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Sayın Müşterilerimiz, Dış Ticaret Çalışanları ve STK Yetkilileri,
Bugünkü yazımız tabii ki ordino ve yük teslim talimat formunun kaldırılması ile alakalı olacak.
Yıllar önce UGM Müşteri Danışmanlar Kurulu’nun verdiği bir hedefti ve halen yan görev olarak devam
etmekte.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun verdiği kararı okumayanlar ordino kaldırıldı demekteler.
Karar, Gümrük Kanunu ve yönetmelikleri gereğince başka bir idare gümrük iş ve işlemleri için kural
koyamaz, bu işler gümrüklerin sorumluluğudur gerekçesiyle verilmiştir. Fazladan belge isteyenlerin
talepleri bu Kararla reddedilmiş, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 2011 yılında uygulamaya
soktuğu bukalemun belge kaldırılmıştır.
Sizler adına bu kâğıt karşılığı alınan haksız ve yanıltıcı ücretler için Özimeks firması yetkilisi
Sayın Kemal ÖZKAN’a teşekkür ediyoruz. Kendisi bu uğurda yıllarca hukuk savaşı verdi. Biz bunun ne
kadar zor olduğunu biliyoruz. Verilen savaş hem maddi hem de manevi oluyor. Biz UGM olarak da çok
kez tehditler aldık, baskılar gördük. Bu haksız ücret alanlar, müşterilerimize saldırdı, bizi kötüledi. Bazı
dernekler bizi üyelikten çıkarttı, bazıları da elinden gelen her tür kötülüğü yapmaya çalıştı. Ama biz
doğru bildiğini yapan ve bağımsız yönetilen bir firmayız. Müşterilerimiz bize güvendi ve hep beraber
kazandık.
Bu kâğıt parçası, ordino veya uydurulmuş ismi ile yük teslim talimat formu, bizi uluslararası
taşımada dünyadan ayıran, haksız ve yanıltıcı paralar alınmasına sebep olan veya taşımanın farklı
yapılmasını sağlayan, varlığı değil uygulaması yıllık 4 milyar USD’nin yurt dışına gitmesine sebep olan
bir laftı.
Eski Başbakanımız Sayı Binali YILDIRIM, eski Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent
TÜFENKÇİ bu konuyu çok iyi anlamış ve kaldırılması için talimatlar vermiş ama bürokrasiyi aşmaya
vakitleri yetmemişti. Karşılarında yıllık 4 milyar USD’lik bir güç vardı. İşin arkasında büyük holdingler
havadan kazanılan paralar vardı. Bazı acenteler yurt dışı taşıyıcılardan ücret almaları gerekirken,
üzerine para ödeyerek yük satın alıyorlardı; çünkü yük için nakliyecinin ödemesi gereken bedelleri
ülkemizdeki alıcıya yansıtıp 10 katı ile yeniden satıyorlardı.
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, hiçbir yetkisi yokken ortaya bir terim atmış, Gümrükler Genel
Müdürlüğü kendi yetkisini kullanmamış, gözünü kapatmış, dış ticaretçilerimizi, açılmasına izin verip
malımızı emanet ettirdikleri geçici depolama yerleriyle karşı karşıya getirmiş, “bu konu özel şirketlerin
kendi aralarında halletmesi gereken bir konudur” diyerek baş başa bırakmıştır.
Peki ya şimdi her şey düzeldi mi? Elbette HAYIR. Su akar yolunu bulur.

İşin ana bölümü yeni başladı diyebiliriz. Çünkü Denizcilik Genel Müdürlüğü konu ile ilgili ön
hazırlıklarını çoktan tamamladı ve Gümrük Kanunu’na aykırı bir Tebliği yürürlüğe koydu. Pandemi
sırasında 16 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan bu tebliğle; geçici depolama yerleri ve
antrepolarda gümrük işlemleriyle ilgili alanlarda ücret tarifesini belirleyeceğim diyerek
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ve Gümrük Kanunu’na aykırı düzenleme yaptı. Yani havadan
sudan para kazanmaya alışık olanlara, sizlerin parası hala çok çekici geliyor.
Bugüne sevinelim, bir süre sizden zorla yanıltıcı isimler ile bedeller alınamayacak hatta geri
verilecek hukukumuza göre... Ama Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrük
Kanunu’nun kendisine verdiği göreve sahip çıkmazsa cebinizde bir çok el bulacaksınız.
Hukuk, uymaya gayret edenler için var. Bakın 2011 yılında kuyuya atılan taş, ancak 2020
yılında çıkarılabildi. 9 senedir ekonomimize verilen zarar hesaplanamaz büyüklükte.
Birçok yabancı şirket defterlerinde yanıltıcı belgeler ile ödenmiş ücretler olacağı sebebi ile
gelmedi. Bazıları da mecburen bu duruma katlandı ama kimileri ülkeyi terk etti. Ülkemiz görünür bir
şekilde yolsuzlukla itham edildi, puanları düşürüldü, ekonomimizden çıkan dolarlar yatırım kredisi diye
tekrar getirildi, bu suretle borçlar arttı ve fakirleştik. Bu paraları bizler mecburen ödedik, fakirleştik,
malımızın maliyetini artırdı, bu malı halka satarken daha yüksek bedellerle sattık veya ihracatımızda
diğer ülkeler karşı rekabet üstünlüğümüzü kaybettik.
Şimdi ne olmalı? Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün izniyle açılan geçici depolama yerlerinin
alacakları ücretler, Gümrük Kanunu’nun verdiği görev doğrultusunda, eksiksiz olarak bu genel
müdürlük tarafından düzenlenmeli. Çünkü, Gümrük Kanunu’nun düzenlemesi bu.
Sayın Bülent TÜFENKÇİ’nin Gümrük ve Ticaret Bakanı olduğu süreçte, “efendim yetkimiz biraz
açık olmalı” denmişti, Sayın Bakan da Gümrük Kanunu’nda bu konunun açık ve sarih olarak
düzenlenmesini sağladı. Peki ne oldu? Gereği yapıldı mı? HAYIR. Ama bu konu sorulduğunda 2018/9
sayılı Genelge ile konunun düzenlendiği söylenmektedir. Bu Genelge Kanunla verilen görevin
tamamını kapsıyor mu? Bizce hayır. Aslında bir hiç yapılmıştır.
Geçici depolama yeri ve antrepo açılması için izin veriliyor, gümrük işlemleri yapılmak üzere
eşyamız seçim hakkımız olmadan buralara konuyor, buralara ödenecek ücret tarifesi gündeme
geldiğinde, “ödemeleri aranızda halledin, biz fiyatlara karışmayız” yani halk diliyle “topa girmeyiz”
deniyor. Bu futbol maçı değil ki topa girilmesin, Kanunla verilen görev. NEDEN? Çünkü, memurun
cebini etkileyen bir durum söz konusu değil, para ya sizden ya da hazineden çıkıyor.
Üstlerimiz emir versin Kanunu uygulayalım deniyor. Dış ticaretçilerimiz ve ülkemiz için sorun
yaşamaya, şikâyet edilmeye, hatta makamı riske atmaya ne gerek var? Ama ülkemizde bu şekilde
değil, Kanunla kendisine verilen görevi tüm riskleri göze alarak yerine getiren kamu görevlilerine
ihtiyaç var. Belki de görevlerini yerine getirmek için ellerinden geleni yapıyorlardır da, biz bilmiyoruz
veya mevcut durum doğrudur da biz mevzuatı farklı yorumluyoruz. Belki de mallarımız ellerinde olduğu
için güçlü olanlar, Bakanlıkları yanlış bilgilendiriyordur. Sonuçta yıllık 4 milyar USD’den bahsediyoruz.

Bakın pandemi sırasında gümrük müşavirleri derneklerimiz bildiri yayınladılar. Bazı acentelerin
önünde uzun kuyruklar oluşturan müşavirlere, salgın riski nedeniyle polis müdahale etti “ordino
alamıyoruz” dediler. Ama hiçbir dernek “Gümrük Kanunu’nda ordino yok neden ordino kuyruğundayız”
demedi… Gerçekten enteresan! Tam tersine ordinoların elektronik ortamda düzenlenmesi böylece
Kanuna aykırı belgenin varlığının sağlamlaştırılması konusunda yazılı başvuruda bulundular. Bu daha
da enteresan! Biz haklarınızı korumak için kurulmuş örgüt olduğunu biliyor ya da en azından öyle
olduğunu sanıyorduk.
Yazılarımız bu sıralar artarak devam edecek. Bazen yargı kararlarını beklemek için ara vermek
durumunda kalıyoruz. Bunun için de sizden özür dileriz.
Sadece güçlü olduğu için haklı değil, haklı olduğu için güçlü olunan ülkemiz için…

