
                                                                                 

                        
 

 

   

Sayın Müşterilerimiz, Dış Ticaretçilerimiz;  

Sizlerle, hukuk departmanlarınız ile paylaşmanız için, iki Danıştay kararı paylaşıyoruz. 

Bu kararlar UGM Müşteri Danışmanlar Kurulunun, şirketin ileriye yönelik hedefleri 

konusunda verdikleri talimat ile yapılan girişim ve çalışmaların, gecikmiş de olsa meyveleridir. 

Kurul ve komiteler ile yönetilmenin, kurumsal ve şeffaf olmanın, dürüstlüğün, hukuksal 

faydalarını ile kurumsal şirketlerin ekonomik paydaşlarına getirdiği faydaları böylece 

görebilmekteyiz. 

Şirketimizin yönetimsel anlayışı, kurul ve komiteler ile yönetimdir. Müşteri Danışmanlar 

Kurulunun teşvikleri ve şirket etik felsefesi, bizi kendi alanımız olan gümrüklerde, doğru 

bildiğimiz, müşterilerimizin haklarını koruma yolunda çaba sarf ettik ve sarf edeceğiz.  

Kıssadan hisse, gümrük idaresinden kamusal imtiyaz ile ruhsat almış olan geçici 

depolama yeri işletmelerinin bazıları eşyanın gümrük muayenesini bile engellemektedir. Bu 

işletmeler, ruhsat aldıkları kurumun “teslim et” emrini uygulamayarak, talep ettikleri ama içi 

yanıltıcı içerik dolu fatura ödemelerine gerekçe olarak kullandıkları yük teslim talimat formu 

getirilmesi taleplerine zemin oluşturan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzenlemeleri “görev 

ve yetki alanı dışında” olması nedeniyle iptal edilmiş, yani geçersiz kılınmıştır.  

Uygulamanin hukuksal zemini, Danıştay kararlarıyla, tüm alanlarda tamamen ortadan 

kaldırılmıştır.  UGM’nin bu konuda haklı olduğunu ispatlayan hem havayolu hem de denizyolu 

ile kararlar ektedir. İptal kararlarının verilmesine esas olan gerekçe, bu konuda yapılacak 

düzenlemelerin Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğine dayanması, düzenleme yapma yetkisinin 

gümrük idaresinde olmasıdır. Danıştay’ın daha önce verdiği kararlarda esas aldığı hukuksal 

görüşü, ekli kararlarla iki kez daha tescillenmiştir. 

Belirtiğimiz gibi, size UGM’nin Danıştay’a başvurup uygulamanın iptali için açtığı dava 

sonucunda, kesinleşmiş Danıştay kararlarını ekte sunmaktayız. 
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Tabii ki bu kararlar gümrük müdürlüklerinde nasıl uygulanacak, bunu hep beraber 

göreceğiz. Gelişmeleri siz müşterilerimizle paylaşacak, Müşteri Danışma Kurulu’nun 

kararlarının takipçisi olacağız. 

Güçlü diye haklı değil, haklı olduğumuz için güçlüyüz!!! 

UGM MÜŞTERİ HAKLARINI KORUMA KOMİTESİ  

 

EKLER 

1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Danıştay 10. Daire Başkanlığı-2018/234  

Sivil Havacılık Genelge 

Danıştay Kararı 

Ek Belge 

 

2. Denizcilik Genel Müdürlüğü Danıştay 10. Hukuk Dairesi 2018/228 

Danıştay Kararı  

Kesinleşme Şerhi 

 

 

   

 

 

  

 

https://ugm.com.tr/upload/files/sivil-havacilik-249-genelge_2022-05-09_10-19-39.pdf
https://ugm.com.tr/upload/files/danistay-karari_2022-05-09_10-19-39.pdf
https://ugm.com.tr/upload/files/2-_dosyaya_eklenecek_evrak_2022-05-09_10-19-39.pdf
https://ugm.com.tr/upload/files/danistay-10-hd-2018-228-karar_2022-05-09_10-21-32.pdf
https://ugm.com.tr/upload/files/kesinlesme-serhi_2022-05-09_10-21-32.pdf

