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Konu: Ordino/yük teslim onayı gibi dolaştırıcılığının sonuna az kaldığını hissediyoruz.
Sayın müşterilerimiz, STK temsilcileri ve dış ticaretçiler,
Şeffaflığın, sürdürülebilir olmanın temel kavramları içinde olması ve şirketimizin aldığı
vekalete istinaden müşterilerinin haklarını koruması bilinci ile hareket etmesinin gereği olarak,
gördüklerimizi sizlerle paylaşma zorunluluğu hissetmekteyiz.
Şunu iyice bilmenizi isteriz ki, her dış ticaret işleminizde kanuni gümrük mükellefiyetinizin
yerine getirilmesi mecburiyeti nedeniyle malların gümrüğe sunulabilmesi için kullanılan ve
özelleştirme kanuna tabi olmayıp gümrük idaresi tarafından 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun verdiği
yetki ile ruhsat usulü imtiyaz verilmiş olan geçici depolama yerleri; kamusal hizmetin verdiği güçten
yararlanarak fahiş ücretler almak veya üçüncü kişilere/hesaplarına ödemeler yaptırmak şeklinde bizleri
dolaştırmaktadır.
2000 yılı öncesi yürürlükte olan 1615 sayılı Gümrük Kanunu, malınızı gümrükten çekme
işlemini siz mükelleflerin vazifesi olarak tanımlardı. Tabii ki bu, “çekebilirsen çek” demek olduğu
anlamına gelirdi... Fakat Avrupa Birliği uyum anlaşması şartı olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu
27.10.1999 tarihinde kanunlaştı.
Bu kanunda ise mükellef olan dış ticaret erbabının gümrük işlemleri için yükümlülüğünün
sınırları çizildi, gümrük idaresinin de sorumluluğu belirlendi. Yani sizlerin dış ticaret için kanuni
işlemleri yaptırmak yükümlülüğünüz ile gümrük idaresinin yükümlülüğü ayrıldı. 4458 sayılı Gümrük
Kanunu, gümrük idaresini, gümrük iş ve işlemleri biten malı TESLİM ile görevlendirildi... Mülga
1615 sayılı Gümrük Kanunu’nda yer alan gümrükten çekme tabiri kalktı. Gümrük idaresini teslim ile
vazifelendirdi ve ordino/yük teslim onayı gibi belgeleri de kaldırdı.
Tabii ki yeni Kanunun bu özelliği dikkat çekmedi veya dikkat edilmesi istenmedi. Bunu biz
bilemeyiz.
Fakat aradan yıllar (11 yıl) geçti, 13.01.2011 de yine Avrupa Birliği uyumu ile alakalı olarak
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yayınlandı ve ihracatta 1178/3-a ithalatta 1178/3-c maddesi ile
konuya açıklık getirildi.
Bu durum sizlerden aşırı faydalanma yapan bazı acente ve bazı depocuların hiç hoşuna gitmedi.
Tabii ki 5 sınıf bir ülkeymiş gibi olabilmek, çok avantaj yaratıyor bizi dolaştıranlara.

Bir yazı yazdırdılar kanunların uygulanmasını engellettiler. Bu yazı, 2020 yılında Danıştay İdari
Dava Daireleri Kurulu’nun yük teslim talimat formu uygulamasının kaldırması kararı üzerine iptal
edildi.
Peki, halen Gümrük Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu hükümleri ve
anayasal mülkiyet hakkı çiğnenerek; gümrük idaresinin ruhsat şekli ile imtiyaz verdiği, Gümrük
Kanunu’nun 218/3 maddesi gereğince tarifesini belirlemek zorunda olduğu halde belirlemediği özel
sektör tarafından işletilen geçici depolama yerleri, para tahsilatı yapmak için sanki paralel bir
gümrükmüş gibi hareket etmesinin sonu ne zaman gelecek. Bunu bilemiyoruz. Ama buna bir son
verilmeli ve karmaşa son bulmalı.
Bunu Gümrük Müdürlükleri ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yapmalı ve kanunların
hakkaniyetle uygulanmasını sağlamalı.
Biz gümrük iş ve işlemlerinizi tamamlamakla ilgili vekiliniz olarak, adınıza yaptığımız bu
ödemelerin kanunlarımıza uygun olmadığı hakkında sizleri uyarıyoruz. Fakat bu ödemeleri yapmadan,
gümrük idaresinin denetimi ve gözetimi altında hareket eden bu imtiyazlı geçici depolama
işletmelerinin kanunsuz hareketlerine sizler adına engel olamayız. Sizin seçeneğiniz, Türk Medeni
Kanunu’nun 951 maddesi ile açıklandığı şekilde, kanunen mallarınızı tutma hakları olmadığı halde
tutan, kamusal hizmet veren bu depolama işletmelerinin yaptığı yolsuzluklar için, Türk Ceza Kanunu
250-257 maddeleri uyarınca haklarınızı aramanızdır.
Güçlü olduğu için haklı olunan değil, haklı olduğu için güçlü olunan günler için…
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