
APS KURYE, POSTA KARGOSU VE KARGO 

GÖNDERİLERİ TAŞIMA VE TESLİM SÖZLEŞMESİ

Madde 1. Sözleşmenin Tarafları
1.1 İşbu bu sözleşme (Yüklenici) Kayseri PTT Başmüdürlüğü ile diğer tarafa ABDULLAH 

GÜL ÜNİVERSİTESİ arasında aşağıdaki şartlar dahilinde APS Kurye , Posta Kargosu 
ve/veya Kargo olarak kabul, taşıma ve tesliminin sağlanması amacı ile akdedilmiştir.

Bundan böyle sözleşmede Kayseri PTT Başmüdürlüğü 
ÜNİVERSİTESİ GÖNDERİCİ olarak amlacaktır.
1.2. Taraflara İlişkin Bilgiler

Kayseri PTT Başmüdürlüğü

‘PTT’ , ABDULLAH GÜL

Adres
Tel
Fax
E-Posta

: Alpaslan Mah Farabi Cad No:3 38030 Melikgazi / KAYSERİ 
: 0352 235 80 05-160/161 -0551 000 38 00 
: 0352 223 27 17
; kayseri38pazarlama@gmail.com

Hizmeti Yürütecek Merkez Müdürlüğü 
Kayseri Posta İşleme Dağıtım Merkezi Müdürlüğü
Adres
Telefon

Faks 
E - posta

Gönderici

: Alpaslan Mah. Emrah Cad. No:8 Melikgazi /KAYSERİ 
: (0352) 234 19 63

PTT Kargo: 444 1 788 Kargo irtibat Telefonu: 0507 457 88 93 
: (0352) 235 73 71 
: kavseri-Dazarlama@Dtt.gQv.tr

Firma/Şahıs: ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
Adres: Sümer Kampüsü Barbaros Mah. Erkilet Bulvarı Kocasinan KAYSERİ
Telefon No: 0352 224 88 00
Fax No: - 0352 224 88 10
Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi: Mimarsinan V.D 
Vergi No: 5400388145 
E-Posta: satinalma@agu.edu.tr

Madde 2. Sözleşmesinin Dili
Sözleşmenin dili Türkçedir.

Madde 3.Sözleşmesinin Süresi
Iş bu sözleşme 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girmek ve 31/12/2021 tarihinde sona ermek 
üzere 1 yıl süreyle geçerli olacaktır.
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3.1.Sözleşme taraflann karşılıklı anlaşması halinde bitiş tarihinden önce feshedi lebi lir. 
Sözleşmenin bitiş tarihinde, önceden herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın sözleşme 
kendiliğinden sona erer. Sözleşme süresinin bitiminde taraflann iş bu sözleşme de düzenlenen 
şartlarda mütabakata vanimak suretiyle 1 yıl uzar.

Madde 4. Sözleşme Konusu

Sözleşme konusu iş göndericiye ait APS Kurye, Posta Kargosu ve/ veya Kargo gönderilerinin 
PTT tarafından yurt içinde kabulü, taşınması ve alıcılanna teslimidir. Sözleşme içerisinde 
meydana gelebilecek zamlardan etkilenmez.

Madde 5. Ödeme Yeri ve Şekli

5.1. Bir yıllık sözleşme bedeli KDV Hariç 90.000 TL’ dir.

5.2. îş bu sözleşme gereği taşmacak hizmetin bedeli aylık fatura kesilerek ayda bir aşağıda 
belirtilen banka hesap numarasma ödenir. Düzenli olarak ödeme yapılmadığı takdirde 
Firmanın kargo gönderileri, ödeme yapılana kadar kabul edilmez.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kayseri Merkez Şubesi 
IBAN TR 6600 01 00153 60000184 04664(Sivas Cad. Şb)

5.3.

Firma istemesi halinde Kargo İşleme Merkezi Müdürlüğü Veznesine de kargo taşıma bedelini 
yatırabilir.
Kabul edilen kargolann fatura bedellerinin sözleşmede belirtilen ödeme zamanlarında tahsil 
edilmesi aksi takdirde ödemelerde gecikmelerin yaşanması halinde takip eden ayın ilk 7 gün 
içinde ödenmemesi halinde T.C Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için uyguladığı faiz 
oramndaki temerrüt faizi işletilecektir.
5.4.
Avans veya banka teminat mektubu alınmadığı taktirde Posta çeki hesabı olanlarm 
zamanında ödeme yapmamaları halinde tahsilsiz kalan alacağımızın posta çeki hesaplanndan 
tahsil edilecektir.
Madde 6. Geçici ve Kesin Teminat
Iş bu sözleşme hizmet bedeli gereği geçici ve kesin teminat alınmayacaktır.

Madde 7. Vergi ve Harçlar ile Sözleşmeyle ilgili Diğer giderler
Sözleşmeye ait giderler (vergi, resim, harç, sigorta, ulaşım, hamaliye, sözleşme pulu vb.) 
yüklenici tarafından ödenecektir.



Madde 8. Kabul ve Teslimine İlişkin Şartlar
Sözleşme konusu gönderiler göndericinin belirttiği.

Firma: ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

Adres: Sümer Kampüsü Barbaros Mah. Erkilet Bulvarı Kocasinan KAYSERİ 

8.1. Adresinden teslim alınır.

8.2.Sözleşme konusu işe ait kargolar adrese imza karşılığı teslim edilir. Teslim edilemeyen 
kargolar için Yüklenici alıcı adresine haber kağıdı bırakır. Yüklenicinin mevzuatındaki 
bekleme süresi sonunda kargolar Firmaya iade edilir. Posta kargolan ve kargolar için kabulde 
alınan ücretin %30’u Firma tarafından Yükleniciye ödenir.

8.3. Taşınacak kargolar; içerisindekinin ağırlığına, niteliğine ve taşıma şartlanna uygun olarak 
Firma tarafından ambalaj edilmiş olacaktır.

8.4. Firma; kargo gönderilerinin sayısını, verilme günü ve saatini Yüklenicinin toplu gönderi 
servisine telefon ederek bildirecektir. Firma, kargonun gün ve verilme saatini; kargonun en 
uygun sevk zamanı dikkate almarak mutabık kalınan gün ve saatte kargo görevlisine vermeye 
özen gösterecektir. Kargo durumu göz önüne alınarak kargonun Firmadan alınma saati 
yüklenici tarafmdan değiştirilebilir.

Madde 9. Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar 
Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacaktır.

Madde lO.Sır Saklama Yükümlülüğü

Taraflar; adli ve idari makamlarca talep edilmedikçe veya karşı tarafın rızası almmaksızın, 
sözleşme şartlan ve bedeli ile birbirlerine ait bilgi ve kayıt içeren doküman, cd, disket vb. 
kayıtlan üçüncü şahıslara vermeyecektir.

Madde 11. Sözleşme Fiyatı

Kargo Ücretleri; Gönderiler PTT A.Ş’nin yürürlükte bulunan Posta ve Telgraf Ücret 

Tarifesinin Özel ( Ek ) Hizmet/Hizmetler ücret üzerinden % 30 indirim uygulanacaktır. 
İndirimli ücret tarifesi sözleşmenin ekindedir. PTT tarafından indirimli ücretler sisteme 

müşteri numarası verilerek tanımlanacaktır. Tarife türü Kg/Desidir. (Fiyatlara KDV dahildir.)

Madde 11.1. Tarifeli olarak ticari amaçlı kargo işletmeciliği yapmak üzere adlanna ‘’M” 
türü yetki belgesi düzenlenmiş fırmalann ,4925 sayılı Karayollan Taşıma Kanunu ve 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında olan Kargo niteliğindeki (30 kilogram üzerinde 
ve 100 kilograma kadar) gönderiler için 01/01/2015 tarihinden itibaren anılan Yönetmeliğin 
57. nci maddesinde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğu bulunması 
nedeniyle ,Yönetim Kurulumuzun 24.12.2014 tarihli ve 473 sayılı karan Posta ve Telgraf



ücret Tarifesinin Yurtiçi APS Kurye ve Kargo Ücretleri bölümünde düzenleme gereğince 
Posta kargosu hariç kargolara (30 kg-100 dcsi arasındaki gönderiler) yapılacak indirimlerde 
%30’un üzerinde indirim uygulanmayacaktır.

Madde 12. PTT’nin sorumluluğu

PTT, herhangi bir gönderinin kaybolması, çalınması ya da hasara uğraması halinde Posta 
Hizmetleri Kanunu ile PTT AŞ Posta ve Kargo Hizmetleri Usul ve Esasları çerçevesinde gerekli 
tazminatı öder.
Ancak, ziya, hasar veya teslimdeki gecikme, aşağıdaki hallerden birinden kaynaklanıyorsa PTT 
sorumluluktan kurtulur:

12.1. Gönderen tarafından yapılan yetersiz ambalajlama.
12.2. Hak sahibi tarafından, itirazsız teslim alınan gönderiler.
12.3. Gönderenin; özellikle kınima, paslanma, bozulma, kuruma, sızma, olağan fire yoluyla 
kolayca zarar görmesine yol açan doğal niteliği.
12.4. Taşmacak gönderinin, gönderen tarafından yetersiz etiketlenmesi.
12.5. Mücbir sebeplere kayıtların ve belgelerin elden çıkması yüzünden, gönderinin hak 
sahibine verildiği ispat edilemiyorsa ve sorumluluk da başka suretle tespit edilemiyorsa.
12.6. Gönderinin, başvuru süresi içerisinde aranmaması.
12.7. Gönderinin içerisinde yasak maddelerin bulunması.
12.8. Posta ve Kargo Hizmetleri Usul ve Esaslarına göre yok edilen veya yetkili makamlara 
teslim edilen gönderiler.
12.9. Değer konulmuş veya sigortalı gönderiler içinde değerli bir şey bulunmadığı veya 
gönderiye hile ile gerçek değerinden fazla değer gösterildiğinin anlaşılması.

Madde 13.Göndericinin Sorumluluğu
Göndericinin kusuru olmasa da;
13.1. Yetersiz ambalajlamadan ve işaretlemeden
13.2. Taşıma senedine yazılan bilgilerdeki gerçeğe aykmiıklar ile yanlışlık ve eksikliklerden
13.3. Tehlikeli malın bu niteliği hakkında bildirimde bulunmamaktan.
13.4. Gönderinin, tesliminden önce, resmi nitelik taşıyan, özellikle gümrük ve mali işlemler 
için gerekli bulunan belge/bilgileri PTT’ye vermemekten veya gerçeğe aykınlıktan ya da 
belge/bilgi eksikliğinden, sorumludur.
13.5. Gelir İdaresi Başkanlığınm 05/10/2012 tarih ve 2126 sayılı yazısı gereği; gönderici 
tarafından ödeme şartlı olarak gönderilen kargo/kuryelerin sevk irsaliyeli faturanın taşıma 
esnasında araçta bulundurulması gerekmekte olup, kapıdan ve mesafeli sözleşmeler 
düzenlenerek yapılan satışlarda ise faturanın malla beraber gönderilmesi zorunlu olduğu 
belirtildiğinden ödeme şartlı gönderilecek olan gönderilerde faturanın gönderi üzerinde 
rahatlıkla kontrol edilebilecek şekilde bulundurulması zorunludur.

Madde 14.Gönderici Taahhüdü

Kamu kurumlanndan taahhüt aranmamaktadır.

Madde 15. Sözleşmenin Feshi



15.1. Yüklenicinin taahhütlü sözleşme hükümlerini uygun olarak yerine getirmemesi, işi 
süresi içinde bitirmemesi ve Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen 
yasak fiil ve davramşlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde Firma en az 20 (yirmi) gün 
süreli ve nedenleri açıkça belirtilmiş ihtarda bulunur. Buna rağmen aynı durumun devam 
etmesi halinde aynca protestoya gerek kalmaksızın Firma sözleşmeyi fesih edebilir.

15.2. Firma sözleşme hükümleri içerisinde taahhüdünü yerine getirmezse Yüklenici 818 sayılı 
Borçlar Kanunu ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili maddelerinin gereğini talep 
edebilir.

15.3. Yüklenici veya Firma istediği taktirde mazeret göstermeksizin sözleşmeyi tek taraflı 
olarak feshedebilir.

Madde 16. Yurtdışına gönderilecek kolilerin ağırlık limitleri ve ücretleri için o tarihte geçerli 
olan PTT Yurtdışı Ücret Tarifesi bakılarak ücretlendirme yapılır.

Madde 17. Kargolann içeriğinde 6475 sayılı Posta Kanununa
göre yasak olan maddelerin bulunması veya kargo belgelerinde gönderi sayısı ve posta 
ücretlerinde gönderici lehine menfaat sağlandığında posta mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 18. Firmafödemeli kargolar hariç) ücreti alıcıdan tahsil hizmeti kullanabilir.

Madde 19. Kargo ambalajı ve kargonun içeriği ile ilgili tüm yasal sorumluluklar gönderici 
Firma’ya aittir.

Madde 20. Posta kargolan ve kargolara kabul ücretinin % 30'u oranmda iade ve tekrar 
yollama ücreti alınır.

Madde 21. Anlaşmazlıklann Çözümü
Meydana gelen anlaşmazlıklar yüklenicinin Merkezinin bulunduğu yer olan Kayseri 
Mahkemeleri tarafından çözülür.

;
Madde 22. Sözleşme maddelerinde meydana gelebilecek herhangi bir tereddüt, anlaşmazlık 
halinde PTT mevzuatı uygulanır

Madde 23. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK),6475 sayılı Posta Hizmetleri 
Kanunu gereği gönderi türüne göre uygulanacak tarifenin alt ve üst simimi belirleyecek olup 
be sebeple BTK tarafından belirlenen tarifenin alt sının sözleşme ile belirlenen tarifenin 
üstünde kalması halinde BTK tarafmdan belirlenen tarife uygulanacaktır.

Madde 24. Kapıdan ve Mesafeli sözleşmeler düzenlenerek yapılan satışlarda faturanın malla 
beraber gönderilmesi zorunludur.

Madde 25. Yapılan sözleşmeden Üniversite personeli, akademisyenler ve öğrenciler 
ticari olamayan gönderilerini kimliklerini ( kurum/öğrenci) göstermek ve Kargo / 
Kurye gönderi ücretlerini PEŞİN ödemek şartıyla PTT A.Ş. yurtiçi gönderi ücret



tarifesi (kg/ds) üzerinden % 30 indirimli olarak yararlanacaktır. Fiyatlara KDV 
Dahildir.

Madde 26. tş bu sözleşme 27 (yirmiyedi) maddeden ve 6 sayfadan ibaret olup; Tek nüsha 
olarak düzenlenmiştir. Firma ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra 
imza atılarak birer kopyası Firma ve yükleniciye teslim edilmiştir.

Madde 27. İş bu sözleşme imzalandığı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yüklenici
KAYSERİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

rullah Gül Üniversitesi 
Müşteri
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