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Fazla Mesai lşlemleri (2019/3E Sayılı
Genelge)

Ticafet Bakanlüğl'ndan alman 03, l0 20 l9 taİihli ve 2l55t579-0l 0.06.02 sayllı yazl

ilgi'de kay(lü yazıda, ihracat hedefleri ve Ticareı Bakanllğınca hazırlanarak uygulamaya geçirilen İhracat
Ana P|anl kapsamlnda, ihİacat ve bağlantılı çlklş işlemlerinde zaman kayıplannı ve ma|iyetleri az.ltrnak
amaclyla 20l9l3t Sayılt Genelge'nin hazlrlandığı belirıilmiştir
Yaz üda, söz konusu Genel8e kapsamlnda, ihİacat ve bağlanhll çlklş işlemIeri için ekli listede yer 6lan 8ümrük
mudürlüklerinin normal çal!şma saatlerine ilave olarak iki saat daha aç* bulundurulması ve bu ilav€ silre

içerisinde yükümlülerce yapılan fazla mesai başvurulaIınln da ilgili gümrük müdürlüklerince işleme
konuIarak hizmeıverilmesinin uygun bulunduğu kaydedilmektedir.
Bu itiba.la, ekte bir ömeğisunulan cenelge ve gümrilk rnüdür|ükI€ri listesinin odanız üyesi ilgili firmalara

duyuıusunun yapılması hususunda geıeğini rica ederim.
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Bilindiği iize.e. güınrük idA.eleljnde yapılan t'azla çal!şma rüygulamasınrn esaslarl;
ctimrük Kanunuııtüül 22l inci lr)addesi. 07,to 2009 raİihli vJ 27369 sayııl Resııi
cazeıe'de yayımlalıaıı 2009/I548l sayıIl Kara(nameniıl ] 2l -l25 inci maddeleri ile iı.l].2009
larihli ve:7413 sayllı Resmi cazele'de yallmlanan 74 sefi No.Itı ciimriik Genel Tebliği ile
,1458 saytll

b€lirleürmiştir.

SöZ konusu Kanun nEddesiflde. nolmal çallşnra saalleri dlşında veya tadl
zan,aolarlnda hizmet talebinde bull|nuİllası halfulde. bu ta]ebin işjn yaPılacoğl günıİük
idarelerince y€rind€
gtirüİllesi. geıekli önlelnlerin aiınn]a§ı ve çaıişacak personeliıı fazta
çalışına iicİeüerjnin (ve varsa hak sahibine ödenecek kanuıll yollrıkları ka;şllığl t tarlarün)
ta]ep sahipleri tarafından vafırülmasl koşulııyla kabul edilcceği.
Fazla çallşma ücretinderr yararlanan Pğrsonelin, kendilerine verilecek işle(i yaPıırakla
8ijlevli olduğu. giimriik idare amirlerinjn normal çallşma saatleri dışuıda verileiek hizmetleri
diizenleyip kont ol edecegi,
I{tiküm alİns allırınıştlr.
Yukarlda belirıilen İlevzual hüküüİleri uyarmca. ftesai saatleri dlş]Dda kalan iş r.e
işleıırler için l'azla çaLşına İcfetlcri ve varsa kanuni yolluklartıı öd€nmesi halinde. giimİiik
idaresilrce yiİnri döüt saat esaslna göre hizmet verilmesi mümküıı bulunıİaktadüI.
Bu çerçevede, iilkeınizİı ihracat hedefleri d€ göz önünd€ bulundurularak_
}ükümlülerin ihracat ve bağ]antüb çlk!ş işlen]I€.inin yeı.ine geiiriImesi ile ilgili hizmet a]ma
taleplerinin. talepleriür nlesai saatje.i jçerisiürde ilgili gi]mİiik müdüİlilğiine sunulmuş o!ınası
l(ayd+,la. idare amirlerince mutlak surette yeİine getirilrl,Iesi gerekmekte;ir
Ilaveten, ihraca! Ve bağlantılı çrklş işIeınleİi için Günrrükleı, cenğl Müdürliiğiincğ
belirlenecek giİnrük lnüdürliiklerlniıl nornlal çalüşlıra sıatlerine ilave olarak iki saat daha acık
bıılılndır.ıılması !e bu ilave sü.e içerisinde ytlkiim]ülerc€ yapllan fazla mesai başYurular]nln
da ilgi]i gümrük müdüIliiklerünce işlcme koülüı]arak hizoıet veii]mesi u)€uır büılun;ıs!u[.
BiIgileriıri !e gefeğini rica ederilTl
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