
                                                                                 

                        
 

 

  

 

Sayın Müşterilerimiz, 

Muhtelif firmaların Dış ticaretçilerimizi dolaştırma ile ilgili talepleri hiç bitmeyecektir.  

Gümrüklü geçici depoların malınızı gümrüğün kuralı veya kanunu gibi göstererek sizlere ödettirdikleri 

ücretlerin  tehlikeye girebileceği kaygısı, bu dolaştırma niyetinde olan bazı acentaları  yeni yollar 

aramaya itiyor. 

“Ordino”, “taşıyan onayı” diyerek ve gümrüklerimizi kullanarak sizlerden fayda sağlamayı iş edinen 

bu firmalar şimdi sizleri başka yollarla borçlu çıkartabilme hesabı yapmaya başladılar. 

Eskiden birçok dış ticaretçinin bu konudaki sahte içerikli faturalarını gümrük müşaviri ödeyip 10 gün 

sonra dosya size ulaştığında bu maliyete itiraz süresini geçirdiğiniz için kanuni haklarınızı 

kaybediyordunuz. Şimdi müşaviriniz olarak biz bu ücretleri Anayasal hakkınız olarak itirazlı olarak 

ödüyoruz ve kanuni hakkınızı kaybetmiyorsunuz. 

Fakat, tabii ki, biz size gelen mailleri ve yazılı olarak nelere onay verdiğinizi bilemeyiz. 

Taşıyan veya acentasının, sizin adınıza gümrüğe getirdiği/getireceği mal ile ilgili olarak hem 

uluslarası konvansiyonlar ve taşımacılık kanunları, hem de Türk Ticaret Kanunu 1168. maddesine 

göre ‘’Varış Bildirimi’’ yapması gerekmektedir. 

Varış bildirimi; taşıma senedi numarası, kap, kg, gönderen, alıcı gibi gümrüklere beyan edilen özet 

beyan bilgileri ile oluşur ve detaylı değildir. Ama malın nerede ve nasıl teslim edileceği daveti önem 

taşır, yani İstanbul Ambarlı Limanı ...... geçici deposu gibi detaylar mantıken olmalıdır. Ancak formatı 

kanunen belirlenmemiştir. 

DİKKAT 

Günümüzde  bazı kötü niyetli acentalar, varış bildirimini sizi dolaştırma amaçlı olarak, 

maksadını aşan şekle sokup, yük teslim belgesi ihbarnamesi şeklinde, hem kanunsuz bir belgeyi 

kabul etmeniz hem de kanunen ödememeniz gereken borç yükümlülüğüne girmenizi 

sağlıyorlar…  Bu bildirimeleri cevaplamamanız kabul anlamına gelecektir ve hukuk karşısındaki 

haklarınızı kaybedecek duruma gelmiş olacaksınız. Çünkü kanunsuz hukuksuz talebini size bildirmiş 

ve siz de kabul etmiş olursunuz ve o da faturasını çıkartmıştır.  Hukuk karşısında güçlü olmuştur. 

Çare ise, varış bildirimine “teşekkür ederiz, varsa hukuksal olmayan taleplerinize itiraz ederiz” 

diye kısa bir cevaplamadır. 
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Ya da yükleriniz genelde bu şirketler ile geliyorsa, KEP (kayıtlı elektronik posta) üzerinden “Varış 

bildirimi içine gömülü olan hukuksuz veya karşılığı bulunmayan, taşımamız konusu olmayan 

taleplerinizi hukuksal haklarımız karşılığında itiraz ile ödeyeceğiz. Bu konuda tüm yasal 

haklarımızın ve tazminat haklarımızın saklı olduğunu, bu bildirimizin tarafınızdan yapılan tüm 

taşımalar için geçerli olduğunu bildiririz” şeklinde bir bildirim ile koruma kalkanı oluşturmanız 

faydalı olacaktır. 

 

Kanuni haklarınızın ve şirket menfeatlerinizin engellenmemesi için dikkatlerinize sunarız.  

   

 

 

  

 


