
 
 

 

 
 
Sayın Müşterilerimiz ve STK Yetkilileri,  
 
Öncelikle bu haksız ücretlerin karşısında yazı yazan, sizlere bu ücretlerin haksız olduğuna dair en 
önemli bilirkişi raporlarından birini 400.000 üyesi ile paylaşan ve bizlere göre çok erken bir kayıp olan 
İTO Başkanı Sayın İbrahim Çağlar'a Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabırlar dileriz. 
 
Sayın Bakanımızın çağrısına uyarak ihtirazi kayıt ile yatırılan ücretler karşılığında gelen faturalara KEP 
veya Noter kanalı ile itiraz eden müşterilerimiz için artık süreç İcra ve Hukuk sürecidir. Bazı 
müşterilerimiz için icra ve karşı tarafın icraya itirazı süreci bitmiş anlaşmazlığın Asliye Ticaret 
Mahkemelerine intikali oluşmaya başlamıştır. 
 
Şu ana kadar, bazı acentaların yazdıkları cevaplar görüşümüze göre kanun maddeleri yerine havadan 
sudan sebepler ile havadan sudan para taleplerini anlatmalarının ötesinde bir sebep veya temele 
dayanmamıştır. Ciddi ve etik görüntünün, dürüstlük dışı "bukalemun ücretlerin"  tahsili için kamuflaj 
olduğunu açığa çıkartmıştır. 
 
Tabii ki, bu bizim kurulumuzun görüşüdür. Bu tür şirketlerin hakkındaki kararı adaletimiz verecektir. 
Fatura karşılığı alınan para çalınan para değildir. Ekmek çalan çocuk hikayesi olamaz. Çünkü 
karşılığında size fatura düzenlenmektedir. Bunun adı ticarettir. Sizin itiraz etmek, kabul etmemek gibi 
haklarınız vardır. Deniz yolu ile uğraşanlardan bazıları, bir dakikada bir etiket yazıp 800 USD alma 
çabalarına ilişkin fahiş değil dedikleri ücret için, bir Türk işçisinin bir ay alın teri ile çalışıp aile 
geçindirdiği 360 USD asgari ücret olduğunu düşünemediklerini görmekteyiz. 
 
Ödemeye itiraz etmiş, fakat faturaya itiraz etmemiş müşterilerimiz için henüz gecikilmiş bir durum 
yoktur. Ne zaman isterlerse yeni işlemleri için kanuni haklarını bu süreçler ile arayabilirler.  
 
Aşağıda ihtirazi kayıt ile ödenmiş ve faturasını kabul etmeyerek iade ettiğiniz/edeceğiniz "bukalemun 
ücretler" için yapılması gerekenler açıklanmıştır.  
 
HUKUKİ SÜREÇ 
İlgili faturaları iade etmiş olmanız sebebiyle, adınıza tarafımızdan ödenmiş olan ücretlerin İcra 
Müdürlükleri aracılığıyla " İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YOLUYLA" karşı taraftan talep edilmesi 
gerekmektedir. 
Yapılacak bu icra takibine istinaden, mutlaka karşı taraf kabul etmeyip "İTİRAZ"  edecek ve anılan icra 
müdürlüğünce icra bu safhada durdurulmuş olacaktır. 
Bundan sonraki süreçte, İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerine tarafınızdan  "İTİRAZIN İPTALİ "  
davası açılması neticesinde, dava (icra takibi) devam edecektir. 
Bu safhadan sonra dava ilgili mahkeme tarafından görülecek, değerlendirilecek ve 
sonuçlandırılacaktır. 
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MUHASEBE (MALİ) KAYIT SÜRECİ 
Gümrük müşaviriniz olarak tarafımızdan "ihtirazi kayıtla" ödenerek firmanıza dekont edilen ödemeler, 
firmanız tarafından başlangıçta "verilen avanslar hesabı"nda izlenmeli, acente tarafından elektronik 
ortamda gönderilen Temel ve/veya Ticari faturalara usüle uygun şekilde itirazda bulunulduktan sonra 
defter kayıtlarına alınmayarak söz konusu tutarlar, dava açıldıktan sonra, kayıtlara "karşılık gideri" 
olarak alınmalıdır. 
 
Dava süreci sonunda, davanın firmanız lehine sonuçlanmış olması durumunda, acente firmasından 
tahsil edeceğiniz bu bedellerin tahsilatın yapıldığı dönemde kayıtlarınıza "konusu kalmayan karşılıklar 
hesabı"na kayıt yaparak "gelir" olarak almalısınız. Daha önceki yıllarda gider yazılmış olan bu tutarlar, 
dava sonunda gelir olarak dikkate alınarak toplamda net etkisi sıfırlanmış olacaktır. Şüpheli alacaklar 
hesabı ile şüpheli alacaklar karşılığı hesabı da karşılıklı kapatılacaktır. 
 
Dava süreci sonunda, davanın aleyhinize sonuçlanmış olması durumunda ise, dava sonuçlanıncaya 
kadar karşılık gideri olarak kayıtlarınıza aldığınız tüm tutarları davanın sonuçlandığı tarihte "önceki 
dönem gider ve zararları hesabı"na virmanlayarak karşılık giderleri hesabından çıkarmanız 
gerekmektedir.  
 
Bilmenizi isteriz ki, UGM, gümrük müşaviriniz ve iş ortağınız olarak, yukarıda belirtilen süreçlerin 
tamamında her zaman yanınızda, yardıma ve desteğe hazır olacaktır. 
 
Saygılarımızla, 

 


