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SAYIN ÜYEM İZ 
 

 
Adana Gümrük Müdürlüğü’nden alınan 4519 sayılı yazıda; 

 
“Bilindi ği üzere 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221. Maddesi "Yolcuların ve taşıl 

araçlarının giriş ve çıkışlarına ait işlem dışında, yükleme ve boşaltma ile her türlü gümrük 
işlemlerinin normal çalışma saatleri içinde yapılması gerekir .Ancak, bu saatler dışında veya tatil 
zamanlarında hizmet talebinde bulunulduğunda, yazılı olarak yapılacak bu talep, işin yapılacağı 
gümrük idarelerince yerinde görülürse, gerekti önlemler alınmak ve çalışacak personelin fazla 
çalışma ücreti ve varsa hak sahihine ödenecek kanunî yollukları karşılığı tutarlar, talep sahipleri 
tarafından ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılmak koşuluyla kabul edilir. Fazla çalışma 
ücretinden yararlanan personel, bu suretle kendilerine verilecek işleri yapmakla görevlidir ” 
hükmüne amirdir. 
 

Ancak, Adana Gümrük Saymanlık Müdürlüğü hafta içi saat 16.00'dan sonra ve hafta sonu 
Cumartesi günü fazla mesai çalışması yapmadığından, belirtilen saatlerde Saymanlık 
Müdürlüğünce yürütülen işlemlerde özellikle gümrük vergileri, damga vergisi, mesai ve yolluk 
tahsilatı yapılamamaktadır. İşlemlerin aksamaması ve sızlanmalara sebebiyet verilmemesi için 50İS 
sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 61. Maddesi uyarınca mesai saatleri dışında, 
gümrük vergileri, damga vergisi, mesai ve yolluk tahsilatının sadece GÜMKART uygulaması ile 
tahsil edilmesi amacıyla mutemet tayin edilmiştir. 
 

Bu nedenle yukarıda da belirtildiği üzere 05.01.2015 tarihi itibari ile mesai saatleri dışında 
(hafta içi saat 16.00-18.00 / hafta sonu saat 13.00-15.00 arası) gümrük vergileri, damga vergisi, 
mesai ve yolluk tahsilatının sadece GÜMKART ile tahsil edilmesi amacıyla memur görevlendirilmiş 
olup. (görevlendirilen memurlarca hiçbir şekilde nakit para tahsilatı yapılmayacaktır.) anılan 
tarihten itibaren 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221. Maddesi uyarınca mesai ve yolluk 
ücretlerinin peşin tahsil edileceğinin tüm üyelerinize duyurulmasını rica ederim” denilmektedir. 

 
 

Bilgilerinize Rica Olunur.      
   
 

   Ümit SARI 
Genel Sekreter Yrd. 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:12830073520141229163311. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
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