
                                                                                 

                        
 

 

 

  

Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri,  

Bu yazımız sizlerin içini rahatlatacak, yarınlara daha iyi olumlu bakmanızı sağlayacak diye 

düşünüyoruz. 

Genelde hepimizin ağzına sakız olmuş bir laf var ya ‘‘Ülkemizde hukuk yok, düzgün kanunlarımız 

yok.’’ gibi veya buna benzer cümleler. 

Biz, müşavirlik mesleğimiz sebebi ile, normalden biraz daha fazla Kanun, Yönetmelik gibi konuların 

içerisinde oluyoruz. 

Ve araştırdığımızda anladığımız şey; 

Kanun yapıcılarımız ve Meclisimiz, o kadar düzgün kanunlar çıkarmışlar, hukuk sistemimiz o kadar 

düzgün çalışıyor ki, inanın ağzımız açık kalıyor, alkışlamamak elde değil… 

Peki; bu kadar düzgün bir sistemi, hukuku olan bir ülkede; ‘‘Biz, neden bu kadar sorunla uğraşıyoruz?’’ 

diye düşünmemek elde değil. 

Bunu da araştırınca, bazı bakanlıklardaki, bazı orta sınıf bürokratların uygulama hataları, yanlış 

anlamaları, büyük lobilerden korkmaları, yapı içi dedikodu mekanizmaları, ilişkiler, dostluklar, yarın 

kaygıları ile yandaşlar edinilmesi gibi, hikayeler çıkıyor karşımıza. 

Bu durum, okuyan, araştıran, konular ile ilgili reaksiyon gösterebilen toplumlarda daha az, ama her 

toplumda olabilen insan doğası ile alakalı bir eksiklik. Önemli olan ülkemizde kanunların düzgün olmuş 

olması. ‘‘Bugün, bir memur yanlış anlamıştır, yarın düzelebilir.’’ demektir. Yeter ki, bu kanunlarımız 

bize yol gösterici olsun. 

Biz müşavirlik mesleğimizin onuru ve sürdürülebilinir olması için, müşterilerimizin yarınlara daha 

güvenle bakabilmesi ve daha sağlam yapılara kavuşmaları için uğraş veriyoruz. 

Gelelim meseleye, 

Türk Medeni Kanunu’nda, dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik ilk maddelerdir. Türk Ticaret Kanunu, 

ana kanunlardan biridir. Diğer kanunlar, buna uyumlu olmak durumundadır ve 2000 yılında AB uyumu 

yasaları ile birlikte revizeler yapılarak, Alman Ticaret Kanunu’nun ülkemiz uyarlaması yapılmış ve 

uyum için uzun bir süre bırakılarak, devreye girmiştir. 

Gümrük Kanunu’muz, daha sonra yürütmeye alınacak olan, Ticaret Kanunu’muza uygun hazırlanmış 

ve ilk o devreye alınmıştır. 

Bu arada, Gümrük kanunu’muz erken devreye girince, yapılan açılımlarla birlikte oluşan geçici 

gümrüklü depolar, antrepolar, gümrük kontrolü altındaki özel işletmelere ait alanlar, acentalar, navlun 

tellalleri, dünyanın en eski mesleklerinden biri olan organizatörler, kontrolsüz, başı boş kalmışlardır.  

Dış ticaretçi olan, müşterilerine istediklerini yapmışlar ve devam etmektedirler. 
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Gümrük bürokratları, ne olduğunu anlayamamış, onları belki ulaştırma yönetiyordur demiş, ulaştırma, 

onları gümrük yönetiyordur demiş ve durumdan istifade; özel kanunları olan yerler oluşmuştur. Bu 

işletmelere, kimse soru soramamıştır. Sormaya da çekinilmiş, duymadık, görmedik, bilmiyoruz oyunu 

oynanmıştır. 

Kanunlarımız, ‘‘Alıcıyı , navlun ve alacakları, taşıma şart ve şekillerini konşimento belirler.’’ demiş ve 

dünya ile uyumlu halde bir bakış açısı koymuştur. 

Gümrüklerimiz, karışmayalım, topa girmeyelim diye çekingen kalınca, yerini hemen görev ve 

sorumluluğu, vazifesi olmayan, bazı Genel Müdürler yazılar yazarak, doldurmuştur.  

Menfaat sahipleri de, sizlere bu tür yazılar göstererek, ‘‘bana para verinle’’ sebepsiz zenginleşmiş, yurt 

dışına aktarılan milyarlarca dolar, o ülkelerde yatırıma dönüşmüş, bir kısmı faizle ülkemize borç 

verilerek yeni limanlar bile yapılmıştır. 

Gümrük Kanunu’muz açık ve sarih olarak “Bu yetki, Gümrük Müsteşarlığınındır.” dediği halde, Gümrük 

pasif davranışına devam etmiştir. Eski ve son Gümrük Bakanı Sayın Bülent Tüfenkçi Bey’e (kendisini 

saygı ile anıyoruz) “Efendim, kanunlar yetersiz, bizim yazılarımıza uymuyor bu firmalar’’ denmiş, O da 

ilave kanun çıkartmıştır. Ve halen uygulanması için yapılan bir şey yok… (15.02.2018 Tarih 7099 

Sayılı Kanun ile geçerlilik başlangıcı 09.03.2018) 

Sayın Gümrük Bürokratlarına Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları olarak sesleniyoruz; 

“Sizlerin asli vazifeniz Büyük Millet Meclisi’mizin kanun yaparak size tevdi ettiği görevleri yerine 

getirmektir. Meclisimiz sizlere rica etmiyor, kanun ile emrediyor… 

Ülkemize yatırım gelsin diye YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME AMAÇLI  Kanun yapılıyor. 9 Marta 

kadar uyum sağlansın ve geçerli olacak deniyor.  

Gümrüklü sahalarda, GÜMRÜK İŞ VE IŞLEMLERİ İLE İLGİLİ 

TAHMİL, TAHLİYE ÜCRETLERİ, 

ARDİYE ÜCRETLERİ,  

SAHA İÇİ TAŞIMA ÜCRETLERİ  

VE BENZERI MASRAFLARIN BELİRLENEN AZAMİ BEDELLERİNE  UYULMASINI EMREDİYOR.  

Kanun, ‘‘Gümrük Kanunu’na ekleme yaparak, 9 Mart 2018’e kadar bunların tarifelerini yap, 

uymayanlara 5000 TL ceza düzenle’’ diyor.  

Ama Gümrüklerimiz, dış ticaretçilerimize, şu harfi yanlış yazdın, şu kutuyu yanlış işaretledin diye 

cezalar düzenleyerek, dış ticaretin zorlaşması ve firmaların uğraşmaktan bıkıp, iç ticarete 

yönlenmesini teşvik ederken, onları kendi verdiği yetki ile fahiş fiyatlar uygulayanlara saygıyla 

davranıyor. 

Dış ticaretçilerimiz ben ordino, yük teslim formu, nakliyeci mutabakatı falan gibi bir sürü belge isteyen 

ardiyeciler, limancılar ile yolunuyorum, günler kaybediyorum, ülkemizde kanunlar işlemiyor, canı 

sıkılan yeni isimli bir şeyler istiyor, kapıyı tutan malım çıkarken de girerken de bir şeyler istiyor diye 

yakınıyor. 



                                                                                 

                        
 

 

 

 

Firmalar mahkemelere gidiyor, bunları kimse idare etmiyor ya da erken kalkan idareye geçiyor. Bu 

yetki karmaşası çözülsün istiyor. 

8 sene uğraş sonrası Danıştay, “Gümrüklü sahalarda tüm yetki gümrüklerindir, Ulaştırmanın yetkisi 

yoktur” diyor.  

Bunun ders çıkarılması gereken bir durum olduğunu düşünmekteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 4458 

Sayılı Kanun ile yetkini vermiş, devletimiz birçok personel, müdür, genel müdür gibi kadrolar vermiş 

ama çalışanlar kanunun kendilerine verdiği yetkiyi kullanmamış, yatırım ortamı iyileşmesi için ilave 

yetki ve ceza bedeli istemişsin, o da verilmiş, ama uygulamaya geçilmesi için 5000 TL cezanın 

enflasyon ile iyice düşüp pul parası olması bekleniyor herhalde. 

Tahmil tahliye ücreti listesi yok ortalıkta, ardiye ücretleri listesi yok ortalıkta, düzenlenen ceza yok 

ortalıkta. Ama bürokratlarımız var, kanunlarımız var. Yani hukuk ve kurallar var ülkemizde. 

Yatırım ortamının iyileşmesi ekonomimiz ve para değerimiz iyice düştükten sonra mı olacak? Yatırımcı 

da bunu mu beklesin... Bu kanunlar, bunun için mi? 

Üzgünüz, ama hukuk oldukça topa girmeyeceğim diyen vatandaşlarımız için, mutlaka girecekleri yerler 

bulunacaktır… Hiçbir vatandaşımız aç ve açıkta kalmaz. 80 milyon ile büyük devletiz biz. 

GÜÇLÜ olduğu için değil, HAKLI olduğu için GÜÇLÜ olunması dileğiyle. 

 

Müşteri Haklarını Koruma Kurulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


