
                                                                                 

                        
 

 

 

 

 
Sayın Müşterilerimiz ve Sayın STK Temsilcileri,  

Bugün yine ordino/yük teslim talimat formu hakkında öneri yayınlama durumunda kaldık. 

____________________________________________________________ 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2016/2991 E. ve 2018/5551 K. sayılı bozma 

kararı 

Deniz yoluyla ithal edilerek, geçici depo veya antrepoya konulan eşyanın teslimi sırada ibraz 

edilmesi gereken belgelerin belirlenmesi konusunda 491 sayılı (mülga) Denizcilik 

Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile davalı 

idareye verilmiş bir yetki de bulunmadığından, "Yük Teslim Talimat Formu"nun düzenlendiği 

Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 17/05/2011 günlü, 14765 sayılı 

işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuştur. 
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Bu durumda, davalı idarece "Yük Teslim Talimat Formu" düzenlenmesinde hukuka uyarlık 

bulunmadığına ilişkin Kurulumuz kararı göz önüne alındığında, söz konusu form için tavan 

ücret belirlenmesine ilişkin dava konusu Genelgede de hukuka uyarlık görülmemiştir. 

Açıklanan nedenlerle, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde 

öngörülen ve yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli olan koşulların 

gerçekleştiği anlaşıldığından, davacının itirazının KABULÜNE, dava konusu 03/01/2018 

günlü, 2018/1 sayılı Genelgenin yürütmesinin durdurulmasına, 19/12/2018 gününde 

oyçokluğuyla karar verildi. 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü: 54182545-

155.99-E.51257: Yük Teslim Talimat Formu  ile ilgili 08.07.2019 tarihli yazısı (sonuç  

bölümü) YAZININ TAMAMI EKTEDİR. 

Danıştay’ca verilen bozma kararında hüküm fıkrası mahkeme kararının bozulmasına yönelik 

olup dava konusu işlemin iptali veya davanın reddi sonucunu doğurmadığından, 2577 Sayılı 

Yasanın 28. Maddesinde sözü edilen ve ilgili idarelerce uygulanması zorunlu bir karar 

niteliğinde değildir." şeklinde ifade edildiği belirtilmiştir. 

Sonuç olarak; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınan hukuki görüş çerçevesinde; 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2016/2991 E. ve 2018/5551 K. sayılı kararıyla 

11.07.2019 



                                                                                 

                        
 

 

Danıştay 10. Dairesinin 27/10/2015 tarihli ve E:2011/9380-K:2015/4632 sayılı kararının 

bozulmasının 17/05/2011 tarihli ve 14765 sayılı talimatın yürütülmesini durdurmayacağı 

değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, yukarıda belirtildiği üzere; "yük teslim talimat formuna ilişkin tavan ücret 

düzenlemesi"ne ilişkin 03.01.2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Genelge’nin yürütmesinin 

durdurulduğunun ve bu hususun ilgi (a) yazımız ile sektöre ve ilgili kurum kuruluşlara 

duyurulduğunun vurgulanması önem arz etmektedir. 

Bu hususta gerekli duyuru ve bildirimlerin üyelerinize/sektöre yapılması hususunda bilgilerinizi 

ve gereğini arz ve rica ederim. 

____________________________________________________________________ 

KISACASI; halk tipi   bizim anladığımız şekli, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, “biz tavan ücret 

belirlemiştik, siz mağdur olmayın diye ama, Danıştay, ücreti iptal etti, kaldırdı. Şimdi acentalar 

yük teslim belgesi karşılığında istediği, tutturduğu fiyatı sizden alabilir.” denmektedir, gibi 

yorumladık. 

Yani; Danıştay’ın, hukuka aykırı diye bahsettiği, nazikçe hukuka uyarlık bulunmayan ve 

dünyada bulunmayıp,  %100 yerli buluş olan bu meşhur para tuzağı “YÜK TESLİM TALİMAT 

FORMU “ halen geçerlidir, demekteler. 

Ve kendilerinin gümrükle hiçbir alakalarının olmadığını düşünerek hareket eden geçici 

gümrüklü depo ve alanları işleten müesseseler, Gümrük Kanun ve Yönetmeliklerimizde 

unutulmuş değil, özellikle Avrupa Birliği normları ve Türk Ticaret Kanunu’muzdan da kaldırılmış 

olan konşimento harici belgelerin istenmemesi gereği olarak düzenlenen Gümrük 

Kanunu’muzu hiçe sayanların sizlerden YÜK TESLİM TALİMAT FORMU istemelerine 

sebebiyet vermekte. Hepimiz kuzu kuzu acentalara ne isterlerse ödemek durumunda 

bırakıldık… 

IDUK gereği mahkeme kararları bir ay içerisinde uygulanmak zorundadır. Sayın Genel 

Müdürlük dağıtımlı yazısı ile bunu yapmış görünmekte, ancak içeriği tartışmalı… 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 52/5. Maddesi gereğince kararın bozulması, yürütmeyi 

kendiliğinden durdurur. Ve gecikmeksizin uygulamak zorundadır. 

Ama biz; 08.07.2019 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel 

Müdürlüğü’nden ekteki yazıyı aldık ve sizlerle paylaşmak duyurmak durumundayız. 

Yorumlarınıza.  

Güçlü olduğu için haklı olan değil haklı olduğu için güçlü olunan bir yaşam dileği ile.  

Mhkk  

Ek : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Bildirisi 

https://www.ugm.com.tr/uploads/dosya/2019_07/de89dc66-a21b-4b1e-878f-1fa0085419e2.pdf

