
                                                                                 

                        
 

 

 

  

Sayın Müşterilerimiz ve Sayın STK Temsilcileri,  

Acaba gümrüklerimiz, Kanun ve Yönetmeliklerden aldıkları gücü sadece dış ticaretçilerimize 

mi gösteriyor?  

Gümrük Kanunu’muz, 1/95 Sayılı AB Ortaklık Konseyi’nin kararı gereğince; Avrupa 

normlarına yaklaştırılmış, basitleştirilmiş ve fazladan istenen evraklar kaldırılarak, tüm sivil 

toplum örgüt ve derneklerin görüşleri alınarak, meclise gönderilmiş ve meclis 

milletvekillerimiz tarafından kabul görerek, 4458 Sayılı Kanunu’muz olarak yayınlanmıştır. 

Bundan sonra, bu kanunu uygulama ve uygulatma, yürütme "Gümrük Müsteşarlığı ve 

sonrasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı"na tevdi edilmiştir. 

Madde 3-19, ‘‘Eşyanın Teslimi’’ deyimi; eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimi ile öngörülen 

amaçlar doğrultusunda Gümrük idaresi tarafından ilgilisine teslimi şeklinde tanımlanmış,  

Madde 69-1, ‘‘Eşyanın ilgili rejime tabi tutulma şartlarının yerine getirilmesi ve eşyanın 

yasaklayıcı veya kısıtlayıcı önlemlere tabi olmaması kaydıyla; gümrük idareleri, tescilden 

sonra beyannamedeki bilgileri kontrol ederek veya belli hallerde kontrol etmeksizin, eşyayı 

teslim ederler. ‘’ şeklinde maddeler ile gümrüklere yetki vermiştir. 

Gümrük Yönetmeliği’nde, Madde 130-1 ile ‘‘Eşya boşaltma yerinde konşimentoda teslim 

edileceği gösterilen ve bir nüshasını taşıyan kimseye ve eğer konşimento emre muharrer 

ise, ciro ile devir almış, şahsa teslim olunur.’’ denmiş ve gümrükler, gelen ve giden 

eşyaların gümrüklenme süresince; beklemesi, kontrolü, ihraç veya ithal işlemlerinin 

tamamlanabilinmesi için Gümrük Yönetmeliği Madde 3, gümrüklü sahanın gümrük 

idaresinin denetim kontrol yetki ve SORUMLULUĞUNDA BULUNAN, fiziki olarak 

etrafından ayrılmış veya böyle addedilen yerleri ifade edeceği, 

Gümrük Yönetmeliği, ‘‘Kesin Çıkış İşlemleri’’ başlıklı 94. Maddesi ile; gümrük 

işlemlerinin sistem üzerinden tamamlandığının anlaşılmasıyla bilgisayar sisteminde çıkış 

onayı verilerek, eşya sahibi veya temsilcisine, eşyayı geçici depo alanından 

çıkartmasına izin verileceği, 

Gümrük Yönetmeliği, ‘‘Taşıma Belgeleri’’ başlıklı 118. Madde; deniz yolu ile yapılan 

taşımalarda geminin kaptanı, donatanı veya mümessili tarafından yükletene konşimento 

verileceği, 

Gümrük Yönetmeliği, ‘’EŞYANIN TESLİMİ’’ başlıklı 130. Madde ile de; teslim şartını 

belirleyerek, 
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Gümrük Yönetmeliği, ‘‘YETKİ’’ başlıklı 559 Maddesi ile; ekonomik gereklilikler ve dış 

ticaret politikaları dikkate alınarak, 

Karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu, çıkış ve geliş limanlarında; "Antrepo ve 

geçici depolama yerleri ile ilgili düzenlemeler yapmış ve bu yönetmelikte 

öngörülemeyen sorunların ortaya çıkması halinde, inceleyerek sonuçlandırmaya 

müsteşarlığın yetkili olduğu,”  

düzenlenmiştir." 

Gümrük Kanunu Madde 4; gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler (acenta /nakliyeci 

geçici depo veya antrepo dahil demektir) bu kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 

tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak, kanun, tüzük, kararname ve 

yönetmelik hükümlerinin uymayı zorunlu kıldığı her tür işlemleri yerine getirmekle 

sorumludurlar… 

Geçici depolama yeri açıp işletme talebinde bulunanlardan alınan taahhütname Madde 1, 

geçici depolama yerine alınacak eşya için, geçici depolama yerleri hakkında yürürlükte 

olan veya ileride konulacak olan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve 

bakanlığın bu husustaki tebliğlerine riayet etmeyi, 

Madde 11, geçici depolama yerine eşya konulması, buralardan eşya çıkarılması... 

yönetmelik hükümleri dairesinde yerine getirmeyi, 

Madde 16, Gümrük Mevzuatı’na ve taahhütlerimize aykırı hareketimiz görüldüğü 

takdirde, bakanlığın verdiği izni geri alabileceğini ve geçici depo yerini kapatacağımızı 

ve bu husustan dolayı zarar ve ziyan iddiasında bulunmaya hakkımız olmayacağını 

kabul ve taahhüt ederiz.’’ şeklinde noter onaylı taahhütname vermiş olan bu firmalar 

nasıl oluyor da Gümrük Kanun ve Yönetmelikleri’ne aykırı hareket edebiliyor acaba 

??????? 

Gümrük Müsteşarlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı defalarca, ‘‘Benim kanun ve 

yönetmeliklerimde ordino veya başka isimle nakliyeci veya acentasının vereceği teslim fişi, 

uygulamam, olamaz. Çünkü bu hem gümrük hem de Türk Ticaret Kanunu’na hem de 

ülkemizin taraf olduğu anlaşmalara karşıdır, uygun değildir. Ben konşimentoya göre hareket 

ederim.’’  diye beyan ve deklare etmiştir…  Ama, Gümrük Müdürlükleri kanalıyla bu geçici 

depo veya antrepoların Gümrük Kanun ve Yönetmelikleri’ne uyup uymadıklarına 

karışmamıştır nedense. 

 

 

 



                                                                                 

                        
 

 

 

Geçici depo işletmeleri de Gümrük Kanun ve Yönetmeliklerine uygun davranmak yerine, 

kendilerine mal getirten, hatta onların cirolarından pay isteyebilen bazı acentaların talimatları 

ile hareket etmeyi tercih etmişlerdir. Tabi ki, bu arada idari boşluğu doldurmak amacı ile 

Denizcilik Müsteşarlığı, ‘‘Yük Teslim Talimat Form’’ uygulaması başlatmış ve bu hemen 

Gümrük Kanun ve Yönetmeliği’nin üzerinde görülerek, bazı depolar tarafından uygulanmıştır. 

Tabi ki, bazı acentalarda talimat formu vermek için fırsattan istifade milyarlarca dolarlık 

vurgun yapmış dış ticaretçilerimizi ülkemize kazandırdığı dolarlar çeşitli isimlerle baskı ile 

istenen sebepsiz anlamsız paralar halinde yurt dışına gitmiştir. 

Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü‘nün 17.05.2011 gün ve 14765 sayılı genel yazısı ile getirdiği 

bu YÜK TESLİM TALİMAT FORMU   uygulama yazısının uygulamasının durdurulması 

amacı ile  Sayın ÖZİMEKS SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET LTD STI. İZMİR. Firması, 

YÜRÜTMEYİ DURDURMA VE İPTALİ İÇİN 09 Eylül 2011 de dava açmış ve DANIŞTAY 

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU, 

GÜMRÜKLÜ SAHALARDA MAL TESLİMİ YETKİSİNİN AÇIKÇA GÜMRÜK 

MÜSTEŞARLIĞI’NIN YETKİLİ OLDUĞUNU, AYRICA DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI’NIN 

YETKİ ALANI DIŞINDA DÜZENLEME YAPMASINA GEREK OLMADIĞINI 

BELIRLEMİŞTİR. 

UGM Müşteri Haklarını Koruma Kurulumuza yaptığı bilgi destekleri, yanlış yapılan bir 

uygulamanın ekonomimize verdiği zararı durdurma çabaları ve 8 sene süren uğraşı sebebi 

ile,  

ÖZİMEKS Şirketi Sayın Kemal ÖZKAN’a saygı ve şükranlarımızı sunarız. 

Malımız elinde olduğu için güç kazanıp haklı olan değil, haklı olduğu için güçlü olan dış 

ticaretçilerimize! 

Müşteri Haklarını Koruma Kurulu 

EK1: Eşyanın Teslimi  

 

 

 

https://www.ugm.com.tr/uploads/dosya/2019_06/10c9743d-6e0c-460e-944a-0e902bd1aea9.pdf

