
                                                                                 

                        
 

 

       

  

Sayın Müşterilerimiz,  

Dünkü, ‘‘Danıştay Kararı ve Yük Teslim Talimat Formu’’ başlıklı yazımız için bazı 

müşterilerimizden Danıştay Kararı’na nereden ulaşabiliriz? Danıştay 2018/5551 sayılı karar. 

Bu karar doğrultusunda şimdiye kadar ödediğimiz ücretleri ne kadar geriye dönük ve hangi 

yolla alabiliriz? şeklinde sorular aldık.  Bu sorulara tek tek cevaplama yerine tüm 

müşterilerimize birden cevaplamak istedik. Tabi ki, hukukçularınız size daha iyi yön 

gösterebilecektir.  

Ayrıca bu konuda yayınlanmış birçok MHKK yazısı da bu konuyu açıklamıştır. Bu 

yazılarımıza da https://www.ugm.com.tr/tr-tr/Haberler/UGM2 linkinden ulaşabilirsiniz. 

İlgili konudan zarar görmüş ve bu sebeple ücretler ödemiş /ödeyen firmalar bu haksız 

ödedikleri ücretler için 17.12.2020 tarihine kadar ordino (Yük Teslimat Formunun hukuka 

uygun bulunmadığının öğrenilmesi tarihinden 2 yıl sonuna kadar) dava açma hakkına 

sahiptirler. 

17.05.2011’den sonra dava gününe kadar, iptale konu işlem ile ilgili olarak ödedikleri ücretleri 

Borçlar Kanunu’muzun 77-82 Maddeleri arasındaki ‘‘Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Talep 

Hakkı’’ kapsamında talep edebilirler . 

2011 -2019 tarihleri arası 8 seneyi aşan bir şekilde, Ulaştırma Bakanlığı kararına dayanarak, 

ödemiş olduğunuz bu ücretlerin kanuna uygun olmadığını Danıştay’ın kararı ile öğrenerek 

geri isteme hakkınız ekonomik sıkıntıların olduğu bu dönemler için iyi bir geri dönüş ve 

tasarruf etkisi oluşturacaktır. 

Umarız ki, Ticaret Bakanlığı’mız Gümrük Kanunu’nun ve Yönetmeliği’nin maddelerine göre 

hareket ederek, bu konuların aksine davranan acenta ve geçici depolama yerlerine de 

Gümrük Kanunu’nun 241/7 Maddesi uyarınca cezalar keserek fahiş ve haksız ücret 

taleplerinin önüne bir set çekebilir. 

Çünkü artık bizim işimiz değil, sorumluluğumuz değil, diyebilecek bir durumları da kalmadı. 

Kanunen verilmiş yetkilerini kullanmayıp başka idare ve kurumların bu konulara müdahale 

etmesine olanak açarak hareket edilmesi de bazı firmaların sebepsiz zenginleşmesine yol 

açarken, ülkemizin ekonomik olarak bel bağlamış olduğu yatırımı bulunan dış 

ticaretçilerimizin de sebepsiz fakirleşmesini yarattı.  
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Bu arada bu kanuni dayanağı olmayan ücreti ordino /yük teslim talimat formu ücretini 

savunan ve bizi, eleştirdiğimiz aksini söylediğimiz için üyelikten ihraç eden Utikad Derneği ve 

bu tür konuları firmalar ile paylaşıp uyardığımız sebebi ile ihtar yazısı gönderen İstanbul 

Gümrük Müşavirleri Derneği’ne de bize karşı gelerek, isteğimizi canlı tuttukları için teşekkür 

ederiz. (Bu yazılarımızı da eski MHKK kaynaklarımızdan ulaşabilirsiniz.) 

Tabi ki, en hakiki ve içten teşekkürlerimiz Sayın Danıştay Dava Daireleri Kurulu Başkan ve 

üyeleri ile konuyu bu noktalara getiren hukukçulara. 

Güçlü olduğu için haklı değil, haklı olduğu için güçlü olunan bir ticari yaşam dileklerimizle… 

  

Müşteri Haklarını Koruma Kurulu  

 


