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İhtirazi kayıt koyma hakkı yasal bir haktır, engellenemez
İhtirazi kayıt hakkının kullanılması tek taraflı bir irade beyanı ile esasen muhatabın hukuksal alanında bir değişiklik
meydana getirmediğine göre, alacaklı hak sahibi bu hakkı kullanıp kullanmamakta serbestçe karar verme ve
seçme hakkına sahiptir. İsterse hakkı kullanır ve alacak hakkının kalan kısmını güvenceye bağlar isterse hakkı
kullanmayarak ihtirazi kayıtsızlığın borçluya sağladığı avantajların ortaya çıkmasını olanaklı kılar.
Bu hak, hak sahibi alacaklı tarafından bizzat kullanılabileceği gibi, onun adına irade bildiriminde bulunmaya yetkili
kişi tarafından da kullanılmasına engel yoktur.
İhtirazi kayıt hakkı sahibinin karşısında bulunan kişi pasif bir konumdadır. Kendisine karşı yapılan ihtirazi kayıt
beyanı karşısında muhatap kişi olmanın dışında bir hukuksal konuma sahip değildir. Alacaklının bu hakkı
kullanmasına engel olma gücü bulunmamaktadır.
Sonuç olarak; İhtirazi kayıt iradesinin ileri sürülmesi, alacaklının kendisine yasal olarak tanınan bir hakkın
kullanılmasından ibarettir. Bu hakkın kullanımı ile borcun fer'ilerini de kapsayan hukuksal bütünlüğünün
bozulmasının önlenmesine ilişkin koruma sağlanmaktadır.
Taşıyıcının Sorumluluğu

Türk Ticaret Kanunu 860. Maddesine göre:
(1) Gönderen, eşyanın tesliminden önce, resmî nitelik taşıyan, özellikle gümrük işlemleri için gerekli bulunan
bilgileri taşıyıcıya vermek ve söz konusu belgeleri taşıyıcının tasarrufuna bırakmak zorundadır.
(2) Taşıyıcı, kendisine verilen belgelerin zıyaından, hasarından veya yanlış kullanılmasından doğan
zararlardan sorumludur; meğerki, zıya, hasar veya yanlış kullanma taşıyıcının kaçınamayacağı ve sonuçlarını
önleyemeyeceği durumlardan kaynaklanmış olsun. Ancak, taşıyıcının sorumluluğu, eşyanın zıyaı hâlinde ödenecek
miktarla sınırlıdır.

Türk Ticaret Kanunu 886 Maddesine göre:
Zarara, kasten veya pervasızca bir davranışla ve böyle bir zararın meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle işlenmiş
bir fiilinin veya ihmalinin sebebiyet verdiği ispat edilen taşıyıcı veya 879 uncu maddede belirtilen kişiler, bu
Kısımda öngörülen sorumluluktan kurtulma hâllerinden ve sorumluluk sınırlamalarından yararlanamaz.
Taşıyıcı, gümrük ile ilgili işlemleri yerine getirmek üzere, alıcıya ya da temsilcisine eşya ile ilgili özet beyan ve diğer
evrakları (ana konişmento, eşyanın orijinal faturası, çeki listesi, navlun faturası, ATR, EUR, vs.) teslim etmek
yükümlülüğündedir.

Türk Ticaret Kanunu 1196 Maddesine göre:
(1) Taşıyan, navlun dışında, pey akçesi, prim, bahşiş ve benzeri bir ad altında başkaca bir istemde bulunamaz.
(2) Aksine sözleşme yoksa, gemiciliğin olağan ve olağanüstü giderleri, özellikle kılavuz, liman, fener, römorkaj,
karantina, buz kırdırma ve bunlara benzer hizmetlere ilişkin resim ile ücretleri ödemek ve bu giderleri doğuran
sebeplere ilişkin önlemleri almak, navlun sözleşmesi hükümlerine göre yükümlü olmasa bile, yalnız taşıyana düşer.
(3) Müşterek avarya hâlleriyle eşyanın korunması, emniyet altına alınması ve kurtarılması için yapılan giderler
hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.
Türk Ticaret Kanunu 1197 Maddesine göre:
Navlun, eşyanın tesliminin istendiği anda ve her hâlde boşaltma süresinin sonunda muaccel olur.
Altını çizmek gerekir ki, eşyanın teslimi mükellefiyeti refakat belgelerinin de teslim edilmiş olması ile son bulur.
Sadece eşyanın teslim edilmiş olması ancak gerekli taşıma evraklarının teslim edilmemiş olması halinde navlun
ücreti muaccel olmaz, taşıyıcı bu aşamada herhangi bir ücret talep edemez.
Türk Ceza Kanunu 107 Şantaj suçu

Şantaj
Madde 107- (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle,
bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya
zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Anılan hükme göre, ihtirazi kayıt ile ödeme yapılması halinde yükün ya da yüke ilişkin gümrük işlemleri için gerekli
olan refakat belgelerinin verilmesinden imtina edilerek ve bundan böyle kanunda yeri olmayan ödemeleri ihtirazi
kayıt olmaksızın yapmamız gerektiği aksi halde yükü/refakat belgelerini teslim alamayacağımız yönündeki
davranışın TCK 107 anlamında şantaj suçunu oluşturduğunu bildiririz.
Sonuç olarak;
İşbu ihtarımız ile
A. Bundan böyle hakkımız olan ihtirazi kayıtla ödemeyi, yük/refakat belgelerinin teslim edilmemesi şeklinde
ŞANTAJ YAPILMASI HALİNDE konu hakkında suç duyurusunda bulunulacağı
ve ayrıca
B. YÜKÜN YA DA REFAKAT BELGELERİNİN TESLİM EDİLMEMESİ ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKARTTIĞINIZ KASTİ
TESLİM ENGELİ İLE SINIRSIZ SORUMLU OLACAĞINIZ doğmuş ve doğacak tüm zararların tazmini için hukuk
mahkemelerinde dava açılacağını ihtar ederiz.

