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Sayın İşverenlerimiz,
Sayın Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticileri,
Sayın Dış Ticaretçilerimiz,
Konu: Dış ticaret işlemleriniz sırasında oluşan maliyetleriniz hk.

Sizler, iş ve işlemlerimizin kanuni kurallara uygun şekilde olması için uğraşırken bir de
gümrüklerde kurulmuş birçok tuzak ile karşılaşmaktayız. Bunlar değişik tanımlamalar altında
karşımıza çıkabilmektedir. İş yoğunluğu sırasında dikkat edilemeyen bazı konularda
ülkemizde bazı çıkar grupları tarafından pervasız davranışlarla tuzaklar kurabilmektedir.
Bunlardan en çok karşılaştığımız, bazı taşıyan acentelerinin “biz önemli bir iş yapıyoruz,
alıcıyı biz belirleriz” gibi olan söylemleridir. Böyle bir durumun var olma olasılığı bile
ürkütücüdür. Çünkü hiç bir taşıyanın veya acentesinin, uluslararası taşıma vesaiklerini
değiştirebilme yetkisi bulunmamaktadır. Zaten olsaydı, taşıma senedi, bill of lading,
konşimento, CMR gibi belgelerin önemi kalmazdı. Taşıyıcılara da, taşımacı değil emanetçi
denirdi.
Bu konu Birleşmiş Milletler Hamburg Konvansiyonu (1978) ile belirlenmiş bir
konudur. Ülkemiz 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile bu
Konvansiyon hükümlerini iç hukukumuza yansıtmıştır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 1178 maddesinin 3 fıkrası; ihracat işlemlerinde malın gümrük
iş ve işlemlerinin bitiminde taşıyacak vasıtaya teslimini, aynı fıkranın (c) bendi de; taşıyan
vasıtanın getirip bill of lading, konşimento, CMR gibi uluslararası taşıma senedindeki alıcıya
malın teslimi için gümrüğe bırakılan mallara ilişkin durumu açıklar.
4458 sayılı Gümrük Kanunun gereğince, (taşıyanın özet beyan ile kendisine teslim ettiği
veya ihracatçının göndermek üzere deposuna teslim ettiği) bu mallar için alıcının veya
göndericinin gümrük yükümlüğümü başlamaktadır. Dış ticaretimizde mali rekabette gerilerde
kalmamızın sebebi, malımızı ellerinde bulundurmanın verdiği avantajdan aşırı faydalanacak
şekilde hareket eden bazı acente ve geçici gümrüklü depoların Türk Ticaret Kanunu’nda yer
alan tabirle “pervasızca” davranışları ve gümrük idaresinin bu geçici depolara karışmaması
durumudur.

Bu durumun kanuni çerçevede ilerlemesi için gereken uyarı dilekçe örneği ektedir. Eğer
hukuk servisiniz veya bu tür hukuk dışı uygulamalarla kayıplarınız konusunda aynı
görüşteyseniz bu örneği firmanıza uygun antetiniz ile Gümrükler Genel Müdürlüğü görüşüne
sunmanız ülkemiz hukuk anlayışının ve kamu düzeninin korunmasına yardımcı olacaktır.
Gümrükler Genel Müdürlüğü kep adresi: gumruklergenelmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr
Örnek dilekçe ektedir.
Bilgilerinizi gereği için rica ederiz.

EK: Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne Dilekçe

