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ORDİNO ÜCRETLERİ 

 

 

4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra zaman zaman tartıĢma konusu 

olan,  son dönemde  sektörün önemli  gündem maddelerinden biri hale gelen ve  en son DıĢ 

Ticaret Haftası etkinliklerinde en üst perdeden dile getirilen taĢıma firmalarına ödenen  ordino 

ücretlerine iliĢkin Türkiye Ġhracatçılar Meclisi’nin yazısı ekte sunulmuĢtur. 

Bilindiği üzere ordino ile ilgili ne Türk Ticaret Kanunu’nda ne de Gümrük Kanunu’nda bir 

hüküm bulunmamakta ve söz konusu belge hukuki açıdan bir değer taĢımamaktadır .Bu konuda 

en son Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn .Bülent Tüfenkçi imzalı 2017 / 10 sayılı Genelge' de  de 

ordino ücreti talep edilemeyeceği  açıkça belirtilmiĢ olmasına rağmen taĢıma firmaları “ordino 

ücreti, dokümantasyon ücreti, evrak teslim ücreti” Ģeklinde isimler altında bu 

tutarları  firmalardan tahsil etmeye devam etmiĢ ve hali hazırda da devam etmektedir. 

 

Bu meyanda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın konuya iliĢkin idari düzenlemeler kapsamında ki 

09.03.2000/7617 tarih sayılı dağıtımlı yazısı ve 2017/10 Sayılı Genelgesinde belirtilen hususlar 

dikkate alındığında  TĠM’in mezkur yazısında dile getirilen dıĢ ticaret firmalarınca konuya 

iliĢkin ortak bir tavır alınarak genel bir çalıĢma yapılması adına  ordino ödemelerini “ ihtirazi 

kayıt Ģerhi ile ” yapılması istenmektedir. 

 

Ancak unutulmamalıdır ki TĠM çatısı altında bu konuda yapılaması planlanan genel çalıĢmayı 

bir kenara koyarsak  Türk Ticaret Kanunu’nun 21/2 maddesi "Bir fatura alan kişi aldığı 

tarihten itibaren sekiz gün içinde faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu 

içeriği kabul etmiş sayılır" hükmü  göz önüne alındığında ihtirazi kayıt Ģerhi ile yapılan ordino 

ödemelerine  taĢımacı firmalar nezdinde itiraz etme ve sonuç alınmaması durumunda konuyu 

yargıya taĢıma hakkı  siz değerli firmamıza aittir. 

 

Dolayısıyla ordino ödemelerine “ihtiraz kayıt şerhi” konulması isteniyor ise  müşteri 

temsilcileriniz ile irtibata geçilmesini önemle rica ederiz. 

 

 



 

 

 

Sirkülerle ilgili sorularınız için: 

 

Memduh ÇAKICI : memduhc@hggumruk.com.tr 

Bahadır KAL :    bahadırk@hggumruk.com.tr 

Adil ÖZSOĞUK : adilo@hggumruk.com.tr 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya iliĢkin genel bilgiler içermektedir. HG 

GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ ve LOJĠSTĠK HĠZMETLERĠ LTD.ġTĠ.’ne, iĢbu dokümanın 

içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine iliĢkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi 

bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 
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