
                                                                                 

                        
 

 

 

  

Sayın Müşterilerimiz ve Sayın Gümrük Müşavirlerimiz, 

Ünsped Gümrük Müşavirliği (UGM), Kurul ve Komiteler halinde yönetilen kurumsal bir şirkettir. Müşteri 

Haklarını Koruma Kurulu (MHKK)’da bu kurullardan biridir. Ama farklılığı; çalışan dışı, kişi ve 

kurumların katılımcı olduğu bir kurulumuzdur.  

İlgili kurulumuzun Sayın Tüketicilere yaptığı bildirimlerin bazı acentalık hizmeti de veren, bazı Gümrük 

Müşavirleri’ni rahatsız edeceğini düşünmüştük zaten… 

Gümrükleme yapıp, risklere girip, insan çalıştırarak, 10 TL kazanırken, ordino verip veya konşimento 

verip haksız olsa da, 100 USD almak en temiz paraydı. Ve bunların bazıları İstanbul Gümrük 

Müşavirleri Derneği’nde aktiflerdi… 

Bazı acentaların, bazı geçici depoların, haksız ücretler aldığını yazmaya başlamamızdan sonra 02 

Şubat 2018’den itibaren, şirketimiz hissedarları olan veya çalışan Gümrük Müşavirlerimizden 

savunmalar almak ihtarlar vermek gibi faaliyetlere yönelmiş, şirketimize 6 ayda 6 defa yazılı kınama ve 

ihtarlar yayınlamış, web sitesinde yazmıştı ve bizi suçlamaları; haksız rekabet yaptığımız iddialarıydı. 

Kendilerine defalarca, ‘‘Yanlış düşünüyorsunuz ve bu suçu işliyorsunuz.’’ diye her seferinde 

cevapladık. 

Biz, bu konuyu kendi aramızda halletmek ve karar vermesi için bağlı olduğumuz Gümrükler Genel 

Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirdik ve İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin bu konuda yanlış 

olduğunu bildirdik. Tabi ki, aldığımız cevap biz karar veremeyiz ilgili kuruma bildirin seklinde oldu. 

Biz de, UGM olarak mecburen durumu Rekabet Kurumuna aktardık ve kim haklı, kim haksız siz karar 

verin dedik. REKABET KURUMU durumu inceledi ve (İGMD) İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 

teşebbüs birliği, kararı almak sureti ile 4054 Sayılı Kanunun 4. Maddesini ihlal ettiğine oy birliği 

ile karar vermiştir. Sayın İGMD, bu suçu işlediğimiz sanısı ile şirketimizi itham ediyordu… 

Tabi ki, bu sevindiğimiz bir karar değil, sonuçta bizim mesleğimizin onuru söz konusu... Biz 

müşavirliğin çok önemli olduğunu, birçok konuda müşavirliğini yaptığı firmalara yol gösterici olması 

gerektiğini, etik ve dürüstlüğün ciro’dan daha önemli olması gerekliliğini düşünen bir firma ve yönetim 

anlayışına sahibiz.  

Güçlü olduğu için HAKLI değil, HAKLI olduğumuz için güçlüyüz.!!!!! 

 

Müşteri Haklarını Koruma Kurulu  

Ek Rekabet Kurumu Kararı 
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