
İL İÇİ

(TL)

İL DIŞI

(TL)

64,85 40,55 68,60

170,85 103,55 174,60

İL İÇİ 

 (TL)

İL DIŞI

 (TL)

* 8 ve 9 nolu pozisyonlarda yer alan  Posta Kargosu ve Kargolara  toplu olarak postaya verilmesi halinde, belirli  oranlar dahilinde indirim uygulanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için PTT Merkezlerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

8

50 kg' dan sonraki her bir kg ve kesrinden

3001 gr/3,01 DESİ'den 

(3001 gr ve 3,01 DESİ dahil) 

30 kg/50 DESİ'ye kadar 

her bir kg/DESİ ve kesrinden

11,75 11,75 16,25

POSTA KARGOSU

18,2515,75

1,80

2001 gr'dan 3000 gr'a kadar 

(2001 ve 3000 gr dahil)

2,01DESİ'den 3,00 DESİ'ye kadar 

(2,01 ve 3,00 DESİ dahil)

Sıra No

30.001 gramdan 31.000 grama kadar 

(31 kg dahil)

1,80

0,85

50 DESİ'den 100 DESİ' ye kadar herbir DESİ ve kesrinden

15,75

1,00

KARGOLAR 

0,90

Yurtiçi Gönderilere KDV dahil olup, Yurtdışı Gönderiler KDVK' nın 14. Maddesi gereği KDV'den istisnadır.

9

16,25

GÖNDERİ TÜRÜ VE AĞIRLIK KADEMELERİ

1,40

30.000 gram  (30 kg)

100 DESİ

100 DESİ'den 101 DESİ' ye kadar 172,15

1000 grama kadar (1000 gr dahil)

101 DESİ' den sonraki her bir DESİ ve kesrinden

1,40

PTT'DE

 TESLİM 

(TL)

1001 gr'dan 2000 gr'a kadar 

(1001 ve 2000 gr dahil)

ADRESTE TESLİM

0,80
31.001 gramdan 50.000 grama kadar her 1000 gram ve 

kesrinden  (50 kg dahil)

41,35

YURTİÇİ

1,60

 A  Ç  I  K  L  A M  A  L  A  RADRESTE TESLİM

66,45

PTT'DE

 TESLİM 

(TL)

16,25 20,00

 1- En fazla otuz kilogram ağırlığa veya üç yüz desimetreküp (Yüz Desi) hacme sahip yurtiçi gönderiler “Posta Kargosu",  yurtdışı çıkış ve varışlı olanlar "Posta 

Kolisi", ağırlık ve hacimsel olarak posta kargosunun üzerinde olanlar ise "Kargo" olarak adlandırılır.

 2- Posta kargosu ve posta kolilerinin boyut itibariyle 2 mm toleransla bir yüzü 14x9 cm'den, tomar halinde ise uzunluğu 10 cm'den az olmamak üzere iki çap toplamı 

ile birlikte 17 cm’den az olamaz.  

 3- Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada varışlı posta kargoların ağırlığı 20 kg.ı geçemez.

 4- Posta Kargosu ve Kargoların hacimsel oranı ( DESİ) 3 boyutunun santimetre (cm) cinsinden (En, boy, yükseklik) birbiri ile çarpılarak 3000'e bölünmesi ile 

bulunur.

 5- As-Pos K.K.T.C. varışlı Posta Kargosu ve Kargolar yurtiçi ücretlerle kabul edilir.

 6- İade veya tekrar yollanan Posta Kargosu ve Kargolardan kabul ücretinin %30'u alınır. 

 7- Posta Kargosu ve Kargoların ücretlendirilmesinde, ağırlık ya da hacimsel oranlara karşılık gelen ücretlerin hangisi fazla ise o dikkate alınır. 

 8- "PTT İşyerinde Teslim" özel hizmeti ile kabul edilen Posta Kargosu ve Kargolarının; kabul listesi ve  adres etiketinde, alıcı adresi yerine "PTT İşyerinde Teslim" 

hizmetli olduğu ve ilgili PTT işyerinin adı belirtilir. Alıcının telefon numarası belirtilmeyen "PTT İşyerinde Teslim" özel hizmetli gönderiler kabul edilmez. Ayrıca 

telefonla haber verme ücreti alınmaz.

 9- Bireysel müşterilerin il merkezi dağıtım sahası adresi varışlı posta kargoları ile kargolar ağırlık olarak en fazla 50 kg, hacimsel olarak 200 desiye kadar; il merkezi 

dağıtım sahası dışında kalan yerler varışlılar ise en fazla 30 kg ve 150 desiye kadar alıcı adresinde teslim edilmek üzere kabul edilebilir. İstisnai yerlerden kabul 

edilecek posta kargoları ve kargolar ile sözleşmeli müşterilere ait posta kargoları ve kargolara ilişkin farklı boyut ve ağırlık uygulaması, hizmete tahsis edilen araç ve 

imkanlar çerçevesinde taşınabilecek maddelerle sınırlıdır.      

 10- Adli makamlarca yollanan gönderilerin kabulünde ağırlık, boyut ve hacim şartı aranmaz ve bu gönderiler uçakla sevk edilmez.          

                                                                                     

 11- Seçim posta kargosu ve kargoların ücretlendirilmesinde sadece ağırlık esas  alınır, varış yerinde normal dağıtım beklenilmeden özel dağıtımla teslim edilir.

 12- Yurtdışına gönderilecek posta kolilerinin ücretlendirilmesinde ağırlık esas alınır. Ağırlık limitleri ve ücretleri için Yurtdışı Koli Tarifesine bakılmalıdır.

 13- Posta kolilerinin en uzun kenarı ya da yüksekliği 100 santimetreden fazla olmamak üzere, uzunluktan başka bir yönde alınmış çevre toplamı ile birlikte 300 

santimetreyi geçemez.

14- İl içi ve il dışı Posta Kargosu ve Kargo gönderilerinin Kargomat'tan tesliminin talep edilmesi halinde,  tarifesine göre 1,00 TL eksik ücret alınır.

1,60

70,20

YURTİÇİ

104,40 175,90

1,30 1,30

1,30 1,30


