
 
 

 

 
 

Bu günkü yazımıza, 

Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkçi’ye teşekkür ederek başlıyoruz. 

Yatırım reformu komisyondan geçti. 

Yatırım ortamının iyileştirilmesini öngören tasarı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul 
edildi. 

Tasarıyla, geçici depolama maliyetlerinin azaltılması ve dış ticaret erbabının rekabet 
gücünün yükseltilmesi amaçlanıyor. Buna göre, Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve 
havayoluyla yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve havalimanlarını işleten 
kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticileri; gümrüklü sahalarda bulunan eşya ile ilgili 
tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masrafların Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından belirlenen azami bedellerine uymakla yükümlü olacak. 

Bakanlıkça belirlenen azami bedellere uyulmaması halinde, her bir işlem için 5 bin lira 
usulsüzlük cezası uygulanacak. 

Sayın Müşterilerimiz ve Sayın STK yetkilileri ; 

Uzun süredir yazdığımız konulara cevap devlet ve hükümetten gelmeye başladı, bundan 
önce onun yetki alanı bunun yetki alanı diye ortalarda kalan ve bazı acentaların siz 
müşterilerimizi haksız rekabet fiilleri ile zarara sokmasını engellemeye çalıştığımız konularda 
artık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’mız yetkiyi kendinde topladı. Artık bu konu bilen kişilerin 
ellerinde. 

Hatalı veya yüksek bir tarife bile oluşturulsa karşımızda muhatap belli artık. 

Bu konuda zemini hazırlayıp TBMM’de yetkiyi alan Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkçi’yi 
tekraren tebrik ederiz. Kendisi hukukçu olduğundan Taşımacılık Hukuku, Ticaret Kanunu, 
Uluslararası Anlaşmalar, Borçlar Kanunu, taşımacının borçları gibi konuları çok iyi analiz 
edebilecek bir kişidir ve bazı acentaların “taş mı yiyelim” söylemlerine itibar edecek bir insan 
olduğunu hiç düşünmüyoruz. 

Biz artık bu konunun emin ellerde olacağına inanıyoruz. Daha önceki yazılarımızda “Hap der 
ki Hup’tadır, Hup der ki Hap’tadır, bilseler ki Agop boylu boyunca b..tadır” demiştik. Şimdi 
adres belli oluyor. Haklarınız emin ellerde olacak ve savunabileceğiniz bir merkezde 
toplanıyor. 

Haklı olduğunuz için güçleniyorsunuz... 

Sayın Bakanımız nezdinde tüm Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bürokratları, yatırım ortamını 

iyileştirme komisyonu üyeleri ve TBMM’nde olur veren siyasilerimizi, TİM Başkanı Mehmet 

Büyükekşi’yi ülke tüccarımızı koruma adına yetkilendirme yapma çalışmalarından ötürü 

tebrik ederiz. 

Saygılarımızla,  

 

07.02.2018 


