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1.GİRİŞ 

Gümrük İdaresi; Rüsumat Emaneti ile başlayan Rüsumat Umum Müdürlüğü, Gümrük ve 

Tekel Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı ve halen Ticaret Bakanlığı olarak devam eden 160 yıllık süreç içinde kamuda her 

zaman önemli görevler yerine getirmiştir. Bu kapsamda genel olarak bu önemli görevler 

günümüz koşullarında teknolojik gelişmelerden yararlanılarak dijitalleşme ile yerine getirilse 

de bu durum gümrük idaresinde daha nitelikli insan kaynağının istihdamı ihtiyacını 

beraberinde ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte gümrük idaresinin insan kaynağının yönetimi 

sorunlarını, maaş ve özlük hakları, yer değiştirme, unvan talepleri, çalışma koşullarının 

iyileştirilmesi gibi konularda yeni talepleri beraberinde getirmiştir. Muayene memurlarının da 

uzun yıllardan beri süre gelen özlük hakları ve unvanlarının iyileştirilmesi yönünde talepleri 

bulunmaktadır. 

Bugün halen gümrük muayene memurları Sayıştay denetiminde gümrük idaresince tahakkuk 

edilen vergilerin tahakkuk işlemlerinden kaynaklanan mali sorumlulukları ile gümrük ve dış 

ticaret mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan idari mali ve cezai birçok sorumluluğa 

sahip olmalarına karşın şef statüsünde memur olarak görev yapmaya devam etmektedirler. 

Çalışmamızda halen ülkemizin dış ticaret, taşıt, eşya ve yolcu işlemlerinde karar alıcılar 

tarafından belirlenen politikaların, gümrük idaresinde uygulanmasında önemli görevler yerine 

getirmekte olan gümrük muayene memurlarının kamu insan kaynakları sistemi içerinde yerine 

getirmiş oldukları görevin karşılığı olarak bir kariyer meslek haline getirilmesi amacıyla karar 

alıcıların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda; başka kurumlarda benzer 

pozisyonlara yer alan memurların elde ettikleri ilerlemeler ve özlük hakları ile 

kıyaslandığında gümrük muayene memurlarının yerine getirdikleri görevlere uygun bir 

kariyer meslek olmasının gerekçeleri, mevcut durum, yerine getirilen görevler ve kamuda 

benzer pozisyondaki ünvanlı memurların elde etmiş oldukları haklar açık kaynaklardan 

yararlanarak açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca gümrük muayene memurluğunun bir kariyer 

meslek olması için somut öneriler ortaya konularak karar alıcıların takdirine sunulmuştur. 

2. Mevcut Durum ve Görevler 

Gümrük muayene memurluğu Türk Kamu Personel Yönetiminde en eski ünvanlı 

mesleklerinden bir tanesidir. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde 1891 yılında 

kapitülasyonlar dolayısıyla gümrük tarifesinin istenilen şekilde uygulanmasını sağlamak 

amacı ile kurulan Gümrük Daruttalimi’nde memurların ehliyetlileri ile mülazımlarından 

seçilenler eğitim görürlerdi. Gümrüklerde çalışan bütün muayene memurları da buraya devam 
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ile şahadetname almaya mecbur tutulmuşlardır.1 Bu durum Osmanlı Devleti zamanında 

da muayene memurluğunun ünvanlı ve özellikli bir memuriyet olduğunu göstermektedir.  

1913 tarihli Rüsumat Salnamesi’nde “Osmanlı gümrüklerinin tarihsel durumu ile 

gümrüklerimizin kuruluş tarihinden bu güne kadar, geçirdiği safhalar ve gelişimi hakkında 

şimdiye kadar kabule değer ve güvenilir vesikalara dayanılarak, toplu bir malumat şeklinde 

bile bir eser hazırlanarak neşredilmemiştir. Hâlbuki gümrükler aracılığıyla toplanan 

gelirler devletin en önemli kısmını meydana getiren gümrük vergisinin konulması ve 

istifade edilmesiyle zorunlu hallere ve zamana, memleketin ihtiyacına, genel ticaret 

işlemlerinin yayılması ve gelişimine göre ne derecede dönüşüm ve değişime 

uğrayarak hâlihazırdaki şeklini aldığına dair özet olarak bile olsa verilecek bilgilerin gelecekte 

yapılacak araştırmalar ve yayınlara gerçek/doğru kaynak bir oluşturacağı şüphesizdir. Bundan 

dolayı gerek maksada, gerek her memurun bağlı bulunduğu dairenin tarihsel durumu ve genel 

bilgileri hakkında bilgi alabilmesinde bulunan faydaya binaen, gümrüklerimiz hakkında elde 

edilebilen tarihi bilgi ile vergi kanunları ve nizamı; genel emirler ve yazılı belgelerden en 

mühim görülenleri toplanarak, memurlar ve müstahdemin vergiler ve bilgilerden meydana 

gelen değişimi de içermek üzere, her sene başında “Rüsûmât Salnâmesi” (Vergiler Yıllığı) 

adıyla bir eser basılmasının uygun olacağı mütalaa olunmuş ve Allah’ın lütfuyla bu seneden 

itibaren basımına başlanmıştır.2 

Yine aynı salname (Mecmuanın) her memur unvanı için ayrı ayrı yazıya dökülen bir nevi 

çalışma yönetmeliği olarak da kabul edebileceğimiz bölümlerinde muayene memurları için 

aşağıdaki ifadeler yer almaktadır. 

1. Muayene memuru muayene muamelatına müteferri’ ta’limat ahkamına vukuf (Muayene 

işlemlerine has bilgilerin hükümlerini) hasıl etmeye mecburdur (öğrenip anlamaya 

mecburdur) Dikkatsizliği veya yolsuzluğu neticesi olarak tahaddüs ettiği (meydana 

geldiği) anlaşılan ziya’-ı varidatdan (gelir) dolayı mesul tutulacaktır.  

2. Muayene memuru muayene olunmak üzere işaret edilen her bir kabı kâmilen muayene 

etmeye hassaten itina etmeye mecburdur. Ve malın miktar ve evsafının beyan-name 

mündericatını muvafık olarak zuhur ettiğini ve beğen-namede gösterilen 

marka ve numeroların kapların üzerindeki marka ve numerolar ile ordinoda gösterilen 

marka ve numerolarına mütabık bulunduğunu ve estimatora la li-ecl-il irae alınan 

numunelerin muayenesi icra olunan kap muhteviyatının nev’i cinsinden olduğunu müşir 

olarak muayenesini icra eylediği kapların üzerine damgalayacaktır. 

 
1 YAVUZ KORKMAZ, ‘KAMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN UYGULAMASINA BİR ÖRNEK OLARAK; 
TÜRKİYE’DE GÜMRÜK MUAYENE MEMURLARININ İSTİHDAMI VE BİR ÖNERİ’ (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 1998) 
<http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/32221.pdf> [accessed 11 December 2020]. 
2 H. NEŞE ERİM and ASLIHAN NAKİBOĞLU, GÜMRÜK YILLIĞI RÜSUMAT SALLANAMESİ (ANKARA: Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı, 2014). 
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3. Muayene muamelatının sıra ileicrası mecburi olduğu cihetle muayene memurları bu 

usule tamam-ı ri’ayetle hiçbir kimseye asla muamele i tercihiyede bulunmayacakdır. Ve 

sair müstahdemin idarenin tabi’ oldukları muamelat ı inzibatiyeye tamamen ri’ayete 

mecburdur.3 

Osmanlı döneminde de Gümrük idaresinin öneminden bahsedilmiş ve en önemli nokta olarak 

gümrükler aracılığı ile toplanan gelirlerin devletin en önemli kısmını meydana getirdiği ifade 

edilmiştir. Ve bu gelirlerin toplanmasında muayeneden, eksiklikten vs. tamamından 

günümüzde de olduğu gibi “varidat sorumluluğu” ile Muayene Memurlarımız mesul 

tutulmuştur. Geçen yüz yılı aşkın sürede de “Muayene memurluğu” mesleğindeki önemi 

azaltmak bir yana dursun her geçen yıl daha arttırmıştır.     

Günümüzde muayene memurları, Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatında Gümrük ve Ticaret 

Bölge Müdürlüklerinde, Gümrük Müdürlüklerinde, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinde, 

Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde, merkez teşkilatında ise Gümrükler Genel Müdürlüğü, Risk 

Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü Eğitim 

Daire Başkanlığında görev yapmaktadırlar. 

Halen gümrük muayene memurlarının görev tanımı 26.02.2020 tarihli 52703313 sayılı 

Bakanlık Makamından alınan onay ile yürürlüğe giren Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 48 inci maddesinde sayılmaktadır. 

(1) Muayene memurunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a)  Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulacak eşyanın muayene ve 

kontrolünü yapmak, gümrük tarife istatistik pozisyonunu tespit etmek. 

b)  Gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken vergi, fon ve diğer malî 

yükümlülüklerin tahakkukunu yapmak, muafiyet ve istisna hükümlerini uygulamak. 

c)  Adli kolluk veya adli mercilerin talepleri durumunda, kaçak zannı ile el konulan eşyanın 

gümrüklenmiş değerinin tespitine yönelik vergi tahakkukunu yapmak. 

ç) Tasfiyelik hale gelen eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu tespit etmek ve Tespit ve 

Tahakkuk Belgesini düzenlemek. 

d) Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması başvurularında iadesi veya mahsubu 

gereken vergileri kontrol etmek. 

e) Eşyanın muayene ve kontrolünde kaçakçılığa konu bir olayın tespit edilmesi halinde 

konuyu derhal amirine intikal ettirmek. 

f) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

 
3 ERİM and NAKİBOĞLU., s.178 
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(2) Muayene memuru, kendisine verilen görevlerin eksiksiz ve zamanında yerine 

getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 

(3) İhracat ve ithalat işlemleri ile ihraç eşyası ve ithal eşya taşıyan araçların tır-transit 

işlemlerinde, işlemin sistem tarafından sarı hat belge kontrolüne sevk edilmesi durumunda, 

işlemler idarece görevlendirilecek memur eliyle tekemmül ettirilebilir.” 

Yukarıda yer alan görev tanımları halen uygulamada Gümrük Muayene memurları tarafından 

yerine getirilen birçok görevi içermediğinden yeterli olmadığı değerlendirilmektedir. 

Derneğimizce yapılan iş analizi çalışmasında Muayene memurları tarafından yerine getirilen 

birçok önemli görevin söz konusu yönetmelik de sarih bir şekilde yer almadığı ve fakat 

ayrıntılı görev tanım çalışmamızda gümrük muayene memuru tarafından yerine getirilen 71 

adet görev daha bulunduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu görevler liste halinde mevzuat 

dayanakları ile aşağıda Tablo-1 de yer almaktadır. 
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Tablo-1- Muayene Memuru Taşra Teşkilatı Çalışma Yön. Belirlenen Görev Tanımında Yer Almayan 

Gümrük Yön. ve Diğer Mevzuatta Yer Alan Ayrıntılı Görev Listesi 

Sıra GÖREV MEVZUAT 

1 Rezerveli eşya için Tutanak Düzenlenmesi Gümrük Yönetmeliği Madde 84 

2 

Geçici çıkış işlemlerinde geçici depolama 

yerlerinden geçici olarak çıkarılacak eşya için 

tutanak düzenlenmesi 

Gümrük Yönetmeliği Madde 92 

3 
Muayenesi yerinde yapılacak eşyanın geçici 

depolama yerlerinden çıkışı 
Gümrük Yönetmeliği Madde 95 

4 
Gümrük idarelerince yapılacak işlemler (Fikri 

sinai haklar) 
Gümrük Yönetmeliği Madde 104 

5 

Eşyanın teslimi (Hızlı kargo işlemlerinde 6 

saat içerisinde muayene işlemlerinin 

tamamlanması) (Tahlile tabi eşyanın tahlil 

işlemleri beklenilmeksizin teslimi) 

Gümrük Yönetmeliği Madde 130 

6 Kurye kapları Gümrük Yönetmeliği Madde 134 

7 
Serbest dolaşıma giriş rejiminde eksik beyan 

durumunda düzenleme işlemleri 
Gümrük Yönetmeliği Madde 142 

8 
Serbest dolaşıma girişte sözlü beyana tabi eşya 

işlemleri 
Gümrük Yönetmeliği Madde 169 

9 

Diğer kurumlarca yapılacak kontroller 

Muayene sonucu beyanın aksine yapılan tespit 

üzerine 

Gümrük Yönetmeliği Madde 181 

10 Ayniyet tespiti Gümrük Yönetmeliği Madde 195 

11 Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya 

Gümrük Yönetmeliği Madde 196 (7) (Ek:RG-22/1/2016-

29601) (Değişik:RG-7/10/2016-29850) Birinci fıkrada belirtilen 

eşyanın transit rejimi beyanında bulunulduğu durumda, beyanın belge 

kontrolüne tabi tutulması ya da fiziki muayeneye tabi tutulan eşyanın 

niteliği itibarıyla muayene memurunca gümrük tarife istatistik 

pozisyonunun tespitinin mümkün olması halinde eşya 

laboratuvar tahliline tabi tutulmaz 
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12 Numune almaya ilişkin kurallar Gümrük Yönetmeliği Madde 198 

13 Numunelerin miktarı, etiketlenmesi ve 

mühürlenmesi 

Gümrük Yönetmeliği Madde 199 

ç) (Değişik:RG-22/1/2016-29601) Kapalı kaplar içine veya 

şişelere konan numunelerin ağızları numuneyi alan muayene 

ile görevli memur tarafından güvenlik mührü ya da eritilmiş 

mum üzerine okunaklı bir şekilde tatbik edilen mühürle 

kapatılır. Mum mühür tatbik edilecek numunelerin 

mühürlenmesinde Bakanlık tarafından bu amaçla temin 

edilerek personele teslim edilen şahsi sicil numarasını taşıyan 

mühür kullanılır. Ayrıca güvenlik bantlı ve 

numaralandırılmış torbalar kullanılabilir 

14 

Tahlillerin yapılması ile ilgili hususlar 

 

Gümrük Yönetmeliği Madde 201 

Muayene ile görevli memur tarafından eşyanın tarife 

tespitinin yapılamaması durumunda, tahlil sonuçları tarife 

tespiti amacıyla en yakın gümrük laboratuvarına gönderilir. 

Tahlil masrafları yükümlü tarafından karşılanır. 

15 Tahlilin ne yönden yapılacağı 

Gümrük Yönetmeliği Madde 202 

Muayene ile görevli memurlar tahlil için gümrük 

laboratuvarlarına veya hariçteki laboratuvarlara 

gönderecekleri eşya veya numunelerin hangi yönden 

tahliline gerek gördüklerini (Değişik ibare:RG-12/1/2017-

29946) LARA Programı üzerinden açıkça ve eksiksiz bir 

şekilde yazmakla ve kimyagerler de tahlili istenilen 

çerçevede yapmakla yükümlüdür. 

(2) Noksan sorgu nedeniyle ortaya çıkacak yanlış tarife 

uygulamasından veya numunelerin başka yönlerden tekrar 

tahlile gönderilmesinden, ilgili memur sorumludur 

16 
Ulusal transit rejiminde serbest dolaşımda 

olmayan eşyada beyana aykırılık 
Gümrük Yönetmeliği Madde 239 

17 
Ortak transit rejiminde serbest dolaşımda 

olmayan eşyada beyana aykırılık 
Gümrük Yönetmeliği Madde 240 

18 
Belirgin bir şekilde farklı cinste eşya (Transit 

İşlemleri) 
Gümrük Yönetmeliği Madde 243 
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19 Elleçleme işlemleri Gümrük Yönetmeliği Madde 334 

20 Kap içinde gelen sıvılar ve diğer maddeler Gümrük Yönetmeliği Madde 347 

21 Muayene (Geçici ithal) Gümrük Yönetmeliği Madde 384 

22 Geçici ithal eşyasının yeniden ihracı Gümrük Yönetmeliği Madde 387 

23 Taşıtlara ilişkin giriş çıkış işlemleri Gümrük Yönetmeliği Madde 391 

24 
Serbest bölgelerden Avrupa Birliğine eşya 

gönderilmesi 
Gümrük Yönetmeliği Madde 432 

25 
Diplomatik muafiyete tabi eşyanın gümrük 

işlemleri 
Gümrük Yönetmeliği Madde 440 

26 Kolilerin ayrımı (Posta İşlemleri) Gümrük Yönetmeliği Madde 457-458-460-464 

27 

Türkiye Gümrük Bölgesine gelen posta 

haberleşme gönderilerinin ayrılması ve liste ile 

bildirilmesi 

Gümrük Yönetmeliği Madde 466 

28 
Yakıt ve Kumanyalara İlişkin Gümrük 

İşlemleri 
Gümrük Yönetmeliği Madde 476 

29 
Gümrükte iş takibi (Yetkisiz İş takibinin 

önlenmesi) 
Gümrük Yönetmeliği Madde 561 

30 Yeniden İhracat, İmha ve Terk İşlemleri Gümrük Yönetmeliği Madde 333-334 

31 Bağlayıcı Tarife Bilgisi işlemleri 

Gümrük Yönetmeliği Madde 28  

Gümrükler Genel Tebliğ (Tarife) Seri No 14 madde 13/1; 

BTB başvurusunun, görevli personelin başvuruyu kabul 

inden sonra bölge müdürü tarafından görevlendirilecek bir 

bölge müdür yardımcısı başkanlığında bir gümrük müdürü 

veya şube müdürü ve üç muayene memurundan oluşacak 

heyet tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi 

neticesinde, BTB konusu eşyanın sınıflandırıldığı gümrük 

tarife istatistik pozisyonu tespit edilir ve tutana bağlanır. 

32 Bağlayıcı Menşe Bilgisi işlemleri Gümrük Yönetmeliği Madde 29 

33 Eşyanın Menşeinin Belirlenmesi işlemleri Gümrük Yönetmeliği Madde 33-37 



Sayfa 8 / 29 
 

34 Menşe Şahadetnamesi işlemleri Gümrük Yönetmeliği Madde 38-42 

35 Eşyanın Gümrük Kıymeti işlemleri Gümrük Yönetmeliği Madde 43-57 

36 Eşyanın Ağırlığı ve Kapları Gümrük Yönetmeliği Madde 58-59 

37 Risk analizi İşlemleri Gümrük Yönetmeliği Madde 69-72 

38 İhracatta sözlü beyana tabi eşya Gümrük Yönetmeliği Madde 170 

39 Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması Gümrük Yönetmeliği Madde 319 

40 

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri işlemleri 

Antrepo Geçici İthalat Dâhilde İşleme Hariçte 

İşleme Gümrük Kontrolü Altında İşleme 

Gümrük Yönetmeliği Madde 308-414 

41 İhracat Rejimi İşlemleri Gümrük Yönetmeliği Madde 415 

42 Serbest Bölgeler İşlemleri Gümrük Yönetmeliği Madde 419-432 

43 
Uzlaşma Yönetmeliği Bölge Müdürlüğü 

Uzlaşma Komisyonu Görevi 
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği 7. Madde 2. Bend 

44 
Beyanın Kontrolü İşlemleri (Ortak Transit 

Rejimi) 

Gümrük Genel Tebliği Transit İşlemleri 4 Seri 26. ve 37. 

Maddeler 

45 Gümrük Müdürlüğü Değerlendirme Kurulu 2007/3 Sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesi 

46 Geri Gelen Eşya Beyanın kontrolü Gümrük Yönetmeliği Madde 445 

47 Denetim, Fikri ve Sınai Hakların İhlali Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği Mad.27-32 

48 
Gümrük İdaresinde yazılan cezaların tutar 

hesaplaması 
4458 Sayılı Gümrük Kanunun 234-241 

49 
İhracatta yerinde gümrükleme işlemlerinde 

firma tesislerinde eşya muayenesi 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Madde 

67 

50 
İthalatta yerinde gümrükleme işlemlerinde 

firma tesislerinde eşya muayenesi 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Madde 

138 

51 
İzinli Gönderici işlemlerinde firma tesislerinde 

eşya muayenesi 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Madde 

84 
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52 
İzinli Alıcı işlemlerinde firma tesislerinde eşya 

muayenesi 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Madde 

115 

53 

OKSB sahibi firmaların mavi hatta işlem gören 

ihracat beyannamelerinin eşyanın çıkışından 

sonra kontrolü 

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği 

(Sıra No: 1) 

54 

İthalat-İhracat beyannamelerinin gümrük 

işlemleri tamamlandıktan sonra 3 yıllık zaman 

aşımı süresi içinde ikincil kontrolü 

Gümrük Kanunu 73 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi Kararname No:1 Madde 456/1-j 

55 
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı 

Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği 2020/20 

Gümrük işlemleri Madde 8 

 

56 
Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği 

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/25) 

Fiili denetim Madde 9 

 

57 
Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği 

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/16) 

Fiili denetim Madde 9 

 

58 

Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi 

Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 

2020/15) 

Fiili denetim Madde 10 

 

59 
Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği 

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/14) 

Fiili denetim Madde 9 

 

60 
Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği 

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/12) 

Fiili Denetim Madde 8 

 

61 

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat 

Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve 

Denetimi: 2020/11) 

Fiili denetim Madde 9 

 

62 
Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün 

Güvenliği Ve Denetimi: 2020/10) 

Fiili denetim Madde 9 

 

63 

“Ce” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin 

İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve 

Denetimi: 2020/9) 

Fiili denetim Madde 9 
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64 Özel Fatura Genelge 2019/15 5 inci Madde 

65 
Kaçakçılık olay yakalamalarına katılım 

sağalmak 
31.05.2016 / 16378980 sayılı tasarruflu yazı  

66 
A.T.R, Eur.1, Eur.Med dolaşım belgelerini 

vizelemek 

ATR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği 9 uncu madde, Türkiye 

Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi 

Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek Eur.1 

Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9/A, 

67 ATA Karnesi İşlemlerini Yapmak 
Gümrük Genel Tebliği Geçici İthalat Seri No 4 4’üncü 

madde d fıkrası, 21.03.2005 tarih 25762 sayılı resmi gazete 

68 Form 302 belgesi işlemlerini yapmak Değişik Gümrük Yönetmeliği 218 ve 415 maddeler 

69 TIR Karnesi İşlemleri Tır Uygulama Tebliği 26-37 maddeler 

70 
Kaçak eşya ile beyanname arasında illiyet bağı 

kurulması 
31.03.2016/ 16378980 Sayılı Yazı 

71 

Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubelerinde Görevli 

muayene memurlarınca ikincil kontrol 

neticesinde rapor düzenlenmesi 

Kontrol Şubeleri Çalışma Yönergesi 
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Tablo-2- YILLARA GÖRE BEYANNAME SAYILARI 4 

 

Tablo-3 YILLAR BAZINDA TAHSİL EDİLEN GÜMRÜK VERGİLERİ VE TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI 5

 

Türkiye genelinde tablo-2’deki gümrük beyannamesi işlemleri Gümrük muayene memuru 

eliyle tamamlanarak ülkemizin toplam vergi gelirlerinin tablo-3 de belirtilen oranlar dâhilinde 

gümrük idaresince Gümrük muayene memuru eliyle tahakkuk ettirilmiştir. Bölge Müdürlüğü 

Kontrol Şubelerinde görevli muayene memurları tarafından yerine getirilen İkincil 

Kontrol İşlemleri sonucunda düzenlenen “Değerlendirme Raporları” kapsamında, 2018 

yılında 731.785.365-TL 2019 yılında 662.324.606-Tl, 2020 yılında ilk üç ayda 

258.396.482- ek vergi ve ceza tahakkuk ettirilmiştir. 

Ayrıca, Türkiye Gümrük Bölgesine kara gümrük kapılarından 2018 yılında giriş çıkış yapan 

6.823.685-adet araç, 2019 yılında 7.638.987- adet araç işlemi tamamlanmıştır. Sadece kara 

kapılarında 2018 yılında 26.641.027- adet yolcu 2019 yılında 27.565.359-adet yolcu 2020 

3.725.556-adet yolcu işleminde özel fatura işlemleri ve tahakkuk gerektiren işlemlerde görev 

almaktadırlar. 

 
4 TİCARET BAKANLIĞI, ‘Yıllara Göre Beyanname Sayıları’, 2020 
<https://ticaret.gov.tr/data/5d63d89d13b8762f7c43a738/19-Yillara Gore Beyanname Sayilari.pdf>. 
5 TİCARET BAKANLIĞI, ‘Yıllara Göre Tahsil Edilen Gümrük Vergileri ve Toplam İçindeki Payı’, 2020 
<https://ticaret.gov.tr/data/5d63d89d13b8762f7c43a738/28-Yillara Gore Tahsil Edilen Gumruk Vergileri ve 
Toplam Icindeki Payi.pdf>. 

DÖNEM İHRACAT İTHALAT TOPLAM 

2018 4.291.536 2.625.644 6.917.180 

2019 4.497.514 2.544.727 7.042.241 

2020 (Ocak-Kasım) 3.903.352 2.237.246 6.140.598 
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Tüm bu işlemleri yerine getirme aşamasında 174 Kanun, 21 Uluslararası Anlaşma, 13 

Uluslararası Sözleşme, 7 Kanun Hükmünde Kararname, 8 Tüzük, 675 Bakanlar Kurulu 

Kararı, 191 Yönetmelik ile 200’ü aşkın Yargıtay ve Danıştay Kararı ve sayısız Tebliğ, 

Protokol ve Genelge olmak üzere kapsamı bir hali geniş olan ticaret mevzuatını bizatihi 

uygulamaktadırlar.6 

2.Gümrük Muayene Memurluğu 

2.1. Mesleğe Giriş  

Gümrük muayene memurları B sınıfı kadro olarak KPSS ve sözlü sınav ile işe alınmaktadır. 

“Bakanlığımızca Aday Muayene Memurlarına Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve 

Uygulamalı Eğitim (Staj) olmak üzere 6 aylık bir süre ile 34 dersten 435 saati bulan teorik 

eğitime, akabinde 6 ay ile 1 yıl arasında değişen bir sürede staja tabi olmakta ve staj sonrası 

mesleki yeterlilik sınavına tabi tutulmaktadırlar. Şayet; söz konusu sınavda başarılı olurlarsa 

muayene memuru olarak atamaları yapılmaktadır. Eğitim sonunda başarılı olan her 

muayene memurunun kendi adına havi kaşesi (mühürü) mevcut olup, “Muayene 

Memuru” unvanı olmayan herhangi bir kişiye veya muayene memuru eğitimi almamış 

herhangi bir memura, Bakanlıkça idari yetki kullanılarak görevlendirme veya atama ile 

muayene memurluğu görevi yaptırılamaz.7 

2.2 Muayene Memuru Hizmet İçi Eğitim İçeriği 

Aday Memur Temel Eğitimi sonrasında Gümrük Muayene Memur’una (Ek-1) de yer alan eğitim 

içeriği verilmektedir. Tabloda yer alan mevzuat kapsamında her ders için baraj notu 60 olmak 

üzere sınav yapılmakta ve her aday Muayene memurunun 2 kere bütünleme sınavlarına kalma 

hakkı vardır. Eğitim ve staj sonrası gümrük muayene memurları bu sefer baraj notu 70 olmak 

üzere yeterlilik yazılı ve sözlü sınavına tabi tutulmakta sınavda başarısız olanların memur 

olarak ataması yapılmaktadır. Muayene memuru şef düzeyinde bir görev olduğu 

değerlendirildiğinde yeterlilik sınavı neticesinde özlük hak kaybı yaşandığı dikkate 

alınmalıdır. 

 
6 Erkan Akçay and others, ‘TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 640 Sayılı KHK 37/A Maddesi Değişiklik Önerisi’, 
2013 
<https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/ab_komisyonu_web.birlesim_baslangic_ab2?P4=21920&P5=H&page
1=76&page2=76> [accessed 11 December 2020]. 
7 T.C. TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü 2, 2. Savunma Mardin 3. İdare 
Mahkemesi Başkanlığına 2020/159, 2020, p. 2. 
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2.3 Rapor Kapsamında Muayene Memurları Tarafından İdari Yargıda Açılan Davalara İdare 

Tarafından Verilen Cevaplar 

 2.3.1 2011 Yılı Mülga Gümrük Müsteşarlığı Mahkeme Savunması 

Çalışmamız kapsamında incelenen mülga Gümrük Müsteşarlığı Personel Dairesi 

Başkanlığının öğretmen olarak Millî Eğitim Bakanlığına geçiş yapmak isteyen Muayene 

memuru tarafından açılan idari davaya yapılan savunma aslında tüm gerçeği çok iyi 

anlatmaktadır. İdare 31.03.2011 tarihinde yapmış olduğu savunmasında aynen;8 

“İdaremizde muayene memurları, adında uzmanlık kelimesi geçmese de esasen 

uygulamada dolaylı olarak şef düzeyinde ve gümrük mevzuatı için son derece kritik, 

önemli ve yoğun uzmanlık ve mevzuat gerektiren bir görevdir.” “Zaten Meclisteki yeni 

Teşkilat tasarısıyla Muayene memurlarının yerine getirdikleri görevin önemi kapsamında 

özlük haklarının iyileştirilmesi bağlamında bir takım değişiklikler yapılmaya ve uzmanlık 

haline getirilmeye çalışılmaktadır.” “Davacının ünvanı olan muayene memurluğu 

gümrük kesiminde yer almakta ve önemli hizmetler yerine getirmektedir. Muayene 

memurları idaremizde esasen uzmanlık yada ihtisas gerektiren ve çok kritik görevler 

yapan bir grup olup, yaptıkları bir eksiklik yada yanlışlık yada bu kadroda yeterli sayıda 

personelle hizmet verilememesi gibi durumlarda, genel olarak doğrudan kaçakçılık 

fiillerine veya benzer olumsuz sonuçlara sebep olmakta, buda kamu yararı ile ülke 

menfaatinin aleyhine sonuçlar doğurmaktadır. “ “Bu nedenle bu personelin nitelikli ve 

uzman olması ve yeterli sayıda olması, özellikle kaçakçılıkla ve yolsuzlukla mücadelede 

oldukça önemli ve gereklidir ki, ancak bu personelin yeterli sayı ve nitelikte olması 

sayesinde kaçakçılık ve yolsuzluk gibi istenmeyen durumların önlenmesi mümkün 

olacaktır.” “ İdaremizde özellikle çok ihtiyaç duyulan muayene memurları, belirtildiği 

gibi, adı memurluk gibi görülse de Şef düzeyinde (ki, zaten yeni Teşkilat Kanunu 

tasarısında anılan kişilere uzmanlık verilmesi yada bir takım maddi yada özlük 

haklarının arttırılması konusunda da çalışmalar mevcuttur.) ancak gümrük mevzuatı 

konusunda çok daha teknik ve kritik görevler üstlenmiş olup, gümrük mevzuatına ilişkin 

esas işlemler, çok sınırlı sayıdaki bu personel tarafından yerine getirilmekte olup, bu 

grup özellikle taşra teşkilatımızın bel kemiğini oluşturmakta ve idarece çok ihtiyaç 

duyulmaktadır.” “ İdaremizin bu göreve ihtiyaç duyduğu ve davacının bu görevinin 

idare için çok önemli ve kritik olduğu”… cümleleri yer almaktadır. 

 
8 Mülga Gümrük Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı, EDİRNE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 
SUNULMAK ÜZERE ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA - E.2011/192, 2011. 
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2.3.2 2020 Yılı Ticaret Bakanlığı Savunmasından Bir Bölüm 

İlçe Belediye Başkanlığına müdür olarak naklen geçiş yapmak isteyen muayene memuru 

ünvanlı personelin muvafakatının verilmemesi üzerine açılan idari davada Bakanlık tarafından 

yapılan savunmada aynen; “İdaremizde rotasyona tabii olarak görev yapan Muayene 

Memurları gümrük mevzuatı için son derece kritik, önemli, yoğun uzmanlık ve mevzuat 

bilgisi gerektiren bir görev yerine getirmektedir. Anılan görevin kendine özgü uzmanlık 

gerektiren bir unvan ve meslek olması çerçevesinde, Bakanlığımız Personeli Görevde 

Yükselme ve Unvan değişikliği Yönetmeliğinin 20/1. Maddesinde, Muayene Memurluğu 

kadrolarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarından açıktan ve kurum içinden naklen atama 

yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. Belirtildiği gibi idaremizde esasen uzmanlık ve ihtisas 

gerektiren bir görev olup, bu personelin yaptığı bir eksiklik ya da yanlışlık veya bu kadroda 

yeterli sayıda personelle hizmet verilememesi, genel olarak kaçakçılık fiillerine veya benzer 

olumsuz sonuçlara sebep olabilmektedir. Bu kapsamda, mezkur personelin nitelikli, uzman ve 

yeterli sayıda olması, özellikle kaçakçılık ve yolsuzlukla mücadelede oldukça önemli ve 

gereklidir ki ancak bu sayede anılan hususta istenmeyen durumların önlenmesi mümkün 

olacaktır.” 9 

2.3.3 2020 yılı Ticaret Bakanlığı 2. Savunmasından Bir Bölüm 

Davacı, cevap dilekçesinde Muayene Memurunun, muayene ile görevli memur olarak 

tanımlandığını ve bu durumun her memurun bu görev ile görevlendirilebilmesinin önünü 

açtığı iddia etse de, Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

Muayene Memurunun görev, yetki ve sorumlulukları açıkça belirtilmiş olup söz konusu 

görevin son derece kritik, önemli, yoğun uzmanlık ve mevzuat bilgisi gerektiren bir görev 

olduğu görülecektir.10 

2.3.4 Başka Kurumdan Muayene Memurluğuna Geçişte Bakanlık Savunması (2008) 11 

Öte yandan, her ne kadar, anılan idare personele ihtiyaç olduğunu belirtmişse de özellikle 

muayene memurluğu gibi gümrük işlemlerinin bel kemiğini oluşturan ve çok sınırlı sayıda 

olan, ayrıca uzun süreli özel bir eğitimden sonra göreve başlatılan muayene memurluğu 

görevinde çalışacak personele idaremizin de çok ihtiyacı bulunmaktadır. 

Kaldı ki, idaremizde muayene memurluğu görevi, her ne kadar adında memurluk kelimesi 

 
9 T.C. TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü, 1. Savunma Mardin 3. İdare Mahkemesi 
Başkanlığına 2020/159, 2020. 
10 T.C. TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü 2. 
11 Mülga Gümrük Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı, ORDU İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA Sunulmak 
Üzere ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA, 2008. 
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geçse de bir ihtisas görevidir. Bu kapsamdaki personel idaremizde esasen şef düzevinde olup, 

anılan konuda yasal düzenlemeler de yapılarak uzman seviyesine getirilmeye çalışılmaktadır. 

2.4. Mahkeme Savunmalarına Genel Bakış 

Yukarıda yer alan örnek olaylar değerlendirildiğinde; muayene memurları tarafından yerine 

getirilen görevin aslında uzmanlık ve deneyim gerektirdiği, kariyer bir meslek için ihtiyaç 

duyulan tüm verilerin muayene memuru mesleği için fazlasıyla mevcut olduğunun idare 

tarafından değişik zamanlarda ikrar edildiği sonucuna varılmaktadır. İki savunma arasında 

geçen 9 yıllık zaman dilimi içinde gümrük muayene memurları tarafından yerine getirilen 

görevin önem ve zorluğunda, kaçakçılıkla ve yolsuzlukla mücadeledeki görevlerinde herhangi 

bir değişiklik olmamıştır. Aksine Covid-19 Pandemi sürecinin etkisi ve Amerika Birleşik 

Devletleri’nde başlayan korumacı dış ticaret politikalarının ülkemizde de ek gümrük vergisi 

konularak uygulanmaya başlaması ile muayene memurları tarafından yerine getirilen görevin 

Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen dış ticaret politikalarının uygulanması ve ülkemiz 

hazinesi vergi gelirleri açılarından önem ve değeri daha da artmıştır. Nitekim bakanlığımızın 

idare mahkemeye vermiş olduğu savunmalarında bu konu; “Özellikle Avrupa birliğine uyum 

sürecinde, gümrük kanunu ve ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerle birlikte muayene 

memurlarının bu konudaki yetki ve sorumlulukları daha da artmış olup, bu kapsamda anılan 

unvandaki personele olan ihtiyacımız daha da artmıştır.”12 “Öte yandan, özellikle Avrupa 

Birliğine uyum sürecinde, Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuatında yapılan değişikliklerle 

birlikte Muayene Memurlarının bu konudaki yetki ve sorumlulukları daha da artmış 

olup, bu kapsamda anılan unvandaki personele olan ihtiyacımız daha da artmıştır.”13 şeklinde 

defaatle dile getirilmiştir. 

2.5 Yasama Faaliyetlerinde Muayene Memurluğu 

Muayene memurları, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama faaliyetlerine konu olmuştur. 

19.2.1963 tarih Millet Meclisi Tutanak Dergisini incelediğimizde; “Bakanlık bütçesini 

inceliyen raportörler, raporlarının son kısmında yeni Teşkilât kanun tasarısına temasla : 

(İthalât, ihracat, milletlerarası transit, turizm ve turistik işlemlerin tatbikini sağlıyan ve 

bunlara ait muameleleri yapan muayene memurlarının statüsü, Maliye Hesap Uzmanları 

Kurulunun kin e uygun bir duruma getirilecek, merkez ve taşra teşkilâtında yapılacak 

 
12 T.C. TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü. 
13 Mülga Gümrük Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı, EDİRNE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 
SUNULMAK ÜZERE ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA - E.2011/192. 
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reorganizasyon ile görev, salâhiyet ve sorumluluklarını müdrik, işlerin emniyet ve süratle 

işlemesini temine muktedir vasıfta idare âmir ve memurlarına sahib olunacaktır.”14  

Milletvekili Sayın İsmet Büyükataman tarafından verilen soru önergesi ve dönemin mülga 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı’nın da cevabını muhteva eden belge; 

“Bakanlığınıza 07.12.2011 tarihinde vermiş olduğumuz Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 

kurmay kadrosunu oluşturan Muayene Memurlarının hak ettikleri denetmenlik ya da 

uzmanlık kadrosuna geçirilmesi hususundaki soru önergemize Bakanlığınız tarafından 

“Gümrük Muayene Memurlarının Gümrük ve Ticaret Denetmenliği kadrosuna geçişleri 

hususu yeni bir yasal düzenleme gerektirmekte olup, konu Bakanlığımız gündemindedir.”  

şeklinde cevap verilmiştir. 15  … Ek-2 7/2453 sayılı ve 7/1841 sayılı soru önergelerine de 

dönemin mülga Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı tarafından benzer cevaplar 

verilmiştir.16 EK-3 

7/2019 sayılı soru önergesine mülga Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı 

tarafından 01.02.2012 tarihinde 3310 sayılı yazı ile verilen cevapta “Diğer taraftan, Muayene 

Memuru kadrosuna atanabilmek için aranan şartlar, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 

kariyer meslek gurupları için aranan şartlar ile paralellik arz etmekte olup, Muayene 

Memuru sorumluluğunda yürütülen hizmetler Bakanlığım taşra teşkilatı açısından büyük 

önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Bakanlığımda görev yapmakta olan Gümrük Muayene 

Memurlarının “Gümrük ve Ticaret Denetmenliği” kadrosuna geçişleri hususu yeni bir yasal 

düzenleme gerektirmekte olup, konu Bakanlığımın gündemindedir.” denilmektedir. 

Milletvekilleri Erkan Akçay, Oktay Vural tarafından 27/05/2013 tarihinde verilen 640 sayılı 

KHK de değişiklik önergesinin (EK-4) Genel Gerekçesi; 17 “Günümüzdeki teknolojik, 

uluslararası ticarette mal çeşitliliği ve niteliğinin artması, gümrük mevzuatının teknik bir 

niteliğe bürünmesi gümrük idarelerinin değişim ve uzmanlaşmasını zorunlu kılmaktadır. 

KPSS B düzeyinde memuriyeti alınıp, KPSS A düzeyinde bir eğitim, yetiştirme ve mesleki 

yeterlik sınavına tabi tutulan Gümrük muayene memurları 2011 yılında 2,1 milyon/adet 

ithalat, 2,5 milyon/adet ihracat olmak üzere toplam 4,7 milyon/adet gümrük beyannamesinin 

 
14 TBMM, ‘Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem: 1, Cilt: 13, Toplantı: 2’, s. 435 
<https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MM__/d01/c013/mm__01013054.pdf>. 
15 TBMM Tutanak Dergisi, Dönem:24, Cilt:35, Yasama Yılı:3, 30’uncu Birleşim 28 Kasım 2012 Çarşamba, s.369 
16 HAYATİ YAZICI, ‘(Muharrem VARLI) 7/2453 Sayılı Yazılı Soru Önergesi Cevabı’, 2012 
<https://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-2453c.pdf> [accessed 11 December 2020]; YAZICI HAYATİ, ‘(İsmet 
BÜYÜKATAMAN) 7/1841 Sayılı Soru Önergesi Cevabı’, TBMM, 2012 <https://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-
1841sgc.pdf> [accessed 11 December 2020]. 
17 https://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-1549.pdf 

1%20RAPOR%20TAM%20HALİ/MHP%20KANUN%20DEĞİŞİKLİĞİ%20640%20SAYILI%20KHK%2027.05.2013.pdf
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inceleme ve kontrol işlemleri ile toplam vergi gelirlerinin 53,450 milyon/TL’lık kısmının 

tahakkuk ve tahsilatını gerçekleştirmiştir. Gümrük ve dış ticarete ilişkin kontrol ve inceleme 

işlemleri esnasında 174 Kanun, 21 Uluslararası Anlaşma, 13 Uluslararası Sözleşme, 7 KHK, 

8 Tüzük, 675 BKK, 191 Yönetmelik, 200’ü aşkın Yargıtay ve Danıştay Kararı, 774 Tebliğ, 6 

Protokol, 482 Genelge ve diğer ithalat ve ihracat ile ilgili muhtelif mevzuatı bizatihi 

uygulamaktadır. Son dönemde ihdas edilmiş olan denetmen/uzmanların uyguladığı 

mevzuat, sahip olduğu görev, yetki ve sorumlukları ile muayene memurlarının uyguladığı 

mevzuat, sahip olduğu görev, yetki ve sorumlulukları karşılaştırıldığında; muayene 

memurlarının görev, yetki ve sorumluklarının daha ağır ve denetmenliği daha uygun 

olduğu anlaşılacaktır… 

Diğer taraftan, son dönemde yeni ihdas edilen Denetmen kadroları aşağıda sayılmıştır.  

1) 6111 sayılı Kanunun 163 üncü maddesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatı için 

Sosyal Güvenlik Denetmen ve Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiş ve Sosyal Güvenlik 

Kontrol Memurlarının Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrosuna geçişi sağlanmıştır. 

2) 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’in 34 üncü maddesi 

ile taşra teşkilatı için Ürün Denetmen ve Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir. 

3) 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nin 41 inci 

maddesi ile taşra teşkilatı için İl Eğitim Denetmen ve Yardımcısı Kadrosu ihdas edilmiş ve 

sekiz yıl görev yapan öğretmenlerin İl Eğitim Denetmenliğine geçişi sağlanmıştır. 

4) 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk 

Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin KHK’nin 17 inci maddesi ile Maliye Bakanlığı taşra 

teşkilatı için Defterdarlık Uzman ve Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir. 

5) 6354 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 

ile Bazı Kanun ve KHK’de Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun 17 inci maddesi ile 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için Ürün Denetmeni ve Yardımcısı kadrosu ihdas 

edilmiştir.”… Ancak önerge TBMM genel kurulunda kabul edilmemiştir.   

Birçok milletvekili çeşitli zamanlarda defaatle soru önergeleri, meclis araştırma komisyonu 

kurulması18, soru önergeleri vermiş ve dönemin ilgili bakanı tarafından Muayene memurluğu 

mesleğinin denetmen olması gerektiği ikrar edilmiştir. 

Yukarıda yer alan bilgiler değerlendirildiğinde gümrük muayene memurlarının gümrük 

idaresi açısından önemli görevler yerine getirdikleri ve kariyer meslek olmaları konusunda 

 
18 DR. SİNAN OĞAN, ‘TBMM MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU’, 2012 <https://www2.tbmm.gov.tr/d24/10/10-
108491gen.pdf> [accessed 11 December 2020]. 
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başta dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı olmak üzere hem yetkililerin hem 

milletvekillerinin görüş birliğine sahip oldukları anlaşılmaktadır. 

3. Denetmen Unvanı ve Benzer Pozisyonda Yer alan Kamu Personelinin Durumu 

3.1 Denetmen Unvanı 

Denetim işlevi; belirlenen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı ya da hangi ölçüde ulaşılıp 

ulaşılmadığının saptanması ile ilgili bir fonksiyondur. Doğaldır ki denetleme işlevi yalnızca iş 

ve eylemleri sona ermesinden sonra değil, başlangıçtan itibaren sürekli olarak yerine 

getirilmelidir.19 Kamu kuruluşlarının denetim işlevi 3 aşamada yerine getirilmektedir. 

Öncelikle bir idari işlemin nasıl yapılacağının, mevzuat açışımdan düzenlenmesi sırasında 

kurulan sistem ile bir ön denetim mekanizması oluşturulur. İkinci aşamada idare tarafımdan 

idari işlemin yapılması sırasında mevzuata uygunluk kontrolü yapılır. Son aşamada ise 

yapılan tüm işlemler ilgili birimin merkez denetim elemanları tarafından denetlenir.20 İşte bu 

üç aşamalı denetim sürecinin ikinci halkasında Türk Kamu İnsan Kaynakları Yönetimi 

sürecinde 1993 yılından beri başlayan uzun bir süreçte denetmen statüsüne geçiş yapan 

memurlar görev almaktadırlar. Bu duruma örnek olarak mülga Maliye Bakanlığı, Ticaret 

Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu gösterilebilir.  

3.2 Benzer Pozisyonda Yer alan Kamu Personelinin Durumu  

Türk Kamu İnsan Kaynakları Yönetiminde denetmenlik unvanı özetle bir taşra teşkilatının 

inceleme ve denetim personeli ihtiyacını karşılamak için önce mülga Maliye Bakanlığında 

daha sonra mülga Ekonomi Bakanlığında, mülga Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik Kurumunda daha sonra da mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığında istihdam 

edilmişlerdir.  

Genel olarak kamuda yapılan geçiş uygulamalarında yapılan görevin içeriği, personelin eğitim 

durumu incelendiğinde kontrol memurlarının denetmenlik statüsüne geçiş düzenlemeleri ile 

atandığı anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere gümrük idaresince yapılan kontrol, tespit ve 

muayene işlemlerinin tamamı muayene memurları tarafından yerine getirilmektedir.  Ayrıca 

kontrol memurlarının gümrük muayene memurları ile benzer olarak Üniversitelerin 4 yıllık 

bölümlerinden Hukuk, İktisat, Maliye ve Siyasal ve İdari Bilimler mezunlarının arasından 

seçildiği hususu da ayrıca dikkate alınmalıdır. 

 
19 (Sabuncuoğlu, Zeyyat; Tokal, Tuncer; Güngör, Onal, İşletme Bilimine Giriş, 1985, s. 109) 
20 KORKMAZ, p. 74. 
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Nitekim bu konuda 01.02.2012 tarihinde Mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı dönemin bakanı 

Sayın Hayati Yazıcı’nın yazılı soru önergesine vermiş olduğu cevapta Muayene 

memurluğunun diğer kamu kuruluşundaki kariyer mesleklerle aynı şartlara haiz olduğunu 

kabul etmektedir. “Muayene Memurluğu kadrosuna atanabilmek için aranan şartlar, kamu 

kurum ve kuruluşlarındaki kariyer meslek grupları için aranan şartlar ile paralellik arz etmekte 

olup, Muayene Memurlarının sorumluluğunda yürütülen hizmetler Bakanlığım taşra teşkilatı 

açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Bakanlığımda görev yapmakta olan 

Gümrük Muayene Memurlarının “Gümrük ve Ticaret Denetmenliği” kadrosuna geçişleri 

hususu yeni bir yasal düzenleme gerektirmekte olup, konu Bakanlığımın gündemindedir.”21 

 

 

 

 
21 Hayati YAZICI, ‘Recep GÜRKAN 7/2097 Sayılı Yazılı Soru Önergesi Cevabı’, 2012 
<https://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-2097sgc.pdf> [accessed 11 December 2020]. 
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Tablo -4 Kamuda Memur Unvanı Taşımakta İken Çalıştıkları Birimlerin Yaptıkları Düzenleme ile Denetmen Unvanı Almaya Hak 

Kazanan Personele İlişkin Süreç

Memuriyet Unvanı Geçiş Yapılan Denetmenlik Bakanlık/Kurum Yılı ve Mevzuat Düzenlemesi 

 

Mülga Maliye 

Bakanlığı 

175 Sayılı KHK Madde 43 20/08/1993-KHK- 516/14 

md 

 

Mülga Maliye 

Bakanlığı 

1983 175 Sayılı KHK Madde 43 20/08/1993-KHK- 

516/14 md  

 

Mülga Maliye 

Bakanlığı 

1983 175 Sayılı KHK Madde 43 20/08/1993- KHK -

516/14 md  

 

Mülga Dış Ticaret 

Müsteşarlığı 

4059 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 20.12.1994 

22147 RG Geçici Madde 4 

 

Mülga Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 

Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Yard. Sınav, 

Atama, Yetiştirilme, Görev Yön. 26.11. 2011 27945 

Rg Geçici Md 1  

Vergi Kontrol 
Memuru

Vergi 
Denetmeni

Milli Emlak Kontrol 
Memuru

Milli Emlak 
Denetmeni

Muhasebat 
Kontrol Memuru

Muhasebat 
Denetmeni

İhracat Kontrol 
Memuru

Dış Ticarette 
Standardizasyon 

Denetmeni

Sosyal Güvenlik 
Kontrol Memuru

Sosyal Güvenlik 
Denetmeni
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3.3 Ticaret Bakanlığında Denetmen İstihdamı 

Ticaret Bakanlığında Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ile Ticaret İl Müdürlüklerinde 

gümrük ve ticaret denetmenleri görev yapmaktadırlar. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin Denetmen İstihdamı başlıklı 472 inci maddesinde “(1) Bakanlık Taşra 

teşkilatında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24’üncü uyarınca Ürün Denetmeni 

ile Gümrük ve Ticaret Denetmeni ve Ürün Denetmen Yardımcısı ile Gümrük denetmen 

Yardımcısı istihdam edilebilir. (2) Görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve iş 

bölümünün sağlanması amacıyla çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenmek üzere 

gurup başkanlıkları kurulabilir.” Denilmektedir. Bu hüküm doğrultusunda Ticaret 

Bakanlığında Denetmen istihdamı ile ilgili durumu iki yönetmelik kapsamında ele almak 

gerekmektedir.  

3.3.1. Ticaret Bakanlığı Denetmen Muayene Memuru Görev Karşılaştırma 

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan Ticaret bakanlığında Dış Ticaret, İç 

Ticaret ve Gümrük birimleri ana fonksiyon olarak yer almaktadır. Dış ticaret ve iç ticaret 

birimlerinin taşra teşkilatlarında denetmen kadrosu (Ürün Denetmeni ve Ticaret denetmeni) 

mevcutken Gümrük idaresinin taşra teşkilatında herhangi bir denetmen kadrosu mevcut 

değildir.    

Aşağıda denetmen kadroları ile muayene memuru karşılaştırma tablosu yer almaktadır. 
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Tablo-5- Denetmen Kadroları ile Muayene Memuru Karşılaştırma 

Ticaret Denetmeni Yönetmeliği Ürün Denetmeni Yönetmeliği Muayene Memuru 

a) Genel Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak 

Bakanlıkça belirlenen il veya illerde denetim görevini yapmak, gerekli tutanak ve 

raporları hazırlayarak ilgili yerlere sunmak, her denetim işlemi için denetim sürecinin 

başından sonuna kadar gerekli bilgi ve belgeleri düzenli bir şekilde hazırlayarak il 

müdürlüğüne teslim etmek, 

b) Kanunda belirtilen ceza ve önlemler hariç olmak üzere, denetim faaliyeti sırasında, 

ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemleri saptadığında, durumu ilgili 

makamlara iletilmek üzere il müdürlüğüne bildirmek, 

c) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan 

ihtiyaçlar çerçevesinde görüş ve öneri geliştirmek ve bunları il müdürlüğüne sunmak, 

ç) Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri, denetim yaptığı 

kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından 

onaylanmış örneklerini almak, fabrika, mağaza, dükkân, ticarethane, pazar yeri, depo 

ve ambar gibi yerler ile denetime konu olan diğer yerlerde inceleme ve sayım yapmak, 

görüntülemek, araştırmak, bunları mühürlemek, bu konularda yetkili ve ilgililerden her 

türlü yardım ve bilgi talep etmek, 

d) Test ve muayeneye tabi tutulacak ürünlerden numune almak, 

e) Denetim faaliyetinin engellenmesi durumunda, kolluk kuvvetlerinden yardım 

istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak, 

f) Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanında bulunan konularla ilgili, mevzuat 

ve Bakanlığın talimatları doğrultusunda işlemleri yürütmek, 

g) Denetmen yardımcılarının meslekte yetişmelerine yardımcı olmak, 

ğ) İl müdürü ile koordinatör denetmenin vereceği benzeri diğer işleri yapmak.  

a) Bakanlığın görev alanına giren ürünlerin işaret, etiket ve belge 

kontrollerini yapmak, 

b) Gerektiğinde fabrika, depo ve ambar ve benzeri yerlerde 

inceleme yapmak, yetkili ve ilgililerden gerekli bilgi ve yardımı 

talep etmek, 

c) Denetime konu ürünlerle ilgili gerekli bilgi, belge veya dosyayı 

denetim yaptıkları firma kişi veya kuruluşlardan istemek ve 

muhafaza etmek, 

ç) Gerektiğinde ürünlerden numune almak, 

d) Denetimle ilgili nihai karar tutanak ve raporlarını hazırlamak 

ve ilgili mercilere sunmak, denetim işlem ve sürecine dair tüm 

bilgi ve belgeleri düzenli biçimde dosyalayıp saklamak, 

e) Ürün güvenliği ve denetimi mevzuatında firmalar, firma 

temsilcileri ve personele yönelik olarak öngörülen denetim, 

izleme, eğitim, sınıflandırma ve belgelendirme gibi faaliyetleri 

yerine getirmek, 

f) Mevzuatın uygulanmasında görülen eksiklik ve aksaklıklar ile 

bunların düzeltilmesi yönünde Grup Sorumlusunun talimatı veya 

re’sen hazırladıkları rapor ve önerileri Bölge Müdürlüğü 

kanalıyla Genel Müdürlüğe sunulmak üzere Grup Sorumlusuna 

vermek, 

g) Bölge Müdürü veya Grup Sorumlusunun vereceği benzeri 

nitelikteki diğer işleri yapmak.  

a)  Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi 

tutulacak eşyanın muayene ve kontrolünü yapmak, gümrük 

tarife istatistik pozisyonunu tespit etmek. 

b)  Gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi 

gereken vergi, fon ve diğer malî yükümlülüklerin tahakkukunu 

yapmak, muafiyet ve istisna hükümlerini uygulamak. 

c)  Adli kolluk veya adli mercilerin talepleri durumunda, 

kaçak zannı ile el konulan eşyanın gümrüklenmiş değerinin 

tespitine yönelik vergi tahakkukunu yapmak. 

ç) Tasfiyelik hale gelen eşyanın gümrük tarife istatistik 

pozisyonunu tespit etmek ve Tespit ve Tahakkuk Belgesini 

düzenlemek. 

d) Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması 

başvurularında iadesi veya mahsubu gereken vergileri kontrol 

etmek. 

e) Eşyanın muayene ve kontrolünde kaçakçılığa konu bir 

olayın tespit edilmesi halinde konuyu derhal amirine intikal 

ettirmek. 

f) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

(2) Muayene memuru, kendisine verilen görevlerin eksiksiz ve 

zamanında yerine getirilmesinden amirlerine karşı 

sorumludur. 
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Ticaret bakanlığında mevcut olan Ticaret denetmeni ve Ürün denetmeni unvanlarının görev 

yönetmeliklerinde yer alan görev tanımları ile muayene memurlarının görev tanımları 

karşılaştırıldığında; denetmenler tarafından yerine getirilen görevler muayene memurları 

tarafından da yerine getirildiği ayrıca vergi tahakkuku, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 

tespiti, kaçakçılıkla mücadele, ikincil kontrol neticesinde rapor düzenlenmesi, eşyanın kıymetinin 

ve menşeinin tespit edilmesi gibi görevler de ek olarak da yerine getirilmektedir. Belirtilen bu 

görevler; ürün güvenliği denetmenleri tarafından yapılacak işlemlerin başlangıç noktası Muayene 

memuru tarafından yapılacak olan GTİP tespiti ile başlamaktadır. Verilen örnekleri hazırlamış 

olduğumuz ayrıntılı görev tanımı tablosunda daha da çoğaltılması mümkündür.  

3.3.2 640 Sayılı Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Konumuz ile ilgili olarak mutlaka belirtilmesi gereken konulardan biri de mülga 640 Sayılı Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname iken 

2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 29 uncu maddesiyle 640 Sayılı Gümrük Personeli ile Bazı 

Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname şeklinde değiştirilen düzenleme aşağıda yer 

almaktadır.  

Silah taşıma(1) 

MADDE 39- (1) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza 

Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Daire 

Başkanı, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük 

Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük 

Muhafaza Bölge Amiri, gümrük muhafaza hizmetlerini yürüten Gümrük ve Ticaret Denetmeni ile 

Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Kısım Amiri ve Gümrük Muhafaza 

Memuru genel kolluk kuvveti personeline tanınan silah taşıma, bulundurma ve kullanma yetkisine 

sahiptir. Bu personelin kullanacağı silah ve mühimmat Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 

tarafından temin edilir. 

(2) Silah taşıma, bulundurma ve genel hükümler çerçevesinde kullanmaya ilişkin usul ve 

esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Madde metni incelendiğinde Dünyada ve Türkiye’de silahlı kolluk birimlerinde örnek bir 

uygulaması olmamasına rağmen; gümrük muhafaza hizmetlerini yürüten Gümrük ve Ticaret 

Denetmeni ile Yardımcılarına silah taşıma yetkisi verildiği anlaşılmaktadır. Ancak bugüne kadar 

böyle bir uygulama haklı olarak yapılmamıştır. Söz konusu maddenin incelenmesi neticesinde 
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gümrük hizmetlerinde Denetmen kullanımının planlandığı, mevzuat düzenlemesinin yapıldığı 

ancak uygulamaya geçilmediği de anlaşılmaktadır. 

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Çalışmamızda gümrük muayene memurları tarafından yerine getirilen görevlerin dış ticaret ve 

gümrük işlemleri, ticaret politikalarının sağlıklı bir şekilde uygulanması, ülke güvenliği, çevre 

güvenliği ve toplumsal sağlık işlemleri açısından önemi ortaya konulmuştur. Muayene memurları 

tarafından yerine getirilen görevler halen Ticaret Bakanlığında görev yapan ticaret denetmenleri 

ve ürün denetmenleri tarafından yerine getirilen görevler ile karşılaştırıldığında muayene 

memurlarına denetmen ünvanı ile görev yapması gerektiği karar alıcıların dikkatine sunulmuştur.  

Ayrıca korumacı ticaret politikalarının Covid-19 Pandemi sürecinde ülkemiz tarafından da 

yeniden uygulandığı dikkate alındığında gümrük muayene memuru tarafından yerine getirilen 

görevlerin önemi daha da artmaktadır. Bu kapsamda benzer sivil kamu personelinin vergi kontrol 

memurları, muhasebat kontrol memurları, milli emlak kontrol memurları, ihracat kontrol 

memurları ve sosyal güvenlik kontrol memurları örnekleri ile nasıl ilgili birimlerinin mevzuat 

düzenlemeleri ile denetmenlik kadrosuna geçiş yaparak kariyer bir meslek haline geldikleri 

açıklanmaya çalışılmıştır. Gümrük muayene memuru mesleğinin bir kariyer meslek haline 

gelmeleri hem mali açıdan personelin daha yüksek bir gelire sahip olmalarına hem de kendilerine 

baskı gurupları tarafından yapılacak görevleri ile baskıları daha güvenli bir şekilde karşılamalarına 

sebep olacaktır.  

Gümrük muayene memurlarının görevlerinin bir kariyer meslek olan denetmenlik statüsünde 

yerine getirmeleri hukuki güvenliklerini arttıracak bu durum gümrük hizmet kalitesini de 

yükseltmiş olacaktır. İlaveten gümrük muayene memurlarının iş performansı artacak 

motivasyonları üst düzeye çıkacaktır. Kamuda hiç örneği olmamasına rağmen geçmiş yıllarda 

silahlı bir kolluk gücüne dahi denetmen statüsünün verilmesinin planlandığı ve 640 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin yürürlükte kalan son maddesi olan 39 uncu maddesinin 

incelenmesinden anlaşılmaktadır. Gümrük muayene memurlarına denetmenlik statüsünün 

verilmesinin bir gereklilik olduğu mesleğe girişte aranılan şartlar, yapılan işin önem ve derecesi, 

hizmet içi eğitimin içeriği, personelin mali, idari ve cezai sorumluluğu kriterleri dikkate 

alındığında konunun tüm paydaşları tarafından kabul edilmektedir. Ancak bu konuda bugüne 

kadar bir gelişme maalesef olmamıştır. Bu kapsamda aşağıdaki somut önerilerin kara alıcılar 

tarafından değerlendirilmesi gümrük idaresi ve gümrük muayene memurları açısından faydalı 

olacaktır. 
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1. Öncelikle gümrük muayene memuru görev tanımı Bakanlık tarafından yeniden 

yapılmalıdır. Mevcut görev tanımı çok yetersizdir. Gümrük muayene memurları tarafından 

yerine getirilen görevlerin tam olarak belirlenmesi ve Taşra Teşkilatı Çalışma 

Yönetmeliğinde yer alması gerekmektedir. Çalışmamızda yer alan Tablo 1 bu konuda 

somut öneri olarak sunulmaktadır. 

2. Muayene memurlarının gümrük idaresince tahsil edilen vergilerin tahakkuk işlemlerini 

yerine getirmelerinden Sayıştay nezdinde tahakkuk sorumlulukları bulunmaktadır. Bu 

nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre ödenen mali sorumluluk tazminatının 

muayene memurlarına da özlük hakkı olarak ödenmesi gerekmektedir. 

Son ve en önemli mesleki değerlendirme talebi olarak; Bakanlıkta halen il müdürlüklerinde görev 

yapan ticaret denetmenliği kadroları gümrük idarelerine de alınacak bir idari kararla tahsis 

edilmelidir. Bu uygulamanın devamında halen merkez ve taşra teşkilatında muayene memuru 

olarak görev yapan 1730 civarında personelin ticaret denetmenliğine geçişinin sağlanması amacı 

ile 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararanamesine eklenecek geçici bir madde ve 23.08.2016 tarihli 

29810 sayılı resmî gazetede yayımlanan ve yürürlükte bulunan Gümrük ve Ticaret Denetmenliği 

Yönetmeliğine eklenecek bir geçici madde ile gümrük muayene memurlarının bir kariyer mesleğe 

geçişleri sağlanmalıdır. Aşağıda yer alan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine geçici madde 

ekleyen “Ticaret Bakanlığı Personeline Dair Geçiş Hükümleri” başlıklı düzenleme ile Gümrük ve 

Ticaret Denetmenleri Yönetmeliğine geçici madde ekleyen “Bakanlık içinden atama” başlıklı 

düzenleme taslakları somut bir öneri olarak teklif edilmektedir. 

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA  

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı: 1 

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi – Sayısı: 10/7/2018 – 30474 

GEÇİCİ MADDE 2 

Ticaret Bakanlığı personeline dair geçiş hükümleri 

Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla, 

a) Ticaret Bakanlığı muayene memuru kadrolarında çalışanlardan muayene memuru yeterlik 

sınavını başarı ile tamamlamış personel 2 yıl içinde bu kararnamenin 473 üncü maddesinde 

belirtilen Ticaret Denetmeni kadrolarına atanırlar. Bunların muayene memurluğunda geçen 

süreleri Ticaret Denetmenliğinde geçmiş sayılır. 

b) (a) bendi gereği Ticaret Denetmeni kadrolarına atanamayan muayene memuru 

kadrolarında çalışanlar, bu Kanuna ekli ihdas edilen şahsa bağlı muayene memuru 

kadrolarına atanmış sayılırlar. Bunların herhangi bir şekilde bu kadrolardan ayrılmaları 
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halinde, şahsa bağlı olarak ihdas edilen muayene memuru kadroları kendiliğinden iptal 

edilmiş olur. 

c) Ticaret Denetmenlerinin gümrük idaresinde çalışma usül ve esaslarına ilişkin düzenlemeler 

Bakanlık tarafından 2 yıl içinde tamamlanır. Bu düzenlemeler tamamlanıncaya kadar 

Bakanlık her türlü idari tedbiri almaya yetkilidir. 

 

 

GÜMRÜK ve TİCARET DENETMENLERİ YÖNETMELİĞİ 

 

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi – Sayısı: 23/08/2016– 29810 

 

 GEÇİCİ MADDE 4 –Bakanlık içinden atama  

 (1) Bakanlık muayene memuru kadrolarında çalışanlardan muayene memuru yeterlik sınavını 

başarı ile tamamlamış personel, 2 yıl içinde denetmen kadrolarına atanırlar. Bunların muayene 

memurluğunda geçen süreleri denetmenlikte geçmiş sayılır. 

(2) Ticaret Denetmenlerinin gümrük idaresinde çalışma usül ve esaslarına ilişkin düzenlemeler bu 

yönetmelikte Bakanlık tarafından 2 yıl içinde tamamlanır. Yönetmelikte düzenlemeler 

tamamlanıncaya kadar Bakanlık her türlü idari tedbiri almaya yetkilidir. 

 

 

 

Saygılarımızla 

Gümrük Muayene Memurları Derneği 
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Gümrük Muayene Memurları Derneği   

Mesleki Değerlendirme Raporu 

www.gmmd.org.tr / bilgi@gmmd.org.tr 

EK-1- 

2.2 Muayene Memuru Hizmet İçi Eğitim İçeriği 

Aday Memur Temel Eğitimi sonrasında Muayene Memur’una aşağıda mevcut eğitim içeriği verilmekte 

 

Konu Adı Saat 

1 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Buna bağlı Gümrük Yönetmeliği 81 Saat 

2 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 51 Saat 

3 Tarife (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu-GTİP) 60 saat 

4 Kıymet Tespiti ve GATT Uygulamaları:  60 saat 

5 İthalat Rejim Kararı ve Yönetmeliği 24 saat 

6 AB Güm. Mevzuatı Türkiye AB ilişkileri 30 saat 

7 Yatırım Teşvik Mevzuatı 18 saat 

8 İhracat rejim karar ve Yönetmeliği 24 saat 

9 İhracat ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler 18 saat 

10 Kambiyo Rejimi ve 32 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  12 saat 

11 Uluslararası Teslim Şekilleri 18 saat 

12 Serbest Bölge Mevzuatı 9 saat 

13 Tasfiye Mevzuatı 9 saat 

14 İdari yargılama Gümrük. Saymanlık ilişkileri 6183 Sayılı Yasa  15 saat 

15 3065 Sayılı KDV Kanunu ve 4760 Sayılı ÖTV Kanunu:  15 saat 

16 Gelir Vergisi Kanunu, KVK, Vergi Usul Kanunu' nun Gümrüğü ilgilendiren yönleri 9 saat 

17 Bilgisayarlı Gümrük İşlemleri 15 saat 

18 Sınır Ticareti Yönetmeliği  9 saat     

TOPLAM* 477 Saat (www.memurlar.net) 

http://www.gmmd.org.tr/
mailto:bilgi@gmmd.org.tr
































M. Meclisi B : 54 
1. Gümrük mevzuatının aktüalitesini kay

betmiş ve kıymet esasına uygun tedvin edilme-
mıiş olması, 

2. Gümrük Umum Müdürlüğünün de Tekel 
ficnel Müdürlüğü gibi müstakil bir umum müdür
lük haline getirilmemesi. 

Ayrıca, gümrük zabıtası ve hizmetlerini gören 
Gümrük. Muhafaza Teşkilatının kurulacak Güm-
rükler Umum Müdürlüğüne bağlanması uygun 
mütalâa edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan, Bütçe Ko
misyonundaki beyanında Teşkilât Kanununun 
Amerika'da organizasyon ve metot tahsili yapmış 
iki müfettiş ile yüksek dereceli iki memurun ka
tıldıkları bir komisyonca hazırlanmış olduğunu 
ifade etmiştir. Ümidederiz ki, hazırlanmış bulu
nan kanun tasarısında kıymet usulünü uygula
yan Batı devletleri gümrük teşkilâtlarına müte
nazır bir kuruluş derpiş edilmiş olsun. 

Bakanlık bütçesini inceliyen raportörler, ra
porlarının son kısmında yeni Teşkilât kanun tasa
rısına temasla : 

(İthalât, ihracat, milletlerarası transit, tu
rizm ve turistik işlemlerin tatbikini sağlıyan ve 
bunlara ait muameleleri yapan muayene memur
larının statüsü, Maliye Hesap Uzmanları Kuru
lun un kin e uygun bir duruma getirilecek, mer
kez ve taşra teşkilâtında yapılacak reorganizas-
yon ile görev, salâhiyet ve sorumluluklarını 
müdrik, işlerin emniyet ve süratle işlemesini te
mine muktedir vasıfta idare âmir ve memurla ri
na. sahibolunacaktır.) denilmektedir ki ; bu ifa
de ile, muayene ve diğer gümrük işlemleriyle 
muvazzaf muayene memurlarının kifayetsizliği, 
merkez ve taşra idare âmir ve memurlarının da 
ne halde bulundukları ikrar edilmiştir. Kaldı ki, 
27 Mayıs-İhtilâlinden sonra meslekî bilgisi, tec
rübesi ve liyakati gümrük camiasında herkesçe 
müsellem birçok kıymetli muayene memur ve 
başmemurlardan kayırma gayret ve zihniyetiyle 
hareket edilerek istifa ettirildikleri ve yerlerinin 
de doldurulamadığı bir hakikattir. Bilgi ve tec
rübesi bulunmıyan âmir ve memurların yukarda 
da izah ettiğimiz veçhile Gümrük Başmüdürlü
ğüne bağlı üç ayrı müdürlükte aynı cins ve ni
teliği haiz eşyaya üç ayrı şekilde ve nisbette is
tihsal Vergisi tahakkuk ettirildiği ve bu yüzden 
piyasada fiyat farkları doğduğu bir vakıadır. 

Ayrıca gümrük hudut kapılarında giriş ve 
çıkış muamelelerinin ifası esnasmd-a bâzı bilgisiz 

19 . 2 . 1963 O : 1 
ve kifayetsiz memurların vatandaşlara ve bilhas
sa memleketimize döviz getiren turistlere gös
terdikleri müşkülât acı bir hakikattir. Bunların 
lisan bilmemeleri de ayrı bir üzüntü mevzuudur. 
Memleket iktisadi hayatında mühim rolü bulu
nan Gümrük ve Tekel Bakanından sormak iste
riz. Bu mesele üzerinde önemle durmak ve dü
şünmek icabetmez mi? Meslekî bilgiyi, ihtisas 
ve tecrübeyi en çok gerektiren ve Devlet hak
larını korumakla görevli bu sınıf memurların 
yetiştirilmesini sağlıyacak ne gibi tedbirler dü
şünülmektedir1?. Burs verilen talebe adedi ne 
kadardır'? Tahsillerini ikmâl edip Bakanlıkta 
vazife almış kaç memur vardır. Vekâlet suretiyle. 
idare edilen İstanbul Giriş, İskenderun Giriş, İs
lâhiye, Uzunköprü, Bodrum, Zonguldak, Gür-
bulak müdürlükleriyle, Edirne ve Bodrum Mu-' 
hafa Müdürlüklerine asıl müdür bulunamayış 
sebepleri düşündürücü değil midir? Teşkilâtta 
lisan bilen memur adedi nedir? Ve bunlardan 
kaçı gümrük hudut kapılarında istihdam edil
mektedir?. 

Yine Sayın Bakanın Bütçe Komisyonundaki 
izahatından yeni Gümrük kanun tasarısının son 
şeklini aldığını ve Yüce Meclise sunulmak üze
re olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Fransa, Bel
çika ve İsviçre Gümrük kanunları esaslarına 
ve Türk #geleneklerine istinaden hazırlandığı 
bildirilen bu tasarının Ticaret Odaları ve mes
lek kurulları temsilcilerince de tetkik edilmiş 
olduğu ifade edildikten sonra, Bakan yeni tasa
rının ithalât, ihracat, milletlerarası transit, tu
rizm, posta yolu ile gelen veya yolcu beraberin
de getirilen hususi mahiyetteki zat ve hediye
lik eşya için ferahlatıcı hükümleri ihtiva ettiği
ni ve daha birçok kolaylaştırıcı hükümlerin de 
yer aldığını sözlerine ilâve etmiştir. Sayın Ba
kanın bu beyanından memnuniyet duymamak 
kabil değildir. 

Ancak, tasarının heyeti umumiyesi tetkik 
edilmedikçe memleketimizin ve günün şart, icap 
ve ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı hususun
da peşin mütalâa serd etmek mümkün değildir. 
Kanaatimizce mezkûr tasarı âzami derecede sııpl 
hükümleri ihtiva etmeli, kolaylık sağlayıcı zih
niyetle de tatbik edilmelidir. Ayrıca izahname, 
izahname repertuvarı ve şerh ikmal edilerek alâ
kalıların istifadesine imkân verilmelidir. Bu su
retle de idare ile mükellef arasındaki ihtilâfla-
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TÜM GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE 

 

 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 16.05.2016 tarihli ve 16062345 sayılı yazısı ekinde Genel 

Müdürlüğümüze intikal eden Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Ayhan TURNA ile Gümrük ve Ticaret 

Müfettiş Yardımcısı Cengiz SOYLU tarafından düzenlenen 02.05.2016 tarihli ve 101-B/16 sayılı 

İnceleme Raporunun "Değerlendirme ve Sonuç" bölümünde aşağıda maddeler halinde yer verilen 

hususlarda müteyakkız olunmasını teminen tüm Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 

Müdürlüklerinin bilgilendirilmesi ve idarelerinizce gerekli önlemlerin alınması istenilmektedir. 

Bu çerçevede mezkur raporda; "Gümrük Muhafaza KİM ekiplerince yürütülen ve eşyalardan 

numune alınmasını, firmaların depolarında arama yapılmasını gerektiren işlemlerin yapılması sırasında en 

az bir muayene memurunun aktif olarak yer alması gerektiği, bu sayede eşyanın vergiye esas olan nevi, 

cinsi ve mahiyetinin tespitinin daha sağlıklı olacağı, numune alma işleminin kaçak zannıyla el konulan 

eşyalar ile gümrük beyannameleri arasında illiyet bağı kuracak şekilde tamamlanmasının hayati önemde 

olduğu, bu sayede daha sonra yapılacak ek tahakkuka dair işlemlerin daha hukuki ve dayanakları sağlam 

bir yapıda olacağı düşünülmektedir. Muayene memurlarının bu tarz işlemlerdeki varlıklarının sadece 

tutanaklarda imzası olan ve Kaçak Eşyaya Mahsus Tespit Varakasını hazırlayan/imzalayan birimler 

olarak değil, daha etkin, katılımcı ve katkı sağlayıcı olmasının gerekli olduğu, olayın ve operasyonun 

heyecanı ve ivediliği yüzünden gümrük tekniğinin kalbi olan eşya ve eşya-beyanname bağlantısının 

kaçırılmaması noktasında azami hassasiyet gösterilmesinin gerekli olduğu, 

İkinci olarak, yapılan arama, numune alma, elkoyma gibi işlemlerde ve buna ilişkin tutanaklar 

hazırlanırken, sadece bu işlemlerin yerine getirildiğine dair usuli bilgi ve ifadelerle yetinilmemesi, 

sözkonusu numunenin veya kaçak şüphesine konu eşyanın hangi beyannamelerle ilişkili olduğuna dair 

somut, net ve olay bazlı ifadelere yer verilmesi, yani, çok sayıda işlem ve genel sonuçlar yerine az sayıda 

işlem ve net sonuçlar şeklinde bir çalışma usulünün edinilmesinin uygun olacağı, nitekim, 5607 sayılı 

Yasanın 20. Maddesi b fıkrasında tutanakların olay ve kanıtları, eşya, taşıma araçları hakkında ayrıntılı 

bilgileri kapsaması gerekliliğine değinilmiş olup bu hususa daha fazla dikkat edilmesinin önemli olduğu, 

Üçüncü olarak, inceleme ve soruşturmaya asli dayanak teşkil eden tutanaklar arasında 

tutarlılığın sağlanmasının, olayın bütünlüğünün bozulmamasının büyük önem taşıdığı, aksi halde, aynı 

olguyu açıklamak üzere birbirine çok yakın tarihler arasında düzenlenen tutaklarda farklılıklar ve 

tutarsızlıklar bulunması halinde kamu haklarının hem idari hem de adli merciler karşısında gereğince 

savunulmasının güçleşeceği, 

Dördüncü olarak, kaçakçılık takibine dair kurgunun ve suçun ortaya çıkarılmasına ilişkin 

sistematiğin doğru olarak takip edilmesi ve tamamlanmasının beklenmesinin uygun olacağı, 

beyannamelerin kalemleri arasında yapılan oynamaların bir tane somut örnekle ve bağlayıcı bir işlemde 

bulunulduktan sonra ortaya çıkarılması halinde, sözkonusu fiillere kalkışanların çeşitli defileri ileri 

sürmelerinin önüne geçilebilmesinin mümkün olacağı, yapılan inceleme/soruşturma ve operasyon 

sırasında nakıs kalmış pek çok örnek ve olay yerine, tamamlanmış sadece bir olayın tepit edilerek ortaya 

çıkarılmasının daha sonuç doğurucu, idarenin ve adli makamların elini kuvvetlendirici bir mahiyet 
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arzettiği, bu bakımdan, taşra Gümrük Muhafaza KİM ekiplerinin kaçakçılık suçlarının takibine yönelik 

usul ve tekniklerinin geliştirilmesinin uygun olacağı,  

Beşinci olarak, bir kaçakçılık olayıyla ilgili olarak bir inceleme ve soruşturma yürütülürken 

olayın Gümrük Kanunu ve/veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu boyutlarının ayrıştırılması, bu konuda 

taşra ekiplerinin temyiz ve tefrik kabiliyetlerinin arttırılması, KMK boyutu devam eden bir olayla ilgili 

olarak gümrük boyutu aşamasındayken KMK’ya göre işlem talep edilmemesi, bu bakımdan taşra kaçak 

istihbarat birimlerinin gümrük tekniği ve akabinde kaçakçılık tekniği açılarından hem genel hem de 

dönemsel eğitimlere tabi tutulmasının uygun olacağı" hususlarına yer verilmiştir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

 

Hasan Oktay DUYGUN 

Bakan a. 

Daire Başkanı 
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