
 

 

GÜMRÜK MEVZUATINDA “HAFTA” OLARAK BELİRLENEN SÜRELER 
 

HAFTA 

Süre hafta veya ay olarak belli edilmiş ise; başladığı 
güne son hafta veya ayda tekabül eden günün mesai 
saati bitiminde sona erer. Sürenin bittiği ayda tekabül 
eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün mesai saati 
bitiminde sona erer. 

14/2. GK 

HAFTA 

Hesaplanmış referans tutarı veya referans tutarın 
hesaplanması için, en az bir hafta 
içinde gerçekleştirilecek transit işlemi adedi ve her 
transit işlemi kapsamında taşınacak eşyanın türü, ağırlığı 
ve kıymetine, 

229/a GY 

HAFTA 

Birden fazla eşya türü için yapılan başvurularda, en az 
bir hafta süresince transit rejimine tabi tutulacak her bir 
eşya için üçüncü fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak 
referans tutarlarının toplamı esas alınır. 

229/4 GY 

HAFTA 
Posta idaresi gümrük adına tahsil ettiği paraları en geç 
bir hafta içinde, tahakkuk belgelerine dayanan bir liste 
ile gümrük veznesine alındı karşılığında öder. 

462/3 GY 

HAFTA 

Gümrük müşavirleri; şahıslarına ve şirketlerine ait ibrazı 
zorunlu izin belge numarası, şirket adı, imza sirküleri, 
ticaret sicil gazetesi vb. bilgi ve belgelerde değişiklik 
olması halinde bunları bir hafta içinde gümrük 
müşavirleri derneklerine bildirirler. Söz konusu bilgi ve 
belgeler dernekler tarafından en geç bir hafta 
içerisinde ilgili başmüdürlüğe gönderilir. Değişiklik 
olmayan hallerde ise durum her yılın ikinci ayı 
içerisinde bir yazı ile gümrük müşavirleri dernekleri 
vasıtasıyla bağlı bulunulan başmüdürlüğe bildirilir. 

563 GY 



 

 

HAFTA 

Gümrük müşavirleri yanlarında çalışan müşavir 
yardımcıları ve stajyerlerin görevden ayrılmaları 
halinde, bunlar için ilişik kesme belgesi düzenler ve 
yanlarında çalışmaya başlayacaklardan da bu belgeyi 
arar. İlk defa göreve başlayacak gümrük müşavir 
yardımcıları ve stajyerler bu hükmün dışındadır. 
Müşavir yardımcıları ve stajyerlerin göreve başlama ve 
ayrılmaları, ilgili gümrük müşaviri tarafından bir hafta 
içinde gümrük müşavirleri derneğine, bu dernek 
tarafından da bir hafta içinde bağlı bulunulan gümrük 
ve muhafaza başmüdürlüğüne yazı ile bildirilir. Söz 
konusu bildirimlere sigorta müdürlükleri tarafından 
onaylanmış sigortalı işe giriş bildirgesinin bir örneği 
eklenir. Stajyerlik ve gümrük müşavir yardımcılığı için 
gerekli bir ve iki yıllık sürelerin hesaplanmasında 
sigortalı olarak işe başlama tarihi ve sigortalı olarak 
çalışılan süre dikkate alınır. 

563 GY 

HAFTA 
Hafta içi uygulanan fazla çalışma saat ücreti ile hafta 
sonu uygulanan fazla çalışma saat ücreti arasında ayırım 
yapılmaz.   

BKK 

HAFTA 

Tezkiye edilen firmaların bilgileri, TIR/Transit Takip 
Programı ile uluslararası TIR veri tabanına girilir ve 
Yetkilendirme Formu Örneği (MAF) ile bir hafta içinde 
TIR Yürütme Kuruluna gönderilir. Ayrıca tezkiye edilen 
firmalar Müsteşarlık internet sitesinde yayımlanır 

10/4. TIR TEBLİĞ 

HAFTA 

Tezkiye edilmiş firmalara ait bilgiler ile firmaların adres, 
unvan ve ortak değişiklikleri, kefil kuruluş tarafından 
tutulur, bu bilgiler yazılı ve/veya elektronik ortamda 
Genel Müdürlüğe bildirilir. Adres ve unvan 
değişiklikleri Genel Müdürlükçe gümrük idareleri ile 
ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir, bu bilgiler, 
TIR/Transit Takip Programına girilir ve Yetkilendirme 
Formu Örneği (MAF) ile bir hafta içinde TIR Yürütme 
Kuruluna gönderilir 

10/5. TIR TEBLİĞ 

 



 

 

HAFTA 

Tezkiye iptalleri Genel Müdürlükçe ilgili firma, gümrük 
idareleri, kefil kuruluş ile ilgili diğer kurum ve 
kuruluşlara bildirilir. Firma bilgileri TIR/Transit Takip 
Programı ile uluslararası TIR veri tabanından silinir. 
Ayrıca, bu durum Yetkilendirme Formu Örneği (MAF) 
ile bir hafta içinde TIR Yürütme Kuruluna bildirilir. 

11. TIR TEBLİĞ 

 


