
 

 
Sayı  : 2017/285                                                                                                       İstanbul, 31.05.2017 
Konu  : Antrepolarda Mesai Ücreti Talebi 
 

   
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ANKARA  
 
İlgi: a) 23 Aralık 2016 tarihli ve 2016/23 sayılı Genelge. 
       b) 17 Haziran 2010 tarihli ve B.02.1.GÜM.0.19.00.161.03.02 sayılı yazınız. 
 
İlgi (a)’da kayıtlı Genelge ile antrepolarda esas olarak Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin görev yapacağı 
belirtilmiş ve bölgelerde yeterli sayıda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olmaması veya bölge 
müdürlüklerince gerekli görülmesi halinde Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Yetkilendirilmiş Gümrük 
Müşavirleri’nin yanı sıra memur görevlendirmesi de yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bahse konu mevzuat 
düzenlemeleri uyarınca gümrük idarelerinin büyük bir kısmında antrepolarda Yetkilendirilmiş Gümrük 
Müşaviri’nin yanı sıra memur görevlendirilmesi uygulamasına da son verilmiş bulunulmaktadır.  
 
Gümrük işlemleri tamamlanmış olup da antrepo beyannamesi ile mesai saatleri dışında antrepolara yük 
boşaltmak isteyen araçların Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri nezaretinde tahliyesi ve/veya ithalat işlemleri 
tamamlanarak gümrük yükümlülüğü sonlandırılmış olan eşyaların antrepolardan mesai saatleri dışında yine 
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri nezaretinde teslimi/çıkarılması ile ilgili olarak antrepoda herhangi bir memur 
görevlendirmesi olmamasına rağmen bu şekilde mesai saatleri dışında yapılan çalışmalar için bazı gümrük 
idarelerince veya Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından fazla mesai ücreti talep edilmektedir. 
 
Diğer taraftan antreponun adres değişikliği dolayısıyla antrepodaki eşyanın yeni adresteki antrepoya 
taşınması sebebiyle görevlendirilen refakat memurlarına yatırılan yolluk ücretine ilave olarak başka herhangi 
bir memur görevlendirilmesi yapılmadığı halde ayrıca antrepo mesai ücreti adı altında yine saat başına mesai 
ücreti talep edilmektedir. 
 
İlgi (b)’de kayıtlı yazıda ise yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yasal çalışma süresinin aşılması 
durumunda gümrük mevzuatına göre ücret talep edilmemesi gerektiği bildirilmiştir. 
 
Yukarıda izah edildiği üzere işlemleri Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından yürütülen ve herhangi bir 
şekilde gümrük memuru görevlendirilmeyen antrepolarda gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın 
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri nezaretinde antrepoya tahliyesi veya antrepodan teslimi/çıkarılması 
amacıyla mesai saatleri dışında yapılacak çalışmalar için memur görevlendirmesi yapılmamış olan 
antrepolarda gümrük idarelerince idarelerince 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 inci maddesi kapsamında  
herhangi bir şekilde mesai ücreti alınmaması ve bu konuda tüm gümrük idarelerince yeknesak bir uygulama 
yapılmasının sağlanması hususunu görüş ve tensiplerinize arz ederiz.  
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