
                                                                                 

                        
 

 

  

  

Sayın Müşterilerimiz ve Sayın STK Yetkilileri,  

Ne güzel hayallerimiz vardı. Birkaç kişi bir araya geldiğimizde “Kardeşim, ben Başbakan olsam 

veya Cumhurbaşkanı olsam, hemen; ‘Bunu böyle yapın.’ der, ülkeyi düzeltirdim.’’ gibi 

hayallerden konuşurduk. 

Ama, bilgi ve deneyim sahibi olunca insanın hayallerinin de öldüğünü görmekteyiz. O sebeple, 

gençlerimiz çok önemli. Onların hayalleri var. 

Şimdi düşünün; ülkenin başkanısınız, yönetim için bakanlıklar oluşturup görev dağıtıyorsunuz. 

Meclisiniz, kanunlar çıkartıyor. Yazılı olarak bakanlıklarınıza kanunlar çerçevesinde bu işleri 

yap diyorsunuz. Ama, yazdığınız emri yapmıyorlar. 

Yani bu işler, bizlerin masa başında kurduğumuz hayaller gibi kolay değil. İşler böyle 

yürümüyor. Bürokrasimize paralel bazı çıkar grupları oluşuyor ve bakanlıklara görevini bile 

unutturabiliyorlar. Siz de hayalinizdeki makam ile ben bunları emretmiştim, yapılıyordur, ülkeyi 

düzelttim diye avunuyorsunuzdur. 

Bizim hayallerimiz niye ölüyor? 

 Bunları yazmak çok zor. Ama gerçekler bu şekilde… Yabancılar söyleseler 

inanamayacağımız, yine ülkemizi çıkarları için kullanıyorlar diyeceğimiz, bir unutkanlık 

yaşamışız ve bu unutkanlık ekonomimize her yıl milyarlarca dolar zarar vermiş… 

Neymiş? Bir bakanlığımız kuruluş amaçlarının bazısını unutmuş, görevi hemen paralel 

yapılar sağlar olmuş. Olur mu canım!! 18.000 personeli olan bakanlık mı? ...Olur olur.!! 

Ülkemizin 100. yaşı yaklaşıyor ve bürokrasimiz bugünlerde 96 yaşında ama unutkanlıklar 

başlamış mıdır acaba? Eskiden beri aynı vazifeleri olan bakanlıklarımızın görev ve 

sorumluluklarını  

Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni hükümet sistemi ile tekraren hepimize hatırlatmış. 30474 

sayılı 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 441 nci maddesi 1/g fıkrası uyarınca, Ticaret 

Bakanlığı’nın görevleri arasında; “g) Geçici depolama yerleri, antrepolar, ambarlar, 

lojistik merkezleri, tasfiyelik eşya depoları, mağazalar ve satış reyonları açılması ve 

işletilmesine izin vermek, işletmek, işlettirmek ve denetlemek; Gümrük Mevzuatı’na göre; 

tasfiyelik hale gelen eşyanın tasfiye işlemlerini yürütmek” görevleri de sayılmış.  
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Yine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 nci maddesi 1/p fıkrasında; “p) Gümrük 

idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, elleçleme, 

ambarlama, tartım ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.” görevi de Gümrükler 

Genel Müdürlüğü’ne verilmiş bulunmaktadır.  

Peki, biz gümrüklere sizler adına da yazılar yazıyoruz diyoruz ki; 

Sayın gümrük müdürlüğü, gelen giden emtiaların gümrük mükellefiyetlerinin tamamlanması 

için açtırdığınız, geçici depolama yerleri malımızı vermek için bizlerden çok fahiş paralar alıyor, 

mallarımızı hukuksuz hapsedip üçüncü kişi ve şirketlere ne idüğü belirsiz paralar ödememizi 

istiyor. O şirketlerce, depolarınız kanalı ile nitelikli olarak dolandırılıyoruz, gelen yanıltıcı içerikli 

belgeleri ödeyip kullanmak zorunda kalıyoruz. Bazıları hep beraber dernekler kurup bizim 

serbest ticaretimizi engelliyorlar.!!! 

Bu taleplerimiz karşılığı, T.C. Ticaret Bakanlığı gümrüklerinden aldığımız cevaplar söz 

birlikteliği şeklinde hep aynı.  

ŞAKA gibi… Hadi, kanunları eski alışkanlıklarla yürütüyorsunuz, ama bari SAYIN 

CUMHURBAŞKANIMIZ bizi niye bakanlık yapmış diye merak edip verilen görevleri belki 

okurlar diye düşünüyorduk. Cevaplarda yazanlar aşağıdaki gibi. Bir de resmi yazı ile 

bildiriyorlar, muhabbet arası bile değil. 

“İdaremize görev atfedilmiş bir durum yoktur ve sizlerin serbest ticaret konunuzdur. 

Özel hukuk konusudur. Bizi ilgilendiren bir durum yoktur.’’  gibi ve benzeri cevaplar…  

Ve böyle devam edip gidiyor… Ve biz, hala hayallerimizi kurmaya çalışıp, kanunlara uyun 

diyoruz. 

Dış ticaretçilerimiz olarak bizler, bir malı ihraç edebilmek için; bir kelimeyi yanlış yazma cezası 

ödeyelim, malımızı alabilmek veya gönderebilmek için kendilerini gümrük yetkisi ile gören 

işletmelerin zorlaması ile oralara buralara her uzatılan faturaları ödeyelim; ‘‘Tarttım, bekledi, 

indirdim, bindirdim, kap benim çıkarttın, kirlettin, çizdin diyen herkese dövizler ödeyelim, 

imzalar, taahhütler verelim...’’ 

Gümrüklerimiz de bakanlıklarının kuruluş amacı olup SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ, 

MECLİSİMİZ kanunları, talimatını yerine getirmeyip bizi ilgilendirmez desinler…. 

Üzülüyoruz halimize ...  

Peki, bu durumda biz nasıl hayaller kurabiliriz acaba? Biz olsak böyle yapar, düzeltirdik 

diye…ama hep bir Ümit beslemeye devam edeceğiz tabi ki… 

Güçlü olduğu için haklı olunan değil, haklı olduğu için güçlü olunan 2023’e… 

UGM Müşteri Haklarını Koruma Kurulu 


