
 
 

 

 

 
Sayın Müşterilerimiz ve STK Yetkilileri, 

Taşıma işleri, her ne kadar kendi düzenlemeleri olan uluslararası anlaşmalara ve yurtiçinde ayrı 

yönetmeliklere dayansa da hiç bir yönetmelik veya düzenleme ülkemizde Anayasa’ya aykırılık teşkil 

edemeyeceği gibi, gümrük dahil hiç bir iş kolu Türk Ticaret Kanunu hükümleri dışında veya ona aykırı 

bir yönetmelik oluşturamaz.  

Türk Ticaret Kanunu md.850 / 3 ‘e göre “taşıma işleri ticari işletme faliyetidir”. 

TTK md.850 /2  “Taşıyıcı, taşıma sözleşmesi ile eşyayı varma yerine götürmeyi ve orada alıcıya teslim 

etmeyi BORÇLANIR”. 

Borçlar Hukuku md.66 / 3 “organizasyon sorumluluğu” uyarınca bu teslim borcu oluşmuş bir taşıyıcı 

varış yerinde eşyayı teslim etmek üzere bir organizasyon kurmak veya anlaşma ile kurulu bir 

organizasyon ile calışmak ve teslimin ifasını yerine getirmek zorundadır.  

Tabii ki, teslim şart ve şekilleri taşıma senedi üzerinde belirlenmiş yer ve şekilde olmak zorundadır.  

Bu son derece açık maddeler ile anlatma sebebimiz, taşıyıcı veya onun adamları, acentaları gibi 

kuruluşlarımızın bazı oluşumları çeşitli açıklamalar ile mecbur olarak yaptıkları hizmeti, ifayı değişik 

bir gereklilik gibi gösterip sizlerden bu yollar ile para almaya çalışma teşebbüsleridir.  Açıklamalarında 

“bu işler bizim taşıyıcı veya onun ifa borclusu acentası olarak yerine getirmemiz gereken 

hizmetlerimizdir ve bu hizmetler karşılığı alıcılardan ismi ne olursa olsun para istenmez ! Acenta veya 

organizasyon hizmeti karşılığı ücreti taşıyandan alır.” demekten neden çekinmekteler ? Türk Ticaret 

Kanunu, Borçlar Kanunu ve Medeni Kanunumuz bunları söylerken bazı acentalar “bukalemun 

ücretler” alırken niye dürüst olamıyorlar ? Neden “biz pey akçesi veya bahşiş istiyoruz” demiyorlar ? 

Hele THC diye ücret yazanlar neden TIP (ingilizce bahşiş) diye yazmıyorlar ? Nasılsa kimse dikkat 

etmiyor, zaten alıcılar mecbur bırakıldıkları için ödüyorlar, hiç olmazsa daha gerçekçi olur. Taşıyıcı, 

adam tutup gümrüğe Türkçe özet beyan versin diye bu hizmeti için nakliyeciye para da ödüyor, ama 

bazı acentalar buna rağmen alıcıdan da özet beyan ücreti diye ücret alıyor ! 

Hangi dürüst anlayışa sahip bir nakliyeci bu tür haksız kazanç sağlayan şirketleri korur ? Tır’cının 15 

güne yakın bir seferde yapamadığı kar miktarını bu firmalar oturdukları yerde bir fatura çıkarıp 

isimlerine 3 - 5 harf anlaşılmaz terimler yazıp daha fazlası ile hiç bir şey yapmadan para kazanıyorlar. 

Bir de “bizim teslim sorumluluğumuz var, bize gelin bu paraları peşin ödeyin” diyorlar. Ama 

nakliyeciye taksitle ödüyorlar. Ayrıca kendilerinin çalıştıkları depoları küçümsüyor “onlar anlamaz biz 

anlarız bu işlerden” diyorlar. Halbuki bir çoğu koliyi kırtasiyede görmüştür bu firmaların. Taşımadan 

teslime kadar olan ücreti gönderen tarafından ödenmiş bir gönderiyi neden güvenerek bıraktıkları 

depo alıcıya teslim edemezmiş acaba ?   
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Bir de “bizim alıcıyı belirleme hakkımız var” iddiaları var ki, bu aşırı güvenlik devrinde çocuklar bile 

güler! 

Bir mal, varış ülkesine yola çıkmadan önce “tanınmış gönderen”, “tanınmış alıcı”, bunlara “onaylı” da 

denebilir, bunları duymadılar mı acaba ? Aracın varış ülkesine hareketinden önce bildirilen bu alıcıyı 

onlar nasıl değiştirebilirmiş acaba ? Mal varış ülkesine ulaştıktan sonra gönderen yanlış bile gönderse 

alıcı ben istemiyorum demedikçe değiştiremeyeceklerini, varış ülkesine gelindikten sonra kendilerine 

emir verecek kişinin sadece alıcı olduğunu, bu işin onların keyfiyetinde hiç olmadığını, onların sadece 

alıcının emirlerini yerine getirmek üzere ve taşıyıcının borcunun ifası üzere görevlendirildiklerini ve 

ücretlerini taşıyıcının ödediği “hizmet kuruluşları” olduklarını bilmeleri gerekir. 

Bu durumda anlıyoruz ki, UGA  (Ünsped Gelişim Akademisi) ‘nin 2018 eğitim programında bazıları için 

“nakliyede teslim şekillerine göre ücretler” başlıklı eğitimlere de yer vermemiz gerekecektir.  

 

Saygılarımızla,  

 
 
 


