
 
 

 

 

 
Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri; 

Siz de bıktınız, biz de bıktık bu bazı acentelerin haksız anlamsız hatalarla dolu 
faturalarını görmekten… Bu nedenle fıkra ile başlayalım; Adamın biri müthiş ishal olmuş. 
Akşam doktoru aramış, doktor uyku esnasında, yanlışlıkla “sinirsel yatıştırıcı  “zanxx” diye bir 
hap evde varsa al” demiş. Tabii sabah uyanınca doktor yaptığı hatayı anlamış ve adamın 
oturduğu köye gitmiş. Adamın evine uğramış kendisinin kahveye gittiğini söylemişler. Doktor 
kahvede adamı bulmuş. Neşe içinde kâğıt oynuyormuş. Eğilmiş kulağına “Nasılsın? İyileştin 
mi ?” diye sormuş hastaya, adam “valla doktor bey alt tarafım b.. içinde ama kafama 
takmıyorum, mutluyum, harikayım ”  demiş … 

Dış ticareti olan bir firmamızın, bazı acentelerin faturaları sebebi ile kirlenmemeleri 
neredeyse imkansız. İsimleri kar transferi olabilir, isimleri KDV problemi olabilir, isimleri 
kanunsuz ödemeler olabilir. Firmalarınızın aldığı sertifikaları korumanız problem olabilir.  

Görüntü hakiki bir fatura 

 

Bu fatura Türkiye’de Türk alıcı şirkete düzenleniyor. Teslim yeri konteyner sahası 
olduğu için alıcının vinç ücreti de ödemesi gerekmiyor aslında. Ama hale bakın, 357 USD’ lik 
faturada her şey KDV’ den muaf. 

Bazı kişiler herhalde limanlardaki hayali işlerimiz KDV’den muaftır diye KDV 
kanununda bir madde oluşturmuşlar kendilerine. Bunun muhatabı olan şirket ne yapsın ?? 
Aslında yapması gereken belli itirazlı ödeme ve mahkeme, ayrıca gümrüğe dilekçe ile ilgili 
firmaya 5.000 TL ceza uygulanmasının sağlanması gereklidir. Buda bugünlerde 
yayınlanacak tarifeye göre gelişecektir. 

Tabii ki gümrüğün cezası KDV ile alakalı değildir. O maliyenin işidir. Gümrük 
taşıyandan alınması veya olmaması gereken ücretlerin tarafınızdan talebi ile alakalıdır. 
Taşıma senediniz, awb veya hawb veya bill of loading ve alınan fazladan ücretler ile ilgili 
şikâyet dilekçesi ile Gümrük Kanunu 241/7 uygulaması için başvuru yapmanız 
gerekmektedir. Sizler bildirim yapmadan gümrük karışmayabilir. Haklarınızı aramak sizin 
mükellefiyetinizdir. Tarifenin yayını ile birlikte harekete geçilmesi gereklidir. 
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Buda ayrı bir fatura 

 

Hale bakın suçun belgeli hali. IMCO etiketi söküm bedeli ne demektir? Açıklayalım 
patlayıcı yanıcı mal taşınması tehlikeli mal demektir. Bu mal tehlikeli madde ise gemiden 
firmaya gidişi de bu kurallara bağlı olmalıdır. İçindeki mal patlayıcı yanıcı değilse ve eskiden 
kalmış bir etiket ise bu da taşıyıcının kusurudur. Eğer alıcıya giden konteyner IMCO’lu ise 
boşaldıktan sonra etiket zaten sökülür, 1 TL’lik bile işlem ücreti değildir. Taşıyıcı zaten yanıcı 
mal taşımasında bu ücretlerin, risklerin hepsini hesaba katmaktadır.  Ve alıcıya fatura 
edilemez. . Ama buna itiraz etmeyip bu belgeyi defterlerine alan firma  herhangi bir kontrolde 
fark edilse nasıl cevaplayabilir bu durumu ?? Zaten diğer ücretlerde fatura edilemez ama bu 
IMCO etiketi sökümü insan hayatına mal olabilecek bir konudur. Ve bu kadar basit bir olay 
değildir. Yalanın da bir edebi olması lazım, paranızı ödeyen bu şirket belgeli suç ile nasıl 
şeffaf olabilir ? Bir gazeteci sorsa ne der?. Valiliğimiz liman literatürlerine  girmiş olan bu 
konuda insanlarını korumak için ne yapıyor ??? Acaba limanda kişiler boş ver abi, bir şey 
olmaz deyip, göndericinin mecbur olarak yapıştırdığı bu etiketi faturalı 150 USD alıp söküyor 
mu ? Böyle bir yetkileri var mı acaba ? “Abi yurt dışında  patlayıcı ama  bizde hava yağmurlu 
bir şey olmaz” mı diyorlar ??? Herhalde!!! Eskiler hatırlar mecburen radyasyonlu çay içerken 
poz veren ilgilileri… 

Trafikte yanında olduğunuzu, ailenizden birinin durakta beklerken yanından geçtiğini 
sakın düşünmeyin. Bizlerin yaptığı gibi sinir yatıştırıcı ilacınızı alın ve bunlara gülün geçin. 
“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” diyelim hep beraber.  

Sayın bazı acenteler, yazdığınız faturalarda olan haksız ücret kalemlerinize biraz 
dikkat edin, firmalarımızı cehaletleriniz ile kirletiyorsunuz. Sizler taşıyanın acentesisiniz 
utanmadan bir de alıcının acentesiymiş gibi para istiyorsunuz. Tamam, buna hukuk karar 
verir ama patlayıcı etiketi yetkisiz çıkartmak büyük suçtur. Alıcıdan para almak için lugattan 
bulduğunuz kelimelerin karşılığı neler olabilir bari bunu düşünün.  

Sayın Dış Ticaretçilerimiz, defterlerinizde belgelerinizde, bu tür belgeler olması sizler 
için ödenemez zararlar doğurabilir. 

Kusura bakmayın güzel şeyler yazamadık. 

Güçlü olanların haklı değil, haklı olanların güçlü olduğu bir yaşam dileğiyle. 

Saygılarımızla,  

 


