
 

 

Tarih  : 22.07.2022                                                                                           76591984 - 22.07.2022 

Sayı    : AGM-BŞK / 1214 

Konu  : Mesai Dilekçesi Hak. 

 

T.C. TİCARET BAKANLIĞI 

ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

ANKARA  

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 06.12.2021 tarih ve 69747502 sayılı Fazla Mesai Programı - Pilot 

Uygulamaya Geçiş konulu yazılarının 1.maddesi Fazla mesai ücretlerinin peşin olarak ödenmesi 

(İhracat beyannamesine/TIR karnesine/ihracat refakat belgesine ait ödenmiş statüde bir fazla mesai 

başvurusunun bulunmaması halinde, gümrük işlemleri sistem tarafından ilerletilmeyecektir.) 

hükmündedir. 

Mesai saatleri dışında yapılması istenilen işlemlerde, üyelerimiz yaptıkları Gümrük beyannameleri ile 

ilgili fazla mesai ve yolluk ödemelerini peşin olarak yapmaktadırlar. 

Gümrük Beyannamesi işlemleri tamamlandıktan sonra, eşyanın taşınmasından sorumlu olan nakliye 

firmaları yetkilerinin olmadığını bahane ederek, TIR karnesi ve ihracat refakat belgesi için de fazla 

mesai taleplerinin gümrük müşavirleri tarafından yapılmasını istemektedirler. Bu nedenle, İhracat 

beyannamesinin gümrük işlemleri mesai saatleri içinde tamamlanmış olsa bile, nakliye firmalarının 

sorumluğunda olan TIR karnesi ve ihracat refakat belgesi mesai işlemleri için üyelerimiz gümrükte ya 

da ofislerde personellerini mesai saatleri dışında çalıştırmak zorunda kalmaktadır. 

Ayrıca, bir beyannameye bağlı sayıca çok fazla TIR karnesi ve ihracat refakat belgesi olabilmekte ve 

her bir TIR karnesi ve ihracat refakat belgesi için gümrük müşavirleri tarafından ayrı ayrı fazla mesai 

talebi verilmekte, gümrükten onaylatılmakta ve peşin olarak ödemesi yapılmaktadır. 

Özellikle fazla mesai taleplerinin yoğun olduğu günlerde, üyelerimiz kendi sorumluluklarını 

tamamlamalarına rağmen fazla mesai talebinde bulunabilmek için uzun saatler gümrükte veya 
ofislerde bekleyerek mağdur olmaktadırlar.  

Üyelerimizin mağduriyet yaşamaması için taleblerimiz; 

- Nakliye firmalarının sorumluluğunda olan TIR karnesi ve ihracat refakat belgesi 

işlemlerinin mesai saatleri dışında yapılması halinde fazla mesai taleplerinin nakliye 

firmaları tarafından verilmesi, 

- Gümrük müşavirleri tarafından beyanname  işlemleri için fazla mesai talep edilirken 

eklenecek sekme ile çıkış yapacak araç sayısınca TIR karnesi ve ihracat refakat belgesi 

için de fazla mesai talebi verilebilmesinin sağlanması, 

Hususlarında düzenleme yapılması için gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederiz. 
 

Saygılarımızla. 

 

GM. Aslıhan ÇELEBİ 

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı 


