
 

 

                                                                                   
TAŞINMASI YASAK OLAN KARGOLAR 

 
                Müşteri memnuniyetinin, çalışan ve kargo güvenliğinin temin edilebilmesi için kanunen taşıması yasak 
olan ve kargo için tehlike doğurabilecek gönderilerin taşınmaması gerekir. Tüm gönderimlerde müşteri 
memnuniyetinin sağlanması hedeflenir.  

 Mektup veya bu mahiyetteki kâğıtlar ve üzerinde haberleşmeye ait işaretler veya yazılı bulunan zarflar,  
(referans: Türkiye Cumhuriyeti Posta Kanunu)                                          

 Kişileri tehlikeye düşürebilecek, diğer kargoları kirletebilecek veya bozabilecek, kendiliğinden veya 
kolayca parlayıp, alevlenebilecek veya patlayabilecek ve bunlara benzer tehlikeli maddeler;            

 Afyon, morfin, kokain ve benzeri başka uyuşturucu maddeler;     

 Kanun, tüzük ve kararlarla alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü 
maddeler; 

 Altın, gümüş, değerli taşlar, mücevherler ve bu gibi değerli maddeler; 

 Para, çek, senet ve hamilinin elinde değer kazanacak türden değerli kâğıtlar; (Hisse Senedi vb.) 

 Canlı hayvan, 

 Organ ve cenaze 
 

ÖZEL ŞARTLARDA (TAAHHÜTNAME) TAŞINABİLECEK KARGOLAR 

 Her türlü yiyecek maddesi,  

 Kolay kırılabilen veya tabiatları gereğince kolayca bozulabilecek, hasara uğrayabilecek maddeler, (cam 
ve cam eşya, avize, ampul, seramik, porselen, oto camı, narin hediyelik eşya, maket) taahhütnameli 
olarak ancak uygun ambalaj içerisinde taşınmalı; 

 Ambalajı yetersiz kargolar, (ince karton kolide ağır ve kırılgan malzemeler, kraft-kağıda sarılı 
malzemeler, poşet ve plastik ambalaj içerisinde ağır ve kırılgan malzemeler) 

 Kurubuz veya buztorbası içerisinde kan-doku-serum örnekleri (Tıbbi tetkik-analiz amaçlı olarak 
taşınmak üzere ve bulaşıcı-toksik nitelik taşımadıklarına dair gönderenden alınacak bir tahhütname ile 
taşınabilmeli) 

 İçeriği gereği bozulabilecek soğuk zincir ürünler için ise, taşımalarımızın standart şartlarda 
yapılmasından dolayı, sıcağa, soğuğa, ısı değişikliklerine, nem ve benzer etkilere karşı özel koruma 
taahhüdü verilmemektedir. 

 Sıvı Deterjan (Ambalajı yeterli olması koşulu ile) 

 Orijinal ambalajları dışında her türlü elektronik malzeme, (orijinal ambalajı açıldıktan sonra tekrar aynı 
ambalajla taşınan kargolar orijinal ambalajında kabul edilmemektedir.) 

 
                ÖZEL AMBALAJ İÇİNDE ŞARTLI OLARAK TAŞINACAK KARGOLAR   

 Seramik, porselen, vitray cam ve camdan yapılmış eşyalar, ayna, mermerden yapılmış eşyalar,         
tutkal, arap sabunu, peynir, turşu, salça, sandalye, koltuk, açılıp kapanan masa, küçük boyutlu ev 
eşyaları ve bunların parçaları, avize, oto camları, ampul, abajur, pastırma, sucuk narenciye ve diğer 
meyvalar sağlam ambalaj içinde taşınabilir. 

 Yanıcı, yakıcı, patlayıcı, zehirleyici ve fena kokulu olmayan sıvı maddeler sağlam (plastik, çelik,    
alüminyum) bidon veya kaplarda; yangın söndürme cihazları ise ambalajlarında taşınabilir. 

 Vida, zincir, somun, çivi, kelepçe gibi metalden yapılmış malzemeler, sağlam sandık veya 25 kg’ı 
geçmeyen; üzeri kodlanabilir, çuval veya torba içinde taşınabilir. 



 

 

 Tek parçada 100 kg.’ı geçmeyen sağlam sandık veya kafes içine konmuş, çemberle bağlanmış; kaporta, 
direksiyon mili, aks, kepçe kazması, sondaj malzemesi, drenaj borusu, dikenli tel, inşaat makine 
parçası, motor, difransiyel, şanzuman ve parçaları, hidrolik pompa, sanayi vanası, inşaat asansörü, 
kelepçeler, matbaa giyotini, kalın plastik ambalajlara konmuş fotoğraf stüdyoları için hazırlanmış sıvı 
solüsyonlar ve benzeri tıbbi malzemeler içindeki sıvı tamamen boşaltılmış ve sağlam ambalaj içine  
konmuş akü, rulo haline getirilmiş ve bağlanmış ambalajı sağlam halı ve kumaş, basılı evrak ve kitap, 
film kasetleri, ses kasetleri, metal film makaraları taşınabilir. 

 Taşıma şartları yukarıdaki tanıma uymayan bir emtianın devamlı taşıttırılmasının istenmesi halinde, 
talep ilgili Bölge Müdürlüğüne iletilir. Bölge Müdürü, taşıttırıcı firma ile yazılı anlaşma yaptığı takdirde, 
bu kargolar taşınır. 

 Kata Teslim  
       Tek Parça Gönderiler: Taşıma belgesi tek parça için düzenlenen gönderileri ifade eder. 0-30 kg/desi      
        arası ücrete esas ağırlığı olan tek parça gönderilerin kata teslimatı yapılır.  
       Çoklu Gönderiler: Taşıma belgesi birden çok parça için düzenlenen gönderileri ifade eder. Çoklu  
        gönderilerin tüm parçalarının 30 kg/desi altında olması durumunda kata teslimatı gerçekleştirilir. 

 Bina Kapısından Teslim 
Taşıma belgesi tek parça için düzenlenen, ücrete esas ağırlığı 31kg-200 kg arasında veya (ağırlığı 200 
kg’nin altında olmak kaydı ile) hacmi 400 desi’ye kadar ve en uzun kenarı 250 cm’ye kadar olan 
gönderiler ile, herhangi bir parçası 30 kg/desi üzerinde olan çoklu gönderilerin teslimatları bina 
kapısından yapılır 

 Aktarma Merkezinden Teslim 
Tek parçada ağırlığı 201kg-300kg arasında veya (ağırlığı 300 kg’nin altında olmak kaydı ile) hacmi 401 
desi-700 desi arasında ve en uzun kenarı 500 cm’ye kadar olan gönderiler aktarma merkezinden teslim 
edilir. 

 Kabul Edilmeyecek Gönderiler Tek parçada ağırlığı 300 kg veya hacmi 700 desi’den büyük ve en uzun 
kenarı 500 cm’den fazla olan gönderiler ile buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, çamaşır 
kurutma makinası, derin dondurucu ve sanayi tip klimalar kabul edilmeyecek gönderileri grubundadır.. 

 Tek parçada 100 kg veya desi üzeri olan gönderiler için  01.01.2020 tarihinden itibaren 245 TL+KDV 

ağır gönderi ek ücreti alınacaktır. 

 
 

 

 

 

 

Saygılarımızla,                          Teyit ediyoruz,  

 

Öykü Lojistik A.Ş                                                                                          Firma Adı 

                                      Yetkili – Kaşe – İmza 

       

                                                


