
 
 

 

 
 

Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri,  

 

Çoğunlukla yanlış bildiğimiz bir konu; 

 

A- Taşıyan veya acentenin mala REHİN HAKKI nedir? Şartlar nasıl oluşur? 

Navlun karşılığı mala Rehin hakkının, alıcıya /gönderilene karşı ileri sürülebilmesi için 2 
şartın oluşması gereklidir; 

1- Öncelikle taşıma senedinde (cmr- awb-b/l gibi) navlunun alıcı tarafından ödeneceği 
belirtilmiş olmalıdır. Yani “freight collect”  veya ”freight payable at destination“ tabiri 
bulunmalıdır. Bu tabir olmadığı zaman mal kayıtsız şartsız gönderilene/alıcıya teslim edilir. 
TTK 1240/TTK 1204 

2- Yükün gönderilene/alıcıya fiziki teslim edilmiş olmasıdır. Çünkü taşımanın tamamlanması 
alıcının malını fiziki olarak alması ile tamamlanır. Aksi halde malı teslim almamış bir alıcının 
borçlusu olmadığı bir alacak sebebi ile rehin hakkına muhatap olması söz konusu olamaz. 
TTK 1197  

Yargıtay 11.HD 27.2.2006-E2093/K1954 özeti; 

     “Taşıyıcı, edinimini gereği gibi ifa ettiğini kanıtladığı takdirde, taşıma ücretine hak 
kazanır.” demiştir. 

       Taşıyıcı malı teslim ettikten sonra bir ay (30 gün ) içerisinde alacağı için rehin hakkı 
kullanabilir. Kullanmamış olsa bile bir yıllık zaman aşımı süresi içerisinde alacağı ile ilgili icra 
ve itiraz halinde dava açabilir. “REHİN HAKKI KULLANIRIM/KULLANIYORUM, MALINIZI 
VERMİYORUM” gibi sözler tehditten öteye geçmeyen sözlerdir. Tüccarlarımızın işlerini 
engelleme, geciktirme gibi sonuçlarına katlanırlar. Bu, aynı cari hesap alacaklılarının “bu 
hafta ödeme yapacaktınız, bakın patron bozuluyor icraya giderim dedi” şeklindeki gibi 
tehditvari konuşmalardır. Kimsenin kendi başına icra dairesi gibi davranıp kendi kararını 
kendi verip hukuk kendileriymiş gibi malınızı tutmaya hakları yoktur.  

TTK1200 ve uluslararası anlaşmalar gereği, navlun borcunun kefili/borçlusu her zaman 
gönderendir. 

 

B- Taşıyıcı ve acentenin TESLİMDEN KAÇINMA HAKKI; Bu da kısmen hapis hakkı ile 
aynı şartlara bağlıdır. 

TTK 1203 md.si ile verilmiş yetki yine taşıma senedi, konişmento, bill of lading, navlun 
sözleşmesi gibi belgelerde gönderilen/alıcı tarafından bir ödeme yapılacağı belirtilmiş değilse 
alıcı herhangi bir ödeme yapmakla yükümlü tutulamaz. 

Alıcının/gönderilenin yükü teslim alma hakkı bazı alacakların ödenmesi şartına tabi 
kılınabilir. Ancak bu nevi alacakların hangileri olduğunun, teslimin dayandığı sözleşme veya 
konşimentoda belli edilmiş olması gereklidir. ( Freight collect / freight payable at destination)  
gibi  b/l, konşimento gibi veya sözleşmelerde belirtilmiş başka bir şey yoksa  sadece taşıma 
ücreti olan Navlun’dur. 
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Bazı acentaların bunun haricindeki uydurma talepleri için teslimden kaçınma hakları 
yoktur. Ama bazı acentalar ne yapıyor? Sizlerin mala ihtiyacınızı bilerek bir şekilde tehdit 
ederek bir şekilde de malınızı indirdikleri liman işletmesinin deposuna “malın zilyetliği benim 
üzerimde, malı benden onaylı yazı almadan teslim etme” emrini verip, serbestleştirme 
yazısını vermek için de sizden birçok paralar istiyor. Yani bazı yazılar ile kendilerine tanınmış 
hakları kullanırken TESLİM vazifelerini yerine getirmek gibi basit bir konuyu unutuyorlar. 
Zilyetlik malın sahipliği değildir. Depocunun, taşıyıcının kısıtlı sorumluluğundan 
yararlanmasını sağlar. 

Ulaştırma Bakanlığı Ticaret Kanunu amir hükümleri aksine teslimat ücreti yaratip150 TL 
Tavan Ücret uygulaması başlatarak, teslimatın taşıyıcının ana görevi olduğunu ve navlun 
tabir edilen taşıma ücretinin teslim etmek olduğu hususunu unutmuş gibidir. 

Bazıları bunu uygulamıyor, bazıları ise bununla da yetinmiyorlar. Bazı Liman ve 
depocular onların “sözleşmeli müşterisi” olup sizi önemsemiyor. Onları koruyup, sizlerin 
haksız uygulamalara maruz kalmanıza aldırmıyorlar. İster kamu liman ve depoları olsun, ister 
özel liman veya antrepolar, geçici depolar olsun mantık yaklaşık aynı ; “Taşıyıcı veya 
acentesi benim ana müşterimdir, parayı ödeyen başkası olsa da ben taşıyıcı veya 
acentesinin emirlerine uyarım, taşıyıcı teslimden kaçınıyor” diyorlar. Bazı taşıyıcı/acente de 
“ben kaçınmıyorum, depocu istiyor ne yapalım” diyor.  Bize de “zilyetlik halen taşıyıcıdadır” 
sözünü hatırlatıyorlar. Evet, hasar halinde, teslimatın gecikmesi halinde sınırlı sorumlu 
olabilmesi için bu gereklidir. Taşıyıcının sorumluluğu devam eder. Ama malı teslim etmek 
taşıyıcının ana sorumluluğudur. Teslim etmemek ve alıcının fahiş ücretler ödemesine yol 
açacak planlama neticesi bu şekilde bir hareketleri “pervasızca davranış kusuru” dur ve 
sınırlı sorumluluğu “sınırsız” hale getirir. Malı alıcısına henüz teslim etmemiş taşıyıcının nasıl 
alacaklı olabildiğini sorarız? Navlun ücreti gönderen tarafından ödenmiş malın neden teslim 
edilmediğini sorarız? 

Sayın “bazı depocular” ve sayın “bazı antrepo ve bazı geçici depo işletmeleri” ; Sizler, 
size mal getiren taşıyıcı ve acentaların korumaya kollamaya gayret ederken dikkatli olun diye 
tavsiye ederiz. Müşterilerimizin sizinle bir sözleşmesi yok; “Ya ücretlerinizi makul hale getirin 
ya da gidin ücretinizi de sizle sözleşme yapan taşıyandan, acentelerden alın” diyebiliriz ve 
malımızı gereksiz alıkoymaktan tazminat isteyebiliriz. 

Hukukçularınızla bu konularda görüşmeler yapmanızı tavsiye ederiz. 

 Yargıtay 11.HD 22.10.2012-E.9067/K.16791 ; 

     “Dava ardiye ücretinin tahsiline ilişkin olup, mahkemece taşıyıcı ile alıcı (gönderilenin) 
ardiye ücretinden sorumlu olduğu kabul edilmiştir. Gönderilen konumunda bulunanın eşyayı 
alınca aksine mukavele olmadığı takdirde taşıma ücreti ile ardiye vb. masrafları ödemesi 
gerekir. Alıcı malı taşıyıcıdan alıp hukuki olarak ardiyeye tevdi etmediği ve bundan haberi 
olmadığı hallerde ARDİYE ÜCRETİ İLE SORUMLU TUTULAMAZ.” 

Yargıtay 11.HD 04.11.2011-E3901/K14930 ; 

    “Antrepo ücretinden kural olarak antrepocu ile SÖZLEŞME YAPAN SORUMLUDUR” 
demiştir. 

     Bu pasta yıllık 600 milyon USD gibi bir rakamdır. Bunu bilen bazı yabancı havayolları 
ülkelerinde bu tür faaliyetlere yasak olması sebebi ile bazı organik bağları olmayan şirketler 
kurdurmuş olabilir, bazı denizcilerde ya acente ya da kendi ada şirketlerinin devamını 
yaratmış bir şekilde bu pastayı dışarda yeme çabasında olabilirler. Tabii birazını da 
ülkemizdeki lobi faaliyetlerinde kullanmaya ayırabilirler. Bu durum Türkiye İhracatçılar 



 
 

 

Meclisinin önündeki zorluğu gözler önüne sermekte ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın ne 
kadar zor bir konuyu yüklendiğini göstermektedir. Yıllardır süregelmiş bu konuların 
düzenlenmesi de yıllar alacaktır. Beklentimizi çok yüksek tutmamamız gereklidir. Bu bazı 
firmalar şimdiden bazı lobi faaliyetleri ile taşımacılık üzerine bazı tebliğler üzerinde 
çalışmakta olabilirler. Özellikle 2018 yılı taşımacılık üzerine ocak ayından itibaren yayınlanan 
/ yayınlanacak tüm yazılara dikkat edilmesi gerekmektedir. Hatta bazıları “bu paraları 
alamazlarsa yabancı sermayeli acentalar Türkiye’den kaçar” diyorlar. Dış ticaretçilerimiz 
güçlensin ve ülkemize üretim yapan, dış ticaret yapan yabancı sermaye gelsin. 
İhracatçımızın getirdiği dövizleri götürmek isteyenler karşılarında Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığımızı görecekler artık. 300 USD navlunla gelen mala teslim acenteliği yapıp teslim 
için alıcıdan 1.600 USD bahşiş isteyen bazı acentaların bu ülke üzerinde kambur olduğunu 
görmeyecekler mi? İncelemeyecekler mi? Neye karşılık ve ne hakla denmeyecek mi? 

      Biz UGM Müşteri Haklarını Koruma Kurulu olarak zannettiklerimizi, fark ettiklerimizi, 
incelediklerimizi yazarak siz Sn. Müşterilerimiz ile farkındalık için paylaşıyoruz.  Bizim 
sürdürülebilir bir şirket olabilmemiz sadece siz Sn. Müşterilerimizin Dış Ticarete devamına 
bağlıdır.  

 

Güzel bir gelecek için…  

 

Saygılarımızla, 

 


