
                                                                                 

                        
 

 

   

Sayın müşterilerimiz, Sayın Dış Ticaretçiler ve STK yetkilileri, 

Eski Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM, eski Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent 

TÜFENKÇİ’nin katıldığı Türkiye İhracatçılar Meclisi’ndeki toplantıda, o zamanki TİM Başkanı Sayın 

Mehmet BÜYÜKEKŞİ’nin durumu izah etmesi üzerine “itiraz etmelisiniz ve kanuni haklarınızı 

kullanmalısınız” talimatları ve yine eski İstanbul Ticaret Odası Başkanı merhum İbrahim ÇAĞLAR’ın 

hukuki itirazların sürdürülmesi bildirimi doğrultusunda tarafımızda işlem yapılagelmiştir. Taşıyan 

acentelerinin geçici depolama yerlerini zorlaması ile aldıkları ücretlerde hukuksal yollarınızın bir bir 

temizlendiğini de bilgilerinize sunmak zorundayız. Düzenledikleri taşıma konşimentolarında ihtilaf 

halinde İngiliz, İsrail, falan ülke hukuku geçerlidir gibi ifadelerle ülke mahkemelerini yetkisizlik kılmaya 

çalışan acentelerin oyununu Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin kararı bozdu. Yargıtay kararında; 

“Türkiye’deki acentenin aracılık ettiği taşıma sözleşmesine istinaden düzenlenen konşimentoya 

konulan uyuşmazlığın yabacı mahkemede görülmesine dair yetki şartının Türk mahkemelerinin 

münhasır yetkisini ortadan kaldırır nitelikte olması nedeniyle geçersiz olduğundan mahkemece 

eksik ve hatalı değerlendirme sonucu yetkisizlik kararı verilmesi doğru olmamış ve kararın bu 

sebeple davacı yararına bozulması gerektiği…” yer almaktadır. Farkındalığımızı görevimiz olarak 

gördüğümüz için konuyu bilgilerinize sunarız.  

Şirketimiz aksine emir vermeyen müşterileri adına, geçici depolama şirketlerinin mallarınızı 

gümrüğün verebilirsin talimatına rağmen vermedikleri ve Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün bir 

yazısına dayanıp acentelerden yük teslim talimat formu/ordino vb. isimler altında bir belge talep 

ederek ve acentelerin de bu belgeyi vermek için bizim bukalemun dediğimiz ücretlerin ödenmesine 

karşı çıkmıştır. 

Ünsped Gümrük Müşavirliği bu bedelleri müşterisinin aksi bir talimatı olmadığı hallerde 

müşterileri adına itiraz şerhli olarak ödemiştir. Çünkü bu ücretler sizin adınıza ödenen ücretlerdir ve 

sizlerin kanuni haklarınızı kaybetmeniz bize uygun düşmeyebilirdi,  

Sonunda biz haklı çıktık. Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 17.05.2011 tarih ve 14765 sayılı 

yazısı ile ihdas edilen yük teslim talimat formu uygulamasının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 

2016/2991E-2018/5551K sayılı kararıyla; “…gümrüklü saha içerisinde mal teslimine ilişkin 

düzenlemeler yapma ve/veya kural koyma yetkisinin açıkça Gümrük Müsteşarlığına verildiği… 

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün yetki alanı dışında düzenleme yapılmasında hukuka uyarlık 

bulunmadığı …” gerekçesiyle yürütmesi durdurulmuştur. Denizcilik Genel Genel Müdürlüğü’nün 

24.07.2020 tarihli, E.41015 sayılı yazısıyla da; “…deniz yoluyla ithal edilerek geçici depo ve 

antrepolara teslim edilen yüklerin alıcılarına tesliminde uyulacak hususlar ile Yük Teslim 

Talimat Formu uygulaması söz konusu Mahkeme kararına istinaden yürürlükten kaldırıldığı…” 

tüm sektöre bildirilmiştir.  

Şu an işlemlerini yaptığımız müşterilerimizin bu şekilde ödenmiş olup hukuk marifeti ile 

muhtemelen geri alabilecekleri yaklaşık 15 milyon USD tutarında fırsat doğmuştur. Haksız ve 

hukuksuz olarak ödenen bu bedellerin mahkeme ve icra yoluyla geri alınması ihtimali 

bulunmaktadır. 
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Bu tutarlar UGM müşterilerine mail halinde bildirilecektir. TL, AVRO ve USD olarak itirazla 

ödenmiş bedeller, her şirket için bilgi işlem departmanımızın çalışması ile çıkartılmaktadır. 

Ödemelerini bizim yapmamış olduğumuz firmalar veya işlerinde bizi kullanmamış olan 

müşteriler için ise bu fırsat, Danıştay’ın verdiği yürütmeyi durdurma kararından sonra yük teslim talimat 

formu/ordino adı altında alınan ücretler için söz konusudur.  

Ancak, Danıştay’ın kararı ile haksız olarak ödenen bedellerin geri alınma hakkınız, otomatik 

olarak oluşmaz. Öncelikle hak sahibi olarak, “ödenen bedelleri kabul etmediğinizi ve bundan sonra da 

kabul etmeyeceğinizi” çalıştığınız veya çalışacağınız acente ve geçici depolama yeri işletmelerine ihtar 

halinde geçmeniz ve ödemelerin itiraz kayıt ile yapmanız gerektiğini düşünmekteyiz. Aksi halde kanuni 

süresi içerisinde itiraz etmeyerek ödediğiniz faturalar bedellerini kabul etmiş sayılırsınız. Süresi içinde 

yapılmayan itirazlar için de ücretlerin rızanız dışında ödendiği ispat edilerek geri alınma ihtimali 

bulunmakla birlikte, bunun ispatının oldukça zor olduğunu da belirtmek gerekir. 

Sayın dış ticaretçilerimiz, 

Ayrıca, geçici depolama yerlerinin gümrüğün talimatına uymayarak, mahkeme kararı olmadan 

malınızı vermemesi ve zorda kalmanızdan yararlanarak ordino veya başka adlar altında taşıyıcı veya 

acentesinden onay istemesi kanunlarımıza aykırıdır.   Bu gibi haller için çalıştığınız nakliyeci veya 

acentesi ile ihtimali olan geçici depolama işletmelerine; “gümrük mevzuatında yer almayan istenecek 

her şeyden doğabilecek tüm zararlarınızın kendilerinden tazmin edileceğini, gümrük iş ve işlemleri için 

kendilerine emanet edilen mallardan aşırı yaralanma halinde tüm uğranılacak tüm zararlarınız için 

tazmin talebinde bulunulacağını, tarifesi olmayan yanıltıcı adlar altında adınıza fatura 

düzenlenmemesini, bildiri tarihinden itibaren tüm düzenlenecek faturalar için bu durumun geçerli 

olacağını”  yazılı olarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerine bildirmenizi rica ederiz. 

Güçlü olduğu için Haklı değil, Haklı olduğu için güçlü olunan ülkemiz için. 

UGM Müşteri Hakları Koruma Kurulu  

 

Ek 1- Yargıtay ilamı. 

Ek 2- Denizcilik Gn. Md. yük teslim talimat formunu kaldırma yazısı. 

 

https://ugm.com.tr/upload/media_center/ek1_yargitay-karari.pdf
https://ugm.com.tr/upload/media_center/ek2_denizcilik-gn-md-yazisi.pdf

