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T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 68795981-365.99
Konu : Eşya Teslimi Hk.

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ
Şenlikköy Mah. Saçı Sok. No:4 Bakırköy/İSTANBUL

Kep Mail:utikad.uluslararasi@hs01.kep.tr

İlgi : 46286498 ve 46459806 sayılı dilekçeleriniz.

İlgide kayıtlı dilekçelerinizde özetle; bağlantımız Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
denetimi altında faaliyet gösteren antrepo ve geçici depolama yerlerinde eşyaların Gümrük
Yönetmeliğinin 130/1 maddesinde belirtildiği üzere sadece konşimento ibrazı ile alıcısına
teslim edilmesi gerektiği, ancak eşyanın alıcısına teslimi gümrük mevzuatıyla belirlenen bir
işlem olmadığı, Ülkemizin de taraf olduğu uluslararası taşımacılık konvansiyonlarının ilgili
maddelerinin ulusal hukuka yansıtılmış olan hükümleriyle belirlendiği,

Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddesinde konşimentonun kime teslim edilmesi
gerektiğinin belirtilmediği, konşimentonun taraflar arasındaki özel hukuk kapsamında bir
işlem olduğu, bu işlemin gümrük idaresi veya kendisine taşıyan tarafından eşya emanet
edilmiş olan ve taşıyanın ifa yardımcısı konumundaki işletmelerin taraf olmadığı, bu nedenle
Ambarlı Gümrük Müdürlüğünün denetimi altında faaliyet gösteren işletmelere dağıtımlı
10.07.2019 tarih ve 45885704 sayılı yazıları ile yapılabilecek yanlış eşya teslimatlarının
önüne geçilmesi için söz konusu yazının iptal edilmesi istenilmiştir.

Konuya ilişkin Ambarlı Gümrük Müdürlüğünden alınan 02.08.2019/46535966 ve
22.08.2019/46972517 tarih/sayılı yazılarda; eşya teslimi ile ilgili firmaların muhtelif tarih ve
sayılı dilekçeler ile Müdürlüklerine başvuruda bulunulduğu, söz konusu dilekçelerde; geçici
depolama yerlerinde bulunan eşyaların gümrük işlemlerinin tamamlanmasına ve ibraz edilen
konşimentolara rağmen eşyaların teslim edilmediğinden bahisle, 4458 sayılı Gümrük
Kanununun ve Gümrük Yönetmeliğinin eşya teslimi ile ilgili amir hükümleri uyarınca işlem
yapılmasının istenildiğinin belirtildiği,

Müdürlüğü denetimi altındaki işletmelere dağıtımlı 10.07.2019/45885704 tarih/sayılı
yazıyla, gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi tutulan (serbest dolaşıma giriş, transit mahrece
iade vb.) eşyaların, gümrük mevzuatı çerçevesinde işlemlerin ikmal edilmesine müteakip
eşyaları teslim almak üzere yükümlülerince ibraz edilen konşimentolarla ilgili, 4458 sayılı
Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmeliğinin 130/1. maddesinin açık hükmünün
belirtildiği, bu madde hükmünün hilafetinde herhangi bir görüş belirtilmediği,
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Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.11.2017 tarih ve 29799029 sayılı
yazılarında, gerekli açıklamalara yer verildiği; bu nedenle konunun firmaların kendi
aralarındaki ticari işlemleri kapsadığı, anılan yönetmelik maddesinin gümrük işlemleri
yönüyle hatırlatılmasından ibaret olduğu belirtilmiştir.

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliği'nin 130. maddesi; "(1) Eşya, boşaltma yerinde
konşimentoda teslim edileceği gösterilen ve bir nüshasını taşıyan kimseye ve eğer konşimento
emre muharrer ise ciro ile devralmış şahsa teslim olunur." hükmüne amirdir.

Konuya ilişkin Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 23.11.2017 tarih ve
29799029 sayılı yazılarında; "Bilindiği üzere; Gümrük Yönetmeliğinin "Eşyanın Teslimi"
başlıklı 130 uncu maddesinin birinci fıkrasında; "Eşya, boşaltma yerinde konşimentoda teslim
edileceği gösterilen ve bir nüshasını taşıyan kimseye ve eğer konşimento emre muharrer ise
ciro ile devralmış şahsa teslim olunur." hükmüne de yer verilmiştir.

Ayrıca; gümrük mevzuatında ordinoya ilişkin bir hüküm de bulunmamaktadır.
Bu çerçevede; gümrük mevzuatında yer almayan bir belge olan ordino, gümrük

işlemlerinin herhangi bir aşamasında gümrük müdürlüklerince aranmayacaktır."
denilmektedir.

Bölge Müdürlüğümüzce de yapılan inceleme neticesinde; dilekçeniz konusu işlemin
Gümrük Yönetmeliği'nin 130/1 maddesi hükmü kapsamı dışında olduğu ve konunun firmalar
arasındaki ticari işlemleri kapsaması nedeniyle, talebiniz ile alakalı yapılacak işlem
bulunmamaktadır.

Bilgi edilmesini tebliğen rica ederim.

e-imzalıdır.
H.Hüseyin DİNSEVER

Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yrd. V.
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