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Değerli Üyelerimiz; 

Bilindiği üzere, eşyayı Türkiye gümrük bölgesine getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma 
sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından özet beyan verilmekte ve gümrük müdürlüklerince de risk 
analizi Gümrük Yönetmeliğinin 69uncu maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda yapılmaktadır. 
Özet beyan muhteviyatı konteynerler için yapılması gereken X-Ray ve fiziki kontrol işleminin, eşyayı 
Türkiye gümrük bölgesine getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen 
kişilerce (acenteler) aşağıda yer alan Gümrük Kanunu 35/B maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 
69uncu maddesi hükümleri çerçevesinde yapılması gerekmektedir. 

Özet beyan aşamasında yapılacak risk analizlerinde Gümrük Müşaviri olarak herhangi bir rejim 
beyanında bulunulmadığı ve Gümrük mevzuatına göre sorumluluğun tamamen acentede olduğu göz 
önüne alınarak üyelerimizin özet beyan aşamasında X-Ray, fiziki kontrol gibi işlemlere gümrük 
mevzuatı gereği müdahil olmamaları gerektiğini önemle hatırlatırız. 

Saygılarımızla, 

 

Taşkın DALAY 
Yön.Kur.Başkanı 

  

Gümrük Kanunu madde 35 /B; 

 1. Özet beyanın şekli ve içeriği; öncelikle güvenlik ve emniyet amacı ile uluslararası standartlar 
ve ticari uygulamalardan yararlanılarak risk analizi ve gümrük kontrollerinin etkin yapılabilmesi için 
gerekli bilgileri kapsayacak şekilde yönetmelik ile belirlenir. 

 2. Özet beyan veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanır. Gerekli ayrıntıları içermesi halinde 
ticari bilgiler ile liman veya taşıma bilgileri kullanılabilir. 

 3. Müsteşarlık, istisnai durumlarda yazılı olarak düzenlenen özet beyanları, veri işleme tekniği 
kullanılarak hazırlanan özet beyanlar ile aynı düzeyde risk yönetimi uygulanmasına imkân verilmesi 
kaydıyla kabul edebilir. 

 4. Özet beyan eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma 
sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından verilir. 

Gümrük Yönetmeliği madde 69 ; 

(1) Gümrük idaresi, özet beyanda bulunan bilgilerden faydalanarak, eşya Türkiye Gümrük 
Bölgesine gelmeden önce emniyet ve güvenlik amaçlı olarak risk analizi yapar. 

(2) Gümrük idaresi 67 nci maddede belirtilen sürelere uyulmuş olması koşuluyla eşyanın 
gelişinden önce risk analizini tamamlar. 

(3) 67 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca konteyner ile taşınan eşya için gümrük 
idaresi özet beyanın tescilinden sonraki yirmidört saat içerisinde risk analizini tamamlar. Bu analiz 
sonucunda, gümrük idaresi, söz konusu eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin güvenlik ve 
emniyet yönünden ciddi bir tehdit oluşturduğu ve acil müdahale edilmesi gerektiği sonucuna varırsa, 



 
özet beyanı veren kişiye ve eğer özet beyan taşıyıcıdan başka bir kişi tarafından verilmişse sistemle 
bağlantılı olması şartıyla taşıyıcıya da, eşyanın yüklenmemesi gerektiği hususunda bildirimde 
bulunur. Bildirim özet beyanın tescilinden sonraki yirmidört saat içerisinde yapılır. 

(4) 61 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca özet beyan verilmediği hallerde risk analizleri 
gümrük beyannamesi veya beyanname yerine geçen belge üzerinden gerçekleştirilir. 

(5) Risk analizi çalışmaları tamamlandıktan sonra sonuçların uygun bulunması halinde 
gümrüğe sunulan eşya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulabilir. 

(6) Özet beyanın 67 nci maddede belirtilen süre sınırları içerisinde verilememesi durumunda, 
eşyanın sunulduğu gümrük idaresince, özet beyan, gümrük beyannamesi veya eşyaya ilişkin diğer 
bilgiler üzerinden risk analizleri gerçekleştirilir. 

(7) Taşıma aracının özet beyanda giriş gümrük idaresi olarak beyan edilenden başka bir gümrük 
idaresine geleceği durumda, bu gümrük idaresine varışından önce taşıma aracının kullanıcısı ya da 
temsilcisi özet beyanda beyan edilen gümrük idaresine “sapma bildirimi” mesajı kullanarak 
bildirimde bulunur. Bu mesaj, ek-10/C’de belirtilen hususları içerir ve ek-10’da yer alan açıklama 
notlarına uygun olarak düzenlenir. Bu fıkra, 64 üncü maddede belirtilen durumlarda uygulanmaz. 

(8) Özet beyanda giriş gümrük idaresi olarak beyan edilmiş olan gümrük idaresi, sapma 
bildiriminde taşıtın giriş yapacağı bildirilen gümrük idaresine, sapma hakkında emniyet ve güvenlik 
risk analizinin sonuçlarıyla birlikte derhal bildirimde bulunur. 

Birden fazla limana uğrayan deniz veya hava taşıtlarına ilişkin özet beyan verilmesi ve 
risk analizi 

 

 

 


