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Sayı : 38591462-400-2022-247
Konu : 2019/8 Sayılı Deniz Limanlarında Gümrük İş ve
İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami
Ücret Tarifesi konulu Genelgenin Uygulanması

20.01.2022

Sirküler No: 66
Sayın Üyemiz,
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen
20.01.2022 tarih ve 71050686 sayılı yazısında ;
Ticaret Bakanlığına intikal eden başvurularda, deniz limanlarında gümrük iş ve işlemlerinden
alınacak azami ücret tarifesini belirleyen 2019/8 sayılı Genelgenin 2 nci maddesinde yer alan "XRay, numune alma ve tartım hizmetlerinden bir veya birkaçının, gümrük idaresince tam veya kısmi
muayene işlemleri sırasında ya da bu hizmetlerle birlikte talep edilmesi halinde, söz konusu
hizmetler için belirlenen ücret %50 indirimli uygulanır" hükmünün limanlarca farklı farklı
yorumlandığına ilişkin hususların dile getirildiği,
Söz konusu madde ile gümrük muayene işlemine ilave olarak x-ray, numune alma ve tartım
hizmetlerinden bir veya daha fazlasının da talep edilmesi halinde, söz konusu ilave işlemlerin %50
oranında indirimli ücretlendirilmesi öngörülerek toplam maliyetin katlanarak artmasının önüne
geçilmesinin amaçlandığı,
Buna göre, gümrük müdürlüğünce tam veya kısmi muayenin yapıldığı bir durumda,
tam/kısmi muayene ücretinin tam olarak, muayene işlemine ilave olan yukarıda belirtilen diğer her
bir hizmetin ise %50 oranında indirimli olarak uygulanması gerektiği, söz konusu Genelge'nin
uygulanmasında yeknesaklığın sağlanması açısından liman işleticilerince yukarıda belirtilen
hususlara riayet etmesi önem arz ettiği ifade edilmektedir.
Bilgilerinizi arz ve rica ederim
Saygılarımla,

e-imza
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek:
1- 2019-8 Sayılı Genelgenin Uygulanması (1 sayfa)
2- 2019-8 Genelge (3 sayfa)

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.
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Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri
- Türk Armatörler Birliği
- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği
Derneği)
- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
-TÜRKLİM ( Türkiye Liman İşletmecileri Derneği)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)
- GBD Gemi Brokerleri Derneği
- TURSSA (Gemi Tedarikçileri Derneği)
- ROFED (Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri
Derneği)
- UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneği)
- S.S Armatörler Taşıma ve İşletme Kooperatifi
- İMEAK DTO 29,32,33,36,40,41,42 ve 43 No'lu Meslek
Komite Başkan ve Üyeleri
- Gemi Sahibi Firmalar
- Gemi Acenteleri

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.
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Gelen Tarih Sayı: 20.01.2022 - 267
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Ek-1
Sayı : E-21558579-166.99[GGM-07]-00071050686
Konu : 2019/8 Sayılı Genelgenin Uygulanması

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden başvurularda, deniz limanlarında gümrük iş ve işlemlerinden alınacak
azami ücret tarifesini belirleyen 2019/8 sayılı Genelgenin 2 nci maddesinde yer alan "X-Ray, numune
alma ve tartım hizmetlerinden bir veya birkaçının, gümrük idaresince tam veya kısmi muayene işlemleri
sırasında ya da bu hizmetlerle birlikte talep edilmesi halinde, söz konusu hizmetler için belirlenen ücret
%50 indirimli uygulanır" hükmünün limanlarca farklı farklı yorumlandığına ilişkin hususlar dile
getirilmektedir.
Söz konusu madde ile gümrük muayene işlemine ilave olarak x-ray, numune alma ve tartım
hizmetlerinden bir veya daha fazlasının da talep edilmesi halinde, söz konusu ilave işlemlerin %50
oranında indirimli ücretlendirilmesi öngörülerek toplam maliyetin katlanarak artmasının önüne geçilmesi
amaçlanmıştır.
Buna göre, gümrük müdürlüğünce tam veya kısmi muayenin yapıldığı bir durumda, tam/kısmi
muayene ücretinin tam olarak, muayene işlemine ilave olan yukarıda belirtilen diğer her bir hizmetin ise
%50 oranında indirimli olarak uygulanması gerekmektedir.
Söz konusu Genelge'nin uygulanmasında yeknesaklığın sağlanması açısından liman işleticilerince
yukarıda belirtilen hususlara riayet etmesi önem arz etmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
İMEAK Deniz Ticaret Odasına
Mersin Deniz Ticaret Odasına
Türkiye Liman İşletmecileri Derneğine

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: 0AB59B79-1896-4B9E-A622-C645C906B94B
Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 Çankaya/ANKARA
Telefon No: 0312 449 31 78 Faks No: 0312 449 31 01-03
e-Posta: m.camli@ticaret.gov.tr
İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr
KEP Adresi:

https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys
Ayrıntılı bilgi için: QRKOD
MESUT ÇAMLI
Ticaret Uzmanı
Telefon No: 0312 449 31 78

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Sorgula/BS463PZNZ adresinden yapılabilir.

Ek-2
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı

: 21558579-166.99[GGM-07]

Konu : Deniz Limanlarında Gümrük İş ve
İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden
Alınacak Azami Ücret Tarifesi

GENELGE
(2019/ 8 )

İlgi: 2014/29 sayılı Genelge

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 218 inci maddesinin üçüncü
fıkrasında, Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve hava yolu ile yapılan eşya ve yolcu
taşımalarında yararlanılan deniz ve hava limanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri
işleticilerinin, gümrüklü sahalarda gümrük iş ve işlemleriyle ilgili masraflar için
Bakanlığımızca belirlenen azami bedellere uymakla yükümlü oldukları belirtilmiştir.
Ayrıca, Gümrük Yönetmeliğinin "Gümrük gözetimi ve kontrolü kapsamında
işletmelerin yükümlülükleri" başlıklı 72/Ş maddesinin üçüncü fıkrasında da muayene ve
kontrol edilecek eşyadan alınacak azami bedellere ilişkin usul ve esasların Bakanlığımızca
belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır.
Bu itibarla, deniz limanlarında gümrük iş ve işlemleriyle ilgili olarak işletici kuruluşlar
tarafından verilecek hizmetlere ilişkin ücretlerin tespit ve tatbikinde aşağıda belirtilen
esasların dikkate alınması gerekmektedir.
1. Deniz limanlarında eşyanın gümrük kontrolü aşamasında işletici kuruluşlar tarafından
verilecek aşağıdaki hizmetler için, bu hizmetlerin karşılarında belirtilen ücretlerden
daha yüksek bir ücret tahsil edilemez.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden
1 / 3 9bdce124-29c0-49e3-a6ee-32c3bba6026e kodu ile erişebilirsiniz.
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

Tutar (TL)
Hizmetin Tanımı
20’lik Konteyner

40’lık, 45’lik Konteyner

200

280

170

240

170

170

170

170

140

140

a) Tam muayene
(Konteynerin muayene sahasına
taşınması, boşaltılması,
yüklenmesi, geri taşınması vb.
işlemler dâhil)

b) Kısmi muayene
(Konteynerin muayene sahasına
taşınması, boşaltılması,
yüklenmesi, geri taşınması vb.
işlemler dâhil)

c) X-Ray
(Konteynerin x-ray alanına
taşınması, x-ray taraması, geri
taşınması vb. işlemler dâhil)

ç) Numune alma
(Ticaret Bakanlığı ve diğer kamu
kurum ve kuruluşlarının talebiyle,
konteynerin muayene sahasına
taşınması, boşaltılması,
yüklenmesi, numune alımı, geri
taşınması vb. işlemler dâhil)

d) Tartım*
(Konteynerin tartım alanına
taşınması, tartımı, geri taşınması
vb. işlemler dâhil)
*Tartım işleminin, yük taşıtları için
dolu-boş olarak liman girişinde
veya liman içinde yapılması (direkt
teslim) halinde, belirlenen ücret
%50 indirimli uygulanır.

2. X-Ray, numune alma ve tartım hizmetlerinden bir veya birkaçının, gümrük idaresince
tam veya kısmi muayene işlemleri sırasında ya da bu hizmetlerle birlikte talep edilmesi
halinde, söz konusu hizmetler için belirlenen ücret %50 indirimli uygulanır.
3. Yukarıda sayılan hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında zorunlu olarak ortaya
çıkabilecek
mühür/kilit
takma-sökme,
konteyner
kapak
açma,
CFS
planlama-düzenleme, dokümantasyon vb. hizmetler dolayısıyla ilave bir ücret tahsil
edilemez.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden
2 / 3 9bdce124-29c0-49e3-a6ee-32c3bba6026e kodu ile erişebilirsiniz.
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

4. Bu Genelge ile belirlenen hizmetlere ilişkin ücretler;
a) Ro-Ro taşıma şekliyle hareket eden araçlar (TIR, kamyon vb.) için %50 indirimli
uygulanır.
b) Tehlikeli kargo (IMDG) yüklü konteynerler için en fazla %20, taşmalı (OOG) ve
standart ölçü dışı konteynerler için en fazla %50 artırımlı uygulanır.
5. Yükümlülerce liman işleticilerinden talep edilen küşat, elleçleme vb. özel hizmetlerin
yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkan gümrük iş ve işlemleriyle bağlantılı ücretler
bu Genelge kapsamında yer almaz.
6. Ardiye hizmeti dolayısıyla alınan ücretler bu Genelge kapsamında yer almaz.
7. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yetki ve görev alanındaki hususlar bu Genelge
kapsamında yer almaz.
8. Bu Genelge ile belirlenen ücretlere Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil değildir.
9. Bu Genelge ile belirlenen ücretler, her yıl yeniden değerleme artış oranında artırılarak
uygulanır.
10. Bu Genelge ile belirlenen ücret ve esaslar, mesai saatleri dışında veya resmi tatil
günlerinde de aynı şekilde uygulanır.
11. Bu Genelge hükümlerine uyulmaması halinde, deniz limanlarını işleten kuruluşlar ile
geçici depolama yeri veya antrepo işleticileri hakkında, ilgili gümrük idaresince her bir
işlem için Gümrük Kanunun 241 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca usulsüzlük
cezası uygulanır.
Bu Genelge, 8/4/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden
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BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

