
 
 

 

 

 
Deniz Yolu ile Serbest Dolaşıma Girişte Verimsizlik Unsurları  

 

Sayın Dış Ticaret Firmaları ve STK Temsilcileri,  

 

Başlangıçtaki konu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Denetim Başkanlığı çalışma kapsamıdır. 
Şirketler olarak genel sıkıntılarınızdan birçoğu aslında gümrük işlemleri sırasında değil, özel 
şirketler olan bazı acentelerin ve bazı limanların işletme uygulama sebepleri ile oluşmaktadır. 

1- Alıcıların, rejim beyanı için uluslararası taşıma hükümleri doğrultusunda taşıyıcıya 
verilmiş vesaikleri almaları gerekmektedir. Bu vesaiklerin alıcıya aynen teslimi şart 
olduğu halde, taşıyıcı şirkete hizmet veren bazı acentalar bu vesaikleri teslimden 
imtina ederek ücret almak amacı ile vakit kaybı yaratacak prosedürler 
oluşturmaktadır. Şirket temsilcileri /vekilleri ofislerinde beklemekte, ticaret 
hükümleri gereği tüccar sayılan bu taşıyıcılar bankalarına ücretin yattığını, 
hesaplarına geçtiğini görmeden vesaiklerinizi size teslim etmemekteler. Tabiki bu 
arada geçen her gün/süre konteynerin free (demurajın olmadığı) süresinden 
kaybedilmektedir. Ya da ardiye ücretinin artması ile sonuçlanan bir süreçtir. 

2- Taşıma ücreti peşin ödenmiş olsa bile, taşımacı adına hareket ederek taşımacının 
formalitelerini yerine getiren bazı acenteler haksız şekilde vesaikleri vermek veya 
malları teslim ettikleri ardiye veya geçici depo işletmelerine malları serbest 
bıraktırmamakta, o işletmeden gümrük blokesi kalkmış malınızı alabilmek için size 
tekrar bu acentelere ayrıca isteyecekleri  ücretlerin ödenmesini şart 
koşmaktadırlar. 

3- Bu konularda Ünsped Gümrük Müşavirliği firmasının www.ugm.com.tr adresinde 
MHKK “Müşteri Hakları Koruma Kurulu”nun yaşanan sıkıntılar ve kanunlar 
karsısındaki hükümlerini açıklayan onlarca yayını vardır. Sıkıntılardan bu 
yazılarda bahsedilmiştir. 

4- Özellikle deniz taşımacılığında özet beyan, gemi yanaşmadan 48 saat önce 
verilebilir. Bu özet beyan tarihi alıcının “free” 7 günlük bekleme sürecinin 
başlangıcı olamaz, olmamalıdır. Başlama süreci konteynerin ve gümrük 
mükellefiyeti için vesaiklerin limanda teslime hazır olduğu andan itibaren olmalıdır.                        
Aslında taşıyıcının evrakları alma sebebi, bunları gümrüklere ibraz etmektir. 
Taşıyıcı mal ile beraber gönderenden teslim aldığı vesaikleri gümrüğe teslim 
etmekle mükelleftir. Acentesi gümrüğe getirdiği her mala ait uluslararası taşımaya 
ait olan orijinal fatura, menşei şahadetnamesi, ATR, konşimento gibi belgeleri 
özet beyan verdiği gümrüğe liste ile teslim etmeye mükellef olmalıdır… Alıcıya, bu 
vesaiklerin gümrüğe teslim edildiğini belgeleyen bir ibare ile fotokopi veya 
elektronik suretleri ile bir varış ihbarını oluşturmalıdır. Varış ihbarı, gümrük özet 
beyan no ve tarihi ile malın bulunduğu geçici depo yer ve durumunu (rezerve) 
göstermelidir. Free time denilen demuraj oluşturmayan süreç bu sürelerden 
hangisi sonra ise o tarihten /saatten sonra başlamalıdır. Şu an bazı acenteler, 
gemi limana yanaştığı andan itibaren alıcının konteynerinin teslime hazır hale 
gelmeden başlatmaktalar. Bazen konteyner iki gün sonra inebilmekte, vesaikler 3. 
günde teslime hazır olabilmektedir.  Bu süreç acente vasıtası ile taşıyıcının 
teslime hazır olamama süresidir. Normalde gönderileni (alıcıyı) ilgilendiren bir 
süre değildir. Hatta bazı acenteler para aldıkları halde ATR veya Menşei gibi bir 

21.03.2018 

http://www.ugm.com.tr/


 
 

 

vesaiki eksik teslim etmekte bunu daha sonra vererek ya mesai ücreti oluşmasına 
ya da ücretsiz sürenin bitmesine sebebiyet verdirmektedir. 

5- Taşımada teslim şekilleri önem kazanmıştır. Taşıma senedi, Bill of Lading,           
konşimento gibi taşıma anlaşmasını belirleyen senetler limandan limana, adresten 
limana, konteyner sahasından konteyner sahasına gibi bazı taşımada teslim 
şekillerini içermektedir. Gemiden limana boşaltma ücretinin alıcıdan tahsil 
edilebilmesi için bu senetler üzerinde ibarelerin önemine dikkat edilebilmelidir. 
Fright prepaid olup boşaltmaya ait herhangi bir ibare koyulmamış bir işlem 
konteyner veya yükün teslim durumuna kadar tüm işlemleri içermektedir. Free out 
veya benzer bir boşaltma masrafı konşimentoda gösterilmiş ise bu ücret alıcıdan 
istenebilir. Tabii ki bu ücretin de fahiş olmaması esastır. Bazı acenteler limana 
100 TL ücret öderken alıcıdan 300 USD isteyebilmektedir. Ticaret Kanunu’muza 
göre taşıma senedi üzerinde gösterilmemiş hiç bir ücret acente tarafından 
alıcıdan istenemez. 

6- Acenteler alıcıya fatura ettikleri ve talepleri ile alakalı TÜRKÇE izahlar 
kullanmalıdır. Alıcı, muhtelif İngilizce kısaltmalar ile talep edilen ücretler ile karşı 
karşıyadır. Ve bu ücretlerin haksız olduğunu doğal olarak düşünmektedir.  

7- Konteynerlerin geçici çıkışı ile ilgili yüksek 1000 USD’yi aşan depozitolar talep 
edilmektedir. Ve fahiş bedeller ile demuraj talepleri imzalatılmaktadır. Kapların 
geçici çıkışı gümrükçe çok basit bir sisteme işlenmektedir. Bu işlem için de yüksek 
USD ücretler almaktadırlar. Bu kaplar gümrük tarafından zaten takip edilmektedir. 
Bazı acenteler aldıkları depozito ücretini iade etmekte çok gecikmekte alıcıların 
USD nakdini uzun süreler kullanmaktadırlar.  

8- Acenteler konteyner sahasına geçici depolama için teslim ettikleri !! konteynerleri 
gümrüğün numune alma gibi talebi halinde bulamamakta ve gümrük muayenesine 
birkaç gün sonra hazır edebilmekte ama bu süreyi durdurmamaktadır.  Daha 
sonra “serbest süre bitti, şimdi demuraj ödeyin” demektedirler.  Ayrıca 
limanlardaki konteynerlerin tartı yerine transferi veya muayene alanına transferi 
liman gereçlerinin sık sık arızalanması neticesi alıcılar tarafından dışardan vasıta 
getirilse bile yine kendilerinin gibi ücretler istemelerine, süreyi durdurmamalarına 
sebebiyet vermektedir. 

9- İhraç konteynerin muayene edilmesi gerektiğinde limanın konteyneri muayene 
getirememesi gecikmesi ve mesailere sebebiyet vermesi, 

10- Limanlarda bazen ihraç konteyner ile ithal konteynerlerin birbirine karışması 
bulunamaması ve mesaili işlemlere sebebiyet vermesi, 

11- Konteyner içi boşaltma veya gümrük muayenesi veya gerekli numune alınma 
işlemi için limana yatırılan isçilik ücretleri haricinde limandaki isçi taşeron 
şirketlerin de ücret talepleri. 

Gibi uygulamalar da hem acentelerin uluslararası anlaşmalar, Türk Ticaret Kanunu, 

Borçlar Kanunu harici uygulamalar ile taşıyıcı adına hareket ederken taşıyıcının taşıma 

senedinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmedeki uygunsuzlukları ile limanlar 

üzerindeki baskıları ile limanlardaki düzensizlikler işlemlerde sorunlar oluşturmasına 

sebebiyet vermektedir. Devletimizi temsilen gümrükler sorunda “3. Derece zorluktur” 

denilebilir. Zorlukları da bu kadar zorluk arasında fark edilememektedir.     

Saygılarımızla,  

 


