
                                                                                 

                        
 

 

 

  

Sayın Müşterilerimiz ve Sayın STK Yetkilileri,  

Taşıma organizatörleri, yük komisyoncuları ve birleştirici, ayırıcı acentalar, consalidatör, 

breakbulck agentlar, size ne kazandırıyor ne kaybettiriyor? 

Ülke pazarımızda en çok deniz yolu ve hava yolunda kullanılan birleştirilmiş yük (consolidation) 

sistemi neden kullanılır?  

Belli başlı nedeni, taşıma vasıtası sahibi küçük küçük yüklerle uğraşmak istemez. Bu sebeple 

denizde tiu, yani, kap satılır. Kap, belli bir hacimdedir ve max yükleme ağırlığı bellidir. Bir tonluk 

bir yükünüzün kg taşıma fiyatı, 10 tonluk bir konteynerın yük olarak ağırlık olarak %10’u gibi 

ise de, komple taşıma fiyatının %70‘i gibi bir fiyattır. Consolidator ne yapar? Böyle 10 adet yük 

bulmaya çalışır. En azından bu şekilde 5 adet bile bulsa, yani konteynerin %50’sini bile 

doldursa, %350 ciro yapar. 

Tabi ki, birleştirilmiş bu yükü ayırmak için varışta bir ayırıcı acentaya ihtiyacı vardır. Toplayan 

organizatöre şimdi ayırıcı bir varış firması gereklidir. Alıcılara taşıma kanununa göre, varış 

ihbarı yapacak, taşıma ile ilgili dokümanları alıcılara teslim edecek ve taşıma organizatörünün 

yükümlülüklerini yerine getirerek, alıcılara malların sağlam teslimini sağlayacak bir firma 

gereklidir. 

Bu firma alıcılara hizmeti devam ettirmesi, hizmetin kesintiye uğramaması için tutulur ve 

hizmetlerine ait ücreti malı toplayan gönderici taşıma organizatörü öder. 

Tabi ki, bu işlem ülkemizde yanlış yolda gelişmiş durumdadır. Bazı acentalar alıcının 

dokümanlarını para ile satarak, bu parayı hizmet verdikleri toplayıcı ile bölüşürler. Yani 

ülkemize para gelmesi yerine, sizlerden alınan bu bahşişler yurt dışına gönderilir. 

İhracatçılarımız da, döviz getirmeye çalışır. 

Fakat tabi ki, ülkemizde bu işlemlerin yürütmesi artık tamamen yoldan, kontrolden çıkmış 

durumda olduğundan, zararınız bu evrakları alma paraları olan, binlerce dolar ile sınırlı kalmaz. 

Başınızda bir de fahiş ücretler ile bazı geçici depolama yerleri vardır. 

Ana taşıyıcı /acentası gümrüğe araç gelmeden özet beyan verebilir, consolidatörün TR’deki 

acentası da kendi özet beyanını bu malların alıcıları şunlardır diye verir. Ama bu özet 

beyanların elektronik tescili için malların geçici depolama alanına girmiş olması gereklidir. Ve 

malların depoya giriş tarihi ile sizin işlem yaptığınız özet beyan tescil tarihi aynı değildir. Eğer 

ülkemizdeki acenta gecikir veya unutursa, varış itibari ile tanınmış ücretsiz bekleme haklarınızı 

kaybeder ve gecikilen günler için depo parasını siz ödersiniz. Bunu farklı farklı firmalara 

ödediğiniz için anlayamazsınız bile. Ve duyumlarımıza göre; bazı acentalar yeni tabirleri ile 

bazı yük organizatörleri bu bazı geçici depolardan da yüzdeler alıyorlarmış, sizin 
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ödediklerinizden. Bu sebeple, varış ihbarları gönderen organizatör veya acentadan geçici depo 

girişi ile ilgili tarih ve saati istemenizi tavsiye ederiz. Çünkü parayı ödeyen sizsiniz. 

Bilmenizi isteriz ki, havayolu ile gelen mallar 04.05.2017 tarih 2017/10 sayılı genelge ile geçici 

depo/antrepo alındığı 12 saatlik sürece hiçbir ücret talep edilemez. 

İlk 12 saati aşan 12 saat süresinde de en fazla 200 TL ile ücretlendirilir ve başka ücret 

alınamaz. 

Ayrıca bu genelgede 241/1 Mad. Para cezası düşük olduğundan kanuna ekleme ile 241/7’yi 

devreye aldılar. O da 5000 TL. 

Şimdi bu işin sorumlusu olan Ticaret Bakanlığımız için hep beraber duaya çıkma zamanımız. 

İnşallah bu ülke dış ticaretine zarar veren bu durumları kontrol altına alıp, bu tür hizmetlerden 

ülkenin zarar görmesini engelleyebilirler. 

Malınız elinde olduğu için güçlü olanın haklı değil, haklı olduğu için güçlü olan dış 

ticaretçilerimiz için. 

 

Müşteri Haklarını Koruma Kurulu  

 

 

EK: 2017/10 Genelge 
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