
                                                                                 

                        
 

 

 

Sayın Müşterilerimiz,  

2017 sonlarında başlattığımız ordino, acenta bukalemun ücretler, fahiş depolama ücretleri 

gibi konular sonuna yaklaşıyor. 2000 senesinde Avrupa Birliği Uyum Anlaşması ile gelen 

değişiklikler, tatbikatlarımıza yavaşşş, yavaşşşş yerleşiyor. 19 sene oldu henüz. 

2017’de, ileride olacak diye yazdığımız şeylere pek umutlanılmadı. Böyle gelmiş, böyle gider, 

boş verin bunları dendi. Bazı birlikler sesimizi kesmeye çalıştı. Bunların başında İstanbul 

Gümrük Müşavirleri Derneği geldi. Bize ‘Haksız rekabet yapmayın!’’ diye ihtarlar gönderdi. 

Biz de, ‘‘Biz, doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Konuyu bir daha inceleyin.’’  dedik. Gümrük 

Müsteşarlığına, ‘‘Siz kontrol edin. Bizler size bağlıyız.’’ dedik. Onlar da, ‘‘Konu, hukuk işidir. 

İlgimiz dışıdır.’’ dedi. Biz de, anlaşamadığımız bu konuyu Rekabet Kurumu’na bildirdik. 

‘’Doğru kim ise, sizler karar verin.’’ dedik. Rekabet Kurulu da, bizi haklı görerek İstanbul 

Gümrük Müşavirleri Derneği’ne soruşturma başlattı. 27 Haziran 2019’da kararını 

açıklayacak.!!! 

Sayın UTİKAD, bir firmamızı üyelikten çıkarttı. Bu yaptıklarınız yanlış dediğimiz için, insafa 

gelin dediğimiz için… 

‘‘Gümrüklü olan her alanda, gümrük yetkilidir ve sorumluluğu almalıdır.’’ dedik. Danıştay İdari 

Dava Daireleri Kurulu, bu kararı verdi ve tescilledi. 

Peki, bu kararlar ne anlama gelecek? Sizin ne avantajınız olacak? 

1. Konşimentonuz ile malınızı gümrükleyip gümrüklü depodan alabileceksiniz. 
Acentanın ayağına gidip paralar ödeyip, bir form almayacaksınız. 

2. Bazı nakliye acentaları size, ‘‘Gümrükten malınızı teslim ettirmem, önce bana hakkım 
olmayan binlerce doları ödeyin.’’ diyemeyecek. Hatta bunlar bize, ‘‘Önce şu kadar 
USD Singapur hesabıma yatırın, birkaç gün sonra faturanızı göndeririz.’’ diyorlardı. 

3. Fahiş olduğunu düşündüğünüz geçici depo ücretlerini, bağlı olduğu Gümrük 
Müdürlüğü’ne şikayet edebileceksiniz.  

4. Bu durum sadece deniz limanları için değil; hava, kara, demiryolu, gümrük sahası 
olan her yer için geçerlidir. Tüm geçici depolama alanları, tüm nakliye şekillerindeki 
acente hizmetlerini içerir. 

5. 8 sene boyunca bu tür acentalara haksız ödediğiniz ücretleri hukuk kanalı ile geri 
alabilme hakkına kavuştunuz. Acenta veya ana şirket, haksız alınan bu ücretleri  geri 
ödemek zorunda. 

 

Durum böyle olunca, bu konuda para almaya alışmış bazı acentalar ve bunların çalıştığı 

depolar ne yapacak? 
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1-Lobilerle Ticaret Bakanlığı’mızda, kendilerine bazı avantajlar çıkartmaya çalışacaklar ki, 

bu; eşyanızı vermeden önce bir tur bedava bile olsa, onaylama gibi bir hak almaya 

çalışmaları olacak. ‘‘ALICIYI BELİRLEYELİM’’ DİYECEKLER. Alıcıyı, eşya alıcı ülke 

sahasına beyan edilene kadar gönderen, alıcı ülkesinde varan eşya içinse, alıcının talimatları 

ile hareket mecburiyetinde olduklarını bilmeleri gerektiğini hatırlatarak, gümrüğe verdikleri 

özet beyan, ne işe yarar? Denecek kendilerine… 

 
“ÜCRETİMİZİ ALALIM’’ DİYECEKLER.  ‘‘Gümrükler, sizin tahsilatçınız olamaz,   ücretiniz, 

TTK 1200’e göre garanti altında’’ denecek kendilerine… Çünkü artık muhatapları Ticaret 

Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı… Bunu her zaman deneyecekler, tekrarlayacaklar. 

Varşova Anlaşması, Lahaye Anlaşması, Türk Ticaret Kanunu’na ters olsa bile… 19 senedir 

yaptıkları gibi… Denemeler yapacaklar. Çünkü konu, yıllık milyar dolar. 

 
2-Bazı depolar ile aralarında olan ciro pay anlaşmaları bozulacak ve bu bazı geçici depolar 

fahiş ücret alamazsa onlara da veremeyecek. 

 
3- İşte en can alıcı nokta ise; sizlere elektronik olarak fatura göndermeye devam edecekler. 

‘‘Ya tutarsa’’ diye. Ve bu konu gözden kaçtığında, tahsil için gelecekler. Bunu depolardan 

çok, bazı acentalar yapacak. Çünkü depolar, ‘‘Parayı ver, malını al!’’ usulü çalışmaya devam 

eder genellikle. Bunda da temsilciniz fazlalık gördüğünde gümrüğüne şikayet eder. 

 
Elektronik olarak sizlere gelecek bu faturalar kapsamı işlemlerin, fiyatlarının kontrolü çok 

önem kazanmakta.   

 
Reklam ve teklif  

 
İşte, UGM MHKK bu tür faturaların kontrol ve onayını yapmak veya itirazlarını yapmak, 

gerekirse onayınızla hukuki dosyalarını hazırlamak için hazır. 

 
Yıllık abonelik ücreti ve kontrol edilen işlem başı ücret ile çalışacak bu sisteme üye olabilir ve 

sistemden birçok şekilde yararlanmak imkanı elde edebilirsiniz. Örneğin; sizlerle birlikte yıllık 

navlun anlaşmalarına girilebilir ya da adınıza bazı navlun fiyatları araştırılabilinir, tavsiye 

verilebilinir veya lot alımlar yapılabilir gibi. Para iadeli bu sistem, size fayda sağlamadığı anda 

paranız iade edilebilir. 

 
Yazımızın ekindeki örnekleri, bugünden itibaren tüm işlemleriniz için kullanabilirsiniz. Gümrük 

Müşaviriniz veya firmanız yetkilisi düzenleyebilir. 



                                                                                 

                        
 

 

1. Sizden yanlış talepleri olduğunu düşündüğünüz ve kendisine itiraz ile ücret 
ödediğiniz veya ödeyeceğiniz nakliyeci acentasının bu talebine karşı ilgili 
gümrüğüne şikayet ve ceza talebini içerir dilekçe örneği (EK1 Link) 
 

2. Gümrüklü geçici depo işletmesinin, sizden, geçerliliği kalmamış, acentanın 
düzenlemesi, Yük Çıkış Talimat Formu talep etmesi ve gümrüğün ver talimatına 
uymaması halinde, bu uymayan depoyu ilgili gümrük idaresine şikayet ve ceza 
uygulama talebini içerir dilekçe örneği (EK2 Link) 
 

3. Fahiş ücret talebi olduğunu düşündüğünüz geçici depoyu ilgili çalışma iznini veren 
gümrüğüne, makul fiyat alımının sağlanması talebini içerir dilekçe örneği (EK3 
Link) 

 

https://www.ugm.com.tr/uploads/dosya/2019_06/85d66c68-ad33-44f7-9d1b-4d9e73fd1e01.docx
https://www.ugm.com.tr/uploads/dosya/2019_06/81537a14-4d38-4a2e-a038-f2899f24a1b3.docx
https://www.ugm.com.tr/uploads/dosya/2019_06/a6c06f32-2539-4fcb-b695-6eb5446961bd.docx
https://www.ugm.com.tr/uploads/dosya/2019_06/a6c06f32-2539-4fcb-b695-6eb5446961bd.docx

