
 
 

 

 

 
      

 

      Ulaştırma Bakanlığı Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği  

Çıktığında Neler Olasıdır. Ne Gibi Maliyetlere Maruz Kalabileceksiniz. 

 

A) Yurt içinde taşıma yapan bir kamyoncu getirdiği bir yükü size teslim etmeyecek, 
bölgenizde organizatör lisansı almış bir komisyoncuya gidecek, o size ilave bir fatura 
kesecek ve sizden tahsil edilen ekstra parayı kamyon şoförü ile paylaşacaklar. Bu 
kanuni hakkı olarak ödenecek bir ücret olacak.  

 

B) Yurt içinde kargo kurye gibi işler yapan şirketlerin teslimat acenteleri kendilerine 
organizatör diye belge alıp gelin para verin malınızı teslim alın diyebilecekler veya beş 
liraya gidecek malınıza 10 TL fatura kesecekler, gittiği yerdeki alıcıda ayrıca bir 20 TL 
organizatör parası ödeyecek. 

 

Bu fikirler size ne kadar tuhaf geliyor değil mi? Olur mu böyle şey diyorsunuz.  Ama şu 
an uluslararası gelen mallarınızda aynı şey yapılıyor. Şimdiye kadar sizlerden 
kanunsuz alınan ücretlerin yurt içindeki taşımacılık karşılığı aynen böyle zaten olmaz 
saçma diyorsanız, uluslararası taşıyanların acentelerine bu ücretleri aynen böyle 
ödediğinizi aklınıza getirin lütfen. 

 

Bütün bunlara sebebiyet veren ise Ulaştırma Bakanlığımızın taşıyan ile acentenin 
yapmış olduğu anlaşma ve ek bedeller listesini talep etmemeleri, gelen herkese acente 
belgesi vermeleri! Sen neyin kimin acentesisin, anlaşman nerede,  hizmetlerin ne 
olacak ve karşılığında acenteliğini yaptığın taşıyıcıdan ne ücretler tahsil edeceksin, 
bunlar rekabette ne derece doğru fiyatlar? Bir teslim acentesi taşıyana ne gibi hizmetler 
vermeli, bir satış acentesi ne gibi hizmetler vermeli ve navlundan alacağı komisyon 
miktarı nedir? Yıllık değişimler nedir? Taşıyan acentesini değiştirdi mi nerden iptal 
etmeli kimlere bildirmeli? Ulaştırma Bakanlığı bunların birini bile bilmiyor.  Biz iki ay 
önce sormuştuk verilen sözlü cevap biz anlaşmaları nereye koyalım, yerimiz dahi yok 
olmuştu. Bırakın bunu kendileri için istemeyi Maliye Bakanlığımız olası vergi denetimi 
için bu belgeler nerede derse verecekleri cevap basit, “bizde yok”. Yönetmeliğimizde 
de yok. Ulaştırma Bakanlığı acente belgesi verirken yönetmelikte bunların hiç biri yok 
çünkü! Belge ücreti öde belgeni al.  

Bu sebeple de özürlerini üzerini kapayıp konuyu geçiştirme çabaları organizatör ismi 
ile sizlerden para alınması… Kimsenin kontrolü altında olmamaları da bu acenteleri 
bukalemun yapıyor, uluslararası arenada da ülkemizi kanunu olan ama yürürlükte 
olmayan bir ülke yapıyor. 

 

 

 

27.12.2017 



 
 

 

 

 

 

Biz UGM olarak bunları çok iyi biliyoruz ama bu işi yapmıyoruz. Çünkü müşterilerimizi 
bu şekilde kandırmak dürüstlük anlayışımıza ters düşüyor. Her şey para kazanmak 
değil. Önemli olan parayı alın teri ile hakkı ile kazanmak. Müşavirlik mesleğimizi hakkı 
ile yapmak. İsmimizde lojistik eki var. Bizde bu saçma faturalar ile kısa süreli paralar 
kazanabiliriz ama ülkemize, ülkemiz tüccarına ve insanımıza yazık. Gecen gün bir 
ithalatçı 1.800 USD evrak verme ücreti ödemek zorunda kaldığını belirtti. Ulaştırma 
Bakanlığımız bunu destekliyor ödeyin demek zorunda kaldık. Maalesef bu 5 isçinin bir 
aylık maaşı, ama bakanlıkta bazı bürokratlar onlar taş mı yesin diyor. Çünkü taşıyandan 
aldıkları ücretleri bile bilmiyorlar. Hiç bir faydası ve teri olmayan bu kişiler pasta yesin 
ve köstek olsun… İşçimiz zaten bulabildiğini yiyor ailesine yediriyor. 

 
            Saygılarımızla, 

 


