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Gümrük Müdürlüklerince tespit edilerek, bir tutanak kapsamında veya 
tutanak olmaksızın sözlü olarak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüklerine intikal ettirilen, başta 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu olmak üzere, ilgili diğer ceza kanunları uyarınca takibatta 
bulunulması gereken hususlara ilişkin aşağıdaki şekilde işlem yapılması 
uygun bulunmuştur. 

1)     Gümrük Müdürlüğünce gümrük işlemlerinin herhangi bir aşamasında 
tespit edilen ve yukarıda belirtilen kapsamda değerlendirilmesi gereken 
her olaya ilişkin olarak tutanak tutulması; 

2)     Söz konusu—tutanakların bir üst yazı ekinde, hangi Kanun 
çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği yönündeki Müdürlük görüşü ile 
birlikte Bölge Müdürlüğüne intikal ettirilmesi; 

3)     Bölge Müdürlüğünce iş numarası altında kaydedilen her bir işin Bölge 
Müdürlüğünce takdir edilen uygun bir zaman sınırı çerçevesinde incelenip 
soruşturulmasını teminen dosyanın ilgili Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğüne intikal ettirilmesi; 

4)     Gecikmesinde sakınca bulunan haller ile mesai saatlerinin dışında 

meydana gelen olaylara ilişkin olarak Gümrük Müdürlüğünce konunun 
gereği için derhal ilgili Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 

Müdürlüğüne intikal ettirilmesi ve Bölge Müdürlüğüne en süratli bir şekilde 
bilgi verilmesi; Bölge Müdürlüğünce gerekli inceleme yapılarak takip eden 

ilk iş günü içerisinde Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne gerekli talimatın 

verilmesi; 

5)     Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce söz konusu 

olayın verilen süre içerisinde araştırılıp soruşturularak sonucunun bir 

fezlekeye bağlanarak ilgili Savcılığa intikal ettirilmesi; Fezlekenin Savcılığa 
intikal ettirildiği günü takip eden ilk iş günü içerisinde söz konusu işe 

ilişkin KBB' kayıtlarının oluşturulması; KBB dosya numarasını da içeren bir 



bilgi notu düzenlenerek ilgili Gümrük Müdürlüğüne ve Bölge Müdürlüğüne 

bilgi verilmesi; 

6)     Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan 

inceleme, araştırma ve soruşturma neticesinde herhangi .«.bir suç unsuru 
tespit edilemeyen işler ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca Gümrük 

Müdürlüğünce işlem yapılması gerektiği kanaatine varılan işlere ilişkin, 
bilgi notunun düzenlenerek gereği için işin ilgili olduğu gümrük idaresine 

ve her halükarda Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi 

7) Sûresi içerisinde tamamlanamayacağı anlaşılan işlere ilişkin süre 
bitiminden en az 7 gün önce Bölge Müdürlüğünden ek süre talebinde 

bulunulması; ek süre talebinde bugüne kadar yapılan iş ve işlemlerin neler 
olduğunun özetlenmesi ve neden ek süreye ihtiyaç duyulduğunun 

gerekçesi ile talep edilen ek sürenin belirtilmesi; 

Gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğim ÖNEMLE rica ederim. 
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