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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.
POSTA KOLÝLERÝ TÜZÜÐÜ
Posta Ýþletme Konseyi, 10 Temmuz 1964 de Viyana'da aktedilmiþ
olan Dünya Posta Birliði Kuruluþ Yasasý'nýn 22. maddesinin 5. fýkrasýna göre,
posta kolileri hizmetini saðlamak için aþaðýdaki tedbirleri kararlaþtýrmýþtýr.

BÖLÜM A
ULUSLARARASI POSTA HÝZMETÝNE UYGULANAN
ORTAK KURALLAR
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.

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;
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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;

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;
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MADDE TK 101
"Colis = Koli" Kýsaltmasýnýn Kullanýlmasý
1.
Bu Tüzük ve Tüzüðün Son Protokolünde yer alan "Colis = Koli"
kýsaltmasýnýn kullanýmý bütün kolilere uygulanýr.
2.
Hava yoluyla öncelikli olarak taþýnan koliler "Colis Avion = Uçak
Kolisi" olarak adlandýrýlýr.

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 TK 102
Transit Serbestliðinin Uygulanmasý
1Deðer konulmuþ koli hizmetini yapmayan veya kendi deniz ya da
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 TK 103
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 TK 104
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 TM 109 (Mektup Postasý Tüzüðü)
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.
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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.
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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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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 TK 105
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

Güvenlik birimlerini oluþturmayý veya güçlendirmeyi;

1.4

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

Üye ülkeler, 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

Üye ülkeler, 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;

2.2.3

Daha önce kullanýlmýþ olan ödeme araçlarýnýn posta amaçlý
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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
TAÞIMA KURULUÞLARI
MADDE TK 106
Hizmetin Taþýma Kuruluþlarýnca Yerine Getirilmesi
1Hizmeti taþýma þirketlerine yaptýran belirlenmiþ iþletmeci, özellikle
alýp verme servisinin düzenlenmesi için anlaþma ve Tüzüðün bütün
hükümlerinin bu kuruluþlarca tam olarak uygulanmasýný saðlamak üzere bu
taþýma kuruluþlarýyla anlaþmalýdýr. belirlenmiþ iþletmeci, taþýma þirketlerinin
diðer muhatap belirlenmiþ iþletmecileri ve Uluslararasý Büro ile olan
iliþkilerinden sorumludur.
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BÖLÜM D
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.
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7- Senetlerde öngörülen durumlar hariç, her belirlenmiþ iþletmecinin
tahsil ettiði ücretler kendisine aittir.

PROT MADDE II
Ücretler
1Madde 6’ya aykýrý olarak, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda
belirlenmiþ iþletmecileri, kendi ülkeleri mevzuatlarýnýn elverdiði ölçüde,
Tüzüklerde öngörülenlerin dýþýnda posta ücreti almaya yetkilidir.

D2

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 mutemetlerine 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.

MADDE TK 107
Posta Kolileri Hizmetinde Posta Ücretlerinden Baðýþýklýk
1-

Aþaðýda belirtilenler arasýnda alýnýp verilen servis kolileri her türlü
posta ücretinden baðýþýktýr.

1.1
1.2
1.3
1.4

Belirlenmiþ iþletmeciler,
Üye ülkeler, belirlenmiþ iþletmeciler ve Uluslararasý Büro,
Üye ülkelerin belirlenmiþ iþletmecilerinin posta merkezleri,
Posta merkezleri ve belirlenmiþ iþletmeciler.

2-

Uluslararasý Büro'dan yollananlar dýþýnda, uçak kolileri uçak ek
ücretinden baðýþýktýr.

MADDE TK 108
Savaþ Esirleri ve Sivil Enternelerle 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,
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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.
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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 kapsamalýdýr:

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

4Devlet 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;

5.2

Üye ülke veya topraðýnýn kültürel kimliðiyle sýký bir iliþki içinde
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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;

6Birlik Kararlarýna uygun posta ücretlendirme damgalarý,
ücretlendirme makinalarý ve diðer pullama veya baský usulleri sadece
üye ülke veya topraðýnýn yetkisi altýnda kullanýlabilir.

MADDE TK 109
Ücretlendirme
1Koliler posta pulu veya çýkýþ ülkesi veya belirlenmiþ iþletmecisinin
mevzuatýnýn öngördüðü bir baþka usulle ücretlendirilmelidir.

MADDE TK 110
Uçak Ek Ücretlerinin Hesaplanmasý
1Üye ülkeler veya belirlenmiþ iþletmecileri, uçak kolileri için tahsil
edilecek olan uçak ek ücretlerini tespit ederler.
2Ek ücretler, uçak taþýma giderlerine göre düzenlenmeli ve kullanýlan
yol ne olursa olsun en azýndan her varýþ ülkesi topraðýnýn tümünde ayný
olmalýdýr.
3Belirlenmiþ iþletmeciler, uçak ek ücretlerinin hesaplanmasýnda 1
kg’dan küçük aðýrlýk kademelerini uygulamaya yetkilidirler.

MADDE TK 111
Özel Ücretler
1Belirlenmiþ iþletmeciler, aþaðýda belirtilen durumlarda yurtiçi
hizmetlerde, gerektiðinde, ayný ücretleri almaya yetkilidir.
1.1

Giþelerin açýk bulunduðu normal saatler dýþýnda göndericiden alýnan
kabul ücreti,
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1.2

Göndericiden alýnan konuttan alma ücreti,

1.3

Alýcýdan alýnan Postrestrant ücreti; postrestant adresli bir kolinin
göndericisine veya alýcýsýna iade edilmesi veya yeniden yollanmasý
halinde, Sözleþmenin 13.6. maddesine göre en fazla 0.49 SDR
olmalýdýr.

1.4

Öngörülen süre içerisinde alýcýsý tarafýndan teslim alýnmayan her koli
için ardiye ücreti. Koliler için bu ücret, kabul edilen süreden fazla koli
servislerinde beklemiþse bu belirlenmiþ iþletmeci adýna koliyi teslim
eden belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan tahsil edilir. Göndericisine veya
alýcýsýna iade veya yeniden yollanmasý halinde, ardiye ücreti,
Sözleþmenin 13.6. maddesine göre en fazla 6.53 SDR olmalýdýr.

1.5

Zorlayýcý nedenlerden ileri gelen riskleri üstlenen belirlenmiþ
iþletmeciler, zorlayýcý nedenlerden ileri gelen risklere karþýlýk bir ücret
tahsil etmekle yetkilidir. Sigortasýz kolilerde bu ücret Sözleþmenin
13.6.9. maddesine göre koli baþýna en fazla 0.20 SDR olmalýdýr.
Sigortalý kolilerde, TK 125. maddesinde belirtilen en fazla miktardýr.

1.6

Koli, normal olarak alýcýnýn adresine teslim edildiðinde alýcýdan hiçbi
teslim ücreti alýnmaz. Normal olarak alýcýnýn adresine teslimi
saðlanamadýðýnda haber kaðýdý ücretsiz olarak teslim edilmelidir. Bu
durumda, haber kaðýdýna cevaben isteðe baðlý olarak alýcý adresinde
teslim edildiðinde teslim ücreti alýcýdan alýnabilir. Bu ücret, yurtiçi
hizmette uygulanan ücretle ayný olmalýdýr.

MADDE TK 112
Posta Ücretinden Baðýþýk Olarak Sevk Edilen
Kolilerin Belirlenmesi
1.
Bütün servis kolileri ve bunlara ait yollama bültenleri, adresin
bulunduðu ön yüzde "Service des postes" ibaresini veya bu ibareye benzer
bir ifadeyi taþýmak zorundadýr; bu ibarenin bir baþka dilde bir tercümesi de
ayrýca bulunabilir.
2.
Savaþ esirleri ve sivil enternelere ait bütün kolilerle bunlara ait
yollama bültenleri, adresin bulunduðu ön yüzde bir “Service des prisonniers
de guerre - Savaþ esirleri gönderisi veya "Service des internes civils - Sivil
enterneler gönderisi " " ibaresini taþýmalýdýr; bu ibarelerin bir baþka dilde
tercümesi de bulunabilir.
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BÖLÜM E
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;
42ode 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
ve gerekse giden koli söz konusu olduðunda 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.
7Belirlenmiþ iþletmecisi taþýmakla sorumlu olmayan tüm üye
ülkeler, taþýma þirketlerine Sözleþme maddelerini uygulattýrma
yetkisine sahiptir. Ayný zamanda bu hizmeti, bu iþletmelerin hizmet
alaný çýkýþ veya varýþlý kolilerle sýnýrlayabilirler.
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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.

PROT MADDE TK I
Posta Kolileri Hizmeti
1Avustralya, Letonya ve Norveç, müþterileri için en avantajlý diðer tüm
usulleri kullanarak ya Sözleþme hükümleri doðrultusunda ya da karþýlýklý
anlaþmadan sonra sadece giden kolilerde posta kolileri hizmetlerini
saðlamak hakkýný saklý tutar.

MADDE TK 113
Aðýrlýk Sistemi. Aðýrlýk Birimi
1.

Kolilerin aðýrlýklarý kilogram olarak ifade edilir.

2Yurtiçi rejimleri nedeniyle ondalýk aðýrlýk ölçü sistemini uygulamayan
ülkelerin belirlenmiþ iþletmecileri, kilogram olarak ifade edilen aðýrlýk yerine
kilograma eþit bir aðýrlýk birimini kullanmak yetkisine sahiptir.

MADDE TK 114
Aðýrlýk Limitlerine Ýliþkin Özellikler
150 kilogramý geçmemek üzere gönderi baþýna aðýrlýðý 20 kilogramýn
üzerindeki kolilerin alýnýp verilmesi isteðe baðlýdýr.
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250 kilogramýn altýnda bir aðýrlýk belirlemiþ olsa dahi belirlenmiþ
iþletmeciler, kapalý torba veya diðer kaplar içinde transit geçen ve 20 ila 50
kilogram aðýrlýðýndaki kolileri kabul etme olanaðýna sahiptir.
3Posta hizmetine iliþkin olup TK 107.1 ve 2. maddelerinde öngörülen
koliler, en çok 20 kilogram aðýrlýðýnda olabilir. Daha yüksek limit belirleyen
belirlenmiþ iþletmeciler, kendi aralarýndaki iliþkilerinde servis kolileri için 20
kilogramdan daha fazla bir aðýrlýk belirleyebilir ancak bu aðýrlýk 50 kilogramý
aþamaz.

PROT MADDE TK II
Kolilerin Aðýrlýk Limitlerine Ýliþkin Özellikler
1.
Madde TK 114’e aykýrý olarak Kanada, ülkesi çýkýþ ve varýþlý
kolilerden azami aðýrlýðý 30 kilogramla sýnýrlama yetkisine sahiptir.

MADDE TK 115
Boyut Limitleri
1Kolilerin boyutlarýndan herhangi birinin 2 metreyi; uzunluðu ile
uzunluðundan baþka bir yönde alýnmýþ olan en büyük çevresi toplamýnýn 3
metreyi geçmemelidir.
2Bütün koliler veya sadece uçak kolileri için 1’de öngörülen boyutlarý
kabul etmeyen belirlenmiþ iþletmeciler, bunlarýn yerine þu boyutlarý kabul
edebilir:
2.1

Boyutlardan herhangi biri için 1.50 metre, uzunluðu ile uzunluðundan
baþka bir yönde alýnmýþ olan en büyük çevresi toplamý için 3 metre,

2.2

Boyutlardan herhangi biri için 1.05 metre, uzunluðu ile uzunluðundan
baþka bir yönde alýnmýþ olan en büyük çevresi toplamý için 3 metre,

3Koliler, mektuplar için öngörülen en az boyutlardan daha küçük
boyutta olmamalýdýr.

MADDE TM 122 (Mektup Postasý Tüzüðü)
Boyut Limitleri
1Posta kartlarý ve hava mektuplarý dýþýnda kalan gönderilerin boyut
limitleri aþaðýdaki gibidir:
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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

.....

MADDE TK 116
Teslim Yöntemleri
1Genel bir kural olarak, koliler varýþ ülkesindeki yürürlükte olan
hükümlere göre ve bir an önce alýcýlarýna teslim edilmelidir. Koliler adresinde
teslim edilmiyorsa, geliþinde, imkansýzlýklar hariç, alýcýlarýna gecikmeksizin
haber verilmelidir.
2Deðer konulmamýþ bir kolinin daðýtýmýnda veya tesliminde, teslimi
yapan belirlenmiþ iþletmeci, teslim alan kiþinin imzasýný almak veya teslimi
yapan ülkenin mevzuatý gereði yasal engel olmadýkça, kimlik bilgilerinin bir
örneðini ya da teslimi gösterir herhangi bir belge düzenlemek zorundadýr.

PROT MADDE TK III
Teslim Yöntemleri
........
2Madde TK 116.2'ye aykýrý olarak Avustralya, Kanada ve Yeni
Zelanda'nýn belirlenmiþ iþletmecileri teslim ettiði veya daðýttýðý UPU
standartlarýna uygun bar-kod taþýmayan deðer konulmuþ koli ile ilgili olarak
teslim alan kiþinin imzasýný almamaya veya teslimini gösterir belge
düzenlememeye yetkilidir.
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MADDE TK 117
Kolilerin Kabul Þartlarý. Tertip. Ambalaj. Adresleme
1-

Genel ambalaj koþullarý

1.1

Her koli, kapsamýnýn aðýrlýðý,þekli ve cinsi ile taþýma þekli ve süresine
elveriþli olacak þekilde ambalajlanmalý ve kapatýlmalýdýr. Ambalaj ve
kapama þekli, kapsamýný baský ile ve elden ele geçme sýrasýnda
bozulmayacak þekilde korumalýdýr; bunlar açýk bir tecavüz izi
býrakmaksýzýn kapsamýna ulaþýlamayacak þekilde olmalýdýr.

1.2

Her koli :

1.2.1

uzun mesafelerde taþýnacaksa;

1.2.2

çok sayýda aktarma veya elden ele geçmesi gerekecekse;

1.2.3

önemli iklim, ýsý veya havayoluyla taþýma halinde, atmosfer basýncý
gibi önemli deðiþikliklere karþý korunmasý gerekecekse,
özellikle saðlam bir þekilde tertiplenmelidir.

1.3

Koli, memurlarýn saðlýðýný tehdit etmeyecek ve içinde bunu iþleyecek
memurlarý yaralayabilecek, diðer kolileri veya posta gereçlerini
kirletebilecek veya hasara uðratabilecek türde eþya kapsýyorsa her
tehlikeyi önleyebilecek þekilde ambalajlanmalý ve kapatýlmalýdýr.

1.4

Ambalaj veya kap üzerinde servis iþaretinin yazýlmasý ve pullarýn ve
etiketlerin yapýþtýrýlmasý için yeterli yer bulunmalýdýr.

1.5

Aþaðýdaki maddeler ambalajsýz ve alýcý adresli olarak kabul edilir.

1.5.1

Tek bir koli teþkil edecek þekilde kurþunlu veya mühürlü saðlam bir
bað ile tutturulmuþ ayrýlýp daðýlmayan, iç içe geçirilebilen veya bir
araya getirilebilen maddeler;

1.5.2

Tahta ve maden parçalarý vs. gibi ticari ambalajlama þeklinde
olmayan tek bir parçadan ibaret koliler.

2-

Gönderici ve alýcýnýn adresleri

2.1

Her koli, kabul edilebilmesi için, alýcýnýn ve göndericinin latin
harfleriyle ve Arap rakamlarýyla tam adreslerini koli üzerinde veya
buna saðlam olarak baðlanmýþ bir etiketi üzerinde taþýmalýdýr. Varýþ
ülkesinde baþka harf ve rakam kullanýlýyorsa adresin, latin harfleriyle
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ve Arap rakamlarýyla da yazýlmasý tavsiye olunur. Kurþun kalemle
yazýlmýþ adresler kabul edilmez; bununla birlikte önceden ýslatýlmýþ
bir zemin üzerine adresi sabit kalemle yazýlmýþ koliler kabul edilir.
2.2

Alýcý olarak, gerçek veya tüzel yalnýz bir kiþi gösterilebilir. Bununla
birlikte, belirlenmiþ iþletmelerce yalnýz Bay A iþareti ile gösterilen kiþi
alýcý sayýldýðýndan "..... de Bay A eliyle....... de Bay Z'ye" veya "A
Bankasý eliyle Bay Z'ye" gibi adresler kabul edilebilir. Ancak A ve Z
adresleri ayný ülkede bulunmalýdýr.

2.3

Ayrýca çýkýþ merkezi göndericiye, kendi adresinin ve alýcý adresinin
bir kopyasýný kolinin içine koymasýný tavsiye etmelidir.

3-

Alýndý makbuzu

3.1

Alýndý makbuzu bir kolinin göndericisine kabul sýrasýnda ücretsiz
verilmelidir.

MADDE TK 118
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.
6-

E6

Canlý arý, sülük ve parazitler her türlü tehlikeyi önleyecek þekilde

hazýrlanmýþ kutulara konmalýdýr.
7Ticarette usulen ambalajlanmayan tahta ve maden parçalarý gibi
yekpare maddelerde ambalaj aranmaz. Bu durumda alýcý adresi maddenin
üzerine yazýlmalýdýr.
8-

Aþaðýdaki koþullara ayrýca uyulmalýdýr:

8.1

Deðerli madenler, ya madeni saðlam bir kutu ile ya da tahta bir sandýk
ile ambalajlanmalýdýr. Bu ambalaj, 10 kilograma kadar koliler için en
az 1 santimetre ve 10 kilogramdan fazla koliler için 1,5 santimetre
kalýnlýða sahip olmalýdýr. Ambalajlama bir birinden ayrý iç içe iki
torbadan da oluþabilir. Kontrplak sandýklar kullanýldýðýnda, bu
sandýklarýn köþeleri köþebentlerle takviye edilmiþ olmak koþuluyla
kalýnlýðý 5 milimetre olarak sýnýrlandýrýlabilir.

8.2

Canlý hayvan kapsayan kolilerin ambalajý ve bunlarýn yollama
bültenleri, belirgin bir karakterle yazýlmýþ "Animaux vivants - Canlý
hayvanlar" ibaresi bulunan bir etiket taþýmalýdýr.
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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 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.

2.3

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
Kabul Edilebilir Radyoaktif Maddeler
ve 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 TK 119
Radyoaktif Madde Kapsayan Gönderilerin
Kabul Koþullarý ve Belirlenmesi
1Radyoaktif madde taþýyan kolilerin çýkýþ ülkesindeki yetkili
kurumlardan önceden izin alýnarak postayla taþýnmasý, ancak Uluslararasý
Atom Enerjisi Ajansý’nýn yürürlükteki mevzuatý Tablo 3’de yetki verilenin onda
birini geçmemesi koþuluyla kabul edilir.
2-

Radyoaktif madde kapsayan gönderilerin dýþ ambalajýna gönderici
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tarafýndan aþaðýda belirtilen BM (Birleþmiþ milletler) numarasýný taþýyan bir
etiket yapýþtýrýlmalýdýr. Ayrýca, gönderici ad ve adresi dýþýnda teslim
edilememesi halinde iade edilmesini talep eden büyük harflerle yazýlmýþ bir
ibare de bulunmalýdýr.
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.

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
Radioactive materials. Quantities permitted for
movement by post.

3Gönderici adýný, adresini ve koli kapsamýný iç ambalaj üzerinde
belirtmek zorundadýr.
4Boþ kolinin çýkýþ yerine iadesi durumunda etiketin üzeri belirgin bir
þekilde çizilmelidir.

MADDE TK 120
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
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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
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

Ambalaj aþaðýdaki 3 unsurdan oluþmalýdýr:

4.1

Ýlk kap

4.2

Ýkinci ambalaj

4.3

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
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saklanmasý gereken örnekler için kullanýlan karbonik buz veya kar
için geçerli deðildir.
10-

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
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.
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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.
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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.
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13-

Bu ambalajlama talimatýna uygun olarak paketlenen ve iþaretlenen
UN 3373 kapsamýndaki 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
ve sýzdýrma koþullarý için olan inceleme uygulanacaktýr.
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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.
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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
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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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BÖLÜM F
SEVK ÞEKÝLLERÝ VE GEREKLÝ UYGULAMALAR

MADDE TK 121
Sevk Þeklinin Belirtilmesi
1Her uçak kolisine, çýkýþta isteðe baðlý olarak çýkýþ ülkesinin dilinde bir
tercümesi bulunan "Par avion - Uçak ile" ibareli mavi renkli özel bir etiket
yapýþtýrýlýr. Kolinin yollama bülteni üzerinde yollama þekli, ya özel bir "Par
avion - Uçak ile" etiketi ya da ilgili bölümde buna eþ deðer ibareyle açýk bir
þekilde gösterilmelidir.
2Yollama bülteni kendiliðinden yapýþkan bir zarf içerisinde kolinin
üzerine saðlam bir þekilde tutturulmuþ ve ilgili mavi bölümü iþaretlenmiþse,
yollama bültenini kapsayan zarfýn üzerine veya koli üzerine 1de belirtilen
etiketin yapýþtýrýlmasý zorunlu deðildir.

MADDE TK 122
Gönderici Tarafýndan Yerine Getirilecek Formaliteler
1Her koliye CP 72 yollama liyasý formülünün bir parçasý olan ya CP 71
formülü ya da tek tip CP 71 formülü gibi bir CP 71 yollama bülteni
eklenmelidir.
2Ýster tek formül gibi olsun, isterse CP 72 yollama liyasýnýn bir parçasý
gibi olsun her koliye bir CN 23 Gümrük Beyannamesi eklenmelidir. Koli
kapsamý detaylý olarak formül üzerinde belirtilmeli ve genel anlam taþýyan
ibareler kabul edilmemelidir. CN 23 Gümrük Bbeyannamesi kaybolmasýný
önleyecek þekilde kolinin dýþ kýsmýna tutturulmalýdýr.
3Belirlenmiþ iþletmecilerin önceden aralarýnda anlaþmalarý halinde,
CN 23 gümrük beyanlarý talimatlarýna uygun olarak, gönderici ve alýcýnýn ad
ve adresleri dahil saðlanan gümrük verileri varýþ ülke belirlenmiþ
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.
43’de belirtilen fiziki ortamdaki CN 23 gümrük beyanlarý üzerindeki
verilerin kullanýmý posta alýp vermeye iliþkin usullerle ve posta gönderilerinin

F1

ihracatý ve ithalatýna iliþkin gümrük iþlemleriyle sýnýrlýdýr. Bu veriler baþka hiç
bir amaçla kullanýlamaz.
5Madde TK 146’nýn tüm hükümleri, 2bis’de bahsedilen CN23 gümrük
beyanýnýn aslýnda yer alan verilere de uygulanýr. CN 23 Gümrük beyanýndaki
bilgilerin 2bis’e uygun olarak saðlanan elektronik ortamdaki verilerle
çeliþmesi halinde CN 23 Gümrük beyaný esas alýnýr.
6Gönderici, yollama bültenine ayrýca çýkýþ ve varýþ ülkesinde gümrük
iþlemi için gerekli her türlü belgeyi (fatura, ihraç müsaadesi, ithal müsaadesi,
menþe þahadetnamesi, saðlýk belgesi vb.) ekleyebilir.
7Gönderici ve alýcý adresi ile gönderici tarafýndan verilecek diðer bütün
blgiler, yollama bülteninde ve kolinin üzerinde ayný olmalýdýr. Farklýlýk
bulunmasý halinde kolinin üzerindeki bilgiler geçerlidir.

F2

............................................................................................................

F3

(Belirlenmiþ Ýþletmeci

-e

Þehir

Þehir

Tarih ve alýcýnýn imzasý

Bu bültende yazýlý koliyi aldým

Gümrük vergisi

Gümrük damgasý

Göndericinin gümrük
referansý (eðer varsa)

Gönderi/Koli Re'sen açýlabilir

Boyutlarý 210x148 mm (A5 formatý) 5 mm toleransla

Rakamla

kolilerin

Aþaðýda adresi
bulunan alýcýya
tekrar sevk edilecek
Adres

Göndericiye
iade edilecek

fatura ve
sertifikalarýn

Kolinin(lerin)
Ücretler
toplam brüt aðýrlýðý

Beyan edilen deðer DTS olarak

adedi

iade/
tekrar sevk

gün sonra

Yüzeyden
/S.A.L.

Terk edilmiþ
iþlemi yapýlacak
Uçak
ile

Derhal göndericiye
iade edilecek

Teslim edilememe halinde göndericinin talimatý

Çýkýþ merkezi / Kabul tarihi

(Gerektiðinde resmi etiket yapýþtýrýlacak)

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

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

Posta çeki hesap No. Çek Merkezi

Ödemeli bedeli - Yazýyla

Rakamla

CP 00 707 599 2 NO

Beyan edilen deðer - Yazýyla

Koli(ler) No(lar)
(varsa bar-kod)

Bu beyannamede verilen bilgilerin doðruluðunu ve bu Tarih ve göndericinin imzasý (15)
gönderinin tehlikeli ve posta veya gümrük mevzuatý
veya tüzüðüyle yasaklanan hiçbir madde
kapsamadýðýný beyan ederim

Alýcýnýn beyaný

Ýstenen hizmeti belirtiniz
Uluslararas
Uluslararasý
ý Ekonomik
öncelikli

Alýp verme merkezi

Ülke

Posta Kodu

Sokak

Kurum / Firma

Adý

Ülke

Posta Kodu

Sokak

Kurum / Firma

- den Adý

CP 71 YOLLAMA BÜLTENÝ
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(Belirlenmiþ Ýþletmeci)

Þehir

Diðer

Açýklama:

Toplam brüt
aðýrlýk (4)

Net aðýrlýk (kg) (3)

ALINDI

Lisans (12)

Toplam deðer (6)

Deðer (5)

Sertifika (13)

Sertifika(lar) No(lar)

Fatura (14)
Fatura No

kolilerin

Aþaðýda adresi
bulunan alýcýya
tekrar sevk edilecek
Adres

Göndericiye
iade edilecek

fatura ve
sertifikalarýn

Kolinin(lerin)
Ücretler
toplam brüt aðýrlýðý

Beyan edilen deðer DTS olarak

adedi

Ticari eþyanýn menþei (8)

iade/
tekrar sevk

gün sonra

Yüzeyden
/S.A.L.

Terk edilmiþ
iþlemi yapýlacak
Uçak
ile

Derhal göndericiye
iade edilecek

Teslim edilememe halinde göndericinin talimatý

Çýkýþ merkezi / Kabul tarihi

Taþýma giderleri/giderler (9)

SH Tarife No (7)

Sadece ticari gönderiler için

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

Bu beyannamede verilen bilgilerin doðruluðunu ve bu Tarih ve göndericinin imzasý (15)
gönderinin tehlikeli ve posta veya gümrük mevzuatý
veya tüzüðüyle yasaklanan hiçbir madde
kapsamadýðýný beyan ederim

Lisans(lar) No(lar)

Rakamla

Rakamla

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

Posta çeki hesap No. Çek Merkezi

Ödemeli bedeli - Yazýyla

Liyas formülü CP 72, birinci kýsým- «Alýndý»

CP 00 707 599 2 NO

Beyan edilen deðer - Yazýyla

Koli(ler) No(lar)
(varsa bar-kod)

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

Ticari eþyanýn iadesi

Belge

Ticari eþya

Hediye

Gönderinin türü (10)

Uluslararasý öncelikli

Adet (2)

Göndericinin gümrük
referansý (eðer varsa)

Gönderi/Koli Re'sen açýlabilir

Uluslararasý Ekonomik

Kapsamýn ayrýntýlý tanýmý (1)

Ýstenen hizmeti belirtiniz

Ülke

Posta Kodu

Sokak

Kurum / Firma

Adý

Þehir

Boyutlarý 210x148 mm (A5 formatý) 5 mm toleransla

-e

Ülke

Posta Kodu

Sokak

Kurum / Firma

- den Adý

BU FORMU DOLDURMADAN ÖNCE ARKADAKÝ TALÝMATLARI DÝKKATLÝCE OKUYUNUZ
Ticari eþyanýz kýsýtlamaya tabi tutulabilir

F5

Boyutlarý 210x148 mm (A5 formatý) 5 mm toleransla

CP 72 “Adres etiketi”nin üstündeki karbonlu kýsým

F6

Ülke

Posta Kodu

Sokak

Kurum / Firma

Adý

Þehir

Þehir

Boyutlarý 210x148 mm (A5 formatý) 5 mm toleransla

-e

Ülke

Posta Kodu

Sokak

Kurum / Firma

- den Adý

(Belirlenmiþ Ýþletmeci)
Göndericinin gümrük
referansý (eðer varsa)

Gönderi/Koli Re'sen açýlabilir

Rakamla

gün sonra
iade/
tekrar sevk

Göndericiye
iade edilecek
Aþaðýda adresi
bulunan alýcýya
tekrar sevk edilecek
Adres

Yüzeyden
/S.A.L.

Terk edilmiþ
iþlemi yapýlacak
Uçak
ile

Derhal göndericiye
iade edilecek

TESLÝM EDÝLEMEME HALÝNDE GÖNDERÝCÝNÝN TALÝMATI

Posta çeki hesap No. Çek Merkezi

Ödemeli bedeli - Yazýyla

Rakamla

CP 00 707 599 2 NO
Beyan edilen deðer - Yazýyla

Koli(ler) No(lar)
(varsa bar-kod)

Liyas formülü CP 72, ikinci kýsým- «Adres etiketi»

ADRES ETÝKETÝ
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CP 72 («Gümrük Beyannamesi» nin üstündeki karbonlu kýsým)

Þehir

Diðer

Belge

Açýklama:

Toplam brüt
aðýrlýk (4)

Net aðýrlýk (kg) (3)

Göndericinin gümrük
referansý (eðer varsa)

Lisans (12)

Toplam deðer (6)

Deðer (5)

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

Fatura (14)
Fatura No

Çýkýþ merkezi / Kabul tarihi

Taþýma giderleri/giderler (9)

SH Tarife No (7)

Sadece ticari gönderiler için

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

Bu beyannamede verilen bilgilerin doðruluðunu ve bu Tarih ve göndericinin imzasý (15)
gönderinin tehlikeli ve posta veya gümrük mevzuatý
veya tüzüðüyle yasaklanan hiçbir madde
kapsamadýðýný beyan ederim

Lisans(lar) No(lar)

CP 00 707 599 2 NO

Liyas formülü CP 72, üçüncü kýsým- «Gümrük Beyannamesi»

kolilerin

fatura ve
sertifikalarýn

Kolinin(lerin)
Ücretler
toplam brüt aðýrlýðý

Beyan edilen deðer DTS olarak

adedi

Ticari eþyanýn menþei (8)

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

Koli(ler) No(lar)
(varsa bar-kod)

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

Ticari eþyanýn iadesi

Ticari eþya

Hediye

Gönderinin türü (10)

Uluslararasý öncelikli

Adet (2)

Uluslararasý Ekonomik

Kapsamýn ayrýntýlý tanýmý (1)

Ýstenen hizmeti belirtiniz

Ülke

Posta Kodu

Sokak

Kurum / Firma

Adý

Þehir

Boyutlarý 210x148 mm (A5 formatý) 5 mm toleransla

-e

Ülke

Posta Kodu

Sokak

Kurum / Firma

- den Adý

(Belirlenmiþ Ýþletmeci)

CN 23
GÜMRÜK BEYANNAMESÝ

F8

F9

CP 72 «Yollama Bülteni” üzerindeki karbonlu kýsým

Ülke

Gümrük vergisi
Uluslararasý
ekonomik

Bu bültende belirtilen koliyi aldým

Ýstenen hizmeti belirtiniz
Uluslararasý
öncelikli

Alýcýnýn beyaný

Rakamla

kolilerin

Aþaðýda adresi
bulunan alýcýya
tekrar sevk edilecek
Adres

Göndericiye
iade edilecek

fatura ve
sertifikalarýn

Kolinin(lerin)
Ücretler
toplam brüt aðýrlýðý

Beyan edilen deðer DTS olarak

adedi

iade/
tekrar sevk

gün sonra

Yüzeyden
/S.A.L.

Terk edilmiþ
iþlemi yapýlacak
Uçak
ile

Derhal göndericiye
iade edilecek

Teslim edilememe halinde göndericinin talimatý

Çýkýþ merkezi / Kabul tarihi

(Gerektiðinde resmi etiket yapýþtýrýlacak)

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

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

Posta çeki hesap No. Çek Merkezi

Ödemeli bedeli - Yazýyla

Rakamla

CP 00 707 599 2 NO
Beyan edilen deðer - Yazýyla

Koli(ler) No(lar)
(varsa bar-kod)

Bu beyannamede verilen bilgilerin doðruluðunu ve bu Tarih ve göndericinin imzasý (15)
gönderinin tehlikeli ve posta veya gümrük mevzuatý
veya tüzüðüyle yasaklanan hiçbir madde
kapsamadýðýný beyan ederim

Tarih ve alýcýnýn imzasý

Gümrük damgasý

Þehir

Göndericinin gümrük
referansý (eðer varsa)

Gönderi/Koli Re'sen açýlabilir

Alýp verme merkezi

Ülke

Posta Kodu

Sokak

Kurum / Firma

Adý

Þehir

Boyutlarý 210x148 mm (A5 formatý) 5 mm toleransla

-e

Posta Kodu

Sokak

Kurum / Firma

- den Adý

Liyas formülü CP 72, dördüncü kýsým- «Yollama Bülteni»

CP 71
YOLLAMA BÜLTENÝ

F 10

F 11

Boyutlarý 210x148 mm (A5 formatý) 5 mm toleransla

CP 72 “Adres etiketi”nin kopyasýnýn üstündeki karbonlu kýsým

F 12

Ülke

Ülke

Posta Kodu

Sokak

Kurum / Firma

Adý

Arka tarafa yapýþkan yüzey

-e

Posta Kodu

Sokak

Kurum / Firma

- den Adý

(Belirlenmiþ Ýþletmeci

Þehir

Þehir

Göndericinin gümrük
referansý (eðer varsa)

Gönderi/Koli Re'sen açýlabilir

Rakamla

gün sonra
iade/
tekrar sevk

Göndericiye
iade edilecek
Aþaðýda adresi
bulunan alýcýya
tekrar sevk edilecek
Adres

Yüzeyden
/S.A.L.

Terk edilmiþ
iþlemi yapýlacak

Kendiliðinden
yapýþkanlý bölge

Uçak
ile

Derhal göndericiye
iade edilecek

TESLÝM EDÝLEMEME HALÝNDE GÖNDERÝCÝNÝN TALÝMATI

Posta çeki hesap No. Çek Merkezi

Ödemeli bedeli - Yazýyla

Rakamla

CP 00 707 599 2 NO
Beyan edilen deðer - Yazýyla

Koli(ler) No(lar)
(varsa bar-kod)

Liyas formülü CP 72, beþinci kýsým- «Adres etiketi kopyasý»

ADRES ETÝKETÝ KOPYASI

F 13

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

(12), (13) ve (14) Gönderiniz eþliðinde bir lisans veya sertifika varsa uygun kutuyu iþaretleyiniz ve numarasýný yazýnýz. Tüm ticari gönderilere bir fatura iliþtirmek
zorundasýnýz.

(11) Eðer gönderi kapsamý (hayvansal, bitkisel ve besinsel ürünler) karantina veya diðer kýsýtlamalara tabi ise gerekli açýklamalarý yapýnýz.

(10) Gönderinin türünü belirten kutu veya kutularý iþaretleyiniz.

(9) Gönderi için PTT'ye ödenen sevk ücretini belirtiniz. Diðer tüm ücretleri ayrý ayrý belirtiniz (Ör.sigorta)

(7) ve (8) 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 tavsiye edilir.

(5) ve (6) Her maddenin ayrý ayrý ve toplam deðerini kullanýlan para birimi ile birlikte belirtiniz. (Ör. Ýsviçre frangý için CHF)

(3) ve (4) Her maddenin net aðýrlýðýný (kg olarak) ve kabul sýrasýndaki aðýrlýðýna uygun ambalaj dahil toplam aðýrlýðýný (kg olarak) belirtiniz.

(2) Her maddenin sayýsýný ve kullanýlan ölçü birimini belirtiniz.

(1) Gönderi kapsamýndaki her maddenin ayrýntýlý tanýmýný yazýnýz (ör: 2 adet pamuklu erkek gömleði). "Yedek parça", "eþantiyon" ve " besin maddesi" gibi genel
ifadeler kabul edilmez.

“Ticari gönderi” ister para karþýlýðý satýlsýn ister parasýz alýnýp verilsin, bir anlaþma çerçevesinde ithal veya ihraç edilen tüm mallarý kapsar.

Ticari eþyalarýnýz kýsýtlama kapsamýnda olabilir. Ýthalat veya ihracat imkanlarýný araþtýrmak (yasaklamalar, karantinaya alma, ilaçlarla ilgili kýsýtlamalar gibi
kýsýtlamalar vs.) ve varýþ ülkesinde gerekli olabilecek her türlü belge için ( ticari fatura, menþe þahadetnamesi, saðlýk sertifikasý, lisans, karantinaya tabi
hayvansal, bitkisel ve besinsel ticari ürünler için izin ) bilgi edinmek sizin sorumluluðunuzdadýr.

Gönderinizi gümrükten çekmek için, varýþ ülkesi gümrüðünün gönderi kapsamýný açýk bir þekilde anlamasý gerekir. Bu yüzden beyannameyi tam ve okunaklý bir
þekilde doldurmanýz gerekmektedir. Aksi halde, gönderinin sevkinde gecikmeler ve alýcý için zorluklar doðurabilir. Yanlýþ veya anlaþýlmaz bir þekilde doldurulan
beyannameler, gönderinin alýkonmasý veya cezai iþlem riski taþýmaktadýr.

Talimatlar

Liyas formülü CP 72 (arka yüz)
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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)

F 15

CN 23 (arka yüz)

MADDE TK 123
Kabul Sýrasýnda Göndericinin Talimatý
1Bir kolinin kabulü sýrasýnda, gönderici teslim edilememe durumunda
uygulanacak iþlemi belirtmek zorundadýr. Bu amaçla yollama bülteninde
uygun kutucuðu iþaretler.
2-

Gönderici, sadece aþaðýdaki talimatlardan birini verebilir:

2.1

En ekonomik yoldan veya uçakla derhal göndericiye geri
gönderilmesini;

2.2

Varýþ ülkesindeki yasal bekleme süresini aþmayan bir sürenin
bitiminden sonra en ekonomik yoldan veya uçakla göndericiye geri
gönderilmesini;

2.3

Alýcýya teslim amacýyla kolinin en ekonomik yoldan veya uçakla
tekrar yollanmasýný;

2.4

Koliye terk iþlemi uygulanmasýný;

3Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecileri, 2’de yer alan bütün talimatlarla ilgili
olarak yetki vermemekte serbesttir. Bu durumda talimatlarla ilgili kutucuk
sayýsýný azaltýrlar. Bununla birlikte, 2.1 ve 2.4 de yazýlý bulunan talimatlar
daima bulunmalýdýr. Gönderici, yollama bülteni üzerinde yetki verilen
talimatlardan sadece birini belirtme veya basma hakkýna sahiptir. Yollama
bülteni üzerinde belirtilen talimat, ya bir CP 71 Yollama Bülteni kopyasýyla
veya CP 72 formülünün "Etiquette d'adresse - Adres etiketi" nüshasýyla ya da
bu formül üzerinde yer alan talimata uygun bir baþka yöntemle kolinin
üzerinde de yer almalýdýr. Bu talimat Fransýzca olarak veya varýþ ülkesinde
bilinen bir baþka dilde yazýlmalýdýr.
4Gönderici hiçbir þekilde yeniden yollanmasýný istemiyorsa, Fransýzca
veya varýþ ülkesinde bilinen bir dilde yazýlmýþ "Ne pas réexpédier - Yeniden
yollanmasýn" ibaresi, koli ve yollama bülteni üzerinde bulunmalýdýr.
5Gönderici talimat vermemiþse veya bu talimat çeliþkili ise koliler
haber verilmeksizin geri gönderilir.

MADDE TK 124
Çýkýþ Merkezi Tarafýndan Yerine Getirilecek Formaliteler
1Çýkýþ merkezi veya gönderici alýp verme merkezince koli üzerine,
adres yanýna ve yollama bülteninin üzerine bir CP 73 etiketini yapýþtýrmak
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zorundadýr. Bu etiket, kolinin sýra numarasýný ve çýkýþ merkezinin adýný
belirgin bir þekilde göstermelidir. Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi izin veriyorsa,
yollama bültenine yapýþtýrýlacak CP 73 etiketinin ilgili kýsmý yerine, etiketin
ilgili kýsmý ile ayný görünüþte olan önceden basýlmýþ bir iþaret kullanýlabilir.
2Kilogram ve yüzer gram olarak kolinin aðýrlýðý, koli üzerinde ve
yollama bülteni üzerinde belirtilmelidir. Yüz gramýn her kesri, bir üst yüz
grama yuvarlanýr.
3-

Yollama bülteninin üzerine tarih damgasý basýlýr.

4Posta pullarý veya çýkýþ ülkesi veya belirlenmiþ iþletmecisi
mevzuatýnca izin verilen diðer bütün usullere göre ücretlendirmeye iliþkin
iþaretler, gerek koli gerek yollama bülteni üzerinde gösterilir.
5Belirlenmiþ iþletmeciler, 1-4’de yazýlý formaliteleri uygulamamak ta
aralarýnda anlaþabilirler.
6Ayný çýkýþ merkezi veya ayný gönderici alýp verme merkezi, seriler
ayrý bir iþaretle ayýrt edilmedikçe, ayný zamanda iki veya daha fazla etiket
serileri kullanamaz.
CP 73

GENEVE 1

475
475 GENEVE 1
57 X 37 mm
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BÖLÜM G
EK HÝZMETLER

MADDE 13
Ek Hizmetler
1-

Üye ülkeler aþaðýdaki zorunlu ek hizmetleri saðlarlar:

1.1

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;
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3.8

Tek bir göndericiye ait yurtdýþý varýþlý çok sayýda gönderi için
“Consignment” grup gönderi hizmeti;

4-

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;
Göndericinin adresinden gönderi kabulü;

6.4
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
6.9

Varýþ haberi cevaplý kolilerin teslimi;
Elde olmayan sebep riskinin karþýlanmasý.
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MADDE TK 125
Deðer Konulmuþ Koliler
1Koliler gönderici tarafýndan gösterilen deðere göre kapsamý sigortalý
olarak alýnýp verilebilir. Bu alýp verme ister karþýlýklý ister tek yönlü olsun bu tür
gönderileri kabul eden belirlenmiþ iþletmeciler arasýndaki anlaþmalarla
sýnýrlýdýr.
2-

Deðer beyaný

2.1

Gösterilecek deðerin tutarý ilke olarak sýnýrsýzdýr. Her üye ülke veya
belirlenmiþ iþletmecisi, 4000 DTS'nin altýndaki yurtiçi hizmetlerinde
4000 DTS veya altýndaki bir tutarý, deðer koyma limiti olarak
sýnýrlandýrma yetkisine sahiptir. Bununla birlikte, gösterilen deðerin
tutarý, taahhütlü bir gönderinin veya bir kilogram aðýrlýðýndaki bir
kolinin kaybolmasý durumunda belirlenmiþ olan tazminat tutarýna eþit
ya da bu tutardan fazla ise bu limit yurtiçinde de uygulanýr. Üst tutar,
Birliðe üye ülkelere DTS cinsinden bildirilir.

2.2

Deðer gösterme için deðiþik üst sýnýrlar kabul etmiþ olan ülkeler veya
belirlenmiþ iþletmecileri, aralarýndaki iliþkilerde taraflarca en alt limit
dikkate alýnýr.

2.3

Gösterilen deðer, gönderi kapsamýnýn gerçek deðerini geçmez.
Fakat bu deðerin yalnýz bir bölümünün gösterilmesi mümkündür.

2.4

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

2.5

Konulan deðer, çýkýþ ülkesi parasýyla belirtilmeli ve bu deðer
gönderici tarafýndan koli ve yollama bülteninin üzerinde
gösterilmelidir. Bu ibareler, Latin harfleriyle yazýyla ve Arap
rakamlarýyla tasdikli bile olsa silinti ve kazýntý olmaksýzýn yazýlmalýdýr.
Konulan deðer tutarý kurþun ve sabit kalemle yazýlmaz.

1.6

Konulan deðerin tutarý, gönderici tarafýndan veya çýkýþ merkezi
tarafýndan DTS'ye çevrilmelidir. Gerektiðinde en yakýn üst birimine
yuvarlatýlarak çevrilen tutar, çýkýþ ülkesi para birimi ile gösterilen
deðerin yanýna veya altýna rakamla yazýlmalýdýr. Paralarý ayný olan
ülkeler arasýndaki direkt iliþkilerde çevirme iþlemi yapýlmaz.

2.7

Koli kapsamýnýn gerçek deðerinden yüksek hileli bir deðer konulduðu
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meydana çýkarsa konu hakkýnda çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine en
kýsa sürede bilgi verilir. Gerektiðinde soruþturma belgeleri bu
belirlenmiþ iþletmeciye gönderilir. Koli henüz alýcýsýna teslim
edilmemiþse çýkýþ ibelirlenmiþ iþletmecisi iade edilmesini isteyebilir.
3-

Ücretler

3.1

Deðer konulmuþ gönderilerin ücreti peþin alýnmalýdýr.

3.2

Bu ücret, temel ücret, tercihli yollama ücreti ve deðerlendirme
ücretlerinden oluþur. Olasý uçak ek ücreti ve diðer özel hizmetler için
alýnan ücretler, temel ücrete eklenir. En çok yollama ücreti, 1.31
DTS'lik mektup postasý gönderileri taahhüt ücretine veya bu ücretin
üzerindeyse bu hizmet için yurtiçinde kullanýlan ücrete veya istisnai
olarak tutarý en fazla 3.27 DTS'lik ücrete eþittir.

3.3

Deðerlendirme ücretinin azami tutarý, 65,34 DTS' lik her deðer veya
her kesri için, 0,33 DTS yada gösterilen deðerin % 0,5'idir.

3.4

Zorlayýcý nedenlerden dolayý alýnacak olasý risk ücreti, bu ücret ile
posta ücretinin toplamýndan oluþan miktar deðerlendirme ücretinin
üst tutarýný aþmayacak þekilde tespit edilecektir.

3.5

Ýstisnai güvenlik tedbirlerinin alýnmasý gerekli olduðunda, belirlenmiþ
iþletmeciler, göndericiler yada alýcýlardan 3.2'den 4 e kadar belirtilen
ücretlere ek olarak iç mevzuatlarýnda öngörülen özel ücretleri de
alabilirler.

4-

Belirlenmiþ iþletmeciler, bu maddede tanýmlanan özelliklerden baþka
ancak bunlara benzeyen özellikler taþýyan deðer konulmuþ hizmetini
sunma yetkisine sahiptirler.

5-

Kabul

1.1

Deðer konulmuþ her koli, aþaðýdaki özel tertip koþullarýna tabidir:

5.1.1

Deðer konulmuþ gönderiler; zarfa, ambalaja veya mühüre belirgin bir
þekilde zarar vermeden kapsamlarýna ulaþýlamayacak þekilde tertip
edilmeli ve göndericinin deðiþmeyen özel bir mührünü veya iþaretini
taþýyan, çok iyi yapýþkan bant gibi etkili usullerle mühürlenmelidir.
belirlenmiþ iþlemeciler, bununla birlikte, bu tür mühür veya iþaretin
istenmemesi için anlaþabilirler.

5.1.2

5.1.1’de belirtilen hükümlerine aykýrý olarak belirlenmiþ iþletmeciler,
deðer konulmuþ gönderilerin göndericinin özel bir mührünü veya
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iþaretini taþýyan mühür mumuyla, kurþunla veya diðer etkili usullerle
mühürlenmesini isteyebilirler.
5.1.3

Bu kolilere uygulanan kaþeler, mühürler her türlü etiketler ile
gerektiðinde koliler üzerine yapýþtýrýlan posta pullarý, ambalajýn olasý
bozukluklarýný saklamayacak þekilde yerleþtirilmelidir.

5.1.4

Etiketlerle posta pullarý bir kenarý örtecek þekilde ambalajýn iki
yüzüne kývrýlmamalýdýr.

5.1.5

Adres etiketi ambalaj üzerine de yapýþtýrýlabilir.

5.2

5.1.1 ve 5.1.2’de öngörülen hükümlerin uygulanmasýn- dan
vazgeçen her belirlenmiþ iþletmeci en üst limite kadar bir deðer
koyma tutarýný tespit etme hakkýna sahiptir. Farklý üst limit belirleyen
üye ülkeler veya belirlenmiþ iþletmeciler arasýndaki iliþkilerde, ilgili
tutarýn en düþük olaný uygulanýr.

5.3

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

6-

Kolilerin tanýmlanmasý ve iþlenmesi

6.1

Deðer konulmuþ her koliye ve bu koliye ait yollama bültenine pembe
renkli bir CP 74 etiketi iliþtirilmelidir. Bu etiket, latin karakteriyle
yazýlmýþ bir V harfini, çýkýþ merkezinin adýný ve kolinin seri
numarasýný taþýmalýdýr. Sözkonusu etiket, üzerine adresin
bulunduðu yüze ve adrese yakýn bir yere yapýþtýrýlmalýdýr.

6.2

Bununla birlikte belirlenmiþ iþletmeciler, çok belirgin bir karakterle
"Valeur déclarée - Deðer konulmuþ" ibaresini taþýyan, TK 124.1.
maddede öngörülen küçük boyutlarda pembe renkli bir CP 73
etiketini de ayný zamanda kullanabilirler.

6.3

Kilogram ve ondalýk gramlar olarak aðýrlýklar, bir yandan kolinin
üzerinde ve adresin bulunduðu yüzde, öte yandan yollama bülteni
üzerinde bu iþ için ayrýlmýþ bölümde belirtilir. Gramýn her ondalýk
kesri bir üst ondalýða yuvarlanýr.

6.4

Aracý belirlenmiþ iþletmeciler tarafýndan deðer konulmuþ kolilerin
arka yüzüne hiçbir seri numarasý yazýlmamalýdýr.

7-

Teslim iþlemleri

7.1

Varýþ merkezinin rolü
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7.1.1

Deðer konulmamýþ bir kolinin daðýtýmýnda veya tesliminde, teslimi
yapan belirlenmiþ iþletmeci, teslim alan kiþinin imzasýný almak veya
teslimi yapan ülkenin mevzuatý gereði yasal engel olmadýkça, kimlik
bilgilerinin bir örneðini ya da teslimi gösterir herhangi bir belge
düzenlemek zorundadýr.
CP 74

V

AMSTERDAM 1

475

V 475 AMSTERDAM 1
57 X 37 mm

PROT MADDE TK III
Teslim yöntemleri
1Madde TK 125.7.1.1'e aykýrý olarak Avustralya, Kanada ve Yeni
Zelanda'nýn belirlenmiþ iþletmecileri teslim ettiði veya daðýttýðý UPU
standartlarýna uygun bar-kod taþýmayan deðer konulmuþ koli ile ilgili olarak
teslim alan kiþinin imzasýný almamaya veya teslimini gösterir belge
düzenlememeye yetkilidir.
.....

PROT MADDE TK IV
Deðer Konulmuþ Gönderilerin Azami Limitleri
1TK124.7.1.1.madde hükümlerine aykýrý olarak Ýsveç, aþaðýdaki
azami limitlere göre Ýsveç varýþlý normal ve deðer konulmuþ posta kolisi
gönderilerinin kapsamlarýnýn deðerini sýnýrlama hakkýný saklý tutar:
------------------------------...------------------------------------------------------------------Gelen koliler
Kapsamýn en fazla
Konulacak en fazla En fazla
ticari deðeri
deðer
tazminat
--------------------------------------------------------------------------------------------------Deðer konulmamýþ 1000 DTS
40 DTS koli baþýna
koliler
+4,50DTS kg baþýna
Deðer konulmuþ 1000 DTS
1000 DTS
1000 DTS
koliler
--------------------------------------------------------------------------------------------------G6

1000 DTS' yi geçen deðer için kýsmi bir sigorta uygulayarak bu limitleri
yuvarlamak mümkün deðildir. Deðer konulmuþ gönderilerin kapsamlarý
gereði hiçbir yeni sýnýrlama getirilemez. Deðeri bu limitleri aþan gönderiler
çýkýþ yerine geri gönderilir.
2TK 125.2.1. madde hükümlerine aykýrý olarak Danimarka,
Danimarka varýþlý alýcýya ödenecek para veya herhangi bir türden menkul
kýymet içeren deðer konulmuþ posta kolisi gönderisi kapsamlarýnýn deðerini
aþaðýdaki azami limitlere göre sýnýrlama hakkýný saklý tutar:
--------------------------------------------------------------------------------------------------Para veya taþýyýcýsýnýn
Gönderi kapsamýnýn Konulacak
En fazla
faydalanacaðý menkul
en fazla ticari
en fazla deðer tazminat
kýymet içeren deðer
deðeri
konulmuþ gönderi
---------------------------------------------------------------------------------------------------Deðer konulmuþ
4000 DTS
4000 DTS
4000 DTS
Posta kolileri
---------------------------------------------------------------------------------------------------4000 DTS'yi geçen deðer için kýsmi bir sigorta uygulayarak bu limitleri
yuvarlamak mümkün deðildir.

MADDE TK 126
Ödeme Þartlý Koliler
1Koli postasý gönderileri ödeme þartlý olarak gönderilebilir. Ödeme
þartlý gönderilerin alýnýp verilmesi varýþ ve çýkýþ belirlenmiþ iþletmecileri
arasýnda bir ön anlaþma gerektirir. Bu belirlenmiþ iþletmeciler, Ödeme
Hizmetleri ile ilgili Anlaþma ve Tüzüðünü uygulama konusunda anlaþabilirler.
2-

Kolilerin kabulü ve ücretler

2.1

Karþýlýklý anlaþmalar çerçevesinde koliler, iþ bu Tüzükte öngörülen
koþullarý taþýyorsa gönderilebilir.

2.2

Gönderinin çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, kolinin ait olduðu kategoriye
göre ödenecek posta ücretlerine ilaveten baþka, gönderici tarafýndan
ödenecek ücreti belirlemekte serbesttir.

3

Kabul merkezinin rolü
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3.1

Koliler ve yollama bültenlerinin üzerinde bulunacak ibareler

3.1.1

Ödemeli koliler ve ilgili yollama bültenleri çok belirgin bir þekilde koli
adres bölümünün yanýnda "Remboursement - Ödemeli" ibaresi ve
ödemeli tutarýný taþýmalýdýr.

3.1.2

Gönderici, adres bölümünün yanýna, yollama bülteninin ön kýsmýna
adýný ve adresini latin harfleriyle yazmalýdýr.

3.2

Etiket

3.2.1

Ödeme þartlý kolilerin yollama bültenleri, CN 29 modeline uygun
turuncu etiket taþýmalýdýr. Eðer yollama bülteni, kendinden yapýþkanlý
bir zarfýn içine konulmuþsa ve daðýtýmda alýcý tarafýndan ödenecek
tutar bu bültende yazýlý ise CN 29 etiketi zorunlu deðildir. Ödemeli
koliler adres bölümünün yanýna CN 29 bis ve CP 95 modellerine
uygun iki ek etiket taþýrlar.

3.3

Kolilere iliþtirilecek formül

3.3.1

Her ödeme þartlý koliye, ayrýca düzenlenmesi gereken posta ödeme
emri doðrultusunda CN 29ter formu iliþtirilmelidir.

4-

Varýþ merkezinin rolü

4.1

Koliyi alýcýsýna teslim eden belirlenmiþ iþletmeci, kendi adýna kolinin
göndericisi için CN 29ter verilerinden hareketle bir ödeme emri
düzenler.

5-

Tekrar yollama

5.1

Eðer yeni varýþ ülkesi çýkýþ ülkesi ile aralarýnda bu türden gönderi
hizmetini saðlýyorsa ödemeli her koli tekrar yollanabilir.

6-

Tazminatlar

6.1

Bir ödeme þartlý koli ödemeli tutarý alýnmaksýzýn teslim edilirse, varýþ
belirlenmiþ iþletmecisi ödeme þartlý tutarýný bir tazminat bülteni ile
çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine ödemelidir.

6.2

Eðer gönderi kýsmen çalýnmýþsa, ödemeli miktarý baz alýnarak
çalýnanýn gerçek deðeri kadar tazminat düzenlenmelidir.

6.3

Kaybolma durumunda, tazminat ödemelinin toplam tutarý ile sýnýrlý
olmalýdýr.
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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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ULUSLARARASI ÖDEMELÝ KUPONU

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.

COD

CN29ter
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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)

CP 95

ÖDEMELÝ

100 X 50 mm

MADDE TK 127
Özel Ulak Koliler
1-

Kolilerin tanýmlanmasý

1.1

Özel ulak koli ve bu koliye ait yollama bülteni, çok belirgin bir
karakterle yazýlmýþ "Exprès - Özel ulak" ifadesini taþýyan açýk kýrmýzý
renkli bir etiket taþýmalýdýr. Bu etiket, mümkün olduðunca varýþ yeri
ibaresinin yanýna yapýþtýrýlmalýdýr.

22.1

Ücretler
Özel ulak kolilerden alýnan ek ücret en fazla 1.63 DTS olmalýdýr. Bu
ücretin tamamý peþin ödenmelidir. Koli özel ulak tarafýndan teslim
edilemezse ama sýrf varýþ haberi için bile bu ücret ödenebilir.

2.2

Özel ulak teslimler özel talepleri gerektirdiðinde, yurtiçi hizmetlerde
benzer türdeki gönderilere iliþkin hükümlere göre bir ek ücret
alýnabilir. Bu ücret, koli göndericisine iade edilmiþ veya tekrar
yollanmýþsa bile istenebilir. Bu durumda, 2.1’ de öngörülen ek ücret
tutarý en fazla 1.63 DTS olmalýdýr.

2.3

Varýþ belirlenmiþ iþletmecisinin mevzuatý izin veriyorsa, 2.1’ de
belirtilen hükümler saklý kalmak kaydýyla alýcýlar kendilerine
gönderilen gönderilerin özel ulakla teslimini varýþ merkezinden
isteyebilirler. Bu durumda, varýþ belirlenmiþ iþletmecisi yurtiçi
hizmetlerde uygulanan ücreti teslimde almaya yetkilidir.

3-

Kolilerin Ýþlenmesi

3.1

Konutta teslim hizmetini saðlamayan belirlenmiþ iþletmeciler kolileri
özel ulak ile teslim etmek yerine haber kaðýtlarýný özel bir daðýtýcý ile

G 12

teslim ederler. Bu haber telekomünikasyon yoluyla da ulaþtýrýlabilir.
3.2

Alýcýnýn konutu varýþ merkezinin lokal daðýtým alaný dýþýnda
bulunuyorsa, özel ulak bir kolinin veya haber kaðýdýnýn özel bir
daðýtýcý marifetiyle teslimi zorunlu deðildir.

3.3

Özel ulak bir kolinin veya bir haber kaðýdýnýn özel bir daðýtýcýyla
teslimi için en azýndan bir defa giriþimde bulunulur. Bu ilk giriþim
baþarýsýzlýkla sonuçlandýðý takdirde, özel daðýtýcý tarafýndan koli
teslimi veya alýndý belgesi için sonraki herhangi bir
giriþim
mecburiyetini gerektirmez.

3.4

Özel ulak koli hizmeti veren belirlenmiþ iþletmeciler, gümrükleme
iþlemlerinin hýzlandýrýlmasý için her önlemi alýrlar.

MADDE TK 128
Alma Haberli Koliler
1Müþterilerine alma haberi hizmetini sunan belirlenmiþ iþletmecilerde,
gönderici kabul sýrasýnda, 3.1. maddede belirtilen üst tutarý ödeyerek alma
haberi hizmetini isteyebilir. Alma haberi göndericisine en çabuk yoldan (uçak
veya yüzey) geri yollanýr. Eðer iç mevzuatýnda bir sýnýrlama varsa, belirlenmiþ
iþletmeciler bu hizmeti sadece deðer konulmuþ kolilerle sýnýrlandýrabilirler.
2-

Kolilerin tanýmlanmasý

2.1

Göndericinin alma haberi istediði her koli, çok belirgin bir þekilde
"A.R." damga tatbikini taþýmalýdýr. Ayný ibareler yollama bülteni
üzerinde de yer almalýdýr.

2.2

Alma haberli koliler, doldurulmuþ örneðine uygun bir CN 07 formülü
eþliðinde gönderilmelidir. Bu formül yollama bültenine iliþtirilir. CN 07
formülü varýþ merkezine ulaþmadýðý taktirde, yeni bir alma haberi bu
merkez tarafýndan re'sen düzenlenir.

3-

Ücret

3.1

1. maddede öngörülen bir alma haberi ücreti en fazla 0.98 DTS
olmalýdýr.

4-

Alma haberlerinin iþlenmesi

4.1

Alma haberi öncelikle alýcý, bu mümkün deðilse varýþ belirlenmiþ
iþletmecisinin mevzuatýna göre yetkilendirilmiþ baþka bir kiþi
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tarafýndan imzalanýr. Bu mevzuat öngörüyorsa, ihbar varýþ
belirlenmiþ iþletmecisinin memurunca imzalanabilir. Ayrýca, imza,
büyük harflerle isim,veya imza sahibinin açýk kimliðini belirlemeye
yarayan açýk ve okunaklý diðer bilgiler not edilmelidir.
4.2

Koli teslim edilir edilmez varýþ merkezi, usulünce doldurulmuþ olan
CN 07 formülünü gönderici tarafýndan belirtilen adrese iade eder. Bu
formül açýktan ve posta ücretinden muaf olarak en çabuk yoldan
(uçak veya yüzey)
sevk edilir.
Alma haberi tamamen
tamamlanmaksýzýn iade edilmiþse, düzensizlik ilgili alma haberi
eklenerek TK 145’ e göre CN 08 haber isteme formülü aracýlýðýyla
bildirilir.

4.3

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 TK 145 . Maddeye göre iþleme konur.
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Varýþ yerinde
doldurulacak

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

Servis gönderisi
Haberi iade eden merkezin damgasý

CN 07

(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

G 16

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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PROT MADDE V
Alma Haberi
1Kanada, iç servislerinde koliler için alma haberi hizmeti
vermediðinden kolilerle ilgili 13.1.1. Maddeyi uygulamama hakkýna
sahiptir.
MADDE TK 129
Alýcýsýndan Ücret ve Vergi Alýnmayacak Koliler
1Bu konuda anlaþmaya vardýklarýný belirten belirlenmiþ iþletmeciler
arasýnda göndericiler, çýkýþ merkezine önceden bildirmek suretiyle,
kolilerden teslim sýrasýnda alýnacak ücret ve vergilerin tamamýný ödemeyi
üstlenebilirler.
2Göndericiler, varýþ merkezinde istenebilecek paralarý ödemeyi
taahhüt etmek ve gerektiðinde avans yatýrmak zorundadýr.
3Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, en fazla 6’da belirtilen tutar kadar rehber
ücreti göndericiden tahsil eder ve bunu çýkýþ ülkesinde verilen hizmetlerin
karþýlýðý olarak alýkoyar.
4Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi, üst limiti 6.2’de belirtilen bir rehber
komisyon ücreti almaya yetkilidir. Bu ücret gümrüðe sunma ücretinden
baðýmsýz olup, varýþ belirlenmiþ iþletmecisi adýna göndericiden alýnýr.
55.1

Kolilerin tanýmlanmasý ve bu kolilere uygulanacak iþlem
Hiçbir ücret ve vergi alýnmadan alýcýsýna teslim edilecek her koli ve bu
kolinin yollama bülteni baþ tarafýnda çok belirgin bir karakterle "Franc
de taxes et de droits -Ücret ve vergiden muaf" veya çýkýþ ülkesinin
dilinde buna eþ bir ifadeyi taþýmalýdýr. Koliye ve yollama bültenine
ayrýca çok belirgin bir karakterle "Franc de taxes et de droits - Ücret
ve vergiden muaf" ibaresini taþýyan sarý renkli bir etiket ilave
edilmelidir.

5.2

Ücret ve vergiden muaf olarak sevk edilen her kolinin beraberinde
sarý kaðýttan bir CN 11 ödeme bülteni bulunmalýdýr. Koli göndericisi,
ödeme bülteninin arka yüzünde yer alan, sað taraftaki A ve B
bölümlerini doldurur. Çýkýþ merkezi posta hizmetine ait bilgileri de
burada gösterir. Göndericinin yazýsý, bir karbon kaðýdý yardýmýyla
kopyalanýr. Yazýlan metin, 2’de öngörülen yükümlülükleri de
kapsamalýdýr. Yollama bülteni, gümrük beyannameleri ve ödeme
bültenleri birbirlerine saðlam bir þekilde iliþtirilmelidir.

G 18

66.1

Ücretler
3’de öngörülen ücretin üst tutarý koli baþýna 0.98 DTS'dir.

6.2

4’de öngörülen komisyon ücretinin üst tutarý koli baþýna 0.98 DTS'dir.

7Ücret ödeme bültenlerinin iadesi (A bölümü). Ücret ve vergilerin geri
alýnmasý
7.1
Mektup Postasý Tüzüðü hükümleri uygulanýr.
7.2

Gönderici ücret ödeme bülteninin A bölümünde yer alan giderler
tutarýna itiraz ettiðinde varýþ belirlenmiþ ödenmiþ olan toplam tutarýn
doðruluðunu ispatlar. Gerektiðinde ülkesinin gümrük servisleri
nezdinde giriþimde bulunur. Gerekli düzeltme iþlemleri yapýldýktan
sonra söz konusu bültenin A bölümünü çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine
iade eder. Bununla birlikte varýþ belirlenmiþ iþletmecisi, ücret ödeme
bülteninin A bölümünü çýkýþ ülkesine iade ettiði alýcýsýndan ücret ve
vergi alýnmayacak koliye ait giderlere iliþkin bir hata veya bir unutma
olayý ile karþýlaþýrsa ikinci bir düzeltme formülü düzenler. Düzenleme
amacýyla A bölümünü çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine gönderir.

88.1

Kabul belirlenmiþ iþletmecisi ile hesaplaþma
Her belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan diðer bir belirlenmiþ iþletmeci
adýna ödenmiþ olan ücretler, gümrük vergileri ve diðer giderlere iliþkin
hesaplaþma, alacaklý belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan üçer aylýk
dönemler halinde düzenlenen CN 12 özel hesabý aracýlýðý ile yapýlýr.
Alacaklý belirlenmiþ iþletmeci, elinde bulundurduðu ücret ödeme
bültenlerinin B bölümündeki verileri, giderleri avans olarak ödeyen
merkezlerin alfabetik sýrasýna ve bunlara verilmiþ olan sýra
numarasýna göre kaydeder. Aksine bir hesap düzenlenmez.

8.2

Ücret ödeme bültenlerinin B bölümlerinin iliþtirildiði özel hesap ait
olduðu üç aylýk dönemi takip eden en geç ikinci ayýn sonunda borçlu
belirlenmiþ iþletmeciye gönderilir.

8.3

Hesaplaþmalar, TK 203’ de belirtilen CP 75 hesabý aracýlýðýyla yapýlýr.

8.4

Ýlgili belirlenmiþ iþletmeciler aksine bir anlaþma yapmadýklarý taktirde,
CN 12 hesabýnýn son satýrýndaki tutar, alacaklý belirlenmiþ iþletmeci
tarafýndan gönderilen ilk CP 75 hesabýnýn "Observations Düþünceler" sütununda açýklama yapýlmak suretiyle yine bu
belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan dahil edilmelidir.

8.5

belirlenmiþ iþletmecinin borçlu belirlenmiþ iþletmeci ile olan
iliþkilerinde CP 75 hesabýný kullanmamasý durumunda istisnai olarak
CN 51 hesabýný benzer bir þekilde kullanabilir.
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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.
Göndericinin imzasý

148x210 mm
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Çýkýþ
Merkezinin
damgasý

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

Alýndý

N

o

Aðýrlýk
Konulan deðer

N

o

Kabul merkezi

Kabul merkezi

Alýcý (Ad ve tam adresi)

Gönderici (Ad ve tam adresi)

Konulan deðer

A Bölümü (ön yüz)

Gönderinin türü

Posta Ýdaresi

Gönderen belirlenmiþ iþletmece doldurulacak
Gönderinin türü
Aðýrlýk

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.

Çýkýþ
Merkezinin
damgasý

Göndericinin imzasý
Merkezine iade edilecek
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AYLIK ÖZEL HESAP
Gümrük giderleri vs. için

Alacaklý belirlenmiþ iþletmeci

CN 12

Tarih
Ay

Borçlu belirlenmiþ iþletmeci

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

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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Düþünceler
6

HESAP ÖZETÝ
Cetveller (CP 93 ve CP 94)

Hesabý düzenleyen idare

Kolileri gönderen idare

Tarih

Referansýmýz

Ay

Yýl

Üç ay

Ödeme þekli

CP 75

Altý ay

Yýl

Post Clear
aracýlýðýyla

Direkt

Bilgiler
Ýki nüsha olarak düzenlenecek. Yazý makinasý veya bilgisayar ile doldurulacak
Her cetvele göre borçlanýlan tutarlar
(CP 93 ve CP 94) cetvellerine göre
Sýra no

Varýþ alýp verme merkezi

Düþünceler
Hesabý düzenleyen
idare

1

2

Gönderen idare

3
DTS

4

5

DTS

Toplam
Düþülecek tutar
Alacak bakiyesi
Alacaklý idarenin adý
Hesabý düzenleyen idare

Kolileri gönderen idare tarafýndan görülmüþ ve kabul edilmiþtir

Ýmza

Yer, tarih ve imza

210 x 297 mm
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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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MADDE TK 130
Kolay Kýrýlýr Koliler. Çok Yer Tutan Koliler
1-

Ýçinde kolay kýrýlabilen maddeleri kapsayan ve iþlenmesi sýrasýnda
özel bir itina gerektiren her koli “Colis fragile - Kolay kýrýlýr koli” olarak
adlandýrýlýr.

2-

Aþaðýda belirtildiði þekilde ;

2.1

Posta Kolileri Tüzüðü'nde belirlenen veya belirlenmiþ iþletmeciler
arasýnda kararlaþtýrýlan limitleri aþan boyutlara sahip,

2.2

Þekli veya yapýsý itibarýyla diðer koliler ile birlikte yüklemesi kolay
olmayan veya özel tedbirler alýnmasý gerekli,
Kolilere "Colis encombrant - Çok yer tutan koli" denir.

3-

Kolay kýrýlýr koliler ve çok yer tutan koliler üst rehber tutarý 6.1 de
belirtilen ek ücrete tabidir. Eðer koli, hem kolay kýrýlýr hem de çok yer
tutan koli ise ek ücret sadece bir kez alýnýr. Bununla birlikte, bu
kolilere ait uçak ek ücretlerinde herhangi bir artýþ olmaz.

4-

Kolay kýrýlýr koliler ve çok yer tutan kolilerin alýnýp verilmesi bu tür
maddeleri kabul eden belirlenmiþ iþletmeciler arasýndaki anlaþmaya
baðlýdýr.

5-

Kolay kýrýlýr ve çok yer tutan kolilerin tanýmlanmasý

5.1

Genel tertip ve ambalaj kurallarýna uymasý kaydýyla kolay kýrýlýr her
koliye ya gönderici tarafýndan yada çýkýþ merkezi tarafýndan beyaz
fon üzerine kýrmýzý renkli bir bardak resmi basýlmýþ bir etiket iliþtirilir.

5.2

Koliye ait yollama bülteninin ön yüzünde elle veya basýlmýþ bir etiket
üzerinde çok belirgin bir þekilde "Colis fragile -Kolay kýrýlýr koli" ibaresi
bulunmalýdýr.

5.3

Kapsamýnýn kýrýlabilirliði gönderici tarafýndan gönderinin üzerine
herhangi iþaret yapýþtýrýlmýþ dahi olsa her koliye çýkýþ merkezi
tarafýndan 5.1 de öngörülen etiketin yapýþtýrýlmasý zorunludur. Buna
iliþkin ek bir ücret alýnýr. Gönderici, kolinin kýrýlýr olarak iþlenmesini
istemiyorsa, çýkýþ merkezi, gönderici tarafýndan yapýþtýrýlan iþareti
çizerek iptal eder.

5.4

Çok yer tutan her koliye ve bu koliye ait yollama bülteninin arka
yüzüne çok belirgin bir karakterle yazýlmýþ "Encombrant - Çok yer
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tutan koli" ibaresi taþýyan bir etiket yapýþtýrýlmalýdýr.
5.5

Madde TK 115.1’de belirtilen boyut limitlerini kabul eden belirlenmiþ
iþletmeciler, boyutlarý TK 115.2’de belirtilen limitleri aþan ancak
aðýrlýðý 10 kilogramýn altýnda olan her koliyi çok yer tutan koli olarak
ücretlendirmekte serbesttir. Bu gibi durumlarda, “Encombrant - Çok
yer tutan koli” ibaresine, sadece yollama bülteni üzerinde “en vertu de
l'article TK 129.5.5 - TK 129.5.5. Madde gereðince” ibaresi ilave
edilmelidir.

6

Ücretler

6.1

3’te öngörülen ek ücretin en üst tutarý esas ücretin % 50'sine tekabül
eder.
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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 iþletmeler, 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.

MADDE TK 131
Grup Gönderi Hizmeti "Consignment"
1Belirlenmiþ iþletmeciler tek bir gönderici tarafýndan yurtdýþýna
gönderilen toplu gönderiler için “Consignment” olarak adlandýrýlan ihtiyari bir
grup gönderi hizmetine katýlmak için kendi aralarýnda anlaþabilirler.
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2-

Bu hizmet mümkün oldukça 4’de tanýmlanan logo ile belirtilir.

3Bu hizmetin ayrýntýlarý Posta Ýþletme Konseyi tarafýndan belirtilen
hükümler esas alýnarak çýkýþ ve varýþ belirlenmiþ iþletmecileri arasýnda
karþýlýklý olarak tespit edilir.
4-

"Consignment" Grup gönderi hizmetinin tanýmlanmasý

4.1

“Consignment" Grup gönderi hizmetini tanýmlayacak logo aþaðýdaki
özellikleri içermelidir:
Harfleri mavi olan"Consignment" kelimesi 3 yatay çizgi (kýrmýzý, mavi
ve yeþil).

MADDE TK 132
Baðlantýlý lojistik hizmetler
1Baðlantýlý lojistik hizmeti, bu hizmeti sunmaya
karar veren
belirlenmiþ iþletmeciler arasýndaki alýp vertmelerde bu hizmet, 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 arasýndaki baðlantýlý lojistik
hizmeti, çok taralý veya 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 H
ÖZEL HÜKÜMLER
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

H1

arasýnda alýnýp verilen güncel ve kiþisel haberleþme
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;

4-

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

H2

5.1

Posta kolilerinin içine aþaðýdaki maddelerin koyulmasý yasaktýr:

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

H3

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
ve3.2’de belirtilen maddeler açýktan transit gönderilerin
içindeyse bunlar transit ülkesinin ulusal mevzuatýna uygun
olarak iþlem görür.

Prot Madde VII için Mektup Postasý El Kitabýna bakýnýz.

PROT MADDE VIII
Yasaklar (Posta Kolileri )
1Myanmar ve Zambia, iç mevzuatlarý gereði Madde 15.6.1.3.1’de
belirtilen kýymetli maddeleri kapsayan deðer konulmuþ kolileri kabul
etmemeye yetkilidir.
2Ýstisnai olarak, Lübnan ve Sudan, bozuk para, kaðýt para elinde
bulunduranýn faydalanacaðý deðerli maddeler, seyahat çekleri, platin, altýn
veya gümüþ, iþlenmiþ veya iþlenmemiþ deðerli taþlar ve diðer deðerli
maddeler ya da sývý ve kolayca akabilen maddeleri veya camdan mamul
eriyebilen ve kolayca kýrýlabilen maddeleri kapsayan kolileri kabul etmez.
Kolilere iliþkin Tüzüðün ilgili hükümlerine uymak zorunda tutulamazlar.
3Brezilya, iç mevzuatý gereði bozuk para ve yürürlükteki kaðýt paralarý
ve elinde bulunduranýn faydalanacaðý her tür maddeyi kapsayan deðer
konulmuþ kolileri kabul etmemeye yetkilidir.
4Yurtiçi mevzuatý gereði, Gana bozuk para ve yürürlükteki kaðýt
paralarý kapsayan deðer konulmuþ kolileri kabul etmemeye yetkilidir.
5Madde 15’de belirtilen maddelerden baþka Suudi Arabistan bozuk
para, kaðýt para, elinde bulunduranýn faydalanacaðý deðerli maddeler,
seyahat çekleri, platin, altýn veya gümüþ, iþlenmiþ veya iþlenmemiþ deðerli
taþlar ve diðer deðerli maddeleri kabul etmez. Bu ülke, ayrýca yetkili resmi
otorite tarafýndan verilmiþ reçete olmadan her türlü ilacý, ateþ söndürmeye
yönelik ürünleri, kimyasal sývýlarý veya Ýslam dini prensiplerine aykýrý
maddeleri de kabul etmez.
6-

Madde 15’de belirtilenlerden baþka Umman ;

6.1

Yetkili resmi bir otorite tarafýndan verilen týbbi reçete bulunmayan her
türlü ilaç;
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6.2

Ateþ söndürmeye yarayan ürünler ve kimyasal sývýlar;

6.3

Ýslami kurallara aykýrý maddeler;

7Madde 15’ de belirtilen maddelerden baþka Ýran Ýslam Cumhuriyetii
Ýslami kurallara aykýrý maddeleri içeren gönderileri kabul etmemeye yetkilidir.
8Filipinler bozuk para, kaðýt para elinde bulunduranýn faydalanacaðý
deðerli maddeler, seyahat çekleri, platin, altýn veya gümüþ, iþlenmiþ veya
iþlenmemiþ deðerli taþlar ve diðer deðerli maddeler ya da sývý ve kolayca
akabilen maddeleri veya cam yapýmý eriyebilen veya kolayca kýrýlabilen
maddeleri kapsayan kolileri kabul etmemeye yetkilidir.
9Avustralya, külçe veya kaðýt para kapsayan hiçbir posta gönderisini
kabul etmez.
10Çin ( Halk Cumhuriyeti ) 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
deðer konulmamýþ kolileri kabul etmez. Diðer taraftan Hong Kong özel idare
bölgesi ile ilgili koliler hariç içlerinde bozuk para, kaðýt para, elinde
bulunduranýn faydalanacaðý deðerli maddeler ve seyahat çeklerini kabul
etmez.
11Ulusal mevzuatlarý izin vermediði için Moðolistan bozuk para, kaðýt
para, hamiline ödenebilen senetler ve seyahat çeklerini kapsayan kolileri
kabul etmeme hakkýný saklý tutar.
12Letonya bozuk para, kaðýt para, elinde bulunduranýn faydalanacaðý
deðerli kaðýtlar (Çekler) veya yabancý paralarý kapsayan ne deðer konulmuþ
ne de deðer konulmamýþ kolileri kabul etmez ve bu gibi gönderilerle ilgili kayýp
veya tecavüz durumunda her türlü sorumluluðu reddeder.
13Moldova, Özbekistan, Rusya Federasyonu ve Ukrayna dolaþýmda
bulunan kaðýt para, elinde bulunduranýn faydalanacaðý deðerli kaðýtlar
(Çekler) veya yabancý paralarý kapsayan ne deðer konulmuþ ne de deðer
konulmamýþ kolileri kabul etmez ve bu gibi gönderilerle ilgili kayýp veya
tecavüz durumunda her türlü sorumluluðu reddeder.
14Kazakistan, bozuk para, kaðýt para, elinde bulunduranýn
faydalanacaðý deðerli kaðýtlar, çekler, iþlenmiþ veya iþlenmemiþ deðerli taþlar
ve diðer deðerli maddeler kapsayan ne deðer konulmuþ ne de deðer
konulmamýþ kolileri kabul etmez ve bu gibi gönderilerle ilgili kayýp veya
tecavüz durumunda her türlü sorumluluðu reddeder.
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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 TK 133
Posta Kolileri Ýçerisine Konulmasý Yasaklanmýþ
Tehlikeli Maddeler
1Ýþbu Tüzükte öngörülen bazý tehlikeli ticari eþyalar ve radyoaktif
maddeler hariç BM tarafýndan düzenlenen "Tehlikeli ticari eþyalarýn
taþýnmasýna iliþkin tavsiyeler" ile Uluslararasý Sivil Havacýlýk Teþkilatý
(OACI)'nýn "Teknik Talimatlar" ve Uluslararasý Hava Taþýmacýlýðý Birliði
(IATA)'nin "Tehlikeli ticari eþyalarýn taþýnmasý tüzüðü" ile belirlenen maddeler
Sözleþmenin 15.3. Maddesi hükümlerine göre tehlikeli maddeler gibi
deðerlendirilmiþ ve bunlarýn posta kolileri içerisine konulmasý yasaklanmýþtýr

MADDE TK 134
Yasaklarda Ýstisnalar
1Uyuþturucu ve psikoetkin maddelere iliþkin yasaklama, týbbi veya
bilimsel amaçla bu þartlarý kabul eden ülkeler için uygulanmaz.
2Ýlgili üye ülkelerin iç mevzuatlarý izin verdiði taktirde koliler, kolinin
göndericisiyle alýcýsý arasýnda veya bunlarla birlikte yaþayan kiþiler arasýnda
alýnýp verilen her tür belgeyi kapsayabilir.
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3Deðer konulmuþ kolileri kabul eden iki üye ülke arasýndaki kolilerin
alýnýp verilmesi, bunlarý kabul etmeyen bir ülke aracýlýðýyla sadece açýktan
transit olarak yapýlabildiðinde; Anlaþmanýn 15.6.1.3. Maddesi uygulanmaz.
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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.

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.
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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.

MADDE TK 135
Yanlýþlýkla Kabul Edilen Kolilerin Ýþlenmesi
1Sözleþmenin 15.2, 15.4.3 ve 15.5. Maddelerinde belirtilen maddeleri
kapsayan ve yanlýþlýkla kabul edilmiþ olan koliler, bu yanlýþlýðý fark eden
belirlenmiþ iþletmecinin ülke mevzuatýna göre iþleme tabi tutulur.
2Sözleþmenin 15.5. Maddesindeki gerekçeye göre izin verilmemiþ bir
haberleþme maddesinin kolinin içine konulmasý durumunda bu haberleþme
maddesi, ücretlendirilmemiþ mektup postasý gönderisi gibi iþlem görür ve bu
gerekçe ile koli göndericiye iade edilemez.
3Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi, deðer beyanýný kabul eden bir ülke
çýkýþlý ve Sözleþmenin 15.6.1.2 ve 15.6.1.3. Maddesinde belirtilen maddeler
kapsayan deðer konulmamýþ koliyi, kendi mevzuatýnda yer alan þartlara göre
alýcýsýna teslim etmeye yetkilidir. Eðer koli kabul edilmezse göndericisine
iade edilir.
43 deki hükümler, aðýrlýk veya boyutlarý kabul edilen limitleri belirgin bir
þekilde aþan kolilere uygulanýr. Bununla birlikte bu koliler gerektiðinde
önceden gerekli ücretler alýcýsýnca ödenmiþse kendisine teslim edilebilir.
5Yanlýþlýkla kabul edilen bir koli veya kapsamýnýn bir kýsmý alýcýsýna
teslim edilemiyor, göndericisine de iade edilemiyorsa, bu koliye uygulanan
iþlem derhal çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine bildirilmelidir. Bu bilgiler, kolinin
yasaklara girdiði hususu veya el konulmasýna neden olan maddeyi açýk bir
þekilde göstermelidir.
6Sevk esnasýnda yanlýþlýkla kabul edilmiþ bir koliye el konulmasý
halinde varýþ veya transit belirlenmiþ iþletmecisi, bir CN 13 formülü veya
aralarýnda anlaþma varsa ilgili UPU EDI mesajýyla çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisini durumdan haberdar eder.
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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

210x297 mm
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Gönderici ya da yetkili kýlýnan kiþinin imzasý
(gerektiðinde)

Gönderinin çýkýþ merkezi
Tarih ve imza

PROT MADDE TK V
Yanlýþlýkla Kabul Edilen Kolilerin Ýþlenmesi
1Avustralya, Azerbaycan, Kanada, Gürcistan, Kazakistan,
Kýrgýzistan, Yeni Zelanda, Özbekistan, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti,
Tacikistan, Ukrayna ve Vietnam kendi iç mevzuatlarýna göre bir kolinin veya
kapsamýnýn bir kýsmýnýn alýkonulmasý nedenleri konusunda gümrük
yetkililerinin verdiði bilgiler dahilinde bilgi verme hakkýna sahiptir.
2Amerika Birleþik Devletleri, ABD Federal Mevzuat Yasasýnýn 1308.
bölüm 21. kýsmýnda tanýmlandýðý gibi düzenlenmiþ maddeler kapsayan her
türlü gönderiyi, kendi mevzuat hükümlerine ve ulusal gümrük uygulamalarýna
uygun olarak yanlýþlýkla kabul edilen gönderi iþlemine tabi tutma hakkýný saklý
tutar.

MADDE TK 136
Kolileri Tekrar Yollama Koþullarý
1Varýþ ülkesi içinde tekrar yollama, göndericinin veya alýcýnýn isteði
üzerine veya bu ülkenin mevzuatý buna izin veriyorsa re'sen yapýlabilir.
2Varýþ ülkesi dýþýna tekrar yollama ancak göndericinin veya alýcýsýnýn
isteði üzerine yapýlabilir. Bu durumda, koli yeni yollama için gerekli koþullara
uymalýdýr.
3Gönderici veya alýcýnýn isteði üzerine tekrar yollama hava yoluyla da
yapýlabilir. Yeni yola iliþkin uçak ek ücretlerinin ödenmesi taahhüt edilmelidir.
4Ýlk defa yapýlacak tekrar yollama veya sonradan yapýlacak olasý
tekrar yollama için:
4.1

Varýþ ülkesi içinde tekrar yollama halinde, ilgili belirlenmiþ
iþletmecinin mevzuatlarýnda tekrar yollama için alýnmasýna yetki
verilen ücretler;

4.2

Varýþ ülkesi dýþýna tekrar yollama halinde yeni yollamanýn gerektirdiði
hisseler ve uçak ek ücretleri;

4.3

Önceki varýþ belirlenmiþ iþletmecilerinin iptalini kabul etmediði ücret
ve vergiler alýnabilir.

5-

4’ de yazýlý ücret, hisse ve vergiler alýcýdan alýnýr.

6-

4’de belirtilen ücret, hisse ve vergiler tekrar yollama anýnda alýnmýþsa
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koli,tekrar yollamayý yapan ülke çýkýþlý ve yeni bir ülke varýþlý gibi iþleme tabi
tutulur.
7Tekrar yollanacak özel ulak bir kolinin, özel daðýtýcý tarafýndan
konutta teslimi yapýlamamýþsa tekrar yollayan merkez, etiketin veya "Exprès
- Özel ulak" ibaresinin üzerini iki koyu çizgi ile çizmelidir.

MADDE TK 137
Bekleme Süresi
1Geldiði alýcýsýna bildirilen her koli, 15 gün veya en çok haber
kaðýdýnýn gönderildiði günün ertesi gününden itibaren bir ay içinde alýcýsý
tarafýndan alýnmak üzere bekletilir. Varýþ ülkesinin mevzuatý buna izin
veriyorsa istisnai olarak bu süre iki aya uzatýlabilir.
2Kolinin geliþinden alýcý haberdar edilememiþse varýþ ülkesi
mevzuatýnca belirlenmiþ bekleme süresi uygulanabilir. Bu uygulama,
postrestant adresli koliler için de geçerlidir. Bu süre, kolinin, alýcýya teslim
edilmek üzere hazýr tutulduðu günün ertesi gününden itibaren baþlar. Bu süre
iki ayý aþamaz. Gönderici, varýþ ülkesinde bilinen bir dille bu yolda bir istekte
bulunmuþsa kolinin iadesi daha kýsa bir süre içerisinde yapýlmalýdýr.
3Tekrar yollama halinde 1 ve 2’de öngörülen bekleme süreleri, yeni
varýþ merkezince teslim edilecek kolilere de uygulanýr.
4Gümrük kontrolü sonunda 3 aylýk süre aþýlýyorsa varýþ belirlenmiþ
iþletmecisi koli ile ilgili olarak çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisinin talimatýný
sormalýdýr.
5Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi 1 ve 4’de öngörülen hükümlere
uymadýðýnda, çýkýþ merkezine iadesinden kaynaklanan ücret ve hisseleri
ödemekle yükümlüdür.

MADDE TK 138
Re'sen Tutulan Koliler
1Re'sen tutulan veya çalýnma yahut hasar veya buna benzer baþka bir
nedenle bekletilen her koli için varýþ belirlenmiþ iþletmecisi CP 78 gerçekleme
bülteni düzenler. Bununla birlikte zorlayýcý neden hallerinde veya re'sen
tutulan kolilerin sayýsý bir haberin gönderilmesini maddeten olanaksýz kýlacak
kadar çok olmasý halinde, gerçeklemenin düzenlenmesi zorunlu deðildir.
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Taþýma sýrasýnda gerek posta servisi, gerekse gümrük tarafýndan

(trafiðin arýzi olarak kesilmesi) re'sen tutulan her koli için ilgili aracý belirlenmiþ
iþletmecisince CP 78 gerçekleme bülteni düzenlenir. 1’de öngörülen rezerv
bu durumlarda da uygulanýr.
3CP 78 gerçekleme bülteni, CP 73 ve CP 74 etiketleri üzerinde
belirtilen tüm bilgiler ile kolinin kabul tarihini içermelidir. Gerçekleme bülteni,
en çabuk yoldan göndericinin ikamet ettiði ülkenin belirlenmiþ iþletmecisine
gönderilir.
4CP 78 gerçekleme bültenine yollama bülteninin bir kopyasý eklenir. 1
ve 2 de öngörülen CP 78 formülü çok belirgin bir karakterde "Colis retenu
d'office - Koli re'sen tutulmuþtur" ibaresini taþýmalýdýr. Koli çalýnma veya
hasardan dolayý bekletiliyorsa bir CN 24 tutanaðý düzenlenir. Hasarýn
derecesini belirten tutanaðýn bir kopyasý CP 78 formülüne iliþtirilmelidir.
5Ayný gönderici tarafýndan ayný alýcý adresine, ayný zamanda postaya
verilen birden fazla koli için birden fazla yollama kaðýdý eklenmiþ olsa bile
yalnýz tek bir CP 78 gerçekleme bülteni düzenlenebilir. Bu durumda, bütün
yollama bültenleri CP 78 bültenine eklenir.
6Genel kural olarak bir CP 78 gerçekleme bülteni varýþ merkezi ile
çýkýþ merkezi arasýnda alýnýp verilir. Bununla birlikte, her belirlenmiþ iþletmeci
kendi servisiyle ilgili CP 78 formüllerini, merkezi idaresine veya özel olarak
belirttiði bir merkeze gönderilmesini isteyebilir. Bu merkezin adý Uluslararasý
Büro aracýlýðý ile belirlenmiþ iþletmecilere bildirilmelidir. Göndericiye haber
vermek görevi, göndericinin oturduðu ülke belirlenmiþ iþletmecisine aittir. CP
78 gerçekleme bülteninin alýnýp verilmesi ilgili bütün merkezlerce mümkün
olduðu kadar çabuk yapýlmalýdýr.

H 13

GERÇEKLEME BÜLTENÝ

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi

No

Tarih

Bültenin çýkýþ merkezi

CP 78
Posta no

Gönderme tarihi
Gemi

Bültenin varýþ merkezi

Uçuþ no
Gönderen alýp verme merkezi
Varýþ 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

26- Burada hýrsýzlýða uðradý(yerel hýrsýzlýk
izi)
27-Korunaksýz ve terkedilmiþ olarak bulundu
28- Taþýyýcý yükleme ya da transfer yapmayý
baþaramadý

23- Mühür kurcalanmýþ ya da kayýp ve
posta tam ve saðlam deðil
Eksik doküman

CN 38 Teslim Bordrosu

Düzensizlik

CP 87 Uçak Yol kaðýdý

(Bir kopyasýnýn gönderilmesi
rica olunur)

Kolilerin toplam sayýsý

30- Etiketsiz olarak teslim
alýnmýþtýr
31-Buraya ulaþmadý
32-Çýkýþ merkezi yanlýþlýkla
buranýn etiketini yapýþtýrmýþ

CP 88 Özel Yol Kaðýdý

Brüt aðýrlýk

Kayýtlý
koliler

29-Taþýyýcý yanlýþlýkla
buraya teslim etti

25- Okunaksýz bar kod

Konulan
deðer

kg

Kaplarýn sayýsý
Torba

Kutu

Diðer

DTS

Toplam

Hisseler
DTS

Alýnan
koliler
1.Düzensizlikler
Koli no

Çýkýþ merkezi

Yanlýþ sevk edilen koliler

Eksik koliler

Alýcýnýn
tam adresi veya varýþ merkezi

Fazladan gelen koliler

Aðýrlýk
kg

Hasarlý koliler

Düþünceler
g

2. Hatalar
Koli no

Çýkýþ merkezi

Varýþ ülkesi

Aðýrlýk
belirtilen
kg

Toplamlar
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Kolon

tespit edilen
g

kg

g

No

Gönderen alýpverme merkezinin
kaydý
DTS

Varýþ alýp - vermemerkezinin
düzeltmesi
DTS

Diðer düþünceler

Taþýyýcý veya temsilcisi
Adý ve sýfatý

Bülteni düzenleyen merkez
Memurlarýn imzasý

Ýmza

Görüldü ve kabul edildi
Bültenin varýþ merkezi
Yer, tarih ve imza

Görüldü ve not alýndý

210 x 297 mm
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TUTANAK

Belirlenmiþ Ýþletmeci

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

Diðer iþaretler

Faturaya göre

Gümrük beyanýna 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
210 x 297 mm

H 16

Tespit edilen
aðýrlýk

Hayýr

Alýcýya veya göndericiye göre

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

Gümrük memurunun imzasý (gerektiðinde)

Posta memurlarýnýn imzasý
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PROT MADDE TK VI
Re'sen Tutulan Koliler
1Madde TK 138’e aykýrý olarak Kanada'nýn belirlenmiþ iþletmecisi
servislerinde tutulan kolilerle ilgili olarak CP 78 gerçekleme bülteni
düzenlememe yetkisine sahiptir.

MADDE TK 139
Teslim Edilemeyen Kolilerin Göndericiye Geri Yollanmasý
1Alýcýsýna teslim edilemeyen veya re'sen tutulan her koliye TK 123..
Maddede tespit edilen limitler dahilinde gönderici tarafýndan verilen talimata
göre iþlem yapýlýr.
22.1

Teslim edilemeyen bir koli:
Gönderici derhal geri yollanmasýný istemiþse,

2.2

Gönderici izin verilmemiþ bir istekte bulunmuþsa,

2.3

Göndericinin kabul sýrasýnda vermiþ olduðu talimat istenilen sonucu
vermemiþse hemen iade edilir.

3.
3.1

Alýcýsýna teslim edilemeyen bir kolinin:
Gönderici tarafýndan belirtilen sürenin sonunda,

3.2

Gönderici TK 123 Maddesine uymamýþsa, TK 137 Maddesinde
öngörülen bekleme süresi sonunda; ancak bu durumda kendisinden
uygun olan yollarla talimat istenebilir.

3.3

Yurtiçinde uygulanan, bedeli ödenmemiþ ödeme þartlý kolilerin
bekleme süresine uygun bir süre sonunda hemen iade edilir.

4Her koli, postalarýn gönderilmesi için normal olarak kullanýlan önceliði
daha az olan yoldan iade edilir. Eðer gönderici uçak ek ücretini ödemeyi
taahhüt ederse, ancak uçakla iade edilebilir. Bununla birlikte yüzey yolu iade
eden belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan artýk kullanýlmýyorsa, daðýtýlamayan
gönderileri, kullandýðý en uygun yolla sevk etmek zorundadýr.
5Bir kolinin iadesini gerçekleþtiren merkez, teslim edilememe nedenini
koli üzerinde ve bu kolinin yollama bülteni üzerinde belirtir. Merkez, bu iþlemi
yaparken bir kaþeden veya bir CN 15 etiketinden yararlanýr. Yollama
bülteninin bulunmamasý halinde iadenin gerekçesi yol kaðýdý üzerinde de
belirtilir. Gerekçe Fransýzca olarak yazýlmalýdýr. Her belirlenmiþ iþletmeci
kendi dilinde bir tercümeyi ve diðer ibareleri ilave edip etmemekte serbesttir.
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6Varýþ merkezi, varýþ yerini belirten ilgili bilgileri çizmeli ve kolinin ön
yüzü ile yollama kaðýdýna "Retour - iade" ibaresini koymalý ve bu ibarenin
yanýna tarih damgasýný basmalýdýr.
7Koliler, göndericiye ilk ambalajlarý ile geri yollanýr. Bunlara gönderici
tarafýndan düzenlenmiþ yollama bülteni eklenir. Bir kolinin yeniden
ambalajlanmasý veya yeni bir yollama bülteni düzenlemek gerekirse, kolinin
çýkýþ merkezi adý, çýkýþ merkezince verilen kabul numarasý ve mümkünse
kabul tarihi, yeni ambalaj ile yollama bülteninde gösterilmelidir.
8Bir uçak kolisi, göndericiye yüzey yoluyla iade edilirse "Par avion uçak ile" etiketi ve uçakla yollamaya iliþkin bütün ibareler re'sen çizilmelidir.
9Göndericisine iade edilen her koli yeni sevke ait hisselere tabidir.
Ayrýca göndericiye iade esnasýnda varýþ belirlenmiþ iþletmecisinin alacaðý
olan iptal edilmemiþ ücret ve vergilere de tabidir. Bu koli, varýþ belirlenmiþ
iþletmecisince kendi iç mevzuatýna göre iþlenir. Bununla birlikte, alýcýya
teslim edilmemiþ bir koli için gönderici terk iþlemi uygulanmasýný isterse, ne
gönderici ne de belirlenmiþ iþletmeciler posta, gümrük vergileri ve koliye
iliþkin diðer giderleri ödemek zorunda tutulamazlar.
10Kolilerin tabi olduðu hisse, ücret ve vergilerin daðýlýmý ve verilmesi
TK 202. Maddede belirtildiði þekilde yapýlýr. Bunlar, detaylý bir þekilde CP 77
ücretler bordrosu üzerinde belirtilmelidir. Bordro, yollama bültenine bir
kenarýndan yapýþtýrýlýr.
119’da
öngörülen hisse, ücret ve vergiler göndericiden alýnýr.
belirlenmiþ iþletmeciler bu ücret ve vergilerin gerçek tutarýný hesaplamak ve
göndericisine iade edilecek koliler için alýnmasý gereken ücretlerin tespit
etmek için anlaþabilirler.
12Göndericisine iade edilen ve teslim edilemeyen koliler ilgili
belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan kendi mevzuatýna göre iþlenir.

RETOUR

CN 15

Tanýnmýyor

Kabul
edilmemiþtir

Buradan ayrýlmýþtýr

Aranmamýþtýr

Adresi yetersiz

Ýade Tarihi :

52 x 52 mm
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ÜCRETLER BORDROSU

CP 77
Tarih

...........................Belirlenmiþ Ýþletmeci
............................Alýp verme merkezi

Koli no
Ýade nedeni
Tanýnmýyor

Kabul edilmemiþtir

Ayrýlmýþtýr

Aranmamýþtýr

Ýthali yasaktýr

DTS
Gümrükleme ücreti
Ardiye ücreti
Geri yollama ücreti
Tekrar yollama ücreti
Postaya ait olmayan ücretler
Diðerleri

Toplam

105 x 148 mm
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MADDE TK 140
Yanlýþlýkla Kabul Edilen Kolilerin Göndericiye Geri Yollanmasý
1Yanlýþlýkla kabul edilen ve göndericisine geri yollanan her koli TK
139.9. Maddede öngörülen hisse, ücret ve vergilere tabidir.
2Koli, göndericinin bir hatasý sonucu kabul edilmiþ veya Sözleþmenin
15. Maddesindeki yasaklara giriyorsa bu hisse, ücret ve vergiler göndericiye
aittir.
3Koli, posta servislerinin bir hatasý sonucu yanlýþlýkla kabul edilmiþse
hatanýn sorumluluðunu belirlenmiþ iþletmeci üstlenir. Bu durumda gönderici
ödediði ücretleri geri alma hakkýna sahiptir.
4Koliyi geri yollayan belirlenmiþ iþletmeciye ait hisseler 1’de öngörülen
hisse, ücret ve vergileri karþýlamak için yeterli deðilse, ödenmesi gereken
giderlerin bakiyesi, göndericinin oturduðu ülkenin belirlenmiþ iþletmecisinden
alýnýr.
5Fazlalýk varsa koliyi iade eden belirlenmiþ iþletmeci, ödemeden arta
kalan hisselerin bakiyesini, göndericinin oturduðu ülkenin belirlenmiþ
iþletmeciye geri verir.

MADDE TK 141
Hizmetlerin Askýya Alýnmasý Sonucu Göndericiye Geri Yollama
1Hizmetlerin askýya alýnmasý sonucu bir kolinin göndericiye geri
yollanmasý ücretsizdir. Gidiþ yolu için alýnmýþ olup verilmeyen hisseler
göndericiye geri ödenmek üzere göndericinin ikamet ettiði ülkenin belirlenmiþ
iþletmecisine verilir.

MADDE TK 142
Verilen Talimatlarýn Bir Belirlenmiþ Ýþletmeci
Tarafýndan Yerine Getirilmemesi
1Varýþ veya aracý belirlenmiþ iþletmeci kabul esnasýnda veya
sonradan verilmiþ talimatlara uymadýðý takdirde, taþýma giderlerini (gidiþ ve
dönüþ) ve diðer iptal edilmemiþ ücret veya vergileri üstlenmelidir. Bununla
birlikte gönderici kabul sýrasýnda veya sonradan teslim edilememe halinde
koliyi terk ettiðini beyan etmiþse, gidiþle ilgili giderler göndericiye aittir.
2-

Göndericinin oturduðu ülke belirlenmiþ iþletmecisi, verilen talimatlarý
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yerine getiremeyen ve gönderiyi düzenli olarak alýp da 3 aylýk bir süre içinde
konuyu kesin bir çözüme kavuþturmayan belirlenmiþ iþletmeciye, 1’de sözü
edilen giderler için re'sen hesap düzenleme yetkisine sahiptir. Bu süre, konu
hakkýnda belirlenmiþ iþletmeciye bilgi verildiði günden itibaren baþlar.
3Göndericinin oturduðu ülke belirlenmiþ iþletmecisine, talimata
uymamanýn zorunlu bir nedenden kaynaklandýðýnýn veya kolinin kendi
mevzuatý gereðince tutulduðunun, müsadere edildiðinin veya el
konulduðunun bildirilmemesi durumunda da 2’de öngörülen hüküm
uygulanýr.

MADDE TK 143
Kýsa Bir Süre Ýçerisinde Bozulma ve Çürümesinden Korkulan
Maddeleri Kapsayan Koliler
1Kýsa bir süre içerisinde bozulma ve çürümesinden korkulan
maddeleri kapsayan koliler, diðer kolilerin de bozulmalarýný önlemek için ayrý
yerde tutulur. Ayýrma iþleminin mümkün olmadýðý durumda çürüyen ya da
bozulan maddeler imha edilir. Bu hüküm üye ülkelerin mevzuatlarýna göre
uygulanýr.
2Bir koli 1’de belirtilen hükümlere göre imha edildiðinde imha tutanaðý
düzenlenir. Yollama bültenine iliþtirilen tutanaðýn bir kopyasý, çýkýþ merkezine
gönderilir.

MADDE TK 144
Geri Alma, Adres Deðiþtirme veya Düzeltme Ýsteklerine
Uygulanacak Ýþlem
1Koli göndericisi, kolinin iadesini veya adres deðiþikliði isteyebilir.
Yeni sevk için istenecek tutarlarý ödemeyi taahhüt etmek zorundadýr.
2Bununla birlikte, belirlenmiþ iþletmeciler 1’de öngörülen istekleri,
kendi iç mevzuatlarý müsaade etmiyorsa kabul etmeme yetkisine sahiptir.
3-

Ýsteklerin düzenlenmesi

3.1

Gönderici tarafýndan yapýlan her geri alma, adres deðiþtirme veya
düzeltme isteði 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.
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3.2

Gönderici isteðini posta merkezine ilettiðinde kimliðini kanýtlamalý ve
gerekirse posta alýndýsýný göstermelidir. Çýkýþ ülkesinin belirlenmiþ
iþletmecisii bu kanýtlama sorumluluðunu üzerine alýr.

3.3

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

3.4

Her belirlenmiþ iþletmeci, Uluslararasý Büro'ya gönderdiði bir duyuru
ile, CN 17 istek formüllerinin idari merkezi veya özel olarak bu iþ için
belirlediði bir merkezi aracýlýðý ile alýnýp verilmesini isteyebilir. Söz
konusu duyuruda 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.

4-

Ücretler

4.1

Gönderici her istek için en fazla tutarý 1,31 DTS olan özel ücreti
ödemek zorundadýr.
Ýstek, masraflarý göndericiye ait olmak üzere posta veya
telekomünikasyon yoluyla iletilir. Ýletim koþullarý ve
telekomünikasyon yolunun kullanýmýna iliþkin hükümler aþaðýda 6 da
belirtilmiþtir.

4.2

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.

5-

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 (uçak veya yüzey) doðruca varýþ merkezine
yollanýr.
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5.2

Ýstekler, idare merkezi aracýlýðý ile alýnýp veriliyorsa isteðin bir
nüshasý, ivedi durumlarda, çýkýþ merkezi tarafýndan doðrudan varýþ
merkezine yollanabilir. Doðrudan yollanan istekler dikkate alýnýr.Ýlgili
gönderiler 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 (uçak 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 de -... tarihli telekomünikasyon
yoluyla yapýlan isteðinin teyididir." ibaresini taþýmalýdýr. Varýþ merkezi
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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.
6.4

Bu uygulamayý kabul eden iki ülke belirlenmiþ iþletmecileri arasýndaki
iliþkilerde gönderici, isteðine yapýlan iþlem sonucunu varýþ merkezi
tarafýndan kendisine telekomünikasyon yoluyla bildirilmesini
isteyebilir. Gönderici buna ait ücreti ödemek zorundadýr. Telgraf
kullanýldýðýnda onbeþ 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
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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

Yol kaðýdý (CN 16)

Tarih ve imza

Özel liste (CN 33)

(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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BÖLÜM I
HABER ÝSTEMELER
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.
4-

17.3. maddeye aykýrý olarak Amerika, Brezilya ve Panama , madde
I1

1-3 hükümleri gereði haber isteme ücreti alan ülkelerde postaya verilen
mektup postasý gönderileri ve koli postalarý için müþterilerden haber isteme
ücreti alma hakkýný saklý tutar.

MADDE TK 145
Haber Ýstemeler
1-

Deðer konulmuþ ve deðer konulmamýþ koliler için ayrý haber isteme
formülleri düzenlenmesi gerekmektedir.

2--

Ýlkeler

2.1

Sözleþmenin 17. Maddesinde belirtilen süre içinde gönderici yada
alýcý tarafýndan sorun belirtilir belirtilmez haber istemeler kabul edilir,
ancak göndericinin araþtýrma talebi teslim edilmemiþ bir gönderi ile
ilgili ise ve tahmini sevk süresi de dolmamýþsa, göndericiye sevk
süresi hakkýnda bilgi verilmesi gerekir.
Ýsteðin düzenlenmesi
Her araþtýrma isteði bir CN 08 formülünün düzenlenmesini gerektirir.

33.1
3.2

CN 08 formülüne, mümkün olduðunca gönderi üzerine yazýlmýþ
adresin bir kopyasý eklenmelidir. Haber isteme formülü, basýlý metnin
gerektirdiði þekilde tüm ayrýntýlarýyla ve çok okunaklý bir þekilde
doldurulmalýdýr. Tercihen büyük latin harfler ve arap rakamlarý ve
mümkünse yazý makinesi kullanýlmalýdýr.

3.3

Haber isteme, ödeme þartlý bir gönderiye ait ise, formüle ayrýca
CN 29 ter formunun bir sureti eklenmelidir.

3.4

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.

3.5

Her belirlenmiþ iþletmeci, Uluslararasý Büro'ya göndereceði bir bildiri
ile kendi servisine iliþkin CN 08 haber istemelerin idari merkezine
veya belirlemiþ olduðu bir veya birden fazla merkeze yollanmasýný
isteyebilir.

3.6

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
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haber isteme faks veya diðer elektronik yolla gönderilmiþse bu
tarihten itibaren 30 gün içinde geri yollanmalýdýr. 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.
3.7

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

3.8

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 TK 128.4.1. maddeye uygun olarak imzalý CN 07 alma
haberi veya bir baþka yoldan gönderinin teslimini mektupla veya TTK
116.2 veya TK 125.7.1.1 maddelere uygun olarak alýndý veya baþka
bir biçimde gönderiyi teslim alan kiþinin imzasýnýn bir örneðini çýkýþ
belirlenmiþ iþletmecisi aracýlýðýyla göndericiye bildirmek zorundadýr.

4-

Deðer konulmuþ ve deðer konulmamýþ kolilere iliþkin haber istemeler

4.1

Toptan kayýt sistemine göre alýnýp verilen deðer konulmamýþ kolilerin
akýbetinin araþtýrýlmasý için postanýn numarasý ve tarihinin CN 08
haber isteme formülü üzerinde belirtilmesi zorunludur. Formülün
iletimi, müþteriden ek ücret alýnmadan mümkünse faksla yada
elektronik mektup ile yapýlýr. Aksi halde taahhütlü posta yoluyla
yapýlýr. Bu durumda formül üst yazý olmaksýzýn re'sen ve her zaman
en çabuk yoldan (uçak veya)yüzey yollanýr.

4.2

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

4.3

Haber istemenin kabulü sýrasýnda varýþ ülkesinin merkezi idaresi
yahut bu iþ için özel olarak ayrýlan merkezi, 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
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iþletmeci, CN 08 formülünün "Réponse définitive - Kesin cevap"
bölümünde sorumluluk ile ilgili kararýný belirtmek zorundadýr.
4.5

5.3. ve 5.4’ de öngörülen koþullarda usulünce doldurulan CN 08
formülü, düzenleyen merkezin adresine mümkünse faks yada
elektronik mektup ile yoksa en çabuk yoldan (uçak veya yüzey) geri
yollanýr.

4.6

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi açýktan transit kolilerle ilgili haber
istemeleri, aracý belirlenmiþ iþletmeciye ve varýþ belirlenmiþ
iþletmecisine ayný anda gönderir. Kapalý postalar içine konulan ve bir
ya da birkaç aracý belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan transitlik saðlanan
gönderiler için haber istemeler, çýkýþ ve son varýþ ülkesi arasýnda
doðrudan iþlenir. Bununla birlikte çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi,
araþtýrma sürecini hýzlandýrmak için tüm aracý belirlenmiþ
iþletmecilerden söz konusu postalarla ilgili bilgileri isteyebilir.

4.6.1

Aracý belirlenmiþ iþletmecilere posta kolileri rököyünde belirtildiði
þekilde gönderilen haber istemelere, duruma göre CN 37, CN 38,
veya CN 41 formülü iliþtirilmelidir. 3.6’da öngörülen ilkelere uygun
olarak kopyalarý elektronik yolla veya postayla gönderilebilir.

4.6.2

Kendisine baþvurulan tüm aracý belirlenmiþ iþletmecisi, CN 08
formülünü bir sonraki ilgili belirlenmiþ iþletmeciye ve bununla ilgili CN
21 formülünü on günü aþmamak koþuluyla mümkün olan en kýsa
sürede çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine iletir.

5-

Alma haberinin göndericiye iade edilmemesine iliþkin haber isteme
formülleri

5.1

Madde TK 128.4.3’de 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

I4

yerini tutan bir telgraf ya varýþ ülkesi belirlenmiþ iþletmecisine veya
özel 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, 15 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 4.5.l ile 4.6’ ya
göre bir CN 08 formülü düzenlenir.

7-

Haber isteme bir baþka ülkede postaya verilen bir koliye ait ise CN 08
formülü kolinin çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine gönderilir. Bu formül
belgelerin saklanmasý için öngörülen süre içerisinde ilgili belirlenmiþ
iþletmeciye ulaþtýrýlmalýdýr. Gönderinin kabulüne iliþkin alýndý
gönderici tarafýndan ibraz edilebilirse, CN 08 formülüne "Vu
récépissé de dépot no … délivré le … par le bureau de …( Seen,
certificate of posting no … issued on … by the office of …) - …
Merkezi tarafýndan … tarihinde verilen … nolu gönderinin kabulüne
iliþkin alýndý görülmüþtür" ibaresi eklenir.

8-

Haber istemeler için kullanýlan CN 08 formülüne alternatif olarak
belirlenmiþ iþletmeciler, internet aracýlýðýyla ortak bir haber isteme
sistemini kullanma konusunda aralarýnda anlaþabilirler. Gönderilerin
barkodlu olmasý durumunda aþaðýdaki standartlar uygulanýr:

8.1

Araþtýrma isteði: Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, ilk olarak izleme
sistemi aracýlýðýyla edinilen bilgileri varýþ belirlenmiþ iþletmecisinden
ister; belirlenmiþ iþletmecisi, internet aracýlýðýyla ortak haber isteme
sistemi veya baþka bir elektronik sistem varsa on iki çalýþma saati
içinde bu bilgileri gönderir. Herhangi bir izleme sistemi olmamasý
durumunda hiç bir araþtýrma isteðinde bulunulamaz.

8.2

Özel araþtýrma: Bir araþtýrma isteði hiç bir sonuca ulaþmamýþsa, çýkýþ
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belirlenmiþ iþletmecisi varýþ belirlenmiþ iþletmecisinden gönderinin
sevki sýrasýnda uðradýðý düþünülen tüm merkez ve daðýtým birimleri
nezdinde bir araþtýrma gerçekleþtirmesini isteyebilir; internet
aracýlýðýyla ortak haber isteme sistemi veya baþka bir elektronik
sistem kullanýlýyorsa, edinilen bilgiler yirmi dört saatlik çalýþma süresi
içinde gönderilmek zorundadýr.
8.3

Tam araþtýrma: Eðer bir gönderinin yeri özel araþtýrma sýrasýnda
belirlenememiþse, yüz altmýþ çalýþma saatlik bir süre içinde daha
ayrýntýlý bir araþtýrma yapýlabilir. Bu sürenin sonunda çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisi varýþ belirlenmiþ iþletmecisi hesabýna hak sahibine
tazminat ödeyebilir. Uygun
izin kodu, sorumlu belirlenmiþ
iþletmeciye elektronik yolla bildirilmek zorundadýr.

9-

Belirlenmiþ iþletmeciler, diðer belirlenmiþ iþletmecilerle ortak bir
haber isteme sistemi çerçevesinde internet aracýlýðýyla iþlenen haber
istemelere cevap verme konusunda aþaðýda belirtilen hedeflere
eriþmeleri için teþvik edilirler:

9.1

Ýþletmeci, izleme ve kayýt sistemi kullanýyorsa 8’de belirtilen
standartlara uygun olarak haber istemelere %95 oranýnda cevap
verme;

9.2

Ýþletmeci, izleme ve kayýt sistemi kullanmýyorsa 8’de belirtilen
standartlara uygun olarak haber istemelere %85 oranýnda cevap
verme.

10.

Karþýlýklý anlaþma dýþýnda haber istemelerin düzenlenmesi ve
iþlenme süreleri konusunda bu maddeye hiç bir çekince konulamaz.
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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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PROT MADDE TK VII
Haber Ýstemelere Uygulanacak Ýþlem
1Aracý belirlenmiþ iþletmeci olarak hareket ettiðinde, Amerika Birleþik
Devletleri, kapalý postalar içinde sadece transit gönderiler kabul edilir kuralýný
ihlal ederek normal veya deðer konulmuþ kolileri açýktan transit olarak sevk
eden diðer belirlenmiþ iþletmecilere tazminat ödememeye yetkilidir. Açýktan
transit olarak gönderilen normal veya deðer konulmuþ kolilerin çýkýþ
belirlenmiþ iþletmecisinden gelen CN 08 haber isteme formlarýný kabul
etmeme ve bu tür yasaklanmýþ gönderiler için sorumluluðu reddetme hakkýný
saklý tutar.
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BÖLÜM J
GÜMRÜK ÝÞLEMLERÝ
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

2Kongo Cumhuriyeti ve Zambia, müþterilerinden koliler için gümrüðe
sunma üceti alma hakkýný saklý tutar.

MADDE TK 146
Gümrük Beyannamesi ve Posta Kolilerinin Gümrüklenmesi
1Belirlenmiþ iþletmeciler gümrük beyannamesi için sorumluluk
almazlar. Gümrük Beyannamesinin düzenleme sorumluluðu yalnýzca
göndericiye aittir. Ancak, belirlenmiþ iþletmeciler gümrük formalitelerini
yerine getirmeleri ve özellikle gümrüðe sunma iþlemlerinin çabuk olmasý için
CN 23 gümrük beyannamesi'nin tam olarak doldurulmasýný temin etmek
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konusunda müþterilerini bilgilendirmek için tüm gerekli önlemleri almalýdýr.
2Belirlenmiþ iþletmeciler, uçak kolilerinin mümkün olduðunca çabuk
gümrüklenmesi için tüm önlemleri alýr.

MADDE TK 147
Gümrüðe Sunma Ücreti
1Çýkýþ ülkesinde gümrük kontrolüne tabi kolilerin, Sözleþmenin 18.2.
Maddesinde öngörülen gümrüðe sunma ücreti koli baþýna en fazla 0.65
DTS'dir.
2Varýþ belirlenmiþ iþletmecisinde gümrük kontrolüne tabi kolilerden,
Sözleþmenin 18.2. maddesine göre koli baþýna en fazla 3,27 DTS lik bir
ücret alýnabilir.
3Özel bir anlaþma olmamasý durumunda tahsilat, kolinin alýcýya teslimi
sýrasýnda yapýlýr. Bununla birlikte, alýcýsýndan ücret ve vergi alýnmayacak koli
söz konusu olduðunda gümrüðe sunma ücreti varýþ belirlenmiþ iþletmecisi
adýna çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisince tahsil edilir.

MADDE TK 148
Gümrük Vergilerinin ve Diðer Vergilerin Ýptali
1-

Belirlenmiþ iþletmeciler,

1.1

Göndericiye iade edilen;

1.2

Bir üçüncü ülkeye yeniden yollanan;

1.3

Gönderici tarafýndan terk edilen;

1.4

Servislerinde kaybolan veya kapsamýnýn tamamýnýn hasara
uðramasý nedeniyle imha edilen;

1.5

Servislerinde çalýnan veya hasara uðrayan koliler söz konusu
olduðunda, vergilerin (bu vergiler arasýnda gümrük vergileri de
vardýr) iptal edilmesi için, ülkelerinin yetkili mercileri nezdinde
giriþimde bulunmayý üstlenirler.

2Çalýnma ve hasar durumlarýnda vergilerin iptali ancak kapsam
noksanlýðýna veya kapsamýn uðradýðý deðer kaybýna göre istenebilir.

J2

BÖLÜM K
ÜYE ÜLKELERÝN VEYA
BELÝRLENMÝÞ ÝÞLETMECÝLERÝN SORUMLULUÐU

MADDE 21
Belirlenmiþ Ýþletmecilerin 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
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hatalar olsa bile hiçbir durumda Sözleþme ve Tüzüklerde
belirtilenlerin dýþýnda sorumluluk üstlenmezler.
2 ve 3 için Mektup Postasý El Kitabýna bakýnýz.
4-

Kayýtsýz koliler

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.

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.

6-

Mektup Postasý El Kitabýna bakýnýz.

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
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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,

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 TK 149
Üye Ülkeler veya Belirlenmiþ Ýþletmecilere Ait
Sorumluluðun Uygulanmasý
1-

Ýlkeler

1.1

Belirlenmiþ iþletmecilerin sorumluluðu, açýktan taþýnan gönderiler
için olduðu kadar kapalý postalar içinde yollanan gönderileri de
kapsar.

1.2

Zorlayýcý bir nedenden doðabilecek riskleri karþýlamayý üstlenen
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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.
1.3

Kayýp, çalýnma ve hasarýn meydana geldiði belirlenmiþ iþletmeci, bu
kaybýn, çalýnmanýn ve hasarýn zorunlu bir nedenden kaynaklanýp
kaynaklanmadýðýna ülkesinin mevzuatýna göre karar vermek
zorundadýr. Eðer istenirse çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi bundan
haberdar edilir.

1.4

Ödeme þartlý koli hizmeti veren belirlenmiþ iþletmeciler, ödeme bedeli
miktarýndan daha az bir tutarýn alýnmasýna yada hiç alýnmadan teslim
edildiðinde ödeme þartlý koliler için ödeme bedeli kadar sorumludur.
Ýdareler ödeme bedelinin tahsili ve yollanmasýnda oluþabilecek
gecikmelerden dolayý sorumluluk kabul etmezler.

1.5.

1 Mart 2006 tarihinden itibaren, belirlenmiþ iþletmecilerin sorumluluk
üstlenmelerine yönelik her istek, sadece S 10d normlarýna (Posta
gönderilerinin tanýmlanmasý: Kýsým D: Koliler için 13 karakterli
tanýmlayýcý) uygun ve UPU'nun teknik norm rököyünde yayýmlandýðý
þekilde tek bir tanýmlayýcý ile tanýmlandýrýlmýþ kolileri içerir.

2-

Tazminatlar

2.1

Sözleþmenin 21.4.1. Maddesinde belirtilen tazminatlar hiçbir
durumda, deðer konulmamýþ koliler için, koli baþýna 40 DTS ve
kilogram baþýna 4.50 DTS'nin toplamý ile hesaplanan miktarlarý
aþamaz. Gönderinin kabulü için yatýrýlan ücret ve vergiler ilave
edilmelidir.

2.2

Belirlenmiþ iþletmeciler, aðýrlýðýna bakýlmaksýzýn koli baþýna 130
DTS'lik tazminat tutarýný uygulamakta anlaþabilirler.

2.3

Kayýtsýz bir kolinin kýsmi hasarý veya kýsmi çalýnmasý durumunda
Sözleþmenin 21.4.2. maddesinde öngörülen tazminat tutarý, kayýtlý
bir kolinin kaybý, tümüyle hasarý veya tümüyle çalýnmasý durumunda
sýrasýyla 2.1 ve 2.2’de belirilen tutarlarý geçemez.

2.4

Kolinin iade nedeni belirtilmeden ödenen tazminat tutarý, çýkýþ
ülkesinde kolinin kabulü sýrasýnda gönderici tarafýndan ödenen
ücretler ile varýþ ülkesinden itibaren kolinin iadesinden doðan
giderlerin tutarýna tekabül eder.
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PROT MADDE TK VIII
Belirlenmiþ Ýþletmecilerin Sorumluluðunun Uygulanmasý
1Madde TK 149.2.4’e aykýrý olarak, Amerika Birleþik Devletleri ve
Kanada bir kolinin iade gerekçesi belirtilmeden göndericiye iade edildiði her
durumda, gerçekleme için ambalaj veya çýkýþ kabý iliþtirilmemiþse CN 08
haber isteme formlarýna cevap vermeme hakkýný saklý tutar.
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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.

22.1

Üye ülkeler ve belirlenmiþ iþletmeciler:
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;

2.5

varýþ ülkesinin mevzuatý gereðince bu üye ülkenin veya
belirlenmiþ iþletmecisinin bildirimine göre
el konulmasý
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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 TK 150
Çalýnmýþ veya Hasara Uðramýþ Kolilerin Teslimi
1Çalýnmýþ veya hasara uðramýþ bir kolinin teslimini gerçekleþtiren
merkez, 2 nüsha olarak ve alýcýnýn huzurunda bir CN 24 tutanaðý düzenler ve
mümkün olduðu takdirde alýcýya da imzalatýr. Bu tutanaðýn bir nüshasý alýcýya
verilir veya alýcýnýn koliyi reddetmesi yada yeniden gönderilmesi durumunda
koliye iliþtirilir. Diðer nüshasý ise tutanaðý düzenleyen belirlenmiþ iþletmeci
tarafýndan saklanýr.
2Ýç mevzuat gerektirdiði halde alýcý CN 24 tutanaðýný imzalamayý
reddediyorsa, 1’ e göre iþleme tabi tutulan bir koli göndericiye iade edilir.
3Madde TK 186.2’ye uygun olarak giriþ alýp verme merkezince
düzenlenen CN 24 tutanaðýnýn bir nüshasý, teslim edilme durumunda varýþ
ülkesinin mevzuatýna göre iþleme tabi tutulur. Kolinin reddedilmesi
durumunda, koliye iliþik olarak kalýr.
4Sözleþmenin 22.1. Maddesine göre üstlenilen sorumluluðun bir
baþka belirlenmiþ iþletmeci ile paylaþýlmasý gerekiyorsa bu amaçla yapýlacak
istek, CN 24 tutanaðýnýn bir kopyasý veya bir tercümesinin de beraberinde
bulunduðu bir yazý ile bu belirlenmiþ iþletmeciye gönderilir. Gerektiði
durumlarda,TK 183.4. Maddede belirtilen CP 78 gerçekleme bülteninin bir
kopyasý da bu yazýya iliþtirilir.
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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 TK 151
Gönderici Sorumluluðunun Saptanmasý
1Göndericinin hatasýndan kaynaklanan bir hasarý saptayan
belirlenmiþ iþletmeci, çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisini durumdan haberdar eder.
Gerektiðinde, gönderici aleyhine dava açmak çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine
aittir.
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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 iþletmeciye 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 TK 152
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.

2-.
1’de öngörülen iki aylýk ve otuz günlük süreler, CN 08 formülünün
postalarýn sevkiyle ilgili bilgiler dahil olmak üzere çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi
tarafýndan gereðince doldurulduðu tarihten itibaren baþlar.
3Bu hüküm sadece belirlenmiþ iþletmecinin CN 08 formunu Posta
Kolileri Rököyü’nde belirtilen veya UPU Uluslararasý Büro’nun sirküler
yoluyla güncellediði kabul belirlenmiþ iþletmecisi adresine gönderdiðinde
geçerlidir.
4Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, TK 145.3.8. 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.
5-

Haber isteme formülü eksik yada yanlýþ doldurulduðunda ve
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eksikliklerin tamamlanmasý yada deðiþiklik yapýlmasý amacýyla iade edilmesi
durumunda da 1’de öngörülen süre aþýldýðýnda duruma göre çýkýþ veya varýþ
ibelirlenmiþ iþletmecisi hak sahibine tazminat ödemeyi ertelemeye yetkilidir.
Tazminatý, CN 08'in tamamlanma ya da deðiþtirilme tarihinden itibaren iki
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.
7Ödeme þartlý bir gönderiye iliþkin haber isteme söz konusu
olduðunda çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, gönderiyi usulüne uygun alýp da
konuyu iki aylýk süre içerisinde sonuçlandýrmayan varýþ ibelirlenmiþ
iþletmecisi adýna ödeme bedeli tutarýnýn üst limiti kadar hak sahibine
tazminat ödemeye yetkilidir.

MADDE TK 153
Tazminatýn Ödenme Süresi
1Tazminat, mümkün olan en kýsa süre içerisinde en geç haber
istemenin yapýldýðý günün ertesi gününden baþlamak üzere üç aylýk süre
içerisinde ödenmelidir.
2Bu maddeye tazminatýn ödenme süresiyle ilgili karþýlýklý anlaþma
dýþýnda hiçbir çekince uygulanamaz.

MADDE TK 154
Tazminatýn Re'sen Ödenmesi
1Aracý servisler veya varýþ servisi tarafýndan verilecek bilgiler", "varýþ
servisince verilecek bilgiler" ve "Kesin cevap" tablolarý tamamlanmamýþ CN
08 formülünün iadesi, TK152.1. maddeye göre kesin bir cevap olarak dikkate
alýnmayabilir.

MADDE TK 155
Belirlenmiþ Ýþletmeciler Arasýnda Sorumluluðun Belirlenmesi
1Aksi kanýtlanana kadar, sorumluluk, gönderinin içinde bulunduðu
postanýn alýnmasý sýrasýnda CN43 ve/veya CP 78 gerçekleme bülteni veya
CN 37, CN 38 veya CN 41 teslim bordrosu üzerinde herhangi bir düzensizliði
belirtmeden gönderiyi teslim almýþ olan ve gerekli araþtýrmalarý da yapan ve
ne alýcýsýna teslimini, gerektiðinde ne de baþka bir belirlenmiþ iþletmeciye
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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, deðer konulmamýþ bir koli söz
konusu olduðunda ve tazminat tutarý 1 kilogramlýk bir koli için Sözleþme'nin
21.4.1. Maddesine göre hesaplanan tutarý aþmadýðýnda bu tutar, aracý
belirlenmiþ iþletmeciler dýþýnda çýkýþ ve varýþ belirlenmiþ iþletmecilerince eþit
olarak üstlenilir.
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 iþletmecl, 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 TK 156
Belirlenmiþ Ýþletmeciler Arasýnda Sorumluluðun
Belirlenmesi Yöntemleri
1Bir aracý veya varýþ belirlenmiþ iþletmecisi aksi kanýtlanýncaya kadar
ve Sözleþmenin TK 155.2. Maddesi saklý kalmak kaydýyla aþaðýdaki hallerde
sorumluluktan kurtulur:
1.1

Postalarýn ve kolilerin kontrolüne ve düzensizliklerin tespitine iliþkin
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hükümlere uyulmuþsa;
1.2

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

2Çalýnma veya hasara uðrama varýþ ülkesinde veya göndericiye iade
halinde göndericinin oturduðu ülkede tespit edilmiþse;
2.1

Kolinin ne ambalajýnýn ne de kapama elemanýn çalýnma veya hasara
ait belirgin izleri taþýmadýðýný;

2.2

Deðer konulmuþ bir koli söz konusu ise, kabul sýrasýnda belirlenmiþ
aðýrlýðýn deðiþmediðini;

2.3

Kapalý kaplar içinde gönderilen koliler için kaplarýn ve kapama
elemanýnýn saðlam olduðunu
kanýtlamak o ülkenin belirlenmiþ iþletmecisine düþer.

32’de belirtilenler kanýtlandýðýnda diðer ilgili belirlenmiþ
iþletmecilerden hiçbiri gönderiyi bir sonraki belirlenmiþ iþletmeciye itirazsýz
teslim etmiþ olduðunu öne sürerek kendi sorumluluk payýný reddedemez.
4Kolilerin toplu sevk edilmesi durumunda, ilgili belirlenmiþ
iþletmecilerden hiçbiri, sorumluluktan kurtulmak amacýyla postada bulunan
koli adedinin yol kaðýdýnda gösterilenden farklý olduðunu öne süremez.
5Toptan kayýt halinde ilgili belirlenmiþ iþletmeciler, birlikte saptanan
bazý koli türlerinin kaybý, çalýnmasý veya hasarý halinde sorumluluðun
paylaþýlmasý için anlaþabilirler.
6Bir koli zorlayýcý bir nedenden dolayý kaybolduðu, çalýndýðý veya
hasara uðradýðýnda, zararýn meydana geldiði toprak veya servislerin baðlý
olduðu belirlenmiþ iþletmeci ancak iki belirlenmiþ iþletmecinin zorlayýcý
nedenlerden ileri gelen zararlarý ödemeyi üstlendikleri takdirdei, çýkýþ
belirlenmiþ iþletmecisine karþý sorumludur.

MADDE TK 157
Ödenen Tazminatlarýn Uçak Taþýma Þirketlerinden
Geri Alýnmasý
1K 12

Çalýnma kayýp veya hasar, bir uçak taþýma þirketinin servislerinde

meydana geldiðinde, taþýma giderlerini alan ülkenin belirlenmiþ iþletmecisi,
tazminatý göndericiye ödeyen çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine bu tutarý
ödemek zorundadýr. Sorumlu uçak taþýma þirketinden tazminat tutarlarýn
tahsil edilmesi, bu belirlenmiþ iþletmeciye aittir. Çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisinin taþýma giderlerini doðrudan uçak þirketine ödemesi halinde
tutarlarýn ilgili þirketten iadesini bizzat kendisi istemelidir.
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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 TK 158
Tazminatýn Ödeyici Belirlenmiþ iþletmeciye Verilmesi
1Sorumlu belirlenmiþ iþletmeci veya adýna ödeme yapýlan belirlenmiþ
iþletmeci hak sahibine verilen tazminat tutarýný, ücret ve harçlarý ödeyici
belirlenmiþ iþletmeciye ödemekle yükümlüdür. Bu geri ödeme, ödemenin
bildirildiði tarihten baþlayarak 2 aylýk bir süre içerisinde yapýlmalýdýr.
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.
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MADDE TK 159
Belirlenmiþ Ýþletmeciler Arasýndaki Tazminatlarýn Ödenmesi
1Ödeyici belirlenmiþ iþletmeci, tazminatýn ödenmesinden hemen
sonra, yapýlan ödemenin tarih ve tutarýný sorumlu belirlenmiþ iþletmeciye
bildirmelidir. Ödeyici belirlenmiþ iþletmeci, tazminat ödeme yetkisinin
yollanmasýndan bir yýl sonra ödeme tarihini ve tutarýný bildirmezse veya
sorumlu belirlenmiþ iþletmeci hesabýný borçlandýrmazsa, yetki geçersiz
sayýlýr. Bu durumda yetkiyi alan belirlenmiþ iþletmecinin ödenmiþ olabilecek
tazminat tutarýný istemeye hakký kalmaz.
2Sorumluluk kabul edildiði takdirde ve TK 152.1. Maddede öngörülen
þekilde tazminat tutarý, sorumlu belirlenmiþ iþletmeciden re'sen de geri
alýnabilir. Bu geri alýnma, bir dekont yoluyla ya doðrudan yada sorumlu
belirlenmiþ iþletmeci ile düzenli olarak hesaplaþma yapan bir belirlenmiþ
iþletmeci aracýlýðý ile yapýlýr.
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.
4Çýkýþ ve varýþ belirlenmiþ iþletmecileri, tazminatýn tamamýnýn hak
sahibine ödemeyi yapmasý gereken belirlenmiþ iþletmece üstlenilmesi
konusunda anlaþma yapabilirler.
5Alacaklý belirlenmiþ iþletmeciye olan borcun ödenmesi TK 211 ve
TK 212. maddelerde öngörülen ödeme kurallarýna göre yapýlýr.

MADDE TK 160
Koliler Ýçin Tazminat Olarak Borçlanýlan
Tutarlarýn Ödenmesi
1Ödemenin sorumlu belirlenmiþ iþletmecilere düþmesi durumunda ve
birden çok tutar söz konusu olduðunda bunlar CN 48 formülünde gösterilir.
Toplam tutar TK 207.3. Maddede belirtilen CP 75 hesabýna aktarýlýr.
2CN 48 formülüyle iletilen ve Madde TK 152 ile ilgili olmayan tazminat
taleplerinde anlaþmazlýk olmasý durumunda, çýkýþ belirlenmiþ iþletmecileri,
talep edildiðinde ve eðer internetle haber isteme sistemi kullanýlmýyorsa
CN08 formülünün ön ve arka yüzünün birer örneði dahil isteklerinin kanýtýný
saðlamak zorundadýrlar.
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HESAP
Tazminat olarak borçlanýlan tutarlar

Alacaklý belirlenmiþ iþletmeci

CN 48

Tarih

Mektup postasý

Borçlu belirlenmiþ iþletmeci

Ay

Koli postasý

Üç aylýk dönem

Yýl

Hesaplaþma modeli

Doðrudan

POST Clear
aracýlýðýyla

Sýra No

Bilgiler1
Yazý makinasýnda veya bilgisayarda doldurulacak

1

Kabul Tarihi, gönderi n
ve çýkýþ merkezi
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 belirlenmiþ iþletmeci
Ýmza

210 x 297 mm
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Toplam
Borçlu belirlenmiþ iþletmece görülmüþ ve kabul edilmiþtir
Yer, tarih ve imza

BÖLÜM L
KOLÝLERÝN YOLLANMASI, SEVKÝ VE
KABULÜNE ÝLÝÞKÝN YÖNTEMLER
MADDE TK 161
Kolilerin Alýnýp Verilmesine Ýliþkin Genel Kurallar
1Belirlenmiþ iþletmeciler, kendi aralarýnda karþýlýklý olarak bir veya
birden fazla belirlenmiþ iþletmeci aracýlýðýyla Tüzük hükümlerine dayanarak
kolileri 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 koliler, o ülkenin belirlenmiþ
iþletmecisinin katýlýmý olmaksýzýn gerçekleþtiðinde, bu belirlenmiþ
iþletmeciye önceden bilgi verilmelidir. Bu þekilde transit, transit ülkesi
belirlenmiþ iþletmecisinin sorumluluðunu içermez.
4Belirlenmiþ iþletmeciler yüzey postalarýný az öncelikli olarak uçakla
sevk edebilirler. Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi, posta kolileri hizmetlerinin
yerine getirilmesine iliþkin resmi genel bilgi rököyü çerçevesinde alýp verme
merkezinin adreslerini veya bu kolileri kabul eden varýþ havaalanýný bildirir.
5.
Her belirlenmiþ iþletmeci, aracýlýk yapabileceðini kabul ettiði ülkeler
varýþlý transit kolilerin koþullarýný bildirir. Bu amaçla CP 81 ve CP 82 tablolarýný
kullanýr. Özellikle alacaðý hisseleri bu tablolarda gösterir.
6Posta kolileri hizmetlerinin yerine getirilmesine iliþkin resmi genel
bilgi rököyü, kolilerin alýnýp verilmesi konusundaki detaylarý kapsar.
7Bu bilgiler ve aracý belirlenmiþ iþletmecilerin CP 81 ve CP 82 tablolarý
esas alýnarak her belirlenmiþ iþletmeci, kolilerinin sevk edilmesinde izlenecek
yollarý belirler. Bu veriler, göndericilerden alýnacak ücretlerin belirlenmesinde
de kullanýlýr.
8Belirlenmiþ iþletmeciler, uygulamadan en az bir ay önce, doðrudan
yazýþma yoluyla CP 81 ve CP 82 tablolarýný birbirlerine bildirirler. Bu tablolarýn
birer örneðini Uluslararasý Büro'ya gönderirler. Bu tablolarda daha sonra
yapýlacak deðiþiklikler de ayný þekilde bildirilir. Bildirme süresi TK 198.1
Maddede öngörülen durumlarda uygulanmaz.
9-

Her belirlenmiþ iþletmeci,

topraðýndan transit olarak yollanmak
L1

üzere diðer bir belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan kendisine teslim edilen kolileri,
kendi kolileri için kullandýðý yol ve araçlarla yollamakla yükümlüdür.
10Öngörülen bir yolun kapanmasý halinde transit koliler, en uygun
yoldan sevk edilirler.
11Yeni sevk yolunun kullanýlmasý daha pahalýya mal oluyorsa (ilave
kara veya deniz hisseleri) transit belirlenmiþ iþletmecisi, TK198.1. Maddeye
göre hareket eder.
12Kolilerin çýkýþ ve varýþ belirlenmiþ iþletmecileri, koli postasý hizmeti
vermiyor olsa bile transit iþlemleri Sözleþme ve bu Tüzük'te belirtilen
koþullara göre yapýlmalýdýr.
13Bir veya birden çok alternatifli aracý belirlenmiþ iþletmecinin olmasý
durumunda ilgili belirlenmiþ iþletmeciler, kolilerin izleyeceði yol üzerinde
anlaþýrlar.
14Uçak kolisi hizmetini saðlayan her belirlenmiþ iþletmeci, kendisine
baþka bir belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan verilen uçak kolilerini bu tür
gönderiler için kullandýðý hava yolundan göndermekle yükümlüdür. Uçak
kolilerinin baþka bir yoldan gönderilmesi mevcut hava yoluna nazaran daha
avantajlý ise uçak kolileri bu yoldan gönderilmelidir.
15Uçak kolisi hizmetini vermeyen belirlenmiþ iþletmeciler, bu kolileri
kendi uçak gönderileri için kullandýklarý hava yollarýyla sevk ederler. Uçak
baðlantýsýnýn olmamasý halinde uçak kolileri bu belirlenmiþ iþletmeciler
tarafýndan, diðer koliler için devamlý olarak kullanýlan yüzey yolundan
gönderilir.
16Koli postalarýnýn alýnýp verilmesi "Alýp verme merkezi" olarak
adlandýrýlan merkezler tarafýndan gerçekleþtirilir. Bir alýp verme merkezi bir
posta formülü üzerinde tanýmlanmýþsa bu tanýmlama UPU S 34 teknik
standardýnda belirtilen kurallara uygun olarak ( Uluslararasý posta gönderileri
iþleme merkezi kaydý) yapýlmalýdýr. Buna göre;
16.1

Alýp verme merkezinin adý

16.2

Alýp verme merkezinin baðlý olduðu iþletmecinin adý

16.3

Barkod bulunan tanýmlayýcýlar üzerinde alýp verme merkezinin adýný
tanýmlayan S34 kodu
yer alýr.
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17Yýlda 100 tondan fazla koli gönderen belirlenmiþ iþletmeciler
aþaðýdaki
talimatlarý uygulamalý ve diðer belirlenmiþ iþletmeciler de bu talimatlarý ayný
þekilde yerine getirmeye özendirilmelidir.
17.1

Kaplarýn (S 9 normu) kapsamýna iliþkin UPU standart tanýmlayýcýlarý
aracýlýðýyla kaplarý kayýt altýna almak ;

17.2

S 29 standardýna uygun olarak S 9 tanýmlayýcýsýný kap etiketine dahil
etmek;

17.3

Her bir posta kapsamýndaki kaplarýn S9 tanýmlayýcýlarýný belirten
UPU normlarýna uygun iletiler aracýlýðýyla giden tüm postalarý
elektronik yolla önceden bildirmek;

17.4

Cevap iletilerini ve/veya UPU normlarýna uygun olasý bildirim
kullanýlarak, önceden gönderildiði haber verilen kaplarýn alýndýðýný
elektronik yolla teyit emek.

18Belirlenmiþ iþletmecilerin bu normlarý kullanmalarýný saðlamak için
koli hacimlerinin yýldan yýla azalmasý söz konusu olacaktýr. Koli hacmi,
2011’den itibaren 75 tona, 2012’den itibaren 50 tona ve 2013’den itibaren 25
tona çekilecektir.
19Tüm alýp verme merkezlerinin, baðlý bulunduklarý belirlenmiþ
iþletmeci tarafýndan uluslararasý posta gönderileri iþleme merkezleri kod
listelerine kaydedilmesi gerekir. Bu liste UPU'nun web sitesinde yayýmlanýr.
20Alýp verme merkezi, yukarýda bahsedilen kod listelerinde
yayýmlandýðý þekilde, tüm formüller üzerinde, kendi adýna ve baðlý bulunduðu
belirlenmiþ iþletmecinin adýna göre tanýmlanýr.
21Borkod bulunan tanýmlayýcýlar üzerindeki S34 kodu, her bir alýp
verme merkezini tanýmlamaya yarar. belirlenmiþ iþletmecilerin verdikleri
temel bilgiler içinde, bir kodun baðdaþtýrýldýðý her bir merkezin baðlý olduðu
iþletmecinin listesini tutmak zorundadýr.
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Sý ra no

TABLO
Yüzey Kolileri

297 x 297 mm

1

Varýþ ülkesi

2

Sevk yollarý

DTS

DTS

DTS

5
DTS

6

Koli baþýna hisse Kg baþýna hisse

4

Kg baþýna

Koli baþýna

3

3.ve 4. sütunlardaki
tutarlarýn daðýtýmý

.....Ýadresine ait hisseler

Yukarýda adý yazýlý posta idaresi, aþaðýda belirtilen koþullarda bu ülkelere, transit posta kolilerini kabul eder

Belirlenmiþ Ýþletmeci

7
DTS

8

Ülke ve deniz þirketlerinin Deðer koyma
hisseleri
limiti

9

10

Gümrük
beyannaDüþünceler
melerinin
sayýsý

CP 81
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Evet

Ýlgi

297 x 210 mm

1

Varýþ ülkesi

2

Sevk yollarý
Kullanýlan hava yollarý

DTS

a

Koli baþýna

3
DTS

b

Brüt olarak
kg baþýna

Varýþ hisseleri

DTS

a

Koli baþýna

4
DTS

b

Brüt olarak
kg baþýna

Transit hisseleri

...................... Ýdaresine verilecek hisseler

DTS

a

DTS

b

DTS

DTS

..........Ýdaresine verilecek
uçak taþýma giderleri için
aðýrlýk ücretleri toplamý
Kolonlarýn toplamý
Varýþ
Varýþ
5b=3b+4b
ülkesine
ülkesinin
5a=3a+4a
brüt olarak kg
kadar
içinde
Koli baþýna baþýna
5
6
7

CP 82

Koli baþýna DTS

Brüt kg baþýna
DTS

Varýþ Ýdaresine verilecek
varýþ hisseleri

Kolon 5. Bu kolonda, kabul ve transitlik için aracý idareye verilecek varýþ ve transit hisselerinin
toplamýný belirtir

Hayýr

Tarih

TABLO
Uçak kolileri

8

Düþünceler
(DTS cinsinden deðer
koyma limiti dahil)

Kolon 4. Açýktan transit uçak kolileri için koli baþýna aracý idareye borçlu olunan sabit hisse 4a
Kolon 7. 7. Kolon sadece Posta Kolilerine iliþkin Tüzüðün son protokolünün (Pekin 1999) TX.
kolonunda belirtilmelidir. Kara parkuru veya deniz yolu kullanýlmasý halinde transit
maddesinde yer alan varýþ ülkesi ile iliþkiler olmasý durumunda kullanýlacaktýr.
kara veya deniz hisseleri vermek gerektiðinde 4a veya 4b kolonlarýna gönderme
yapýlarak sözü edilen sabit hisse (kolon 4a) koli baþýna oraný artýrýlarak belirtilecektir.

Kolon 3. Bu kolonda belirtilen giderler, varýþ idaresinin alacaðýna geçirilmesi gereken
varýþ hisselerini gösterir.

B. Diðer yerler varýþlý uçak posta kolileri göndericinin isteði üzerine
oralara yollanabilir mi?
2. Diðer ülkeler aracýlýk

A. Bu tabloyu düzenleyen idare uçak posta kolilerinin yurtiçinde yolun
Evet
Hayýr
tamamý veya bir kýsmý için uçak yoluyla taþýnmasýný taahhüt ediyor Evet ise nerelere ?
( Alfabetik sýrayla belirtiniz )

1. Ýç servise iliþkin þartlar

Bilgiler:
Adýgeçen idare, kendi ülkesiyle aracýlýk yapabileceði ülkeler varýþlý uçak kolilerini ayný þartlarla kabul etmektedir.

Belirlenmiþ Ýþletmeci
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1

Varýþ ülkesi

2

Sevk yollarý
Kullanýlan hava yollarý

DTS

a

Koli baþýna

3
DTS

b

Brüt olarak
kg baþýna

Varýþ hisseleri

DTS

a

Koli baþýna

4
DTS

b

Brüt olarak
kg baþýna

Transit hisseleri

...................... Ýdaresine verilecek hisseler

DTS

a

5a=3a+4a
koli baþýna

5
DTS

b

5b=3b+4b
brüt olarak kg
baþýna

Kolonlarýn toplamý

DTS

6
DTS

7

..........Ýdaresine verilecek
uçak taþýma giderleri için
aðýrlýk ücretleri toplamý
Varýþ
Varýþ
ülkesine
ülkesinin
kadar
içinde
8

Düþünceler
(DTS cinsinden deðer
koyma limiti dahil)

CP 82 (arka yüzü)

MADDE TK 162
Posta Kolilerinde Barkod Kullanýmý
1Tüm belirlenmiþ iþletmeciler, giden yurtdýþý tüm posta kolilerinde (
uçak,SAL ve yüzey) barkod kullanmak zorundadýr. Bunlarýn özellikleri
aþaðýda belirtilmiþtir.
1.1

Her kolinin, UPU'nun Teknik Standartlar Rököyünde yayýmlandýðý
gibi, S10 (posta gönderilerinin tanýmlanmasý) standardýna uygun
olarak tek bir tanýmlayýcý ile tanýmlandýrýlmasý gerekmektedir.

1.2

Tanýmlayýcýda ayný zamanda, UPU'nun Teknik Standartlar
Rököyünde yayýmlandýðý gibi, S10 standardýna (posta gönderilerinin
tanýmlanmasý) uygun olarak bakod kullanýlmasý gerekmektedir.

1.3

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecileri, diðer ülkelere gönderdikleri koliler
üzerinde UPU’nun S10d
standardýna(Posta gönderilerinin
tanýmlanmasý: kýsým D: koliler için 13 karakterli tanýmlayýcý) uygun tek
bir bar kod uygularlar.

1.4

Aracý belirlenmiþ iþletmeciler veya varýþ belirlenmiþ iþletmecilerinin
kolilerin üzerine bar kodlu yeni bir etiket yapýþtýrmalarý halinde,
aþaðýdaki iki seçenekten birini seçebilirler:

1.4.1

S10d
standardýna uygun ve çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisini
tanýmlayan tek bir bar kod yapýþtýrmak;

1.4.2

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisinin S10d standardýna uygun bar kodu
kapsamayan bar kodlu yeni bir etiket yapýþtýrmak

1.5

Bir koli daðýtýlamadýðýnda ve çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine iade
edilmesi gerektiðinde, çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisinin
tanýmlayýcýsýna benzemeyen S10d standardýna uygun bar kodlu her
yeni etiket çýkarýlýr veya iptal edilir. Gönderiyi iade eden belirlenmiþ
iþletmeci, göndericinin adresinin hiç bir yeni adresle
deðiþtirilmediðinden emin olmak zorundadýr.

1.6

Belirlenmiþ iþletmeciler, uluslararasý her koli için tek bir tanýmlayýcý ve
daha önceden kullanýlan bar kodlar kullanmak konusunda karþýlýklý
olarak anlaþabilirler.

1.7

Belirlenmiþ iþletmeciler, UPU’nun Teknik Normlar Rököyü’nde
yayýmlandýðý þekilde S26’normuna uygun taþýyýcý birimleri
tanýmlayýcý kodlarý kullanmak konusunda karþýlýklý olarak
anlaþabilirler.
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MADDE TK 163
Ýzleme ve Kayýt - Gönderiler ve Postalarla Ýlgili Özellikler
1Bir izleme ve kayýt sistemi kullanan belirlenmiþ iþletmeciler, ülkeleri
çýkýþlý ve varýþlý kolilerle ilgili izleme ve kayýt verilerini M17-EMSEVT 1.0
standardý (mesajlarýn alýnýp verilmesiyle ilgili UPU standardý) temelinde
saðlarlar ve bu verilerin ilgili bulunan tüm belirlenmiþ iþletmeciler ile aþaðýda
belirtilen izlemeye iliþkin olaylar ve veri unsurlarý bakýmýndan paylaþýlmasýný
temin etmekle yükümlüdürler.
1.1

Olaylarla ilgili zorunlu izleme verileri

2.1.

Olay
EMC

Tanýmý
Gönderici alýp verme

Veri unsurlarý
Gönderinin tanýmlanmasý
Varýþ ülkesi
Olayýn tarihi
Olayýn saati
Alýp verme merkezi

2.1.2 EMD

Varýþ alýp verme merkezine
ulaþým

Gönderinin tanýmlanmasý
Varýþ ülkesi
Olayýn tarihi
Olayýn saati
Alýp verme merkezi

1.1.3

Daðýtým giriþimi/
Baþarýsýz daðýtým giriþimi

Gönderinin tanýmlanmasý
Varýþ ülkesi
Olayýn tarihi
Olayýn saati
Daðýtým merkezi
Baþarýsýz daðýtým giriþimini
belirten kod

EMH

1.1.4 ve/veya Son Teslim
EMI

1.2

Olaylarla ilgili isteðe baðlý izleme verileri

Olay
1.2.1 EMA-
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Gönderinin tanýmlanmasý
Varýþ ülkesi
Olayýn tarihi
Olayýn saati
Daðýtým merkezi

Tanýmý
Kabul/Toplama

Veri unsurlarý
Gönderinin tanýmlanmasý
Varýþ ülkesi
Olayýn tarihi

Olayýn saati
Çýkýþ merkezi
1.2.2 EMB

Gönderen alýp verme
Merkezine varýþ

Gönderinin tanýmlanmasý
Varýþ ülkesi
Olayýn tarihi
Olayýn saati
Alýp verme merkezi

1.2.3 EME-

Gümrükte tutulma

Gönderinin tanýmlanmasý
Varýþ ülkesi
Olayýn tarihi
Olayýn saati
Alýp verme merkezi
Gümrükte tutulma kodu

1.2.4

Varýþ alýp verme merkezinden
çýkýþ

Gönderinin tanýmlanmasý
Varýþ ülkesi
Olayýn tarihi
Olayýn saati
Alýp verme merkezi

1.2.5 EMG

Daðýtým merkezine varýþ

Gönderinin tanýmlanmasý
Varýþ ülkesi
Olayýn tarihi
Olayýn saati
Daðýtým merkezi

1.2.6 EMJ

Transit alýp verme merkezine
Varýþ

Gönderinin tanýmlanmasý
Varýþ ülkesi
Olayýn tarihi
Olayýn saati
Alýp verme merkezi(transit)

1.2.7 EMK

Transit alýp verme merkezinden Gönderinin tanýmlanmasý
Çýkýþ
Varýþ ülkesi
Olayýn tarihi
Olayýn saati
Alýp verme merkezi(transit)

EMF-

1.2.8 EMF verilerinin alýnmasý ve iletilmesi, ilgili hükümet kaynaklý karþý
hükümler ve hukuki zorunluluklar dýþýnda EME olayý ile ilgili verilerin
alýnmasý ve iletilmesi durumunda zorunludur.
2-

Bütün belirlenmiþ iþletmeciler, postalarýn kabulüyle ilgili verileri ve sevk
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öncesi bilgileri, aþaðýdaki veri unsurlarý da dahil olmak üzere 14PREDES 2.0 ve M13 sürümü- RESDES 1.1 sürümü ( mesajlarýn alýnýp
verilmesiyle ilgili UPU standardý) standartlarýna uygun olarak elde
ederler ve alýp verirler
2.1

PREDES sürüm 2.0 - Gerekli veri unsurlarý :

Tanýmý
2.1.1 Postanýn tanýmlanmasý

Veri unsurlarý
Çýkýþ Merkezi
Varýþ Merkezi
Postanýn türü
Postanýn sýnýfý
Sevk yýlý
Postanýn seri numarasý

2.1.2 Sevk tarihi/saati

Postanýn kapatýlma tarihi
Postanýn kapatýlma saati

2.1.3 Taþýmaya iliþkin bilgiler

Taþýyýcýyý belirten kod

2.1.4 Taþýyýcý kaplarla ilgili bilgiler

Kabýn türü
Kabýn tanýmlayýcýsý
Postadaki kaplarýn sayýsý

2.1.5 Gönderi ile ilgili bilgiler

Gönderinin tanýmlayýcýsý

2.2

RESDES sürüm 1.1 - Gerekli veri unsurlarý

Tanýmý
2.2.1 Postanýn tanýmlanmasý

Veri unsurlarý
Çýkýþ Merkezi
Varýþ Merkezi
Postanýn türü
Postanýn sýnýfý
Sevk yýlý
Postanýn seri numarasý

2.2.4 Taþýyýcý kaplarla ilgili bilgiler

Kabýn türü
Kabýn tanýmlayýcýsý
Postadaki kaplarýn sayýsý

2.2.4 Olaylarla ilgili bilgiler

Kaplarla ilgili olayýn kodu
Kaplarla ilgili olayýn saati
Kaplarla ilgili olayýn saati

2.3
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Belirlenmiþ iþletmeciler, sevkten önceki bilgilerin iletimi için M36b

PREDES sürüm 3 ( mesajlarýn alýnýp verilmesiyle ilgili UPU
standartlarý) standardýný uygulama konusunda karþýlýklý olarak
anlaþabilirler.

MADDE TK 164
Ýzleme ve Kayýt - Ýletim Süreleri Konusunda
Belirleyici Hedefler
1Belirlenmiþ iþletmeciler, gönderilere iliþkin olaylar konusundaki
bilgilerin olay saatinden itibaren ilgili bulunan belirlenmiþ iþletmecilere
iletilmesi açýsýndan
aþaðýdaki hedefleri gerçekleþtirmek için çaba
sarfederler.
1.1.

EMC

Gönderen alýp verme
merkezinden çýkýþ

48 saat içinde

1.2

EMJ

Transit alýp verme merkezine
varýþ

48 saat içinde

1.3

EMK

Transit alýp verme merkezinden 48 saat içinde
çýkýþ

1.4

EMD

Varýþ alýp verme merkezine
varýþ

48 saat içinde

1.5

EME

Gümrükte tutulma

48 saat içinde

1.6

EMD

Varýþ alýp verme merkezinden
çýkýþ

48 saat içinde

1.7

EMH

Baþarýsýz daðýtým giriþimi

120 saat içinde

1.8

EMI

Son teslim

120 saat içinde

2Belirlenmiþ iþletmeciler, postalar konusundaki bilgilerin olay
saatinden itibaren ilgili bulunan belirlenmiþ iþletmecilere iletilmesi açýsýndan
aþaðýdaki hedefleri gerçekleþtirmek için çaba sarfederler.
2.1

PREDES Postalarla ilgili bilgilerin
önceden bildirilmesi

24 saat içinde

2.2

RESDES Postalarýn alýnmasýyla ilgili
bilgilerin önceden bildirilmesi

48 saat içinde
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MADDE TK 165
Ýzleme ve Kayýt - Veri iletiminin Yeterliliði Konusunda
Belirleyici Hedefler
1Belirlenmiþ iþletmeciler, gönderilere iliþkin olaylar konusundaki
bilgilerin olay saatinden itibaren ilgili bulunan belirlenmiþ iþletmecilere
iletilmesi açýsýndan aþaðýdaki hedefleri gerçekleþtirmek için teþvik edilirler:.
1.1

EMD verileri, bir EMC olayýna baðlý kolilerin % 90’için olay tarih ve
saatinden itibaren 48 saat içinde iletilmelidir.

1.2

EMH ve/veya EMI verileri, bir EMD olayýna baðlý kolilerin % 90’ý
içinolay tarih ve saatinden itibaren 120 saat içinde iletilmelidir.

MADDE TK 166
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 belirlenmiþ iþletmeciler 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 TK 167
Çeþitli Yollama Þekilleri
1Koli postalarýnýn alýnýp verilmesi, genel kural olarak, kaplar ile yapýlýr.
Sýnýrdaþ belirlenmiþ iþletmeciler, bazý koli türlerinin kapsýz tesliminde
anlaþabilirler.
2Sýnýrdaþ olmayan ülkeler arasýnda alýp verme, genel kural olarak,
kapalý postalarla yapýlýr.
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3Belirlenmiþ iþletmeciler açýktan transit olarak alýnýp verilmesi için
aralarýnda anlaþabilirler. Bununla birlikte, aracý belirlenmiþ iþletmecinin
bildirimine göre, açýktan transit olarak gönderilen koliler iþlemleri
zorlaþtýracak türden ise, kapalý postalarýn düzenlenmesi zorunludur.
4Uçakla taþýnan yüzey kolileri ( S.A.L.) ilgili belirlenmiþ iþletmeciler
arasýndaki anlaþma þartlarýna göre alýnýp verilir.

MADDE TK 168
Kapalý Postalarýn Yollanmasý
1Genellikle kapalý posta olarak yollamada kaplar, (çuval, sepet,
sandýk v.s) aþaðýda belirtildiði þekilde hazýrlanmalý, kapatýlmalý ve
etiketlenmelidir.
22.1

Torbalarýn tertibi
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
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

Uçak postalarýnýn düzenlenmesi için tamamen mavi veya geniþ mavi
þeritleri olan torbalar 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

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

33.1

Postalarýn etiketlenmesi
Torbalarýn etiketi yeterince dayanýklý bezden, plastik maddeden,
saðlam kartondan, veya küçük bir tahta parçasýna yapýþtýrýlmýþ
parþömen veya kaðýttan yapýlmalý ve delikli olmalýdýr. Toprak sarýsý
CP 83, CP 84 ve CP 85 etiketler kullanýlýr. Bu etiketlerin tertibi ve
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metni iliþikteki örneklere uygun olmalýdýr. Postayý oluþturan her bir
torba veya kabýn brüt aðýrlýðý bu etiketlerin üzerinde belirtilmesi
gerekmektedir. Aðýrlýk 50 gram kesrine eþit veya üzerindeyse bir üst
yüz grama tamamlanýr ve aksi durumunda bir alt yüz grama
tamamlanýr.
3.2

Uçak kolilerini kapsayan kapalý postalarýn etiketleri veya kayýtlarý
"Par avion - Uçak ile" ibaresini veya etiketini taþýmalýdýr

3.3

Buna ilaveten, kapsamýný yeterince korumak üzere kaplara
torbalardan daha farklý özel bir kapatma þekli uygulanabilir.

4Aracý merkezler, transit kapalý posta torba veya paket etiketlerine
hiçbir sýra numarasý koymamalýdýr.
5Deðer konulmuþ koliler, ayrý kaplar içerisinde sevk edilir. Deðer
konulmamýþ kolilerle ayný torba içerisinde sevk durumunda deðer konulmuþ
koliler mühürlenmiþ veya kurþunlanmýþ bir iç kap içerisine konulur. Deðer
konulmuþ kolileri kapsayan dýþ torba saðlam bir durumda olmalýdýr. Torbanýn,
mümkünse, aðýz kýsmýna görülmeyecek þekilde açýlmasýný önleyecek bir
kapama yastýðý yerleþtirilmelidir. Tamamen veya kýsmen deðer konulmuþ
koli kapsayan kaplar "V" harfi taþýmalýdýr.
6Kolay kýrýlýr koliler de ayrý kaplar içerisinde sevk edilir. Bu kaplara TK
130.5.1. Maddede öngörülen etiket takýlmalýdýr.
7Özel ulak koliler, sayýlarý yeterli olursa ayrý kaplar içerisinde sevk
edilir. Kýsmen veya tamamen bu tür kolileri kapsayan kaplar "Exprès - Özel
ulak" etiketini veya ibaresini taþýmalýdýr.
8Ödeme þartlý koliler, sayýlarý yeterli olursa ayrý kaplar içerisinde sevk
edilir. Sadece ödeme þartlý kolileri kapsayan kaplar "Remboursement Ödeme Þartlý" ibaresi yada etiketi taþýmalýdýr.
9Yol kaðýdýný kapsayan kabýn etiketi, daima belirgin bir karakterle
yazýlmýþ "F" harfini taþýr. Ýlgili belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda yapýlan özel
anlaþmadan sonra, postayý teþkil eden torbalarýn sayýsýna iliþkin bilgiler ve
gerektiðinde, açýktan sevk edilen kolilerin sayýsý bu etiket üzerinde
gösterilebilir.
10Çok yer tutan, kolay kýrýlýr veya tabiatý gereði koliler kap dýþýnda da
taþýnabilir. Bu tür kolilerin ait olduðu postayý belirtmek için kolilere CP 83 veya
CP 84 etiketi takýlmalýdýr. Kap dýþýnda yollanan deðer konulmuþ kolilerin
etiketleri "V" harfini taþýmalýdýr. Bununla birlikte çok yer tutan koliler hariç
olmak üzere deniz yolundan sevk edilecek koliler, kaplar içerisinde sevk
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edilmelidir.
11Genel kural olarak kolileri kapsayan torba ve diðer kaplarýn aðýrlýðý 32
kilogramdan fazla olmamalýdýr.
12Koli torbalarý ve kap dýþýndaki koliler, taþýnmalarý amacýyla
konteynerler içine konulabilir. Bu konteynerlerin kullaným þekilleri ilgili
belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda özel bir anlaþma ile belirlenir.

CP 83

POSTA KOLÝLERÝ
..........................den
Le Havre
Posta no

Posta

Yollama tarihi
Kap n

o

Koli sayýsý

...........................................................................için

MONTREAL
(Canada)
......................................................................Yoluyla

Torbanýn aðýrlýðý (kg) Gemi
Boþaltma limaný

148x74 mm

CP 83

Posta

POSTA KOLÝLERÝ
..........................den
Le Havre
Posta no

...........................................................................için

MONTREAL

Yollama tarihi

(Canada)

Kap no

.....................................................................Yoluyla

Koli sayýsý

Gemi

Torbanýn aðýrlýðý (kg) Boþaltma limaný

FRLHA CAYMQA ACN5 0003 00510 0250
148x90 mm
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POSTA KOLÝLERÝ
..........................den
Stockholm Utrikes
Posta no

Posta

Yollama tarihi
Kap n

o

Koli sayýsý

Uçak ile

CP 84

...........................................................................için

RIO DE JANEIRO
(Brésil)
Uçuþ no
Aktarma havalimaný

Torbanýn aðýrlýðý (kg)

Boþaltma havalimaný

GIG

148x74 mm

POSTA KOLÝLERÝ
..........................den

Posta

Stockholm Utrikes
Posta no

Uçak ile

CP 84

...........................................................................için

Yollama tarihi

RIO DE JANEIRO

Kap no

(Brésil)

Koli sayýsý

Uçuþ no
Aktarma havalimaný

Torbalarýn aðýrlýðý (kg)

Boþaltma havalimaný

GIG
SESTOA BRRIOA ACV5 0010 00301 0173

148x90 mm
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Posta

POSTA KOLÝLERÝ
..........................den

S.A.L.
CP 85
Uçakla Taþýnan Yüzey Postasý

Lisboa
Posta no

...........................................................................için

Yollama tarihi

RIO DE JANEIRO

Kap n

o

Koli sayýsý

(Brésil)
Uçuþ no
Aktarma havalimaný

Torbanýn aðýrlýðý (kg)

Boþaltma havalimaný

GIG

148x74 mm

POSTA KOLÝLERÝ
..........................den

S.A.L.
CP 85
Uçakla Taþýnan Yüzey Postasý

Lisboa

...........................................................................için

Posta

Posta no
Yollama tarihi

RIO DE JANEIRO

Kap no

(Brésil)

Koli sayýsý

Uçuþ no
Aktarma havalimaný

Torbalarýn aðýrlýðý (kg)

Boþaltma havalimaný

GIG
PTLISA BRRIOA BCN5 0018 00210 0237

148x74 mm
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PROT MADDE TK IX
Kapalý Postalarýn Yollanmasý
1.
Madde TK 68.11' e aykýrý olarak, Bahama, Barbad ve Kanada, gidiþ
ve geliþte, koli torbalarýnýn ve koli kapsayan diðer kaplarýn aðýrlýklarýný 30
kilogramla sýnýrlandýrmaya yetkilidir.

MADDE TK 169
Barkodlarýn 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.

MADDE TK 170
Yol Kaðýtlarý
1Yüzeyden, SAL ile veya uçakla gönderilecek bütün koliler, gönderici
alýp verme merkezi tarafýndan bir CP 87 modeline uygun yol kaðýdýna
kaydedilir. Postanýn brüt aðýrlýðý her zaman CP 87 yol kaðýdýna
kaydedilmelidir.
2Yol kaðýdý, postayý oluþturan kaplardan birinin içine konur.
Gerektiðinde yol kaðýdý, deðer konulmuþ kolileri veya özel ulak kolileri
kapsayan torbalardan biri içerisine konur.
3Deðer konulmuþ koliler kapsayan postalara ait yol kaðýtlarý pembe
renkli bir zarf içerisine konulmalýdýr. Deðer konulmuþ koli, mühürlenmiþ veya
kurþunlanmýþ bir iç kabýn içinde ise pembe zarf bu kabýn dýþýna iliþtirilmelidir.
4Yol kaðýdý, basýlý metnin gerektirdiði þekilde bütün ayrýntýlarýyla
doldurulur.
5Belirlenmiþ iþletmeciler, yol kaðýtlarýnýn veya yol kaðýdý verilerinin
elektronik yolla iletilmesi konusunda karþýlýklý veya çok taraflý anlaþma
yapabilirler. Bu durumda, alýp verdikleri postalara CP 87 yol kaðýdý
eklenmesine gerek olmadýðý kararýna varabilirler.
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6Uçakla taþýnan servis kolileri ile savaþ esirleri ve sivil enternelere ait
koliler için uçak taþýma giderleri ilgili belirlenmiþ iþletmecilerin alacaðýna dahil
edilir.
7Özel anlaþma hariç, yüzey ve SAL yol kaðýtlarý her gönderici alýp
verme merkezi ve her varýþ alýp verme merkezi için yýllýk seri numarasýna
göre ayrý ayrý numaralandýrýlmalýdýr. Birden fazla yol kullanýldýðýnda
numaralandýrma, her yol için ayrý ayrý yapýlýr. Yýlýn son numarasý onu izleyen
yýlýn ilk yol kaðýdýnda gösterilmelidir. Posta iptal edildiðinde çýkýþ merkezi yol
kaðýdýnda posta numarasýnýn yanýna "Dernière dépêche - Son posta"
ibaresini yazar. Deniz ve hava yoluyla taþýmalarda duruma göre taþýyan
geminin adý veya kullanýlan uçak þirketi mümkün oldukça yol kaðýtlarýna
yazýlýr.
8Uçak kolileri bir ülkeden diðerine diðer kolilerle birlikte yüzeyden
gönderilirse, bunlarýn varlýðý CP 87 yol kaðýdýnda uygun bir notla gösterilir.
9Her deðer konulmuþ koli, yol kaðýtlarýnýn "Observations- Düþünceler"
sütununa "V" iþareti ile kaydedilir.
10Tekrar yollanan veya göndericiye iade edilen her koli, yol
kaðýtlarýnýn üzerinde "Observations - Düþünceler" sütununda "Réexpédié Tekrar yollanmýþ" veya "Retour - Ýade" ibaresi ile gösterilmelidir.
11Postayý oluþturan kaplarýn sayýsý ve ilgili belirlenmiþ iþletmeciler
arasýnda bu konuda bir baþka anlaþma yoksa iade edilecek kap sayýsý, yol
kaðýdý üzerine kaydedilmelidir. Özel anlaþma hariç, ayný postayý oluþturan
kaplar numaralandýrýlýr. Her kabýn seri numarasý CP 83 veya CP 84 etiketleri
üzerine yazýlýr.
12Sýnýrdaþ olmayan ülkeler arasýnda kapalý posta alýnýp verilmesi
halinde gönderici alýp verme merkezi, aracý belirlenmiþ iþletmecilerin her biri
için CP 88 özel yol kaðýdý düzenler. Bu merkez, bu yol kaðýdýna kolilerin
toplam sayýsý ile postanýn brüt aðýrlýðýný kaydeder. CP 88 yol kaðýdý, her
gönderici alýp verme merkezi ve aracý belirlenmiþ iþletmecilerin her biri için
yýllýk bir seri numarasýna göre numaralandýrýlýr. Ayrýca yol kaðýdý, ilgili
postanýn seri numarasýný taþýr. Yýlýn son numarasý onu izleyen yýlýn ilk yol
kaðýdýnda gösterilmelidir. Deniz yoluyla taþýmalarda CP 88 özel yol kaðýdýna
taþýyýcý geminin adý yazýlýr.
13Uçak kolisi yüzey yoluyla sevk edildiðinde, çýkýþ alýp verme merkezi
ilgili transit belirlenmiþ iþletmeciler için bir CP 88 özel yol kaðýdý düzenler.
14CP 88 özel yol kaðýdý, açýktan veya ilgili belirlenmiþ iþletmeciler
arasýnda uygun görülen bir tarzda ve gerektiðinde aracý belirlenmiþ iþletmeci
tarafýndan istenilen sayýda gönderilir.

L 19

YOL KAÐIDI
Yüzey

Gönderen Ýdare
Çýkýþ alýp verme merkezi

S.A.L
Uçak
Hareket tarihi

Varýþ alýp verme merkezi

Gemi

CP 87
Posta no

Torba Kaset Diðer Top
lar ler
lam

Postanýn brüt
aðýrlýðý

Postadaki kaplarýn
sayýsý

Postadaki kolilerin sayýsý

kg

Ýade edilecek
kaplarýn sayýsý

Kap dýþýndaki kolilerin
sayýsý

Boþ kaplarýn sayýsý

Yol kaðýdý no
(Birden fazla ise)

Uçuþ No (S.A.L. Ýçin)

CN 44 bülteni
postaya iliþiktir

Ýdarelerce borçlanýlan Ýdarelerce borçlanýlan
kara ve deniz hisseleri hava taþýma giderleri
Koli no

Çýkýþ merkezi

Varýþ ülkesi Aðýrlýk

Konulan

Sý ra no

deðer

1

3

2

5

6

DTS

DTS

4
Kg

g

Gönderici
idarece
karþý
idareye

Karþý
idarece
gönderici
idareye

Gönderici
idarece
karþý
idareye

8

7
DTS

DTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ön yüzün toplamý
Arka yüzün toplamý
Toplam
Toptan kayýt (varýþ ülkeleri için kolilerin özeti)
Kolilerin toplam sayýsý

Brüt aðýrlýk 1

Düþünceler

kg
Ödeme þartlý kolilerin varlýðý
1

Posta torbalarýnýn veya ayný tipteki kaplarýn aðýrlýðý dahil edilebilir ancak gemi veya uçak konteynerlerinin aðýrlýðý dahil edilmez

Çýkýþ alýp verme merkezi

Varýþ alýp verme merkezi

Tarih ve imza

Tarih ve imza

210 x 297 mm
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Karþý
idarece
gönderici
idareye

9
DTS

Düþünceler

10

Ayrýntýlý kayýt

Çýkýþ
merkezi

Koli no
Sý ra no

CP 87 (arka yüzü)

1

2

Varýþ ülkesi

Ýdarelerce borçlanýlan Ýdarelerce borçlanýlan
kara ve deniz hisseleri hava taþýma giderleri
Konulan Gönderici Karþý
Gönderici Karþý
Düþünceler
deðer
idarece
idarece
idarece
idarece
karþý
gönderici
karþý
gönderici
idareye
idareye
idareye
idareye

Aðýrlýk

3
Kg

4

5

g

DTS

6
DTS

9

8

7
DTS

DTS

DTS

10
DTS

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Ön yüze aktarýlacaktýr
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210 x 148 mm

Kaplarýn sayýsý

kg

Brüt aðýrlýk 1

Deniz transit

Aracý alýp verme merkezi
Memurun imzasý

Kap içindeki kolilerin sayýsý

Düþünceler

Postanýn varýþ merkezi

Postanýn izleyeceði güzergah

Tren no / Geminin adý

Hareket tarihi

Tarih

ÖZEL YOL KAÐIDI
Kolilerin Transit
Ücret Hisselerinin Kaydý

Posta no

No

Kap dýþýndaki kolilerin sayýsý

Bu aðýrlýða posta torbalarýnýn veya kaplarýnýn aðýrlýðý dahil edilebilir, ancak havayolu veya gemi konteynerlerinin aðýrlýðý dahil edilmez

1

Çýkýþ alýp verme merkezi
Memurun imzasý

Toplam

Deðer konulmuþ koliler

Deðer konulmamýþ koliler

Kolilerin türü

Kolilerin toplam sayýsý

Kara transit

Transit idare

Aracý alýp verme merkezi

Çýkýþ alýp verme merkezi

Gönderen Belirlenmiþ Ýþletmeci

CP 88

MADDE TK 171
CP 87 Yol Kaðýdýnýn Düzenlenmesi
12 ila 6’da belirtilen koliler dýþýnda, varýþ belirlenmiþ iþletmecilerine
gönderilen bütün koliler CP 87 koli yol kaðýdýna toptan kaydedilir. Torbalarýn
aðýrlýðý da dahil olmak üzere kolilerin toplam sayýsý ve aðýrlýðý yol kaðýdýnýn “
Inscription globale - Toptan kayýt” bölümünde belirtilir.
2Yeniden yollanan koliler, göndericisine iade edilen veya açýktan
transit olarak sevk edilen koliler uygun olan gider ve hisseler belirtilmek
suretiyle her zaman tek tek kaydedilir. Bu kolilerin sayýsý ve aðýrlýðý yol
kaðýdýnýn "Inscription Globale - Toptan kayýt" bölümünde belirtilen kolilerin
sayýsý ve aðýrlýðýna dahil edilmemelidir. Yol kaðýdýnýn "Toptan kayýt"
bölümünde yer alan kolilerin sayýsý ve brüt aðýrlýðý tekrar yollanan,
göndericisine iade edilen açýktan sevk edilen koliler dýþýndaki tüm kolileri
kapsar.
3Deðer konulmuþ kolilerde; uygun olan hisseler belirtilmeksizin tek
tek kaydedilir. Bu kolilerin sayý ve aðýrlýklarý, yol kaðýdýnýn " Inscription
Globale - Toptan kayýt" bölümünde belirtilen kolilerin toplam sayýsý ve
aðýrlýðýna dahil edilmelidir.
4Ýgili belirlenmiþ iþletmeciler, koli yol kaðýtlarýna ayrýntýlý kayýt sistemi
kullanmaya karar verdikleri taktirde, varýþ belirlenmiþ iþletmecisine
gönderilen tüm deðer konulmamýþ koliler, uygun olan
kara hissesi
belirtilmeksizin yol kaðýdýna tek tek kaydedilir. 2’de belirtildiði gibi, torbalarýn
aðýrlýðý da dahil olmak üzere, kolilerin numaralarý ve aðýrlýklarý koli yol
kaðýdýnýn " Inscription globale - Toptan kayýt" bölümündeki kolilerin sayýsý ve
toplam aðýrlýðýna dahil edilmelidir.
5Ödeme þartlý koliler “Inscription globale - Toptan kayýt" bölümünde
gösterilmelidir.
6Sözleþmenin 7.1 ve 2. Maddelerine göre hiçbir ücret alýnmasýný
gerektirmeyen servis kolileri ile savaþ esirleri ve sivil enternelere ait koliler,
yol kaðýdý üzerinde belirtilen kolilerin toplam sayýsý ve aðýrlýðýna dahil
edilmemelidir. Bu kolilerin uçakla yollanmasý için TK 170.6. Madde uygulanýr.

MADDE TK 172
Kolilere Ýliþkin Dokümanlarýn Yollanmasý
1Madde TK 122.1 ve 2’de öngörülen kolinin beraberindeki dokümanlar
ait olduðu koliye iliþtirilmelidir.
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CP 72 Koli yollama liyasý, kolinin üzerine yapýþtýrýlýr.

3CP 72 Koli yollama liyasý, kolinin üzerine yapýþtýrýlamýyorsa ya da
koliye bu liyasta yer almayan baþka dokümanlar iliþtirilecekse
bu
dokümanlar CP 91 yada CP 92 saydam gözlü yapýþkan zarflara konulmalýdýr.
Bu zarf koliye yapýþtýrýlmalýdýr.
4Gerektiðinde ödeme þartlý koliye ait havale formülleri ile ücret ödeme
bültenleri ve alma haberi de ayný þekilde gönderilir.
5Çýkýþ ve varýþ belirlenmiþ iþletmecileri, kolinin beraberinde bulunmasý
gereken belgelerin yol kaðýdýna iliþtirilmesi konusunda anlaþabilirler.
65’de öngörülen durumda, ilgili belirlenmiþ iþletmeciler yol kaðýdýnýn
ve kolinin beraberinde bulunmasý gereken belgelerin varýþ alýp verme
merkezine uçakla yollanmasý konusunda anlaþabilirler.
7Kolinin boyutlarý veya kolinin ambalajýnýn yapýsý nedeniyle CP 72 Koli
yollama liyasý veya saydam gözlü yapýþkan zarfýn koli üzerine
yapýþtýrýlmasýnýn uygun olmadýðý durumda, koli beraberinde bulunmasý
gereken belgeler, sýký bir þekilde koliye iliþtirilir.
8Saydam gözlü yapýþkan zarflarý kullanma imkaný bulamayan
belirlenmiþ iþletmeciler, koli beraberinde bulunmasý gereken belgeleri
saðlam bir þekilde koliye iliþtirerek yollamakta serbesttirler.
9Çýkýþ ve varýþ belirlenmiþ iþletmecileri, direkt postalarla alýnýp verilen
kolilerin beraberinde bulunmasý gereken belgeleri, kendilerince uygun
görülen diðer sistemlere göre yollamak için anlaþabilirler.
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230x155 mm

YOLLAMA BÜLTENÝ, GÜMRÜK DOKÜMANLARININ VS. YOLLANMASINA ÝLÝÞKÝN ZARF

CP 91
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170x130 mm

YOLLAMA BÜLTENÝ, GÜMRÜK DOKÜMANLARININ VS. YOLLANMASINA ÝLÝÞKÝN ZARF CP 92

MADDE TK 173
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 CP 83,CP 84 veya CP 85 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
iþletmeciler 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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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 iþletmecisi

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

ÇýkýþBelirlenmiþ Ýþletmecisi

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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PROT MADDE TK X
Postalarýn Yollanmasý
1Madde TK 173.1. hükümlerini göz önünde bulundurarak, Amerika
Birleþik Devletleri, Fransa, Yunanistan, Ýtalya, Senegal ve Tayland kapalý
uçak postalarýnýn sevkini sadece TK 173.4. maddede öngörülen þartlarda
saðlayacaklardýr.

MADDE TK 174
Uçak Postalarýnýn ve Uçakla Taþýnan Yüzey Postalarýnýn
(S.A.L.) Aktarýlmasý
1Ýlke olarak, ayný havaalanýnda taþýnmakta olan postalarýn
aktarýlmasý, aktarmanýn yapýldýðý ülke belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan
saðlanýr.
2Ayný uçak þirketinin birbirini izleyen iki hattýnda iþleyen uçaklar
arasýnda bu iþlem uygulanmaz.
32’de sözü edilen durumda, çýkýþ ve varýþ belirlenmiþ iþletmecileri ile
uçak þirketi daha önceden aralarýnda anlaþmýþlarsa, aktarmayý
gerçekleþtirecek uçak þirketi, gerektiðinde orijinal CN 38 veya CN 41 yerine
geçecek özel bir posta teslim bordrosu düzenlemeye yetkilidir. Ýlgili taraflar
izlenecek yöntem ve madde TK 176’ya göre kullanýlacak formül konusunda
karþýlýklý olarak anlaþýrlar.
4Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi isterse, postalar transit havaalanýnda iki
farklý uçak þirketi arasýnda direkt olarak aktarýlýr. Bununla birlikte ilgili uçak
þirketlerinin aktarma yapmayý kabul etmeleri ve transit belirlenmiþ
iþletmeciye önceden bilgi vermeleri gerekmektedir.
54’de sözü edilen durumda, çýkýþ ve varýþ belirlenmiþ iþletmecileri ile
uçak þirketleri daha önceden aralarýnda anlaþmýþlarsa, aktarmayý
gerçekleþtirecek uçak þirketleri gerektiðinde orijinal CN 38 veya CN 41 yerine
geçecek özel bir posta teslim bordrosu düzenlemeye yetkilidir. Ýlgili taraflar
izlenecek yöntem ve madde TK 176’ya göre kullanýlacak formül konusunda
karþýlýklý olarak anlaþýrlar.
62 ve 4’de öngörülen durumlarda, uçak postalarýnýn taþýnmasý için
öngörülen etiketlerden baþka, posta torbalarý CN 42 etiketini de taþýyabilirler.
7Bir belirlenmiþ iþletmeci çýkýþlý yüzey postalarýnýn baþka belirlenmiþ
iþletmeci tarafýndan uçakla ileriye tekrar yollanmasý halinde, bu tekrar
yollamanýn koþullarý ilgili belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda özel bir
anlaþmayla saðlanýr.
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148x90 mm

Posta

Doðrudan Aktarma

CN 42

MADDE TK 175
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 sevk edilmeleri
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.

MADDE TK 176
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 türlerine göre toptan olarak kaydedilir.
Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecileri isterse 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.
2CN 38 veya CN 41 bordrosunda yazýlý bilgilerde hata gören her aracý
veya varýþ merkezi bunlarý derhal düzeltir ve CP 78 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.
L 33

3Yollanan 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.

MADDE TK 177
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 CP 78 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 CP 78 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 CP 78 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 CP 78 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

Kaplarýn sayýsý

Boþalt- Postalarýn
ma
tarihi

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 iþletmecisi
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 iþletmeler 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 iþletmecisri için bir kopya,
- Varýþ belirlenmiþ iþletmecisi için veya postanýn aracý belirlenmiþ iþletmeci ile iletildiði
durumda aracý belirlenmiþ iþletmeci 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 belirlenmiþ iþletmecisine 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 TK 178
Kaza Halinde 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 iþletmecisine gönderilir. Dokümanlar en çabuk yoldan (uçak veya
yüzey) yollanýr.

MADDE TK 179
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
belirtilenden baþka bir havaalanýna indirilmesi halinde uçak þirketi bu postayý
derhal uðraðýn yapýldýðý Ülkenin belirlenmiþ iþletmecisi 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.
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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 TK 180
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

1.3

Postanýn varýþ ülkesine çabuk gönderilmesi yüzey yolundan
saðlanamýyorsa transit ülke belirlenmiþ iþletmecisi 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.
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.

MADDE TK 181
Deneme Bültenlerinin Düzenlenmesi
1Koli postalarýnda en uygun güzergah belirlemek için gönderici alýp
verme merkezi, CN 44 örneðine uygun bir deneme bültenini varýþ alýp verme
merkezine gönderebilir. Bu bülten, yol kaðýdýna iliþtirilmeli ve varlýðý yol kaðýdý
üzerinde belirtilmelidir. Postanýn geliþinde CN 44 formülünün eksik olduðu
görülürse varýþ merkezi ikinci bir nüsha düzenlemelidir. Varýþ merkezi
tarafýndan usulünce tamamlanan deneme bülteni en çabuk yoldan ya
belirtilen adrese yada bu olmadýðý taktirde bülteni düzenleyen merkeze iade
edilir.
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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 TK 182
Postalarýn Teslimi
1-

Yüzey kolileri

1.1

Ýlgili belirlenmiþ iþletmeciler arasýnda özel bir anlaþma hariç, postanýn
ilgili iki merkez arasýnda teslimi, bir CN 37 teslim bordrosu ile yapýlýr.

1.2

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.

1.3

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.

1.4

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.

1.5

Bazý belirlenmiþ iþletmeciler, kendi iç organizasyonlarý nedeni ile,CN
37 bordrolarýnýn mektup postalarý için ayrý, koli postalarý için ayrý
düzenlenmesini isteyebilir.

1.6

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 kolileri ve uçakla taþýnan yüzey postalarý (S.A.L.)

2.1

Havaalanlarýnda teslim edilecek postalara CN 38 teslim bordrosu
eklenir
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2.2

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.

2.3

CN 38 veya CN 41 bordrosunun bir nüshasý uçak þirketi veya yer
hizmetleriyle görevli þirket tarafýndan postalarýn teslimi karþýlýðýnda
imzalanarak gönderici merkezde kalýr.

2.4

CN 38 veya CN 41 bordrolarýnýn iki nüshasý yükleme havaalanýnda
postalarý taþýyan þirket tarafýndan saklanýr.

2.5

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.

2.6

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. 2.6.1 ve 2.6.2. de 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.

2.6.1

Uçak taþýma þirketleri tarafýndan kendilerine intikal ettirilen koli
postalarý için elektronik kabul sistemi kullandýklarýný açýklayan
belirlenmiþ iþletmeciler, 2.6’ da belirtildiði gibi CN 38 veya CN 41
formüllerinin imzalý nüshasý yerine, postayý alan belirlenmiþ
iþletmecinin uçak þirketine söz konusu postanýn kabulüyle ilgili
elektronik veri kaydýnýn bir örneðini verebilir.

2.6.2. Postalarýn ve kolilerin yollanmasý için EDÝ mesajlarýný kullanan
belirlenmiþ iþletmeciler 2.6’da belirtildiði gibi CN 38 veya CN 41
teslim bordrolarý yerine EDI mesajlarýný da kullanabilirler. CN 38 veya
CN 41 formüllerinin imzalý nüshasý yerine postayý alan belirlenmiþ
iþletmeci kabulle ilgili EDI mesajýný iletebilir..
2.7

Dokümaný düzenleyen merkezle onu alan merkez arasýnda CN 38
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veya CN 41 teslim bordrolarýnýn sistematik olarak yollanmasý için
elektronik mektup veya diðer uygun telekomünikasyon yöntemlerinin
kullanýlmasý için belirlenmiþ iþletmeciler kendi aralarýnda
anlaþabilirler.
2.8

Koliler 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 ülkesinin belirlenmiþ iþletmecisine de bir CN 38 ve CN 41 teslim
bordrosu düzenlenir.

3CN 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.
4Alýcý belirlenmiþ iþletmeciler, taþýyýcý servislerin kolileri yetkili bir
servise teslim etmeleri için özen gösterirler.
5Postalar iyi durumda teslim edilmelidir.. Bununla birlikte bir posta
hasar veya çalýnma nedeniyle reddedilemez.
6Deðer konulmuþ uçak kolilerini kapsayan torba ve diðer kaplarýn
aðýrlýðý CN 38 bordrosu üzerinde tek tek kaydedilir. Ayrýca “Observations Düþünceler “ sütununa V harfi konur.

L 42

L 43

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 TK 183
Postalarýn Kontrolü
1Bir postayý alan her merkez, derhal kaplarý ve kapamalarýný kontrol
eder. Bu merkez teslim bordrosu üzerinde kayýtlý postayý teþkil eden
torbalarýn çýkýþ ve varýþ yerlerini, sonra kolilerle bunlara eklenen çeþitli
belgeleri de kontrol eder. Bu kontroller mümkün oldukça karþýlaþtýrmalý olarak
yapýlýr.
2Varýþ merkezi, özellikle deðer konulmuþ koli kapsayan postalarý alýr
almaz postalarýn yollanýþ sýrasýna göre geliþlerini sýký bir kontrole tabi tutar.
3Kaplarýn açýlýþýnda kapama elemanlarý (sicim, kurþun, etiket) bir
arada kalmalýdýr; bu amaçla sicim yalnýz bir yerden kesilir.
4Görülen düzensizlikler bir CP 78 gerçekleme bülteni ile vakit
geçirmeden bildirilir. Varýþ alýp verme merkezi, düzenlenen ilk posta ile CP 78
bülteni göndermediði takdirde, aksi sabit oluncaya kadar, torbalarýn tümünü
ve kolileri iyi halde almýþ sayýlýr.
5Alýp verme merkezince yapýlan tespitler bir taþýma kuruluþunun
sorumluluðunu ortaya koyacaksa, bu tespitler mümkün oldukça adý geçen
kuruluþun temsilcisi ve postalarý alan ve düzensizlik olmadýðýný saptayan
transit veya varýþ belirlenmiþ iþletmecisi tarafýndan imzalanmýþ olmalýdýr. Bu
imzalý onay, gerek bir örneði kuruluþa verilen CP 78 gerçekleme bülteninde,
gerekse duruma göre, postanýn beraberinde bulunan CN 37, CN 41 veya CN
38 bordrolarýnda yer alabilir. Taþýyýcý servisi konusunda rezerv olmasý
halýnde, bu durum CN 37, CN 38 veya CN 41 üzerinde belirtilmelidir.
6Kontrol sýrasýnda herhangi bir düzensizliðin görülmesi, TK 135.3. ve
4. Maddelerinin uygulanmasý hariç, hiçbir zaman kolinin göndericiye iadesini
gerektirmez.

MADDE TK 184
Düzensizliklerin Saptanmasý ve Gerçekleme Bültenlerine
Uygulanacak Ýþlem
1Bir aracý merkez, bir postayý kötü durumda aldýðý takdirde, posta
kapsamýný kontrol etmeli ve kapsamýna dokunulmuþ olduðu sonucuna
varýrsa, postayý olduðu gibi yeni bir ambalaj içine koymalýdýr. Bu merkez esas
etiketteki bilgileri yeni etiket üzerine geçirmeli ve bu yeni etikete "Remballé à
... - ...... Merkezinde yeniden ambalajlanmýþtýr" ibaresi ile kendi tarih
damgasýný basmalýdýr. Duruma göre 4 veya 5 nüsha olarak düzenlenen ve biri
düzenleyen merkezde alýkonan CP 78 gerçekleme bülteni ile durum bildirilir.
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Bültenin diðer nüshalarý:
1.1

Postanýn alýndýðý alýp verme merkezine (2 nüsha)

1.2

Gönderici alýp verme merkezine (bu merkez postanýn teslim alýndýðý
merkez deðilse)

1.3

Varýþ merkezine (yeniden ambalajlanan postaya konularak)
gönderilir.

2Bir postanýn veya bu postayý teþkil eden bir yahut birkaç torbanýn
eksikliði ya da baþka bir düzensizlik halinde de durum 1 de belirtildiði þekilde
bildirilir. Bununla birlikte, aracý alýp verme merkezleri yol kaðýdýna iliþtirilen
belgeleri kontrol etmek zorunda deðildir.
3Varýþ alýp verme merkezi yol kaðýdýnda yanlýþlýklar veya eksiklikler
görürse gerekli düzeltmeleri derhal yapar. Ýlk kayýtlarý okunur durumda
býrakacak þekilde yanlýþ bilgileri çizer. Bu düzeltmeler iki memur önünde
yapýlýr; bariz bir hata olmadýkça bunlar ilk beyandan daha geçerlidir. Kap veya
kapama elemaný, kapsama dokunulmuþ olduðu veya baþka herhangi bir
düzensizlik yapýldýðý kanýsýný uyandýrdýðý takdirde, alýp verme merkezi ayný
þekilde tespitlere uygun iþlem yapar. Tespit edilen düzensizlikler duruma göre
4 veya 5 nüsha düzenlenen bir CP 78 bülteni ile çýkýþ merkezine hemen
bildirilir. Bu bültenin bir nüshasý, bülteni düzenleyen merkezde kalýr. Bültenin
diðer nüshalarý :
3.1

Gönderici alýp verme merkezine (iki nüsha)

3.2

Postanýn alýndýðý aracý alýp verme merkezine (posta doðrudan
alýnmamýþsa) gönderilir.

4Bir postayý teþkil eden bir veya birkaç torbanýn veya yol kaðýdýnýn
noksanlýðý 3 de belirtildiði þekilde bildirilir. Yol kaðýdýnýn çýkmamasý
durumunda varýþ alýp verme merkezi, bunun yerine bir yol kaðýdý
düzenlemelidir.
5Bir yüzey koli postasý veya uçak koli postasýnýn eksikliði en geç, eksik
postayý izleyen ilk posta alýndýðýnda bildirilir; ayný þekilde bir yüzey koli
postasý veya uçak koli postasýna ait bir veya birden çok torbanýn veya torba
dýþýndaki kolilerin eksikliði en geç bu postayý izleyen ilk posta alýndýðýnda
bildirilir.
6Yol kaðýdý baþýna 10 DTS'yi aþmayan hisselere iliþkin hata ve
eksikliklerde varýþ alýp verme merkezi düzeltme yapmama ve bir CP 78
bülteni düzenlememe yetkisine sahiptir.

L 45

7Gerçekleme bültenleri, tercihen telefaks yada diðer elektronik iletiþim
araçlarýyla yollanýr. Posta ile gönderiliyorsa, belirgin harflerle,” Bulletin de
vérification - Gerçekleme bülteni” yazýlý zarflar içinde en çabuk yoldan
gönderilir. Zarflar önceden basýlmýþ olabileceði gibi söz konusu ibareyi açýk
bir þekilde gösteren bir damga ile de iþaretlenebilir. Üye ülkeler veya
belirlenmiþ iþletmecilerin sorumluluðunu gerektiren deðer konulmuþ kolilere
iliþkin düzensizlikler mümkünse her zaman elektronik yollardan vakit
geçirilmeksizin bildirilir.
8Kendilerine CP 78 gerçekleme bülteni gönderilen merkezler, bunlarý
inceleyip ve gerekirse görüþlerini belirttikten sonra mümkün olduðu kadar
çabuk geri gönderir; bir nüshasýný saklar. Geri gelen bültenler ilgili olduklarý
yol kaðýtlarýna iliþtirilir. Yol kaðýdýnda yapýlan ve ispatý belgelere
dayandýrýlmayan düzeltmeler hükümsüz sayýlýr. Bununla birlikte, bu
gerçekleme bültenleri gönderildikleri tarihten itibaren bir ay içinde çýkýþ alýp
verme merkezine geri gönderilmezse aksi sabit oluncaya kadar usulünce
kabul edilmiþ sayýlýr.

MADDE TK 185
Kolilerin Aðýrlýk ve Boyutlarýna Ýliþkin Farklýlýklar
1Bariz bir hata hariç kolilerin aðýrlýk ve boyutlarýna iliþkin çýkýþ
merkezinin belirtmiþ olduðu veriler esas alýnýr.
2Deðer konulmamýþ kolilere iliþkin 1 kilogramýn altýndaki aðýrlýk
farklýlýklarý, gerçekleme bülteni düzenlemeyi veya kolilerin iadesini
gerektirmeyebilir.
3Dýþ durumu gerektirmedikçe aracý veya varýþ belirlenmiþ iþletmecisi
tarafýndan deðer konulmuþ kolilerde , belirtilen aðýrlýktan 10 gr yukarý veya
aþaðý aðýrlýk farklarý dikkate alýnmaz.

MADDE TK 186
Hasarlý veya Yetersiz Ambalajlanmýþ Kolinin Alýp Verme
Merkezi Tarafýndan Alýnmasý
1Hasarlý veya yetersiz ambalajlanmýþ bir koli alan her alýp verme
merkezi, gerekirse bu koliyi yeniden ambalajladýktan sonra ileri sevk eder. Ýlk
ambalaj, adres ve etiketler mümkün olduðunca korunmalýdýr. Yeniden
ambalajlamadan önce ve sonra kolinin aðýrlýðý, ambalaj üzerinde de
belirtilmelidir. Tarih damgasý tatbik edilmiþ yeniden ambalajlamayý
gerçekleþtiren memurlarca imzalanmýþ bu bilgilere " Remballé à...-...de
yeniden ambalajlanmýþtýr" ibaresi eklenir.
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2Kolinin durumu, kapsamýnýn çalýnmýþ veya hasarlý olabileceði
izlenimini veriyorsa durum gerçekleme bülteninde yeterince açýklanmýþ bir
notla gönderici alýp verme merkezine bildirilir. Ayrýca koli re'sen açýlýr ve
kapsamý tespit edilir. Bu kontrol sonucunda bir CN 24 tutanaðý
düzenlenmelidir. Bu tutanak 2 nüsha olarak düzenlenir. Birisi düzenleyen
merkezde kalýr. Diðer nüsha ise koliye iliþtirilir.
3Koli, kapsamýnýn tamamen veya kýsmen çalýndýðýný gösterir bir aðýrlýk
farklýlýðý gösteriyorsa 2 de belirtilen iþlem aynen yapýlýr.

MADDE TK 187
belirlenmiþ Ýþletmecilerin Sorumluluðunu Gerektiren
Düzensizliklerin Saptanmasý
1Bir postanýn geliþinde, bir veya birkaç kolinin eksik, çalýnmýþ veya
hasara uðramýþ olduðunu tespit eden her alýp verme merkezi aþaðýdaki gibi
iþlem yapar:
1.1

CP 78 gerçekleme bültenine veya CN 24 tutanaðýna, postanýn dýþ
ambalaj durumunu mümkün olduðu kadar ayrýntýlý bir þekilde yazar.
Geçerli bir olanaksýzlýk olmadýkça, kap, sicim, kapama mühür veya
kurþun ve etiket gerçekleme tarihinden itibaren altý hafta müddetle
saklanýr. Ýstendiði takdirde bunlar çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisine
gönderilir.

1.2

Son aracý alýp verme merkezi, gerektiðinde gönderici alýp verme
merkezine yollanan ayný posta ile gerçekleme bülteninin ikinci bir
nüshasýný gönderir.

2Varýþ alýp verme merkezi gerekli görürse masraflarý kendi belirlenmiþ
iþletmecisine ait olmak üzere çýkýþ alýp verme merkezine telekomünikasyon
yoluyla bilgi verebilir.
3Acil temas kurulacak alýp verme merkezleri söz konusu olduðunda bu
merkezlerin baðlý olduðu belirlenmiþ iþletmeciler, sorumluluklarýný gerektiren
düzensizlikler halinde nasýl hareket edileceði hususunda anlaþabilirler.

MADDE TK 188
Toptan Kayýtlý Sevkedilen Koli Postalarýnýn Kontrolü
1-

TK 183 dan TK 187’y e kadar olan Maddeler kapsamý çalýnmýþ veya
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hasara uðramýþ koliler ile yol kaðýdýna tek tek kaydedilmiþ olan kolilere
sadece uygulanýr. Diðer koliler ise kýsaca toptan kayýtlý olarak adlandýrýlýr.
2Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi, bazý koli türlerinde ayrýntýlý bilgi
verilmesini
ve CP 78 gerçekleme bültenleri ile CN 24 tutanaklarýnýn düzenlenmesini
sýnýrlamak için anlaþabilirler. Ayný anlaþma aracý belirlenmiþ iþletmecilerle de
uygulanabilir.
3Postada bulunan kolilerin sayýsý, yol kaðýdý üzerinde belirtilen
sayýdan farklý ise gerçekleme bülteninde, kolilerin toplam sayýsýný düzeltmek
yeterlidir.
4Yol kaðýdý üzerinde belirtilen postalarýn brüt aðýrlýðý, saptanan brüt
aðýrlýkla ayný deðilse, gerçekleme bülteninde postanýn brüt aðýrlýðýnýn
düzeltilmesi yeterlidir.
MADDE TK 189
Yanlýþlýkla Gelen Bir Kolinin Tekrar Yollanmasý
1Yanlýþlýkla gelen her koli en çabuk yoldan (uçak veya yüzey) gerçek
varýþ yerine gönderilir.
2Bu maddenin uygulanmasý sonucu yeniden yollanan her koli, gerçek
varýþ yerine sevkten doðan hisseler ile TK 136.4.3. Maddede belirtilen ücret
ve vergilere tabidir.
3Tekrar yollayan belirlenmiþ iþletmeci, durumu koliyi aldýðý belirlenmiþ
iþletmeciye bir CP 78 gerçekleme bülteni ile bildirir.
4Tekrar yollayan belirlenmiþ iþletmeci yanlýþ gelmiþ koliyi açýktan
transit gelmiþ gibi iþleme tabi tutar. Kendisine verilmiþ olan hisseler, tekrar
yollama giderlerini karþýlamaya yetmezse esas varýþ belirlenmiþ
iþletmecisine ve gerekirse, aracý belirlenmiþ iþletmecilere ilgili taþýma
hisselerinden dolayý alacak kaydeder. Daha sonra eksik kalan parayý, koliyi
kendine yanlýþ yollayan merkezin baðlý olduðu belirlenmiþ iþletmeciye borç
kaydeder. Bu hata göndericiden kaynaklanýyorsa bu tutar göndericiden alýnýr.
Bu borçlandýrma ve bunun nedeni bir gerçekleme bülteni ile bu merkeze
bildirilir.
54’de belirtilen sistemi uygulamak yerine alýcý belirlenmiþ iþletmeci,
koliyi yanlýþ gönderen belirlenmiþ iþletmeciden asýl varýþ ülkesine olan
yollama ücretini alabilir.
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MADDE TK 190
Boþ Kaplarýn Ýadesi
1Ýlgili 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 iade edilen
torbalarýn sayýsý, CP 87 yol kaðýtlarýna kaydedilmelidir.
2Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecileri boþ torbalarýn iadesi için özel postalar
düzenleyebilir. Bununla birlikte transit belirlenmiþ iþletmeci 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.
3Ýade, 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.
4Boþ torbalar, uygun paketler halinde rulo yapýlmalýdýr; gerektiðinde
tahta etiket, ayrýca, parþömen veya baþka saðlam bir maddeden yapýlmýþ bez
etiketler torbaya konulmalýdýr.
5Yüzey 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.
6Bir belirlenmiþ iþletmecinin yaptýðý kontrol, kendisine ait torbalarýn
gerekli olandan daha fazla bir süre içinde (gidiþ dönüþ) servislerine iade
edilmediðini ispatlarsa, bu belirlenmiþ iþletmecinin 7’de öngörülen torba
bedellerinin ödenmesini istemeye hakký vardýr. Bu ödeme, ancak ilgili
belirlenmiþ iþletmecinin eksik torbalarý geri gönderdiðini kanýtlayabilmesi
halinde reddedilebilir.
7Her 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.
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8Önceden anlaþmak kaydýyla, bir belirlenmiþ iþletmeci kendi uçak
postalarýnýn düzenlenmesinde varýþ belirlenmiþ iþletmecisine ait torbalarý
kullanabilir.
9Boþ kap postalarý, varýþ giderleri ödemesi gerektirmeyen mektup
postasý postalarý gibi iþlem görüp mektup postalarýna uygulanan transit
giderlerinin % 30'luk bir ödemesine tabi tutulur.
10Postayý gönderen belirlenmiþ iþletmeci, özel bir posta için kullanýlan
kaplarýn iade edilmesini isteyip istemediðini belirtme yetkisine sahiptir. Bu
durum, posta için kullanýlan koli yol kaðýdý üzerinde belirtilir.
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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 TM 200
Boþ Torbalarýn Ýadesi
(Mektup Postasý Tüzüðü)
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.
.....
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BÖLÜM M
HÝZMET KALÝTESÝNE YÖNELÝK HEDEFLER
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 iþletmecileri, 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 TK 191
Hizmet Kalitesine Yönelik Hedefler
1Üye ülkeler veya belirlenmiþ iþletmeciler, kendilerinin tespit ettiði
hizmet kalitesi hedefleri ile ilgili elde ettiði sonuçlarý kontrol etmelidir.

M1

BÖLÜM N

KARA VE DENÝZ HÝSSELERÝ
MADDE 33
Koli Postalarýnýn Kara ve Deniz Hisseleri
1Ýki belirlenmiþ iþletmeci arasýnda arasýnda alýnýp verilen koliler,
Tüzükte belirlenen koli ve kilogram baþýna hisselerin birleþmesiyle
hesaplanmýþ kara varýþ hisselerine tabidir.
1.1

Yukarýda belirlenmiþ hisseleri göz önünde tutarak, belirlenmiþ
iþletmeciler, Tüzükte belirtilen hükümlere uygun olarak, koli ve
kilogram baþýna ilave ücret almaya yetkilidirler.

1.2

1 ve 1.1 de belirtilen hisseler, Koli postasý tüzüðünde aksine bir
hüküm öngörülmedikçe, çýkýþ ülkesinin belirlenmiþ
iþletmecisince karþýlanýr.

1.3

Kara varýþ hisseleri, her ülkenin bütün topraklarý için
olmalýdýr.

ayný

2Ýki belirlenmiþ iþletmeci veya ayný ülkenin iki merkezi arasýnda
baþka bir veya birkaç belirlenmiþ iþletmecinin kara servisleri aracýlýðý ile
alýnýp verilen koliler, servislerinin karadan yollanmasýna katýldýðý
belirlenmiþ iþletmeciler adýna mesafe kademelerine göre Tüzükte
belirtilen kara transit ücretlerine tabidir.
2.1

Açýktan transit koliler için aracý belirlenmiþ iþletmeciler gönderi
baþýna Tüzükte belirtilen sabit bir ücret istemeye yetkilidirler.

2.2

Kara transit ücretleri, Koli postasý tüzüðünde aksine bir hüküm
öngörülmedikçe, çýkýþ ülkesinin belirlenmiþ iþletmecisince
karþýlanýr.

3-

Servisleri kolilerin denizden taþýnmasýna katýlan her belirlenmiþ
iþletmeci deniz hisselerini istemeye yetkilidir. Bu hisseler, Koli
postasý tüzüðünde aksine bir hüküm öngörülmedikçe, çýkýþ
ülkesi belirlenmiþ iþletmecisince karþýlanýr.

3.1

Kullanýlan her deniz servisi için deniz hissesi, mesafe
kademelerine göre Koli postasý Tüzüðü'nde belirtilmiþtir.

N1

3.2

belirlenmiþ Ýþletmeciler, 3.1’e göre hesaplanan deniz hissesini,
en çok %50 artýrabilirler. Buna karþýlýk isterlerse düþürebilirler.

PROT MADDE XIV
Ýstisnai Kara Varýþ Hisseleri
1.
Madde 34’e aykýrý olarak, Afganistan, koli baþýna ilave 7.50 DTS'lik
istisnai kara varýþ hissesi alma yetkisini saklý tutar.

PROT MADDE XV
Özel Tarifeler
1.
A.B.D, Belçika, Fransa ve Norveç, uçak kolileri için yüzey kolilerinden
daha yüksek kara hissesi almaya yetkilidir.
2.
Lübnan, 1 kilograma kadar olan koliler için 1-3 kilograma kadar olan
kolilere uygulanan ücreti almaya yetkilidir.
3.
Panama Cumhuriyeti, transit olarak uçak yoluyla (SAL) taþýnan
yüzey kolileri için kilogram baþýna 0.20 DTS almaya yetkilidir.
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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 TK 192
Saðlanan Hizmet Özelliklerine Göre Kara Varýþ Hisseleri
1-

Temel kara varýþ hisselerin düzeyi

1.1

2010-2013 yýllarý için, Sözleþmenin 33.1 maddesinde öngörülen
temel hisselerin düzeyi aþaðýda belirtilmiþtir:

1.1.1

Temel hisse, her ülke için koli ve kilogram baþýna en yüksek ücret
karþýlýðý kadar olmalýdýr. Bu hisseler, madde TK 193 gereði istenen
her türlü yýllýk enflasyon düzenlemesine ilave olarak, her belirlenmiþ
iþletmeci tarafýndan 2004 yýlý için belirlenen ücretlerin %71.4 oraný
esasýna göre hesaplanýr.

1.1.2

Bununla birlikte, yeni temel kara varýþ hissesi, koli baþýna 2,85 DTS
ve kilogram baþýna 0,28 DTS' den daha az olursa, 1.1.3’de belirtilen
tavan ücret saklý kalmak kaydýyla, söz konusu belirlenmiþ iþletmeci
N3

için uygulanabilir kara varýþ hissesi, en düþük evrensel bazlý kara
varýþ hisselerini hesaplamak için uygulanan koli baþýna 2.85 DTS ve
kilogram baþýna 0.28 DTS karþýlýðý ücret düzeyinde olacaktýr.
1.1.3

Bir belirlenmiþ iþletmeci temel kara varýþ hisselerini 1.1.2’de
belirtildiði þekilde uyguladýðýnda bu hisse, 5 kg’lýk bir koli için 0,425
olan koli ve kg baþýna hisse karþýlýðý bir tavan ücrete göre
hesaplanýr. 2004 yýlý için koli ve kg baþýna hisselerin toplamýnýn %
71,4’üne denk düþen deðer, 0,425 DTS’nin üstündeyse, temel kara
varýþ hissesi, koli ve kg baþýna ücretlerin % 71,4’ü oranýna göre
düzenlenecektir. 2004 yýlý için koli ve kg baþýna hisselerin toplamýnýn
% 71,4’üne denk düþen deðer, 0,425 DTS’nin altýndaysa temel kara
varýþ hisseleri madde 1.1.2 hükümlerine göre oluþturulacaktýr.

1.1.4

Kara varýþ hisselerinin belirlenmesi amacýyla, “belirlenmiþ iþletmeci”
terimi, baðýmsýz bir koli posta servisini iþleten her ülke veya toprakla
ilgili olarak kabul edilmektedir. Bir ülke veya topraðýn posta kolileri
hizmetinin baþka bir ülke veya topraðýn belirlenmiþ iþletmecisi
tarafýndan iþletilmesi durumunda, saðlanan hizmetin özelliklerinin
belirlenmesi ve bu hizmetin özellikleri temelinde kara varýþ
hisselerinin hesaplanmasý açýsýndan Sözleþme’nin 12. maddesi
gereði posta iþletmesini yaptýrdýðý belirlenmiþ iþletmecinin
bulunduðu ülke veya topraðýn parçasý olarak kabul edilir.

2-

Prim Ödemeleri

2.1

Sözleþme’nin 21.maddesinde belirtilen kayýp, çalýntý veya hasarlý
kolilerin sorumluluðunu zorunlu olarak kabul etmesi ve UPU S10d
standardýna uygun zorunlu barkod kullanýmýyla ilgili TK 162.1.madde
hükümlerine uymasý koþuluyla her belirlenmiþ iþletmeci, temel
hisselerin %40’ýna kadar prim alýnmasýna imkan saðlayan aþaðýda
1-4 arasýnda tanýmlanan hizmet özelliklerini yerine getirerek 1’de
sözü edilen temel hisseleri artýrabilir. Her belirlenmiþ iþletmecinin
prim alma imkaný olup, bu belirlenmiþ iþletmecinin kendine mahsus
bir hisse mi veya evrensel bazlý bir hisse mi uygulayýp
uygulamadýðýný bilmek gerekmektedir.

3-

Hizmet özelliklerinin tanýmý ve prim ödemeleri

3.1

Hizmet özelliði 1 : Kayýt ve izleme

3.1.1

UPU S10d standardýna uygun olarak barkodlu olarak gelen kolilerin
izleme ve kayýt bilgilerini saðlayan, zorunlu tüm izleme olaylarýyla
ilgili verileri iletmesine olanak saðlayan teknik donanýma sahip ve
madde TK 163.1.1’de tanýmlanan birleþik veri unsurlarý temelinde
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tüm belirlenmiþ iþletmecilere bu gibi verileri aktif olarak ileten her
belirlenmiþ iþletmeci, madde TK 164’de belirtilen sevk sürelerine
iliþkin yönlendirici hedeflere uygun olarak 1’de belirtilen temel
hisselerin %10 u karþýlýðýnda bir prim almaya hak kazanacaklardýr.
3.1.2

UPU S10d standardýna uygun olarak barkodlu olarak gelen kolilerin
izleme ve kayýt bilgilerini saðlayan ve EME ve EMF olaylarýyla ilgili
izleme verilerinin iletmesine olanak saðlayan teknik donanýma sahip
ve madde TK 163.1.2’de belirtilen birleþik veri unsurlarý ile
tanýmlamaya ve madde TK 164’de belirtilen sevk sürelerine iliþkin
yönlendirici performans hedeflerine uygun bu gibi verileri aktif olarak
ileten her belirlenmiþ iþletmeci, 1’de belirtilen temel hisselerin %5'i
oranýnda bir prim almaya hak kazanacaklardýr.

3.1.3

UPU S10d standardýna uygun olarak barkodlu olarak gelen kolilerin
izleme ve kayýt bilgilerini saðlayan, PREDES sürüm 2 ve RESDES
sürüm 1.1 mesajlarýný kullanarak postanýn seviyesine iliþkin bilgileri
iletmek için teknik donanýma sahip ve madde TK 163.2’de belirtilen
birleþik veri unsurlarý ile tanýmlamaya ve madde TK 164’de belirtilen
sevk sürelerine iliþkin yönlendirici performans hedeflerine uygun bu
gibi verileri aktif olarak ileten her belirlenmiþ iþletmeci, 1’de belirtilen
temel hisselerin %5'i oranýnda bir prim almaya hak kazanacaklardýr.

3.1.4

Madde 165.1.2'de tanýmlanan hedeflere ulaþan tüm belirlenmiþ
iþletmeciler, 1'de belirtilen temel hisselerin %5'i oranýnda bir prim
almaya hak kazanacaklardýr.

3.2

Hizmet özelliði 2 : Konutta teslim

3.2.1

Alýcýnýn adresine ilk teslim giriþiminde bulunan fakat adresinde
bulunamayan alýcýya adreste kimsenin bulunmamasý durumunda
ihbar býrakan belirlenmiþ iþletmeci ile ücret ve vergiye tabi gönderiler
için tahakkuk ettirilen ücret ve vergileri alýcýya doðrudan ödeme
imkaný veren ayrýca gönderiyi tam olarak teslim eden belirlenmiþ
iþletmeci, 1’de belirtilen temel hisselerin %5’i karþýlýðýnda bir prim
almaya hak kazanacaktýr.

3.3

Hizmet özelliði 5 : Teslim standartlarý

3.3.1

Sözleþmenin 20.1 ve 2.maddesi uyarýnca, Teslim standartlarý
rököyünde yer almasý için aþaðýdaki bütün bilgileri saðlayan
belirlenmiþ iþletmeci, 1’de belirtilen temel hisselerin % 10’i oranýnda
bir prim almaya hak kazanacaktýr.
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3.3.1.1 Teslim standartlarý rököyünün plan ve baþlýklarda belirtildiði þekliyle,
uçak veya yüzey kolileri için teslim standartlarý.
3.3.1.2 Uçak veya yüzey koliler için ortalama gümrükleme süresi göstergesi.
3.4

Hizmet özelliði 4: UPU Ýnternet yoluyla ortak reklamasyon sisteminin
kullanýlmasý

3.4.1

Bir belirlenmiþ iþletmeci, aþaðýda belirtilen koþullarýn tümünü yerine
getirilmesi þartýyla, 1'de belirtilen temel hisselerin %5'i oranýnda bir
prim almaya hak kazanacaktýr.

3.4.1.1 Belirlenmiþ iþletmeciler, MaddeTK145.8'e uygun olarak sistemi
kullanan diðer belirlenmiþ iþletmecilerle
tüm reklamasyonlarý
iþlemek için UPU Ýnternet yoluyla ortak reklamasyon sistemini
kullanýr ve TK 145.9'da belirtilen hedefe ulaþýr.
4-

Belirlenmiþ iþletmecilerin 2.1’de öngörülen asgari koþullarý yerine
getirmeleri koþuluyla, saðladýklarý hizmet özelliklerini geliþtirilmeleri
performanslarý temelinde olmaktadýr. UPU tarafýndan tanýnan fiþlerin
gerekli bilgileri taþýmadýðý durumda Uluslararasý Büro ilgili hizmet
özelliklerini saðlayýp saðlamadýklarýný ve prim kazanmaya hak
kazanýp kazanamayacaklarýný tespit etmek için ilgili belirlenmiþ
iþletmecilerin bilgisine baþvuracaktýr.

4.1

Hizmet özelliði 1 : Kayýt ve izleme

4.1.1

Gelen kolilerle ilgili EMC, EMD, EMH ve EMI olaylarýyla ilgili izleme
verilerini kesintisiz olarak karþý belirlenmiþ iþletmecilere ileten
belirlenmiþ iþletmeciler % 10 oranýnda bir prim alacaklardýr.

4.1.2

Ýlgili Devlet kaynaklý karþý hükümler ve hukuki zorunluluklar dýþýnda,
EMF verileri saðlanan gönderiler için EME olayý ile ilgili verileri karþý
belirlenmiþ iþletmeciye kesintisiz olarak ileten tüm belirlenmiþ
iþletmeciler % 5’lik prim alacaklardýr.

4.1.3 Alýnan PREDES mesajlarýna cevap olarak PREDES sürüm 2 ve
RESDES mesajlarýný karþý belirlenmiþ iþletmecilere kesintisiz olarak
ileten belirlenmiþ iþletmeciler %5’lik bir prim alacaklardýr.
4.1.4 EMD olayýna iliþkin verilerin iletilmesi için gelen kolilerin %90'ýnda
EMH ve/veya EMI olaylarýna iliþkin verileri karþý belirlenmiþ
iþlemecilere ileten tüm belirlenmiþ iþletmeciler, % 5'lik bir prim
alacaklardýr.
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4.2

Hizmet özelliði 2 : Konutta teslim

4.2.1

Uluslararasý Büro, bir belirlenmiþ iþletmecinin, 3.2.1’de sözü edilen,
hizmet özelliði 2’nin tanýmýnda amaçlanan þartlarý uygulayýp
uygulamadýðý hakkýndaki bilgileri isteyebilecektir. Ýlgili hizmet
özelliðini saðladýðýný belirten tüm belirlenmiþ iþletmecilerin,
uygulanabilir olmasý durumunda % 5’lik bir prim hakký vardýr.
belirlenmiþ iþletmecinin cevabýna raðmen, Posta Ýþletme Konseyi
rapor halinde ilgili belirlenmiþ iþletmecinin söz konusu prime hakký
olmadýðýna karar verebilir. Konu hakkýnda hiç bir bilgi vermeyen tüm
belirlenmiþ iþletmeciler, % 5’lik primden faydalanamayacaklardýr.

4.2.1.1 Hükümet veya kanun tarafýndan getirilen baðlayýcý kýsýtlamalar
nedeniyle 2 nolu hizmet özelliðinin uygulanmasýna sýnýrlama koyan
bir belirlenmiþ iþletmeci, Koli postasý rököyünde sýnýrlamanýn türüne
iliþkin bilgi yayýmlarsa %10 prim hakký kazanabilecektir. Ülkeler
tarafýndan verilen ve söz konusu Koli postasý rököyünde yer alan
bilgilerin doðruluðu konusunda diðer belirlenmiþ iþletmecilerin
þüpheleri olmasý halinde bu bilgiler Uluslararasý Büro tarafýndan
gözden geçirilebilir. Böyle durumda %10 prim kazanma hakkýný
yeniden gözden geçirilebilir.
4.3

Hizmet Özelliði 3 : Teslim standartlarý

4.3.1

Sözleþmenin 20.1 ve 2. maddelerinde belirtilen bütün bilgileri,
özellikle 3 no’lu hizmet özelliði tanýmý uyarýnca ortalama gümrükleme
süresinin belirtilmesini ve bunlara ait bilgilerin Teslim Standartlarý
Rököyünde yer almasýný saðlayan ve ayrýca bu bilgileri her yýl
güncelleyerek veya geçerliliðini onaylayarak en geç önceki yýlýn 31
aralýðýna kadar gümrükleme süresini bildiren bir belirlenmiþ iþletmeci,
% 5’lik primden faydalanacaktýr. Söz konusu rököyde tam bilgileri yer
almayan bir belirlenmiþ iþletmeci bu primden faydalanamayacaktýr.

4.4

Hizmet özelliði 4: UPU Ýnternet yoluyla ortak reklamasyon sisteminin
kullanýlmasý

4.4.1

Madde TK 145.8'e uygun olarak, sistemi kullanan diðer belirlenmiþ
iþletmecilerle tüm reklamasyonlarý iþlemek için UPU Ýnternet yoluyla
ortak reklamasyon sistemini kullanan ve TK 145.9'da belirtilen
performans hedefine eriþen her belirlenmiþ iþletmeci, % 5’lik bir
primden faydalanacaktýr.
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MADDE TK 193
Kara Varýþ Hisselerinin Deðiþtirilmesi
1Uygulamaya konulabilmesi için enflasyona baðlý olarak temel kara
varýþ hisselerinde artýþ isteyen her belirlenmiþ iþletmeciden, en geç önceki
yýlýn 31 aðustosuna kadar, isteðini kanýtlayan resmi tüketici fiyatlarý genel
endeksine uygun bir belgeyi Uluslararasý Büro' ya ulaþtýrmasý istenecektir.
Enflasyona dayalý kara varýþ hissesi artýrýmý, enflasyon oranýnýn
hesaplandýðý her yýl için hiçbir durumda % 5’in üzerinde olmayacaktýr.
belirlenmiþ iþletmeci, resmi kaynaðýný ve yayýnlanan belgenin orijinalindeki
kurumun adý ile varsayýlan dönemi belirtecektir. Bu süreye uyulmadýðý
takdirde, deðiþiklikler ancak izleyen yýlýn 1 ocaðýnda yürürlüðe girebilecektir .
Enflasyondan kaynaklanan her temel kara varýþ hissesi artýþý, ancak 1 Ocak'
ta yürürlüðe girebilir.
2Belirlenmiþ iþletmeciler 1 ocak ve 1 temmuz itibariyle saðlamayý
düþündükleri hizmet özelliklerini en geç önceki yýlýn 31 aðustosuna kadar
Uluslararasý Büroya bildireceklerdir. Yýllýk anket formunda hizmetlerinin
türünü belirtmeyen ve
saðlamayý düþündükleri hizmet özelliklerini
bildirmeyen belirlenmiþ iþletmeciler için olasý bu deðiþiklikler, hizmet
özelliklerinin saðlandýðý tarihten baðýmsýz olarak ancak izleyen yýlýn 1
Ocaðýnda yürürlüðe girecektir.
2.1
1 ocaktan itibaren uygulanabilir hizmet özellikleri temelinde kara varýþ
hisselerinin artýrýlmasý konusunda, uygun hizmet özellikleri en geç önceki
yýlýn 1 temmuzundan itibaren uygulamaya konulmuþ, iþletilebilir ve bu
tarihten sonra da sürekliliði saðlanmýþ olmalýdýr.
2.2
1 Temmuzdan itibaren uygulanabilir hizmet özellikleri temelinde kara
varýþ hisselerinin artýrýlmasý konusunda ise, uygun hizmet özellikleri en geç
ayný yýlýn 1 ocaðýndan itibaren uygulamaya konulmuþ, iþletilebilir ve bu
tarihten sonra da sürekliliði saðlanmýþ olmalýdýr.
2.3
Yeni hizmet özelliði konulmasý temelinde kara varýþ hissesi artýrýmý
isteyen ve bu hizmet özelliklerini belirtilen tarihte yürürlüðe koyamayan bir
ülke, durumu derhal Uluslararasý Büroya bildirir. Böyle bir durumda kara varýþ
hissesi artýrýmý uygulanmaz.
2.4
Uluslararasý Büro, hizmet özelliklerinin saðlanýp saðlanmadýðýný ve
belirlenmiþ iþletmecilerin bu maddede belirtilen gereklilikleri yerine getirip
getirmediðini kontrol eder.
3.
Primlerle iliþkili olarak hizmet özellikleri temeline dayalý kara varýþ
hisselerindeki deðiþiklikler, 1 Ocak ve 1 temmuz olmak üzere yýlda iki defa
uygulanabilir. Uluslararasý Büro, belirlenmiþ iþletmecilerin almayý istedikleri
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yeni primler nedeniyle 1 Temmuz’dan itibaren kara varýþ hisselerine
getirilmesi öngörülen tüm deðiþiklikler dahil, tüm belirlenmiþ iþletmecilere
uygulanan kara varýþ hisselerini en geç önceki yýlýn 30 Eylülüne kadar bildirir.
Uluslararasý Büro 1 Temmuz’dan itibaren uygulanacak kara varýþ
hisselerindeki her deðiþikliði en geç 31 Mart tarihinde tüm belirlenmiþ
iþletmecilere tekrar bildirir.
4- Belirlenmiþ iþletmecilerin isteðiyle, kara varýþ hisselerindeki indirim
1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz veya 1 Ekim'de yürürlüðe girebilir. Bu durum,
Uluslararasý Büro tarafýndan gecikmeksizin belirlenmiþ iþletmecilere bildirilir.
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MADDE 31
Transit Giderleri
1Ýki belirlenmiþ 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 TK 194
Kara Transit Hisseleri
1Sözleþmenin 33.2 Maddesinde belirtilen kara transit hisselerinin
hesaplanmasýnda uygulanan mesafe kademesine göre kilogram baþýna
ücretler þöyledir:
1.1

1500 km ye kadar her kg ve km baþýna 0,200 DTS

1.2

5000 km ye kadar her kg ve her ilave km baþýna 0,140 DTS

1.3

Her kg ve her ilave km baþýna 0,100 DTS

1.4

Mesafe ücreti, her basamaðýn ortalama deðerinden itibaren 100 km
lik mesafe basamaðýna göre hesaplanýr.

2Açýktan transit koliler için aracý atanmiþ ÝþletmecÝler, gönderi baþýna
0.40 DTS'lik götürü bir hisse istemeye yetkilidirler.
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PROT MADDE TK XII
Ýstisnai Kara Transit Hisseleri
1Aþaðýdaki tabloda gösterilen ülkeler, bu tabloda gösterilen ve TK
194.1. Maddede belirtilen transit hisselerine eklenen istisnai kara transit
hisselerini geçici olarak almaya yetkilidir.
Sýra
No.

Yetkili Ülkeler

Ýstisnai kara transit hisse tutarý
Koli baþýna
ücret

Posta brüt aðýrlýðýnýn
kg baþýna ücreti

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

Afganistan
Amerika

0,48

0,45
Mesafe basamaðýna göre:
600 km'ye kadar
0,10
600'den 1000 km'ye kadar
0,18
1000'den 2000 km'ye kadar
0,25
2000'in üstündeki her 1000 km 0,10
3
Bahreyn
0,85
0,55
4
Þili
0,21
5
Mýsýr
0,40
6
Fransa
1,00
0,20
7
Yunanistan
1,16
0,29
8
Hong Kong
0,12
9
Hindistan
0,40
0,51
10
Malezya
0,39
0,05
11
Rusya
0,77
TK 194.1'in 3. sütununda söz
konusu mesafe için belirtilen
kg baþýna tutarýn iki katý
12
Singapur
0,39
0,05
13
Sudan
1,61
0,65
14
Suriye
0,65
15
Tayland
0,27
--------------------------------------------------------------------------------------------------2Finlandiya, TK 194. Maddede belirtilen kara transit hisselerini % 50
oranýnda artýrma hakkýný saklý tutar.

N 11

MADDE TK 195
Kara Transit Hisselerinin Uygulanmasý
1-

Aþaðýda belirtilen hallerde:

1.1

Ayný þehirde hizmet veren iki havaalaný arasýnda uçak postalarýnýn
aktarýlmasýnda;

1.2

Ayný þehirde bulunan bir antrepo ile havaalaný arasýnda postalarýn
taþýnmasýnda ve bu postalarýn ileri sevk edilmeleri için iadesinde
hiçbir kara transit hissesi alýnmaz.

2Taþýmaya katýlan ülkelerden her biri, her koli için hesaba alýnan
mesafe kademesinde bulunan kara transit hisselerini istemeye yetkilidir. Kara
yolunun bulunmamasý halinde sadece TK 194.2 Maddede belirtilen götürü
ücret uygulanýr.
3Ayný limana veya havaalanýna gelen ve buradan yeniden gönderilen
açýktan transit postalarýn, gerektiðinde depolamadan sonra aracý bir ülkenin
posta servisleri tarafýndan ileri sevkedilmesi (kara yolu olmayan transit), kara
transit hisseleri hariç tutulmak kaydýyla sadece TK 194.2, Maddede belirtilen
koli baþýna götürü ücrete tabidir.
4Sözleþmenin TK 161.3 Maddesi uyarýnca, bir yabancý taþýma
servisince kara taþýmacýlýðýna katýlmamýþ bir ülkenin topraðýndan geçirilirse
bu þekilde sevk edilen koliler kara transit hisselerine tabi tutulmaz.

MADDE TK 196
Deniz Hissesi
1Sözleþmenin 33.3 Maddesinde belirtilen deniz hisselerinin
hesaplanmasýnda uygulanan mesafe kademesine göre kilogram baþýna
ücretler þöyledir:
1.1

1000 deniz miline (1852 metre) kadar her kg ve her deniz mili baþýna
0.070 DTS

1.2

2000 deniz miline kadar her kg ve her ilave deniz mili baþýna
0.040 DTS

1.3

4000 deniz miline kadar her kg ve her ilave deniz mili baþýna
0.034 DTS
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1.4

10 000 deniz miline kadar her kg ve her ilave deniz mili baþýna
0.022 DTS

1.5

Her kg ve her ilave deniz mili baþýna 0.015 DTS

1.6

Mesafe ücreti, her basamaðýn ortalama deðeri temelinde 100 deniz
millik mesafe basamaðýna göre hesaplanýr.

PROT MADDE TK XIII
Deniz Hisseleri
1Aþaðýdaki ülkeler TK 196. Maddede öngörülen deniz hisselerini en
fazla %50 oranýnda artýrma hakkýný saklý tutarlar: Almanya, ABD, Arjantin,
Antigua ve Barbuda, Bahama, Bahreyn Krallýðý, Bangladeþ, Barbad, Belçika,
Belize, Brezilya, Brunei Darussalam, Kanada, Þili, Kýbrýs, Komor, Kongo
Cumhuriyeti, Danimarka, Cibuti, Dominik, Birleþik Arap Emirlikleri, Ýspanya,
Finlandiya, Fransa, Gabon, Gambia, Ýngiltere ve Kuzey Ýrlanda Birleþik
Krallýðý ve Birleþik Krallýða baðlý denizaþýrý topraklar, Yunanistan, Grönad,
Güyan, Hindistan, Ýtalya, Jamaika, Japonya, Kenya, Kiribati, Madagaskar,
Malezya, Malta, Moris, Nijerya, Norveç, Umman, Uganda, Pakistan, Papua
Yeni Gine, Hollanda, Portekiz, Katar, Sen Kristof ve Nevis, Sen Lusi, Sen
Vensan ve Grönadin, Salamon Adalarý, Seyþel, Sierra Leone, Singapur,
Ýsveç, Tanzanya Birleþik Cumhuriyeti, Tayland, Trinite ve Tobago, Tuvalu,
Ukrayna, Vanuatu, Yemen ve Zambiya.

MADDE TK 197
Deniz Hissesinin Uygulanmasý
1Gerektiðinde iki üye ülke arasýnda uygulanacak deniz hisselerinin
tutarýný saptamaya yarayan mesafe kademeleri ortalama aðýrlýklý mesafe
esasýna göre hesap edilir. Bu mesafe, iki üye ülkenin karþýlýklý limanlarý
arasýnda taþýnan postalarýn aðýrlýðýna göre belirlenir.
2Ayný koliler için kara taþýmasýna iliþkin hisse alýnýyorsa bir üye ülkenin
iki limaný arasýnda yapýlan deniz taþýmasýna iliþkin ayrýca deniz hissesi
alýnmayabilir.
3Aracý belirlenmiþ iþletmeciler veya servislerinin deniz hissesi, kolinin
bir deniz yoluyla taþýnmasý halinde sadece uçak kolilerine uygulanýr. Çýkýþ ve
varýþ belirlenmiþ iþletmecileri tarafýndan saðlanan her deniz hizmeti bu
bakýmdan aracý servis sayýlýr.
4-

Artýrma halinde bu artýrma deniz taþýmasýný yapan servislerin baðlý
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olduðu üye ülke çýkýþlý kolilere de uygulanmalýdýr. Bununla birlikte bu
zorunluluk bir üye ülke ile o ülkenin uluslararasý iliþkilerini saðladýðý topraklar
arasýndaki liþkilerde uygulanmadýðý gibi bu topraklar arasýndaki iliþkilerde de
uygulanmaz.
5-

Madde TK 193, deniz hisselerinin deðiþmesi durumunda uygulanýr.

MADDE TK 198
Sevk Yolundaki Beklenmedik Deðiþiklikler Sonucu Yeni
Hisselerin Uygulanmasý
1Zorlayýcý nedenler veya diðer beklenmedik olaylar bir belirlenmiþ
iþletmeciyi, kendine ait koliler için kara veya deniz taþýmalarýnda ek giderlere
yol açan yeni bir sevk yolunu kullanmaya zorlayabilir. Böyle bir durumda, koli
postalarýnýn veya açýktan transit kolilerin ülkesi tarafýndan transit olarak
sevk edileceði belirlenmiþ iþletmecilerin tümüne telekomünikasyon yoluyla
vakit geçirilmeksizin bildirilmesi zorunludur. Bu bilginin yollanmasýný takip
eden 5. günden itibaren aracý belirlenmiþ iþletmeciler, yeni yola ait kara veya
deniz hisselerini çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisinin hesabýna dahil etmeye
yetkilidir.

MADDE TK 199
belirlenmiþ Ýþletmecilerce Ücretlendirmede
Dikkate Alýnan Posta Aðýrlýklarý
1Varýþ veya transit belirlenmiþ iþletmecilerinin ücretlendirmede
postalarýn brüt aðýrlýðýna, kaplarýn (posta yollama kabý, posta torbalarý, vs.)
aðýrlýðý dahil edilmelidir. Deniz veya uçak yoluyla taþýnmasý halinde
konteyner aðýrlýðý dahil edilmez. Bununla birlikte, çýkýþ ve varýþ belirlenmiþ
iþletmecileri karþýlýklý olarak CP 87 veya CP 88 koli yol kaðýtlarýný doldururken
kullandýklarý kayýt yöntemi ne olursa olsun, net aðýrlýklarýn kullanýmý
konusunda anlaþabilirler.

MADDE TK 200
Hisselerin Daðýlýmý
1Hisselerin ilgili belirlenmiþ iþletmecilere daðýlýmý ilke olarak koli
baþýna yapýlýr.
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PROT MADDE TK XIV
Ek Hisseler
1Denizaþýrý Fransýz bölgeleri ile Mayot Topluluðu ve Sen Piyer ve
Mikelon varýþlý yüzey veya uçak ile gönderilen her koli, en fazla ilgili Fransýz
hissesine eþit kara varýþ hissesine tabidir. Böyle bir koli Fransýz
topraklarýndan transit yollandýðý takdirde, aþaðýdaki ek ücret ve hisselerin
ayrýca alýnmasýný gerektirir.
1.1

Koli “Yüzeyden”

1.1.1

Fransýz kara transit hissesi,

1.1.2

Sözkonusu bölge toprak ve topluluklarýn her birinden Fransýz
topraklarýný ayýran uzaklýk kademesine uygun Fransýz deniz
hissesini;

1.2

Uçak kolileri

1.2.1
1.2.2

Açýktan transit koliler için Fransa kara transit hissesi,
Söz konusu bölge, toprak ve topluluklarýn her birinden Fransýz
topraklarýný ayýran uçak postasý uzaklýðý karþýlýðý uçak taþýma
giderlerini.

2Mýsýr ile Sudan TK 194. Maddede öngörülen kara transit hissesine ek
olarak Shallal (Mýsýr) ve Wadi Halfa (Sudan) arasýndaki Nasser Gölü'nden
transit geçen her koli için 1 DTS'lik ilave ücret almaya yetkilidir.
3Danimarka ile Feroe Adalarý veya Danimarka ile Grönland arasýnda
transit yollanan her koli aþaðýdaki ek hisselerin alýnmasýný gerektirir:
3.1

Yüzey kolileri

3.1.1

Açýktan transit koliler için Madde TK 194.2' de belirtilen götürü hisse

3.1.2

Danimarka kara transit hissesi

3.1.3

Danimarka ile Feroe Adalarý veya Danimarka ile Grönland'ýn herbirini
birbirinden ayýran uzaklýk kademesinin karþýlýðý Danimarka deniz
hissesi;

3.2.

Uçak ve S.A.L. kolileri

3.2.1. Açýktan transit koliler için Madde TK 194.2' de belirtilen götürü hisse

N 15

3.2.2. Transit uçak postalarýnýn iþleme giderleri
3.2.3. Danimarka ile Feroe Adalarý veya Danimarka ile Grönland'ýn herbirini
birbirinden ayýran uçak postasý uzaklýðý karþýlýðý uçak taþýma
giderleri.
4Þili belirlenmiþ iþletmeci, Pak Adasý varýþlý kolilerin taþýnmasý için
kilogram baþýna en çok 2.61 DTS ilave hisse almaya yetkilidir.
5Portekiz ile Mader ve Açor özerk bölgeleri arasýnda transit olarak
yüzey yoluyla veya havayoluyla sevk edilen her koli, aþaðýdaki hisse ve ek
ücretlerin alýnmasýný gerektirir.
5.1

Yüzey kolileri

5.1.1

Portekiz kara transit hissesi;

5.1.2

Portekiz'i söz konusu her özerk bölgeden ayýran uzaklýk kademesine
ait Portekiz deniz hissesi;

5.2

Uçak kolileri

5.2.1

Portekiz kara transit hissesi;

5.2.2

Portekiz ile söz konusu özerk bölgelerin herbiri arasýnda uçak postasý
mesafesi karþýlýðý uçak taþýma giderleri.

6Aland Adalarý varýþlý her koli, Finlandiya'nýn kara varýþ hissesine ek
olarak aþaðýdaki ek ücretlere de tabidir.
6.1

Koli "Yüzeyden “

6.1.1

Madde 194'e uygun olarak açýktan yollanan kolilere uygulanan koli
baþýna sabit ücrete göre hesaplanmýþ hisse;

6.1.2

Finlandiya kara transit hissesi;

6.1.3

Aland Adalarýný Finlandiya'daki alýp verme merkezinden ayýran
mesafe kademesine uygun Finlandiya deniz hissesi

6.2

Uçak kolileri

6.2.1

Madde 194'de belirtilen koli baþýna sabit ücrete göre hesaplanmýþ
hisse;
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6.2.2 Aland Adalarýný Finlandiya'daki alýp verme merkezinden ayýran
mesafe kademesine uygun uçak taþýma giderleri.
7Madde 33.3.2 hükümlerini tamamlayýcý olarak, Tayland belirlenmiþ
iþletmeci her bir kg ve mesafe kademesi baþýna 0,28 DTS'lik ek deniz hissesi
almaya yetkilidir.

MADDE TK 201
Postanýn Çýkýþ Belirlenmiþ Ýþletmecileri Tarafýndan Diðer
Belirlenmiþ Ýþletmeci Hesabýna Aktarýlacak Hisse ve Ücretler
1Kapalý postalarla alýp verme halinde postanýn çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisi, varýþ belirlenmiþ iþletmecisi veya aracý belirlenmiþ iþletmeciyi,
Sözleþmede veya son Protokolünde izin verilen istisnai hisseler dahil, kara ve
deniz hisseleriyle alacaklandýrýr.
2Açýktan transit alýp verme halinde postanýn çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisi:
2.1

1'de belirtilen kendi hisseleri ile daha sonraki aracý belirlenmiþ
iþletmeci ve kolinin varýþ belirlenmiþ iþletmecisine ait hisselerinden
dolayý postanýn varýþ belirlenmiþ iþletmecisini;

2.2

Uçak kolilerinin ileri yollanmasý sonucu alýnmasý gereken uçak
taþýma giderleri karþýlýðý tutardan dolayý postanýn varýþ belirlenmiþ
iþletmecisini;

2.3

1'de belirtilen hisselerden dolayý postanýn varýþ belirlenmiþ
iþletmecisinden önceki aracý belirlenmiþ iþletmecileri alacaklandýrýr.

3Kapalý transit postalarýnýn iþleme giderleri postalarýn çýkýþ belirlenmiþ
iþletmecisine aittir. Kilogram baþýna 0.195 DTS ücret uygulanýr.
4Ayný havaalaný içerisinde, birden fazla çeþitli hava servislerinin
kullanýldýðý uçak kolilerin yol aktarmasý ücretsiz yapýlýr.

MADDE TK 202
Göndericiye Ýade veya Yeniden Yollama Durumunda Hisse,
Ücret ve Vergilerin Daðýlýmý ve Geri Alýnmasý
1Hisse, ücret ve vergiler göndericiye iade veya yeniden yollama
sýrasýnda ödenmemiþse, iade eden veya yeniden yollayan belirlenmiþ
iþletmeci aþaðýda belirtildiði gibi iþlem yapar.
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2Kapalý posta olarak alýp verme durumunda, koliyi iade eden veya
yeniden yollayan belirlenmiþ iþletmeci, postanýn varýþ belirlenmiþ
iþletmecisinden aþaðýdaki hisseleri alýr:
2.1

Kendisine veya aracý belirlenmiþ iþletmecilere ait hisseler;

2.2

Açýktan transitlik görevi yapmasýndan doðan kendisine ait ücret ve
vergiler.

3Kapalý posta içerisinde koliyi iade eden veya yeniden yollayan
belirlenmiþ iþletmeci aracý belirlenmiþ iþletmecilere ait hisselerden dolayý bu
belirlenmiþ iþletmecileri alacaklandýrýr.
4.
Açýktan transit alýp verme halinde, aracý belirlenmiþ iþletmeci, 2'de
belirtilen tutarlarý koliyi iade eden veya yeniden yollayan belirlenmiþ iþletmeci
tarafýndan borçlandýrýlýr. Bu belirlenmiþ iþletmeci, koliyi teslim edeceði
belirlenmiþ iþletmeciyi borçlandýrmak suretiyle
iade
veya yeniden
yollamadan doðan ve alacaðý olan tutar karþýlýðý kendisini alacaklandýrýr. Bu
iþlem, gerekirse her aracý belirlenmiþ iþletmeci için tekrarlanýr.
5Uçak yoluyla göndericiye iade edilen veya yeniden yollanan kolilerin
uçak taþýma giderleri, iade veya yeniden yollamayý isteyen ülke belirlenmiþ
iþletmecisinden tahsil edilir.
6Yanlýþlýkla gelen kolilerin yeniden yollanmasý durumunda, hisse
ücret ve vergilerin daðýlýmý ve geri alýnmasý TK 189.4 Maddeye uygun olarak
yapýlýr.
7Taþýma sýrasýnda yolu deðiþtirilen uçak koli postalarýnýn uçak taþýma
giderleri TK 203 ve TK 205'e göre ödenir.
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BÖLÜM O

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.
3-

Bütün 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.
5-7 için Mektup Postasý El Kitabýna bakýnýz.

MADDE TK 203
Uçak Taþýma Giderlerinin Hesaplanmasý
1Uçak postalarýna iliþkin uçak taþýma giderleri, bir yandan gerçek
temel ücrete ve "Hava Postalarý Uzaklýk Listesi"nde kilometre olarak belirtilen
uzaklýklara, diðer yandan bu postalarýn brüt aðýrlýðýna göre hesaplanýr.
Gerçek temel ücret Sözleþmenin 32.1. Maddesinde belirtilen ücretten aþaðý
veya buna eþit olmalýdýr.
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2Aracý belirlenmiþ iþletmeciye ödenecek açýktan gönderilen uçak
kolilerinin uçak taþýmasýndan doðan giderler, prensip olarak, 1 de gösterildiði
þekilde, ancak her varýþ ülkesi için her yarým kilogram baþýna tespit edilir.
Bununla birlikte, bu kolilerin varýþ ülkesi topraklarý üzerinde birden fazla
duraklarý olan bir veya birden fazla hattan yararlanýlýyorsa , taþýma giderleri
bir aðýrlýklý ortalama ücret esasý üzerinden hesaplanýr. Bu ücret, her durakta
indirilen kolilerin aðýrlýðý göz önünde bulundurularak belirlenir. Ödenecek
giderler, her koli için her birinin aðýrlýðý bir üst yarým kilograma yuvarlatýlmak
suretiyle hesaplanýr.

MADDE TM 235 (Mektup Postasý Tüzüðü)
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
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"Hava Postalarý Uzaklýk Listesi"nde kilometre olarak belirtilen uzaklýklara,
diðer yandan bu postalarýn brüt aðýrlýðýna göre hesaplanýr. Toplayýcý
torbalarýn aðýrlýðý, gerekirse, dikkate alýnmaz.
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,
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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.

MADDE TK 204
Kaybolan veya Ýmha Edilen Uçak Kolilerine Ýliþkin
Uçak Taþýma Giderleri
1Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi uçakta meydana gelen bir kaza veya
hava taþýma iþletmesinin sorumluluðunu gerektiren herhangi bir neden
sonucunda kaybolan veya imha edilen uçak kolilerinin uçak taþýma
giderlerinden muaf tutulur. Bu muafiyet, kullanýlan yolun tamamý için olduðu
kadar herhangi bir bölümü için de uygulanýr.

MADDE TM 238 (Mektup Postasý Tüzüðü)
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.
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.
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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

6
kg

Toplamlar
210x297 mm
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Koli postasý
7

g

kg

g

MADDE TK 205
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.
22.1

Çýkýþ belirlenmiþ iþletmecisi;
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;
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 iþletmeci 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 TK 206
Boþ Torbalarýn Uçak Taþýma Giderlerinin Ödenmesi
1Boþ torbalarýn uçak taþýma giderleri, boþ torbalarýn ait olduðu
belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan ödenir.
2Boþ torba postalarýnýn uçak taþýma giderleri için uygulanan en yüksek
ücret, Sözleþmenin 32.1. maddesi hükümlerine uygun olarak tespit edilen
ücretin %30'u oranýndadýr.
O7

BÖLÜM P
HESAPLARIN DÜZENLENMESÝ VE ÖDENMESÝ
MADDE 207
Hesaplarýn Düzenlenmesi
1Her belirlenmiþ iþletmeci, her ayýn veya her üç ayýn sonunda, yalnýz
bir ve ayný belirlenmiþ iþletmeciden alýnan bütün gönderiler için, her gönderici
merkeze ve her postaya göre kendi alýp verme merkezlerine bir CP 94
cetvelini ivedilikle düzenlettirir:
2CP 88 veya CP 87 yol kaðýtlarýnýn düzeltilmesi halinde, gönderici
veya alýcý alýp verme merkezince düzenlenen CP 78 gerçekleme bülteninin
numara ve tarihi CP 94 cetvelinin "Observations - Düþünceler" sütununda
belirtilir.
3-

CP 94 cetveli bir CP 75 hesabýnda özetlenir.

4Bir önceki yýldan net bir alacak bakiyesi olan belirlenmiþ iþletmeciler,
aylýk, üç aylýk, altý aylýk veya yýllýk bir döneme göre ödenmesini seçebilirler.
Yapýlan bu seçim 1 Ocak'tan itibaren baþlamak üzere bir takvim yýlý yürürlükte
kalýr.
5Belirlenmiþ iþletmeciler ya doðrudan faturalama, yada karþýlýklý takas
sistemini kullanmaya yetkilidirler.
6Doðrudan faturalama sistemi çerçevesinde, CP 75 hesaplarý
doðrudan ödenecek fatura yerine kullanýlýr. Yol kaðýdý bulunmaksýzýn CP 94
cetvelleri beraberinde bulunan CP 75 hesabý, en çabuk yoldan, aylýk, üç aylýk,
altý aylýk veya yýllýk olarak kabul edilmesi ve ödenmesi için ilgili belirlenmiþ
iþletmecilere gönderilir. Bu gönderme iþlemi, ait olduðu dönemin son yol
kaðýdýnýn geliþini takip eden iki ay içerisinde yapýlmalýdýr.
7Borçlu belirlenmiþ iþletmeci, fatura edilen miktarý iki ay içinde
ödemelidir. Hesabý gönderen belirlenmiþ iþletmeci, iki ay içersinde herhangi
bir düzeltme notu almadýðý takdirde hesap olduðu gibi kabul edilmiþ sayýlýr.
9.80 DTS'yi aþan bir fark olduðu takdirde, CP 94 cetveli düzeltilip, kanýt olarak
deðiþtirilmiþ CP 75 hesabýna iliþtirilir. Borçlu belirlenmiþ iþletmeciler, ait
olduðu dönemden sonra altý aylýk süre içerisinde alacaklý belirlenmiþ
iþletmeciler tarafýndan kendilerine gönderilmeyen CP 75 hesaplarýný kontrol
ve kabulünü reddedebilirler.
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8Karþýlýklý takas sistemi çerçevesinde alacaklý belirlenmiþ iþletmeci CP
75 ve CN 52 hesaplarýný düzenler ve bunlarý en çabuk yoldan, aylýk, üç aylýk,
altý aylýk ve yýllýk dönemlere göre borçlu belirlenmiþ iþletmeciye sunar.
Bununla birlikte iki belirlenmiþ iþletmeci arasýnda CP 75 hesaplarýnýn kabul
edildiði veya olduðu gibi kabul edilmiþ sayýldýðý dikkate alýndýðý anda,
yukarýda belirtilen dönemlerden birine göre düzenlenen CN 52 genel
hesabýnda özetlenebilir.
9Borçlu belirlenmiþ iþletmeci CP 75 ve CN 52 hesaplarýný kabul eder
veya deðiþtirir ve iki aylýk süre içerisinde alacaklý belirlenmiþ iþletmeciye
ödemeyi gönderir. Hesaplarý gönderen belirlenmiþ iþletmeci, iki aylýk süre
içerisinde herhangi bir düzeltme notu almadýðýnda hesaplar olduðu gibi
kabul edilmiþ sayýlýr.
109.80 DTS'yi aþan bir fark borçlu belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan
bildirildiðinde CP 94 cetveli düzeltilir ve kanýt olarak deðiþtirilmiþ CP 75
hesabýna iliþtirilir.
11Bir CP 75 veya CN 52 hesabýnýn bakiyesi 163.35 DTS'yi aþmýyorsa
ilgili belirlenmiþ iþletmeciler, Uluslararasý Büro'nun takas sistemine dahil
olmasý halinde bu bakiye bir sonraki CP 75 veya CN 52 hesabýnda geri alýnýr.
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................................Posta Ýdaresi

BORÇ PARALAR CETVELÝ
Uçak kolileri

Cetveli düzenleyen merkez

Tarih

Postanýn varýþ alýp verme merkezi

Ay

Yýl

Gönderen idare

3 ay

Yýl

CP 94

Postanýn çýkýþ alýp verme merkezi

Bilgiler
Yazý makinasý veya bilgisayar ile doldurulacaktýr
CP 87 formülünü gönderen
idarenin alacaðý

CP 87 yol kaðýdýnýn varýþ idaresinin alacaðý

Düþünceler
Posta no

Kolilerin toplam
sayýsý

Brüt aðýrlýk

CP 87
formülünün
6.kolonu

CP 87
formülünün
8.kolonu

CP 87
formülünün
7.kolonu

CP 87
formülünün
9.kolonu

kg

DTS

DTS

DTS

DTS

Kolona göre
toplam
Ücret
Kolon baþýna
tutar

DTS

DTS

Her alacak için genel toplam
Cetveli düzenleyen merkez
Þefin imzasý

210 x 297 mm

P3

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

210x 297 mm
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Hesabý alan belirlenmiþ iþletmece görülmüþ ve kabul edilmiþtir
Yer, tarih ve imza

PROT MADDE TK XV
Hesaplarýn Düzenlenmesi
1.
Madde TK 207'ye aykýrý olarak, Amerika, Kanada, Çin Halk
Cumhuriyeti ve ABD›ye sunulan hesaplar, eðer hesaplar alacaklý belirlenmiþ
iþletmeci tarafýndan postalanma tarihinden itibaren yedi gün içinde
kendilerine ulaþmazsa, hesaplarýn alýnmasýndan sonraki iki ay içinde ne
kabul edilmiþ ne de ödenmiþ sayýlýr.
2.
Madde TK 207'ye aykýrý olarak, Suudi Arabistan'a sunulan hesaplar,
alacaklý ülke tarafýndan 3 ay içinde herhangi bir deðiþiklik yapýlmazsa, kabul
edilmiþ sayýlýr. Ayný þekilde Suudi Arabistan'ýn belirlenmiþ iþletmecisi 7'de
belirtildiði gibi 2 ay içinde deðil 3 ay içinde ödeme yapabilir.

MADDE TK 208
Hesaplarýn Ödenmesi
1Belirlenmiþ iþletmeciler arasýndaki posta trafiðinden doðan
uluslararasý hesaplarýn ödenmesi, bu konuda anlaþmalar olmasý durumunda
cari iþlemler olarak sayýlabilir ve
ilgili üye ülkelerin uluslararasý
yükümlülükleri uyarýnca yapýlabilir. Bu tür anlaþmalarýn olmamasý halinde
hesaplarýn ödemesi aþaðýda öngörülen hükümlere göre yapýlabilir.
2Her belirlenmiþ iþletmeci kendi hesaplarýný düzenler ve iki nüsha
olarak karþý belirlenmiþ iþletmeciye sunar. Kabul edilen nüshalardan biri,
olasý deðiþiklik
veya bir fark cetveliyle birlikte, alacaklý belirlenmiþ
iþletmeciye geri gönderilir. Bu hesap gerektiðinde iki belirlenmiþ iþletmeci
arasýndaki kesin hesabýn düzenlenmesine esas teþkil eder.
3Belirlenmiþ 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 iþletmeciler katýlabilirler.
4Alacaklý 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.
5Alacaklý belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan düzenlenen her CP 75
hesabýnýn bakiyesi TK 209 - TK 212. maddeler hükümlerine göre borçlu
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belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan alacaklý belirlenmiþ iþletmeciye ödenir.
6Dengesizlik esas alýnarak karþýlýklý takas ve bir faturalama
durumunda:
6.1

Bir belirlenmiþ iþletmecinin, ait olduðu döneme iliþkin CP 75
hesabýnda yapýlabilecek olasý bir düzeltmeyi beklemeksizin elindeki
tüm hesaplarda alacaklý olmasý durumda, bir genel hesabýn
düzenlenmesi ve gönderilmesi yapýlabilir. CN 52 hesabýnýn borçlu
belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan kontrol edilmesi ve bakiyenin
ödenmesi, genel hesap alýndýktan sonra iki aylýk süre içinde
yapýlmalýdýr. Borçlu belirlenmiþ iþletmeci, ait olduðu yýl bitimini
izleyen 6 aylýk bir sürede kendisine gönderilmeyen hesaplarý kabul
etmek zorunda deðildir;

6.2

Diðer bir belirlenmiþ iþletmeciden her ay ve devamlý olarak 9800.72
DTS'den fazla alacaðý bulunan her belirlenmiþ iþletmecinin, alacak
tutarýnýn dörtte üçü oranýnda aylýk bir avans istemeye hakký vardýr;
isteði iki aylýk bir süre içinde yerine getirilmelidir.

MADDE TK 209
Hesaplarýn Uluslararasý Büro Aracýlýðýyla Ödenmesi
1Hesaplarýn Uluslararasý Büronun takas sistemi aracýlýðýyla ödenmesi
aþaðýdaki hükümlere göre yapýlýr:
1.1

Üyelik anlaþmasý imzalayan ve sistemin kullanýlma sözleþmesinde
belirtilen koþullara uymak þartýyla Uluslararasý Büronun takas
sistemine katýlým, belirlenmiþ iþletmecilere veya bu belirlenmiþ
iþletmecilerin servislerine açýktýr.

1.2

Uluslararasý Büro düzenli aralýklarla güncel üye listesini bir sirküler
aracýlýðýyla yayýnlar.

1.3

Uluslararasý Büro aracýlýðýyla hesap düzenlemek isteyen bir alacaklý
belirlenmiþ iþletmeci, "UPU Clearing'ine dahil edilmesi için
önerilmiþtir" ibaresini taþýyan söz konusu hesap cetvelinin bir
örneðini borçluya gönderir. Eðer borçlunun önereceði bir deðiþiklik
yoksa borçlu, hesap cetvelini "UPU Clearing'ine dahil edilmesi için
kabuledilmiþtir” ibaresiyle Uluslararasý Büro ve alacaklý belirlenmiþ
iþletmeciye gönderir. Eðer borçlunun önereceði bir deðiþiklik varsa
hesabý alacaklý belirlenmiþ iþletmeciye tekrar gönderir ve bu
belirlenmiþ iþletmeci teklifi kabul ederse Uluslararasý Büro'ya bu
hesabý yeniden yollar. Borçlu ve alacaklý belirlenmiþ iþletmeci
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tamamen anlaþtýðýnda hesaplarýn Uluslararasý Büro'ya tekrar
yollanmasý gerekmez.
1.4

Alacaklarýn ödenmesi, sisteminin kullanma sözleþmesinde belirtilen
koþullara göre yapýlmalýdýr.

1.5

Eðer bir üye, sistem kuralýnda belirtilen zorunluluklarý yerine getirmez
veya hata yaparsa Uluslararasý Büro uygun olan tedbirleri alýr ve
sistemdeki tüm üyeleri haberdar eder.

MADDE TK 210
Uluslararasý Büronun Takas Sistemi ile Yapýlan Hesap
Ödemelerinden Doðan Gecikmiþ Borçlarýn Ödenmesi
1Uluslararasý Büro'nun takas sistemi ile yapýlan hesap ödemesinde,
bir belirlenmiþ iþletmecinin bir baþka belirlenmiþ iþletmeciye ödeyecek borcu
olduðu görülürse, bu borçlar herhangi bir diðer belirlenmiþ iþletmeci nezdinde
ilgili borçlu 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 iþletmeci 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 hiç bir talepte bulunma hakký yoktur.

PROT MADDE TK XVI
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 ülkenin 2000 yýlý son üç aylýk döneminin takas
sistemine ait son cetvellerin iþlenme süresi sonunda tespit edilen bir baþka
ülkeye ödeyecek borcu olduðu görülürse, bu borçlar herhangi bir diðer ülke
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nezdinde ilgili borçlu ülkeye alacaklar vasýtasýyla ödenebilir. Bu önlemi
almadan önce Uluslararasý Büro ilgili alacaklý ülkeye 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 ülkenin onayý
zorunlu deðildir.
2Bu hesaplaþma iþlemleri sýrasýnda, Uluslararasý Büro, yalnýzca hem
hatalý borçlu belirlenmiþ iþletmeci, 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 TK 211
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 TK 212
Hesaplarýn Uluslararasý Büro Aracýlýðý Olmadan
Ödenmesine Ýliþkin Kurallar
1Alacaklar, borçlu belirlenmiþ iþletmeciye danýþýldýktan sonra alacaklý
ibelirlenmiþ 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' de 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.

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.
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.
7-

Alacaklý belirlenmiþ iþletmeciler, Uluslararasý Büro tarafýndan
P9

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 postayla en çabuk yoldan (uçak veya yüzey) gönderilmelidir. Ayrýntýlý
açýklama Fransýzca veya ödemenin yapýldýðý belirlenmiþ iþletmeci tarafýndan
bilinen bir dilde yapýlmalýdýr.
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BÖLÜM Q
ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER
MADDE TK 213
Belirlenmiþ Ýþletmecilerce Saðlanacak Bilgiler
1Belirlenmiþ iþletmeciler, kendilerine gönderilen formüller yardýmýyla
posta koli iþlemine ait yararlý bilgileri uluslararasý büro'ya göndermelidir. Bu
bilgiler, sözleþme ve tüzüðünün bazý genel þartlarýnýn uygulanýp
uygulanmadýðý konusunda alýnan kararlarý kapsar.
2-

Her belirlenmiþ iþletmeci, uluslararasý büro aracýlýðý ile:

2.1.1 varýþ kara hisselerini ve gerektiðinde aldýðý kara transit hisseleriyle
deniz hisselerini;
2.2

Ýsteðe baðlý hizmetlere iliþkin faydalý bilgileri, kabul þartlarýný, aðýrlýk
limitlerini, boyut limitlerini ve diðer özellikleri, diðer belirlenmiþ
iþletmecilere bildirmelidir.

31 ve 2’ de öngörülen bilgilere iliþkin her deðiþiklik vakit geçirilmeksizin
ayný yoldan bildirilmelidir

MADDE TK 214
Uluslararasý Büro Yayýnlarý
1Uluslararasý Büro, üye ülkeler ve/veya belirlenmiþ iþletmecilerden
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 ve
olasýlýkla 2.1 konusunda sýnýrlý Birlikler veya 2.5 konusunda Birleþmiþ
Milletler Teþkilatý tarafýndan saðlanan bilgiler vasýtasýyla þunlarý yayýmlar:
2.1

Üye ülkeler, belirlenmiþ iþletmeciler ve Küçük Birliklerin Baþkanlarý ve
üst düzey yöneticilerinin e-postalarýný da içeren adres listesi.

Q1

2.2

Uluslararasý Posta Merkezleri'nin isim listesi;

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 ülkeler 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;belirlenmiþ
iþletmeciler 1 ekim'e kadar güncellemeleri uluslararasý Büro'ya
gönderir. Uluslararasý Büro güncellenmiþ CN 68 listesini ilgili yýlýn
bitiminden önce yayýnlar. Deðiþiklikle takip eden yýlýn 1 Ocaðýnda
yürürlðe girer.

2.12

Uçak þirketleri iþbirliði ile düzenlenen uçak postalarý mesafe listesi.
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Uluslararasý Büro ayrýca þunlarý da yayýmlar:

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, ek veya uygun bir 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 ülke ve belirlenmiþ iþletmecilere bildirilir.
5Uluslararasý Büro tarafýndan basýmý yapýlan yayýnlar, 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 yada Genel Tüzüðün
110. Maddesine göre istenen dilde verilir.

5.2

"Union Postale" dergisi Genel Tüzüðün 130. Maddesine göre her üye
ülke ve belirlenmiþ iþletmeci katýlma payý oranýnda 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 TK 215
Telgraf Adresleri
1Belirlenmiþ iþletmeciler, aralarýnda telgrafla yaptýklarý haberleþmeler
için aþaðýdaki telgraf adreslerini kullanýr:
1.1

Merkezi idareler varýþlý telgraflar için "Postgen";

1.2

Posta merkezleri varýþlý telgraflar için "Postbur";

1.3

Alýp verme merkezleri varýþlý telgraflar için "Postex".
Q3

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 TK 216
Belgelerin saklanma 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 ve istekte bulunan belirlenmiþ iþletmeci, haber verme
tarihinden sonra itirazda bulunmaksýzýn altý ayý geçirirse, konu kapanmýþ
sayýlýr.

MADDE TK 217
Formüller
1-

Formüller 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. Alýp
verme merkezinin formülün üzerinde her belirtilmesi gerektiðinde TK 161.16
kurallarý uygulanýr.
3Halkýn kullanacaðý formüller, Fransýzca basýlmamýþsa satýr
aralarýnda bu dilde çevirisi olmalýdýr.
4Karþýlýklý iliþkiler için belirlenmiþ iþletmecilerin kullanacaðý formüller
ilgili ibelirlenmiþ 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.
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6Aþaðýdaki formüller halkýn kullanmasýna özgü formüller olarak
dikkate alýnýr:
CN 07
CN 08
CN 11
CN 17

(Alma/Teslim/Ödeme/Kayýt Haberi)
(Haber Ýsteme)
(Ücret Ödeme Bülteni)
(Geri alma, adres deðiþtirme ya da düzeltme, ödemeli bedelinin iptali
veya deðiþtirilme isteði)
CN 23 (Gümrük beyannamesi)
CN 29 ("Ödemeli " etiketi)
CN 29ter (Ödeme þartlý gönderiler için kupon)
CN 30 (Çýkýþ merkezinin adý, gönderi numarasý ve "Ödemeli" iþareti taþýyan
üçgenin yer aldýðý "R" etiketi)
CP 71 (Yollama bülteni )
CP 72 (Formül-liyas) (Yollama bülteni/Gümrük beyannamesi)
CP 95 ("Ödemeli" etiketi)

MADDE TK XVII
Formüller
1Madde TK 217.2'ye aykýrý olarak, Brezilya, Almanya, Macaristan
(Cum.), Lüksemburg ve ABD'nin belirlenmiþ iþletmecileri CN 07 formülünün
þekil ve boyutlarýný deðiþtirebilirler.

MADDE TK 218
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.
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BÖLÜM R
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 Rezervler
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. Rezerv, kesin gereklilik durumunda
yapýlmalý ve uygun þekilde gerekçelendirilmelidir.
3Bu Sözleþme maddelerine yapýlacak rezervler, Kongreler Ýç
Tüzüðüne iliþkin hükümlere uygun olarak, Uluslararasý Büro'nun
çalýþma dillerinden birinde yazýlý öneri biçiminde Kongre'ye
sunulmalýdýr.
4Ýþlerlik kazanmasý için, Kongreye sunulan rezervler, ilgili olduðu
maddenin her deðiþtiriliþinde istenen çoðunlukla onaylanmalýdýr.
5Ýlke olarak, rezervler koyan ülke ile diðer üye ülkeler arasýnda
karþýlýklýlýk esasýna göre uygulanýr.
6Bu Sözleþmeye konulan rezervler, 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 TK 219
Tüzüðün Yürürlüðe Konmasý ve Süresi
1Bu Tüzük, Sözleþme'nin yürürlüðe girdiði günden itibaren
uygulanacaktýr.
2Bu Tüzük, Posta Ýþletme Konseyi bu konuda baþka bir karar
almadýkça Sözleþme ile ayný süre yürürlükte kalacaktýr.
11 Kasým 2008 tarihinde Bern'de yapýlmýþtýr.
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