
219+ Ülkede Kapıdan Kapıya
Yurt Dışı Kargo Hizmetleri



DRN Lojistik A.Ş. bünyesinde yer alan KargomKolay; uluslararası evrak ve paket taşımacılığı yapan, aynı zamanda mikro
ihracat kabiliyetine sahip bir yurt dışı kargo gönderimi markasıdır.

Dünyadan güçlü iş ortakları sayesinde 219’dan fazla ülkeye kargo gönderimi yapmak için en ekonomik çözümleri sunan 
KargomKolay, güvenilir ve kaliteli hizmeti ilke edinmiştir.

Yurt dışı kargo gönderiminde en yakın çözüm ortağınız olmayı hedefleyen KargomKolay, sektörün gerektirdiği tüm 
ihtiyaçlara hızlı bir şekilde cevap verebilen uzman kadroya sahiptir.

219+ ÜLKEDE KAPIDAN KAPIYA
YURT DIŞI KARGO TESLİMATI

Hizmet verdiğimiz ülkeleri ve teslimat sürelerini görmek için tıklayınız.*

Hakkımızda

https://www.kargomkolay.com/yurtdisi-kargo-hizmetleri/


Express Servis

Ortalama 1-2 iş günü içerisinde Türkiye’den 
dünyanın her noktasına kapıdan kapıya 
teslimat.

Ekonomik Servis

Ortalama 4-7 iş günü içerisinde Türkiye’den  
dünyanın her noktasına daha düşük mali-
yetlerle kapıdan kapıya teslimat.

Mikro İhracat (ETGB)

15.000€’dan ve 300 kg’dan küçük gönderimler 
için geçerlidir. Kapıdan Kapıya teslimat 
imkânı ile 219’dan fazla ülke ile ticaretinizde 
lojistik partneriniz.

Hizmetlerimiz

KargomKolay’ın ana uzmanlık alanı Express Servis, Ekonomik Servis ve Mikro 
İhracattır (ETGB). Ayrıca KargomKolay yurt dışı kargo hizmetleri alanında 
uzmanlaşmış kadrosu ile birlikte sizlere daha iyi bir servis deneyimi yaşatmak 
adına birçok ek hizmet sunmaktadır.

Ek hizmetler aracılığı ile gönderiniz öncesinde maliyet hesaplamaları 
yapabilir, konşimentonuzu hazırlayabilir, dilerseniz de kargonuz yolculuğuna 
başladıktan sonra gönderinizi takip edebilirsiniz.  Ayrıca KargomKo-
lay.com’da kurye çağırma, gümrük vergisi hesaplama, GTIP numarası 
öğrenme gibi işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.



KargomKolay.com üzerinden 
Evrak/Koli için 30 kg’a kadar 
fiyat hesaplaması yapabilir, 
gönderiniz için maliyetlerinizi 
görüntüleyebilirsiniz.
Unutmayınız  k i ;  düzenl i  
gönderiler için uzmanlarımız 
ile yapacağınız görüşmeler 
sonras ında  daha uygun  
fiyatlar alabilirsiniz.

Konşimento hazırlamanın en 
kolay yolu, online gönderi 
araçlarımızdan birini kullan-
maktır. Kargomkolay.com 
İşlemler menüsünde bulunan 
Konşimento Hazırla sayfasına 
giderek bu hizmetimizden 
kolaylık la faydalanabilir,  
konşimentonuzu kendiniz hızlı 
bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

KargomKolay aracılığı ile 
ihracat veya ithalat yapmayı 
planladığınız ürününüzün 
GTIP (Gümrük Tarife İstatistik 
Po z i s y o n u )  n u m a r a s ı n ı  
öğrenebilir, ardından adım-
l a r ı  t a k i p  e d e r e k  v a r ı ş  
ülkesindeki vergi rakamlarına 
ulaşabilir ve gümrük vergisini 
hesaplayabilirsiniz.

KargomKolay.com ile yurt 
dışına yapmış olduğunuz 
gönderi ler iniz  veya size
gelen kargolar için takip
işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
7 gün 24 saat boyunca Kargom-
Kolay.com sitemizden bizim ile 
yaptığınız tüm DHL, TNT, UPS, 
FedEx ve PTT gönderilerinizi 
anlık olarak takip edebilirsiniz.

Gümrük Vergisi
Hesaplama 

Konşimento
Hazırlama

Yurt Dışı Kargo
Takip

Fiyat Hesaplama
Aracı

https://www.kargomkolay.com/kargo-fiyati-hesaplama/
https://www.kargomkolay.com/yurtdisi-kargo-takip/
https://www.kargomkolay.com/konsimento-hazirla/
https://www.kargomkolay.com/gumruk-vergisi-hesaplama/
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