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AHL KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

İSTANBUL 

 

 

 

İlgi:  a) … /…………………..nolu HAWB  taşıma ücreti ile adresimize teslime 

kadar tüm işlem ve beklemesi ödenmis (gümrük ve eşdeğer vergiler hariç) hızlı kargo 

kapsamı ile yurda gelen eşyamız için alınan haksız ilave  ücretler  

 

Dilekçemiz içeriğinden de anlaşılacağı üzere, eşyamız hızlı kargo yoluyla gelmiş 

bulunmaktadır. Makamlarınca da bilindiği üzere, “Posta İdaresi ya da Hızlı Kargo 

Taşımacılığı Yapan Şirketlerin Dolaylı Temsilci Olarak Yetkili Kılınmasına İlişkin 

Şartlar” 2009/15481 sayılı “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin 

Uygulanması Hakkında Karar“ın 126-128 nci maddelerinin yer aldığı Onuncu Kısmında  ve 

10.03.2013 tarihli,  28583 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta Ve 

Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4) ile düzenlenmiştir.  

2017/10 sayılı genelge ise normal yolla (LİMAN TESLİMİ HAVA KARGO) şekli ile 

gelen ticari kargo eşyaya uygulanacak ücret tarifesini düzenlemiştir. Posta ve hızlı kargo 

düzenlemelerinin hem özel nitelikte düzenleme olması hem BKK ve Tebliğ olarak 

genelgeden daha üst norm olarak düzenlenmesi, hem de şartların ve sorumlulukların özel 

olarak düzenlenmesi nedenleriyle, bu işlemlerde 2017/10 sayılı genelgenin 

uygulanamayacağı açıktır. 

Söz konusu BKK’nın 127’nci maddesi posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın 

işlemlerinin nasıl ücretlendireceğini düzenlemiş olup madde metni şu şekildedir; 

“İşlemlerin ücretlendirilmesi 

MADDE 127- (1) 126’ncı madde uyarınca yetkilendirilen posta idaresi veya hızlı kargo 

taşımacılığı yapan şirketler, Bakanlıkça kolaylaştırılan gümrük beyanı kapsamında takip edip 

sonuçlandırdıkları gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında; 

a) Gümrük müşavirliği, ordino, terminal vb. isimler altında ilave ücret alamaz. 

b) 126’ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri kapsamı eşyaya ilişkin işlemler 

için hiçbir surette; (b) ve (c) bentleri kapsamı eşyaya ilişkin işlemler için gönderinin geldiğine 

dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti alamaz.” 

Yine anılan Kararın 128. maddesinde hızlı kargo işletmelerinin sorumlulukları 

düzenlenmiş olup BKK hükümlerine aykırı davranışlarda uygulanacak ceza hükümleri de 

düzenlenmiştir. Tarafımızdan istenen ardiye ücretine konu 128 inci madde şu şekildedir.  

 

 

 

 



“Sorumluluk ve yetkinin iptali 

MADDE 128- …(4) 126’ncı madde uyarınca yetkilendirilen posta idaresi veya hızlı 

kargo taşımacılığı yapan şirketlerin, bu Kısımda yer alan hükümlere aykırı 

davrandıklarının tespiti halinde, fiilin daha ağır bir cezai yaptırımı gerektirmemesi 

durumunda usulsüzlüğe konu her bir gönderi için Kanunun 241’inci maddesinin birinci fıkrası 

uyarınca işlem yapılır….” 

Bu açıklamalar doğrultusunda konunun tekrar değerlendirilmesini ve 2009/15481 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararının 126. ve 128’inci madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını 

arz ederim. 

Saygılarımla. 

Kaşe imza  

Adres: 

 

Ekleri :  

HAWB Sureti 

Acenta Faturası /Ardiye Faturası Vb  

 


