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       Bilindiği üzere, Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi çerçevesinde yapılan 

çalışmalar sonucunda, 17.09.1999 tarihli, 23819 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

10.09.1999 tarihli, 99/13314  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı gümrük idareleri 

kapatılmıştır. 

      Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılan gümrük idarelerinin bulunduğu yerleşim 

merkezlerinde sınırlı da olsa gümrük hizmetine ihtiyaç duyulması halinde bu ihtiyacın mobil 

gümrük ve gümrük muhafaza ekiplerince karşılanması uygun bulunmuş ve bu çerçevede 

yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir. 

      1- Kapatılan gümrük idarelerinin iç gümrük olması halinde ihracat işlemleri, liman 

gümrüğü olması halinde ise (mesela Fatsa gibi) sadece deniz yoluyla gelen eşyanın ithal 

işlemleri ile ihracat işlemleri mobil gümrük ekiplerince yürütülecektir. 

      2- Bu idarelerden yapılacak gümrük işlemlerine ilişkin talepler; talep sahibi, bulunduğu 

yer mülkü idare amirliği, bağlı bulunduğu ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları 

gibi kişi veya kurumlar tarafından işlemin yapılmasından 1 gün önce yazılı olarak (faks dahil) 

ilgili başmüdürlüğe iletilecek, başmüdürlükçe de en yakın gümrük idaresinden yeterli sayıda 

personel tefrik edilerek işlemin yapılacağı mahalle sevk edilip gümrük işlemleri bu ekiplerce 

ifa edilecektir. 

     3- Gümrük başmüdürlüklerine yapılacak talepler, gerek duyulması halinde derhal ilgili 

Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğüne iletilecek ve bu talep doğrultusunda yeterli sayıda 

Muhafaza personeli görevlendirilecektir. 

     4- Görevlendirilen gümrük idaresi, talebe konu ve mobil ekiplerce yapılacak işlemi ilgili 

idare tescil defterine teselsülü bozmayacak şekilde kaydedecektir. 

     5- Talepler, resmi görevin gerektirdiği ciddiyet ve nezaket kuralları çerçevesinde 

karşılanacak ve ilgililere mevzuat dahilinde gerekli kolaylık gösterilecektir. Ayrıca, 

doğabilecek tereddütlerin giderilebilmesi için belirlenecek bir telefon numarası yine kapatılan 

idarenin bulunduğu yerleşim merkezindeki mülki idare amirliği, ticaret ve/veya sanayi 

odaları, ihracatçı birlikleri gibi kurumlara bildirilecektir. 

     

http://www.mevzuat.net/gumruk/bk9913314.aspx


6- İkametgahı ve/veya iş merkezi işlem yapılması talep edilen mahal dışında bulunan kişi ve 

firmaların talepleri konusunda daha dikkatli davranılacaktır. İthalat konusu eşyanın ithalat 

işlemlerinin yapıldığı yer dışına götürüleceği, (mesela Fatsa'dan ithal edilen eşyanın Samsun'a 

nakledileceği) açıkça belirlendiği takdirde bunların götürüleceği yere yakın bir gümrükten 

ithalat işlemlerinin yapılması için mükellefler yönlendirilecektir. 

7- Uygulamada doğabilecek ve talimata bağlanmamış hususlarda Başmüdürlüklerce gerekli 

tedbirler alınarak, sonucundan derhal Müsteşarlığımıza bilgi verilecektir. 

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim. 
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