
FĠKĠR VE SANAT ESERLERĠNĠN GÜMRÜKLERDE KORUNMASI  

 

 

1. GĠRĠġ; 

 
Çağımızın gelişen ticaret anlayışıyla küreselleşmenin de verdiği etki ile dünya ticareti 

önemli bir ivme kazanmış ve ulusların birbirleri ile özgür ve rahat bir biçimde ticaret 

yapabilmeleri amacıyla uluslar arası bir çok anlaşma aktedilmiştir. Dünya Ticaret 

Örgütü‟nün kuruluş amaçlarının başında da bu ülküyü gerçekleştirebilmek gelmektedir. 

Gelişen dünya ticareti ile birlikte dünya milletlerinin gelişimi ve refahı için gümrüklerin 

kaldırılması gerektiği yolundaki görüşlere rağmen dünyada tam anlamıyla global bir pazar 

oluşmaması, üreticilerin haklarının korunması bakımından bu tip bir yaklaşımın günümüz 

dünyası için kabul edilemez olduğu yönünde de karşı görüşler ileri sürülmüştür. Aynı 

durum Fikri Hukuk açısından da geçerlidir. Hakkın tükenmesi ilkesinin dünyanın bir 

yerinde piyasaya sürülmüş her fikri ürün için geçerli olması ve bu konuda düzenlemeler 

yapılması gerektiği yönünde görüşler bulunsa da, yukarıda da belirtildiği üzere dünyada 

tam anlamıyla etkin bir global pazarın oluşmaması nedeniyle bu durumun üretici firmalar 

bakımından yarardan çok zarar getireceği ileri sürülmektedir ki bugün baskın olan görüş 

budur. Gerçekten de fikri bir ürünü üreten üreticinin ya da o hakkı devralmış olan kişinin, 

hakkına tecavüz eder bir şekilde üretilmiş ürünün piyasaya çıkmasını önlemeleri ile ilgili 

olarak dünyanın bir çok ülkesinde benzer düzenlemeler yer almaktadır. Bu 

düzenlemelerden birisi de ürün henüz ülkede serbest dolaşıma girmeden gümrük bölgesi 

içerisinde alınabilecek önlemlerdir. Çünkü ürünün gümrükten geçerek serbest piyasada 

dolaşıma girmesinin veya yurt dışına ihracının önlenmesi, ürün hakkında bu aşamadan 

sonra gerekli tedbirlere başvurulmasının yaratacağı zorluk karşısında alternatif bir çözüm 

sunmaktadır. Bugün fikir ve Sanat ürünlerinin ithalinde ve ihracında ne gibi hukuki 

tedbirlerin isteneceği, hangi yollara başvurulacağı hususu gerek hukukçular ve gerekse 

gümrük işlemleri ile yakınen ilgilenen uygulamacılar tarafından yeterince 

bilinmemektedir. Aynı zamanda gümrük işlemleri ile ilgilenen uygulamacıların konuya 

uzak olmaları açısından ithal olunan ürünün bir fikir ve sanat ürünü olup olmadığı 

konusunda da tereddütler yaşanmaktadır. Bu nedenle konuyu net bir şekilde irdelemek, 

yaşanan ve ileride yaşanılması muhtemel sorunlara çözüm yolları getirebilmek amacıyla 

hem hukukçu meslektaşlarımız hem de gümrük işleri ile ilgilenen gümrük müşaviri veya 

devlet kademesinde gümrük memuru olarak çalışan kişilerin aydınlanması amacıyla böyle 

bir çalışma kaleme alınmış bulunmaktadır.    

 

 

2. FĠKĠR VE SANAT ESERLERĠ KANUNUMUZA GÖRE ESER 

KAVRAMI VE TÜRLERĠ 

 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzun 4630 sayılı yasa ile değişik 1/B 

maddesine göre eser “Sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat,musiki güzel 

sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir” 

denmektedir.  

 

O halde yukarıda belirttiğimiz tanımdan sayılan fikir ve sanat mahsullerinden eser 

sahibinin hususiyetini taşıyanların eser vasfına haiz olacağını anlamaktayız. Yani 

kanunumuza göre bir fikir ve sanat mahsulünün eser olarak kanunumuza göre kabul edilip 

koruma altına alınabilmesi için; 



 

 Eser sahibinin hususiyetini taşıması ve 

 Kanunda sayılması gerekmektedir. 

 

Yukarıda sayılan şartlardan da anlaşılacağı üzere eser vasfına haiz olma şartları sınırlıdır. 

Eser sahibinin hususiyetini taşıyan ve 5846 sayılı Kanun‟da sayılan şeyler eser olarak 

nitelendirilebilir. Kural olarak bir fikre haiz olmasına rağmen yukarıda sayılan şartlar 

altında eser vasfına sahip olmayan şeyler 5846 sayılı Kanun lafzı altında korunmayacaktır. 

Bunda amaç sadece toplumun kültürünün ve bilgi seviyesinin gelişimine yardımcı olacak 

şeylerin korunma altına alınmak istenmesi bu vasfa haiz olmayan şeylerin koruma dışı 

tutulmasıdır. Aksi takdirde rasgele meydana getirilen ve toplumun kültürü ve bilgi 

dağarcığına bir katkıda bulunmayacak fikri ürünlerin korunması hem çok zor hem de 

gereksiz olacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere kanunun 1/bhükmüne göre, eser niteliğinin tespitinde biri 

esasa, diğeri şekle ilişkin iki şarta yer verildiği görülmektedir.  

Sahibinin Özelliğini TaĢımak 

Bir fikir ve sanat ürünün eser sayılabilmesi için esasa ilişkin şart, onun sahibinin özelliğini 

taşımasıdır.  

Eserin bağımsız bir fikri çalışma ürünü olması, kendisinden önce yaratılan diğer 

eserlerden istifade edilmeyeceği anlamına gelmez. Ancak bu istifade edilen, başkasının 

eserini gaspa veya kendine mal etmesine varacak ölçüde olmamalıdır. Önemli olan bu 

istifadenin yanı sıra, eser sahibine atfedilebilecek “az çok bağımsız bir fikri emeğin” 

bulunup bulunmamasıdır.  Eserin yaratıcı gücünü yansıtması da, eserde daha önce 

duyulmamış veya görülmemiş mutlak bir orijinalite bulunması anlamına gelmez. Bazı 

fikir ve sanat eserlerinde, eserin taşıdığı özellik sebebiyle sahibinin derhal fark edilmesi 

mümkündür, fakat hukuki himaye yalnızca bu eserlerle sınırlı tutulamaz; aksi halde 

kanunun uygulama alanı çok daraltılmış olur. Nitekim bazı eserlerde, sözlüklerde, 

haritalarda, içtihat dergileri ve benzerlerinde eser sahibinin özelliği, kullanılan bilimsel ve 

teknik malzeme arasında kaybolur. Buna rağmen bu tarz eserlerde beliren fikri emeğin 

korunması gerektiği şüphesizdir ve “sahibinin  özelliğini taşıma” şartı var olduğu ölçüde, 

bunlar da eser sayılırlar.
1
 

Kanunda Sayılan Eser Kategorilerinden Birine Dahil Olmak 

Bir fikir ve sanat ürünün eser sayılabilmesi için yukarıda belirtilen sahibinin özelliğini 

taşıma şartı yanında 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu‟nda sayılan eser 

kategorilerinden birine dahil olması gerekmektedir. 

5846 Sayılı fikir ve Sanat Eserleri Kanunu‟nun 1 inci maddesinde fikri ürünün 2 ile 5 inci 

maddeler arasında sayılan eser kategorilerinden olması gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Doktrinde aşağıda sayılı gruplar içerisinde sayılan fikir ve sanat eserlerinin sınırlayıcı 

nitelikte olmadığı, yeni vasıfta bu gruplardan birine girebilecek türde yeni eserlerinde her 

zaman yaratılabileceği ifade olunmaktadır. 

Kanunda gösterilen eser kategorileri şunlardır: 

  1-     İlim ve Edebiyat Eserleri (md. 2) 

  2-     Musiki Eserleri (md. 3) 
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  3-     Güzel Sanat Eserleri (Md. 4) 

 4- Sinema Eserleri (Md.5) 

 5- İşlenmeler ve Derlemeler (Md. 6) 

 

Görüldüğü üzere müzik eserleri iş bu kanunun 3. maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Kanunda eser türleri yukarıda sayılan gruplar altında alt gruplara ayrılmakta ve bunlarda 

kanunda sayılmaktadır. Doktrinde baskın olan görüş bu saymanın sınırlı olmadığıdır. Eser 

grup ve alt grupları aşağıda sayılmıştır. 

 

I- İlim ve Edebiyat Eserleri (Md.2) 

 

l.Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade edilen 

bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla 

bunların hazırlık tasarımları; 

2.Her nevi rakıslar, yazılı koreografi eserleri, Pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne 

eserleri; 

3.Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi 

haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topografya' ya ait maket ve 

benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, 

çevre ve sahne tasarım ve projeleri. 

II- Musiki Eserleri (Md.3) 

 

Musiki eserleri, her nevi sözlü ve sözsüz bestelerdir 

 

III- Güzel Sanat Eserleri (Md.4) 

 

1. Yağlı ve sulu boya tablolar, her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel 

yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş ağaç veya 

diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler kaligrafi, serigrafi. 

2. Heykeller, kabartmalar ve oymalar. 

3. Mimarlık eserleri. 

4. El işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile tekstil, moda 

tasarımları. 

5. Fotografik eserler ve slaytlar, 

6. Grafik eserler, 

7. Karikatür eserleri, 

8. Her türlü tiplemelerdir. 

 

IV. Sinema Eserleri (Md.5) 

 

1.Her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya 

2.Günlük olayları tespit eden filmler veya  

3.Sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik 

veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz,  birbiriyle  ilişkili  hareketli  

görüntüler dizisi, 

 

sinema eseridir.  



 

V. İşlenmeler ve Derlemeler (Md.6) 

 

Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu eserlere nispetle müstakil 

olmayan ve aşağıda başlıcaları yazılı fikir ve sanat mahsulleri işlenmedir; 

 

1.Tercümeler; 

2.Roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin bu sayılan nevilerden bir 

başkasına çevrilmesi; 

3.Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin film haline sokulması veya filme 

alınmaya ve radyo ve televizyon ile yayıma müsait bir şekle sokulması; 

4.Musiki aranjman ve tertipleri; 

5.Güzel sanat eserlerinin bir şekilden diğer şekillere sokulması; 

6.Bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan eserlerinin külliyat haline konulması; 

7.Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde seçme ve toplama eserler tertibi. 

8.Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde 

yayımlanmaya elverişli hala getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan 

alelade transkripsiyonlarla faksimileler bundan müstesnadır.); 

9.Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi yahut kısaltılması. 

10.Bir bilgisayar programının uyarlanması, düzenlenmesi veya her hangi bir değişim 

yapılması. 

11.Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip 

derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri 

tabanları. (Ancak, burada sağlanan koruma, veri tabanı içinde bulunan veri ve materyalin 

korunması için genişletilemez) 

 

Yukarıda anlatılanlara ilave olarak belirtmek isteriz ki Fikir ve Sanat Eseri tespit edilmiş 

olduğu materyalden ayrı bir özelliğe sahip bulunmaktadır. Yani örneğin bir CD üzerine 

tespit edilmiş bulunan bir müzik eseri tepir edilmiş olduğu CD materyalinden bağımsızdır. 

CD‟nin bir üçüncü şahısa satılması halinde müzik eseri üzerindeki eser sahibine ait olan 

mali ve manevi haklar, o CD‟yi satın alan şahsa geçmiş olmaz. Bu nedenle bir fikir ve 

sanat ürünü ihtiva eden materyalin kendisi değil, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanuna göre içinde bulunan fikir ve sanat ürünleri korunurlar. Bu nedenle gümrüğe gelen, 

müzik CD‟si, Plak, DVD, Oyun CD‟si gibi ürünler içlerinde yer alan fikir ve sanat 

ürünleri vasıtasıyla koruma altındadırlar. Buna mukabil içinde herhangi bir eser ihtiva 

etmeyen boş CD‟ler 5846 sayılı kanunun yukarıda arz etmiş olduğumuz nedenden dolayı 

korunması altında değildirler. İthalata konu 5846 sayılı kanunun kruması altında olan en 

önemli fikir ve sanat ürünlerinin başında CD, DVD veya diğer başka materyallere 

kaydedilmiş, her nevi müzik eserleri, sinema filmleri, bilgisayar programları, oyunlar 

(bunlar da bilgisayar programı olarak kabul edilmektedir.), kitaplar ve güzel sanat eserleri 

gelmektedir.   

 

3. GÜMRÜKTE ĠTHALAT VE ĠHRACAT PROSEDÜRÜ 

 
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu anlamında fikir ve sanat ürünlerinin sahip veya 

kullanıcılarının haklarına tecavüz teşkil eden yasal yollarla üretilmemiş ürünler hakkında  

gümrük bölgesinde  ne gibi tedbirlere başvurulacağı konusuna geçmeden önce gümrük 

bölgesine gelen malın serbest dolaşıma girmeden evvel gümrük bölgesinde geçireceği 

prosedürden bahsetmekte fayda bulunmaktadır. Dolayısıyla bir ürünün yurda girişini  



gümrük bölgesinde tedbiren önlemek isteyen hak sahiplerinin ürünün gümrük bölgesinde 

hangi aşamalardan geçerek serbest dolaşıma girdiği ve hangi aşamada Gümrük 

Kanununda sayılan tedbirlerin o ürüne uygulanabileceği hususunun açıklanması gerektiği 

kanaatine sahibiz. 

 

Öncelikle Gümrük Kanunu ve işlemlerinde kullanılan bazı tabirlerin ne anlama 

geldiklerinin kısa olarak tanımlanmasında yarar bulunmaktadır. 

 

3.1. Ġthalat Rejimi 

 

3.1.1. Genel Olarak 

 

İthalat genel olarak yurt dışında herhangi bir ülke veya bölgede üretilen bir ürünün 

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi içersinde serbest dolaşıma sokulması anlamını 

ihtiva eder. 

 

3.1.2. Bazı Önemli Kavram ve Terimler
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Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi: Türkiye Cumhuriyeti toprakları, kara suları, iç 

suları ve hava sahasının dahil olduğu bölge anlamını ihtiva eder.  

  

EĢya: Her türlü madde, ürün ve değer anlamına gelir. 

Gümrük idaresi veya idareleri: Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya 

tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim 

birimlerinin tamamı anlamındadır. 

KiĢi: Gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte 

yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığı 

anlamını ihtiva eder.   

Karar: Bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri de dahil olmak üzere, gümrük idaresinin, 

gümrük mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde 

hukuki sonuç doğuracak idari tasarrufu anlamına gelir.      

Serbest dolaĢımda bulunan eĢya: Türkiye‟nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalara ait 

hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye 

Gümrük Bölgesine giren eşya ile tümüyle Türkiye‟de elde edilen veya üretilen eşya 

anlamına gelir. 

Yükümlü: Gümrük  yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler anlamını 

ihtiva eder.   

EĢyanın gümrükçe onaylanmıĢ bir iĢlem veya kullanıma tabi tutulması: eşyanın, 

- Bir gümrük rejimine tabi tutulması, 

- Bir serbest bölgeye girmesi, 

- Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı, 
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- İmhası, 

- Gümrüğe terk edilmesi anlamındadır. 

Gümrük rejimi:  

- Serbest dolaşıma giriş rejimi, 

- Transit rejimi, 

- Gümrük antrepo rejimi, 

- Dahilde işleme rejimi, 

- Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, 

- Geçici ithalat rejimi, 

- Hariçte işleme rejimi, 

- İhracat rejimi kavramlarından birini ihtiva eder. 

Gümrük beyanı: Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine 

tabi tutulması talebinde bulunulması anlamına gelir. 

Beyan sahibi: Kendi adına beyanda bulunan kişiyi veya adına beyanda bulunulan kişi 

anlamındadır. 

EĢyanın teslimi: Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar 

doğrultusunda gümrük idareleri tarafından ilgilisine teslimi anlamını ihtiva eder.   

 EĢyanın Ticaretine ĠliĢkin Özel Hükümlerle BelirlenmiĢ Önlemler: Bir eşyanın 

ticaretine ilişkin olarak uluslar arası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükler ya da 

kanun, kararname, yönetmelik ve benzeri mevzuat çerçevesinde, ilgili kurumlarca 

belirlenmiş özel düzenlemeler anlamına gelir. 

  

Üçüncü Ülke: Avrupa Birliği üyesi ülkeler (bazı hallerde Türkiye‟nin Serbest Ticaret 

Anlaşması imzaladığı ülkeler) dışındaki bir ülke anlamındadır.  

  

 3.1.3. Ġthalat Rejiminde Malın Serbest DolaĢıma Girme Prosedürü
3
 

 

 

 

 

  

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya, girişinden itibaren gümrük gözetimine tabidir. 

Bunlar, yürürlükteki hükümlere uygun olarak gümrük idareleri tarafından denetlenir. 

  

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın, getiren kişi tarafından gecikmeksizin 

Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak belirlenen bir gümrük 

idaresine veya gümrükçe uygun görülen herhangi bir yere götürülmesi zorunludur. Bu 

zorunluluk, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinde sonra, taşıt değiştirilmesi 

halinde de geçerlidir. 
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Türkiye‟ye ithal edilmek üzere gümrük idaresine ya da gümrük idarelerinin belirlediği ya 

da uygun gördüğü yere gelen eşya, bunu Türkiye Gümrük Bölgesine getiren kişi veya 

yerine göre eşyanın gelişinden sonra taşımasını üstlenen kişi tarafından gümrüğe 

sunulması gerekmektedir. 

  

Eşyanın gümrüğe sunulması, Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresine 

ya da gümrük idaresinin belirlediği veya uygun gördüğü bir yere getirildiğinin gümrük 

idaresine sözlü olarak bildirilmesidir. 

  

Eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ilgili gümrük 

idaresine bir özet beyan verilmesi gerekmektedir. Eşya, bunu Türkiye Gümrük Bölgesine 

getiren kişi veya yerine göre eşyanın gelişinden sonra taşımasını üstlenen kişi tarafından 

sunulmalıdır. Eşyanın gümrüğe sunulması sözlü olarak yapılmakta, bu iş için yazılı bir 

form kullanılmamaktadır. Ancak, bu şekilde yapılan bir sözlü bildirim, gümrük idaresinde 

bu amaçla tutulan bir deftere kaydedilmektedir. Belirtmek isteriz ki; eşya gümrüğe 

sunulmadan diğer gümrük işlemleri yapılması mümkün değildir. 

  

 

  

 

Eşyanın gümrüğe sunulmasını müteakip, söz konusu eşya ile ilgili olarak eşyanın 

sunulduğu aynı gümrük idaresine eşyayı tanımlayan bir “özet beyan”ın verilmesi 

zorunludur. Özet beyanın, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın 

gelişinden sonra taşıma sorumluluğunu üstlenen kişiler ile bunlar adına hareket eden 

kişiler tarafından verilmesi zorunludur.  

  

Özet beyan, eşyanın tanımlanması için gerekli tüm bilgileri içeren ve önceden belirlenmiş 

bir şekli havi bir belgedir. Özet beyan, Gümrük Yönetmeliğin 10 no.lu ekinde yer alan 

form ile yapılır. Özet beyan yerine orijinal manifesto, konşimento, CMR, TIR Karnesi, 

CİM veya CİV gibi belgelerden biri de kabul edilir. Gümrük Müsteşarlığı, eşyanın teşhisi 

için gerekli ayrıntıları içeren ve uluslararası kabul gören diğer bir ticari veya resmi 

belgenin de özet beyan olarak kullanımına izin vermeye yetkilidir.  

  

Özet beyanın, eşyanın gümrüğe sunulmasını takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar 

ilgili gümrük idaresine verilmesi zorunludur. 

  

Özet beyan, bilgisayarlı gümrük idarelerinde bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla; 

Gümrük Yönetmeliğinin 10 no.lu ekinde yer alan örneğe uygun formun doldurulup 

imzalanması veya özet beyan yerine kabul edilen herhangi bir taşıma belgesinin 

(konşimento, CMR, TIR Karnesi vs.) gümrük idaresine ibraz edilmesi verilebilir. Bu 

usullerden en yaygın olarak kullanılanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla özet beyan 

verilmesidir.  

  

 

 

2- EĢyanın Gümrüğe Sunulması 

3-Gümrüğe Gelen EĢya Ġle Ġlgili Gümrük Ġdaresine Özet Beyan Sunulması 



 

 

 

  

  

Eşya bulunduğu taşıt araçlarından gümrük idarelerinin belirledikleri veya uygun 

gördükleri yerlerde söz konusu idarelerin izni ile boşaltılabilir. Gümrük idaresine özet 

beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari ya da resmi belge verilmeksizin taşıtlardan 

eşya boşaltılamaz. Ancak, eşyanın tamamen veya kısmen acilen boşaltılmasını gerektiren 

kaçınılmaz bir tehlikenin varlığı durumunda bu izin aranmaz. Bu gibi durumlarda en yakın 

gümrük idaresi derhal haberdar edilir. 

   

Gümrük idareleri, eşyanın ve bulunduğu taşıma araçlarının muayenesi amacıyla 

gerektiğinde eşyanın boşaltılmasını ve kapların açılmasını isteyebilir. 

   

Gümrüğe gelen eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 

kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde 

adlandırılır. Geçici depolanan eşya, gümrük idaresinin izni olmaksızın ilk konulduğu 

yerden kaldırılmaz; eşyanın kapları açılamaz ve yükümlüsü tarafından muayene edilemez. 

  

Geçici depolanan eşya, sadece gümrük idarelerinin uygun gördüğü yerlerde ve bu 

idarelerin belirlediği koşullarda depolanabilir. 

  

Gümrük gözetimi altındaki (yani geçici depola statüsündeki)  ithalat vergilerine tabi 

eşyanın, kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması halinde gümrük  

yükümlülüğü doğar. Bu fiili işleyen ve iştirak edenlerin, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 

Takibine Dair Kanun ve diğer kanunlardan kaynaklanan cezai sorumlulukları saklıdır. 

  

  

  

 

  

Bütün diğer gümrük rejimlerinde olduğu gibi, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen 

eşyanın serbest dolaşıma girişi talebi, yükümlünün gümrük idaresine beyanda bulunması 

suretiyle yapılmaktadır. Gümrük beyanı; yazılı olarak, sözlü olarak, bilgisayar veri işleme 

tekniği yoluyla veya eşya sahibinin bu eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutma isteğini ifade 

ettiği herhangi bir tasarruf yoluyla yapılabilir.  

 

Serbest dolaşıma girecek eşyanın sahipleri veya onların yerine harekete yetkili olanlar, 

beyanlarını doğru yapabilmek üzere, gümrük idaresinin yazılı izniyle geçici depolama 

yerine gelmiş eşyasını, geçici depolama yeri ve gümrük memurlarının gözetimi altında 

tartıp muayene edebilecekleri gibi, ticari mahiyette olmamak şartıyla numune  alabilir ve 

ekspertiz incelemesi yaptırabilir. 

 

Belirtmek isteriz ki; deniz yoluyla gelen ve geçici depolama yerine konulan eşya için, özet 

beyan verildiği tarihten itibaren 45 gün, diğer bir yolla gelen eşya ise 20 gün içinde 

serbest dolaşıma giriş rejimi için beyanda bulunulması zorunludur. Fakat antrepolarda 

bulunan eşya için beyanda bulunma açısından herhangi bir süre sınırı yoktur. 

 

 

4-EĢyanın BoĢaltılması ve Depolanması 

5-EĢyanın Serbest DolaĢıma GiriĢi Ġçin Asıl Beyannamenin Gümrük Ġdaresine 

Sunulması 



 

45 veya 20 günlük süreler içinde kendilerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 

kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya, herhangi bir adli veya idari 

takibata konu olmaması halinde gümrük mevzuatının tasfiye edilecek eşyaya ilişkin 

işlemlere dair hükümleri ve Tasfiye Tüzüğü hükümlerine göre tasfiye edilir. 

  

Eşya sahipleri veya temsilcileri tarafından beyanda bulunabilirler. Beyannameye 

düzenleyip imzalayan bu kişiler beyan sahibi sayılır. 

  

Bu şekilde düzenlenip imzalanan beyannameler ile bu beyannameler kapsamı eşya ve söz 

konusu eşyanın beyan edildiği serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin hükümlerin 

uygulanması için gerekli olan belgeler gümrük idarelerine yukarıda belirtilen kişiler veya 

gümrük müşavir yardımcıları tarafından verilir. Beyanın yukarıda belirtildiği şekilde, 

sadece mal sahipleri, dolaylı temsilcisi durumundaki gümrük müşavirleri veya şirketlerin 

kendi işlemlerine münhasır olmak üzere yetkili kıldıkları memurları tarafından yapılması 

esastır. Bilgisayar veri işleme tekniği ile de beyan prosedürü başlayabilir. Bilgisayar veri 

işleme tekniği yoluyla beyan çerçevesinde, beyanda bulunan kişilerin beyana ilişkin 

bilgileri bilgisayar veri tabanına girmesiyle beyanname tescil edilmiş olur ve o tarihten 

itibaren gümrük yükümlülüğü başlar.   

 

 

  

 

Gümrük idareleri, kendilerine ilgili kişilerce sunulan beyanın doğruluğunu araştırmak 

üzere; beyanname ile ilgili ve beyannameye ekli belgeleri kontrol edebilir ve 

beyannamenin içerdiği bilgilerin doğruluğunu araştırmak amacı ile beyan sahibinden diğer 

belgeleri de vermesini isteyebilir, eşyayı muayene edebilir ve ayrıntılı muayene veya tahlil 

amacıyla numune alabilirler. Tescilden sonra, yazılı beyanın doğruluğu, muayene 

memurları tarafından yapılacak fiziki muayene veya belge kontrolü yapmak suretiyle 

tespit edilir. 

  

Beyanın veri işleme tekniği yoluyla yapılmış olması halinde, BİLGE (Bilgisayarlı 

Gümrük Erişimleri) muayenenin belge kontrolü usulü ile mi yoksa fiziki muayene usulü 

ile mi ve kim tarafından muayene edileceğini otomatik olarak belirlemektedir. BİLGE 

yazılımı tescil edilmiş her 100 beyannameden yaklaşık 80‟ini belge kontrolü ile 

muayeneye, 20‟sini de fiziki muayeneye yönlendirir. Bu yönlendirme rast gele ve ithalatçı 

firma, eşyanın niteliği, eşyanın geldiği ülke vb. İle ilgili risk analizi sonuçlarına 

yapılmaktadır. 

  

Beyanın doğruluğunun belge kontrolü yapılmak suretiyle tespiti halinde, muayene 

memuru beyannamedeki bilgileri ve eklerini inceleyerek, tarife, kıymet, miktar, 

yasaklayıcı ve kısıtlayıcı önlemler ve duruma göre telafi edici vergi söz konusu ise, buna 

ilişkin belge kontrollerini yapacaktır. 

  

Fiziki muayene eşyanın,  dıştan muayenesi, sondaj usulü ile muayenesi, kısmen 

muayenesi ve tam tespit usulü ile muayenesi yöntemlerinden birisi ile yapılabilir. Eşyanın 

hangi  usulde fiziki muayeneye tabi tutulacağı muayene memurunca belirlenir. Muayene 

memurları, ithalat vergilerini tahakkuk ettirmek veya muaflık hükümlerini uygulamak 

veya Dış Ticaret Rejimi ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Kararları ile Gümrük 

Kanunu ve diğer kanunların hükümleri bakımından yapılacak işlemleri belirlemek 

6. Serbest DolaĢıma Girecek EĢyanın Gümrük Ġdaresince Muayene Edilmesi  

     



amacıyla, kapların cins, nev'i, marka, numara ve adetlerini, eşyanın vergiye esas olan 

ağırlık ve diğer ölçüleri ile cins, nev'i, nitelik, menşe ve kıymetinin tespitini kapsayacak 

şekilde eşyayı muayene ederler. 

 

Beyanname kapsamı eşyanın muayene edilmesi halinde, muayene sonuçları, muayene 

edilmemesi halinde ise, beyannamede yer alan bilgiler, eşyanın tabi olduğu gümrük rejimi 

hükümlerinin uygulanmasında esas alınır. 

  

Geçici depolama yerinde bulunan ve serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında beyanda 

bulunulan eşyanın gümrük işlemleri, deniz yoluyla gelenler için 45 gün, diğer yollarla 

gelenler için ise 20 gün içinde tamamlanmalıdır. 

  

Gümrük antrepolarında bulunan eşya için, serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin 

beyanname verilmesi halinde, gümrük işlemlerinin beyannamenin tescil tarihinden 

itibaren otuz gün içinde bitirilmesi gerekir. 

  

 

 

  

  

Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası 

önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve 

kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile mümkündür. 

  

Ticaret politikası önlemleri, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararının 4 üncü ve Gümrük 

Yönetmeliğinin 257 nci maddelerinde tanımlandığı şekilde dar anlamda değil, eşyanın 

ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş önlemler meyanında bir eşyanın ticaretine 

ilişkin olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükler ya da kanun, 

kararname, yönetmelik ve benzeri mevzuat çerçevesinde, ilgili kurumlarca belirlenmiş 

özel düzenlemeleri de kapsayacak şekilde geniş anlamdadır.     

  

Serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerinin 

uygulanması halinde, eşya serbest dolaşımda bulunan eşya statüsünü kazanır. 

  

Serbest dolaşıma girecek eşyanın teslimi, eşya için uygulanması gereken ticaret politikası 

önlemleri var ise bu önlemlerin uygulanmasına ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin 

ve diğer mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartına bağlıdır. 

  

3.2. Ġhracat Rejimi
4
 

 

3.2.1. Genel Olarak 

 

İhracat Rejimi 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre serbest dolaşımda bulunan eşyanın 

ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı 

rejim olarak tanımlanmıştır. İhracat yönetmeliğine göre ise ihracat; bir malın veya değerin 

                                                 
4
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yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı'na uygun şekilde fiili ihracatının 

yapılması ve Kambiyo Mevzuatı'na göre bedelinin (bedelsiz ihracat hariç) yurda 

getirilmesi veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışlardır. 

  

Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilecek eşya, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi 

ile yetkili gümrük idaresine beyan edilir. Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkacak eşyanın 

gümrük beyannamesine tabi olmayacağı hal ve şartlar Gümrük Yönetmeliğinde 

belirlenmiştir. 

  

İhraç eşyası, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve 

niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle 

Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi koşuluyla fiilen ihraç edilmiş sayılır. Bu durumda, 

ihraç eşyası üzerindeki gümrük denetimi sona erer.  

  

İhracatın bir çok çeşidi olmakla birlikte burada bunların sayılması ve açıklanması 

konumuzu aşar mahiyette olduğundan ele alınmamıştır. Ama belirtmek isteriz ki, 

ihracatçı, ihraç edeceği ürünle ilgili olarak hazırlamış olduğu gümrük beyannamesini ilgili 

ihracat birliğine onaylatarak gümrük idaresine başvurmakta ve böylece ihracat prosedürü 

başlamaktadır. 

   

3.2.2. Ġhracat Prosedürü 

 

 

  

4458 sayılı Gümrük Kanunu‟nun 150. maddesinde belirtildiği üzere Türkiye‟den kesin 

çıkarılacak eşyanın ilgili Gümrük İdaresine yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. İhracat 

işlemlerinde “Tek Tip Gümrük Beyannamesi” kullanılır. Türkiye Gümrük Bölgesinden 

çıkacak eşyanın gümrük beyannamesine tabi olmayacağı hal ve şartlar Gümrük 

Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Gümrük Beyannamesi ya doğrudan doğruya mal sahipleri 

veya kanuni mümessilleri  veya vekilleri tarafından düzenlenir. Gümrük beyannamelerinin 

tescili gümrüklerde tutulan deftere usulü dairesinde kayıt olunmak, üzerine kayıt sıra 

numarası, tarih ve resmi mühür konulması ile tamam olur. Gümrük beyannamesi ile 

birlikte ihracatın tipi, gönderilecek ülke ve gönderilecek ürünün çeşidine göre arz 

olunacak belgeler de gümrük idaresine sunulmak zorundadır. 

  

 

 

 

İhraç konusu malın tek tip gümrük beyannamesinde belirtilen hususlarla uygunluğunun 

tespiti için muayene edilmesi. İlgili Gümrük İdaresinde Beyanname üzerindeki bilgilerle 

belgeler karşılaştırılır ve bu aşamada ihraç konusu malın muayenesi ve yüklenmesi için 

ilgili belgeler muayene memuruna verilir. İhraç konusu malların bulunduğu yere gidilerek, 

beyannamede belirtilen hususlara uygunluğunun tespiti için muayene işlemi yerine 

getirilir. 

 

Eşyanın muayenesi 4458 sayılı Gümrük Kanununun 66 ıncı maddesi hükmü gereğince, 

bunların gümrük idarelerince konulmasına izin verilen yerlerde ve antrepolarda yapılır. Bu 

yerler dışında da eşya muayenesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 

belirlenir. Eşyanın fiziki muayenesi Gümrük Yönetmeliğinin 205 inci maddesinde 

belirlenen usuller çerçevesinde yapılır. 

1-Gümrük Beyannemesinin Gümrük Ġdaresine Sunulması 

2-ÇıkıĢ EĢyasının Muayenesi ve TaĢıta Yüklenmesi 



  

Çıkış işlemlerinde muayenenin yapılabilmesi için eşyanın tamamının muayeneye arz 

edilmesi gerekir. Ancak, başka başka yerlerden veya kısım kısım gelmekte olduğu tevsik 

edilen eşya ile döküm halindeki eşyanın ve standardizasyon kontrolü yapılan maddeler ve 

çabuk bozulacak kan, insan dokusu, ilaç ve balık, sebze ve meyve gibi eşyanın sözü edilen 

yerlerde tamamı hazır bulundurulmadan veya deniz üstünde mavuna veya vapura veya 

vagona ve diğer kara taşıtlarına yükletilirken muayenesinin yapılmasına gümrük idare 

amirlerince izin verilebilir. 

  

Muayene işlemi tamamlandıktan sonra malın yüklenmesi. Malın Beyannamede belirtilen 

hususlara uygunluğu tespit edildikten sonra kolcu nezaretinde yükleme işlemine başlanır. 

Bu arada, ilgili nakil vasıtasına yüklenen ihraç konusu mal kurşun mühür altına alındıktan 

sonra, nakliyeci firma tarafından tanzim edilen karne veya manifestoların, ilgili memurlar 

tarafından beyannameye uygunluğu tetkik edilerek tescil işlemi yapılır ve araç yurt dışına 

sevkedilir. 

  

 

 

 

 

Karne veya manifestonun tescil işlemi yapıldıktan sonra, Beyanname üzerinde gerekli 

açıklamayı veren kolcu beyannameyi ilgili muayene memuruna iade eder. Çıkış işlemini 

yapan Gümrük İdaresi kapı veya liman gümrük idaresine eşyayı taşıyan kara nakil 

aracının sınırı geçmesi, liman gümrük idaresinde ise eşyanın gemiye yüklenmesini takiben 

beyanname kapatılarak nüshalar ilgili mercilere gönderilir. Çıkış işlemleri iç gümrükle 

yapılıyorsa eşyayı taşıyan aracın fiilen yurtdışına çıkışının yapıldığı Kapı Gümrük 

İdaresince teyit edilmesini müteakip, iç gümrük idaresince Tek Tip Gümrük 

Beyannamesini kapatılarak nüshaların ilgili mercilere gönderilmesi işlemi yapılır. 

  

4. 5846 Sayılı Kanuna ve 4458 Sayılı Kanuna Göre Fikir ve Sanat Ürünlerinin 

Gümrükte Korunma Prosedürü 

 

4.1. Genel Olarak; 

 
5846 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen fikir ve sanat ürünlerinin gümrüklerde 

korunması için gerekli tedbirlere ilişkin hüküm yine 5846 sayılı Kanunun 77. maddesinin 

iki ve üçüncü bentlerinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Maddenin ikinci ve üçüncü bentleri 

şöyledir; 

 

Eser üzerindeki haklara tecavüz oluşturması ihtimali halinde 

yaptırım gerektiren nüshaların ithalat veya ihracatı sırasında, 

4458 sayılı Gümrük Kanununun 57 nci maddesi hükümleri 

uygulanır.  

 

Bu nüshalara gümrük idareleri tarafından el konulmasına 

ilişkin işlemler Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre 

yürütülür.  

 

5846 sayılı Kanunun 77. maddesi açık olarak 4458 sayılı Kanunun 57. maddesine ve 

Gümrük Yönetmeliğine atıfta bulunmaktadır. O halde 5846 sayılı Kanun babında fikir ve 

3-Gümrük Beyannamesinin Kapatılması ve Nüshaların Ġlgili Merciilere 

Gönderilmesi 



Sanat ürünü olarak korunan ürünlerin hak ihlaline neden olabilecek nüshalarına Gümrük 

Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerinde yer alan prosedür uygulanacaktır. Gümrük 

Kanununun 57. maddesine bir göz atmak gerekirse; 

MADDE 57- 1. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması 

mevzuatına göre, marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım 

hakları ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamına giren 

haklarla ilgili olarak, hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder 

mahiyetteki eşyanın gümrük işlemleri; hak sahibinin veya 

temsilcisinin talebi üzerine veya söz konusu eşyanın sahte 

markalı ya da telif hakkına tabi taklit mal tarifine uyduğuna 

ilişkin açık deliller olması halinde, re‟sen gümrük idareleri 

tarafından durdurulur. Durdurma kararı ithalatçıya veya hak 

sahibine veya temsilcisine bildirilir.  

2. Gümrük idareleri, olayın özelliğine göre ithalatçının veya 

kamunun hakkını güvenceye almak ve suistimalleri önlemek 

amacıyla, başvuru sahibinden eşyanın kıymeti oranında bir 

teminat isteyebilirler.  

3. Başvurunun kabul edildiği tarihte şikayet konusu eşya serbest 

dolaşıma girmiş ise başvurunun gümrük idaresince kabul 

edilmesi; söz konusu eşyanın gereğince muayene edilmeden 

ithaline izin verildiği gerekçesiyle hak sahibine tazminat hakkı 

doğurmaz. Sahte markalı veya taklit mallarla mücadele 

kapsamında, gümrük işlemleri gümrük idaresince re‟sen 

durdurulan eşyadan dolayı, ilgili kişilerin yapılan işlemler 

sonucunda fayda veya zarara uğraması halinde, gümrük idaresi 

yetkilileri bu kişilere karşı sorumlu tutulmaz. 

4. Gümrük idaresince alınan durdurma kararının hak sahibine 

tebliğinden itibaren on gün içinde esas hakkında yetkili 

mahkemede dava açılmaz veya mahkemeden tedbir niteliğinde 

karar alınmazsa, eşya hakkında beyan sahibinin talepte 

bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine göre işlem yapılır.  

5. Gümrük işlemleri durdurulan eşya, yetkili mahkemece alınan 

karar doğrultusunda, tasfiye rejimi hükümlerine göre imha veya 

asli nitelikleri değiştirilerek satış suretiyle tasfiye edilebilir.  

6. Yolcu beraberinde getirilen zati ve hediyelik eşya ile posta 

kolileri ile gönderilen ticari mahiyette olmayan eşya için bu 

madde hükümleri uygulanmaz. 

 

 

 



 

Yine 77. maddenin atıfta bulunduğu Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddeleri de aşağıda 

belirtilmiştir; 

Tanımlar 

  

Madde 105- Bu Ayırımda geçen;  

  

a) Sahte eşya deyimi, ambalajı da dahil olmak üzere, yetkisiz 

olarak hak sahibinin geçerli tescilli markası ile aynı ticari 

markayı veya esas yönleri itibariyle bu ticari markadan ayırt 

edilemeyen bir ticari markayı taşıyan ve bu yolla fikri ve sınai 

mülkiyet haklarının korunması mevzuatına göre güvence altına 

alınan hakkı ihlal eder mahiyetteki eşyayı, 

  

b) Sahte eşyanın tamamlayıcıları deyimi, sahte eşyayla birlikte 

veya ayrı olarak piyasaya sunulan logo, etiket, stiker, broşür, 

kullanım kılavuzu, garanti belgesi gibi her türlü marka simgesi 

ile sahte eşyanın markalarını taşıyan ambalajları, 

  

c) Telif hakkına tabi taklit eşya deyimi, bir telif hakkı, komşu 

hakkı veya tasarım hakkına konu eşyanın hak sahibinin fikri ve 

sınai mülkiyet haklarının korunması mevzuatına göre güvence 

altına alınan hakkını, ulusal kanunlar altında tescil edilmiş 

olsun olmasın, ihlal eder mahiyette, hak sahibinden veya bu hak 

sahibi tarafından üretim yapılan ülkede yetkilendirilen kişiden 

izinsiz olarak kopyalanan ve bu kopyalar kullanılarak üretilen 

eşyayı ve patent veya faydalı model hakkını ihlal eder 

mahiyetteki eşyayı, 

  

d) Hak sahibi deyimi, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen eşya 

ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarından birine sahip veya bu 

hakları kullanmaya yetkili bir kişi veya bunların temsilcisini, 

  

e) Sahte veya telif hakkına tabi taklit eşyanın kalıp ve matrisleri 

deyimi, sahte bir ticari markayı veya bu markayı taşıyan eşyayı, 

patent hakkını ihlal eden eşyayı, (a), (b) ve (c) bentlerinde 

belirtilen eşyayı üretmek amacıyla özellikle tasarlanan veya 

uyarlanan ve kullanılması halinde hak sahibinin fikri ve sınai 

mülkiyet haklarının korunması mevzuatına göre güvence altına 

alınan hakkını ihlal edecek kalıp ve matrisleri, 

  

İfade eder. 

  

Türkiye Gümrük Bölgesine giren, serbest dolaşıma giren, ihraç 

edilen, yeniden ihraç edilen, bir rejime tabi olan veya serbest 

bölgeye konulan eşya ile ilgili işlemler söz konusu eşyanın (a), 

(b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen eşya olduğunun anlaşılması 

halinde 109 uncu maddeye istinaden durdurulur. 



  

Kapsam 

  

Madde 106- Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması 

mevzuatına göre, marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım ve 

patent ve faydalı model hakları ile Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu kapsamına giren haklarla ilgili olarak, hak sahibinin 

veya temsilcisinin talebi üzerine veya bu hakların ihlal 

edildiğine ilişkin açık deliller olması halinde gümrük idaresince 

resen aşağıdaki işlemler uygulanır: 

  

a) Söz konusu eşyanın Gümrük Kanununun 59 uncu maddesine 

istinaden serbest dolaşıma girmesi, ihracatı veya yeniden 

ihracatı ile ilgili gümrük işlemleri gümrük idarelerince 

durdurulur. 

  

b)  Gümrük Kanununun 36 ncı maddesi kapsamında gümrük 

gözetimi altında iken denetlenen eşya, Kanunun 79 uncu 

maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında bir rejim 

uygulanan eşya, yeniden ihraç edilen eşya veya Kanunun 152 

nci maddesine istinaden serbest bölgeye konulan eşyanın 

yukarıda ifade edilen hakları ihlal etmesi halinde gümrük 

idarelerince söz konusu eşya ile ilgili gerekli tedbirler alınır. 

  

Ancak, hak sahibinin izni ile ticari markaya sahip olmuş, patent 

veya faydalı model hakları, telif veya komşu hakları ve tasarım 

hakları ile korunmuş ve hak sahibinin izni ile üretilmiş eşyanın 

hak sahibinin rızası dışında bu maddenin birinci fıkrasının (a) 

ve (b) bentlerinde belirtilen durumlardan birine tabi olması 

veya hak sahibinin onayladığından farklı koşullarda üretilmesi 

veya başka koşullarda bir marka taşıması halinde söz konusu 

eşya bu madde hükümleri kapsamı dışında tutulur. 

  

Aynı şekilde yolcu beraberinde getirilen zati ve hediyelik eşya 

ile posta kolileriyle gönderilen ticari mahiyette olmayan eşya 

için bu madde hükümleri uygulanmaz. 

  

Gümrük idarelerine başvuru 

  

Madde 107- Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına 

ilişkin mevzuat hükümlerini ihlal eder nitelikteki eşyaya ilişkin 

gümrük işlemlerinin durdurulması talebi 19 no.lu ekte yer alan 

„Fikri Sınai Mülkiyet Hakları‟nı İhlal Eden Eşyanın Gümrük 

İşlemlerinin Durdurulmasına İlişkin Başvuru Formu‟ ile 

yapılır. Söz konusu başvuru ekinde, eşyanın tanınmasına 

yardımcı olacak ayrıntının tarifini içeren bir belge ile 

kendisinin hak sahibi olduğunu kanıtlayan bir belge yer 

almalıdır.  

  



Henüz gümrüğe gelmemiş bir eşya ile ilgili olarak, gümrük 

idaresinin alacağı kararı yönlendirmeye yardımcı olmak üzere 

hak sahibi yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak, 

  

a)       Eşyanın bulunduğu veya gönderilmesi planlandığı yeri, 

  

b)      Taşımaya veya ambalajlara ilişkin ayrıntılar, 

  

c)      Eşyanın önceden planlanmış varış veya yola çıkış tarihleri, 

  

d)      Eşyayı taşıyan araca ilişkin bilgiler, 

  

e)     İthalatçı, ihracatçı veya hamile ilişkin bilgiler, 

  

İlgili gümrük idaresine verilebilir. Bu hususların bildirilmemesi 

başvuru hakkında işlem yapılmasına engel oluşturmaz. 

  

Gümrüğe gelmemiş bir eşya ile ilgili olarak hak sahibi başvuru 

dilekçesinde, gümrük idaresinin harekete geçmesini istediği 

sürenin uzunluğunu tam olarak belirtmelidir. Ancak bu süre 

otuz günü geçemez. Sürenin başlangıcında başvuru dilekçesinin 

gümrük idaresinin kaydına girdiği tarih esas alınır. Muhtemel 

bir hak tecavüzünün önlenmesi amacıyla gümrük idarelerinin 

müteyakkız olmasını talep eden ve bir süre ile sınırlı olmayan 

genel mahiyetteki başvuru dilekçeleri değerlendirmeye alınmaz.  

  

Başvurunun değerlendirilmesi sırasında söz konusu olan 

kırtasiye masrafları, tahlil ve ekspertiz ücretleri ile fazla mesai 

ücretleri hak sahibi veya temsilcisi tarafından gümrük 

veznesine yatırılır. 

  

Gümrük idareleri olayın özelliğine göre gerekli görmeleri 

halinde ithalatçının veya kamunun hakkını güvenceye almak ve 

suiistimalleri önlemek amacıyla başvuru sahibinden eşyanın 

CIF kıymeti kadar bir teminat isteyebilirler. 

  

Sorumluluk 

  

Madde 108- Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği 

gerekçesi ile gümrük idaresine yapılan başvurunun kabul 

edildiği tarihte şikayet konusu eşya serbest dolaşıma girmiş ise, 

başvurunun gümrük idaresince kabul edilmiş olması, söz 

konusu eşyanın gereğince muayene edilmeden ithaline izin 

verildiği gerekçesi ile hak sahibine tazminat hakkı doğurmaz. 

Sahte markalı veya taklit mallarla mücadele kapsamında, 

gümrük işlemleri gümrük idaresince re‟sen durdurulan eşya 

nedeniyle, ilgili kişilerin yapılan işlemler sonucunda fayda veya 

zarara uğraması halinde, gümrük idaresi yetkilileri bu kişilere 

karşı sorumlu tutulamazlar. 

  



Gümrük idarelerince yapılacak işlemler 

  

Madde 109- Hak sahibinin başvurusundan veya başvurusunun 

kabul edilmesinden önce 106 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) 

ve (b) bentlerinde yer alan gümrük işlemleri sırasındaki olağan 

denetlemelerde eşyanın 105 inci maddenin birinci fıkrasının (a), 

(b), (c) ve (e) bentlerinde sayılan eşya olduğunun tespiti halinde 

muhtemel hak ihlali, eğer biliniyorsa, hak sahibine bildirilir. 

Gümrük idareleri hak sahibinin geçerli bir başvuruda 

bulunmasını teminen 3 iş günü boyunca bu şekilde tespit edilen 

eşyanın işlemlerini durdurmaya ve eşyaya el koymaya 

yetkilidirler. 

 

Hak sahibi tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren gümrük 

idareleri, söz konusu başvuruyu kabul edebilir veya eldeki belge 

ve bilgilerin yeterli görülmediği hallerde talebi reddedebilirler. 

Gümrük idaresi başvuru talebi ile ilgili kararını yazılı olarak 

hak sahibine bildirir.  

  

Başvurunun kabul edilmesi şeklinde bir kararın çıkması halinde 

gümrük idaresi söz konusu kararın ne kadar süre ile geçerli 

olduğunu da açıkça belirtir.  

  

Gümrük idaresi tarafından başvurunun kabul edilmediği 

yönünde bir karar alınması halinde söz konusu karar 

gerekçeleri belirtilmek ve itiraz yolu açık olmak suretiyle hak 

sahibine bildirilir. 

  

Hak sahibinin başvurusu üzerine gümrük idaresi tarafından 

alınan karara istinaden 106 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) 

ve (b) bentlerinde sayılan gümrük işlemlerine tabi eşyanın söz 

konusu kararda yer alan sahte veya kopya eşya tanımına 

uyması halinde gümrük idaresi eşyanın gümrük işlemlerini 

durdurabilir veya eşyaya el koyabilir.
 
 

  

Bu durum eşya sahibine ve başvuru sahibine eşyanın gümrük 

işlemlerinin durdurulmasını veya eşyaya el konulmasını takip 

eden ilk iş günü içerisinde  bildirilir. Gizli nitelikte ve mesleki 

sır kapsamında olan bilgiler ile ticari ve endüstriyel 

tasarımlara ilişkin hakların ihlalini oluşturan bilgiler hariç 

olmak üzere, eşya sahibinin ve alıcının adı, soyadı, firma adı ve 

adresi gibi bilgiler yetkili yargı merciine müracaatta 

kullanılmak amacıyla talepte bulunan hak sahibine verilir. 

Gümrük idaresi, talep üzerine 106ncı maddenin (a) ve (b) 

bentlerindeki işlemlerin herhangi birinde yer alan kişilerin ve 

başvuru sahibinin gümrük işlemleri durdurulan veya el konulan 

eşyayı kontrol etmesine veya söz konusu eşyadan numune 

almasına izni verir. 

  



Gümrük idaresi eşyanın incelenmesi sırasında işlemleri 

hızlandırmak amacıyla söz konusu eşyadan numune alabilir. 

  

Gümrük idaresince alınan durdurma kararının hak sahibine 

tebliğinden itibaren on gün içinde esas hakkında yetkili 

mahkeme nezdinde dava açılmaması veya dava açılmış olsa 

dahi mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınmaması veya 

yargı kararının eşyanın üzerine bir tedbir konulmasına gerek 

bulunmadığı yönünde olması hallerinde, eşya hakkında beyan 

sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine göre 

işlem yapılır.  

  

Durdurma kararından sonra yapılacak işlem 

  

Madde 110- Durdurma kararının tebliğinden itibaren on gün 

içinde konu ile ilgili dava açıldığına ilişkin bir belgenin hak 

sahibi veya temsilcisi tarafından gümrük idaresine ibraz 

edilmemesi veya gümrük idaresine yetkili yargı merciinden 

tebliğ edilen bir karar bulunmaması veya yargı kararının 

eşyanın üzerine bir tedbir konulmasına gerek bulunmadığı 

yönünde olması hallerinde eşyanın üzerindeki tedbir kaldırılır. 

  

Sahte veya kopya olduğu kesinleşen eşyaya ilişkin işlemler 

  

Madde 111- Yetkili mahkemenin söz konusu eşyanın sahte veya 

kopya olduğuna karar verdiği hallerde, aşağıda belirtilen 

şekilde işlem yapılır. 

  

a) Eşyanın imhasına karar verildiği takdirde, masrafları eşya 

sahibine ait olmak üzere ve tasfiye hükümlerine göre imha 

gerçekleştirilir.  

  

b) Eşyanın niteliklerinin değiştirilmesinden sonra eşya sahibine 

teslimine karar verilmesi halinde, hiçbir şekilde ilk haline 

gelemeyecek şekilde söz konusu eşyanın nitelikleri değiştirilir. 

Marka ve etiketlerinin sökülmesi eşyanın niteliklerinin 

değişmesi için yeterli kabul edilmez. Bu işlemlere ilişkin 

masraflar eşya sahibi tarafından karşılanır. Nitelikleri değişen 

eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması durumunda, Gümrük 

Kanununun 64 üncü maddesine göre işlem yapılır. Eşyanın 

nitelikleri değiştirilmeksizin yeniden ihraç edilmesi şeklindeki 

talepler reddedilir. 

  

c) Sahte veya kopya eşyanın devlete terk edilmesine karar 

verilmesi halinde, tasfiye hükümlerine tabi tutulmadan önce söz 

konusu eşyanın (b) fıkrasında belirtildiği şekilde nitelikleri 

değiştirilir.  

 

 

 



 

Görülmektedir ki; kanun metni ile yönetmelik metni arasında bazı kavramlar bakımından 

farklılıklar bulunmaktadır. Bu konuya ilerleyen bölümlerde de değinileceği üzere 

öncelikle 57. maddede fikri ve sınai hakların konusu olan ürünlerin kanuna aykırı olarak 

üretilmiş nüshalarının ithali halinde uygulanacak prosedürden bahsedilmişken,  ihracı 

halinde uygulanacak prosedürden açıkça bahsedilmemiş bulunmaktadır. Yönetmeliğin 

105/son ve 106. maddesinin a ve b bentleri bu boşluğu düzenlemiş olmakla söz konusu 

ürünlerin ihracı halinde de yönetmelik ve kanunda bahsi geçen tedbirlerin uygulanacağı 

kuralını getirmiştir. Fakat bu durum kanun ile yönetmelik arasında tezat bir durum 

yaratmaktadır. Kanunla düzenlemeyen eksik bir husus, yönetmelikle kapatılmaya 

çalışılmıştır. Kaldı ki; yukarıda yer alan metin yönetmeliğin ilk hali olmayıp sonradan 

tekrar kaleme alınmış halidir. Böyle bir  durum karşısında evleviyetle yönetmeliğin 

kanuna uyumu karşısında Gümrük Kanununun 57 maddesinde değişiklik yapılması 

gerektiği kanaatine sahibiz. Gerçi 5846 sayılı Kanunun 77. maddesi söz konusu tedbirlerin 

ihraç halinde uygulanacağından açık olarak bahsetmektedir ama aynı hususun 77. 

maddenin atıf yaptığı Gümrük Kanununun 57. maddesinde de düzenlenmesi gerekirdi. 

Gümrük Kanununun 57. maddesinde buna yönelik bir düzenleme olmaksızın, bu boşluğun 

yönetmelikle doldurulmaya çalışılmasının hukuken uygun olmadığı kanaatine sahip 

bulunmaktayız. Bununla birlikte yine 57. maddede 5846 sayılı kanunun 80. maddesinde 

düzenlenen bağlantılı (komşu) haklardan, sınai haklar arasında yer alan  faydalı model ve 

patent üzerindeki haklardan bahsedilmezken bu boşluk da yine yönetmelikle kapatılmaya 

çalışılmıştır.  

 

Yine 105. maddenin c bendinde telif hakkına tabi taklit eşya deyimi ile bir telif hakkı, 

komşu hakkı veya tasarım hakkına konu eşyanın hak sahibinin fikri ve sınai mülkiyet 

haklarının korunması mevzuatına göre güvence altına alınan hakkı, ulusal kanunlar altında 

tescil edilmiş olsun olmasın, ihlal eder mahiyette, hak sahibinden veya bu hak sahibi 

tarafından üretim yapılan ülkede yetkilendirilen kişiden izinsiz olarak kopyalanan ve bu 

kopyalar kullanılarak üretilen eşya ile patent veya faydalı model hakkını ihlal eder 

mahiyetteki eşyanın anlaşılması gerektiği belirtilmektedir. Açıklamak isteriz ki telif hakkı 

(copyright) deyimi 5846 sayılı kanun bağlamında bu kanun kapsamı içersine giren 

eserlerin kullanımından eser sahibinin veya bu hakkı devralan şahısların bu kullanımdan 

elde edecekleri maddi kazanç anlamında kullanılan bir kavramdır. Sınai haklar arasında 

sayılan patent ve faydalı model ile ilgili olarak bu kavramın kullanılması mümkün 

değildir. Bu tip sınai haklardan hak sahibinin elde ettiği kazanç ile telif hakkı kavramı 

gerek ulusal ve gerekse uluslar arası anlamda tamamıyla farklı kavramlardır. Bu nedenle 

105. maddenin c bendinde telif hakkına tabi eşya tanımının patent ve faydalı model 

bakımından yanlış yapıldığı anlaşılmaktadır. Kanun koyucu  toplumda bugün pek çok 

kişinin yaptığı gibi bu kavramları birbiri ile karıştırarak, yönetmelikte bir kavram 

kargaşasına yol açmış bulunmaktadır. Bugün ne yazık ki iş dünyasının önde gelen 

yöneticileri de dahil olmak üzere ülkemizde pek çok kişi bu tip hataları yapmakta, marka 

patentle, patent burada olduğu gibi telif hakları ile karıştırılmaktadır. Hatta bazı kişiler 

markanın patentlenebilirliğinin fikri hak korumasının önemli unsurlarından olduğu 

konusunda görüş bildirmektedirler ve bu görüşler televizyon ekranlarına dahi 

yansımaktadır. Bu tip karıştırmaları bu hakların uygulamasının ülkemiz için yeni olması 

ve bu konuda tam olarak ilgili çevrelere gerekli eğitimin verilememiş olmasına 

bağlamanın doğru olacağı kanaatindeyiz.  

 

 

 



 

Yine Yönetmeliğin 106. maddesinin 3. ve 4. fıkrasında gümrük idaresince gümrük 

işlemlerini durdurma fiilinin uygulanmayacağı istisnalar sayılmaktadır. Burada 4. fıkrada 

yer alan istisna kanun ile örtüşmekte olmasına rağmen, 3. fıkrada yer alan istisna kanun da 

yer almamaktadır. Yine yönetmelikle Kanun da bulunmayan bir istisna getirilmeye 

çalışılmıştır. 106. maddenin b bendi konusu aşağıda tartışma konusu yapılacaktır.  

  
Gerek Gümrük Kanununun  57. maddesi hükmünden ve gerekse Gümrük Yönetmeliğinin 

ilgili maddelerinden anlaşılmaktadır ki, gerek hak sahibinin talebi ile veya gerekse 

gümrük idaresinin resen yapacağı kontroller esnasında gümrük bölgesine ithalat veya 

ihracat amaçlı olarak getirilen ürünün taklit veya sahte markalı olduğu açık şekilde 

anlaşılması halinde gümrük işlemleri durdurulacaktır. Madde metninden de anlaşıldığı 

gibi ilgili prosedür gümrük idaresince resen denetim halinde bu tip ürünlerin ortaya 

çıkması veya hak sahibinin talebi olmak üzere iki şekilde işletilmeye müsait hale 

getirilmiştir. Hak sahibinin talebi halinde uygulanacak prosedür ayrıntılı olarak Gümrük 

Yönetmeliğinde düzenlenmiş olup bu konu hakkında aşağıda detaylı bilgi arz olunacaktır.  

 

4.2. Gümrük Ġdaresince Gümrük Bölgesinde Bulunan Mal Ġle Ġlgili ĠĢlemlerin Resen 

Durdurulması 

 

4.2.1. Genel Olarak 

Yukarıda da açıklandığı üzere gümrük idaresinin resen yapacağı kontroller esnasında 

gümrük bölgesine ithalat veya ihracat amaçlı olarak getirilen ürünün taklit veya sahte 

markalı olduğu açık şekilde anlaşılması halinde gümrük işlemlerini durdurma hakkı 

bulunmaktadır. Bununla birlikte gümrük idaresince resen durdurulan gümrük işlemleri ile 

ilgili olarak hak sahibine veya ithalatçısına ya da temsilcisine bildirimde bulunma zarureti 

vardır. Kanaatimizce madde metni bu durumda net bir şekilde kaleme alınmamıştır. 

Evvela belirtmek isteriz ki 5846 sayılı kanunun 77. maddesinde yazıldığı üzere gümrükte 

fikir ve sanat ürünleri üzerindeki haklara tecavüz eden nüshalar üzerinde tedbir 

uygulanması hem ithalat hem de ihracat prosedürünü kapsamaktadır. Yani bu haklara 

tecavüz fiilinin oluşturan taklit ürünlerin gümrüğe hem ithalat hem de ihracat aşamasında 

gelmesi mümkündür. Uygulamada genellikle bu tip tedbirlerin sadece yurt dışından hak 

ihlali yaratacak ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine sokulmasının önlenmesi için 

alınacağı konusunda yaygın bir düşünce hakim olup, bu düşünce 77. maddenin açık 

hükmü karşısında yanlıştır. Bu tip taklit ürünler ithalat prosedürü çerçevesinde ülkeye 

sokulmaya çalışılacağı gibi Türkiye içerisinde üretilerek aynı zamanda Türk pazarına 

sunularak  veya sunulmaksızın başka ülkelere de ihraç edilmeye çalışılabilir. Özellikle 

tekstil sektörünün büyük gelişme gösterdiği ülkemizde Türkiye‟de hak sahibi olan 

şahısları rızası dışında pek çok ürün üretilmekte ve sahte markalı olarak yurt dışına ihraç 

olunmaktadır. Aynı olay Türk sanatçıların CD‟lerinin korsan olarak üretilerek Türk 

nüfusun yoğun olarak bulunduğu ülkelere ihraç edilmeye çalışılması olasılığında da 

düşünülebilir. Fakat uygulamada daha çok ithalat prosedüründe ülkeye taklit ürün 

getirilmeye çalışıldığı gözlenmekte olduğundan ihracat prosedürü göz ardı edilmektedir. 

Bu nedenle ihracat prosedürü esnasında gümrük idaresinin sahte olduğu konusunda açık 

emareler bulunan ürünler ile ilgili olarak gümrük işlemlerinin durdurulmasına ilişkin 

düzenleme Kanun metninde yer almadığından Gümrük Yönetmeliğinde düzenlenerek 

boşluk kapatılmaya çalışılmıştır.  

 

 

 



 

Türkiye Gümrük Bölgesine giren, serbest dolaşıma giren, ihraç 

edilen, yeniden ihraç edilen, bir rejime tabi olan veya serbest 

bölgeye konulan eşya ile ilgili işlemler söz konusu eşyanın (a), 

(b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen eşya olduğunun anlaşılması 

halinde 109 uncu maddeye istinaden durdurulur. (Md.105/Son) 

 

a) Söz konusu eşyanın Gümrük Kanununun 59 uncu maddesine 

istinaden serbest dolaşıma girmesi, ihracatı veya yeniden 

ihracatı ile ilgili gümrük işlemleri gümrük idarelerince 

durdurulur.(Md 106) 

  

b)  Gümrük Kanununun 36 ncı maddesi kapsamında gümrük 

gözetimi altında iken denetlenen eşya, Kanunun 79 uncu 

maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında bir rejim 

uygulanan eşya, yeniden ihraç edilen eşya veya Kanunun 152 

nci maddesine istinaden serbest bölgeye konulan eşyanın 

yukarıda ifade edilen hakları ihlal etmesi halinde gümrük 

idarelerince söz konusu eşya ile ilgili gerekli tedbirler alınır. 

(Md.106) 

 

4.2.2. Hak Sahibinin Tespiti  

 

Gerek Kanun metninde ve gerekse yönetmelik metninde hak sahibinin tespiti halinde 

taklit veya sahte olduğu konusunda açık delillerin varlığı tespit edilen fikir ve sanat ürünü 

nüshaları ile ilgili olarak gümrük idaresinin hak sahibine bildirimde bulunma zarureti 

bulunmaktadır. Hak sahibi kavramına burada kısaca değinilmesinde yarar görmekteyiz. 

Hak sahibinin tanımı gümrük yönetmeliğinde açık şekilde yapılmıştır. Hak sahibi 

deyiminin 105. maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen eşya ile ilgili fikri ve sınai 

mülkiyet haklarından birine sahip veya bu hakları kullanmaya yetkili bir kişi veya 

bunların temsilcisi anlamına geldiği belirtilmiştir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 11 ve 

12. maddelerinde hak sahipliğine dair karinelerden bahsolunmuştur. Madde metni 

şöyledir; 

 

B) Eser Sahipleri Hakkında Karineler  

 

I- Sahibinin Adı Belirtilen Eserlerde  
Madde 11- Yayımlanmış eser nüshalarında veya bir güzel sanat 

eserinin aslında, o eserin sahibi olarak adın veya bunun yerine 

tanınmış müstear adım kullanan kimse, aksi sabit oluncaya 

kadar o eserin sahibi sayılır.  

 

(Değişik:7.6.1995-4110/5) Umumi yerlerde veya radyo-

televizyon aracılığı ile verilen konferans ve temsillerde, mutat 

şekilde eser sahibi olarak tanıtılan kimse o eserin sahibi sayılır; 

meğer ki, birinci fıkradaki karine yoluyla diğer bir kimse eser 

sahibi sayılsın. 

 

 

 



II- Sahibinin Adı Belirtilmeyen Eserlerde  

 

Madde 12- Yayımlanmış olan bir eserin sahibi 11 inci maddeye 

göre belli olmadıkça, yayımlayan ve o da belli değilse çoğaltan, 

eser sahibine ait hak ve salahiyetleri kendi namına kullanabilir. 

Bu salahiyetler, 11 inci maddenin ikinci fıkrasındaki karine ile 

eser sahibi belli olmadığı hallerde konferansı verene veya 

temsili icra ettirene aittir. 

 

Bu maddeye göre salahiyetli kimselerle asıl hak sahipleri 

arasındaki münasebetlere, aksi kararlaştırılmamışsa, adi 

vekalet hükümleri uygulanır. 

 

Burada gümrük idarecilerine en başta düşen görev sahte veya taklit olduğu konusunda 

açık deliller bulunan bir fikir ve sanat ürünü nüshasının gümrük bölgesine gelmesi halinde 

hak sahibinin tespit edilmesidir. Bu örneğin bir CD olabileceği gibi, DVD, kitap ya da 

güzel sanat eseri olabilir. Örneğin korsan diye tabir olunan bir CD‟nin gümrüğe girişi 

halinde üzerinde hak sahipliğine ilişkin herhangi bir emarenin bulunmaması halinde hak 

sahibini tespit etmek mümkün olmayabilir. Fakat CD‟nin üzerinde parçaların bestecileri 

veya söz yazarları ya da iş bu CD‟yi yasal olarak çoğaltan şirketin unvanı, logosu 

bulunmaktaysa yukarıdaki karineler ışığında  hak sahibinin tespiti kolaylaşmaktadır. 

Gümrük idaresinin öncelikle CD‟yi yasal olarak çoğaltan şirket ile irtibat kurması 

gerektiği kanaatine sahibiz. Çünkü genel olarak korsan olarak tabir olunan CD‟lerde 

besteci veya söz yazarının ismi bulunmayıp bu kişilerle irtibat kurabilmek bir hayli 

zordur. Bu şahıslar CD‟nin çoğaltılmasından önce haklarını yaptıkları bir lisans 

sözleşmesiyle genelde yapımcılara devrettiklerinden büyük bir oranda CD üzerinde 

CD‟nin yasal olarak çoğaltımını yapan şirket hak sahibi olarak bulunmaktadır. Korsan 

olarak çoğaltılmış bir CD‟nin üzerinde sadece yasal çoğaltımı yapan şirketin örneğin 

“Warner Bros”un logosu bulunuyorsa veya şirketin açık unvanı yazıyorsa, Türkiye‟de 

müzik alanında bu tip büyük şirketlerin temsilcileri bulunduğundan bildirimin bu 

temsilcilere yapılması gerekmektedir. Aynı durumun bağlantılı (komşu) hak sahipleri için 

de geçerli olduğu söylenebilir. Bağlantılı (komşu) hak sahipliğinin tanımı yine 5846 sayılı 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 80. maddesinde yer almaktadır.  

 

Eser sahibinin haklarına komşu haklar: Eser sahibinin manevi 

ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin 

izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, 

anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden 

sanatçıların, bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit 

eden fonogram yapımcıları ile radyo-televizyon kuruluşlarının 

........  komşu hakları vardır. (80/1 Md.) 

 

Dolayısıyla bir fikir ve sanat eserinde o eseri, eser sahibinin manevi ve mali haklarına 

zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, 

anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçıların, bir icra ürünü olan 

veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile radyo-televizyon 

kuruluşlarının eser sahibinin haklarına bağlı bağlantılı hakları bulunmaktadır. Bu durum 

da komşu hak sahibinin tespiti nasıl yapılmalıdır? Uygulamada bağlantılı hak sahipleri 

yapımcı ile bir devir anlaşması yapmakta ve bağlantılı haklarını yapımcıya 

devretmektedirler. Örneğin Türkiye içerisinde yayımlanacak bir müzik CD‟sinde eser 



sahibi başka olan parçaları seslendirecek olan icracı sanatçı ile yapımcı arasında bir devir 

sözleşmesinin yapılmış olması gerekir aksi takdirde, yapımcı icracı sanatçının muvafakati 

olmadan yayımlayacağı CD‟den sorumlu olacaktır. Kaldı ki 3257 sayılı Sinema; Video ve 

Müzik Eserleri Kanununa ve FSEK 81.‟e göre çoğaltılmış eserlerin yayımı için 

işaretlenmesi (bandrollenmesi) ve iş bu eserin Türkiye‟de yayımlanabilmesi için 

yayımlayanın Kültür Bakanlığı‟na başvurarak eser işletme belgesi ve basacağı adet kadar 

bandrol alması gerekmektedir.
5
  İş bu işletme belgesine sahip olan kişi veya şirketin, o 

eserin Türkiye‟de çoğaltma ve yayma haklarına aksi sabit oluncaya kadar sahip olduğu 

kabul olunur. Dolayısıyla bir bağlantılı hakkı ihlal ettiği konusunda açık deliller bulunan 

bir fikir ve sanat ürününün bağlantılı hak sahibinin tespitinde yine öncelikle o ürünü yasal 

olarak çoğaltan kişi veya şirkete başvurmanın en doğru yol olduğu kanaatine sahibiz. 

Fakat şu hususu da belirtmek isteriz ki bağlantılı haklar eser sahibinin haklarına göre 

ikincil nitelikte haklar olduklarından öncelikle eser sahibinin tespiti yoluna gidilmesi, 

bunun anlaşılamadığı hallerde bağlantılı hak sahibinin araştırmasının yapılmasının daha 

adil bir yöntem olacağı kanaatindeyiz. Üzerinde sadece bağlantılı hak sahibinin mesela 

icracı sanatçının isminin bulunduğu, eser sahibinin veya hakkı devralan yapımcısının ismi 

veya unvanının yer almadığı ya da yasal olarak çoğaltanın isim ve unvanının Türkiye‟de 

tanınmayan bir şahıs veya şirkete ait bulunduğu nüsha veya nüshalarla karşılaşıldığında ne 

yapılması gerekir? Bu halde ilgili meslek birlikleri ile irtibat kurularak hak sahiplerine 

ulaşılma yolu denenebilir. Eser sahipleri ve bağlantılı hak sahipleri ile kolay olarak 

bağlantı kurulmasını sağlamaya yardımcı olacak kurumların başında meslek birliklerinin 

geldiği kanaatine sahibiz. Ayrıca radyo televizyon kuruluşlarının da bağlantılı hak sahibi 

oldukları düşünüldüğünde üzerinde bu kuruluşların logosu bulunan nüshalarla ilgili olarak 

bu kuruluşlara da hak sahibine ulaşmak için başvurulabileceği fikrindeyiz. Bu nedenle 

gümrük idarelerinde meslek birlikleri ve radyo televizyon kuruluşlarının adres ve 

telefonlarının bulunmasında fayda bulunmaktadır.  

 

Yukarıda anlatılanlarla birlikte herhangi bir gerçek veya tüzel kişi bir fikir ve sanat 

eserinin mali haklarının devrini içeren bir lisans anlaşması akdetmiş ve iş bu anlaşma 

babında kullanım hakkını devralmış olduğu hakka yapılan tecavüzlere karşı hukuki 

yollara başvurma hakkına da sahip olmuş olabilir. Bu durum genellikle fikir ve sanat 

eserini havi ürünlerin Türkiye‟de çoğaltım ve yayım hakkını devralmış kişi veya tüzel 

kişilerin varlığı halinde ortaya çıkmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 23/II. 

Maddesi bu kişileri de koruma altına almaktadır. Fakat bu gerçek ve tüzel kişilerin tespiti, 

yapımcı ve eser sahiplerine göre daha zor olduğundan yine gümrük idaresi tarafından hak 

sahibini bulmak için meslek birliklerinden faydalanılabilinir.  Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanununun 23/II. Maddesinden ayrıntılı olarak aşağıda “Özel Durumlar” başlığı altında 

değinilecektir. 

4.2.3. Hak Sahibi ve Ġlgililere Yapılacak Bildirim ve Prosedür 

Gümrük idaresince resen işlemlerin durdurulması halinde kanun, durdurma kararının 

ithalatçıya veya hak sahibine veya temsilcisine bildirilmesi gerektiği konusunda bir 

düzenleme getirmektedir. Fakat Kanun metninde ne kadar süre içerisinde ve kesin olarak 

kimlere bildirimde bulunulacağı konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Kanun 

metninden sadece ilgililerden birine yani ya malı ithal ya da ihraç etme niyetinde olan 

ilgilisine, temsilcisine veya hak sahibine bildirim yapılmasının yeterli olacağı gibi bir 

yorum ortaya çıkmaktadır. Buna mukabil Gümrük Yönetmeliğinin 109. maddesinin 6. 

                                                 
5
 Kanun her ne kadar meslek birliklerine de bandrol verebilme hakkı tanımış olsa da bugün bandrol veren 

bir meslek birliği uygulamada bulunmamaktadır.  



fıkrası konuya açıklık getirmektedir. Fıkra metninde bu durumun eşya sahibine ve başvuru 

sahibine eşyanın gümrük işlemlerinin durdurulmasını veya eşyaya el konulmasını takip 

eden ilk iş günü içerisinde  bildirileceği belirtilmektedir. Fakat bu bildirim gümrük 

idaresince gümrük bölgesine gelmiş bulunan taklit eşya hakkında durdurma ve el koyma 

kararının eşya sahibi ve hak sahibine bildirimidir, hak sahibinin tespit edilebilmesi halinde 

gümrüğe gelen bu tip bir mal ile ilgili başvuru yapması için gümrük idaresince yapılacak 

bildirimden ayrıdır. Aşağıda da belirtileceği üzere yönetmelikte bu tip bildirimin hak 

sahibine yapılabilmesi esnasında gümrük idaresine söz konusu nüshalar hakkında gümrük 

işlemlerini durdurabilmesi ve el koyabilmesi için 3 iş günlük bir süre tanınmıştır. Bu 

nedenle hak sahibine başvuru yapması için yapılacak bildirimin iş bu sürenin kısalığı 

nedeni ile her türlü yolla, durdurma ve el koyma kararının  ise yazılı olarak yapılması 

gerektiği kanaatine sahibiz.  

Gümrük Yönetmeliğinde hak sahibine bildirim halinde iş bu bildirimin yapılmasına kadar 

malın gümrük idaresi tarafından 3 iş gününü aşmamak kaydıyla  gümrük işlemlerinin 

durdurulacağı ve mala el konulacağı belirtilmektedir. Buradan hak sahibi bilinip de 

kendisine bildirim yapılabilmesi için gümrük idaresinin ancak 3 iş günü malı 

bekletebileceği daha sonra talep olunan gümrük rejiminin gümrük bölgesinde bulunan 

mala uygulanması gerektiği anlamı çıkmaktadır. O halde yukarıda da belirttiğimiz gibi 

sahte veya taklit eşyanın bir gümrük idaresince tespiti halinde evleviyetle hak sahibinin 

tespit edilerek bulunması ve bildirimin yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.  

Gümrük idaresi 3 iş günlük bu süre zarfında sahte veya taklit olduğu hususunda açık 

emareler taşıyan mal ile ilgili olarak bildirimi hak sahibine yapmaya çalışacaktır. Madde 

metninde yer alan bildirimin yönetmeliğin diğer bazı maddelerinde belirtildiği gibi yazılı 

olması gerektiğinden bahsedilmemektedir. Bu halde bildirimin her türlü yolla hak sahibine 

bir an evvel ulaştırılması gerekliliği karşısında böyle bir düzenleme yapıldığı yönünde bir 

yoruma ulaşılmaktadır. Çünkü yazılı bildirim için 3 iş günlük süre kanaatimizce oldukça 

az bir süredir. Hak sahibine iş bu bildirimin yapılamaması halinde durum ne olacaktır? 

Maddenin yazılış tarzı itibarıyla gümrük işlemlerinin devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Maddenin ilgili kısmı şöyledir.; 

Gümrük idareleri hak sahibinin geçerli bir başvuruda 

bulunmasını teminen 3 iş günü boyunca bu şekilde tespit edilen 

eşyanın işlemlerini durdurmaya ve eşyaya el koymaya 

yetkilidirler. 

Kanun da yer almamasına rağmen burada gümrük idaresinin sahte ve taklit olduğu 

konusunda açık deliller bulunan mala el koyabileceği de ifade edilmiştir. “Eşyanın 

işlemlerini durdurmaya ve el koymaya” cümlesinde “ve” bağlacı kullandığı için 

kanaatimizce “el koyma” tedbirinin de bu 3 iş günlük süre ile sınırlı olması 

gerekmektedir. Yani buradan gümrük idaresinin gümrük işlemlerini 3 iş günü için 

durdurabileceği ve fakat bu sürenin bitiminden sonra işlemlere devam edip mala süresiz 

olarak el koyma hakkının bulunduğu şeklinde bir yorumda bulunulamayacağı kanaatine 

sahibiz. Bu durumda mal hakkında 3 iş günü süresince işlemlerin durdurulması ve mala el 

konulmasına dair kararın mal sahibine kanaatimizce bildirilmesine gerek 

bulunmamaktadır. Çünkü hak sahibi ile irtibat kurulamaması halinde yukarıda da 

belirtildiği üzere 3 iş günü sonunda malın gümrük işlemlerine devam edilecektir. 



Peki madde metninde belirtilen 3 iş günlük sürede hak sahibine bildirim yapılmış ve fakat 

hak sahibi gerekli başvuruda bulunmamışsa ne olacaktır? Bu halde de gümrük işlemleri 

kaldığı yerden devam edecek olup, hak sahibi yukarıda ithalat ve ihracat prosedürü altında 

anlatılan prosedürlerin tamamlanmasına kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda 

bulunabilecektir. Fakat bilindiği üzere hak sahibinin başvurması ile söz konusu nüshalar 

serbest dolaşıma girmişse hak sahibinin gümrük idaresi ve yetkililerinin sorumluluğuna 

başvurması mümkün değildir. (GK 57/3) Bu nedenle bildirimden itibaren hak sahibinin 

başvurusunu bir an evvel ilgili gümrük idaresine yapması gerekmektedir. 

Gerek kanunda ve gerekse gümrük yönetmeliğinde hak sahibinin belli olmaması halinde 

izlenecek prosedürün ne olduğu açık bir dille ifade olunmuş değildir. Hak sahibinin belli 

olmaması halinde gümrük idaresince söz konusu malın gümrük işlemlerinin resen 

durdurulması veya mala el konulması konusunda karar alınması, bu kararın da malın 

ilgilisine yani malı ithal veya ihraç edenlere ya da bunların temsilcilerine yazılı olarak 

yönetmeliğin 109./6. maddesinde  belirtilen süre içerisinde bildirilmesi gerektiği kanaatine 

sahip bulunmaktayız.
6
 Yukarıda da belirtildiği gibi bu bildirimden sonra hangi prosedürün 

uygulanacağına dair gerek kanunda ve gerekse yönetmelikte net bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Gümrük idaresinin gümrük işlemlerini durdurma kararı idari bir karar 

olduğuna göre bu karara karşı Gümrük Kanununda yazılı genel prosedürün uygulanması 

gerektiği kanaatine sahibiz. Yani malın ilgilisi gümrük idaresince verilen bu karara karşı 

itiraz prosedürüne başvurmalıdır. Bu düzenleme Gümrük Kanununun 242. maddesinde 

yer almaktadır. 242. madde metni şöyledir; 

MADDE 242 

1. Yükümlüler, kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri için 

tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgili gümrük 

idaresine verecekleri bir dilekçe ile düzeltme talebinde 

bulunabilirler. 

2. Düzeltme talepleri ilgili gümrük müdürlüğü tarafından otuz 

gün içinde karara bağlanarak yükümlüye tebliğ edilir. 

3. Kişiler, düzeltme taleplerine ilişkin kararlara, idari 

kararlara, gümrük vergilerine ve cezalara karşı yedi gün içinde 

kararı alan gümrük idaresinin bağlı bulunduğu gümrük 

başmüdürlüğü nezdinde itirazda bulunabilirler. 

4. Gümrük başmüdürlüklerine intikal eden itirazlar otuz gün 

içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir. 

5. İlk kararın alındığı idarenin gümrük başmüdürlüğü olduğu 

hallerde, bu karara karşı onbeş gün içinde Gümrük 

Müsteşarlığına itiraz edilebilir.  

6. Gümrük Müsteşarlığına intikal eden itirazlar kırk beş gün 

içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir. 
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 Bu bildirimin gümrük idaresinin bir kararını içerecek olması dolayısıyla yazılı olarak yapılması kanaatini 

taşımaktayız. 



7. Gümrük başmüdürlükleri ile Gümrük Müsteşarlığı 

kararlarına karşı işlemin yapıldığı gümrük müdürlüğünün veya 

gümrük başmüdürlüğünün bulunduğu yerdeki idari yargı 

mercilerine başvurulabilir. 

Yukarıdaki madde metninden anlaşılacağı üzere kendisine gümrük idaresince ithal veya 

ihraç edilmek istenen ürünler ile ilgili olarak taklit veya sahte ürün olduklarından bahisle 

gümrük işlemlerinin durdurulması kararı bildirilen ilgililerin veya temsilcilerinin 

başvuracağı prosedür kısaca şu şekilde özetlenebilir; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki prosedürde karar Gümrük Başmüdürlüğü tarafından alınmış ise itiraz süresi 15 

gündür. Bu halde itiraz Gümrük Müsteşarlığına yapılmalıdır. Müsteşarlık ise itirazın 

yapıldığı günden itibaren 45 gün içerisinde karar vermelidir. Karar olumsuzsa idari yargı 

merciilerine başvurulmalıdır. Belirtmek isteriz ki idare yapılan itiraza rağmen süresinde 

konu ile ilgili herhangi bir karar vermemişse, itiraz reddolunmuş sayılır ve karara karşı 

idari yargı merciilerine başvurma zarureti hasıl olur. İdari yargıda dava açma süresi 

yukarıda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 60 gündür.  

Gümrük Kanunun 57. maddesinin 4. bendine göre gümrük idaresince alınan durdurma 

kararının hak sahibine tebliğinden itibaren on gün içinde esas hakkında yetkili 

Gümrük Ġdaresince ĠĢlemlerin Durudurulması Kararının Alınması 

Kararın Ġlgilisine (Ġthalatçı veya Ġhracatçısına) Bildirimi 

Kararın Tebliğinden Ġtibaren 7 Gün Ġçerisinde Gümrük Ġdaresinin Bağlı Olduğu 

Gümrük BaĢmüdürlüğü’ne Ġtiraz 

Gümrük BaĢmüdürlüğü 30 Gün Ġçerisinde Karar Verir. 

Gümrük BaĢmüdürlüğü Gümrük 

Ġdaresi Kararını Bozar. Gümrük 

ĠĢlemleri Kaldığı yerden Devam 

Eder. 

Gümrük BaĢmüdürlüğü itirazı 

reddeder. Bu halde Gümrük 

Müdürlüğü’nün veya BaĢ 

Müdürlüğün bulunduğu yerdeki 

Ġdari Yargı Merciilerine BaĢvurulur. 



mahkemede dava açması veya mahkemeden tedbir niteliğinde karar alması gerektiği, aksi 

takdirde, eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine 

göre işlem yapılacağı belirtilmektedir. Gümrük Yönetmeliğinde ise Gümrük idaresince 

alınan durdurma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren on gün içinde hak sahibinin 

esas hakkında yetkili mahkeme nezdinde dava açmaması veya dava açmış olsa dahi 

mahkemeden tedbir niteliğinde karar almaması veya yargı kararının eşyanın üzerine bir 

tedbir konulmasına gerek bulunmadığı yönünde olması hallerinde, eşya hakkında beyan 

sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine göre işlem yapılacağı 

yazmaktadır. Yani buradan gümrükçe verilen idari kararın hak sahibine tebliğinden 

itibaren mahkemede dava açılmış olması yeterli olmayıp, dava açılmış olsa bile tedbir 

mahkemeden kararının alınması ve gümrük idaresine sunulması gerekmektedir. Bu 

konuya hak sahibinin başvuru prosedürü incelenirken tekrar dönülecektir. 

 Gümrük işlemlerinin gümrük idaresince resen durdurulması, mala el konulması ve hak 

sahibinin tespit edilememesi halinde ilgililerin karara itiraz için yukarıda sayılan ilk 

prosedüre başvurmaları gerekmektedir. Fakat hak sahibine bildirim de bulunulmuş ve hak 

sahibi de bu bildirimden itibaren 3 iş günlük işlemlerin durdurulma süresi zarfında 

gümrük idaresine başvurmuş ve gümrük idaresi tarafından bir durdurma kararı kendisine 

tebliğ edilmiş, iş bu kararın tebliğinden itibaren hak sahibi 10 gün içerisinde esas 

hakkındaki yetkili mahkemeden bir tedbir kararı getirememişse, gümrükteki eşya 

hakkında yine talep olunan gümrük rejimi uygulanmaya devam edecek, eşya serbest 

dolaşıma girecek veya ihraç olunacaktır. Buradaki 10 günlük sürenin başlangıcı 

kanaatimizce hak sahibine bildirimin yapıldığı tarih değil, başvurusu üzerine kendisine 

durdurma kararının yapıldığı tarihtir. Yönetmeliğin 110. maddesinden açıkça bu durum 

anlaşılmaktadır. Bu halde ithalatçı, ihracatçı veya temsilcilerinin itiraz prosedürüne 

başvurmalarına kanunun açık hükmü karşısında gerek yoktur. Bundan sonra hak sahibi 

hakkını malın ihraç olunduğu ülkede veya ithal taklit ürünlerin serbest dolaşıma girdiği 

Türkiye pazarı içerisinde arayacaktır. Yönetmeliğin 110. maddesi de bu görüşümüzü 

doğrulamaktadır. 

Durdurma kararından sonra yapılacak işlem 

  

Madde 110- Durdurma kararının tebliğinden itibaren on gün 

içinde konu ile ilgili dava açıldığına ilişkin bir belgenin hak 

sahibi veya temsilcisi tarafından gümrük idaresine ibraz 

edilmemesi veya gümrük idaresine yetkili yargı merciinden 

tebliğ edilen bir karar bulunmaması veya yargı kararının 

eşyanın üzerine bir tedbir konulmasına gerek bulunmadığı 

yönünde olması hallerinde eşyanın üzerindeki tedbir kaldırılır. 

 

Hak sahibi 3 iş günlük geçici durdurma süresinden sonra başvurursa veya kendisine 

bildirim bu 3 iş günlük süreden sonra yapılırsa hak sahibinin eşyanın serbest dolaşıma 

girişine kadar başvuruda bulunma hakkı olduğu kanaatindeyiz. Çünkü artık gümrük 

idaresince uygulanan 3 iş günlük süre dolmuş ve ortada bir durdurma ve el koyma durumu 

kalmamıştır. Hak sahibinin eşyanın serbest dolaşıma girene kadar yapacağı başvuru da 

gümrük idaresince tekrar incelemeye alınacak eşyanın gümrük işlemlerinin durdurulması 

veya el konulmasına karar verilebilecek ya da bu başvuru reddolunacaktır. Red kararı 

karşısında neler yapılabileceği hususu aşağıda incelenecek olup burada bir hususa daha 

açıklık getirmenin faydalı olacağı kanaatine sahibiz. Yönetmeliğin 109. maddesinin 5. 

fıkrasına göre “Hak sahibinin başvurusu üzerine gümrük idaresi tarafından alınan karara 



istinaden 109‟uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan gümrük 

işlemlerine tabi eşyanın söz konusu kararda yer alan sahte veya kopya eşya tanımına 

uyması halinde gümrük idaresi eşyanın gümrük işlemlerini durdurabilir veya eşyaya el 

koyabilir.” 
 
Burada dikkat edileceği üzere kanun koyucu aynı maddenin 1. fıkrasının 

aksine gümrük idaresinin gümrük işlemlerini durdurabileceği veya mala el 

koyabileceğinden bahsolunmaktadır. Yani 1. fıkrada gümrük işlemlerini durdurabileceği 

ve mala el koyabileceğinden bahsedilmişken 5. fıkrada veya bağlacı kullanılmıştır. 

Buradan da gümrük idaresinin hak sahibinin başvurusunu haklı görmesi halinde gümrük 

işlemlerini durdurmayarak devam etmesine ve fakat mala el konulmasına karar 

verebileceğine dair bir yoruma ulaşılmaktadır. Kanaatimizce kanun koyucu hak sahibinin 

kendisine iş bu kararın bildiriminden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeden bir tedbir 

kararı getiremeyeceği ihtimaline binaen malın ilgilisini zaman ve uğrayacağı maddi zarar 

nedeniyle koruma altına almak istemiştir. Bu durumda malın gümrük işlemleri devam 

edecek ve fakat mal gümrük idaresinin el koyması nedeni ile serbest dolaşıma 

giremeyecektir. Bu durumda hak sahibine durdurma değil, el koyma kararının tebliği 

gerekecektir, 10 günlük süre de iş bu kararın tebliğinden itibaren başlayacaktır. Her ne 

kadar yönetmeliğin 110. maddesinde hak sahibine tebliğ olunacak durdurma kararından 

bahsedilip el koyma kararının tebliğinden bahsedilmemiş olsa da yönetmeliği bu kadar dar 

yorumlamanın 109. maddenin 5. fıkrası hükmü karşısında doğru olmadığı kanaatine 

sahibiz. Çünkü yönetmelik kanunda bahsedilmeyen el koyma tedbirini de, durdurma 

işlemi yanında getirmiş bulunmakla birlikte 109. maddenin 5. fıkrası da bu konuda 

gümrük idaresine seçimlik bir hak tanımıştır. El koymaya ilişkin hükmün 105. maddenin 

son paragrafında yer almayıp da 109. maddede yer almasını da bir eksiklik olarak 

yorumluyoruz. 

 

Burada son olarak şu hususa değinmek istiyoruz. Yönetmeliğin 105. maddesinin son 

paragrafında Türkiye Gümrük Bölgesine giren, serbest dolaşıma giren, ihraç edilen, 

yeniden ihraç edilen, bir rejime tabi olan veya serbest bölgeye konulan eşyaya dair 

işlemlerin söz konusu eşyanın (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen eşya olduğunun 

anlaşılması halinde 109 uncu maddeye istinaden durdurulacağı belirtilmektedir. Fıkra 

metninden “serbest dolaşıma giren” eşyanın da gümrük işlemelerinin durdurulacağından 

bahsolunmaktadır ki, serbest dolaşıma giren bir malın gümrük işlemlerinin nasıl 

durdurulacağını anlamak mümkün değildir. Burada serbest dolaşım rejimine tabi malın 

kastedilmiş ve fakat yönetmelik metninin yanlış kaleme alınmış olduğu kanaatine sahibiz.  

4.2.4. Serbest Bölgelerde Uygulanacak Önlemler ve Prosedür 

Yukarıda da bahsedildiği üzere yönetmeliğin 105. maddesinin son paragrafında Türkiye 

Gümrük Bölgesine giren, serbest dolaşıma giren, ihraç edilen, yeniden ihraç edilen, bir 

rejime tabi olan veya serbest bölgeye konulan eşyaya dair işlemlerin söz konusu eşyanın 

(a), (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen eşya olduğunun anlaşılması halinde 109 uncu 

maddeye istinaden durdurulacağı belirtilmektedir. 105. maddenin son fıkrası metninden 

anlaşılacağı üzere gümrük bölgesi dışında serbest bölgeye gelen mallar için de bu mallara 

dair işlemlerin durdurulacağından bahsetmektedir. Bu nedenle burada serbest bölgeye 

gelen ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanuna göre hak sahibinin hakkına tecavüz eden 

nüshalara uygulanacak işlemler ve serbest bölgeler hakkında kısaca bilgi vermenin faydalı 

olacağı kanaatine sahibiz.  

Gümrük Kanununa göre serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla 

beraber; serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi 



tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller 

dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret 

politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından, Türkiye 

Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen; serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest 

bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan 

yararlandığı yerlerdir. (GK-Madde 152) Serbest bölgelerin sınırları Bakanlar Kurulunca   

belirlenmekte, kamu kurum ve kuruluşlarınca, yerli veya yabancı gerçek veya 

tüzelkişilerce kurulmasına, işletilmesine yine Bakanlar Kurulunca izin verilmektedir. 

(Serbest Bölgeler Kanunu Madde 2) Serbest bölgelerde, Ekonomik İşler Yüksek 

Koordinasyon Kurulunca uygun görülecek her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili 

faaliyetler yapılabilir (SBK-Madde 4) ve serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayılırlar. 

Bu bölgelerde vergi, resim, harç gümrük ve kambiyo mükelleflerine dair mevzuat 

hükümleri uygulanmaz. (SBK-Madde 6) Serbest bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri 

arasında yapılacak ticaret, dış ticaret rejimine tabidir. Serbest bölge ile diğer ülkeler ve 

serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz. (SBK-Madde-8)   

Gümrük Kanunu hükümlerine göre; Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya, girişinden 

itibaren gümrük gözetimine tabidir. Bunlar, yürürlükteki hükümlere uygun olarak gümrük 

idareleri tarafından denetlenir. Söz konusu eşya gümrük statüleri belirleninceye, serbest 

dolaşımda olmayan eşya ise 77 nci maddenin 1 inci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, 

gümrük statüleri değişinceye ya da serbest bölgeye girinceye yahut 163 ve 164 üncü 

maddeler gereğince yeniden ihraç veya imha edilinceye kadar gümrüğün gözetimi altında 

kalır. (Madde 36) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya, getiren kişi tarafından 

gecikmeksizin Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak; belirlenen bir 

gümrük idaresine veya gümrükçe uygun görülen herhangi bir yere, deniz veya 

havayoluyla ya da Türkiye Gümrük Bölgesinden geçmeksizin karayoluyla doğrudan bir 

serbest bölgeye, götürülür.(Madde 37) Dolayısıyla bu maddeler mucibince anlaşılmaktadır 

ki; serbest bölgeye girmeden direkt olarak gümrük bölgesine gelen eşya da gümrük 

gözetimine tabi olacaktır. Bu aşamada bir fikri hakkı ihlal eder nitelikteki mal hakkında, 

hak sahibinin başvurusu veya resen gümrük idaresince gerekli önlem ve tedbirlere 

başvurulabilmesi mümkün gözükmektedir.  

 

Belirtmek isteriz ki; Serbest Bölgelere getirilen eşyanın gümrüğe sunulma zorunluluğu 

bulunmamaktadır. (GK-Madde 39- Md.-155) Fakat;  

a) Serbest bölgeye girişiyle sona erecek olan bir gümrük rejimine tabi tutulan,
7
 

b) Bir serbest bölgeye ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin bir 

karardan sonra konulan, 

c) Bir serbest bölgeye ihracat kaydıyla konulan, 

eşyanın gümrük idarelerine sunulması ve gerekli gümrük işlemine tabi tutulması şarttır. 

(GK-Md-155) Ayrıca ihracat vergilerine veya ihracatla ilgili diğer hükümlere tabi olan 
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 Gümrük rejimi hükümlerinin böyle bir zorunluluğu aramadığı hallerde, eşyanın gümrüğe sunulması 

gerekmez. 

 



eşyanın gümrük idarelerine bildirilmesi gerekir. (GK-Md.155) Bu hallerde eşya yine 

gümrük idaresince denetlenecek olduğundan fikri hakka tecavüz eden ürünlerle ilgili 

tedbirlere başvurulabilecektir. 

Eşyanın gümrük bölgesinde kalabileceği süre sınırsızdır. (GK-Md.156) Bununla birlikte ) 

Serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ve 161 inci maddede belirtilen koşullar altında, 

serbest dolaşıma girebilir, ilgili kişinin, gümrük idarelerince gerekli görülen tüm bilgileri 

vermesi şartıyla imha edilebilir.(GK-Md.157) Demek ki; bir fikri hakka tecavüz eden 

eşyanın imhasına dair verilen mahkeme kararı  mucibince serbest bölge içerisinde imha 

edilebilmesi mümkündür. 

Yukarıda anlatılanlarla birlikte belirtmek isteriz ki; serbest bölgelerin sınırları ile giriş ve 

çıkış noktaları gümrük idarelerinin denetimine tabidir.  Bir serbest bölgeye giriş veya çıkış 

yapan kişiler ve nakil araçları gümrük muayenesine tabi tutulurlar.  Gümrük idarelerinin 

serbest bölgeye giren, burada kalan veya çıkan eşyayı muayene edebilme hak ve yetkileri 

bulunmaktadır. Muayene gerektiği takdirde, eşya gümrük idarelerine sunulur. (GK-Md. 

153) Bununla birlikte serbest bölgelerde bulunan malların, serbest bölgelerde depolama, 

işçilik, işleme veya alım ve satım faaliyetlerinde bulunan kişiler tarafından, gümrük 

idarelerince kabul edilen forma uygun olarak envanter kayıtları tutulmaktadır. Eşya, söz 

konusu kişiye ait yere konulmasından sonra kırksekiz saat içinde envanter kayıtlarına 

geçirilir. Söz konusu envanter kayıtları, gümrük idarelerine eşyayı teşhis ve eşya 

hareketlerini izleme olanağını verecek şekilde tutulmak zorundadır. Eşyanın serbest bölge 

içinde bir yerden bir yere aktarılması ile ilgili belgeler yetkili gümrük idaresinin 

incelemesine her zaman hazır bulundurulur. Bu uygulamada, eşyanın kısa süreli 

depolanması, aktarma işleminin bir parçası olarak kabul edilir. (GK-Md.159) Buradan da 

serbest bölgeye giren veya çıkan ya da bölge içerisinde bulunan malın yine gümrük 

idaresinin idare ve kontrolünde olduğu anlaşılmaktadır. Gümrük Yönetmeliğinde de bir 

fikri hakkı ihlal ettiği hususunda açık emareler bulunan nüshalar ile ilgili işlemlerinin 

durdurulacağından ve iş bu nüshalara el konulabileceğinden açık olarak bahsedildiğine 

göre, bu tip eşya hakkında Gümrük Kanunu 57. Maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerindeki tedbirlere aynen başvurulabilecektir. 

Yine aynı şekilde yürürlükteki hükümlerin aksini öngörmediği hallerde, bir serbest 

bölgeden çıkan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç veya yeniden ihraç edilebilir 

veya Türkiye Gümrük Bölgesine getirilebilir. Bu halde gümrük bölgesine getirilen eşya 

statüsü altında eşyanın serbest dolaşıma girme veya ihracı prosedürleri işlemeye 

başlayacak olup Gümrük Kanunu 57. maddede ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerinde sayılan tedbirlere iş bu prosedürlerin tamamlanmasına kadar aynen 

başvurulabilecektir.  

4.2.5. Bir Fikir ve Sanat Ürününün Sahte ve Taklit Olduğuna Dair Açık Delillerin 

Bulunması Kavramı 

Gümrük idaresi sahte ve taklit olduğuna dair açık deliller bulunan bir ürün hakkında resen 

işlemlerin durdurulmasına karar verebilecek olduğuna göre “taklit ürün olduğuna dair açık 

delil” tabirinden ne anlaşılması gerekir? Örneğin taklit olduğu açık olan bir CD‟nin 

kapağındaki baskı kalitesi, renk uyumu orijinaliyle aynı olmayıp, göbeğinde CD‟nin 

basım ve ürün kodunu gösteren numara bulunmamaktadır. Orijinal üretilmiş CD‟lerde 

göbek kısmında bu kod numarası ve aynı zamanda lazer ile yazılmış albüm veya 

sanatçının ismi, bazen ikisi birden yer almaktadır. Korsan CD‟lerde aynı zamanda yurt 



dışında “booklet” olarak tabir olunan kitapçık yer almamakta olup bu CD‟ler genellikle 

toplu olarak üretilmemektedir.Bu nedenle korsan CD‟lerin kayıt edilebilir kısmı yeşil veya 

mavi formatta bulunmaktadır. Fakat özellikle toplu olarak gümüş baskı yöntemi ile 

üretilmiş korsan CD‟lere de rastlanabilmekte olup bu CD‟ler özellikle 1995-2000 yılları 

arasında Türkiye pazarına ne yazık ki bir şekilde sokulmuştur. Görüldüğü üzere korsan 

tabir olunan taklit fikir ve sanat ürünleri ile ilgili olarak bu konuda uzman bir veya birden 

fazla yetkilinin resen işlemlerin durdurulması prosedürüne karar aşamasında iş bu 

ürünlerin incelenmesi aşamasında yer alması gerekmektedir. Kaldı ki gümrüğe gelen taklit 

ürünler sırf CD olmayıp, DVD, kitap veya güzel sanat eseri de olabilir. 57. madde aynı 

zamanda tasarım, marka, coğrafi işaret gibi sınai haklar tarafından korunan ürünleri de 

kapsadığından konunun ehemmiyeti bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bugün gümrük 

idarelerinde konuya vakıf olan yetkililerin bulunmadığı, konunun adli yargıya intikali 

halinde bu incelemenin konusuna vakıf bilirkişilerce yapıldığı da düşünüldüğünde gümrük 

idaresince resen işlemlerin durdurulmasına karar verilebilme ihtimali hak sahibine 

ulaşmada yaşanacak sorunlar da göz önünde tutulduğunda kanımızca düşük 

gözükmektedir. Uygulamada genellikle hak sahibi tarafından tedbir alınması için gümrük 

idaresine başvuruda bulunulmakta ve prosedür bu başvuru üzerine işlemektedir.  

4.2.6. Sorumluluk 

Yukarıda açıklanan prosedürün hele idari yargıya da intikal etmesi halinde oldukça zaman 

alacağı anlaşılmaktadır. Peki bu durumda işlemleri durduran gümrük idaresinin bir 

sorumluluğu bulunmakta mıdır? Kanun bu duruma da açıklık getirmiş olup 57. maddenin 

3. bendinde sahte markalı veya taklit mallarla mücadele kapsamında, gümrük işlemleri 

gümrük idaresince resen durdurulan eşyadan dolayı, ilgili kişilerin yapılan işlemler 

sonucunda fayda veya zarara uğraması halinde, gümrük idaresi yetkililerinin bu kişilere 

karşı sorumlu tutulamayacağı belirtilmiştir. Aynı hüküm Gümrük Yönetmeliğinin 108. 

maddesinde de yer almaktadır. Uğranılan zarar karşısında idareye rücu edilemeyeceği 

gerek kanun metninde ve gerekse yönetmelik metninde açıkça yazmakta olduğundan 

gümrük idaresinde konu ile ilgilenen yetkililerin fikir ve sanat ürünlerinin korsan 

nüshalarında ne gibi özelliklerin bulunduğu konusunda ehil olmaları gerekmektedir. Zaten 

Gümrük Kanununda ve Gümrük Yönetmeliğinde de bu hususta taklit ürün olduğu 

konusunda açık delillerin varlığı gerektiği belirtilmektedir.  Yine 3.bendin ilk bölümünde 

başvurunun kabul edildiği tarihte şikayet konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması 

halinde başvurunun gümrük idaresince kabul edilmesi; söz konusu eşyanın gereğince 

muayene edilmeden ithaline izin verildiği gerekçesiyle hak sahibine tazminat hakkı 

doğurmayacağı yazılıdır. Burada da hak sahibinin tazminat hakkı bulunmamakla birlikte, 

yine ihracat kavramından bahsolunmamıştır. Şikayet konusu eşyanın, gerekli kontroller 

yapılmaksızın ihraç edilmesine ilişkin olarak hak sahibinin tazminat hakkı olup olmadığı 

konusunda gerek kanun da ve gerekse yönetmelikde bir açıklık bulunmamaktadır. 

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz 5846 sayılı Kanunun 77. maddesi hükmü karşısında bu tip 

bir düzenlemenin de 57. madde metninde ve yönetmelik metni içerisinde yapılması 

gerektiği kanaatine sahibiz. 

4.3. Gümrük Bölgesinde Bulunan Mal Ġle Ġlgili ĠĢlemlerin Hak Sahibinin BaĢvurusu 

ile Durdurulması 

 

Yukarıda Gümrük Kanununun 57. maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddeleri 

babında gümrük idaresinin bir fikri ve sınai ürünün hak sahibinin haklarına tecavüz 

oluşturan nüshalarının gümrük bölgesine gelmesi halinde gümrük idaresinin resen 



işlemleri durdurma yetkisi tartışılmış olup, bu bölümde hak sahiplerinin başvurmasıyla 

izlenecek prosedür tartışılacaktır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 77. 

maddesinde gerek ithalat ve gerekse ihracat prosedüründe Gümrük Kanununun 57. 

maddesinin ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin uygulanacağı açık olarak 

belirtilmiştir. Gümrük Yönetmeliğinin 105 ve devamı maddelerinde konu daha detaylı 

olarak düzenlenmiş bulunduğundan bu maddeleri de göz önünde tutmak gerekmektedir. 

Gümrük Yönetmeliğinin konu ile ilgili maddeleri yukarıda açık olarak belirtilmişti. 

Burada ise söz konusu prosedür daha iyi anlaşılması bakımından şablonlar yardımı ile 

anlatılmaya çalışılacaktır.  

 

4.3.1. Mal Gümrüğe Gelmeden Önce Hak Sahibinin BaĢvurusu 

 

 

 

 

 

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerini ihlal eder 

nitelikteki eşyaya ilişkin gümrük işlemlerinin durdurulması talebi 19 no.lu ekte yer alan 

„Fikri Sınai Mülkiyet Hakları‟nı İhlal Eden Eşyanın Gümrük İşlemlerinin Durdurulmasına 

İlişkin Başvuru Formu‟ ile yapılır. (Bkz EK-1) Söz konusu başvuru ekinde, eşyanın 

tanınmasına yardımcı olacak ayrıntının tarifini içeren bir belge ile kendisinin hak sahibi 

olduğunu kanıtlayan bir belge yer almalıdır. (GY-Md.107) Fikir ve Sanat eseri bir ürünün 

taklit üretilmiş nüshaları hakkında gerekli tedbirlerin alınması için mal gelmeden önce 

yapılacak başvuruda 19 numaralı form yanında yönetmelik bir takım belgelerinde iş bu 

forma eklenmesi zaruretinden bahsetmiş bulunmaktadır. Bunun amacı ürünün hak ihlaline 

yol açacak olan nüshaları hakkında gümrük yetkililerine bilgi vermek ve bu sayede 

gelecek nüshalar ile ilgili gümrük işlemlerinin ve el konulması tedbirinin daha kolay 

uygulanmasını sağlamaktır. Orijinal ürünün tarifini içerecek belgeden kasıt ürünün 

orjinalinin ve tanımlanabiliyorsa korsanının tabi olduğu özellikleri gösterir belge 

kastolunmaktadır. Örneğin korsan olarak üretilmiş bir ürünün mesela bir oyun CD‟si veya 

müzik CD‟sinin özelliklerini belirtir, kapaklarını gösterir bir belge 19 no‟lu forma 

eklenebilir. Ürünün korsanı yaygın olarak daha önceden bir şekilde piyasaya sürülmüşse 

ve hak sahibinin bu konuda bilgisi varsa korsan nüshalardaki özelliklerin de iş bu belgede 

belirtilmesi nüshaların tespiti bakımından yarar sağlayacaktır. Bununla birlikte hak sahibi, 

nüshaları hakkında tedbir alınmasını talep ettiği ürünün hak sahibi olduğunu ispatlayan 

belgeyi de 19 no‟lu belge ile birlikte gümrük idaresine sunmalıdır. Buradan amaç gümrük 

idaresince uygulanacak durdurma veya el koyma işleminin haksızlık ve adaletsizliğe, 

nüshaları ithal ve ihraç edenin zaman ve para yönünden zararına yol açmamasıdır. Bu 

belgeden kasıt, telif hakkı devri anlaşması veya lisans anlaşması olabilir.  

  

Yukarıda anlatılanlarla birlikte henüz gümrüğe gelmemiş bir eşya ile ilgili olarak, gümrük 

idaresinin alacağı kararı yönlendirmeye yardımcı olmak üzere hak sahibi yukarıda 

belirtilen belgelere ilave olarak, 

  

a)       Eşyanın bulunduğu veya gönderilmesi planlandığı yeri, 

  

b)      Taşımaya veya ambalajlara ilişkin ayrıntılar, 

  

c)       Eşyanın önceden planlanmış varı veya yola çıkış tarihleri, 

  

1. Hak Sahibinin Gümrük Ġdaresine Gelecek Olan Mal Konusunda BaĢvurusu 



d)      Eşyayı taşıyan araca ilişkin bilgiler, 

  

e)   İthalatçı, ihracatçı veya hamile ilişkin bilgiler, 

  

İlgili gümrük idaresine verilebilir. Bu hususların bildirilmemesi başvuru hakkında işlem 

yapılmasına engel oluşturmaz. (GY-Md.107) Görüldüğü üzere iş belgelerde gümrük 

idaresince hak ihlaline sebep olacak nüshaların tespiti ve gerekli tedbirlerin acilen 

alınmasında kolaylık sağlaması için yönetmelik metninde sayılmış bulunmaktadır. Bu 

belgelerin sunulabilmesi için hak sahibinin ürün nüshalarının taşınma ve ambalajlanması 

konusunda ayrıntılı bilgiye sahip olmasını gerekmektedir. Bu belgelerin sunulmaması 

gümrük idaresince korsan nüshalar konusunda gerekli işlemlerin yapılmasına engel 

oluşturmayacaktır. Madde metninden 19 no‟lu forma mutlaka malın özelliklerini ve hak 

sahipliğini gösterir belgelerin eklenmesinin zaruri olduğu aksi takdirde gümrük idaresince 

başvurunun reddolunacağı anlaşılmaktadır. 

  

Gümrüğe gelmemiş bir eşya ile ilgili olarak hak sahibi başvuru dilekçesinde, gümrük 

idaresinin harekete geçmesini istediği sürenin uzunluğunu tam olarak belirtmelidir. Ancak 

bu süre otuz günü geçemez. Sürenin başlangıcında başvuru dilekçesinin gümrük idaresinin 

kaydına girdiği tarih esas alınır. Muhtemel bir hak tecavüzünün önlenmesi amacıyla 

gümrük idarelerinin müteyakkız olmasını talep eden ve bir süre ile sınırlı olmayan genel 

mahiyetteki başvuru dilekçeleri değerlendirmeye alınmaz. (GY-Md.107) 

  

Başvurunun değerlendirilmesi sırasında söz konusu olan kırtasiye masrafları, tahlil ve 

ekspertiz ücretleri ile fazla mesai ücretleri hak sahibi veya temsilcisi tarafından gümrük 

veznesine yatırılır. (GY-Md.107) Gümrük idareleri olayın özelliğine göre gerekli 

görmeleri halinde ithalatçının veya kamunun hakkını güvenceye almak ve suiistimalleri 

önlemek amacıyla başvuru sahibinden eşyanın CIF kıymeti kadar bir teminat 

isteyebilirler. (GY-Md.107) Söz konusu masraflar ve teminatın yatırılması ile ilgili olarak 

kanımızca gümrük idaresinin hak sahibine belli bir süre vermesi doğru olacaktır.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Malın Gümrük Bölgesine Gelmesi 

2. Gümrük Ġdaresinin BaĢvuru Ġle Ġlgili Kararı 

2/A. Red Kararı(Bu 

prosedüre karĢı hak 

sahibinin baĢvuracağı 

prosedür aĢağıda ayrı 

olarak anlatılacaktır.) 

2/B Kabul 

Kararı(Gümrük Ġdaresi   

kabul kararında iĢ bu 

kararın ne kadar süre ile 

geçerli olduğunu ve hak 

sahibinin yatırması 

gerekli masraf ve teminat 

miktarını ve sürelerini 

belirtmelidir.) 



 

 

 
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bu noktada gümrük idaresinin durdurma kararından sonra uygulanacak mahkeme 

prosedürü ile ilgili bir açıklamada bulunma zarureti doğmaktadır. Yukarıda da belirtildiği 

üzere Gümrük Kanunun 57. Maddesinin 4. bendine göre gümrük idaresince alınan 

durdurma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren on gün içinde esas hakkında yetkili 

mahkemede dava açması veya mahkemeden tedbir niteliğinde karar alması gerektiği, aksi 

takdirde, eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine 

göre işlem yapılacağı belirtilmektedir. Gümrük Yönetmeliğinde ise Gümrük idaresince 

alınan durdurma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren on gün içinde hak sahibinin 

esas hakkında yetkili mahkeme nezdinde dava açmaması veya dava açmış olsa dahi 

mahkemeden tedbir niteliğinde karar almaması veya yargı kararının eşyanın üzerine bir 

tedbir konulmasına gerek bulunmadığı yönünde olması hallerinde, eşya hakkında beyan 

sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine göre işlem yapılacağı 

yazmaktadır. Yani buradan gümrükçe verilen idari kararın hak sahibine tebliğinden 

itibaren mahkemede dava açılmış olması yeterli olmayıp, dava açılmış olsa bile tedbir 

mahkemeden kararının alınması ve gümrük idaresine sunulması gerekmektedir. O halde 

bu durumda hak sahibi şu şekilde davranacaktır; 

 

 

 

 

 

 

3. Malın Ġlgilisi Tarafından Malın Gümrük Bölgesinden Serbest DolaĢıma GiriĢi 

(Ġthali) veya Yurt DıĢına ÇıkıĢı Ġçin Gerekli ĠĢlemlere BaĢlanması 

4.Mal Hakkındaki Gümrük ĠĢlemlerinin Durdurulmasına veya El Konulmasına 

Dair Gümrük Ġdaresince Karar Alınması 

5. Gümrük Ġdaresinin AlmıĢ Olduğu Kararın Hak Sahibine Tebliği 

6./B Hak Sahibinin Kararın 

Kendisine Tebliğinden Ġtibaren 

10 Gün Ġçerisinde Mahkemede 

Dava Açtığına Dair Derkenar 

ile birlikte Mahkemeden 

AlınmıĢ Tedbir Kararının veya 

sırf tedbir kararının Gümrük 

Ġdaresine Sunması 

6./A Hak Sahibinin Kararın 

Kendisine Tebliğinden Ġtibaren 

10 Gün Ġçerisinde Mahkemede 

Dava Açtığına Dair Derkenar 

ile birlikte Mahkemeden 

AlınmıĢ Tedbir Kararını veya 

sırf tedbir kararını Gümrük 

Ġdaresine Sunamaması 

 



 

a) Kararın kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde yetkili ve görevli 

mahkemede
8
 tedbir talepli olarak dava açacak mahkemece teminatlı veya 

teminatsız olarak verilecek tedbir kararını gümrük idaresine sunacaktır. 

 

b) Veya direkt olarak yetkili ve görevli mahkemeden
9
 tedbir talebinde bulunacak, 

mahkemenin teminatlı veya teminatsız olarak vereceği tedbir kararını gümrük 

idaresine sunacaktır. Bu halde hak sahibi tedbir kararının verildiği tarihten 

itibaren 10 gün içersinde esas hakkındaki davasını da ikame etmek zorundadır. 

(HUMK 109) Aksi halde tedbir kararı ortadan kalkacaktır. 

 

Hak sahibinin mahkemeye başvurarak gümrük işlemlerinin durdurulması ve gümrükteki 

mallara el konulması ile ilgili tedbir talebi mahkemece kabul edilmezse veya bu konuda 

tedbire gerek olmadığına karar verilirse yönetmelik hükümleri gereğince sırf davanın 

ikame edilmiş olması gümrükte gerekli tedbir işlemlerinin uygulanması zaruretini 

doğurmayacaktır. (GY 109/Son) O halde buradan hak sahibinin idari kararın gümrük 

idaresince kendisine tebliğinden itibaren mutlaka mahkemeden gümrükteki tedbirlerin 

devamını onayan bir tedbir kararı sunması gerektiği anlaşılmaktadır. Fakat şu hususu da 

belirtmek isteriz ki gerek kanun metninde ve gerekse yönetmeliğin 110. maddesinde 

gümrük idaresince hak sahibine verilen bu 10 günlük süre içerisinde mahkemede dava 

açmış olmasının yeterli olacağı gibi bir anlam çıkmaktadır. Oysa 109. maddenin son 

fıkrasında ise sırf mahkemede dava açılmasının yeterli olmadığı tedbir kararının da 

alınması gerektiği ifade olunmaktadır. Maddeler arasındaki bu tezat karışıklığa yol 

açmaktadır. Kanaatimizce 109. madde metninden de anlaşılacağı üzere kanun koyucu     

mal sahibinin zarara uğramaması meselenin taraflar arasında hukuki bir ihtilaf teşkil 

etmesi dolayısıyla sorunun mahkemede çözülmesi gerektiği, açılan davaların uzun 

sürmesi nedeniyle sırf dava açılmasını yeterli görmeyerek mahkemeden tedbir kararı 

getirilmesini gerekli görmüştür. Yönetmeliğin kötü şekilde kaleme alınış tarzı madde 

metinleri arasında tezata yol açmakta ve akılları karıştırmaktadır. Bu nedenle gerek kanun 

ve gerekse yönetmelik metinlerinin birbirine uyumlu hale getirilmesi kanaatine sahibiz. 

  

 

 

 

 

                                                 
8
 Görevli Mahkeme FSEK 76. maddesine göre özel ihtisas mahkemeleri, özel ihtisas mahkemelerinin 

olmadığı yerlerde Adalet Bakanlığı‟nın teklifi ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun Asliye Ceza ve Asliye 

Hukuk Mahkemeleri arasından yargı çevresini belirleyeceği mahkemelerdir.  Yetki konusunda HUMK 9 

uyarınca davalının ikametgahı veya tecavüzün husule geldiği yer mahkemesi (HUMK 21. Md.) yetkilidir. 

Eser Sahibi FSEK 66 hükmüne binaen kendi ikametgahının bulunduğu yerde de dava açabilir. Fakat özel 

ihtisas mahkemelerinin bulunduğu yerlerde bu mahkemelerin sayısı yetersiz olduğundan ve iş bu 

mahkemeler kanunda görevli arz olunduklarından davanın iş bu mahkemelerde açılması gerekmektedir. 

Özel ihtisas mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde yetki prosedürü uygulama alanı bulacaktır.  
9
 Dava açılmadan önce ihtiyati tedbir, bu tedbirin en az masrafla ve en çabuk nerede ifası mümkün ise o 

mahal mahkemesinden veya esas davayı görmeye yetkili olan yer mahkemesinden istenebilir. (HUMK 

104/I) 

 

7/A Malların Gümrük 

Ġdaresince ĠĢlemlerine Devam 

Edilmesi 

7./B Mahkemece Tedbir 

Konulan Gümrükteki 

Mallar Ġle Ġlgili Kararını 

Verene Kadar Tedbirin 

Uygulamaya Devam 

Edilmesi 

 



 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Mal Gümrüğe Geldikten Sonra Hak Sahibinin BaĢvurusu 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahkemece Malların Ġmhasına 

Karar Verilmesi Halinde Malların 

Ġmhası Prosedürüne BaĢvurulması, 

Aksi Yönde Karara Varılması 

Halinde Malların Ġlgilisine Teslimi, 

(Bu durumda malın ithalatçısı veya 

ihracatçısı uğramıĢ olduğu zarara 

karĢılık hak sahibi tarafından 

gümrük idaresine veya mahkemeye 

yatırılan teminatı talep 

edebilmelidir.) 

1. Malın Gümrük Bölgesine Gelmesi 

4. Gümrük Ġdaresinin BaĢvuru Ġle Ġlgili Kararı 

4/A. Red Kararı(Bu 

prosedüre karĢı hak 

sahibinin baĢvuracağı 

prosedür aĢağıda ayrı 

olarak anlatılacaktır.) 

4/B Kabul 

Kararı(Gümrük Ġdaresi   

kabul kararında iĢ bu 

kararın ne kadar süre ile 

geçerli olduğunu ve hak 

sahibinin yatırması 

gerekli masraf ve teminat 

miktarını ve sürelerini 

belirtmelidir.) 

2. Malın Ġlgilisi Tarafından Malın Gümrük Bölgesinden Serbest DolaĢıma GiriĢi 

(Ġthali) veya Yurt DıĢına ÇıkıĢı Ġçin Gerekli ĠĢlemlere BaĢlanması 

 

3. Hak Sahibinin Gümrük Ġdaresine BaĢvurusu 



 
   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Mal Hakkındaki Gümrük ĠĢlemlerinin Durdurulmasına veya El Konulmasına 

Dair Gümrük Ġdaresince Karar Alınması 

6. Gümrük Ġdaresinin AlmıĢ Olduğu Kararın Hak Sahibine Tebliği 

7./B Hak Sahibinin Kararın 

Kendisine Tebliğinden Ġtibaren 

10 Gün Ġçerisinde Mahkemede 

Dava Açtığına Dair Derkenar 

ile birlikte Mahkemeden 

AlınmıĢ Tedbir Kararının veya 

sırf tedbir kararının Gümrük 

Ġdaresine Sunması 

  

7./A Hak Sahibinin Kararın 

Kendisine Tebliğinden Ġtibaren 

10 Gün Ġçerisinde Mahkemede 

Dava Açtığına Dair Derkenar 

ile birlikte Mahkemeden 

AlınmıĢ Tedbir Kararının veya 

sırf tedbir kararının Gümrük 

Ġdaresine Sunamaması 

 

 

8/A Malların Gümrük 

Ġdaresince ĠĢlemlerine Devam 

Edilmesi 

8./B Mahkemece Tedbir 

Konulan Gümrükteki 

Mallar Ġle Ġlgili Kararını 

Verene Kadar Tedbirin 

Uygulamaya Devam 

Edilmesi 

 

Mahkemece Malların 

Ġmhasına Karar Verilmesi 

Halinde Malların Ġmhası 

Prosedürüne BaĢvurulması, 

Aksi Yönde Karara 

Varılması Halinde Malların 

Ġlgilisine Teslimi, (Bu 

durumda malın ithalatçısı 

veya ihracatçısı uğramıĢ 

olduğu zarara karĢılık hak 

sahibi tarafından gümrük 

idaresine veya mahkemeye 

yatırılan teminatı talep 

edebilmelidir.) 



 

 

 

 

 

4.3.3. Mal Gümrüğe Geldikten Sonra Gümrük Ġdaresince Resen ĠĢlemlerin 

Durdurulmasına Karar Verilerek Hak Sahibine Bildirimde Bulunulması Üzerine 

Hak Sahibinin BaĢvurusu 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

1. Malın Gümrük Bölgesine Gelmesi 

7. Gümrük Ġdaresinin BaĢvuru Ġle Ġlgili Kararı 

8/A. Red Kararı(Burada her ne kadar 

gümrük idaresi tarafından malın taklit 

eĢya vasfına haiz olduğunun tespit edilmiĢ 

olması nedeni ile red kararı verilme 

ihtimalinin bulunmadığı ileri sürülebilirse 

de, hak sahibinin baĢvurusunda istenilen 

belgeleri sunamaması yada masrafları 

yatırmaması halinde red  kararı 

verilebilmesi mümkündür. ) 

8/B Kabul 

Kararı(Gümrük Ġdaresi   

kabul kararında iĢ bu 

kararın ne kadar süre ile 

geçerli olduğunu ve hak 

sahibinin yatırması 

gerekli masraf ve teminat 

miktarını ve sürelerini 

belirtmelidir.) 

2. Malın Ġlgilisi Tarafından Malın Gümrük Bölgesinden Serbest DolaĢıma GiriĢi 

(Ġthali) veya Yurt DıĢına ÇıkıĢı Ġçin Gerekli ĠĢlemlere BaĢlanması 

 

6. Hak Sahibinin Gümrük Ġdaresine BaĢvurusu 

3. EĢya Sahibince Gümrük Beyannamesinin Sunulmasını Müteakip Malın 

Gümrük Ġdaresi Tarafından Kontrol Edilmesi ve Malın Taklit EĢya Vasfına Haiz 

Açık Deliller TaĢıdığının Tespiti 

4.Gümrük Ġdaresinin Hak Sahibine UlaĢmak Ġçin 3 ĠĢ Günü EĢyanın Gümrük 

ĠĢlemlerini Durdurma ve El Koyma Kararı Vermesi 

5. Hak Sahibine Gümrük Ġdaresince Bildirimde Bulunulması  



 

 

 
   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Mal Hakkındaki Gümrük ĠĢlemlerinin Durdurulmasına veya El Konulmasına 

Dair Gümrük Ġdaresince Karar Alınması 

10. Gümrük Ġdaresinin AlmıĢ Olduğu Kararın Hak Sahibine Tebliği 

11/B Hak Sahibinin Kararın 

Kendisine Tebliğinden Ġtibaren 

10 Gün Ġçerisinde Mahkemede 

Dava Açtığına Dair Derkenar 

ile birlikte Mahkemeden 

AlınmıĢ Tedbir Kararının veya 

sırf tedbir kararının Gümrük 

Ġdaresine Sunması 

  

11./A Hak Sahibinin Kararın 

Kendisine Tebliğinden Ġtibaren 

10 Gün Ġçerisinde Mahkemede 

Dava Açtığına Dair Derkenar 

ile birlikte Mahkemeden 

AlınmıĢ Tedbir Kararının veya 

sırf tedbir kararının Gümrük 

Ġdaresine Sunamaması 

 

 

12/A Malların Gümrük 

Ġdaresince ĠĢlemlerine Devam 

Edilmesi 

12./B Mahkemece Tedbir 

Konulan Gümrükteki 

Mallar Ġle Ġlgili Kararını 

Verene Kadar Tedbirin 

Uygulamaya Devam 

Edilmesi 

 

Mahkemece Malların 

Ġmhasına Karar Verilmesi 

Halinde Malların Ġmhası 

Prosedürüne BaĢvurulması, 

Aksi Yönde Karara 

Varılması Halinde Malların 

Ġlgilisine Teslimi, (Bu 

durumda malın ithalatçısı 

veya ihracatçısı uğramıĢ 

olduğu zarara karĢılık hak 

sahibi tarafından gümrük 

idaresine veya mahkemeye 

yatırılan teminatı talep 

edebilmelidir.) 



 

 

4.3.4. Hak Sahibinin BaĢvurusunun Gümrük Ġdaresince Reddi Halinde Hak 

Sahibinin BaĢvuracağı Prosedür 

 

Konu ile ilgili düzenleme yönetmeliğin 109. maddesinin 4. fıkrasında yer almaktadır. 

Buna göre gümrük idaresi tarafından başvurunun kabul edilmediği yönünde bir karar 

alınması halinde söz konusu karar gerekçeleri belirtilmek ve itiraz yolu açık olmak 

suretiyle hak sahibine bildirilir. Dolayısyla buradan başvurusu kabul olunmayan hak 

sahibinin genel itiraz yoluna başvurabileceği anlaşılmaktadır. Kolay anlaşılması için hak 

sahibinin başvuracağı prosedür şablonlarla açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Gümrük Ġdaresince Hak Sahibinin BaĢvurusunun Reddolunması 

3.Kararın Hak Sahibine Bildirimi 

4.Kararın Tebliğinden Ġtibaren 7 Gün Ġçerisinde Gümrük Ġdaresinin Bağlı 

Olduğu Gümrük BaĢmüdürlüğü’ne Hak Sahibinin Ġtirazı  

5.Gümrük BaĢmüdürlüğü 30 Gün Ġçerisinde Karar Verir. 

Gümrük BaĢmüdürlüğü Gümrük 

Ġdaresi Kararını Bozar. Gerekli 

Tedbirlerin Alınmasına Karar 

Verilir.  

Gümrük BaĢmüdürlüğü itirazı 

reddeder. Bu halde Gümrük 

Müdürlüğü’nün veya BaĢ 

Müdürlüğün bulunduğu yerdeki 

Ġdari Yargı Merciilerine BaĢvurulur. 

1. Malın Gümrük Ġdaresine Gelmesinden Önce veya Sonra Hak Sahibinin 

BaĢvurusu 



Yukarıdaki prosedürde karar Gümrük Başmüdürlüğü tarafından alınmış ise itiraz süresi 15 

gündür. Bu halde itiraz Gümrük Müsteşarlığına yapılmalıdır. Müsteşarlık ise itirazın 

yapıldığı günden itibaren 45 gün içerisinde karar vermelidir. Karar olumsuzsa idari yargı 

merciilerine başvurulmalıdır. Burada belirtmek isteriz ki iş bu itiraz esnasında malın 

gümrük rejimine tabi tutulmasına dair işlemler devam edecek olup, mal serbest dolaşıma 

girebilir veya ihraç olunabilir. Bu halde gümrük idaresi yetkililerinin sorumluluğu 

bulunmamaktadır. Yukarıda anlatılan ihracat ve ithalat prosedürlerinin belli sürelerde 

bitirilmesi gerekeceğinden Gümrük Başmüdürlüğünden de itirazın red kararı çıkması 

halinde idari yargıya başvurulması ancak malın gümrük işlemlerinin tamamlanamamış ve 

idari yargıca yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olması halinde pratik anlamda 

fayda sağlayabilir. Fakat şu hususu da belirtmek isteriz ki; Yürütmenin durdurulması 

kararı olumlu kararlara karşı verilebilir. Kural olarak olumsuz bir isteği reddeden kararlara 

karşı verilemez. Eğer olumsuz karar ilgilinin eskiden varolan fiili veya hukuki durumunda 

değişiklik yapıyorsa ve icrai bir nitelik taşıyorsa ancak bu tür olumsuz kararlara karşı 

yürütmenin durdurulması kararı verilebilir.
10

 İtiraz prosedüründe karar verecek merciilerin 

vereceği kararların belirli sürelere (30-45 günlük süreler) bağlı olması ve yargı 

merciilerinin ağır işleyişi karşısında gümrükteki malın serbest dolaşıma girmesi veya ihraç 

olabilmesi mümkündür. Bu nedenle itiraz makamlarınca red kararı verilmesi halinde idari 

yargıya başvurulmasının pratik anlamda kanaatimizce pek yararı bulunmamaktadır. Kaldı 

ki itiraz makamları kanunda belirlenen sürede karar da vermeyebilirler, bu durum idarenin 

itirazı red ettiği anlamına gelmektedir ki hak sahibi açısından zamanın darlığı nedeniyle 

negatif bir etki ortaya çıkaracaktır. Hak sahibinin kararın verilmesini müteakip yasal süre 

içersinde tam yargı davası açabileceği ileri sürülebilirse de tam yargı davalarında, 

Danıştay genel olarak idarenin hukuku veya içtihadı yorumlaması sonucu ortaya çıkan 

durumlardan idareyi sorumlu tutmamaktadır.
11

 Bununla birlikte tam yargı davasına dayalı 

olarak bir tazminat talep edebilmek için ortada idarenin tutumu dolayısıyla bir zarar 

husule gelmiş olması ve bu zararla iş bu tutum arasında illiyet bağı bulunması 

gerekmektedir. Şunu belirtmek isteriz ki; Danıştay vermiş olduğu bir çok kararında ortaya 

çıkan zararın kesin ve gerçekleşmiş bir zarar veya gerçekleşeceği kesin zarar bir olmasını 

aramaktadır. Gerçekleşmesi olası bulunan zararların tazmin sorumluluğu 

doğurmayacağını karara bağlamıştır.
12

 Burada gümrük idaresinin hak sahibinin talebini 

reddetmesi halinde, hak sahibinin kesin ve gerçekleşmiş bir zararının veya gerçekleşmesi 

kesin bir zararının bulunması gerekmektedir. Gümrükten geçen haklarında tedbir 

uygulanmayan ürünlerin Türk pazarında satılacağı kanaatimizce büyük bir oranda 

mümkün olacağına göre burada kesin olarak husule gelecek bir zararın varlığından söz 

edilebileceği kanaatine sahip bulunmaktayız. Konunun yeni olması karşısında Danıştay‟ın 

önüne gelen böyle bir davada yukarıda sayılan hususlar da nazarı itibara alındığında hangi 

yönde davranacağını kestirmek şu durumda güç gözükmektedir. 

 

4.3.5. Ġstisnalar 

 

Gerek kanun ve gerekse yönetmelik gümrük idaresince gümrükte üzerinde telif hakkını 

ihlal ettiği iddia olunan gümrük bölgesine gelen nüshalarla ilgili olarak, gerekli tedbirlerin 

alınmasının mümkün olmadığı istisnalara yer vermişlerdir. Kanun tek istisnaya yer 

vermişken, yönetmelik iki istisnaya yer vermiştir. Bu istisnalardan biri kanun 

metnindekinin aynısı olup, diğeri ise kanun metninde yer almayan bir istisnadır.   

 

                                                 
10

 Prof. Dr. Şeref Gözübüyük-Yönetsel Yargı Sy.454 
11

 Prof. Dr. Şeref Gözübüyük-Yönetsel Yargı Sy.293-294 
12

 Danıştay 10 D. 15.09.1990 T. E.87/1324, K. 90/278 



a)Gerek Kanunun 57. maddesi ve gerekse yönetmeliğin 106. maddesinde yolcu 

beraberinde getirilen zati ve hediyelik eşya ile posta kolileriyle gönderilen ticari mahiyette 

olmayan eşya için gerek kanun ve gerekse yönetmelikte yazılı hükümlerin 

uygulanmayacağı belirtilmektedir. Fakat yolcu beraberinde önemli miktarda korsan 

ürünün arama sırasında yakalanması halinde bunun yolcu beraberinde getirilen eşyanın 

maksadını aşacağını düşündüğümüzden kanaatimizce burada gümrük idaresince gerekli 

önlem ve tedbirlerin alınması gerektiği kanaatine sahibiz. 5846 sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili kanun tasarısı 19.02.2004 

itibarıyla komisyondan geçmiş bulunmaktadır. İş bu kanun tasarısı ile FSEK‟in 77. 

maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklikler gümrüklerde alınacak tedbirler ile ilgili 

olarak 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ilgili maddelerinin uygulanacağı 

yazmaktadır. Gerçekten de Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 13. maddesi yolcuların 

işlemiş olduğu suçlar ile ilgilidir. Bu maddeye göre; 

 

Yolcular tarafından işlenen suçlar 

 

    Madde 13 - Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zatî ve 

hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak 

üzerlerinde veya eşyası arasında çıkan ya da başkasına ait 

olduğu halde kendi zatî eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın 

vergisine ek olarak bir kat para cezası uygulanır ve eşya 

sahibine teslim edilir. 

 

    Yolcuların yanlarında veya kaplarında bulunan ve yukarıdaki 

fıkra dışında kalan mahiyet ve miktarda olan eşya ile 

gümrükten kaçırılmak amacına yönelik olarak saklanmış veya 

gizlenmiş halde bulunan eşyaya ilişkin vergiler tahsil 

olunmakla birlikte eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı 

kadar da para cezası alınarak eşya, sahibine teslim edilir. 

 

    Yolcuların beraberinde getirilen ticarî mahiyet ve miktarda 

olan eşya için ithali lisansa, şarta veya izne, kısıntıya, 

standardizasyon kontrolüne veyahut belli kuruluşların vereceği 

uygunluk ve yeterlilik belgesine tâbi olan eşya hakkında 4 üncü 

maddenin (d) bendi hükümleri uygulanır.   

 

   Türkiye`ye giren veya Türkiye`den çıkan yolcuların 

üzerlerinde veya eşyaları arasında yasak eşya bulunması 

halinde 4 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen cezalar 

uygulanır.  

 

 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 13. maddesinin 3. fıkrası da yukarıda belirtmiş 

olduğumuz görüşümüzü destekler mahiyettedir.  

 

Bununla birlikte burada internetin gelişimi ile yapılmaya başlanılan ticaretten 

bahsolunmasında fayda bulunmaktadır. İnternetin gelişimi ile yurt içinde bulamadığı bir 

fikir ve sanat ürününü yurt dışından posta veya kurye yoluyla getirtme imkanı bugün 

herkes için mümkündür. Bu nedenle internet yoluyla yurt dışından posta veya kurye 

yoluyla getirilen fikir ve sanat ürünlerini havi paketler ile ilgili olarak kanun ve 



yönetmelikte yer alan tedbirlerin uygulanması mümkün görünmemektedir. Gerek kanun 

ve gerekse yönetmelik bu durumu ticari olmayan eşya için öngörmüş bulunmaktadırlar. 

Önemli miktarı aşan fikir ve sanat ürünlerine havi koliler kanaatimizce Türkiye‟ye ticari 

amaçlı olarak getirilmiş sayılmalı ve kontrole tabi tutulmalıdır. Bu paketlerin içerisinde 

taklit ürün niteliğinde önemli ölçüde nüshaların bulunması da mümkündür ki bunlarda 

pazarda satılacak olmaları dolayısıyla ticari ürün sayılırlar. O halde posta veya kurye 

yoluyla gelen fikir ve sanat ürünlerini havi kolilerin kişisel kullanım miktarını aşar şekilde 

gümrük bölgesine gelmesi halinde yine gümrük makamlarının denetim ve kontrol 

görevlerini uygulaması, hak sahibinin başvurusu halinde gerekli tedbirleri alabilmesi 

gerektiği kanaatine sahibiz. Aksi takdirde bu istisnayı dar yorumlamak taklit ürünlerin sırf 

yukarıda açıklanan istisnayla yurda sokulmalarına ve yurttan çıkartılmalarına yol 

açacaktır.  

 

b)Kanunda belirtilmeyen ve fakat yönetmeliğin 106. maddesinde ifşa olunan istisna ise 

şöyledir; 

 

......... hak sahibinin izni ile ticari markaya sahip olmuş, patent veya faydalı model hakları, 

telif veya komşu hakları ve tasarım hakları ile korunmuş ve hak sahibinin izni ile üretilmiş 

eşyanın hak sahibinin rızası dışında bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde 

belirtilen durumlardan birine tabi olması veya hak sahibinin onayladığından farklı 

koşullarda üretilmesi veya başka koşullarda bir marka taşıması halinde söz konusu eşya 

bu madde hükümleri kapsamı dışında tutulur. 

 

Yukarıdaki istisnanın da açık şekilde kaleme alınmadığını görmekteyiz. Madde metninden 

tam olarak neyin kastedilmek istendiği açık bir şekilde anlaşılamamaktadır. Evvela 

belirtmek isteriz ki kanunda bu istisna yer almamaktadır. Kanunda yer almayan böyle bir 

istisnanın yönetmelikle getirilmeye çalışılması, yönetmelikle kurak koyma ve yaratma 

anlamını ihtiva ettiğinden bu düzenlemeyi hukuki olarak doğru bulmadığımızı belirtmek 

isteriz. Bununla birlikte istisnanın aradığı şartlar şunladır; 

 

Gümrüğe gelen ürünün 

 

a) Hak sahibinin izni ile üretilmiş, onun izni ve fikri haklar vasıtasıyla korunmuş 

olması, 

 

b) 106. maddenin a ve b bentlerinde yer alan durumlardan birine yani Gümrük 

Kanununun 59 uncu maddesine istinaden serbest dolaşıma girme, ihracat veya 

yeniden ihracatı ile ilgili gümrük rejimlerine tabi olması,  Gümrük Kanununun 

36 ncı maddesi kapsamında gümrük gözetimi altında iken denetlenen eşya 

vasfında veya  Kanunun 79 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında bir rejim uygulanan eşya, yeniden ihraç edilen eşya veya 

Kanunun 152 nci maddesine istinaden serbest bölgeye konulan eşya 

statüsünde bulunması, 

 

c) veya hak sahibinin onayladığından başka şekilde üretilmesi, 

 

d) yada başka koşullarda bir marka taşıyor olması gerekmektedir.  

 

Yönetmelik metninin kanaatimizce burada kastetmek istediği durum, hak sahibinin rızası 

ile üretilmiş ürünlerin ithal veya ihracında gümrük kanun ve yönetmeliğinde belirtilen 



tedbirlerin uygulanamayacağıdır. Fakat belirtmek isteriz ki; Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanununun 23./II. maddesi farklı bir düzenleme getirmektedir. Bu maddeye göre; 

 

Eser sahibinin izniyle yurt dışında çoğaltılmış nüshaların yurt 

içine getirilmesi ve bunlardan yayma yoluyla  faydalanma hakkı 

münhasıran eser sahibine aittir. Yurt dışında çoğaltılmış 

nüshalar her ne surette olursa olsun eser sahibinin ve/veya eser 

sahibinin iznini haiz yayma hakkı sahibinin izni olmaksızın ithal 

edilemez. 

 

5846 Sayılı Kanun yurt dışında eser sahibinin izni ile üretilmiş olsa bile çoğaltılmış 

nüshalarda eser sahibinin ve/veya eser sahibinin iznini haiz yayma hakkı sahibinin izninin 

aranacağından bahsetmektedir. Bu madde her ne kadar gerekçesinde aksi yazılı olsa da 

kanaatimizce paralel ithalatın önlenmesi için konulmuş bir maddedir. Yurt dışında eser 

sahibinin izni ile çoğaltılmış nüshaların, eser sahibini ve/veya eser sahibinin iznini haiz 

yayma hakkı sahibinin izni olmaksızın gümrük bölgesine getirilmesi halinde bu madde 

hükmü vasıtasıyla gümrük idaresince gerekli tedbirlerin uygulanması yoluna gidilebilecek 

midir? 23/II maddesi yönünden baktığımızda eser sahibinin ve eser sahibinin iznini havi 

yayma hakkı sahibinin böyle bir hakkı olduğu anlaşılmaktadır. Fakat yönetmeliğin 106. 

maddesi yönünden baktığımızda ise böyle bir durumun ortada eser sahibinin izni ile 

üretilmiş bir mal bulunması istisnanın içerisinde kaldığı tespit edilmektedir.  

 

Yönetmelikte değişiklik yapılmadan önce gerek gümrük tarife pozisyonuna göre ve 

gerekse 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu ve Sinema, Video ve Müzik 

Eserlerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gümrüğe gelen 

mal bir fikir ve sanat ürünü ise önce iş bu maldan numune alınarak Kültür Bakanlığı 

İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğüne gönderilmekte Müdürlük, eğer mal 

Türkiye‟de film, müzik, ve bilgisayar programı alanında tanınmış bir şirketin distribütörün 

logosunu  taşımakta ise malın ülkeye girişine olur vermemekte idi. Bu uygulamaya 

yönetmelikte yapılan değişikle birlikte son verilmiş bulunmaktadır. Şu an gümrüğe gelen 

fikir ve sanat ürünleri böyle bir kontrole tabi olmadan serbest dolaşıma girebilmektedirler. 

Kaldı ki, Sinema, Video ve Müzik Eserlerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 

hükümlerinin amacı devletin ülkesi milleti ile bölünmez bütünlüğünü, milli egemenlik, 

cumhuriyet, milli güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ahlak, genel 

sağlık ve siyasetini olumsuz yönde etkileyecek, milli duyguları incitecek, veya milli 

kültür, örf ve adetlerimize uygun olmayan nitelikteki sinema filmi, video bant, plak ve ses 

kasetlerindeki eserlerin icrasını ve gösterilmesini önlemektir. Bu eserlerin müdürlük 

bünyesinde kurulan komisyonlarca denetlenebilmesi için yapımcısı tarafından beyanname 

verilmesi ve başvuru yapılması gerekmektedir. Yönetmelik gümrüklerden söz konusu 

ürünlerle ilgili olarak ithalatının engellenebileceğine havi bir düzenleme getirmemektedir.  

Zaten söz konusu eserlerin yurt içinde yayımlanabilmesi için yapımcısı veya ithalatçısının 

müdürlükten eser işletme belgesi ve bandrol alması zorunludur. Bu şekilde 

işaretlenmeksizin iş bu eserlerin yayımlanması ve satılabilmesi mümkün olmayıp FSEK 

81. maddesine göre kamu suçu oluşturmaktadır. Bu nedenle gümrük idaresince daha önce 

yapılan uygulamanın yanlış olduğu, İstanbul Telif Hakları ve Sinema Genel 

Müdürlüğü‟nün eser sahibi veya  eser sahibinin iznini havi yayma hakkı sahibi olmaması 

dolayısıyla malın gümrük aşamasında denetim hakkına sahip olmadığı kanaatindeyiz. 

 

 

 



 

Tekrar konumuza dönecek olursak FSEK 23/II maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 106. 

maddesi birbiri ile çelişir gözükmektedir. Bu nedenle kanun koyucunun gerek Gümrük 

Kanunu ve gerekse Gümrük Yönetmeliğinde 23/II‟ye  uyumlu bir düzenleme yapması 

veya 23/II. maddede yeniden bir düzenleme yapması gerekmektedir. 23/II‟nin malın 

orijinal olması halinde Gümrük Yönetmeliğinin 106. maddesi babında malın Türkiye‟ye 

girişinin önlenemeyeceği ve fakat Türkiye‟de satışının 23/II‟ye göre önlenebileceği 

yolunda bir görüş şu aşamada ileri sürülebilir. Konuyu diğer fikri hak sınıfında yer alan 

haklarla örneğin marka ile  karşılaştırdığımızda gerek marka ve gerekse rekabet hukuku 

açısından Türkiye‟de verilen yargı kararlarında farklı uygulamalar ile karşılaşılmaktadır. 

23/II‟ maddenin eleştirisi konu ile ilgisi bakımından aşağıda “Özel Durumlar” başlığı 

altında ayrı olarak ele alınmış bulunmaktadır. Aşağıda da belirtileceği üzere 23. maddenin 

son fıkrasında madde metninin uygulamasını gösterir yönetmeliğin Kültür Bakanlığı 

tarafından yayınlanacağı belirtilmektedir. Konu ile ilgili olarak herhangi bir yönetmelik 

bugüne kadar yayınlanmış değildir. Böyle bir yönetmeliğin yayınlanması ile gümrük 

mevzuatı ile 23. madde arasındaki tezatın giderilip giderilmeyeceği hususu aydınlığa 

kavuşacaktır. 

 

Son olarak şunu belirtmek isteriz ki; talebi gümrük idaresince reddolunan ve iş bu 

karardan zarar gören hak sahibinin Gümrük Yönetmeliğin ilgili maddesinin iptali için 

Danıştay‟a başvuruda bulunma hakkı bulunmaktadır.  

 

4.3.6. EĢya Sahibinin Tazminat Hakkı 

 

Yukarıda anlatılan tüm prosedür kapsamında hakkında ithal veya ihraç edilmek istenen 

mal ile ilgili mahkemeden tedbir kararı alarak uygulamaya koyan ve fakat yapılan 

yargılama sonunda haksız çıkan hak sahibine karşı mal sahibinin tazminat hakkı 

bulunmakta mıdır sorusu akıllara gelebilir.  

 

Belirtmek isteriz ki davalı taraf (mal sahibi) hak sahibi olduğu iddiası ile dava açan ve 

tedbir alan davacı tarafa zararı husule gelmişse karşı bir tazminat davası ikame edebilir. 

Burada Borçlar Kanununun 41. maddesinde belirtilen haksız fiili sorumluluğuna ilişkin 

hükümler uygulanacaktır. Davanın şartları şu şekilde özetlenebilir; 

 

 

a) İhtiyati haciz kararının alınmış ve icra edilmiş olması gerekmektedir. 

 

b) Yapılan yargılama sonunda ihtiyati tedbir talep eden ve bunu icraya koyan 

taraf haksız çıkmış olmalıdır.  

 

c) Davalı taraf iş bu tedbirin uygulanması nedeniyle bir zarara uğramış olmalıdır. 

Bu zararla ihtiyat, tedbir arasında uygun bir illiyet bağının kurulmuş olması 

lazımdır. Zarar ihtiyati tedbir kararı verilmesi ile iş bu kararın kalktığı tarihler 

arasında husule gelen zarardır.  

 

d) Buradaki mesuliyet kusursuz mesuliyettir. Yani tedbir koyduran taraf iş bu 

tedbirinde iyi niyetli olsa bile bu durum tazminat ödememesi için yeterli 

olmayacaktır.
13
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Yetkili ve görevli mahkeme tamamıyla HUMK‟nunda bulunan genel hükümlere göre 

belirlenecek olup, dava haksız fiillerde olduğu gibi 1 senelik zamanaşımına tabidir. Bu 

zamanaşımı esas hükmün kesinleşme tarihidir, ihtiyati tedbirin kalktığı tarih değildir.  

 

Davacı taraf (hak sahipliğini iddia eden) tedbir kararını açarken teminat yatırmışsa, 

davanın kendi aleyhine sonuçlanması halinde bu teminatın akıbeti ne olacaktır? Mal sahibi 

açacağı tazminat davası ile iş bu tazminattan zararının ödenmesini talep edebilir mi? 

Davaya bakan asıl mahkeme davacının (hak sahipliğini iddia eden) haksız çıkması halinde 

davacı tarafça teminatın iadesi talep olunduğunda davalı tarafa hem durumu bildirir hem 

de davalı tarafa (mal sahibi) eğer bir tazminat davası açmamışsa açması için belli bir süre 

verir. Eğer bu süre zarfında davalı taraf (mal sahibi) dava açmazsa, yazı işleri müdürü 

vasıtasıyla teminat davacıya iade olunur. (Yönetmelik Md. 44) Fakat davalı (mal sahibi) 

belirlenen bu sürede veya bu süreden önce tazminat davası açmışsa iş bu teminat iade 

olunamaz. Davalı (mal sahibine) mahkemece teminatın iadesi konusunda bildirim 

yapılmadan da teminatın iadesi mümkün değildir. (Yönetmelik 44. Md.) Mahkemece 

davalıya (Mal sahibi) tanınacak bu süre davanın açılması için kesin bir süre olmayıp ancak 

teminattan davalının faydalanabilmesi için kendisine sağlanan bir süredir. Yoksa yukarıda 

da açıklandığı gibi davalının 1 senelik zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Bununla birlikte 

belirlenen sürede veya bu süreden önce tazminat davası açan ve iş bu davayı kazanan mal 

sahibi bu teminatı alabilmesi için, mahkemenin vermiş olduğu kararı icraya koymalı ve 

takibi kesinleştirmelidir. İcra Müdürü bu aşamadan sonra davacı tarafın (hak sahipliğini 

iddia eden) teminatı üzerine haciz koyarak paraya çevirecektir. Teminat zarar miktarını 

karşılamazsa ek haciz yapılır.
14

 

 

4.4. Özel Durumlar 

 

4.4.1. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 23/II. Maddesi 

 

Yukarıda da değinildiği üzere Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 23/II. maddesi ile 

Gümrük Yönetmeliğinin 106. maddesi arasında tezat bulunmaktadır. Yukarıda arada 

bulunan tezat durumun giderilmesi için iki mevzuatın birbiri ile uyumlaştırılması gerektiği 

kanaatinde olduğumuzu belirtmiştik. Konunun önemi bakımından Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanununun 23/II. maddesi üzerinde daha detaylı şekilde durmak istiyoruz.. Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu 23/II. maddesi yukarıda da değinildiği üzere yurt dışında eser sahibinin 

izni ile çoğaltılmış nüshaların ithalini yine eser sahibinin ve/veya eser sahibinin iznine 

havi yayma hakkı sahibinin (distribütörün) izni olmaksızın yurda ithalini yasaklamaktadır. 

Bununla birlikte FSEK 72. madde eser sahibinin ve/veya eser sahibinin iznini havi yayma 

hakkı sahibinin izni olmaksızın yurt dışında çoğaltılmış nüshaların ithal eden kişiler 

hakkında ceza hükmü düzenlemektedir. 

 

 Bahse konu maddelerdeki değişiklikler 2001 yılında 4630 sayılı kanun ile yapılmış olan 

değişiklikler olup, bundan önce paralel ithalat denilen yöntemle yurt dışından özellikle 

depolardan fikir ve sanat ürünleri ithalatçı firmalrca ithal olunabilmekteydi. 72. Maddede 

yapılan değişiklikle maddeye yeni bir 6. fıkra daha eklenerek yapılan nüshaları yasal ve 

yasal olmayan yollardan ülkeye sokan ve her ne şekilde olursa olsun ticaret konusu yapan 

ve kullanan kişilerinde cezalandırılacağına hükmolunmuştur. Bu fıkranın dayanağı 
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yukarıda bahsolunan 23. madde olmakla birlikte bu maddede yapılan değişiklikle 72. 

maddeye yeni bir fıkra eklenmesi zarureti hasıl olmuştur. Eski düzenlemede yurt dışında 

çoğaltılmış kopyaların yurt içine getirilmesi durumunda eseri yayma ve faydalanma hakkı 

sahibinin eser sahibi olacağı belirtilmişken, yeni düzenlemede eser sahibinin izniyle yurt 

dışında çoğaltılmış nüshaların yurt içine getirilmesi ve bunlardan yayma yoluyla 

faydalanma hakkının yine eser sahibinde olduğu belirtilmiş, yurt dışında çoğaltılmış 

nüshaların her ne surette olursa olsun eser sahibinin ve/veya eser sahibinin iznini haiz 

yayma hakkı sahibinin izni olmaksızın ithal edilemeyeceği hükme bağlanmıştır.  

 

Kanun gerekçesinde 23. maddede yapılan değişiklikle yurt dışından sahibinin izni ile 

çoğaltılmış nüshaların ithalatına izin verildiği, paralel ithalatın bu madde ile aslında 

engellenmediği ve fakat ithal edilen nüshaların yurt içindeki yayım hakkının eser sahibine 

verilmesi nedeniyle bir anlamda paralel ithalatın kontrol altında tutulduğu 

açıklanmaktadır. Kanunun bu gerekçesine pratikte tamamıyla katılabilmenin imkanı 

bulunmamaktadır. Çünkü kanun yurt dışında eser sahibinin izniyle çoğaltılmış nüshaların 

yurt içine ithal edilerek yayımının yapılması hakkını eser sahibi yanında eser sahibinin 

iznine haiz yayma hakkı sahibine de (yani distribütöre de) tanımıştır. Yani bir eserin 

Türkiye‟de yayma hakkı sahibi olan bir şirket yada şahıs yurt dışında eser sahibinin 

izniyle çoğaltılmış olan nüshalarının yurt içine başka bir şahıs ya da şirket tarafından 

sokulmasını yasaklayabilecektir.  

 

Türkiye‟de herhangi bir eserin mali hak sahibi olmaması halinde o eserin yurt dışından 

maddenin yeni düzenlemesine göre ithali mümkün gözükmektedir. Özellikle eser bir 

müzik eseri ise yine kültür bakanlığı dahil bir çok prosedürü geçmek zorunda kalmakta, 

kültür bakanlığı, son uygulamasıyla toplu olarak getirilecek müzik eseri vasfına haiz 

ürünlerden malın ithal edildiği şirketle Türkiye pazarı için imzalanmış bir dağıtım 

anlaşması talep etmektedir. Bununla birlikte bu anlaşmaya dair getirilen ürünlerin de 

dağıtım anlaşması yapılan şirketçe üretilen ürünler olması şartını koşmaktadır. Bu 

durumun dayanağı Sinema,Video ve Müzik Eserleri Kanunudur. 

 

Yukarıda anlatılanlarla birlikte yurt dışında eser sahibinin izni ile basılmış Türkiye‟de 

yetkili dağıtıcısı bulunan büyük şirketlere ait nüshalarında paralel ithalatını yapmak 

kanımızca pratikte mümkün değildir. Çünkü böyle bir durumun varlığında yurt dışındaki 

firma ile Türkiye‟deki dağıtıcı arasında o ürüne dair geçmiş tarihli yapılacak basit bir 

dağıtım anlaşması veya önceden yapılmış anlaşmaya iş bu ürünlerin listesini havi  

eklenecek yeni bir ek sayesinde Türkiye‟deki dağıtıcı istediği zaman dağıtıcısı olduğu 

şirketin yurt dışında eser sahibinin izniyle çoğaltılmış nüshasını ithal etmiş şahıs ve kişiyi 

dava edebilecek ve ağır cezalara çarptırılmasını sağlayabilecektir. Son getirilen ağırlaşmış 

cezalar nedeniyle büyük firmaların yurt dışında yasal olarak  çoğaltılmış ürünlerini yurt 

içine ithal etmeye kalkışacak kişi veya şirket olduğunu yukarıda anlatmış olduğumuz 

sebeplerle sanmıyoruz. Bu vesile ile yurt içinde dağıtıcı konumunda olan firmalar bir 

yerde yasal bir tekel konumuna getirilmektedir. Böylece kendi ithal ürünlerine kendi 

belirlemiş oldukları fiyatları koyabilmekte (ki müzik sektöründe satılan yabancı menşeli 

CD‟lerin çoğu ithal üründür) ve piyasa şartlarını bu fiyatlara göre belirleyebilmektedirler. 

Özellikle müzik sektöründe bir yabancı CD‟nin fiyatının Amerika ve İngiltere‟de satılan 

CD fiyatı ile aynı olduğu ve ülkemizin ekonomik durumu ile bu ülkelerin ekonomik 

durumu arasında dağlar kadar fark olduğu hatırlanırsa korsan ürünlerin satışının 

artmasında hiç de yadırganacak bir durum görmemekteyiz.  

 



23. maddeye eklenen Türkiye‟de yayma hakkının sahibi olanın da ithali engelleyebileceği 

cümlesinin bize göre maddeye konulması da yersizdir. Çünkü yurt dışında eser sahibinin 

izni ile çoğaltılmış nüshaların yurt içine ithal olunması ve yayımı suretiyle bundan 

faydalanma hakkı eser sahibine münhasıran aitse ve iş bu yayma hakkını Türkiye‟de 

başka bir şahıs veya şirkete devretmişse, bu şirketin yurt dışından ithal olan ürünleri bu 

düzenleme kapsamında ve FSEK‟in diğer hükümleri altında engelleme yetkisi zaten 

bulunmaktadır.  

 

Oysaki yine bir fikri hak kategorisinde sayılan marka hakkı ile ilgili olarak tamamıyla 

farklı bir yargısal uygulama gelişmiş bulunmaktadır. Yargıtay‟ın yerleşmiş içtihatlarına 

göre Türkiye‟de piyasaya sürülmüş ürünlerin yurt dışında dolaşımda bulunan nüshalarının 

Türkiye‟ye ithal edilmesine hak sahibi engel olamamaktadır. Yargıtay‟ın bir markaya havi 

malların yurt dışından hak sahibi dışında başka üçüncü kişiler tarafından ithali ile ilgili 

olarak vermiş olduğu bir kararı şöyledir; 

556 sayılı K.H.K. nin 13/1 ve bu maddenin mehazı olan 89/104 

Sayılı Yönerge'nin 7.1 maddesinde "marka sahibi tarafından 

veya onun izni ile markayı taşıyan malların piyasaya 

sunulmasından sonra marka sahibi, markanın bu mallarla ilgili 

olarak kullanılmasını yasaklayamaz" hükmü getirilmiştir. Buna 

uygulamada ve yasal düzenlemede marka hakkının tüketilmesi 

kavramı denilmektedir. 

Bu ilkenin uygulanabilmesi için yukarıda da değinildiği üzere 

tescilli markayı taşıyan malların marka sahibi tarafından veya 

onun izni ile Türkiye'de piyasaya sunulmuş olması gerekir. 

Markalı malların Türkiye'de piyasaya sunulmasından sonra 

marka hakkı sahibi, bu malları yurt dışına satar ( veya yurt 

dışında menşe ülkeden başka bir ülkede üretirse) bunların 

üçüncü kişiler tarafından yurt dışından satın alınarak 

Türkiye'ye ithaline ( paralel import ) engel olamaz. 

Aynı ilke yabancı markayı taşıyan malların Türkiye'de tek 

satıcısı ( münhasır lisans sahibi ) durumunda olan ve marka 

sahibinin izniyle bu markayı adına tescil ettirmiş bulunan kişi 

bakımından da geçerlidir. Ancak, K.H.K. nin 13/II maddesi 

uyarınca marka sahibi, malların piyasaya sunulmasından sonra 

üçüncü kişiler tarafından başka ülkelerden ithalinden sonra 

değiştirilerek veya kötüleştirilerek malın özgün niteliğinin 

değiştirilerek ticari amaçla kullanılması halinde bunu önleme 

yetkisine sahiptir. ( Bak. Prof. Dr. Sabih Arkan, Marka 

Hakkının Tüketilmesi, Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan sh. 202 vd 

). 

Bu ilkelere göre, davacı gözlükleri ile ayniyet arz eden orijinal 

vasıfta olup taklit olmıyan gözlükler, kanuni prosedüre uygun 

olarak menşe ülkesinden başka ülkelerde üretilip o ülkelerden 

Türkiye'ye ithal edilmesi halinde, ithalatçı tarafından satılması 

veya ithalatçı firmadan fatura karşılığı satın alınıp satışa arz 

edilmesi halinde 556 sayılı K.H.K. nin 9/II, c maddesi 



uygulanmıyacaktır.(Yargıtay 11.HD,1998/7997E.,199/2098K, 

12.03.1999) 

Söz konusu durumun Rekabet Hukuku açısından da aykırılık teşkil ettiği de ileri 

sürülebilir.  Özellikle hak sahibi ile yapılan tek elden dağıtım anlaşmaları ile bir bölgede 

belirli ürünlerin satımı sadece bir gerçek veya tüzel kişiye verilmektedir. Her nasılsa 

hukuka uygun olarak piyasaya sürülmüş sözleşme (dağıtım anlaşması)  konusu malları 

başka dağıtıcılardan elde etmiş olan, üçüncü kişilerin bu malları kendi bölgesinde 

satılmasını, dağıtıcı açacağı herhangi bir dava ile önleyemez. Aynı şekilde üçüncü 

kişilerin yurt dışında piyasaya hukuka uygun olarak sunulmuş olan sözleşme konusu 

malları gümrük mevzuatına uygun olarak Türkiye‟ye ithalini önlemek gayesi ile dağıtıcı 

herhangi bir dava açamaz.
15

 Yukarıda belirtmiş olduğumuz Yargıtay kararında rekabet 

hukuku bakımından dağıtım anlaşmalarına da değinilmiş bulunmaktadır. 

Durumun tek satıcılık veya münhasır lisans sözleşmesi 

bakımından özelliklerine gelince; burada özellikle Tek Satıcılık 

kavramı üzerinde de durmak gerekir. Öğretide benimsendiği 

üzere tek satıcılık sözleşmesi yapımcı ile tek satıcı arasındaki 

hukuki ilişkileri düzenleyen, çerçeve niteliğinde ve sürekli bir 

sözleşmedir. 

Bu sözleşme ile yapımcı ürünlerinin tamamını veya bir kısmını 

belirli bir bölgede tekele sahip olarak satmak üzere tek satıcıya 

bedeli karşılığında göndermeyi, buna karşılık tek satıcı da 

sözleşme konusu malları kendi adına ve hesabına satarak bu 

malların sürümünü artırmak için faaliyette bulunmayı 

yükümlenir. ( Bak.Prof.Dr.Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku, 

Özel Borç İlişkileri, C.1/1, Ank.1985 sh.27 vd. ). Tek satıcılık 

sözleşmesinde kural olarak edimler ve yükümlülükler bu 

sözleşmenin tarafları arasında yani yapımcı ile tek satıcı 

arasında karşılıklı olup, üçüncü kişilere herhangi bir 

yükümlülük getirmez. Zira, tek satıcıya o bölgedeki tekel hakkını 

tanımak ve bu olanağı sağlamak yapımcıya düşen bir akdi 

yükümlülük olmaktadır. O halde, tek satıcının bu hakkını 3. 

kişilere karşı haksız rekabet yolu ile koruması kural olarak 

mümkün değildir. Ayrıca, tek satıcının Türkiye'de reklam 

yapmak suretiyle Pazar sağlaması, tamir, bakım sağlaması da 

Türkiye'ye aynı malı yasal yollardan menşe ülkesinden başka 

ülkelerde ithal edip satan kişilerin haksız rekabet kuralları 

uyarınca men edilmesine neden teşkil etmez. 

Dava konusu olayda da davalı taraf, davacı tarafından lisans 

sözleşmesine dayanarak yurt içine ithal ederek pazarladığı 

yukarıda markaları anılan gözlüklerin aynısının ( orijinalinin ) 

yurt içine yasal düzenlemeye uygun olarak ithal edildiğini ve 

kendisininde buna dayalı olarak piyasaya sürerek satış 

yaptığını savunduğuna göre, mahkemece yukarıda anılan ilkeler 
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doğrultusunda araştırma ve inceleme yapılmadan eksik 

inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır. 

Dolayısıyla yukarıda belirtmiş olduğumuz esaslar çerçevesinde 23/II. maddeye 

dağıtıcılarında eklenmiş olmasını gerek hakkın temeli ve gerekse rekabet hukuku 

açısından olumlu bulmadığımızı belirtmek isteriz.  

 

Konuya son vermeden önce şu hususu da belirtmek isteriz ki AB  dahil olmak üzere bir 

eserin yurt dışında eser sahibinin iradesi ile satışa sunulmuş olması, kaynak ülke olan 

Türkiye‟de de satış hakkının tükenmesi sonucunu doğurmamaktadır. Eserin Türkiye‟de ilk 

satışı yapılmamışsa ilk satış tekeli devam eder.
16

 Gümrük Birliğinin varlığına rağmen 

Türkiye‟de yapılan ilk satışta AB ülkelerinde hak tükenmez. Bunun gibi AB ülkelerinden 

herhangi birindeki satış Türkiye‟de tükenmeye yol açmaz. (Gümrük Kararı 1995/1 Ek/8)
17

 

AB‟ne tam üyelik sıfatımızın kabulü halinde malların serbest dolaşımı kuralı nedeniyle bu 

maddenin geçerliliğini yitireceği ve yeni düzenlemeyi gerektireceği açıktır. Yukarıda da 

belirtildiği üzere 23. maddenin son fıkrasında madde metninin uygulamasını gösterir 

yönetmeliğin Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanacağı belirtilmektedir. Konu ile ilgili 

olarak herhangi bir yönetmelik bugüne kadar yayınlanmış değildir. Böyle bir yönetmeliğin 

yayınlanması ile gümrük mevzuatı ile 23. madde arasındaki tezatın giderilip 

giderilmeyeceği hususu aydınlığa kavuşacaktır. 

 

Kanaatimizce Gümrük Yönetmeliğinin açık hükmü karşısında gümrük idaresi 106. 

maddeye dayanarak söz konusu tedbirlerin alınması konusundaki hak sahibinin herhangi 

bir talebi karşısında red kararı verebilecektir. Buna karşılık iş bu karardan zarar gören hak 

sahibinin Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddesinin iptali için Danıştay‟a başvuruda 

bulunma hakkı vardır.  

 

4.4.2. Ġhracatta YaĢanan Bazı Özel Durumlar 
 

Aşağıda ülkemizden ihraç edilecek eser vasfına havi ürünler konusunda uygulanabilecek 

birkaç prosedür hakkında bilgi verilmiştir.  

 

4.4.2.1. Hediyelik EĢya Ġhracatında Ekspertiz Raporu: Ülkemizden ihraç edilen 

bakırdan ve pirinçten mamul hediyelik eşyaların ihracı, Eski Eserler kanunu gereğince 

ilgili müze eksperlerince ekspertize tabi tutulmakta ve bunun sonucuna göre düzenlenen 

rapora göre Gümrük İdarelerince ihracına izin verilmektedir. 

  

Bu tür bir malı ihraç edecek kişilerin, bağlı bulunduğu Oda'ya bir dilekçe ile başvurmaları 

gerekmektedir.  

  

4.4.2.2. LületaĢı Pipo Ġhracatında Ekspertiz Raporu: 1972 tarihli Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı'nın Talimatı uyarınca ham lületaşının yurtdışına gönderilmesini önlemek 

amacıyla, ihraç edilecek lületaşı mamulleri ekspertize tabi tutulmaktadır. Lületaşından 

yapılmış eser vasfına havi bir ürünün ihracında da söz konusu denetimi prosedürünün 

işleyeceği anlaşılmaktadır. 
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Ekspertiz işlemi için ihracatçı, bağlı bulunduğu Oda'ya fatura ve bir form ile 

başvurmaktadır. Ekspertiz komitesi nezaretinde lületaşı mamulleri, ileri derecede işlem 

görmüş olması ve "Türk Elişi Sanatının" estetiğinden yoksun bulunmaması gibi hususlar 

dikkate alınarak incelenmektedir. İncelendikten sonra ambalajlanan mamuller, Bölge 

Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü ve Oda tarafından mühürlenerek, Gümrük İdarelerine teslim 

edilmek üzere tanzim edilen bir rapor ile birlikte ihracatçıya verilir. 

 

4.4.2.3. Ġthali Ġzne Tabi Mallar 

 

Gümrük Yönetmeliğinin 34 no‟lu eki uyarınca bazı eserlerin ithalinde Kültür ve Turizm 

Bakanlığı‟nın izni gerekmektedir. Ekten alınan alıntı aşağıda sunulmuştur. 
  

 

Orijinal gravürler, estamplar ve litografyalar, heykel 

veya yontu sanatının orijinal eserleri (yapıldığı 

madde ne olursa olsun) Türkiye‟de tedavülde 

bulunmayan veya tedavüle çıkarılacak olmayan, 

iptal edilmiş veya edilmemiş posta pulları, damga 

ve harç pulları, matbu posta pulu veya posta pulu 

yerine geçen damga taşıyan zarflar ve benzerleri, 

eskiliği yüzyılı aşan antika eşya 

 

 

 

 

İthal talebinde Kültür Bakanlığının ön izni 

aranılır. 

 
  

 4.4.2.4. Kaçakçılık Kanununa Atıf Yapan Yeni FSEK Tasarısı 
 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ve ilgili kanunların bazı maddelerinde 

değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı komisyona sunulmuş ve 18.02.2004 tarihi 

itibarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu kanun tasarısında konunun başında da 

bahsetmiş olduğumuz Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 77. maddesinin son fıkrasında bir 

değişikliğe gidilmiş bulunmaktadır.  Tasarı metni aynen şöyledir; 

 

Madde21: 5846 Sayılı Kanunun 77. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir; 

 

“Haklara tecavüz oluşturması ihtimali halinde yaptırım gerektiren nüshaların ithalat veya 

ihracatı sırasında 4458 sayılı Gümrük kanununun 57. maddesi ile 4926 sayılı Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.”  

 

Esas itibarıyla kanun bu maddeyle Kaçakçılık Kanunun‟daki hükümlere de atıfta 

bulunarak buradaki düzenlemelerin de hakka tecavüz eden nüshalarla ilgili tedbirlerde göz 

önünde tutulacağını belirtmektedir. Gerçi ilk tasarı metninde direkt olarak bu tip ürünlerde 

Kaçakçılıkla Mücadele  Kanununun uygulanacağından bahisle Kaçakçılıkla Mücadele 

Kanununda  düzenlemeye gidilmekteydi. Bu durum gerek teorikte ve gerekse pratikte bir 

takım sorunlara yol açacağı konusunda çeşitli kesimlerden gelen tepkiler üzerine kanun 

tasarısından çıkartılmış gözükmektedir. Kanaatimizce burada Kaçakçılıkla Mücadele 

Kanununun özellikle eşyanın, aranması el konulması ile ilgili usul hükümlerinin asli 

olarak uygulama alanı bulunmaktadır. Yoksa taklit ürünler ile ilgili hak sahibinin başvuru 

prosedürü ve resen işlemlerin durdurulması ve el koyma tedbirleri açık olarak Gümrük 

Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Özellikle taklit ürünlerin aranması ve el konulması ile ilgili 

usul ve prosedürlerin tatbikinde Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri dikkate 

alınacaktır. 



 

5.AVRUPA BĠRLĠĞĠ ĠLE FĠKRĠ HAKLAR ARASINDAKĠ ĠLġKĠLER VE 

AVRUPA BĠRLĠĞĠNĠN GÜMRÜKLERDE FĠKRĠ ÜRÜNLERĠN KORUNMASI 

ĠLE ĠLGĠLĠ DÜZENLEMESĠ 

 

5.1. Genel Olarak 

 

Bilindiği üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına gerekli önemin verilmesi ve 

bu konuda yasal düzenlemenin yapılması Türkiye‟nin AB ile Gümrük Birliği 

müzakereleri sırasında husule gelmiş ve Gümrük Birliği‟nin tesisine dair 1/95 sayılı 

Ortaklık Konseyi Kararı‟nın Mevzuatın Yakınlaştırılması başlıklı IV. Kısmında yer alan 

Fikri, Sınai ve Ticari Mülkiyetin Korunmasına ilişkin 31. Maddesi ile söz konusu Kararın 

8. Ekinde Türkiye, Topluluk veya Üye Devletlerde kabul edilen mevzuat ile aynı dahili 

mevzuatı yürürlüğe koyacağını ve belirtilen çok taraflı anlaşmalara katılacağını taahhüt 

etmiştir. Bilindiği üzere bugüne kadar Türkiye fikri hukuk alanında vermiş olduğu 

taahhütlere uyarak ilgili anlaşmalara üye olmuş, kanunlarında gerekli değişiklikleri 

yapmaya gayret etmiştir. Bu konuda en önemli adımlardan biri de bu çalışmamızda 

incelemiş olduğumuz 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda ihtiyati tedbirler ve 

gümrüklerde geçici el koyma başlığı altında düzenlenen gümrükte fikri hak ihlaline yol 

açacak nüshalarla ilgili önlemlere yer verilmesi olmuştur. Belirtmek isteriz ki; AB ve 

Türkiye fikri hakların korunmasına dair gerekli tedbir ve önlemleri alacaklarına dair 

ortaklık konseyi maddeleri babında taahhütlerde bulunmuşlardır. Bu maddelerden 

bazılarına değinmek gerekirse;  

 

Söz konusu Kararın 31. Maddesi söyle demektedir;  

 

“Taraflar fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının uygun ve 

etkili bir şekilde korunması ve icra edilmesinin sağlanmasına 

verdikleri önemi teyit ederler.” 

 

Ayni Kararın 8. Ekinde ise 

 

“Türkiye, Avrupa Topluluğunda yürürlükte bulunan koruma 

seviyelerine eşit koruma seviyelerini teminat altına almak üzere 

fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının etkin bir şekilde 

korunmasını geliştirmeye devam eder ve bu haklara saygı 

gösterilmesini sağlayacak uygun tedbirleri alır.” 

 

Demek ki burada incelemeye çalıştığımız konu hassasiyeti bakımından önem arz etmekle 

birlikte Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne Gümrük Birliği çerçevesi altında aynı zamanda 

vermiş olduğu bir taahhüttür. 

 

Bununla birlikte şu hususu da belirtmek isteriz ki; Avrupa Birliğinde piyasaya sürülen bir 

fikir ve sanat eseri için “Hakkın Tükenmesi” kavramı Türkiye Pazarı için geçerli 

olmayacaktır. “Hakkın Tükenmesi” kavramından anlaşılması gereken eser veya hak sahibi 

tarafından piyasaya sürülmüş bir fikir ve sanat eserinin üçüncü kişilerce aynı bölge 

içersinde tekrar satışına eser veya hak sahibinin engel olamamasıdır. Örneğin sahaflarda 

satılan orijinal 2. el kitapların satışına hak sahibi veya eser sahibi engel olamayacaktır. 

 

 



 

 

Konu ile ilgili Ortaklık Konseyi Kararının 8. ekinin 10. maddesinin son fıkrası şöyledir; 

 
 

“Bu Karar, çerçevesinde Tarafların ticaret ilişkilerinde 

uygulanan fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının tüketilmesi 

sonucunu doğurmaz” 
 

Bu hükümden Avrupa Birliği içerisinde piyasaya sürülen bir ürünün, Türk pazarı için 

hakkının tükenmediği yani herhangi bir 3. kişinin iş bu ürünü Türkiye‟ye ithal 

edemeyeceği anlaşılmaktadır. Zaten 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserlerinin 23/II. maddesi 

yukarıda da değinildiği üzere bu halin vukuuna engeldir. 

 

Peki yukarıda tartışılan tüm bu hususlar dikkate alındığında Avrupa Birliğinde konu ile 

ilgili düzenleme ne durumdadır? Türkiye‟nin bu konuda Ortaklık Konseyi Kararında 

üzerine düşen yükümlülükleri olduğuna göre Avrupa Birliğindeki düzenlemenin önemi 

daha fazla bir şekilde önem arz etmektedir. 
 

Belirtmek isteriz ki; AB‟de bu konu  3295/94 no‟lu yönerge ile ele alınmış olmakla 

birlikte iş bu direktif, daha çok gümrüklerde fikri ve sınai mülkiyete havi ürünlerin 

korunmasında üye ülkeler arasındaki işbirliği hususlarını irdelemektedir. Fakat bu konuda 

konsey 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmek üzere bir önerge yayınlamış olmakla 

birlikte bu önerge içerisinde ülkemizde yer alan ilgili mevzuata özellikle Gümrük 

Yönetmeliğinde yer alan hususları düzenleyen düzenlemelere yer verilmiş bulunmaktadır. 

 

Önergenin ilk bölümünde Gümrük Yönetmeliğinde olduğu gibi tanımlara yer verilmiş 

bulunmaktadır. Fakat belirtmek isteriz ki bu tanımlar Gümrük Yönetmeliğine nazaran 

daha profesyonel bir biçimde düzenlenmiş ve ele alınmış bulunmaktadır. Aşağıda yer alan 

bölümde AB Konseyi tarafından düzenlenen önerge ile Gümrük Yönetmeliği arasındaki 

farklara ana hatları ile değinilecektir. Konunun değerlendirilmesi ise son bölüm olan 

sonuç bölümünde ele alınacaktır. 

 

5.2. AB Düzenlemesi ile Ülkemiz Gümrük Mevzuatının Fikir ve Sanat Eserlerinin 

Gümrüklerde Korunması Prosedürü Açısından Farkları 

 

Bu bölümde 3295/94 sayılı yönergeden ziyade 01.07.2004 tarihine kadar yasalaşması 

planlanan AB Konsey Önergesinden bahsedilecektir. Çünkü iş bu önerge daha yeni tarihli 

olup Gümrük Yönetmeliğinde bahsolunan düzenlemelere benzer düzenlemeler 

getirmektedir. Yukarıda da bahsolunduğu üzere 3295/94 no‟lu konsey regülasyonu 

gümrüklerde fikir ve sanat eserlerinin korunması açısından genelde ülkeler arasında 

işbirliğini düzenleyen genel hükümlere yer vermiş bulunmaktadır. Oysaki önergede daha 

net ve teknik düzenlemeler içermektedir. Farklılıklardan sırasıyla aşağıda kısa olarak 

bahsolunmuştur.  

 

1. Yukarıda da değinildiği üzere ilk fark tanımlar kısmında ortaya çıkmaktadır. Gümrük 

Yönetmeliğimizde tanımlar konusunda karışık ve muallak düzenlemelere yer 

verilmişken önergede daha net ve anlaşılır tanımlar yer almaktadır. Sahte, taklit eşya 

tanımından; izinsiz olarak aynı mal sınıfında tescil edilmiş markanın ya da topluluk 

markasının veya marka sembolünün aynı veya benzerini taşıyan ürünler veya 

ambalajlarının anlaşılacağı belirtilmiştir. Yine diğer bir ayırım altında korsan olarak 



üretilmiş ürünün tanımı yapılmış, ve korsan üründen kast olunanın telif hakkı veya 

bağlantılı hak sahibinin ya da ulusal düzenlemeye göre tescil edilmiş olması zorunlu 

olmaksızın endüstriyel dizayn hakkı sahibinin izni dışında çoğaltılmış nüshalar olduğu 

açıklanmıştır. Görüldüğü üzere AB düzenlemesinde yapılan tanımlarda telif hakkına 

tabi taklit eşya gibi bir tanım yer almamakta olup, iş bu tanım içerisinde patent ve ya 

faydalı model hakkına havi ürünlerin sokulması gibi bir hataya düşülmemiştir. Patent, 

coğrafi işaret ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakkını havi ürünler tanımı ise ayrı 

başlıklar halinde yapılmış olup net ve açık tanımlarına yer verilmiştir. 

 

2. Önergede, Gümrük Yönetmeliğinin 106. maddesinin 4. fıkrası ile getirilen istisnaya 

aynen yer verilmiş olmakla birlikte gerek yönetmeliğin 106. maddesi ve gerekse 

Gümrük Kanununun 57. maddesi ile getirilen yolcu beraberinde yurda giriş yapacak 

mallar ile ilgili istisna konusunda iş bu malların serbest giriş sınırını aşacak şekilde 

ticari amaçlı olarak yurda sokulmayacak mahiyette olması şartı getirilmiş 

bulunmaktadır. Fakat yukarıda da bahsi geçtiği üzere bizim düzenlememizde yolcu 

beraberinde getirilen zati ve hediyelik eşya ile posta kolileriyle gönderilen ticari 

mahiyette olmayan eşya için istisna getirilmiş olmakla birlikte serbest giriş sınırını 

aşma ve ticari amaç taşıma gibi düzenlemelere yer verilmemiştir. Gerek 57. maddenin 

ve gerekse yönetmeliğin 106. maddesinin konu ile ilgili eleştirisi yukarıda yapılmış 

olduğundan burada tekrar edilmeyecektir. 

 

3. Yukarıda tartışmış olduğumuz üzere önerge hak sahibinin başvurusu prosedürüne 

aynen yer vermiş olup konu ikinci bölümde “Gümrük Otoritelerini Harekete Geçirmek 

Üzere Başvuru” adı altında düzenlenmiştir.İş bu bölümün alt başlığı “Gümrük 

Otoritelerini Harekete Geçirmek Üzere Başvurudan Önce Alınacak Önlemler” 

başlığını taşımaktadır. Oysa Gümrük Yönetmeliğindeki düzenlemede bu tip alt 

başlıklara yer verilmemiş olup, sadece gümrük idaresinin hak sahibinin başvurusu 

üzerine  veya başvurusu olmaksızın resen tedbir alabileceği hususu belirtilmiş ve fakat 

hak sahibinin gümrük idaresince belirlenmesi halinde malın akıbetinin ne olacağı 

konusunu muallakta bırakılmıştır. Oysa önergenin koymuş olduğu bu başlıktan 

kanaatimizce gümrük otoritelerinin hak sahibinin başvurusunu sağlamaya yönelik 

olarak tedbir işlemlerine başvurabilecekleri anlaşılmaktadır.  

 

Önergenin yukarıda adı geçen başlıkları altında yapılan 4. Maddenin 1. fıkrasına göre 

gümrük idaresince ilk bölümde tanımı yapılan taklit veya korsan ürünlerin yada diğer 

fikri ve sınai mülkiyet haklarına tecavüz fiilini oluşturan veya bu konuda şüphe 

oluşturan ürünlerin gümrüğe gelmesi halinde gümrük idaresinin hak sahibinin 

başvurusunu sağlamak amacıyla iş bu ürünlerle ilgili işlemleri askıya alabileceği veya 

iş bu ürünlere el koyabileceği belirtilmektedir. Fakat bu konuda önerge süre açısından 

Gümrük Yönetmeliğimizden farklılık arz etmektedir. AB önergesinde gümrük 

idaresince alınacak önlemlerin konunun hak sahibine ve mal sahibine  ihbar edildiği 

tarihten itibaren 3 iş günü için durdurulabileceği belirtilmektedir. Oysaki Gümrük 

Yönetmeliğinin 109. maddesinin 1. fıkrasında gümrük idarelerinin hak sahibinin 

geçerli bir başvuruda bulunmasını teminen 3 iş günü boyunca bu şekilde tespit edilen 

eşyanın işlemlerini durdurmaya ve eşyaya el koymaya yetkili olacakları belirtilmiş bu 

3 iş günlük sürenin hangi tarihten itibaren başlayacağına dair bir açıklık 

getirilmemiştir. AB önergesindeki düzenlemede gümrük idaresinin yapacağı ihbarın 

yazılı olması gerektiği anlaşılmaktadır, oysaki Gümrük Yönetmeliğinde bu konuda 

yine net bir açıklık bulunmamaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere 3 iş günlük 

sürenin muallaklığı karşısında Gümrük İdaresinin hak sahibini bu kadar kısa bir sürede 



belirleyip yazılı tebligat yapabilmesi mümkün değildir. Bununla birlikte önerge 

metninden 3 iş günlük süre doluncaya kadar gümrük bölgesine gelen mallar ile ilgili 

işlemlerin kanaatimizce askıya alınacağı anlaşılmaktadır. Gümrük işlemlerinin 

herhangi bir aşamasında malların taklit veya korsan olarak çoğaltılmış nüshalar 

oldukları kanaatine varılması halinde hak sahibine bildirim yapılana kadar eğer 

işlemler askıya alınmazsa serbest dolaşıma girebilme riski bulunmaktadır. Serbest 

dolaşıma girdikten sonra mal sahibinin gümrük idaresine başvuruda bulunmasının bir 

anlamı da kalmayacaktır. Yine aynı maddenin ikinci fıkrasında gümrük idaresinin 

şüphelendiği mal ile ilgili açık bilgi vermeksizin hak sahibi ile irtibat kurarak orijinal 

malın özellikleri konusunda bilgi isteyebileceği önergede dile getirilmektedir. Bu tip 

bir düzenleme Gümrük Yönetmeliğimizde yer almamaktadır. 

 

4. Yine önerge ile Gümrük Yönetmeliği arasındaki en önemli farklardan birisi, önergeye 

göre gümrük idarelerinin korsan ve taklit ürünler hakkında alınacak önlemleri ve ilgili 

süreci yönetecek bir departman atamalarının istenmesidir. İş bu departman 

muhtemelen konuya vakıf gümrük yetkililerinden oluşacak olup, uygulanacak 

prosedür hakkında da yeterli bilgiye sahip olunacaktır. Oysaki Gümrük 

Yönetmeliğimize göre gümrük idarelerinin böyle bir departman oluşturma 

yükümlülüğünden bahsolunmamaktadır. Gerek kanun ve gerekse yönetmelikte 

“Gümrük İdaresi” terimi kullanılmaktadır. Bu durum da kanaatimizce konu hakkında 

bilgisi olmayan yetkililerce başvuru prosedürünün götürüleceği ihtimali karşısında 

uygulamada zorlukların yaşanacağı kanaatini uyandırmaktadır. Yine önergenin 5. 

maddesinin üçüncü fıkrasında hak sahibinin elektronik yolla da başvuruda 

bulunabilecekleri belirtilmektedir. Bu düzenlemede hak ihlallerini önlemede hak 

sahiplerine kanaatimizce büyük kolaylık sağlayacaktır. Kanaatimizce başvuruya 

eklenmesi gerekli belgelerde taranarak elektronik olarak başvuru belgesine ekli olarak 

gönderilebilir. AB‟de uygulamanın bu konuda ne yönde gelişeceği konusunda bir şey 

söylemenin erken olduğu kanaatine sahibiz. Gümrük Yönetmeliğimizde ise bu konu 

ile ilgili olarak bir düzenleme yer almamaktadır.  Yukarıda da bahsolunduğu üzere 

gümrük beyannamesi elektronik olarak gönderilebildiği gibi gümrük idarelerinin 

gümrük işlemlerinin durdurulmasına dair formu da elektronik olarak kabul eden bir 

sistemi yürürlüğe koyabilmeleri uygulamada mümkün olabilir. Bu sayede hak 

sahipliğinin daha kolay şekilde tespiti açısından, yapılan başvurular ve hak 

sahiplerinin temsil ettikleri ürün ve haklar açısından bir veri tabanı da oluşturma 

yoluna gidilebilir. 

 

5. Yine Gümrük Yönetmeliğimiz ve önerge arasında farklardan biride başvuru talebine 

eklenecek belgeler ile ilgilidir.(Önerge Md. 5)  Gümrük Yönetmeliğimize göre;  söz 

konusu başvuru ekinde, eşyanın tanınmasına yardımcı olacak ayrıntının tarifini içeren 

bir belge ile hak sahibi olunduğunu kanıtlayan bir belgenin sunulması gerekmektedir. 

Önergede  ise ürünün teknik özelliklerini açıklayan belge dışında, hangi türde 

sahteliğin yapıldığı bilgisini içeren bir belgenin de sunulması zarureti getirilmiştir. 

Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalarda da yönetmelik metnin de açıkça yazmasa 

da bu tip bir belgenin sunulmasının sahte veya korsan olarak üretilmiş ürünlerin 

tespitini kolaylaştıracağı belirtilmişti. Önerge bu belgenin sunulmasını zaruri hale 

getirmiştir. Bununla birlikte önergede hak sahibine, malın ithalini ve ihracını 

gerçekleştirecek kişinin, hak sahibinin işlemlerin durdurulması dolayısıyla haksız 

çıkması halinde ilgili kişilerin tüm zararını karşılayacağına dair bir taahhütnameyi de 

sunması zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Gümrük Yönetmeliğimizde ise 

başvuru esnasında böyle bir taahhütname verme zorunluluğu bulunmamakla birlikte 



gümrük idaresine gerektiğinde hak sahibinden teminat talep hakkı getirilmiş 

bulunmaktadır. Önerge de ayrıca hak sahibinin sunması zorunlu belgeler dışında bazı 

ilave belgeleri de sunabileceği belirtilmektedir. Gümrük Yönetmeliğimizde de aynı 

yönde benzer bir hüküm bulunmakla birlikte önergede yönetmelik metninde yer 

alamayan farklı belgelerden de bahsedilmiştir. Bunlar; 

 

 

a) Eşyanın vergi öncesi yasal dolaşımdaki değerini gösterir belge, 

 

b) Orijinal ürün ile sahte veya korsan olarak üretilmiş nüshalar arasındaki farkları 

açıklayan belge, 

 

Önergede yine başvuruda sahip olunan fikri hak türünün spesifik özelliklerinden de 

bahsedilebileceği belirtilmiştir. Bu durum kanaatimizce özellikle faydalı model ve 

patent hakkını ihlal eden nüshaların ithali ve ihracı ile ilgili önlemlerin 

uygulanmasında yarar sağlayacaktır. Çünkü gerek faydalı model ve gerekse patent 

hakkı diğer fikri hak türlerine göre daha spesifik özellikler içerdiklerinden gümrük 

idaresince sahte ve korsan olarak üretilmiş nüshaların tespiti güçleşebilir. 

 

6. Yine önerge ile Gümrük Yönetmeliğimiz açısından önemli bir fark başvurudan 

itibaren gümrük idaresinin karar verme süresi ile ilgilidir. Önergede bu süre hak 

sahibinin gümrük idaresine başvurusunu müteakip 30 iş günü olarak sınırlandırılmış 

olduğu halde ( Md. 5) Gümrük Yönetmeliğinde böyle bir süre belirtilmemiştir. 109. 

maddeye göre hak sahibi tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren gümrük 

idareleri, söz konusu başvuruyu kabul edebilir veya eldeki belge ve bilgilerin yeterli 

görülmediği hallerde talebi reddedebilirler. Gümrük idaresi başvuru talebi ile ilgili 

kararını yazılı olarak hak sahibine bildirir. Kanaatimizce gümrük idaresince alınacak 

kararın önergede süreye bağlanmış olması doğru bir yaklaşım olmuştur. Hak sahibi 

süre belli olmaksızın gümrük idaresinin vereceği kararı bekler bir pozisyonda 

kalmayacaktır. Böyle bir sürenin konulması bu süre geçtikten sonra, cevap verilmemiş 

olması halinde talep idarece reddedilmiş sayılacağından, karara itiraz prosedürünün de 

hak sahibi tarafından uygulanması yolunu açacaktır. Dolayısıyla bu nedenle 

yönetmelikte de bu tip bir düzenleme yapılmasının uygun olacağı kanaatine sahibiz. 

Gerçi yönetmeliğin 107. maddesinde gümrüğe gelmemiş bir eşya ile ilgili olarak hak 

sahibi başvuru dilekçesinde, gümrük idaresinin harekete geçmesini istediği sürenin 

uzunluğunu tam olarak belirtmesi gerektiği ve bu sürenin ancak otuz günü 

geçemeyeceği belirtilmişse de bu süre gümrük idaresinin başvuru karşısında karar 

verme süresi olmayıp müzayaka halinde kalacağı süreyi belirtmektedir. 
 

7. Yine önergede başvuru dolayısıyla hak sahibinin başvurusu nedeniyle idarece 

yapılacak masraflardan sorumlu bulunmadığı açıklanmıştır. Oysaki Gümrük 

Yönetmeliğimizde gümrük idaresinin bu tip masrafları hak sahibinden talep 

edebileceği açık şekilde belirtilmiştir. 
 

8. Önerge ile yönetmelik arasında farklardan biri de başvuru talebinin gümrük idaresince 

reddolunması prosedürü ile ilgilidir. Önergeye göre hak sahibi tarafından ilgili 

belgelerin başvuruya eklenmemesi halinde karar gerekçesi ile birlikte hak sahibine 

gönderilecek olup, aynı zamanda bu karara karşı başvurulacak yollar iş bu red 

kararında açıkça belirtilecektir. Fakat gümrük idaresince talep olunan eksiklikler 

tamamlandığı zaman başvurunun tekrar gümrük idaresine yapılabilmesi mümkün hale 

getirilmiştir. (Md. 5) Gümrük Yönetmeliğimizde ise böyle bir düzenleme 



bulunmamaktadır. 109. maddeye göre; gümrük idaresi tarafından başvurunun kabul 

edilmediği yönünde bir karar alınması halinde söz konusu karar gerekçeleri 

belirtilmek ve itiraz yolu açık olmak suretiyle hak sahibine bildirilir denmekte ve fakat 

eksiklerin giderilmesi halinde hak sahibinin yeniden başvuru yapabileceğinden 

bahsolunmamaktadır. Eksiklik nedeni ile red halinde hak sahibinin yukarıda 

bahsolunan itiraz prosedürünü kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Gümrük 

idaresinin böyle bir eksikliği tespit ettiği takdirde sert davranmaması, hak sahibine 

eksikliklerin belli süre içerisinde giderilmemesi  halinde başvurunun reddolunmuş 

sayılacağına dair bir ihbarda bulunmasının daha doğru olacağı kanaatine sahibiz. 

 

9. Önerge ile yönetmelik arasındaki diğer bir fark, iş bu tedbirlerin uygulanma süresi ile 

ilgilidir. Önerge  (Md. 8) gümrükte işlemleri askıya alınan mallar için bu önlemlerin 

uygulanma süresinin 1 yılı aşamayacağını belirtmiş bununla birlikte gümrük idaresinin 

hak sahibinin talebi ile iş bu süreyi uzatmaya da hakkı olduğunu açıklamıştır. 

Yönetmelikte ise böyle bir süreden bahsolunmamaktadır. Yönetmeliğe göre hak 

sahibinin gümrük idaresince verilen kabul kararının tebliğinden itibaren 10 gün 

içerisinde mahkemeye başvurarak tedbir kararı alması ve bu kararı da gümrük 

idaresine sunması gerekmektedir. Dolayısıyla gümrük idaresinde mallar tedbir 

konusunca mahkemece yeni bir karar verilmediği takdirde, yargılama süreci boyunca 

kalacaklardır. 

 

10. Önerge ile Gümrük Yönetmeliğimiz arasındaki farklardan biri de başvurunun gümrük 

idaresince kabulünü müteakip uygulanacak prosedürle ilgilidir. Önergede (Md.11) 

gümrük idaresinin el koyduğu ya da  işlemlerini durdurduğu mallar ile ilgili olarak, iş 

bu mallardan üzerlerinde analiz yapılması amacıyla numune alarak hak sahibine 

gönderebileceği ve  hak sahibinin de alınan mallar üzerinde teknik analiz yaptırtarak, 

mallar üzerinde uygulanan gümrük önlemlerinin sona erme süresine kadar analiz 

sonuçlarını göndermek zorunda olduğu belirtilmektedir. Oysaki Gümrük 

Yönetmeliğinde bu anlamda bir madde yer almayıp, gümrük idaresinin eşyanın 

incelenmesi sırasında işlemleri hızlandırmak amacıyla söz konusu eşyadan numune 

alabileceği belirtilmektedir. Yönetmelik malın sahte veya korsan nüsha vasfında olup 

olmadığı hususunu yargıya bırakmış durumdadır. 

 

11. Önerge bozulması muhtemel ve saklanması zor olan mallar için gümrük idaresine, iş 

bu malların fikri bir hakka tecavüz ettiği hususu tespit edilmeksizin imha etme yetkisi 

vermiş bulunmaktadır. (Md. 11) Bu durum üye devletlerin ulusal mevzuatı da dikkate 

alınarak düzenlenecek olup, başvuru sahibinin bu tip bir önleme başvurabilmesi için iş 

bu ürünlerin kendine ait bir fikri hakka zarar verdiği hakkında gümrük idaresine en 

geç 10 gün süre içerisinde bilgi vermesi ve mal sahibi veya mal sahibi olduğunu ifşa 

eden kişilerle malın yok edilmesi için terk edilmiş sayılacağına dair bir anlaşma ibraz 

etmesi gerekmektedir. Bu süre hak sahibinin talebi ile şartları gerçekleşmek şartıyla 10 

gün daha uzatılabilir. İmha süresince masraflar hak sahibi tarafından karşılanacak 

olup, ileride yargılama safhasında kullanılmak üzere imha olunacak maldan numune 

de alınması gerekmektedir. Gümrük Yönetmeliğimiz fikri ve sınai ürünleri sahte veya 

taklit nüshaları ile ilgili buna benzer bir düzenlemeye yer vermemiş bulunmaktadır. 

Bu nüshalarla ilgili olarak yetkili mahkemenin vereceği kararın kesinleşmesi 

beklenecektir. Gerçi gümrükte bulunan malların şartların gerçekleşmesi halinde 

gümrük idaresince imhasını düzenleyen Gümrük Yönetmeliğinin 102. ve 130. 

maddeleri mevcuttur. Bu madde metinlerine  göre; 

 



 

 

Eşyanın re’sen imhası 

  

Madde 102- Gümrüğe sunulan eşyanın rejim beyanında 

bulunulmadan önce herhangi bir kaza sonucu ya da elde 

olmayan nedenlerle tamamen veya kısmen hasara uğraması, 

harap olması, bozulması gibi nedenlerle bir arada bulunduğu 

eşya veya çevreye zarar verir hale gelmesi veya tehlike arz 

etmesi halinde, gümrük idaresi bu eşyayı sahibine veya rejim 

beyanında bulunacak kişiye haber vermeden re‟sen imha 

ettirebilir. Yapılan işler sonucundan eşya sahibine yazılı bilgi 

verilir ve eşyanın imhasına ilişkin varsa yapılmış olan 

masraflar sahibinden tahsil edilir.  

  

Eşyanın bir kısmının imha edilmesi halinde, kalan kısmı için 

sahibine yapılacak yazılı bildirim sonucundaki talep 

doğrultusunda işlem yapılır. 

  

Eşyanın yukarıda belirtildiği şekilde imhası gümrük idare amiri 

veya görevlendireceği amir veya memur başkanlığında en az üç 

kişiden oluşan bir komisyon tarafından karara bağlanır ve imha 

işlemleri bu komisyon tarafından sonuçlandırılır. İmha 

kararının alınması ve imha sonuçları komisyon tarafından 

tutanağa bağlanır. 

 

 

Rejim değişikliği 

  

Madde 130- İptal edilen beyanname içeriği eşyanın farklı bir 

gümrük rejimine tabi tutulmasının talep edilmesi halinde, bu 

talep gümrük idarelerince kabul olunur.  

  

Herhangi bir kaza sonucu ya da elde olmayan nedenlerle eşya 

hasara uğrar ve hiçbir surette kullanılamaz hale gelirse, talep 

halinde imhasına veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışına 

çıkarılmasına izin verilir. Bu gibi hallerde doğacak külfet ve 

masraflar eşya sahibince karşılanır. 

 

Üzerine Gümrük Kanunu 57. maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 105 ve devamı 

maddeleri gereğince tedbir konulan mallar ile ilgili olarak resen veya talep ile yine 

yönetmeliğin 102. ve 130. maddeleri mucibince imha prosedürü uygulanabilecek 

midir? Kanaatimizce bu hükümlerin üzerine mahkeme kararı ile tedbir konulmuş 

mallara uygulanması yönetmeliğin 111. maddesinin açık hükmü karşısında mümkün 

görünmemektedir. Bu tip bir imhaya karara verme yetkisi zaruret halinde kanaatimizce 

yine  mahkemenindir. 

 

12. Önerge ile Gümrük Yönetmeliği arasındaki diğer bir fark da gümrük idaresi tarafından 

resen işlemleri durdurulan veya el konulan mal üzerindeki tedbirlerin kaldırılması 

prosedürü ile ilgilidir. Önergeye göre (Md. 13) hak sahibine gümrüğe gelen üzerinde 



sahte veya korsan oldukları şüphesi bulunan ve gümrük idaresince tedbir uygulanan 

mallar ile ilgili olarak gönderilen ihbarın 10 iş günü içerisinde tebliğ olunamaması 

halinde veya hak sahibince yukarıda açıklanan önergenin 11. maddesine göre gümrük 

idaresince malın imha için mal sahibince terk edildiğine dair bir muvafakat veya 

anlaşma gelmediği takdirde malın gümrük işlemlerine devam edilecek ve el 

konulmuşsa bu tedbir mal üzerinden kaldırılacaktır. Bu 10 günlük sürenin şartları 

karşılaması halinde uzatılması mümkün olup, 13. maddenin başında bahsolunan 10 

günlük süre çabuk bozulabilecek mallar için 3 iş günü olarak belirlenmiştir ve bu 

sürenin uzatılabilmesi mümkün değildir. Gümrük Yönetmeliğimizde ise bu husus bu 

kadar açık ve net bir şekilde düzenlenmiş değildir. Yukarıda da tartışıldığı üzere 

Gümrük Yönetmeliğinin 109. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen 3 iş günlük sürenin 

muallaklığı karşısında mallar üzerindeki tedbirin ne zaman kalkacağı hususu 

belirsizlik yaratmaktadır. Bu konu hakkında ilgili tartışmalar yukarıda yapıldığı için 

burada yeniden tartışma konusu yapılmayacaktır. 

 

13.  Önerge ile yönetmelik arasında husule gelen farklardan bir diğeri de üzerinde 

endüstriyel tasarım, patent, ek koruma sertifikası, bitki türü hakkı gibi  bir fikri hakka 

tecavüz ettiği şüphesi bulunan malın, mal sahibinin (malı ihraç veya ithal edenin, ya 

da temsilcisinin) teminat karşılığı olarak iş bu malı serbest dolaşıma sokabilme hakkı 

tanımasıdır. Bunun için taraflara (hak sahibi ve mal sahibi) üzerinde yukarıda sayılan 

fikri haklara tecavüz ettiği şüphesi bulunan mala gümrük idaresince gerekli önlemlerin 

başlatıldığına dair ihbarın ilgili sürelerde gönderilmiş olması, prosedürle ilgili 

sürelerin bitiminden önce mahkemece konu ile ilgili olarak verilmiş bir ihtiyati tedbir 

kararının varolmaması ve bütün gümrük formalitelerinin tamamlanmış olması 

gerekmektedir. Madde metninde teminat miktarının hak sahibinin menfaatine uygun 

düzeyde bulunması gerektiği belirtilmiş ve hak sahibinin talep edebileceği diğer 

hukuki zararların iş bu teminat miktarı dışında tutulacağı açıkça ifşa edilmiştir. Hak 

sahibi tarafından, mal ilgili işlemlerin durdurulduğuna ve mala el konulduğuna dair 

gümrük idaresi tarafından kendisine gönderilen davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 

20 iş günü içerisinde dava açılmaması halinde teminatın mal sahibine iade olunacağı 

da madde metninde kaleme alınmıştır. Bu sürenin şartların varlığı halinde 30 iş 

gününe uzatılabileceği de  madde metninde belirtilmiştir. Gümrük Yönetmeliğimizde 

ise böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Hak sahibinin başvurusunun kabulünü 

müteakip 10 gün içerisinde yetkili ve görevli mahkemeye başvurarak dava açması ve 

tedbir alması zorunlu olduğundan böyle bir maddenin konulmasına gerek görülmediği 

kanaatine sahibiz. Çünkü hak sahibinin başvurusunun gümrük idaresince kabul 

edildiğine dair kararın hak sahibine tebliğini müteakip 10 gün içerisinde hak sahibinin 

dava açmaması veya açmış olsa bile mahkemeden tedbir kararı getirmemesi halinde 

mal üzerindeki idari tedbirler kalkacaktır. (GY Md. 109/Son, Md. 110) 

 

14.  Önergede, her üye ülkenin (yasalaşması halinde) yönergeye aykırı davranışlar ile 

ilgili olarak cezai hükümler düzenlemesi gereğinden bahsedilmiştir. Gümrük 

Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine aykırılık halinde herhangi bir cezai düzenleme 

bulunmamaktadır. Gümrük yetkililerinin korsan olduğu konusunda açık emareler 

bulunan nüshaların yurda girişine kasten göz yummaları halinde cezai 

sorumluluklarının doğacağına dair bir hüküm getirilebilirdi. Bu tip bir düzenleme 

gümrük yetkililerinin veya idarece bu konu ile ilgili olarak görevlendirilecek 

departmanın daha hassas ve dikkatli, çalışmasına yol açabileceği bir görüş olarak ileri 

sürülebilir. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EKLER 
 

 

 

 

 1. Başvuru sahibinin adı ve adresi (ünvanı) 

 

 

 

 

FĠKRĠ, SINAĠ MÜLKĠYET HAKLARINI ĠHLAL EDEN 

EġYANIN GÜMRÜK ĠġLEMLERĠNĠN 

DURDURULMASINA ĠLĠġKĠN BAġVURU FORMU 

 

 2.  Başvuranın durumu 

     Hak sahibi 

     Hakkı kullanmaya yetkili kişi 

     Hak sahibinin temsilcisi 

     Hakkı kullanmaya yetkili kişinin               

     temsilcisi 

3. Başvurulan gümrük idaresi 

 4.  Eşya ile ilgili gerekli bilgiler (cins, , G.T.İ.P., marka, kap adedi, menşe, vs.) 

 

 

 

 

     Eşya ile ilgili diğer bilgiler ekte ….. sayfa olarak yer almaktadır. 

 5.  Eşyanın taşıyıcısı, ithalatçısı/ihracatçısına ilişkin bilgiler 

 

 

 

 6. Eşyanın bulunduğu veya 

gelmesi planlanan yer 

 

 

 

7. Eşyanın varış veya yola çıkış 

tarihleri 
8.  Taşıta ilişkin bilgiler 

 

  

 9.  Taşımaya veya ambalajlara ilişkin ayrıntı 

 

 

 

 10. Gümrük idaresince irtibat kurulacak kişinin adı, adresi, telefonu, faksı 

 

 

 11. Başvuruya konu hakkımın (hak tescil no:…………) …./…./20… tarihine kadar geçerli olduğunu beyan eder, 

yukarıda detaylarını verdiğim eşyanın …./…./20… ile …../…../20… tarihleri arasında gümrük işlemlerine tabi 

tutulmasının engellenmesini veya eşyaya el konulmasını talep ederim. 

  

 

 

 

12. Bu başvuru ile ilgili olarak Gümrük görevlilerine karşı olarak yapılacak bütün davalara, işlemlere, iddialara ve 

alınacak kararlara karşı  zararlarını karşılayacağımı veya söz konusu eşyalara el konulması ile ilgili olarak ortaya 

çıkacak olan maliyet ve harcamaları ödeyeceğimi ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinde yer 

alan fikri, sınai, mülkiyet hakları ile ilgili bütün hükümleri üstlendiğimi taahhüt ediyorum. 

 

İsim: 

 

İmza:  

 

Yer: 

 

Tarih: 

 
 

 

 

 



 

 

 

GÜMRÜK ĠDARESĠNĠN KARARI 

 
      Başvuru kabul edilmiştir. 

 

Kararın geçerlik süresi   …….. 

Yer ve Tarih: 

 

İsim ve Mühür: 

 

      Başvuru kabul edilmemiştir. Kabul    edilmeme 

gerekçeleri ile itiraz işlemleri ile ilgili bilgi ekte yer 

almaktadır. 

       

 

Yer ve Tarih: 

 

İsim ve Mühür: 

 

AÇIKLAMALAR 

 

1.  Başvurular sadece, hak sahibi, hakkı kullanmaya yetkili kişi, veya bunların temsilcileri tarafından yapılabilir. 

2.  Her başvuruya başvuran ile ilgili olarak aşağıda sayılan belgeler eklenmelidir. 

a)  Başvurunun hak sahibi tarafından yapılması halinde ilgili kurumdan hak ile ilgili kayıt tescil belgesi. 

b)  Başvurunun hakkı kullanmaya yetkili kişi tarafından yapılması halinde (a) bendinde belirtilen belgelerin 

yanında başvuranın hakkı kullanmaya yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi. 

c)  Başvurunun (a) veya (b)‟de sayılanlarının temsilcisi tarafından yapılması halinde (a) veya (b)‟de sayılan 

belgelere ek olarak başvuranın temsilci olduğunu kanıtlayan yetki belgesi. 

4.  Bütün başvurularda tescil belgelerine başvuru konusu hakkı temsil eden tasvirlerde eklenmelidir. 

5.  Her başvuru, form üzerinde gümrük idaresi tarafından belirlenen süre kadar geçerlidir. 

 

   

 

 
 


