
 
 

 

 
 

Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri ; 

Öncelikle bazı acentaların aşağıda yazdığımız konuların, başlarına neler getireceğini 
bildiklerinden sizlere farklı talepler ile geleceklerini bilmenizi isteriz... Lütfen herhangi bir yeni 
tip anlaşma yapmayın. Bazı acentalar sizlere “yurt dışından gelen malınızı / konteynerinizi 
kapınıza kadar getirelim, yeni bir hizmet verelim, bu şekilde anlaşma yapalım” diye bazı 
değişik teklifler ile gelebilirler. Ve alınan bukalemun ücretleri acentelik kisvesinden çıkarıp, 
sizin yük organizatörünüz olduklarını ve bunun için anlaşmaları ve fiyatlarını 
belirleyeceklerdir. Bu şekilde gümrük tarifeleri dışında size fatura düzenleyebileceklerdir. 
Yıllardır burunlarından kıl aldırmayan bazı acenteler, yeni yollar bulma çabasında olabilirler. 
Yıllardır beklediniz, biraz daha bekleyin diye düşünmekteyiz. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’mız kısa bir sürede esaslar ve tarifeler düzenleyecektir. İlk başlarda belki geçiş 
tarifesi olarak “düşündüğümüzün üzeri” olabilir ama zamanla olması gereken seviyelerde 
olacağına inanmaktayız. İş artık bilinçli bürokratların elinde. 

Bu haftaki bilgilendirmemiz 15.02.2018 tarihli 7099 sayılı kanun ile alakalı olacak. 
Müşteri Haklarını Koruma Kurulumuz (MHKK)’nın 07.02.2018 tarihli yazısında, yatırım 
ortamının iyileştirilmesi için tasarının TBMM plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul edildiğini 
belirtmiştik. İlgili tasarı 7099 sayı ile kanunlaştı ve 09.03.2018 tarihi ile uygulama başlangıcı 
olarak yayınlandı. 

12. md.’si 4458 sayılı Gümrük Kanununa eklemleri içermektedir. 218. Md.’ye 7099 
kanun ile eklenen madde 3; 

 

Yine 13.md ile de 4458.sayili kanun 241.maddesindeki cezalara 7.madde olarak; 

 

Diyerek bu kanun ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın azami bedel olarak 
yayınlayacağı maksimum fiyatlara uymayanlara işlem başına 5.000 TL usulsüzlük cezası 
uygulayabileceğini belirtmiştir. 

Peki, aşağıda yazacağımız ve fazlası maddeler ile Gümrük Kanunu geçici depolama 
yerleri, gümrüklü antrepolar ve dolaylı olarak taşıyan acenteleri, limanlar gibi GÜMRÜK adı 
geçen her yerde zaten yetkili idi neden birde üsteki kanunla ekler yapıldı? Diyebiliriz.  
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4458 sayılı Gümrük Kanunu 218 md. ile fiziki yetkisi zaten bulunmakta idi  

( 18.06.2009 tarih ve 5911 sayılı Kanun ile değişik) İşletmelerin Yükümlülükleri; 

1. Türkiye ile diğer ülkeler arasında demiryolu dahil kara, deniz ve hava yoluyla yapılan eşya 
ve yolcu taşımalarında yararlanılan istasyon, deniz ve hava limanlarını işleten kuruluşlar ile 
posta idareleri, bu Kanun hükümlerine göre gerekli gümrük gözetim ve kontrol işlemlerinin 
yapılmasını sağlamak üzere; yolcu salonları, geçici depolama yerleri, antrepolar ile görevli 
gümrük ve gümrük muhafaza idarelerinin çalışmalarına elverişli ve yeterli bürolar ve 
gözetleme kuleleri tesis etmek, buraların aydınlatma, ısıtma ve temizlik ihtiyaçlarını 
karşılamak, demirbaş eşya ile telefon ve diğer teknik donanımlarını bedelsiz olarak 
sağlamak, limanlarda ve gümrük kapılarında gümrük gözetimine tabi eşya ve kişiler ile 
diğerlerinin birbirine karışmasını önlemeye yönelik her türlü fiziki yapıların sağlanması 
konusunda Gümrük Müsteşarlığının isteklerini yerine getirmek zorundadırlar. 

   Gümrük Kanunu Md. 3. -   24. (Ek: 18.6.2009-5911/1 Md.) “Risk” deyimi, Türkiye Gümrük 
Bölgesi ve diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai 
kullanımına ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ilişkin olarak, 

 a) Ulusal ya da uluslararası düzeyde alınmış önlemlerin doğru bir şekilde 
uygulanmasını engelleyen, 

 b) Ülkenin mali çıkarlarını tehlikeye düşüren, 

 c) Ülkenin güvenlik ve emniyetine, kamu güvenliği ve kamu sağlığına, çevreye veya 
tüketicilere yönelik tehdit oluşturan,  

Yine Gümrük Kanunu Md. 4; 

Madde  4 – Gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler bu Kanun ve bu Kanuna 
dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak, gümrük 
idarelerinin gerek bu Kanunda gerek diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere 
göre yapacağı gözetim ve kontrollere tabi olmak, bu idarelerin kendi adına veya başka 
idareler nam veya hesabına tahsil edeceği her tür vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek 
veya bunların teminata bağlamak, kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerinin 
uymayı zorunlu kıldığı her tür işlemleri yerine getirmekle sorumludurlar.  

Madde 10. - 1c - Müsteşarlık, gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması için 
gerekli gördüğü bütün önlemleri alır. Bu çerçevede, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem 
veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gerekli gördüğü bir kısım tespit işlemlerinin, 
belirleyeceği niteliklere sahip gümrük müşavirleri eliyle yürütülmesine ilişkin usul ve esasları 
düzenlemeye yetkilidir. 

 2. Gümrük mevzuatının öngördüğü uygulamaların, hangi hallerde ve hangi koşullar 
altında basitleştirileceğine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

4458 sayılı Gümrük Kanunu;  

Madde 47 – Eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem 
veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu 
şekilde adlandırılır.  

Madde 48 – 1. Geçici depolanan eşya, sadece gümrük idarelerinin uygun gördüğü 
yerlerde ve bu idarelerin belirlediği koşullarda depolanabilir. 

 



 
 

 

 

 

Bu kadar madde varken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı neden ilave yetkiler almak 
durumunda kaldı?  

Bu konuda çok güzel bir çalışma yapan Sn. Bakanımız Bülent Tüfenkçi Bey ve 
Gümrük Müsteşarlığı Genel Müdürlüğü bürokratlarımızı alkışlıyoruz. Öncelikle 241. Md. ye 
göre kesilen usule uymama cezası basit hataları kapsayan ama bu basit hatalara bile yüksek 
maliyet getiren bir cezadır. İndirimli hali ile yaklaşık 75 TL’dir. Haksız olarak 2.600 USD 
ordino ücreti alan veya en ucuz hali ile 350 TL bukalemun ücret alan bazı firmalara bu cezayı 
uygularsanız, onlarda zam yapar bu ücretleri alır. Cezayı da uzlaşma ile yatırırlar. Bu ceza 
hiç bir zaman engelleyici olmaz. Bu para yine dış ticaret firmalarımızdan çıkar. 

Ama şimdi bu cezayı işlem başına 5.000 TL’ye çıkarttı Bakanlığımız.  

Yani buna “hem kalkanı hem kılıcı eline aldı” diyebilir ya da “hem unu hem şekeri aldı” 
diye de tabir edebiliriz. Hani ordumuz Afrin’de Osmanlı tokadını gösteriyor ya, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı’mız da haksız sömürenlere gösterecek. 

Biz gümrük müşaviri firmanın MHKK’sı olarak yukarıdaki Gümrük Kanunu’nun ilgili 
maddelerinin bizim müşteri haklarını, nakliyeci acentesi, depocusu gibi kuruluşlara karşı 
korumamız, gümrüğün uluslararası anlaşmaların gereklerine uyulması, Ticaret Kanunu’muz 
dışında oluşumların olmaması gibi kanun gereği ve gümrük müşaviri olarak yazdığımız 
yazılara, bazı acentelerin depocuların ve bu işten nemalanan bazı gümrük müşavirlerinin 
kanunda olduğu halde “ siz yazamazsınız, karışamazsınız, siz kimsiniz koskoca acenteyi 
eleştirirsiniz” demelerine rağmen müşterilerimize Gümrük Kanunu’nun bahsi geçen 
maddelerine göre müşavirlik yaptık. Bazı yerlerden atıldık, bazılarında da ramak kaldı. Tabiki 
haklı olduğumuz için güçlü olduk. Yoksa onların gücü ile boy ölçüşemeyecek kadar da 
küçüğüz. 

26.09.2011 tarihli 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, taşımacı ve acentelere bazı 
yaptırım imkânlarını Bakanlık ve Genel Müdürlüklerine vermiştir. Biz bazı maddelerini 
aşağıya kopyaladık.  

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü; 

MADDE 7- (1) Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:  

a) Karayolu ulaştırması faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik 
gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve 
kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında 
yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer ulaştırma türleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı 
olarak hizmet vermesini sağlamak. 

b) Karayolu taşımacılığı alanında taşımacı, organizatör, acente,  komisyoncu, lojistik 
işletmecisi, terminal işletmecisi ve benzeri faaliyette bulunanların hizmet esasları, mali 
yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarını belirlemek, bunları yetkilendirmek ve denetlemek. 

c) Karayolu taşımacılığı alanında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, 
yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü; 

MADDE 8- (1) Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:  

a) Demiryolu ulaştırması faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik 
gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve 
kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında 
yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer ulaştırma türleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı 
olarak hizmet vermesini sağlamak. 

b) Demiryolu altyapı işletmecisi ve demiryolu tren işletmecileri ile demiryolu taşımacılığı 
alanında organizatör, acente,  komisyoncu, gar veya istasyon işletmecisi ve benzeri faaliyette 
bulunanların hizmet esasları, mali yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarını belirlemek, bunları 
yetkilendirmek ve denetlemek. 

c) Demiryolu ulaştırması alanında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, 
yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek. 

Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü; 

MADDE 9- (1) Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:  

a) Deniz ve iç sular ulaştırması faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik 
gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve 
kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında 
yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer ulaştırma türleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı 
olarak hizmet vermesini sağlamak. 

b) Deniz ve iç sular ulaştırması alanında liman, iskele veya kıyı yapısı işletmecisi ile gemi 
işletmecisi, organizatör, acente, komisyoncu ve benzeri faaliyette bulunanların hizmet 
esasları, mali yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarını belirlemek, bunları yetkilendirmek ve 
denetlemek. 

c) Deniz ve iç sular ulaştırması alanında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, 
yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek. 

ç) Deniz ve iç sular taşımacılığı alanında kamu hizmeti yükümlülüğüne ilişkin usul ve esasları 
belirlemek. 

d) Deniz ve iç sular ulaştırması alanında liman, iskele veya kıyı yapısı işletmecisi ile gemi 
işletmecisi, organizatör, acente, komisyoncu ve benzeri faaliyette bulunanlar ile gemi 
adamları başta olmak üzere bu işlerde çalışanların mesleki yeterlik şartlarını belirlemek, 
bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunları 
yetkilendirmek ve denetlemek. 

 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü; 

MADDE 10- (1) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel 
Müdürlüğünün görevleri şunlardır:  

 

 



 
 

 

a) Karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyoluyla yapılacak tehlikeli mal taşımacılığı 
faaliyetlerinin uluslararası sözleşmeler, standartlar ve mevzuata uygun olarak ekonomik, seri, 
elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda 
serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer 
taşımacılık faaliyetleriyle uyumlu olarak hizmet vermesini sağlamak. 

b) Kombine taşımacılık faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik 
gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu 
yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını 
sağlamak.  

c) Tehlikeli mal taşımacılığı alanında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, 
yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek. 

ç) Kombine taşımacılık alanında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, 
yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek. 

Yukarıda görüldüğü gibi, hepsinde REKABETİN OLUŞMASI’nın KORUNMASI 
esastır. Bunu BAZI acentalar “ortak harekette rekabet olmaması” gibi anlayarak, “rekabet 
olmasın, harekette ortak teşebbüs edelim” şeklinde bazı birliktelik oluşturmuşlar ama fiyatta 
ekonomik birlik oluşturmamışlardır. Biri 2.600 USD alırken, biri 350 TL almış. Uluslararası 
anlaşmalarda olmayan şekilde hareket birlikteliği ile Ticaret Kanunu’muzun bile karşı olduğu, 
olmayan ordinoya bukalemun isimler oluşturarak bazıları “ordino teşebbüs birliği” 
oluşturabilmişlerdir…  

Yine kanunun tüm şekillerde EKONOMİK olarak 300 USD’lik ekonomik navlun ücreti 
ile gelen mala 1.600 USD evrakları verme ücreti isteyen veya 1.300 USD navlunla gelen 
mala 2.600 USD evrak verme ücreti isteyen acente olmuştur. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı 5 Mart 2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazete’de GEMİ 
ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ yayınlayarak Md. 11 –c ile gemi acentelerinin 5174 sayılı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 12.md.(p) bendi gereği 
düzenleyerek sunduğu fiyat tarifesine göre TAŞIYAN’dan alacakları ücret tarifesine uyma 
zorunluluklarını belirlemiştir. Tarife en son 10 Mart 2008 tarih 26812 sayılı Resmi Gazete’de 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yine aynı maddeye istinaden yayınlanmıştır ve 
acentalar taşıyıcıdan bu ücretleri almak durumundadır. Taşıyandan bu ücretleri alan bazı 
acenteler bir de alıcılardan da ücretler almaktadırlar.  

İhracat veya ithalatçılarımızdan alınan bazı bukalemun ücretler uluslararası 
anlaşmalar ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine aykırıdır. Fakat kontrolün Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafında mı, Ekonomi Bakanlığı tarafında mı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafında mı olacağı belirlenmemiş çeşitli isimler değiştirerek, fonksiyon 
değiştirerek alınan ücretler kontrolü ortada kalmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’mızın ismi 
kullanılarak Türkiye’de gümrük masraflarının fazlalığı yıllardır hem yabancı sermaye hem çok 
uluslu şirketleri rahatsız eden bir ortam yaratmış hem de dış ticaret şirketlerimizin rekabette 
geri kalmasına sebebiyet vermiştir. Ayrıca, tüketicilere yansıyan fiyatların artmasını da 
sağlamaktadır. 8 saatlik gümrük çalışma süresinin en az 6 saati firmaların gümrük rejim 
beyanı vermek için taşıyıcıdan evraklarını alabilmek için harcanmaktadır. Bir de kendi 
vesaiklerini taşıyandan almak için üstüne ödenen ücret işin “üstüne tuz biber” dir. Ortak 
hareket teşebbüs birliği geliştirmiş bazı acenteler de birbirlerine bu konuda destek 
olmaktadır. Durum böyle olunca da alıcı /gönderici mecburen bu ücretleri ödemeye 
katlanmaktadır. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Geçici depo ücretleri de ayrı bir konu olarak ortalardadır. Bazı Depocular sanki 
gümrüğün izni ile hareket etmiyor “ben ticaret yapıyorum” diyor. Tabii şimdi onlar da 
değişmek zorunda. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’mız bu işletmelere alıcı veya gönderici için 
ortalama gümrük işlemleri için serbest bekleme süre uygulamasını getirmelidir (istifleme ve 
yükleme bedeli hariç ). Bu ardiye ücreti olmaksızın bekleme süresi, hava yolu ile taşınan 
mallarda ihbar süresi itibari ile 16 gümrük çalışma saati, karayolu ve denizyolunda 24 gümrük 
çalışma saati olması Gümrük Kanunu 3.-4.-10. ve 48. maddelerine istinaden oluşturmalı, 
kapıya teslim taşıma seklinde navlun oluşturulmuş taşımalarda bu ücretsiz sürenin istifleme 
ve yükleme ücreti de dahil olarak uyulması gerektiğini belirlemelidir.  

Ve bu geçici depolarda havayolu 3 m2’ye min.1600 kg,  deniz ve karayolu min. 3350 
kilo mal istiflendiği bilinci ile aylık günlük depo kira maliyetini tespit edebilecektir. İstifleme 
yükleme, hamaliye maliyetlerine bakabilecek müfettişleri vardır. Ve belirli gider kalemlerine 
göre raporlar isteyebilir ve fiyat belirleyebilir… Tabii ki eğer varsa, geçici depoların taşıyıcıya 
veya acentelere verdikleri komisyon masraf faturaları gider maliyeti olarak kabul 
edilemeyeceğinden, “maliyet düşecektir” diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz ve diğer 
faaliyetlerde kullanılan elemanlar maliyet dışı tutabilecek bilgi sahibi tecrübeli kişiler 
inceleyeceklerdir diye düşünmekteyiz. Şunu hatırlatmak isteriz ki; karayolu geçici depo 
firmaları, “bu kanun sadece denizyolu ve havayolu ile taşınan malların geçici depolaması ile 
alakalı” diye düşünmesinler. Karayolu zaten gümrüğün müsaadesi ile faaliyette olan, fakat 
liman ve havalimanları özelleştirmeler ve oradaki özel şirketlerin de yönetiminde olan 
yerlerdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu kısımlar için de teşkilatlanmış geçici depolar için de 
yetkiyi kanunla üzerine üzerine aldı. Aslında yetki zaten elindeydi, ama ceza uygulaması 
caydırıcı olmaktan uzaktı. Bazı firmalar gümrüğe “ben Ulaştırma Bakanlığı’nın şu yetkisine 
göre para alıyorum”, “gönderen veya alıcıya gümrüğün şu uygulamasına göre para istiyorum” 
diyemeyecek. Şikâyet mercii ve uygulama Gümrük ve Ticaret Bakanlığı eline verildi. Şimdi 
derdimizi dinleyebilecek bir merci var artık. Ceza da yabana atılacak bir rakam değil artık. 
Acentalar, geçici depolar, gümrüklü antrepolar dikkat, ülke ekonomisini, dış ticaretçimizi 
engelleyen uluslararası olarak zayıflatan uygulamalardan uzak durun. Gözler üzerinizde… 

Güçlü olduğu için değil haklı olduğu için güçlü olunan günler geliyor… 

  

Saygılarımızla,  


