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TİCARİ EŞYA TÜZÜĞÜ

(MM Cilt I – S.45 Sayılı Tüzük)

TİCARİ EŞYA İŞARETLERİ YASASI

(Fasıl 265)

24. Madde Uyarınca Yapılan Tüzük

1. Bu Tüzük, Ticari Eşya Tüzüğü olarak isimlendirilir.
2. Bu Tüzükte-

“Şube Amiri” ilçedeki en yüksek gümrük görevlisini anlatır;
“Gümrük Memuru” Gümrük Dairesinin herhangi bir görevlisini anlatır ve işçi dışında Gümrük
Dairesi hizmetinde çalıştırılan kişileri ve kapsamına alır.

3. Üzerinde sahte bir ticari eşya işareti, sahte ticari tarifler veya yasa dışı olan başka işaret, isim veya
tarifler bulunması nedeniyle Ticari Eşya İşaretleri Yasasınca ithali yasaklanmış herhangi bir eşya, bir
Gümrük Memurunca muayene üzerine bir gibi sahte işaret, tarif veya isimlerin meydana çıkarılması
halinde, o Gümrük Memurunca önceden ihbar alma gerekmeden zaptedilir. Zaptetme Bildirimi bu
Tüzüğün Ekinde Form A’da örneği verilen şekilde olur.

4. (1) Eşyanın yasa kuralları uyarınca zaptedilmesi amacıyla ihbarda bulunan herkes, ithalin
yapılması beklenen liman veya istasyon Şube Amirine bu Tüzüğün Ekinde Form B’de
örneği verilen bildirim şeklinde yazılı bir bildirimde bulunarak aşağıdakileri belirtir:

(a) bildiği kadarıyla beklenilen paket sayısı;

(b) eşyanın tanınması için yeterli olan işaret veya başka bilgilerle eşyanın tarifi;

(c) eşyanın ithal edileceği geminin adı veya başka işaretleri veya başka ithal araçları ile
ilgili yeterli kanıtlar;

(d) eşyanın yasayı ihlal şekli ile ilgili bir rapor;

(e) eşyanın gelmesi beklenilen tarih.

(2) İhbarda bulunan kişi, ihbarda istenilen muayenenin yapılması için gerekebilecek ek
masrafları karşılamak için Şube Amirinin kanısınca yeterli olan bir parayı Şube
Amirliğine yatırır.

5. Gümrük Memuru, eşyanın gelmesi ve eşyanın muayenesi üzerine eşyanın zaptedilmesi için hiçbir
neden bulunmadığına ikna olması halinde, eşya teslim edilir. İkna olmaması halinde, normal
muayene sonucu zaptetmede olduğu gibi ya eşyayı zaptetmeye, ya da ihbarcının verdiği bilgi üzerine
eşyanın zaptedilmesi ve onu müteakip yapılan işlemlerle ilgili tüm masraflarla zarar ziyanın Gümrük
ve Rüsumat Dairesi Müdürü ve Gümrük Memurlarına ödenmesi için ihbarcının garanti göstermesini
istemeye karar verebilir.

6. (1) Yukarıdaki 5. maddede öngörülen garanti aşağıdaki şekilde olmalıdır:

(a) Gümrük Memurunun miktarlar veya faturada gösterilen bedellerden veya yapacağı
tahmin üzerinden saptadığı eşya bedelinin yüzde onuna eşit bir depozito hemen
yapılmalıdır; ve
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(b) Bu Tüzüğün Ekinde Form C’de örneği verilen şekilde depozitonun verildiği tarihten
dört güne kadar eşyanın gerçek bedelinin iki katına karşılık iki kefilli bir kefalet
senedi verilmelidir.

(2) Kefalet senedinin verilmesi üzerine depozito iade edilir. İhbarcının eşyanın
muayenesinden önce eşyanın, yeminli bir beyanla deklare ettiği gerçek bedelinin iki
katına karşılık bir kefalet gösterdiği durumlarda depozito gerekmez.

(3) Garanti yukarıda istenildiği şekilde usulüne uygun olarak verilmezse, eşya daha uzun bir
süre için zaptedilmez.

7. Bu Tüzük uyarınca alınan garanti müteakip zamanlarda serbest bırakılır; Şöyle ki:-

(1) Muayeneden önce verildiğinde eşya zaptedilmezse, derhal.

(2) Eşyanın zaptedilmesi üzerine verildiğinde

(a) müsaderenin, gerek sürenin dolması, gerek nihayette bir hukuk mahkemesi
tarafından mahkumiyet sonucu tamamlanması halinde müsaderenin tamamlanması
üzerine;

(b) müsadere tamamlanmazsa o zaman -

(i) Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü eşyayı serbest bırakır ve Devlet veya
Müdürün veya görevlilerinden herhangi biri aleyhine zaptetme ile ilgili
olarak hukuk veya ceza davası açılmazsa, zaptetme tarihinden sonra üç ay
geçmesi üzerine;

(ii) eşyanın müsadere ve istimlaki için başlatılan yargı işlemlerinin başarısızlığa
uğraması nedeniyle eşyanın serbest bırakılması ve Devlet veya Gümrük ve
Rüsumat Dairesi Müdürü veya görevlilerinden herhangi biri aleyhine eşyanın
saptı ile ilgili olarak ceza veya hukuk davası açılmaması halinde, yargı
işlemleri ile ilgili olarak yapılan duruşma tarihinden sonra üç ay geçmesi
üzerine;

Ancak, eşyanın zaptedilmesinden etkilenen herhangi bir taraf, ne kendinin,
ne de onun aracılığı veya emri altında veya adına talepte bulunan başka
herhangi bir tarafın, ilgili zaptetme sonucu ortaya çıkan herhangi bir zamanla
ilgili olarak Devlet veya Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü veya
görevlilerinden herhangi biri aleyhine herhangi bir zaman herhangi bir ceza
veya hukuk davası açacağına dair gerekli yazılı teminatı vermedikçe ve
verene kadar herhangi bir meselede bu Tüzük uyarınca garanti olarak alınan
kefalet serbest bırakılmaz.

(iii) yukarıda sözkonusu süreler içinde yukarıda sözü edildiği şekilde bir ceza
veya hukuk davası açılmışsa, o ceza veya hukuk davasının karara bağlanması
ve garantinin verildiği amacının gerçeklemesi üzerine.

8. Bu Tüzük uyarınca herhangi bir eşyanın zaptedilmesi ve-

(a) Zaptetme tarihinden altı aya kadar eşyanın serbest bırakılması için müracaat
yapılmadığında, veya

(b) serbest bırakılması için müracaat yapıldığında ve müracaat sahibi, Gümrük ve Rüsumat
Dairesi Müdürünün Yasanın 14(1) maddesi uyarınca koyduğu şartlardan herhangi birine
Müdürün şartları koyduğu tarihten altı aya kadar uymakta kusur işlediğinde

zaptedilen mallar müsadere edilir.
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9. Bu Tüzüğün Ekinde örneği verilen ve bilgi vermek için kullanılan ihbar formu (Form B) ile
garanti senedi formu (Form C) müracaat üzerine Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdüründen elde
edilebilir.
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EK

FORMLAR

Zaptedilen eşya bildirimi.................................................................................................Form A
Bilgi verme bildirimi.......................................................................................................Form B
Kefalet Senedi.................................................................................................................Form C

----------------

FORM A
(3. Madde)

Fasıl 265, Ticari Eşya İşaretleri Yasası

......................19......

Bay/Bayan........................................
.........................................................

Aşağıdaki eşya aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı zaptedilmiştir:-

...................................
Şube Amiri

Gemi/Uçak................................................... Yer.................................................
Tarih............................................................
Eşyanın tarifi...............................................
İşaretler ve sayılar.......................................
Getirenin adı...............................................
Getirildiği tarih...........................................

FORM B
(Madde 4(1))

Fasıl 265, Ticari Eşya İşaretleri Yasası
BİLGİ VERME BİLDİRİMİ

............................................................... Gümrük Şube Amirine, aşağıda sözü edilen eşyanın:-
(eşyanın tarifini yapınız, paket sayısını, kullanılan işaretleri bildiriniz ve eşyanın tanınması için
gerekli olan başka herhangi bir bilgi veriniz).......................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... tarihin
de veya o civarda .......................................................... den/dan (denizden, havadan veya posta kolisi
ile gelip gelmeyeceğini belirtiniz ve tam bilgi veriniz) KKTC’ye sokulacağını bu belge ile ihbar
ederim.
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Bu eşya .................................................................................................. olduğundan dolayı (eşyanın
Yasaya nasıl aykırı olduğunu belirtiniz) zaptedilebilir ve müsadere edilebilir.

............................................................................................. adresinde bulunan
Bay/Bayan....................................................................................................................... ve
.............................................................................................               adresinde bulunan
Bay/Bayan .......................................................................................eşyanın                   zaptedilmesi
üzerine gerekebilecek garanti için bana kefil olmaya hazırdırlar.

Ve sözkonusu eşyanın zaptedilmesini ve gereken işlemin yapılmasını rica ederim.

Tarih..................................... ............................................................
veya

............................................................
için temsilci
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FORM C
(Madde 6(1) (b))

Fasıl 265, Ticari Eşya İşaretleri Yasası

KEFALET SENEDİ

Biz aşağıda imza sahipleri
...........................................................................................................................
................................................................. Türk Lirasının KKTC Devletine ödeneceğini müştereken
ve müteselsilen, mirasçılarımız ve tereke ve idare memurlarımızla tekeffül ettiğimizi bu senetle
beyan ederiz.
Mühürlerimizle Mühürlenmiştir.

Tarih:..................................................

Yukarıda adı geçen ....................................................................................., tarihli bildirimle
........................................................ Gümrük Şube Amirine aşağıda tarifi yapılan eşyanın yani
..................................................................................... Fasıl 265, Ticari Eşya İşaretleri Yasası
kurallarına aykırı olarak .........................................................................li namına getirilmesinin
beklendiği ihbarında bulunduğundan ve sözkonusu eşyanın zaptedilerek gerekli işleme tabi
tutulmasını rica ettiğinden,

Şimdi bu taahhütnamenin şartı öyledir ki, adı geçen ..................................................., idare
veya tereke memurları, o bildirimde bulunan bilgiler böyle bir zaptetme veya gecikme sonucu
yapılan işlemler üzerine sözkonusu eşyanın zaptedilmesi veya teslimindeki gecikme nedeniyle
KKTC Devleti ve Gümrük Memurları ve onların tereke ve idare memurlarının uğrayabileceği tüm
zarar ve ziyanı veya yapacağı tüm ödeme ve masraf ve harcamaları KKTC Devletine ve tüm
Gümrük Memurlarına ve onların tereke ve idare memurlarına tam olarak tazmin eder, onlara karşı
korur ve tazmin edilmiş olarak tutarsa, bu kefalet senedi geçersiz olur, aksi halde tam olarak geçerli
kalır ve etkili olur.

Aşağıdakilerin önünde imzalanmış, mühürlenmiş ve teslim edilmiştir.

(A) İsim ve adres:...............................................................................
(B) İsim ve adres:...............................................................................


