edilmiþ sayar.
3Bir önceki yýlda uçak taþýma giderlerinden net alacak bakiyesi olan
ibelirlenmiþ iþletmeciler, ödemeyi aylýk, üç aylýk, altý aylýk veya yýllýk olarak
seçebilirler. Seçilen süre, 1 Ocak'tan itibaren bir takvim yýlý boyunca
yürürlükte kalýr.
4Belirlenmiþ iþletmecliler, doðrudan hesaplaþma veya karþýlýklý takas
sistemini kullanma hakkýna sahiptir..
51 ve 2’deki hükümler, ödemenin istatistik esasýna göre yapýldýðý
öncelikli ve uçak gönderilerine de uygulanýr.
6Doðrudan hesaplaþma sistemi çerçevesinde CN 51 hesaplarý,
doðrudan ödenecek fatura olarak kullanýlýr. Borçlu belirlenmiþ iþletmeci,
fatura bedelinin ödemesini, TM 250.10 maddesinde öngörülen altý haftalýk
süre içinde yapmak zorundadýr. Borçlu belirlenmiþ iþletmeci, hesabýn ilgili
olduðu dönemden sonra geçen altý aylýk süre içinde alacaklý belirlenmiþ
iþletmeci tarafýndan gönderilmeyen CN 51 hesabýný kontrol ve kabul etmeyi
reddedebilir. Borçlu belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan bulunan 9.80 DTS'yi
geçen tüm fark CN 51 hesabýnda gösterilir ve CN 55, CN 66 ve CN 67
cetvelleri eklenerek alacaklý belirlenmiþ iþletmeciye iade edilir. Bulunan fark,
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borçlu belirlenmiþ iþletmeci gönderilen ilk CN 51 hesabýna dahil edilir veya
farkýn bulunduðu hesabýn alýnmasýný takip eden iki ay içerisinde itiraz edilir.
Bu yapýlmadýðý takdirde, farký bildirmiþ olan belirlenmiþ iþletmeci, hesabý
olduðu gibi kabul edilmiþ sayar ve bu farký deðiþtirildiði þekilde bir sonraki CN
51 hesabýnda gösterir.
7Karþýlýklý takas sistemi çerçevesinde alacaklý belirlenmiþ iþletmeci,
CN 51 ve CN 52 hesaplarýný düzenler ve bunlarý her aylýk, üç aylýk, altý aylýk
veya yýllýk dönemler halinde borçlu belirlenmiþ iþletmeciye gönderir. Borçlu
belirlenmiþ iþletmeci, CN 51 ve CN 52 hesaplarýný iki aylýk süre içinde kabul
eder veya düzeltir ve TM 250.10 maddesi hükümleri uyarýnca fatura edilen
tutarý alacaklý belirlenmiþ iþletmeciye ödemeyi yapar. CN 51 veya CN 52
hesaplarý düzeltilmiþse, ödeme düzeltilen tutar üzerinden yapýlýr. Eðer
hesaplarý gönderen belirlenmiþ iþletmeci, iki aylýk süre içerisinde her hangi bir
düzeltme bildirimi almazsa hesaplar olduðu gibi kabul edilmiþ sayýlýr.
8Borçlu belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan CN 52 genel hesaplarýna
yapýlan her düzeltme için CN 19 ve CN 51 özel hesaplarý ile ilgili CP 75 özet
hesaplarý eklenmelidir .
9Ýstatistik Ekim ayýnda yapýldýðýnda , açýktan transit öncelikli ve uçak
gönderilerine iliþkin yýllýk ödemeler, bir önceki yýlýn Mayýs ayýnda yapýlan
istatistik verileri üzerinden avans olarak yapýlabilir. Daha sonra avans
ödemeleri, Ekim istatistiði hesaplarý onaylandýðýnda veya olduðu gibi kabul
edilmiþ sayýldýðýnda bir sonraki yýlda mahsup edilir.
10Yýllýk istatistik iþlemlerini yapamayan bir belirlenmiþ iþletmeci, yýllýk
ödemeyi bir önceki yýlýn istatistik verilerine göre yapmak ve gerekirse, TM
238.3 maddesinde öngörülen özel çarpaný kullanmak için ilgili belirlenmiþ
iþletmeciler anlaþýr.
11Bir CN 51 veya CN 52 hesabýnýn bakiyesi 163.35 DTS'yi aþmýyor ve
ilgili belirlenmiþ iþletmeci de
Uluslararasý Büro'nun takas sistemine
katýlmýyorsa bu bakiye bir sonraki CN 51 veya CN 52 hesabýna aktarýlýr .
12CN 55, CN 66 ve CN 67 cetvelleri ve bunlarla ilgili CN 51 ve CN 52
hesaplarý her zaman en çabuk yoldan (uçak veya yüzey) gönderilir.
13Ödemeler, TM 247 ve TM 249 maddeleri hükümlerine uygun olarak
yapýlabilir.
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PROT MADDE TM XVIII
CN 55, CN 66 ve CN 67 Cetvellerinin, CN 51 Özel ve CN 52
Genel Hesaplarýnýn Yollanmasý ve Kabulü
1TM 240.6. maddeye aykýrý olarak, Amerika Birleþik Devletlerine ve
Lao Demokratik Halk Cumhuriyetine sunulan hesaplar, alacaklý belirlenmiþ
iþletmeci tarafýndan gönderildikleri tarihi takip eden yedi gün içinde yerine
ulaþmadýðý sürece, bu hesaplarýn kabulünü takip eden altý haftalýk süre içinde
ne kabul edilmiþ ne de ödemeler borca karþýlýk yapýlmýþ sayýlýr.
2TM 240.6 ve 7. maddeye aykýrý olarak, Suudi Arabistan, Avustralya ve
Çin Halk Cumhuriyetine sunulan hesaplar, alacaklý belirlenmiþ iþletmeci
tarafýndan gönderildikleri tarihi takip eden yedi gün içerisinde yerine
ulaþmadýðý sürece direk faturalama sisteminin uygulanmasý durumunda
hesaplarýn kabulünü takip eden altý haftalýk süre içinde ne borca karþýlýk
ödenmiþ ne de iki aylýk süre içinde kabul edilmiþ sayýlýr.

MADDE TM 241
Uçak Taþýma Giderleri Ücretlerinin Deðiþtirilmesi
1TM 235.4 ve TM 236.1 maddelerinde belirtilen uçak taþýma
ücretlerinde yapýlan deðiþiklikler:
1.1

Yalnýz 1 Ocak'ta yürürlüðe girer .

1.2

En az 3 ay önceden, bunlarý 1.1’ de belirtilen tarihten en az iki ay önce
bütün belirlenmiþ iþletmecilere duyuracak olan Uluslararasý Büro'ya
bildirilmelidir.

MADDE TM 242
Uçak Taþýma Giderlerinin Ödenmesi
1Uçak postalarýna iliþkin uçak taþýma gidenleri, kýsmen veya tüm yollar
için taþýmayý saðlayan hava yolu þirketine ödenebilir.
2Bu kurala aykýrý olarak, uçak postalarýnýn taþýnmasýný saðlayan hava
yolu þirketi, taþýma giderlerinin bu amaçla kendisiyle anlaþma yapan
herhangi bir belirlenmiþ iþletmeciye ödenmesini isteyebilir.
3Hava yoluyla ileriye sevk edildiðinde, açýktan öncelikli, uçak ve S.A.L.
gönderilerine iliþkin taþýma giderleri bu gönderilerin ileriye sevkini saðlayan
belirlenmiþ iþletmeciye ödenir.
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4.
Baþka düzenlemeler yapýlmadýkça, farklý iki hava yolu þirketi
arasýnda doðrudan aktarma yapýlan uçak postalarýna iliþkin taþýma giderleri;
4.1

ya bir sonraki taþýmayý üstlenen ilk taþýyýcýya;

4.2

yada aktarmaya katýlan her taþýyýcýya
çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisince ödenir.

MADDE TM 243
Boþ Torbalarýn Uçak Taþýma Giderlerinin Ödenmesi
1Boþ torbalarýn uçak taþýma giderleri, torbalarýn ait olduðu belirlenmiþ
iþletmeci tarafýndan ödenir.
2Boþ torba postalarýnýn uçak taþýmasý ile ilgili olarak uygulanan en
yüksek ücret, TM 235.2 maddesinin hükümlerine uygun olarak belirlenen
temel ücretin % 30'udur.

MADDE TM 244
Yolu Deðiþtirilen veya Yanlýþ Gönderilen Postalarýn veya
Torbalarýn Uçak Taþýma Giderleri
1Taþýma sýrasýnda yolu deðiþtirilen bir postanýn çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisi, bu postanýn fiilen takip ettiði yollara ait taþýma giderlerini ödemek
zorundadýr.
2-

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi;

2.1

Fiili takip yolu bilinmediðinde,

2.2

Fiilen takip edilen yollarýn giderleri istenmediðinde, veya

2.3

Yol deðiþtirme taþýmayý saðlayan hava yolu þirketine yüklendiðinde,

CN 38 teslim bordrosunda öngörülen ilk boþaltma havaalanýna kadar olan
taþýma giderlerini öder.
3Yolu deðiþtirilen postanýn fiili olarak izlediði yollarla ilgili ek giderler,
aþaðýdaki koþullarda;
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3.1

Yanlýþ sevk iþlemi yapan servislerin belirlenmiþ iþletmecisi
tarafýndan,

3.2

CN 38 teslim bordrosunda gösterilenden baþka bir yerde boþaltma
yapmýþ olan hava yolu þirketine ödenen taþýma giderlerini tahsil eden
belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan ödenir.

4Bir postanýn sadece bir bölümünün CN 38 teslim bordrosunda
gösterilenden baþka bir havalimanýna boþaltýlmasý durumunda 1-3 de
öngörülen hükümler, örnekleme yoluyla uygulanýr.
5Bir etiketleme hatasý sonucu yanlýþ yollanan bir postanýn veya bir
torbanýn çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, Sözleþmenin 33.3.1 maddesi uyarýnca
tüm yollara iliþkin taþýma giderlerini ödemek zorundadýr.

MADDE TM 245
Kaybolan veya Ýmha Edilen Gönderiye Ýliþkin
Uçak Taþýma Giderleri
1Uçakta meydana gelen bir kaza veya hava taþýma iþletmesinin
sorumluluðunu gerektiren her hangi bir neden sonucunda, gönderinin
kaybedilmesi veya imha edilmesi halinde çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, kayýp
veya imha edilen gönderinin hava taþýmasýndan dolayý kullanýlan hattýn
hangi bölümü için olursa olsun her türlü ödemeden baðýþýk tutulur.
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BÖLÜM K
HESAPLARIN ÖDENMESÝ. ÖDEME

MADDE TM 246
Cetvellerin ve Hesaplarýn Elektronik Ortamda Gönderilmesi
1Belirlenmiþ iþletmeciler, cetvellerin ve hesaplarýn elektronik yolla alýnýp
verilmesi için anlaþabilirler.
2Elektronik transfer yapýlmasý halinde, baþka bir þekilde anlaþmaya
varýlmadýkça, cetvellerin ve hesaplarýn kabulü için aþaðýdaki son teslim süreleri
uygulanýr:
___________________________________________________ _______________
Taným veya tür
Formül
Süre
__________________________________________________________________
Tazminatlar
CN 48
2 ay
Uçak postasý
CN 51
1 ay
Genel hesap
CN 52
1 ay
Yýllýk özet cetveli
CN 54bis
- Gözden geçirme mekanizmasý
1 ay
- Sanayileþmiþ ülkeler arasýnda posta
2 ay
alýnýp verilmesi
Postalarýn özet cetveli
CN 56
2 ay
Özel hesap. Varýþ giderleri
CN 61
1 ay
Özel hesap. Transit giderleri
CN 62
2 ay
Cetvel. Transit giderleri
CN 63
1 ay
Cetvel. Varýþ giderleri
CN 64
1 ay
Koliler
CP 75
1 ay
__________________________________________________________________

MADDE TM 247
Hesaplarýn Düzenlenmesi ve Ödenmesi
1Belirlenmiþ iþletmeciler arasýndaki posta trafiðinden doðan
uluslararasý hesaplarýn ödenmesi, bu konuda anlaþmalar olmasý durumunda
cari iþlemler olarak sayýlabilir ve ilgili üye ülkelerin uluslararasý cari
yükümlülükleri uyarýnca yapýlabilir. Bu tür anlaþmalarýn olmamasý halinde
hesaplarýn ödemesi, aþaðýda öngörülen hükümlere göre yapýlýr .
2-

TM 241 maddesine göre düzenlenen CN 51 ve CN 52 hesaplarý
K

1

hariç, her belirlenmiþ iþletmeci kendi hesaplarýný düzenler ve bunlarý iki
nüsha olarak ilgili diðer belirlenmiþ iþletmecilere gönderir. Kabul edilen
nüshalardan biri olasý deðiþiklik veya bir fark cetveliyle birlikte alacaklý
belirlenmiþ iþletmeciye geri gönderilir. Bu hesap gerektiðinde, belirlenmiþ
iþletmeciler arasýnda kesin hesap olarak da kullanýlabilir.
3CN 02bis, CN 03, CN 03bis, CN 48, CN 51, CN 52, CN 57, CN 61, CN
61bis, CN 62, CN 63, CN 64 ve CN 64bis formüllerinde DTS olarak
düzenlenen her hesap tutarýnda ondalýklar, toplam veya bakiyeden atýlýr.
Yukarýda sözü edilen formüllerde gösterilen hesap farklarý, hesap baþýna
9.80 DTS'lik bir tutarý aþmadýðý taktirde dikkate alýnmaz.
4Belirlenmiþ iþletmecilerin hesaplarýný gerek karþýlýklý olarak gerek
Uluslararasý Büro'nun çok yönlü takas sistemi aracýlýðýyla ve gerekse bir
baþka hesap ödeme sistemiyle ödeme haklarý vardýr. Uluslararasý Büro
tarafýndan yapýlan çok taraflý takasa,sadece sisteme katýldýðýný belirten
anlaþmayý imzalayan belirlenmiþ iþletmecilerkatýlabilirler.
5Alacaklý belirlenmiþ iþletmeci, borçlu belirlenmiþ iþletmeciye
danýþtýktan sonra ödeme þekillerini seçer. Anlaþmazlýk durumunda, her
zaman alacaklý belirlenmiþ iþletmecinin seçimi geçerlidir. Uluslararasý
Büro'nun çok taraflý takas sistemi aracýlýðýyla ödeme durumunda, alacaklý ve
borçlu belirlenmiþ iþletmecilerin her ikisi de katýlým anlaþmasýný imzalamalý
ve sistemde ilgili hesaba dahil olacak ortak anlaþmayý kabul etmelidir.

MADDE TM 248
Hesaplarýn Uluslararasý Büro Aracýlýðýyla Ödenmesi
1Hesaplarýn Uluslararasý Büro'nun takas sistemi aracýlýðýyla
ödenmesi, UPU*Takas Kullanýcý Grubu tarafýndan belirlenen hükümlere göre
yapýlýr.

PROT MADDE TM XXI
1 Ocak 2001 Tarihinden Önce Yürürlükteki Uluslararasý
Büronun Takas Sistemi ile Yapýlan Hesap Ödemelerinden Doðan
Borçlarýn Ödenmesi
11 Ocak 2001 tarihinden önce Uluslararasý Büro'nun takas sistemi ile
yapýlan hesap ödemesinde, bir belirlenmiþ iþletmecinin 2000 yýlý son üç aylýk
döneminin takas sistemine ait son cetvellerin iþlenme süresi sonunda tespit
edilen bir baþka belirlenmiþ iþletmeciye ödeyecek borcu olduðu görülürse, bu
borçlar herhangi bir diðer belirlenmiþ iþletmeci nezdinde ilgili borçlu
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belirlenmiþ iþletmeciye alacaklar vasýtasýyla ödenebilir. Bu önlemi almadan
önce Uluslararasý Büro ilgili alacaklý belirlenmiþ iþletmeciye danýþýr ve
borçluya bir tekit gönderir. Bu tekit tarihini takip eden ay içerisinde hiçbir
ödeme yapýlmamýþsa Uluslararasý Büro ilgili tüm taraflarý haberdar ettikten
sonra gerekli hesap transferlerini yapmaya yetkilidir. Hatalý borçlu belirlenmiþ
iþletmecinin onayý zorunlu deðildir.
2Bu hesaplaþma iþlemleri sýrasýnda, Uluslararasý Büro, yalnýzca hem
hatalý borçlu belirlenmiþ iþletmeciye hem de hatalý borçlu belirlenmiþ
iþletmeciye borcu olan belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan kabul edilen
hesaplarýn takasýný gerçekleþtirir.
3Hatalý borçlu belirlenmiþ iþletmeci 1’de belirtilen uygulamaya göre
Uluslararasý Büro tarafýndan yönlendirilen alacaklarý için kendisine borcu
olan belirlenmiþ iþletmeciye hiçbir talepte bulunma hakký yoktur.

MADDE TM 249
DTS Olarak Belirlenen Alacaklarýn Ödenmesi.
Genel Hükümler
1Aþaðýda öngörülen ödeme kurallarý, posta trafiðinden doðan ve DTS
olarak belirlenen her türlü alacaklara uygulanabilir. Alacaklar gerek
Uluslararasý Büro tarafýndan düzenlenen genel hesaplar veya cetvellerden
gerekse Büro aracýlýðý olmaksýzýn düzenlenen hesap veya cetvellerden
kaynaklanabilir. Söz konusu kurallar fark, faiz veya gerektiðinde avans
ödemelerini de kapsar.
2Her belirlenmiþ iþletmeci, önceden ödediði avans ile kesinleþmiþ ise
borçlu olduðu tutardan kurtulmakta serbesttir.
3Her belirlenmiþ iþletmeci baþka bir belirlenmiþ iþletmeci ile olan
iliþkilerinde; ödeme sürelerine uymak kaydýyla, DTS olarak belirlenmiþ posta
alacak ve borçlarýný takas yoluyla ödeyebilir. Her iki belirlenmiþ iþletmeci,
posta ve telekomünikasyon hizmetlerini yapýyorsa, takas ortak bir anlaþma
ile telekomünikasyon hizmet hesaplarýný da kapsayabilir. Bir belirlenmiþ
iþletmecinin denetiminde olup da bir organ veya ortaklýða devredilen trafikten
doðan alacaklarýn takasý, bu belirlenmiþ iþletmecinin itirazý halinde
yapýlamaz.
4Çeþitli alacaklarý kapsayan genel bir hesaba, bir uçak hesabýnýn
dahil edilmesi, ilgili uçak þirketine ödenecek uçak taþýma giderlerinin
ödenmesinde gecikmeye yol açmamalýdýr.
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MADDE TM 250
Hesaplarýn Uluslararasý Büro Aracýlýðý Olmadan
Ödenmesine Ýliþkin Kurallar
1Alacaklar, borçlu belirlenmiþ iþletmeciye danýþýldýktan sonra alacaklý
belirlenmiþ iþletmecinin seçtiði para birimi cinsinden ödenir. Anlaþmazlýk
halinde, alacaklý belirlenmiþ iþletmecinin seçimine her durumda öncelik
verilmelidir. Alacaklý belirlenmiþ iþletmeci bir para birimi belirtmezse, seçim
borçlu belirlenmiþ iþletmeciye aittir.
2Aþaðýda belirtildiði gibi seçilen para birimi üzerinden yapýlan
ödemenin tutarý, DTS olarak gösterilen hesap bakiyesi deðerinin karþýlýðý
olmalýdýr.
34’te öngörülen hükümler saklý kalmak kaydýyla, seçilen para birimi
cinsinden ödenecek tutar, aþaðýdaki hükümler uyarýnca DTS'nin ödeme
parasýna çevrilmesiyle yapýlýr.
3.1

DTS karþýlýðý kuru Uluslararasý Para Fonu (IMF) tarafýndan
yayýnlanan paralar söz konusu olduðunda, ödemeden bir gün önceki
kur veya yayýnlanan son kur uygulanýr.

3.2

Diðer paralarda ise, DTS tutarý ilk etapta, deðeri IMF tarafýndan DTS
cinsinden günlük olarak yayýnlanan ve ilan edilen son kur üzerinden
bir ara paraya çevrilir. Ýkinci etapta ise, bu þekilde elde edilen tutar,
borçlu ülkenin döviz piyasa kuru uygulanarak ödeme parasýna
çevrilir.

3.3

TM 235 maddesinde öngörülen avans ödemelerinde yukarýda 3.1 ve
3.2’de belirtilen yöntemler ertelenir. Bunun sonucu olarak, DTS
karþýlýðý kuru Uluslararasý Para Fonu tarafýndan yayýmlanan paralar
söz konusu olduðunda, o yýlýn 30 Haziranýnda veya 30 Haziran tatilse
onu izleyen günde yürürlüðe giren kur uygulanýr. 3.2 de öngörülen
durumda ara paraya çevirme, o yýlýn Haziran ayýnda yayýnlanan son
kurdan yapýlýr.

4Ortak bir anlaþma ile alacaklý belirlenmiþ iþletmeci ile borçlu
belirlenmiþ iþletmecinin, IMF üyesi olmayan ve yasalarý 3’te öngörülen
hükümlerin uygulanmasýna izin vermeyen bir ülke parasýný seçmesi
durumunda ilgili belirlenmiþ iþletmeciler, DTS ile seçilen paranýn deðeri
arasýndaki orantý üzerinde anlaþýr.
5Bir paranýn resmi kambiyo piyasasýnda veya normal olarak kabul
edilen piyasadaki karþýlýðýný bulmak için, ticari iþlemlerin çoðunda uygulanan
kapanýþ kurunu veya en son kuru esas almak uygun olur.
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6Ödeme tarihinde borçlu belirlenmiþ iþletmeci, seçilen para birimi
cinsinden borç tutarýný, posta veya banka aktarmasý, bunlar yoksa bir banka
çeki, poliçe veya her iki belirlenmiþ iþletmecinin kabul edebileceði bir baþka
usulle ödemelidir. Alacaklý belirlenmiþ iþletmeci bir tercihte bulunmazsa,
ödeme usulünün seçimi borçlu belirlenmiþ iþletmeciye aittir.
7Alacaklý belirlenmiþ iþletmeciler, Uluslararasý Büro tarafýndan
yayýmlanan bir sirkülerle çeklerin ve aktarma talimat için kullanýlacak usullere
iliþkin her deðiþikliði duyurmalýdýr.
8Borçlu ülkede alýnan ödeme giderleri (vergiler, kliring giderleri,
karþýlýklar, komisyon vs.) Borçlu belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan karþýlanýr.
Üçüncü ülkelerdeki aracý bankalar tarafýndan kesilen giderler de dahil
alacaklý ülkede alýnan giderler alacaklý belirlenmiþ iþletmeciye aittir. Ücretten
baðýþýk posta aktarmalarýnda, borçlu ve alacaklý belirlenmiþ iþletmeciler
arasýnda doðrudan bir alýp verme yoksa bu ülkeler arasýnda aracýlýk yapan
üçüncü ülkenin (veya ülkelerin) alýp verme merkezince de ücretten baðýþýk
olarak saðlanýr.
9Aktarma veya diðer yollarla gerçekleþtirilen ödeme emrinin
gönderilmesi ile alacaklý belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan alýnmasý arasýnda,
seçilen paranýn 3,4 veya 5 de belirtildiði gibi hesaplanan karþýlýk deðerinde bir
deðiþiklik meydana gelirse ve bu deðiþiklikten doðan fark borç tutarýnýn bu
deðiþiklikten sonra hesaplanan deðerini %5 geçerse, toplam fark iki
belirlenmiþ iþletmeci arasýnda eþit þekilde bölüþülür.
10Ödeme, mümkün olduðu kadar çabuk, en geç, ödenecek tutar veya
bakiyeleri gösteren diðer dekont ve hesaplarýn kabul veya olduðu gibi kabul
edildiðinin bildirildiði tarihten itibaren 6 haftalýk bir sürenin bitiminden önce
yapýlmalýdýr. Bu sürenin aþýmýnda borç tutarlarý, söz konusu sürenin bitiminin
ertesi gününden baþlayarak yýlda %6'lýk bir faize tabi tutulur. Ödeme, paranýn
veya senedin (çek, poliçe vb.) gönderilmesi yahut borçlu ülkede transferle
görevli bir kurum tarafýndan aktarma veya yatýrma talimatýnýn yazýlý olarak
intikal ettirilmesi demektir.
11Ödemenin ödeme formülü, çek, poliçe vs. yapýlmasý halinde ödenen
toplama dahil edilen her hesap için hesabýn türü, dönemi, DTS olarak tutarý,
uygulanan çevirme kuru ve bu kurun uygulama tarihiyle ilgili bilgiler de
verilmelidir. Gerekli ayrýntýlarýn aktarma veya ödemeyle birlikte gönderilme
olanaðý yoksa, ödemenin yapýldýðý gün açýklayýcý bir mektup elektronik yolla
veya posta yoluyla en çabuk yoldan (uçak veya yüzey) gönderilmelidir.
Ayrýntýlý açýklama Fransýzca veya ödemenin yapýldýðý belirlenmiþ iþletmece
bilinen bir dilde yapýlmalýdýr.
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BÖLÜM L
APS HÝZMETÝ
MADDE 14
Elektronik Mektup, APS, Baðlantýl Lojistik ve Yeni hizmetler
1Üye ülkeler veya belirlenmiþ iþletmeciler, Tüzüklerde belirtilmiþ
aþaðýdaki hizmetlere katýlma konusunda aralarýnda anlaþabilirler:
1.1

Mesajlarýn elektronik ortamda iletilmesini saðlayan elektronik
mektup; belirlenmiþ iþletmeciler, sevk ve tesliminin
kanýtlanmasýyla ilk adýmý tamamlanan ve kimliði tanýmlanmýþ
kullanýcýlar arasýnda korumalý bir iletiþim yolundan geçen
taahhütlü elektronik mektup hizmeti sunarak elektronik mektup
hizmetini iyileþtirebilirler;

1.2

Belge ve eþya taþýmaya ayrýlmýþ hýzlý posta servisi olan ve
mümkün olduðunca posta hizmetlerinin en hýzlýsýný oluþturan
APS; belirlenmiþ iþletmeciler, bu hizmeti ikili ve çok taraflý
Standart APS Anlaþmasý temelinde saðlayabilirler;

1.3
1.4

Bölüm N’ye bakýnýz
Bölüm M’ye bakýnýz

2Üye ülkeler veya belirlenmiþ iþletmeciler, Birlik Senetlerince
kesin olarak öngörülmeyen bir hizmeti ortak bir anlaþmayla kurabilirler.
Yeni hizmete iliþkin ücretler, hizmetin iþletme giderleri göz önüne
alýnarak her bir ilgili belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan tespit edilir.

MADDE TM 251
APS Hizmeti
1APS hizmetini sunmaya
karar veren belirlenmiþ iþletmeciler
arasýndaki alýp vermelerde bu hizmet diðer posta gönderilerinden öncelikli
yer alýr. Bu hizmet, haberleþme gönderilerinin, dokümanlarýn veya ticari
eþyalarýn çok kýsa bir süre içinde toplanmasý, sevk edilmesi ve tesliminden
ibarettir.
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2APS hizmeti, çok taralý veya karþýlýklý antlaþmalar temelinde
düzenlenir. Bu tür antlaþmalarla açýkça belirlenmemiþ konular, Birliðin
kararlarýnýn benzer hükümlerine tabidir.
3Bu hizmet, mümkün olan ölçüler içerisinde, aþaðýdaki elemanlardan
oluþan ve aþaðýdaki örneðine uygun bir logoyla tanýnýr:
-

Turuncu renkte bir kanat
Mavi EMS harfleri
Turuncu renkte yatay üç kalýn çizgi
Logoya ulusal hizmetin adý da eklenerek bütünlenebilir.

4Hizmete iliþkin ücretler, maliyet ve piyasa gerekleri göz önünde
bulundurularak çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan tespit edilir.

MADDE TM 252
APS Hizmetinin Ýþletmesi
1APS aðýnýn korunmasý ve koþullarýn da
onu gerektirmesi
durumunda, bir üye ülke ve/veya belirlenmiþ iþletmeci o ülkenin iç
mevzuatýna uymak þartýyla bir baþka ülkede faaliyet gösteren özel taþýma
þirketi ile APS hizmetini yürütebilir.
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BÖLÜM M
ELEKTRONÝK POSTA HÝZMETLERÝ.
TELEMATÝK BAÐLANTILAR
MADDE 14
Elektronik Mektup, APS, Baðlantýl Lojistik ve Yeni hizmetler
1Üye ülkeler veya belirlenmiþ iþletmeciler, Tüzüklerde belirtilmiþ
aþaðýdaki hizmetlere katýlma konusunda aralarýnda anlaþabilirler:
1.1

Mesajlarýn elektronik ortamda iletilmesini saðlayan elektronik
mektup; belirlenmiþ iþletmeciler, sevk ve tesliminin
kanýtlanmasýyla ilk adýmý tamamlanan ve kimliði tanýmlanmýþ
kullanýcýlar arasýnda korumalý bir iletiþim yolundan geçen
taahhütlü elektronik mektup hizmeti sunarak elektronik mektup
hizmetini iyileþtirebilirler;

1.2

Belge ve eþya taþýmaya ayrýlmýþ hýzlý posta servisi olan ve
mümkün olduðunca posta hizmetlerinin en hýzlýsýný oluþturan
APS; belirlenmiþ iþletmeciler, bu hizmeti ikili ve çok taraflý
Standart APS Anlaþmasý temelinde saðlayabilirler;

1.3

Lojistik konusunda tam anlamýyla müþteri ihtiyaçlarýný
karþýlayan ve belge ve eþyalarýn taþýnmasýnýn önceki ve sonraki
etaplarýný ifade eden baðlantýlý lojistik hizmeti;

1.4

Elektronik bir iþin gerçekliðini, belirlenen biçimde, verilen
zamanda ve bir veya daha fazla tarafýn katýlýmýyla kanýtlayýcý
tarzda Elektronik Posta Sertifikasyon Damgasý .

2Üye ülkeler veya belirlenmiþ iþletmeciler, Birlik Senetlerince
kesin olarak öngörülmeyen bir hizmeti ortak bir anlaþmayla kurabilirler.
Yeni hizmete iliþkin ücretler, hizmetin iþletme giderleri göz önüne
alýnarak her bir ilgili belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan tespit edilir.
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MADDE TM 253
Karma posta
1Karma posta, göndericinin orijinal mesajýný fiziki yada elektronik
ortamda postaya vermesine olanak saðlayan ve elektronik olarak iþlendikten
sonra mektup postasý gönderisine dönüþtürülerek alýcýsýna fiziki olarak teslim
edilen bir elektronik posta hizmetidir. Ulusal mevzuatýn buna izin vermesi ve
gönderici veya alýcýnýn hýzlý talebi üzerine varýþ belirlenmiþ iþletmecisi, orijinal
iletinin sonucunu fiziki veya diðer türden ( faks, elektronik mektup veya SMS)
iletim aracý þekline dönüþtürebilir.
1.1

Alýcýya fiziki teslim durumunda bilgiler, genelde sürecin en uzun
olabilecek kýsmý için elektronik yolla ve alýcýya en yakýn olan yerde de
fiziki yolla iletilir.

2Karma postaya iliþkin tarifeler, belirlenmiþ iþletmeciler tarafýndan
maliyetler ve piyasa talepleri göz önüne alýnarak tespit edilir.

MADDE TM 254
Telepost Hizmetleri
1Bürofaks türü hizmetler, metin ve aslýna uygun resimlerin telepost
yolu ile iletilebilmesine olanak saðlar.

MADDE TM 255
Bilgisayar Hizmetleri
1Bu hizmet, bilgisayar donanýmlarýyla (PC, merkezi bilgisayar) üretilen
metin ve resimlerin iletilmesine olanak saðlar.

MADDE TM 256
Elektronik Posta Sertifikasyon Damgasý Hizmeti
1Bu hizmeti vermek için anlaþan belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda
kurulan iliþkilerde, elektronik posta sertifikasyon damgasý (UPU'nun S43
teknik standartlarýnda tanýmlandýðý gibi), belirli bir kapsamla ilgili olarak,
belirli bir tarih ve saatte ortaya çýkan ve kimliði belli bir ya da birden çok tarafýn
katýlýmýný gerektiren elektronik bir olayýn gerçekliðini kanýtlayan ve güvenilir
üçüncü bir kiþi olarak davranan bir belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan muhafaza
edilen inandýrýcý unsurlar zincirini oluþturmaktadýr. UPU Standartlaþtýrma
Grubu'nun tavsiyesi üzerine Posta Ýþletme Konseyince kabul edilen
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uygulanabilir yöntemlere uygun olarak ilgili belirlenmiþ iþletmeciler UPU'nun
S43 teknik standartýný gözardý etmemeye özen göstermelidirler.
2Elektronik posta sertifikasyon damgasý hizmetinin sýnýrötesi
uygulamasý, bu hizmete katýlan belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda çok taraflý
olarak yapýlan bir anlaþmayla tanýmlandýðý þekilde bilinen güvenilir bir
yöntemle yürütülmelidir. Bu güvenli yöntem, elektronik posta damgasý
taþýyan sýnýrötesi bir iþlem sýrasýnda hizmet saðlayýcýsý çeþitli belirlenmiþ
iþletmecilerin kimliklerini karþýlýklý olarak onaylamalarýna dayanýr. Bu
karþýlýklý kimlik onaylamasý, belirlenmiþ iþletmeciler tarafýndan elektronik
posta sertifikasyon damgalarýnýn sayýsal tanýmlayýcýlarýyla (elektronik posta
sertifikasyon damgasý hizmetleri anahtarlarý, yani X509 sayýsal sertifikalar )
alýnýp verilen belirgin bilgiler aracýlýðýyla gerçekleþtirilir.
2.1

Her belirlenmiþ iþletmecinin sayýsal kimliði, diðer belirlenmiþ
iþletmeciler ve onlarýn kullanýcýlarý ile sýnýrötesi iþlemlerinde
elektronik posta sertifikasyon damgasýný kullanýrken en hatasýz
þekilde kimlik tanýmlamasýna olanak saðlayan güvenilir üçüncü bir
kiþi tarafýndan verilen tek bir sayýsal tanýmlayýcýdan (rakamlar zinciri
veya bir kimlik jetonu) oluþur.

3Sýnýrötesi elektronik posta sertifikasyon damgasý hizmetini
verebilmeleri için katýlýmcý belirlenmiþ iþletmecilerin:
3.1

elektronik posta sertifikasyon damgalarý için güvenilir saðlayýcýsý
üçüncü bir kiþiden bir sayýsal kimlik elde etmeleri;

3.2

bu kimlikle elektronik posta sertifikasyon damgasý hizmeti teklif eden
diðer tüm belirlenmiþ iþletmecileri bilgilendirerek kendi sayýsal kimlik
numaralarýný uygun þekilde yayýmlamalarý gerekmektedir.

4Elektronik posta sertifikasyon damgasý hizmetinin ücretleri,
maliyetler ve piyasanýn gereklilikleri göz önüne alýnarak çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisince tespit edilir. Her belirlenmiþ iþletmeci:
4.1

katýlýmcý belirlenmiþ iþletmecilerin elektronik posta sertifikasyon
damgasý hizmeti gelirini paylaþmadýkça elektronik posta
sertifikasyon damgasý hizmeti sunum gelirlerini kendisi kullanýr;

4.2

elektronik posta sertifikasyon damgasýnýn doðrulamasýný, uygulama
yeri dikkate alýnmaksýzýn ilave ücretsiz olarak saðlar.

5Katýlýmcý belirlenmiþ iþletmeciler arasýndaki elektronik posta
sertifikasyon damgasý hizmeti, bu Tüzüðün uygulanabilir hükümlerini ele alan
ve tamamlayan çok taraflý bir anlaþmayla yürütülür.
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5.1

Çok taraflý anlaþma, bir üye ülkeden diðerine posta sertifikasyon
damgasý hizmetini saðlamak için gerekli olan hususlarý açýklar.
Katýlýmcý belirlenmiþ iþletmeciler, çok taraflý anlaþmada belirtilen özel
hükümlere karþýlýklý olarak uymak zorundadýr.

5.2

Elektronik posta sertifikasyon damgasýyla ilgili çok taraflý anlaþmada
özel olarak belirtilmeyen hususlar, Birliðin Senetlerinde yer alan
uygun hükümlerine tabidir.

6Elektronik posta sertifikasyon damgasý hizmeti mümkün oldukça 5
de belirtilen çok taraflý anlaþmayla tanýmlanan bir logoyla gösterilir.

MADDE TM 257
Telematik Baðlantýlara Ýliþkin Genel Hükümler
1Belirlenmiþ iþletmeciler kendi aralarýnda ve diðer ortaklarý ile
telematik baðlantýlar kurma konusunda anlaþma yapabilirler.
2Ýlgili belirlenmiþ iþletmeciler, veri alýp vermeyi saðlamaya yarayan
hizmet saðlayýcýlarý ile teknik donanýmlarý (malzeme ve yazýlým) seçme
hakkýna sahiptir.
3Belirlenmiþ iþletmeciler, þebeke hizmetleri saðlayýcýlarý ile müzakere
sýrasýnda, bu servisler için ödeme yöntemlerini
karþýlýklý olarak
kararlaþtýrýrlar.
4Diðer bir belirlenmiþ iþletmeci telematik hizmetlerinden doðan borç
ödemelerini yerine getirmiyorsa, belirlenmiþ iþletmeciler ne mali ne de hukuki
yönden sorumludur.

MADDE TM 258
Telematik Baðlantýlara Ýliþkin Özel Hükümler
1Belirlenmiþ iþletmeciler, sistemlerin hesaplaþmasýný saðlamak için
uluslararasý düzeyde kabul edilen normlara uymakla yükümlüdür.
2Uluslararasý Büro, belirlenmiþ iþletmeciler için UPU Teknik
standartlar rököyünü, UPU standart EDI mesajlarý rehberini ve UPU Kod
listesini yayýmlar ve günceller.
3-
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Diðer belirlenmiþ iþletmeciler ve dýþ ortaklarý ile veri alýp

vermelerinde, eðer bu mesajlar belirlenmiþ iþletmecilerin yapmak istedikleri
alýp vermeye uyarsa, belirlenmiþ iþletmeciler, Dünya Posta Birliði
çerçevesinde yapýlan ve Uluslararasý Büro tarafýndan yayýmlanan mesajlarý
kullanýrlar. Bu tip mesajlarýn kullanýmý TM 268 madde hükümlerine uygun
olmak zorundadýr. Diðer kuruluþlar tarafýndan hazýrlanan mesajlar, Dünya
Posta Birliði tarafýndan onaylandýktan sonra kullanýlabilir ve UPU standart
EDI mesajlarý rehberinde yayýmlanýr.
4Uluslararasý Büro, dokümanlarýn ve telematik baðlantýlarý ele alan
kýlavuzlarýn bir listesini düzenli olarak yayýmlar ve istek üzerine telematik
hizmet saðlayan belirlenmiþ iþletmecilerin emrine sunar.

MADDE TM 259
Telematik Baðlantýlarýn Ödeme Kurallarý
1Belirlenmiþ iþletmeciler, aþaðýda belirtilen 3 yöntemden birini seçerek
þebeke hizmetinin ödeme þekline karar verirler:
1.1
Verici belirlenmiþ iþletmeci, sadece gönderdiði mesajlar için ödeme
yapar.
1.2

Alýcý belirlenmiþ iþletmeci, aldýðý mesajlar için ödeme yapar.

1.3

Alýcý ve verici belirlenmiþ iþletmeciler, mesajlarýn iletim ve alým
giderlerini eþit miktarda paylaþmak için anlaþýrlar.

2Ýki belirlenmiþ iþletmecinin þebeke hizmetleri için ödeme þeklinde
anlaþamamasý durumunda, iki belirlenmiþ iþletmeci, diðer bir ödemeyle ilgili
ikili bir anlaþmaya varamazlarsa, 1.1’de belirtilen þekil otomatik olarak
uygulanýr.
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BÖLÜM N
BAÐLANTILI LOJÝSTÝK HÝZMETLER
MADDE 14
Elektronik Mektup, APS, Baðlantýl Lojistik ve Yeni hizmetler
1Üye ülkeler veya belirlenmiþ iþletmeciler, Tüzüklerde belirtilmiþ
aþaðýdaki hizmetlere katýlma konusunda aralarýnda anlaþabilirler:
1.1

Elektronik mektup ve telematik baðlantýlar için Bölüm M’ye
bakýnýz.

1.2

APS hizmeti için Bölüm L’ye bakýnýz

1.3

Lojistik konusunda tam anlamýyla müþteri ihtiyaçlarýný
karþýlayan ve belge ve eþyalarýn taþýnmasýnýn önceki ve sonraki
etaplarýný ifade eden baðlantýlý lojistik hizmeti;

1.4

Elektronik posta ve telematik baðlantýlar için Bölüm M’ye
bakýnýz.

MADDE TM 260
Baðlantýlý Lojistik Hizmeti
1Baðlantýlý lojistik hizmeti, bu hizmeti sunmaya karar veren
belirlenmiþ iþletmeciler arasýndaki mübadelelerde,
ayrý veya birleþik
dokümanlarýn veya ticari eþyalarýn toplanmasý, alýndýlarýnýn kaydedilmesi,
iþleme sokulmasý, depolanmasý, iþlenmesi, sevk edilmesi, nakledilmesi ve
teslimini içerir.
2Ýki veya daha fazla belirlenmiþ iþletmeci ile ilgili baðlandtýlý lojistik
hizmet modelleri , karþýlýklý antlaþmalar temelinde düzenlenir. Bu tür
antlaþmalarla açýkça belirlenmemiþ konular, Birliðin kararlarýnýn benzer
hükümlerine tabidir.
3Hizmete iliþkin ücretler, maliyet ve piyasa gerekleri göz önünde
bulundurularak çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan tespit edilir.
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BÖLÜM O
ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER
Madde TM 261
Ýdarelerce Saðlanacak Bilgiler
1Belirlenmiþ iþletmeciler, kendilerine gönderilen formüller yardýmýyla
posta servisinin iþletilmesine iliþkin yararlý bilgileri Uluslararasý Büro'ya
göndermelidir. Bu bilgiler özellikle aþaðýdaki sorunlarla ilgili olmalýdýr:
1.1

Sözleþmenin ve Tüzüðü'nün bazý genel hükümlerini uygulama veya
uygulamama yetkisi konusunda alýnan kararlar;

1.2

Kuruluþ Yasasý'nýn 8.maddesine göre kabul edilen indirilmiþ ücretler
ve bu ücretlerin uygulanabilirliðinin belirtilmesi;

1.3

Uygulanan yurtiçi posta ücretleri;

1.4

Sözleþmenin 20. maddesine uygun olarak:

1.4.1

Öncelikli gönderiler, uçak gönderileri, öncelikliksiz ve yüzey
gönderilerinin ülkelerinde daðýtýmý için belirlenen hizmet kalitesi
konusundaki amaçlar;
Havaalanýna veya diðer uygun bir yere gelen yurtdýþý postanýn en son
kabul saati;
Varýþ alýp verme merkezlerinde en son kabul saati;
Saðlanacak hizmet düzeyi (örneðin baþkentte ertesi gün, diðer
yerlerde öbür gün daðýtým);

1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.5

Uygulama tarihleriyle birlikte TM 235.4 ile TM 236.1.1. maddelere
göre tahsil edilen farklý uçak taþýma giderleri;

1.6

Ek hizmetsiz gönderi hizmetinin saðlandýðý ülkelerin isimleriyle uçak
gönderilerinin çeþitli türlerine ve çeþitli ülkelere göre uygulanan uçak
ek ücretleri veya bileþik ücretler.

21’de belirtilen bilgilerde yapýlan her türlü deðiþiklik, geciktirilmeksizin
en çabuk yoldan Uluslararasý Büro'ya bildirilmelidir. 1.5 de gösterilen bilgiler
ile ilgili deðiþiklikler, TM 241. maddede öngörülen süre içinde Uluslararasý
Büro'ya ulaþtýrýlmalýdýr.
3-

Belirlenmiþ iþletmeciler, kendilerini ilgilendiren uçak hizmetleri ile ilgili
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bilgileri ve özellikle sefer tarifeleri ve yabancý ülkelerden uçakla gelen
gönderilerin çeþitli daðýtýmlara yetiþebilmesi için gelmesi gereken en son
saati birbirlerine doðrudan doðruya bildirmek üzere anlaþabilirler.
4Doðrudan alýp vermeyi saðlayan deðer konulmuþ gönderi hizmetine
katýlan ülkelerin belirlenmiþ iþletmecileri, CN 27 tablolarý aracýlýðýyla bu
gönderilerin alýnýp verilmesine iliþkin bilgileri karþýlýklý olarak bildirirler.
5Belirlenmiþ iþletmeciler, yurtiçi hizmetler olduðu kadar yurtdýþý
hizmetler hakkýnda da yayýmladýklarý belgelerin iki nüshasýný Uluslararasý
Büro'ya vermelidir. Ülkelerinde ve posta hizmetlerine iliþkin olarak
yayýmlanan diðer eserleri de mümkün olan sürede vermelidirler.

MADDE TM 262
Uluslararasý Büro Yayýnlarý
1Uluslararasý Büro, TM 261. madde gereðince saðlanan bilgilere göre,
her üye ülkenin, Sözleþme ve Tüzüklerinin icraatýna iliþkin genel kullaným
bilgilerine ait resmi bir rököy yayýnlar. Anlaþma Tüzüðü'ne iliþkin hükümler
gereðince, ilgili üye ülkeler ve/veya belirlenmiþ iþletmeciler tarafýndan
saðlanan bilgilere göre, Posta Ödeme Hizmetleri Anlaþmasý Tüzüðü'ne iliþkin
benzer rököyleri de yayýmlar.
2Uluslararasý Büro, üye ülkeler ve veya belirlenmiþ iþletmeciler
tarafýndan, olasýlýkla 2.1 konusunda sýnýrlý Birlikler veya 2.5 konusunda
Birleþmiþ Milletler Teþkilatý tarafýndan saðlanan bilgiler vasýtasýyla þunlarý
yayýmlar:
2.1

Belirlenmiþ iþletmeciler ve Küçük Birliklerin þeflerinin ve üst düzey
yöneticilerinin elektronik postalarýný da içeren adres listesi. Bu liste
mutlaka belirlenmiþ iþletmecileri kapsamalý, ayný zamanda aþaðýdaki
branþlarda her türlü özel adrese ait elektronik mektup adreslerini de
içermelidir:

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

uluslararasý iliþkiler;
güvenlik;
uluslararasý müþterilerle iliþkiler;
haber istemeler;
çevre;
muhasebe; ve
bir iþletmenin niteliði hakkýnda acil durum bilgisi (EmIS);

2.2

Uluslararasý Posta Merkezlerinin isim listesi;
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2.3

Aþaðýdaki hususlarý kapsayan transit kýlavuzu:

2.3.1

Transit postalarýn kara yollarýna iliþkin kilometre mesafe listesi;

2.3.2

Yüzey postalarý için sunulan transit hizmetlerin bir listesi (SAL postasý
dahil)

2.4

Kur ve ücret rököyü;

2.5

Çok taraflý anlaþmalarýn kapsamýna giren uyuþturucularýn da
gösterildiði ve Uluslararasý Sivil Havacýlýk Teþkilatý tarafýndan
postaya verilmesi yasaklanan tehlikeli ticari eþyalarýn tanýmlandýðý bir
yasak maddeler listesi;

2.6

Belirlenmiþ iþletmecilerin iç ücret rököyü;

2.7

Posta hizmetlerine iliþkin istatistiki veriler (yurtiçi ve yurtdýþý);

2.8

Posta hizmetine iliþkin incelemeler, düþünceler, raporlar ve diðer
açýklamalar;

2.9

Aþaðýdaki üç katalog:

2.9.1

Kütüphane tarafýndan elde edilen eserlerin listesini içeren
Uluslararasý Büro'nun kütüphane kataloðu;

2.9.2

Uluslararasý Büro'ya gelen süreli yayýnlarý içeren Uluslararasý
Büro'nun süreli yayýnlar kataloðu;

2.9.3

Uluslararasý Büro'nun üye ülkelere ve belirlenmiþ iþletmecilere ödünç
verebileceði filmlerin listesini içeren Uluslararasý Büro'nun film
kataloðu;

2.10

Posta donaným kataloðu;

2.11

Her yýl güncellenen CN 68 uçak postalarý genel listesi (CN 68
Listesi)i; Belirlenmiþ iþletmeciler, 1 Ekim’de Uluslararasý Büro’ya
güncellemelerini göndeririler ve uluslararasý Büro ilgili yýlýn
bitiminden önce güncellenmiþ CN 682i yayýnlar. Deðiþiklikler takip
eden yýlýn 1 Ocaðýnda yürürlüðe girer.

2.12

Uçak þirketleri iþbirliði ile düzenlenen uçak postalarý mesafe listesi.
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Uluslararasý Büro ayrýca þunlarý da yayýmlar:
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3.1

Sözleþme ve Posta Ödeme Hizmetlerine iliþkin Anlaþmanýn el
kitaplarý;

3.2

Uluslararasý Büro tarafýndan açýklamasý yapýlan Dünya Posta
Birliði'nin diðer Kararlarý;

3.3

Uluslararasý posta hizmetine iliþkin birçok dilde yazýlmýþ posta
terimleri sözlüðü;

41’den 3’e kadar sýralanan çeþitli yayýmlarda yapýlan deðiþiklikler,
sirküler, bülten uygun bir ekle veya baþka bir yolla bildirilir. 2. 11 ve 2.12’ de
öngörülen yayýnlardaki deðiþiklikler ile bu deðiþikliklerin yürürlüðe giriþ
tarihleri, en çabuk yolla (yüzey veya uçak) en kýsa sürede ve en uygun olan
þekilde üye ülkelere ve belirlenmiþ iþletmecilere bildirilir.
5Uluslararasý Büro tarafýndan basýmý yapýlan yayýnlar, üye ülkeler ve
belirlenmiþ iþletmecilere aþaðýdaki kurallara göre daðýtýlýr:
5.1

5.2’ de yazýlanlar hariç tüm yayýnlar biri resmi dilde olmak üzere üç
nüsha daðýtýlýr. Diðer ikisi de ya resmi bir dilde ya da Genel Tüzüðün
110. Maddesine göre istenen dilde verilir.

5.2

"Union Postale" dergisi Genel Tüzüðün 130. Maddesine göre her
belirlenmiþ iþletmecinin katýlma payý oranýnda üye ülkeler ve
belirlenmiþ iþletmecilere daðýtýlýr.

5.3

Üye ülkeler ve belirlenmiþ iþletmeciler, 5.1’de öngörülen kurala göre
ücretsiz daðýtýlan nüsha sayýsýndan fazla yayýnlarý Uluslararasý
Büro'dan maliyet fiyatýna temin edebilir.

6Uluslararasý Büro tarafýndan basýmý yapýlan yayýnlar küçük birliklere
de gönderilir

MADDE TM 263
Telgraf Adresleri
1Belirlenmiþ iþletmeciler, aralarýnda telgrafla yaptýklarý haberleþmeler
için aþaðýdaki telgraf adreslerini kullanýr:
1.1

Belirlenmiþ iþletmeciler varýþlý telgraflar için "Postgen";

1.2

Posta merkezleri varýþlý telgraflar için "Postbur";

1.3

Alýp verme merkezleri varýþlý telgraflar için "Postex".
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2Bu telgraf adreslerinden sonra varýþ yeri adý ve varsa gerekli görülen
her türlü açýklama konur.
3-

Uluslararasý Büro'nun telgraf adresi"UPU Berne"dir.

41 ve 3’ de belirtilen ve duruma göre çýkýþ merkezi adýyla tamamlanan
telgraf adresleri, telgrafla yapýlan haberleþmelerde imza olarak da kullanýlýr.

MADDE TM 264
Dokümanlarý Saklama Süresi
1Uluslararasý hizmete iliþkin belgeler, ait olduklarý tarihin ertesi
gününden baþlayarak en az on sekiz aylýk bir süre saklanmalýdýr. Bununla
birlikte, þayet dokümanlar bir mikrofilm, mikrofiþ veya benzeri bir þey üzerine
kaydedilmiþse, kopyanýn yeterli olduðu anlaþýldýðýnda bunlar yok edilebilir.
2Bir anlaþmazlýk veya haber istemeye iliþkin dokümanlar, konu
sonuçlanýncaya kadar saklanmalýdýr. Araþtýrma sonuçlarýndan düzenli olarak
haberdar edilen istekte bulunan belirlenmiþ iþletmeci, haber verme tarihinden
sonra itirazda bulunmaksýzýn altý ayý geçirirse, konu kapanmýþ sayýlýr.
MADDE TM 265
Formüller
1Formüller ekteki örneklere uygun olmalýdýr.
2Formüllerin metinleri,renkleri ve boyutlarý ile bar kodun yazýlmasý için
ayrýlan yer gibi diðer özellikleri bu Tüzük'te belirtildiði gibi olmalýdýr.
3Halkýn kullanacaðý formüller, fransýzca basýlmamýþsa satýr aralarýnda
bu dilde çevirisi olmalýdýr.
4Karþýlýklý iliþkiler için belirlenmiþ iþletmecilerin kullanacaðý formüller
ilgili belirlenmiþ iþletmecilerin doðrudan bir anlaþmasý yoksa satýr aralarýnda
çevirisi yapýlmýþ veya yapýlmamýþ olarak fransýzca yazýlmýþ olmalýdýr.
5Formüller ve onlarýn olasý kopyalarý, kayýtlar çok iyi okunabilecek
þekilde doldurulmuþ olmalýdýr. Formülün aslý ilgili belirlenmiþ iþletmeciye
veya ilgili birimine iletilir.
6Herhangi bir alýp verme merkezinin bir posta formülü üzerinde
belirtilmesi gerektiðinde madde TM 169’da özel olarak belirtilen kurallar
uygulanýr.
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PROT. MADDE T XXIII
Formüller
1Madde TM 265’e aykýrý olarak, Brezilya, Almanya, Macaristan
(Cum.), Lüksemburg ve Amerika’nýn belirlenmiþ iþletmecileri, CN 07
formülünün þeklini ve boyutlarýný deðiþtirebilirler.
2Madde TM 265.2’ye aykýrý olarak, Fransa, CN 07 formülüne
aþaðýdaki deðiþiklikleri getirebilir:
2.1

UPU tarafýndan onaylanmýþ normlarda kabul edilen teknik özelliklere
cevap veren çizgili ve/veya rakamlý bir barkod eklemek.

2.2

Alt kýsma boþ bir alan ilave etmek.

2.3

Mekanik okunmasýný saðlamak ve “Gönderinin alýcýsý” ve “Ýade
adresi” bölümlerini artýrmak için “Alýcý” kutucuðuna portakal renkli
rehber yazým çizgisi ilave etmek.

2.4

Alýcýya doldurtulacak bölümlerdeki zorunlu ibarelerin ingilizcesini
eklemek.

3.

Madde TM 265.2’ye aykýrý olarak, Ýtalya, CN 07 formülüne aþaðýdaki
deðiþiklikleri getirebilir:

3.1

“Alýcý” kutusunu beyaza boyayabilir.

3.2

Alt kýsýmdaki boþ bölgeyi beyaza boyayabilir.

3.3

“Gönderinin türü” kutusundan alma haberi saðlanmayacak ürünleri
çýkarabilir.

3.4

Formülün imza ile ilgili bilgilerini alt soldan alt saða doðru kaydýrabilir.

MADDE TM 266
Halkýn Kullanacaðý Formüller
1TM 265.3. maddenin uygulanmasý amacýyla, aþaðýdaki formüller,
halkýn kullanacaðý formüller olarak kabul edilir.
CN 01
CN 07
CN 08
CN 11
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(Uluslararasý Cevap Kuponu)
(Alma/Teslim/Ödeme/Kayýt Haberi)
(Haber Ýsteme)
(Ücret Ödeme Bülteni)

CN 14
CN 17

(Toplayýcý zarf)
(Geri alma, adres deðiþtirme ya da düzeltme,
ödemeli bedelinin iptali veya deðiþtirilme isteði)
CN 18 (Gönderinin alýndýsýna veya alýndýsýnýn olmadýðýna dair
beyan)
CN 22 ("Gümrük" etiketi)
CN 23 (Gümrük beyannamesi)
CN 29 ("Ödemeli " etiketi)
CN 29ter Uluslararasý Ödemeli Kuponu
CN 30 (Çýkýþ merkezinin adý, gönderi numarasý ve "Ödemeli”
iþareti taþýyan üçgenin yer aldýðý "R”etiketi)

MADDE TM 267
Standartlarýn Uygulanmasý
1Bazý Tüzük hükümlerinin uygulanmasý, bazý standartlarýn
uygulanmasýný gerektirebilir. Üye ülkeler ve belirlenmiþ iþletmeciler, UPU
tarafýndan onaylanmýþ standartlarý kapsayan yayýnlara baþvurmalýdýrlar.
2Birlik standartlarýnýn uygulanmasý, Tüzükteki bir UPU normunu
açýkça referans göstererek uygulanmasýný zorunlu kýlmasý dýþýnda, isteðe
baðlýdýr. Bununla birlikte, iþleme süreçlerinin kapasitesi ile sistem ve
yöntemlerinin etkililiðini geliþtirmek için ulusal ve uluslararasý düzeyde
iþletmeleriyle ilgili standartlara uymalarý üye ülkeler ve belirlenmiþ
iþletmecilere tavsiye edilir.
3Bir UPU standardý bütünüyle kabul edilmelidir. Üye ülkeler ve
belirlenmiþ iþletmeciler kullandýklarý bu tür bir standardýn bu standartta
istenen gerekliliklere tamamen uygun olmasýný saðlamak zorundadýr.
Öngörülen tavsiyeler sadece ilgili standardýn izin verdiði ölçüde göz ardý
edilebilir.

MADDE 10
Sürekli Geliþme
1Üye ülkeler ve belirlenmiþ iþletmecileri, posta iþletmesinin tüm
aþamalarýnda posta hizmetleri çerçevesinde sürekli geliþme
sorunlarýna hassasiyet kazandýrmak amacýyla özellikle çevresel,
ekonomik ve sosyal faaliyetler açýsýndan dinamik bir çevre stratejisi
benimsemeli ve uygulamalýdýr.
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MADDE TM 268
Çevresel görünümler
1Belirlenmiþ iþletmeciler, teknoloji ve kaynaklara iliþkin zorlamalarý
dikkate alarak hizmet ve ürünlerini mümkün olduðunca çevreye saygýlý hale
getirmelidirler.
2Malzeme ve enerji tüketimi, etkili bir iþletmeyle baðdaþýr þekilde
ayarlanmalýdýr.
3Kullanýlan malzemeler, ulusal ve uluslararasý uzman kuruluþlarca
belirlenen kirlilik ve zehirlilik karþýtý ilkelere uymak zorundadýr.
4Belirlenmiþ iþletmeciler, kaðýt ve diðer malzemelerin geri
dönüþümünü uygulamaya çalýþmak zorundadýr. Ayný zamanda geri
dönüþüme elveriþli malzeme kullanmaya çaba göstermek zorundadýrlar.
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BÖLÜM P
GEÇÝCÝ ve SON HÜKÜMLER
MADDE 35
Sözleþme ve Tüzüklere Ýliþkin Önerilerin Onaylanma Koþullarý
1Yürürlüðe konulmasý için Kongreye sunulan ve bu Sözleþmeye
iliþkin tekliflerin mevcut ve oy hakký bulunan üye ülkelerin çoðunluðu
tarafýndan onaylanmasý gerekir. Kongrede temsil edilen ve oy hakký
bulunan üye ülkelerin en az yarýsý oylama anýnda hazýr bulunmalýdýr.
2Yürürlüðe konulmasý için, Mektup Postasý Tüzüðü ile Posta
Kolileri Tüzüðü'ne iliþkin teklifler, oy hakký bulunan Posta Ýþletme
Konseyi üyelerinin oy çokluðu ile onaylanmalýdýr.
3Yürürlüðe konulmasý için iki Kongre arasýnda yapýlan
Sözleþme ve son protokolü ile ilgili tekliflerin:

bu

3.1

Deðiþiklik için oy hakký bulunan üye ülkelerin en az yarýsýnýn
oylamaya katýlýmýyla oylarýn üçte ikisini;

3.2

Hükümlerinin yorumlanmasýnda oy çokluðunu almasý gerekir.

43.1’de belirtilen hükümlere aykýrý olarak iç mevzuatý, deðiþiklikle
uygun olmayan her üye ülke bu teklifi, teblið tarihinden itibaren doksan
gün içinde kabul etmesinin mümkün olmadýðýný Uluslararasý Büro'nun
Genel Müdürü'ne yazýlý olarak bildirir.
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MADDE 36
Kongre Sýrasýnda Sunulan Çekinceler
1Birliðin alaný ve amacý ile uyuþmayan hiçbir rezerve izin
verilmez.
2Genel kural olarak, görüþleri diðer üye ülkelerle
paylaþtýrýlamamýþ üye ülkeler, mümkün olduðu ölçüde çoðunluðun
oyunu almaya çalýþmalýdýr. Çekince, kesin gereklilik durumunda
yapýlmalý ve uygun þekilde gerekçelendirilmelidir.
3Bu Sözleþme maddelerine yapýlacak çekinceler, Kongreler Ýç
Tüzüðüne iliþkin hükümlere uygun olarak, Uluslararasý Büro'nun
çalýþma dillerinden birinde yazýlý öneri biçiminde Kongre'ye
sunulmalýdýr.
4Ýþlerlik kazanmasý için, Kongreye sunulan çekinceler,
ilgili olduðu maddenin her deðiþtiriliþinde istenen çoðunlukla
onaylanmalýdýr.
5Ýlke olarak, çekince koyan ülke ile diðer üye ülkeler arasýnda
karþýlýklýlýk esasýna göre uygulanýr.
6Bu Sözleþmeye konulan çekinceler, Kongre tarafýndan
onaylanan öneri temelinde Son protokol'e dahil edilir.
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MADDE 37
Sözleþmenin Yürürlüðe Konmasý ve Süresi
1Bu sözleþme 1 Ocak 2010'da yürürlüðe konacak ve gelecek
Kongre Senetleri'nin yürürlüðe konmasýna kadar geçerli olacaktýr.
Buna dayanarak, üye ülkeler hükümetlerinin tam yetkili temsilcileri bu
Sözleþmeyi Uluslararasý Büro Genel Müdürü nezdinde saklanmak
üzere bir nüsha olarak imzalamýþlardýr. Bunun bir örneði Dünya Posta
Birliði Uluslararasý Bürosu tarafýndan taraflarýn her birine verilecektir.
12 Aðustos 2008 tarihinde Cenevre’de yapýlmýþtýr.

MADDE TM 269
Mektup Postasý Tüzüðü’nün Yürürlüðe Konmasý ve Süresi
1Bu Tüzük Dünya posta Sözleþmesi’nin yürürlük tarihinden
itibaren geçerli olacaktýr.
2Posta Ýþletme Konseyince baþka türlü karar alýnmadýkça
Sözleþmeyle ayný süre yürürlükte kalacaktýr.
11 Kasým 2008’de Berne’de yapýlmýþtýr.
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