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T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne 

 

 

 Gümrük laboratuvarlarının faaliyetleri hakkında yönetmeliğin 6.maddesi 1) a-b maddelerinde 

belirtildiği üzere Gümrük laboratuvarlarının görevleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir; 

             a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanması bakımından eşyanın mahiyetinin ne 

olduğunu laboratuvar tahlili ile tayin etmek ve gümrük tarife istatistik pozisyonunu (GTİP) tespit 

etmek, 

             b) Dış ticaret mevzuatının koyduğu kayıtlar gereği, yasaklama ve kısıtlama hükümlerinin 

uygulanması bakımlarından eşyanın mahiyetinin ne olduğunu laboratuvar tahlili ile tayin etmek, 

olarak ifade edilmektedir.  

Bilindiği üzere laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşyanın niteliği ve tahlile gönderilmesine ilişkin 

esaslar Gümrük Yönetmeliğinin 196.maddesinde hükme bağlanmıştır. 

Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya gümrük beyannamesi tescil işlemlerinden sonra tahlil 

işlemleri gerçekleşmekte ve özellikle kimyasal ürünler gibi bazı ürün grupları ancak tahlil 

sonucunda GTİP tespiti yapılabilmektedir. Bu nedenle gümrük beyannamesinde beyan edilen 

eşyanın GTİP’i ile tahlil sonucu tespit edilen, GTİP’i farklı olması halinde mükelleflerin ve 

üyelerimizin yüksek miktarlarda idari para cezaları ve hatta adli cezalarla karşılaştığı 

malumlarınızdır.  

Gümrük Yönetmeliği 181.maddesine göre yürürlükteki mevzuat uyarınca ilgili gümrük rejimleri 

kapsamında Türkiye’ye ithali öngörülen her türlü izin veya uygunluk belgesine tabi eşyaya ilişkin 

yetkili kurumlarca yapılacak kontroller, ithale konu eşyanın kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu 

güvenliği, insan, hayvan ve bitki sağlık ve hayatlarının korunması açısından taşıyacağı muhtemel 

riske göre; Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde veya gümrük beyannamesinin tescil işlemi 

öncesinde ya da gümrük yükümlülüğünün sona ermesinden sonraki aşamalardan yalnızca birinde ve 

gümrük idaresinin koordinasyonunda yapılmaktadır. 

Gümrük Yönetmeliği 201. Maddesinde laboratuvar tahlillerinin gümrük laboratuvarında yapılması 

esas olmakla birlikte, Gümrük Laboratuvarları dışındaki akredite laboratuvarlara da tahlil 

yaptırılabilmektedir. Tahlilde alınan sonuçların ithalinde süreklilik bulunan, göndericisi, alıcısı ve 

menşei aynı eşyanın, özelliklerini belirleyici belgelerinin de ve bu beleler ile eşya üzerinde bulunan 

ayrıt edici ibarelerde farklılık bulunmaması halinde Gümrük Yönetmeliği 196. Maddesinin 2. 

Fıkrasının (b) bendine göre tahlil raporunun emsal olarak kabul edilebilmesi, GTİP ve İthal 

aşamasında alınacak izin belgelerinin tespiti açısından mükellefçe talep edilmesi halinde özet beyan 

aşamasında eşyanın Laboratuvar tahliline tabi tutulması, alınacak sonuçlarında daha sonraki rejim 

beyanlarında da kullanılması yönünde düzenleme yapılmasının gümrük işlemlerinde yaşanması 

muhtemel zaman kaybı ve cezai işlemleri önleyeceği mütalaa edilmektedir. 

http://www.agm.org.tr/
http://www.bugumder.org/
http://www.igmd.org/
http://www.izmgmd.org.tr/
http://www.mergumder.org.tr/


      

www.agm.org.tr     www.bugumder.org       www.igmd.org       www.izmgmd.org.tr      www.mergumder.org.tr 

 

 

Konunun makamlarınızca değerlendirilmesini takdir ve tensiplerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla,   

                                                     
Aslıhan ÇELEBİ     Orhan KATTAŞ 

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği   Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı    Yönetim Kurulu Başkanı 

                                                     
Serdar KESKİN     Taşkın DALAY 

     İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği             İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği 
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