
 
 

 

 
Sn Müşterilerimiz, Sn STK temsilcileri, 

Osmanlı’nın tüccara verdiği önem, İpek yolu ve Lojistik Liman İstanbul, ve şimdi..!!! 

İpek yolunu,  üzerinde kervansaraylar bulunan, sadece bir patika diye düşünmek çok 
yanlış olur. İpek yolu Türk’ün ve Osmanlı’nın gücünü gösteren bir hattır... atlar değiştirilir para 
ödenir, develer değiştirilir para ödenir, Hazar’da liman ücretleri hamaliye ödenir, bir çok yerde 
geçiş ücretleri, korunma ücretleri ödenir, giriş vergisi ödenir, çıkışta bazen alınır bazen 
alınamaz, bu şartlarda bile Osmanlı tüccarı Asya Avrupa arasında Kuzey Afrika, Mısır ile 
Avrupa arasında malı en ekonomik şartta en kaliteli halde bulunduran ve Avrupa’ya Rusya’ya 
İngiltere’ye satabilen bir gücün tüccarları idi. Devlet tüccarının haklarını korur, fazla alınmış 
bir para varsa o ülkeden geri isterdi. Diğer tüm ülkeler bu durumu kıskanırdı, krallarından 
tüccarlarına kadar. Diğer ülkelerin tüketebileceği kumaş, baharat, ipek boyalar Osmanlı 
tüccarları tarafından İstanbul’a gelir, İstanbul’dan diğer Avrupa şehirlerine yüklenir satılırdı. 
Buydu ipek yolunu önemli bir yol yapan. 

Avrupa’nın hatta dünyanın en büyük reformistlerinden olduğu kabul edilen 1.Petro 
(1672-1725) ülkemiz kültüründe “Deli Petro” diye tanınır, hatta kendisinden çok eşi 
(CATHERINE) Katerina ve Baltacı Mehmet Paşa nerdeyse herkes tarafından duyulmuş bir 
hikâyedir. Ama dünya bizim aksimize PETER THE GREAT denilen bu MUHTEŞEM 
REFORMIST RUS ÇARI’nı ders olarak okutur. 

Biz size bu kişinin reformlarından değil ticari görüşünden bahsedeceğiz. Çar olunca 
Rusların dış ticarette geri olduğunu, aksine Osmanlı’nın Doğu ile Avrupa arasında ticaret 
köprüsü olduğunu anlar ve bunu neden Rusların yapamadığını araştırmaya yönelir. Bakar ki 
Osmanlı tüccarı, İran hazar limanlarında 1 ödüyorsa diğerleri 10 ödüyor, geçişte, deve, at 
gibi taşıma aracı değişikliğinde Osmanlı tüccarı 1 ödüyorsa diğerleri 10 ödüyor. Çin’ den, 
Hint’ten Yemen’den, Mısırdan alınan malları diğer tüccarlar 10’a mal ederken Osmanlı 
tüccarı 1’e mal ediyor. Ve diğer tüccarlar bu maliyetler ile rekabet edemiyor. Çünkü Osmanlı 
tüccarına uzak alanlarda da sahip çıkıyor. Petro Karadenize açılmayı Hazar’ın batı ve güney 
kısımlarındaki limanları almayı kafasına koyuyor. Osmanlı da bu oyunları bozmaya 
uğraşıyor. Karadeniz’e açılma için Azak kalesi için Prut Savaşı ve Baltacı ile Katerina olayını 
doğuran bir savaştır. 

Bu tarihler 1700’lerdir. Dış ticaretin önemi, limanların, lojistik üslerin önemi dış 
ticaretin gelişmesinde maliyetlerin önemi o zamanlardan beri süregelen unsurlardır. 

Günümüzde durum ise bırakın dış ülke limanlarını, kendi ülkemizde deniz / hava 
limanlarını bile bazı acentaların hegemonyasına kaptırmış durumdayız. 2008’de Sanayi 
Ticaret Bakanlığı 2012’de de Ulaştırma Bakanlığı bu acentaların kimlerden ne almalarını 
belirlemiş. Uyan var mı derseniz, biz bulamadık. Acente ücretini hizmetini ifa ettiği gemi 
sahibi veya kaptanı işletmecisinden alır. Ama bizdeki bazı acentalar doymuyor. Gemi 
işletmecisi 1000 USD’ye taşıyor, malın teslimini yapsın diye emanet ettiği acentesi alıcıya 
teslim etmek için kendine 2500 USD istiyor. Ödemezsen malını vermiyor. Kendilerini bu 
ülkenin kanun ve yönetmeliklerinin üzerinde görüyorlar herhalde. Bu acentalar bundan önce 
“gümrük istiyor mecbursunuz, bu gümrük maliyetidir” diyordu. Sayın Gümrük ve Ticaret 
Bakanımız Bülent Tüfenkçi bunların oyununu bozdu.  Gümrükle hiç bir ilgisi olmadığını her 
konuda belirtti. Açığa çıktılar. Bu sefer liman işletmelerinin arkasına sığınmaya kalkıyorlar; 
limanları “gemimi başka limana yanaştırtırım” diye tehdit ediyorlar. Liman, bir sürü yatırım 
yapmış korkuyor. Ulaştırma Bakanlığı Deniz Ticareti Genel müdürlüğünün arkasına 
sığınmaya kalkıyorlar. Bazıları “bizim haksız olarak aldığımız ücretleri haklı göster lütfen, 
gümrük korumuyor bizi” diyorlar.  
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Sayın Ekonomi Bakanımız,  dış ticaretimizin gelişmesi için kendi limanlarımızda 
dönen dolapları halledemezsek, kendi maliyetlerimizi kendi ülkemizde düzenlemezsek, 
Avrupalının dünyanın 1000’e mal ettiğini biz 3500’e mal edersek nasıl geliştireceğiz transit 
ticareti, lojistik konumumuzu, diş ticaretimizi…? 

Fena paçamızı kaptırmışız bu gibi acentalara ve tabii ki onları örnek alanlara, onları 
dinleyip tüccarımızı harcayanlara,.. Dedelerimiz diğer ülkelerdeki masraflara bile karışmışlar, 
korkutarak daha az ödemişler ve ticaretin gelişimini sağlamışlar, İstanbul’u o tarihlerde ticari 
üs yapmışlar. Ya şimdi…kendi kendimize deniz/hava limanlarımızı kaptırmış 300 USD 
navlunla gelen mal için 1700 USD teslim fişi isteyen acentelere yenik düşmüş tüccarımız.  
Osmanlı ucuza mal edip satıp kar ediyordu. Biz kendi ülkemizde pahalıya mal edip nasıl 
satacağız? Yine de kendi ihracat rekorlarımızı kırıyoruz. Tüccarlarımızı tebrik ediyoruz. 
Aslında isçimizin, insanımızın fedakârlığını tebrik ediyoruz. Masasında düğmeye basıp, 
basma başı 1700 USD isteyen bazı acentalar bu ülkenin asgari ücreti aylık kaç lira, kesilen 
vergi kaç lira bilmiyorlar herhalde… Onlar vergi de vermedikleri için hiç bir şeyle ilgilenmiyor, 
kendilerine tanınmış ayrı yerlerde yaşıyorlar diye düşünüyoruz. 

Ülkemiz insanının iyiliği kendinden başka herkesin işine yarıyor.  Hiç sormuyorlar “ben 
buradan Almanya’ya, Fransa’ya, İtalya’ya mal gönderiyorum, benim alıcılarım hiç bir şey 
ödemeden malımı teslim alıyor, ama aynı firma bana bir şey gönderiyor, aynı nakliyeci veya 
acentesi benden bir sürü para istiyor, bu nedir ?” diye. “Bizim ülkemiz daha geride, 
dolayısıyla olur böyle şeyler” diyor. Gümrük Birliği ve Uyum Yasalarımız ile aynı kanunlara 
geldik, hatta Ticaret Kanunu’nun Taşımacılık bölümü Alman Ticaret Kanunu’ndan alındı. Aynı 
haklar ile yürümesi gereken sistem… Dış Ticaretimiz, oryantal bile olmayan (Araplarda bile 
yok) ülkemize özgü özel bazı acente kuralları ile yönetiliyor maalesef. Deniz limanında bazı 
acentalar ayrı, hava limanında bazı acentalar ayrı, karayolunda bazı acentalar ayrı, bazı 
geçici depolamalar, bazı antrepolar hepsi tüccarımızın iyi niyetinden faydalan ama bu ülke ve 
ülke dış ticaretine balta vuran kuruluşlar haline geliyor. Taşımacılık lugatındaki her tabiri 
kısaltıp sizlerin anlamayacağı hale getirip, yönetmelik kopyalarında ismi geçen her kelimeye 
para tahsil ederiz diye karsınıza çıkıyorlar. Malınızı göndermemekle, teslim etmemekle tehdit 
edip Ticaret Kanunu’na aykırı para alıyorlar. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’mız bekliyor, 
Ekonomi Bakanlığı’mız “nedir bu konu” diye bakıyor, Ulaştırma Bakanlığı’mız “benim 
yönetmeliğim bu” deyip karışmıyor ya da “eksiği kapatmak için muhtelif paralar alsınlar” 
diyor…Tüccarımız da “büyüklerimiz karar versin” diye bekliyor. Ayrıca, işin korkunç tarafı bu 
paralar ülke ekonomimize girmiyor. Çok büyük kısmı görünmeyen muameleler bölümünden 
kontrolsüz olarak yurt dışına gönderiliyor. 

… Biz MHKK olarak “kanuni hakkinizi arayın” diyoruz ve siz okudukça yazmaya 
devam edeceğiz. Yani konu karmaşa içinde yürüyor. 

Devletimiz çok güzel bir dizi anlaşmalar ile ipek yolunu yeniden tesis etmek için 
hareket ediyor. Türk taşımacılardan ucuz geçiş ücretleri alınsın, tren hattı güvenlikle ve 
süratle ulaşım sağlayabilsin diye bir sürü anlaşma yapıp karşılıklı taviz ve sözler veriliyor. 
Bunlar yine bazı acentaların işine yarayacak, gelen malı alıcısına teslim etmek için yeni 
ücretler icat edecekler. Avrupa’ya ve diğer ülkelere yeniden yükleme için yeniden bir sürü 
bedeller isteyecekler. Bunun suçunu da ilgili Bakanlıklarımıza yükleyip aradan paralarını 
kazanmaya devam edecekler. Tabii Türkiye’yi lojistik us olarak kullanmak Avrupa’ya pahalı 
gelecek; Rus ve İran şirketleri Hazar, Karadeniz’den Türkiye’yi bypass edip Romanya’dan 
Avrupa’ya girecekler. Bu bazı küçük düşünen acentalar sebebi ile yine dış ticaretimiz küçük 
kalabilecek. 

Biz düşündüklerimizi yazıyor ve haklarınızı hukuk yolu ile aramanızı tavsiye ediyoruz. 

Saygılarımızla. 


