
                                                                                 

                        
 

 

  

 

  

Sayın Müşterilerimiz ve Sayın STK Temsilcileri,  

Bugün, yine sizlere yeni bir mahkeme kararından bahsedeceğiz. 

Konu; hızlı kurye ile kapıdan kapıya taşınması için gönderilip gümrükte bırakılan bir yük ile alakalı. İlgili 

kurye şirketi, malı deposuna alıp alıcıdan çeşitli isimler altında paralar istemiş ve hatta işlemler bitince, 

bir de malı alıcının kapısına kadar getirmeyip, ‘‘Gel, depomdan al!’’ demişti. Bu paralardan ordino, 

ardiye gibi ödemeler, zaten hemen mahkemeden kazanılıp geri alınmış ve ilgili taşıyıcının; teslim, ifa 

borcunu yerine getirmediği sebebi ile deposuna gidip gelen motorlu kurye ile beklemesi ve depodan 

alıcı adresine kadar olan nakliye ücretinin de geri verilmesi için dava açılmıştı. Mahkeme, motorlu 

kurye bekleme ücretini tayin edemediği için geri ödemedi. Ama nakliye ücretinin kurye firması 

tarafından ödenmesine karar verdi. 

Bu mahkeme görüşünün en önemli kısmı; taşıyanın yerine getirmek ile ilgili borcundan, yani teslim ifa 

borçlusu olduğu ve ilave hiçbir ücret alamayacağının bilirkişilerce belirtilmiş olması idi.  

Açıkça; kapıdan kapıya, kişiden kişiye taşınan bir mal limit sınırlaması olmadan, yani ister muafiyet, 

ister ETGB, isterse kıymet limitlerinin üstünde herhangi bir şekilde bir kurye firması tarafından 

göndericiden, kapıdan kapıya taşımak üzere alınmış ise; bu işin gerektirdiği tüm hizmet ve masrafları 

kapsayan bir ücreti tahsil etmiş veya edecektir. Taşıyıp, teslim etmeyi borçlanmıştır. Buna Borçlar 

Hukuku’muzda “borcun ifası” tabir edilir. Kurye şirketleri taşımayı kabul ettiği andan itibaren teslimi 

olana kadar ki tüm hizmet ve ücretleri gümrük vergileri hariç olarak üstlenmiştir. Burada alıcıya düşen 

görev, malın ithal edilebilmesine muktedir olmak ve gümrük vergilerini ödemektir. 

Yani alıcı şahıs veya firma:  

-Ordino, terminal, doküman veya benzeri  

-Gümrük Müşavirliği ve form ücretleri  

- Ardiye ücreti  

-Express olarak gümrüklü depodan, alıcı adresine taşıma ücreti 

gibi hiçbir ilave ücret ödemek durumunda değildir. Çünkü; taşıyıcı bunlara ilişkin ücretleri başta 

hesaplayarak, fiyat listesini oluşturmuş ve sizlerden zaten bu ücretleri almıştır. Ülkemizdeki uygulama 

ise; sizlerden iki defa para almaktır. Ödemek veya ödememek sizlerin seçimidir. 

Mahkeme kararları ile ilgili bilgi almak isteyenlere arşivlerimiz açıktır. 
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