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T.C.GÜMRÜK VE TİCARET BAKNALIĞI 

ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 

ESENBOĞA/ANKARA 

 

İLGİ: 12.01.2017 tarih, 21775103 (21209195-199) sayılı Müdürlük Emri   

 

İlgi’de kayıtlı  yazınızla, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 41. maddesinin uygulaması ile ilgili  Müdürlük Emri‘niz  

yayınlanmıştır.  

 

Yazınızda; 

“… 

Söz konusu madde hükmüne aykırı olarak gönderici firma tarafından eşyanın yanında beyana esas teşkil eden 

belge asılları/fotokopilerinin (Fatura, A.TR belgesi vb.) gönderildiği ve bahse konu belgelerin inceleme veya 

numune alınmasına yönelik dilekçe verilmesine rağmen alıcı firma veya dolaylı temsilci tarafından belge 

asılların alındığı ve dolayısı ile ilgili antrepo/geçici depolama yerinden bu belge çıkışına izin verildiği. Ayrıca, 

özet beyan muhteviyatı eşya olarak gönderilen anılan belge asıllarının yine alıcı firma yada dolaylı temsilci 

tarafından söz konusu madde hükmüne istinaden verilen dilekçeye rağmen zarf/kutu içerisinden alındığı 

hatta yerlerine fotokopilerinin bırakıldığı tespit edilmiştir. 

 

Bu itibarla, Müdürlüğümüzce söz konusu madde hükmüne istinaden verilen dilekçelere istinaden yukarıda 

belirtilen işlemlerin yapıldığın tespit edilmesi durumunda alıcı firma/dolaylı temsilcisi, ilgili antrepo/geçici 

depolama yeri ve yetkili Yetkilendirilmiş gümrük Müşaviri ile ilgili Geçici Depolarda görevli Memur hakkında  

5237 sayılı Türk ceza kanunu  ve 4458 sayılı Gümrük Kanunun  ilgili  maddeleri gereğince ceazi işlemler 

uygulanacak olup, konuyla ilgili olarak yapılacak işlemlerde anılan kanunun 41.maddesinde belirtilen 

işlemlerin haricinde  herhangi bir işlem yapılmasına izin verilmemesi ile inceleme/numune alma işlemlerinin 

ilgili antrepolarda/geçici depolama yerlerinde bulunan kameralar tarafından izlenebilecek bir alanda  

gerçekleştirilmesi ve konuyla ilgili olarak yapılacak işlemlerde müteyakkız olunması tebliğen…” 

 

bildirilmiştir. 

 

Bilindiği üzere  4458  sayılı  Gümrük Kanunun  41.  Maddesi; 

“MADDE 41- Talep üzerine, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından 

önce, gümrüğe sunulan eşyanın incelenmesi veya bundan numune alınması yönünden ilgili ve yetkili 

kişilere izin verilebilir.…” 

 

ve yine  4458 sayılı  Gümrük Kanunun uygulamasına yönelik  Gümrük Yönetmeliğinin  “Eşyanın incelenmesi 

ve numune alınmasına” ilişkin  87. Maddesi;  

 

“MADDE 87 – (1) Kanunun 41 inci maddesi uyarınca gümrük idareleri, eşyanın gümrükçe 

onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce ilgili ve yetkili kişilerin talebi üzerine eşyadan 

numune alınmasına veya eşyanın incelenmesine izin verebilir.  
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 (2) Talep, elektronik yolla yapılır. İlgili ve yetkili kişilerce imzalanır ve gümrük idaresine verilir. Talep, 

aşağıdaki bilgileri içerir:  

a) Başvuru sahibinin adı ve adresi, 

b) Eşyanın bulunduğu yer, 

c) Önceki beyana ilişkin aşağıdaki bilgilerden biri, 

  1) Özet beyan,  

 2) Önceki gümrük rejimine ilişkin beyanname, 

 3) Taşıma şekli, 

ç) Eşyanın tanımlanması için gerekli diğer bilgiler. 

(3) Gümrük idareleri kararlarını ilgili ve yetkili kişilere bildirir. Talebin eşyadan numune alınmasına ilişkin 

olması halinde, kararda numune olarak alınacak eşya miktarı belirtilir. 

(4) Eşyanın incelenmesi ve eşyadan numune alınması ile ilgili işlemler gümrük idarelerinin gözetimi altında 

gerçekleştirilir. Eşyanın incelenmesi, numune alınması, tahlile ve ekspertize tabi tutulması ile ilgili sorumluluk 

ve masraflar yükümlüye aittir. İlgili kurumların yapacağı kontroller kapsamında eşyadan numune alınmasının 

gerekli olması durumunda, numune ilgili kurumun temsilcileri tarafından alınır.  

(5) Alınan numuneler gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulur. Ancak numunenin telef 

olması veya telafi edilemez kaybı durumunda, gümrük yükümlülüğünün doğmamış olduğu kabul edilir.  

(6) Serbest dolaşımda olmayan eşyadan inceleme sonrası ortaya çıkan atık veya artıklar gümrükçe onaylanmış 

bir işlem veya kullanıma tabi tutulur. …” 

hükümlerine amirdir. 

İlgi’de kayıtlı yazınız (Müdürlük Emri)  içeriğinden  manifesto/özet beyana kayden gümrüğe beyan ve teslim 

edilen,   asli içeriği “DOKÜMAN” olan eşyanın bilfiil kendisinin  numune adı altında ambalajından alınarak 

yerine fotokopilerinin bırakıldığı anlaşılmaktadır. Diğer yasal hükümler saklı kalmak üzere, suç teşkil eden  bu 

durum hakkında 4458 sayılı  Gümrük Kanunun ilgili  maddelerinde cezai hükümleri yer almaktadır ve bu suçun 

tespiti halinde, talep  sahibi, işletme ve nezaret eden görevli hakkında  karşılık müeyyidesi uygulanmalıdır.  

Ancak, hal böyle iken “Müdürlük emri” uygulamasında maksadı aşılarak, mevzuatın amir hükmü gereğince 

gümrük gözetimi altında yapılması gereken küşat işleminin yapılması ve küşat konusu eşyalara ait  ambalaj 

içinde gönderilen sevk dokümanlarının alınması, dolayısı ile buna bağlı olarak beyan yapılması engellenmiş 

olmaktadır.    

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak;   “gümrükçe onaylanmış bir işleme veya kullanımına”  mesnet 

teşkil  etmek  üzere,  eşyanın incelenmesi veya numune alınması,  gerekir ise  eşyaya ait  RESİM çekilmesi, 

ambalaj içerinde var ise katalog/doküman ve sevk dokümanları (Fatura,  A.TR belgesi,  menşe belgesi, 

paketleme listesi  vb. gibi)  alınmasına olanak verilmesi ve bu yüzden oluşan mağduriyetlerin önlenmesini 

teminen, “Müdürlük Emri”nizin bu kapsamda yorumlanarak ilgililerin  talimatlandırılması  için gereğini  

müsaadelerinize  arz ederiz.  

 

Saygılarımızla. 

Aslıhan ÇELEBİ 

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı 

   


