
 
 

 

 

 
TC. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI  

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Re; Gemi acenteleri yönetmeliği 11. Md ye aykırı davranış. 

 

Tarafınızca bilindiği üzere,  

Milletlerarası sözleşmelerin ortak amaçlarından biri: taşıyıcıların üstün ekonomik 
durumlarından yararlanıp yükleri ile ilgili tarafları sömürmesi ihtimalinin önüne geçilmek 
istemidir. 

Türk Ticaret Kanunumuz, Borçlar Hukukumuz, Medeni Kanunumuz, taşımacılık sözleşmesi 
ve yerine geçen belgelerde taşıyanın haklarını taşıtan ve gönderilenin haklarını belirlemiştir.  

Türk Medeni kanunu 2. md; “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken 
DÜRÜSTLÜK kuralılarına uymak zorundadır. Bu hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk 
düzeni korumaz.” Yine aynı kanunun 6. md’si “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça 
taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür” der. 

Fakat bakanlığınıza bağlı acentaların bazıları alıcılara “faturamıza itiraz etmeden 
ödemezseniz size gümrük işlemlerini yapmanız için gerekli olan, gönderenin tarafımıza 
verdiği vesaikleri vermem” demekte ve sadece lugattan bulunmuş işmiş gibi gösterilen ücreti 
ödenince bu vesaikleri vermektedir. Fatura ve yazışma örnekleri ektedir. Ya da limanlara, 
antrepo veya geçici depolama şirketlerine talimat verip malların çıkışını engellemekte 
gümrüğün çıkış kâğıdı teslim kâğıdı ve depoların teslim belgelerini kabul etmeyip kendi yük 
teslim belgesini isteyerek bu ücretlerin itirazsız ödenmesini isteyerek, hem Ticaret 
Kanunumuz 55.md 7ve 8 md. si gereği haksız rekabet yapma ve hem de alıcının anayasal 
hakkı olan itiraz hakkını engellemektedirler.  

Elinde yükü tutarak GÜÇLÜ OLDUĞU İÇİN HAKLI OLAN acentenin DEĞİL, HAKLI OLDUĞU 
İÇİN GÜÇLÜ OLAN alıcıların kanuni haklarının korunması için yönetmeliğe uygun 
hareketlerinin sağlanması gereklidir. 

Türk Ticaret kanunumuz md.1200 “navlunun borçlusu taşıtandır” der ve bu eğer alıcı ödemez 
ise borç gönderenindir. Tüm milletler arası anlaşmalara göre bu böyledir. Yani taşıyanın 
alacağı için kanun yeterince hak tanımıştır. Bakanlığınızın ayrıca koruyucu hükümler 
getirmesi gereği sadece bu taşıyan veya adamlarının fazladan paralar istemesine yol 
açmaktadır. Yük teslim belgesi vermek için extra ücretler uygulamaktadırlar. Teslim her 
hâlükârda gümrük, depo, antrepo, liman gibi işletmeler tarafından tutanaklaştırılmaktadır. 
İlave belge ihtiyacı yoktur. Zaten taşıyanın teslim borcu alıcının malı fiziki olarak teslim 
almasıdır. Ama acentalar vesaik tesliminde malı görmemiş firmalara teslim aldığına dair kâğıt 
imzalattırmaktadırlar. Alıcı malı ambardan teslim alırken görmektedir ve haklarını 
savunamamaktadır.  
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Taşıyan veya acentenin hapis hakkı TTK 1201 md. ne göre sadece navlun içindir. Veya 
konşimento üzerinde belirlenmiş yazılı bir miktar ve not varsa bu rakamlara göredir. Bunun 
harici bir ücret için hapis hakkı kullanılamaz, hapis hakkı kullanılan bir eşya hapis defterine 
kayıtlı olmalıdır. Acentenin ilave verdiği ve verdiğini ispat edebildi makul fiyatlı bir hizmet 
varsa buna hapis hakki kullanamaz ve lokal Ticaret Hukukuna göre değerlendirilir. TTK 1203 
“gerekçesi bu nevi alacakların ne olduğunun, tesellümün dayandığı sözleşme veya 
konşimento da belli edilmiş olması gerekmektedir” der. Ayrıca Hamburg Sözleşmesi ile 
genişlemiş olan konşimentoda taşıyanın kabulü ile şekillendirilen teslim limanı  teslim şekli 
gibi masraf hükümlerine dikkat etmemekte  konteyner terminaline kadar tüm ücretler ve 
masrafları gönderen tarafından  ödenmiş yüklere gemi boşalma konteyner yerine transfer 
gibi ücretler istemekte hatta  gemi acenteliği ücreti, gemi özet beyan verme ücreti, gemi 
survey ücreti, gemi güvenlik ücreti ve lugattan bulunan bir çok isimli ücretler istemekte ve 
itiraz kabul edilmemektedir. Hâlbuki TTK 1204 açıktır. Navlun ücreti gönderen tarafından 
ödenmiş ve başka bir kayıt düşülmemiş bir yük için alıcıya karşı herhangi bir hapis hakkı 
kullanılamaz. Ama bu acentalar liman antrepo veya geçici depo yerlerine talimat verip mal 
çıkışını engellemekte konunun normal ticari ilişki çerçevesine girmesine engel olmaktadırlar. 

TASIYICI;  TTK 850 (2) taşıyıcı, taşıma sözleşmesiyle eşyayı varma yerine götürmeyi ve 
orada gönderilene (alıcıya) teslim etmeyi borçlanır. Taşıma işleri ticari işletme faaliyetidir. 
TTK 850(3) 

Taşıyıcının 3 asli ifa borcu vardır. Taşıyanın asli borçlarından birincisi yükü teslim almaktır. 
Yükün taşıyan tarafından, taşınmak üzere tesellümü ile de taşıma sözleşmesinin ifa aşaması 
başlamış olur ve taşıma sözleşmesinin devreye girmesi ile de ileriye 2 ifa borcu oluşur. 
Eşyayı varma yerine taşımak ve orada alıcıya teslim etmek.  

Bu durumda, navlun denilen taşıma ücretinin taşıyıcıya getirdiği borçlarını malı taşımak, malı 
korumak ve kararlaştırılan zaman ve yerde teslim etmek olarak belirtebiliriz, tabi bu 
sözleşmenin varlığı malın taşıyıcı tarafından teslim alınması ile gerçekleşir. Taşıma işlemi bir 
kere başlar ve taşıyanın sorumluluğu sonsuza kadar devam etmez. Kararlaştırılan süre ve 
yerde alıcıya teslimi gerekir. TESLIM, taşınan yük üzerindeki doğrudan zilyetliğin yükü teslim 
almaya yetkili alıcıya devredilmesi demektir. HUKUKİ niteliği bakımından TESLIM taşıma 
sözleşmesinden doğan borcun ifa edilmesidir. Bu nedenle taşıma sözleşmesinde eşyanın 
nerede ve kime teslim edileceği belirlenir. 

Taşıyıcı, bağlı olduğu ve lisans aldığı bayrak ülke dışında ki ülkeler, limanlar arasında 
uluslararası anlaşmaların izin verdiği ölçüde taşımalar yapar. Bu kısımda teslim alma ve 
teslim etme borçları için o ülkeler veya losyonlarda Borçlar Kanunumuzda da uyumlu olan 
66/iii md ye göre anlaşmalar yaparak acentalar kullanır. Bu acentalar taşıyanın borcunun 
ifası için hareket eder ve ücretlerini taşıyan/taşıyıcıdan alır. Çünkü taşıyanın borcunun ifasına 
hizmet vermektedirler. Bu kuruluşlar taşıyan ile yaptıkları sözleşmeler gereği ACENTA’ dırlar. 
Taşıyanın acentesi olarak hareket ederler.  Taşıyan adına tahsil ettikleri navlun ücreti varsa 
tahsil komisyonu alırlar. Tabi taşıyıcının bu taşımaların varış yerinde birde teslim borcu ile 
alakalı acenteye ihtiyacı vardır. Taşıyıcı teslim borcunun ifasını yerine getirmek üzere kendi o 
varis noktasında bir acente ile anlaşma yapar ve bu taşıma borcunun ifa işlemleri için o 
acenteye ödeme yaparak kendi teslim borcunu yerine getirtir. Bu acentalar taşımacının 
gönderene / alıcıya karşı olan borcun ifası için vardır. Bu borcun ifası hizmetlerini taşıyana 
verir ve ücretlerini ondan alır. 

 

 

 



 
 

 

Ayrıca bazı acentalar; 

Uluslararası anlaşmalar gereği taşıyanın mükellefiyeti olup, navlun içi masrafı olan ve ithal 
edilecek mal kıymetine etki eden bazı hizmetleri “ithalde alınacak KDV olacağı için” KDV den 
muaf olan bazı ücretleri bu hizmetten faydalanan yurt içinde olduğu halde alıcı olana 
faturalayıp KDV’den muaf göstermektedirler. Bu uygulama ise ülkemiz hazine kaybına 
sebebiyet vermektedir. Zaten KDV’li gösterdikleri hiç bir ücret de alıcının ödemesi gereken 
ücretler değil yurt dışındaki taşıyıcının ödemesi gereken taşıyıcının mükellef olduğu 
işlemlerdir.  Ama ekte görebileceğiniz fatura örnekleri ile alıcıdan zorla ve haksız olarak ek 
fatura örneklerinde görebileceğiz ücretler talep etmektedir; 

ACENTALIK ÜCRETİ; gemi acenteliği hizmeti yapan gerçek ve tüzel kişilere, yaptıkları 
hizmetlere karşı gemi sahibi, kaptanı, işleteni veya kiracısı tarafından ödenen ücreti gösterir. 
(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 10.03.2008 gemi acentelik hizmetleri ücret tarifesine ilişkin 
tebliğ 2008/1 acentalar bu ücreti alıcılardan da talep etmekte ve itirazları engellemektedirler.) 

Konteynerler için geçici çıkış ücreti almaktadırlar. Bu 1972 konteyner sözleşmesine aykırıdır. 
Ülkemiz bu kapların geçici giriş ve çıkışlarını gümrük bilge sistemi üzerinden takip 
etmektedir. Taşıyıcı envanterini düzenlemek acentenin asli vazifeleri içindedir. Terminal veya 
limanlarda taşıyana ait demirbaşların takibi envanteri acente vazifesidir. Bunun için alıcıdan 
geçici kabul ücret talep edilmesi bu taşımacılığın kolaylaştırılması mantığında olan 
uluslararası anlaşmaların karşısında ve ülkemizdeki Bilge Sistemi ile Avrupa Birliği 
uyumunun aksine davranıştır. Gümrük bu kayıtları zaten Bilge Sisteminden özet beyanlar ve 
liman kapı çıkış sistemleri ile takip etmektedir. Taşıyıcı envanteri hizmetidir. Gümrük işlem 
maliyeti yoktur. 

ISPS ve/veya SOLAS GÜVENLİK BEDELİ; adı ile acente fatura düzenlemekte bu bedel b/l 
konşimentoda görünmemekte navluna dahil olarak taşıyan tarafından alınmaktadır. Fakat 
acente isps güvenlik ücreti ve gemi güvenlik hizmet bedeli altında ayrı ayrı ücretler 
almaktadır. Bu taşıyanların uluslararası anlaşma gereği alması gereken tedbirlerdir. Ayrıca 
limanlar dahil uygulanmaktadır. Limanın gemiye verdiği hizmet olabilir. Ama acentenin bu 
ücretleri navlundan ayrı olarak alandan istemesi gibi bir konu olamaz . 

KONTEYNER KONTROL ÜCRETİ; acentenin taşıyan envanterine verdiği hizmettir. Taşıtan 
veya alıcının bedel ödemesi gerekli olan işlem değildir. 

YÜK BİLDİRİM ÜCRETİ; TTK 1168’e göre taşıyan veya adamlarının yükümlü oldukları bir 
hazırlık bildirimidir. Ve bunun için alıcıdan para talep edilmez ve taşıyan yükümlülüğüdür ya 
da acentenin taşıyana ifa borcudur. 

GÖZETİM ÜCRETİ; acentelik veya koruyucu acentelik hizmetlerine ek olarak, gemi 
işlemlerinin ilgili kişi, kuruluş ve birimler nezdinde acente tarafından takip edilmesi, yerine 
getirilmesi, işin hızlandırılması, en kısa süre içerisinde ve salimen eşyanın tahliyesi ve 
yüklenmesinin sağlanması, evrak işlemlerinin yapılması, yükün teslim alınması ve teslim 
edilmesi, eşyanın fazlalık ve eksiklerini takibi karşılığı olarak deniz taşıt ve araçlarının sahibi, 
kaptanı, işleteni veya kiracısı tarafından ödenen ücrettir.(10.03.2008 resmi gazete de 
yayınlanan gemi acentelik hizmet tarifesine ilişkin tebliğ) 

DÖKÜMANTASYON ÜCRETİ; gönderenin taşıyıcıya verdiği vesaiklerin alıcıya teslim 
edilmesi veya gümrüğe elektronik özet beyan transferi diye düşünülmektedir. Bunun her ikisi 
de taşıyanın borcudur. Alıcı veya göndericiyi ilgilendiren bir maliyet değildir. Zaten maliyeti 
yoktur. 

 



 
 

 

TAHLİYE ÜCRETİ; yine yönetmeliğiniz aksine limanın verdiği bu hizmeti liman tarifesinin 3-4 
katı bir fiyatla malın teslim noktasına dikkat etmeden yani “taşıyan bu masrafı almış mı 
almamış mı?” diye bakmadan her taşımaya uygulamaktadırlar. Yönetmeliğiniz aksine 
hareketle gönderen veya alıcılara faturalamaktadırlar. 

TAHLİYE ACENTA NEZARET ÜCRETİ; yine alan veya gönderen için değil taşıyıcıya veya 
kaptana verilen bir hizmettir. Alıcı ve göndericinin navlun harici ödeyeceği bir maliyet değildir. 

ORDİNO ÜCRETİ; böyle bir belge yoktur. Ama tabiki acentalar bu isimde bir belge bastırıp 
onunda ücretini tahsil edebilirler çünkü kontrolleri yok. Yük teslim talimat formu diye de 
adlandırılan bu isim için taşıma senedi, b/l, konşimento gibi belgelerin veya gümrük kapı çıkış 
formu veya ardiye antrepo veya liman kapısı çıkış gibi yerlerin çıkış fişleri veya alıcının 
fiziksel teslime ait yükü teslim aldım yazması yeterlidir. Navlun borcu düşünülemez Ticaret 
Kanunu hükümleri zaten taşıyan alacağını garanti altına almıştır.  Taşımada borcun ifası 
alıcıya malın teslimi ile gerçekleşir. Teslime ayrı bir ücret istenmesi tüm kanunların 
yasakladığı bir harekettir. Taşıyan, acentesi veya adamları TTK 1196(1) “Taşıyan navlun 
dışında pay akçesi prim, bahşiş ve benzeri bir ad altında başkaca bir istemde bulunamaz” 
demiştir. Teslim için ilave para istenmesi pay akçesi veya bahşiş talebidir. 

SURVEY ÜCRETİ; yine taşıyana gemiye verilen bir hizmettir alıcı veya göndericiden ücret 
talep edilecek bir hizmet değildir. Gemi acentelik görevidir ve gemi sahibi, kaptanı işletmecisi 
veya kiracısı tarafından ödenir. 

MANİFESTO ÜCRETİ; Bu aslında Özet beyan tabir edilmektedir. Ve uluslararası 
taşımacılıkta taşıyanın yapma zorunluluğu olan deklarasyondur. Ücretin taşıyandan talep 
edileceği bilinmektedir. Alan veya gönderini yükümlülüğü değildir. 

ENS ÜCRETİ; bizler ne olduğunu bulamadık, para almak için  lugattan bulunmuş bir kısaltma 
olduğu gibi düşünmekteyiz. Karşılığı ve açıklaması için Bakanlığınız incelemede bulacaktır. 

Alıcı veya göndericilerden malın veya gümrük için zorunlu olan vesaiklerin teslim alınabilmesi 
için bu yukarıda bahsettiğimiz “bazen ücretler toplamı navlunu geçen bedeller” bu acentalar 
tarafından anayasal hak olan itiraz hakkı bile engellenerek haksız rekabet fiilleri ile ve 
pervasızca bir hareket ile tahsil edilmektedir. 

Gemi acenteleri hakkında yönetmeliğiniz bu acentaların hizmetlerine ait bedelleri ve bu 
ücretleri kimden alacağını diğer kanunlarımıza uygun olarak belirlemiştir. Ve 11. Md’ye aykırı 
hareketlerin şikâyetleri ve cezaları Genel Müdürlüğünüz yetkisine bırakılmıştır. 

GEMİ ACENTESİ; yaptıkları sözleşmeler gereği gemi sahibi, kaptanı, işleteni veya gemi 
kiralayanı nam ve hesabına işlerini yürütmektedirler. Bununla ilgili çalışma esasları ve 
muhatapları olan nam ve hesabına iş gördükleri yerden alacakları ücretler içinse aynı 
yönetmeliğin 21.md’sine göre hareket etmelidirler. Yani  bazı taşıyan veya acentesi, adamları  
hep beraber, teslim borcu ifası yerine getirirken alıcının acil ihtiyacı ile gümrük işlem 
mükellefiyetini yerine getirme amaçlı vesaiklerini istemesi ile, ondan paralar istemek, itirazını 
engellemek, teslim ifa borcunu yerine getirmekten kaçınma veya bunun karşılığı para 
istemek, taşıma senedindeki  gösterilen yere  teslim etmemek, çok yüksek ücretlerin tahsil 
edileceği komisyon aldıkları limanlar ve  bekleme yerlerine malı teslim etmek ve oradan alın 
demek, alıcıya ticari zarar oluşturacak konuları  bilinçli biçimde planlayarak hareket etmek, 
kanun harici talep ve istekler ile, kanunlarımız değişikliklerini   bile bile  yıllardır  aynı hareket 
ederek kendi bilinçli planlarını gümrük böyle istedi diyerek, şimdide “Ulaştırma Bakanlığı 
böyle istedi” diyerek haksız  paraya tahvil etmek  bu açıklamaların karşılığı yeni Ticaret 
Kanunumuza göre PERVASIZCA DAVRANIŞ kusurudur. Taşıyan ve adamları bu işlerini 
alıcıya en az zarar ve maliyet getirecek şekilde yapmak/yaptırmak veya planlamak ile 
sorumludurlar. Herhangi bir kişi ben bilmiyordum diyebilir ama taşımayı meslek edinmiş bir 



 
 

 

kurumun bunu söyleme imkânı yoktur. Bu davranış onu tazminde sınırlı sorumluluktan 
çıkartır. Tazminatta sınırsız sorumlu haline getirir.   

Taşıyan, zararın meydana gelmesinde herhangi bir kusurunun bulunmadığını ispat ederek 
sorumluluktan kurtulamaz. Sorumluluktan kurtulabilmesi için kendisinin ve adamlarının bu 
zararı önlemek için gereken tüm tedbirleri almış olduklarını veya bu tedbirleri almalarına 
imkan olmadığını ispat ile yükümlüdür. 

Taşıyan taşıma sözleşmesinden doğan borçlarını ifa ederken herhangi bir borçludan 
beklenebilinecek mutad dikkat ve itina ile yetinmek durumunda değil, özel bir ihtimam ve 
titizlik göstermekle yükümlü tutulmuştur. Taşıyan, bir zararın doğmasına engel olması 
amacında herhangi bir borçlunun tedbiri gibi değil, dikkatli ve basiretli bir taşıyanın alması 
zorunlu bulunan tüm gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Varşova Konvensiyonu’ nun 
taşıyana ağır bir ihtimam borcu yüklediğini ve Borçlar Kanunumuz 55.md. gereği tüm zararı 
engelleme için ihtimam göstermelidir. Varşova Lahaye metni 18.md. SHK 121/1 md. 

Tabi birde taşıyıcının “willful misconduct “tabirli olan bilerek isteyerek hukuka aykırı davranışı 
vardır. Bunda da başkasına zarar vermek kasti olabileceği gibi olmayabilir de önemli olan 
taşıyan davranışının hukuka aykırı olduğunu ve bir zarar meydana gelebileceğini bilmektedir. 
Buna rağmen davranışını sürdürmektedir. Bu hükümde dikkat edilirse iki unsurun olduğu 
anlaşılır. 

a)zarar vermek amacı ile yapılan kasıtlı bir davranış veya  

b)zarar verme kastı olmayan, fakat bir zararın meydan gelme ihtimali olduğunu bilmesine 
rağmen yapılan pervasızca bir davranış … 

Zaten 10 Mart 2008 tarih ve ITG;2008/1 sayılı tebliğ ile taşıyan olan gemi sahibi, kaptanı, 
donatanı, işleticisi veya kiracısının, acentesine ödemekle mükellef olduğu hizmetler ve buna 
ait ücretler belirlidir. Bu ücretlerin hem gemi işletmesi (taşıyan) hem de alıcı ve 
göndericilerden farklı farklı talep edilmesi bilinçli şekilde yapılan bir kasıt suçudur. 

Bu acentaların aldığı ücretlerin bazıları ayrıca liman işletmelerine de ayrıca ödenmektedir.  

İlgili tarzda davranan bazı acentalar hem ülke kanunlarımıza, Bakanlığınız yönetmeliklerinize 
aykırı hareket etmekte, kendilerini sanki yükün ülkemize gelişini organize etmiş alıcı ile 
taşıma sözleşmesi kurmuş taşıyan gibi göstererek hareket etmekte bazen acente bazen 
taşıyan bazen taşıma komisyoncusu gibi hareket sergilemekte, ülkemizden mal ihraç edecek 
veya getiren firmaların malları bir an önce gümrükleme gönderme veya bir an önce alıp 
ekonomiye kazandırma amaçlarını sıkışık durumlarını kullanarak, malın veya vesaiklerin 
hakimiyetini kötü amaçlarla kullanmalarının engellenmesini, bu navlunlardan alacakları 
ücretleri ülkemize getirerek en azından navlundan bir kısım ülke geliri olması sağlanması ve 
navlun harici aldıkları extra ücretler sebebi ile ülke ekonomimizin zararının engellenmesi için 
alan veya gönderilenlerden aldıkları haksız ücretlerin incelenmesi ve denetlenmesi, 
yönetmeliğe aykırı taleplerin engellenmesini saygılarımızla Genel Müdürlüğü’nüzden rica 
ederiz. 

 

Bilgi ve gereği için Arz olunur. 

 


