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1. BÖLÜM: GİRİŞ



.

FİKRİ ve SINAİ  

MÜLKİYET

HAKLARI

FİKRİ

HAKLAR

Eser sahibinin hakları

ve

bunlarla bağlantılı haklar

SINAİ HAKLAR

- Patent - Faydalı model

- Endüstriyel Tasarım - Marka

- Coğrafi İşaret - Entegre Devre 

- Yeni Bitki Çeşitleri Topografyaları

Üzerinde Islahçı Hakları
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FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Fikri Haklar Sınai Haklar

İlim ve Edebiyat Eserleri Patent

Musiki Eserleri Faydalı Model

Güzel Sanat Eserleri Endüstriyel Tasarım

Sinema Eserleri Marka

Veri Tabanları Coğrafi İşaret

Bağlantılı Haklar Entegre Devre Topoğrafları

İcracı Sanatçıların Hakları Yeni Bitki Ürünleri Üzerinde Islahçı Hakkı

Fonogram Yapımcılarının Hakları

Radyo - TV Kuruluşlarının Hakları

Film Yapımcılarının Hakları
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• Marka hakkı 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlenmiştir. 

• Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi 

sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya 

ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla 

yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

• Markaların koruma süresi  10 yıldır ve yenilenerek sonsuz sürede uzatılabilir.

MARKA HAKKI
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• Harf ve kelime markası

• Şekil markası 

• Kelime ve Şekil Kombinasyonlu markalar
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• Renk markası

• 3 boyutlu marka

• Ses markası

Windows’un açılış melodisi, Nokia melodisi
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• Patent hakkı 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlenmiştir. 

• Bir buluşa patent verilebilmesi için o buluşun; 

- yeni, 

- buluş basamağını aşmış ve 

- sanayiye uygulanabilir olması 

gerekir. 

• Koruma süresi incelemeli patentlerde 20 yıl, incelemesiz patentlerde 7 yıldır.

PATENT HAKKI
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• Patent hakkı 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlenmiştir.  

• Söz konusu Kanun’a göre; Mutlak yenilik ve sanayiye uygulanabilir olma niteliklerine sahip buluşlar, 

faydalı model belgesi verilerek korunur.

• Patentle korunamayan ama teknolojik yenilik içerdiği için korunması faydalı ve gerekli görülen buluşlar.

• Koruma süresi 10 yıldır.

FAYDALI MODEL HAKKI
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• Endüstriyel Tasarım Patent hakkı 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlenmiştir. 

• Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, 

malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu 

bütünü ifade eder. 

• Koruma süresi 5 yıldır, bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere toplam 25 yıla kadar 

uzatılabilir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM
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• Patent hakkı 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlenmiştir. 

• Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, 

bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. 

• Coğrafi işaretler, tüketiciyi, bir ürünün kalitesi, saygınlığı ve özellikle coğrafi menşei konusunda 

bilgilendirir. 

• Hereke İpek El Halısı, Eskişehir Lüle Taşı, Antep Fıstığı, Erzincan Tulum Peyniri, Giresun Fındığı, 

Malatya Kayısısı, Kayseri sucuğu.

COĞRAFİ İŞARETLER
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• Telif hakları olarak da bilinen ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat ve sinema eserleri 5846 sayılı Fikir 

ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ile korunmaktadır.

• Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder. 

TELİF HAKLARI
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2. BÖLÜM: HUKUKİ ÇERÇEVE



.

• Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kuruluş Anlaşması Eki “Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları 

Anlaşması” (TRIPS) - 3 Şubat 1995

• Sınır Önlemlerine ilişkin hükümler TRIPS Anlaşmasının 51 ila 60 ncı maddelerinde düzenlemiştir.

• AB ile Türkiye arasında 01 Ocak 1996 tarihinden itibaren Gümrük Birliğini tesis eden 22 Aralık 1995 

tarihli 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı

• Fikri, Sınai Ve Ticari Mülkiyetin Korunması başlıklı bölümde yer alan  31 nci maddesi uyarınca; 

taraflar fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının yeterli ve etkili biçimde korunması ve 

uygulanmasını sağlamaya verdikleri önemi teyid eder ve taraflar ancak fikri mülkiyet haklarına Gümrük 

Birliği'ni oluşturan iki tarafta da eş düzeyde etkili koruma sağlanması halinde Gümrük Birliği'nin 

gereğince işleyebileceğini kabul ederler.

ULUSLARARASI MEVZUAT
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• Avrupa Birliğinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına ilişkin sınır önlemleri 22 Temmuz 2003 tarihli 

1383/2003 sayılı Konsey Tüzüğü ve 21 Ekim 2004 tarihli 1891/2004 sayılı Komisyon Tüzüğü ile 

düzenlenmiştir. 

AB MEVZUATI
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• 4458 sayılı Gümrük Kanunu Md 57

• Gümrük Yönetmeliği Md 100-111

• 1 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) 26/03/2013 tarihli ve 28599 sayılı RG

• Hak sahiplerine elektronik başvuru yapma imkanı sağlanmaktadır.

ULUSAL MEVZUAT
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• TRIPS +

Gümrük mevzuatımız DTÖ kuruluş anlaşması eki “Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları 

Anlaşmasından (TRIPs);

- Re’sen hareket etme yetkisi

- Transit rejimine uygulama

- İhracata rejimine uygulama

konularında daha ileri koruyucu hükümlere sahiptir.

TÜRKİYE’NİN UYUM DÜZEYİ
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• AB Mevzuatı

Gümrük Kanunun 57 ve Gümrük Yönetmeliğinin 100-111 maddeleri AB mevzuatına paralel hükümler 

içermektedir.

07.07.2009 tarihli, 27281 sayılı RG yayımlanan ve Ekim 2009 tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 5911 

sayılı “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun 

ve buna ilişkin Yönetmelik düzenlemeleri 

- Başvuru geçerlilik süresi 

- Başvuru yeri

- Başvuru şekli

- Kolaylaştırılmış imha

- Teminatla iade

Konularında da ilgili AB Mevzuatına uyum sağlanmış bulunmaktadır. 
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3. BÖLÜM: GÜMRÜK MEVZUATINDA FSMH’NİN KORUNMASI



.

• - 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,

- 5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun, 

- 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitleri Üzerinde Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun, 

- 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu,

- Fikri ve sınai hakların korunması mevzuatına göre korunması gereken hakları düzenleyen diğer mevzuat,

ile korunan hakları ihlal eder nitelikteki eşyadır.

• Fikri ve sınai hakları ihlal eder nitelikteki eşyayı üretmek amacıyla özellikle tasarlanan veya uyarlanan ve 

kullanılması halinde, hak sahibinin fikri ve sınai hakların korunması mevzuatına göre güvence altına alınan 

hakkının ihlal edilmesine sebep olacak kalıp ve matrisler de FSMH ihlal eder nitelikteki eşya olarak kabul 

edilir.

FSMH İHLAL EDER NİTELİKTEKİ EŞYA
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Sahte eşya:

• Ambalajı da dahil olmak üzere, yetkisiz olarak, hak sahibinin aynı tip eşya için 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 hakların korunması mevzuatına göre güvence altına alınan 

hakkı ihlal eder nitelikteki eşyayı,

• Sahte eşyayla birlikte veya ayrı olarak gümrüğe sunulan logo, etiket, stiker, broşür, kullanım 

kılavuzu, garanti belgesi gibi her türlü marka simgesini, 

• Sahte eşyadan ayrı olarak gümrüğe sunulan, sahte eşyanın markalarını taşıyan ambalaj malzemelerini, 

ifade eder.

SAHTE EŞYA
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Korsan eşya:

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre;

• tescil edilmiş, telif hakkı veya bağlantılı haklar veya

• tasarım hakkına konu eşyanın hak sahibinin veya bu hak sahibi tarafından üretim yapılan ülkede 

yetkilendirilen kişinin rızası dışında kopyalanan veya bu kopyaları içeren eşyayı, 

ifade eder. 

KORSAN EŞYA
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• Fikri ve sınaî haklar mevzuatına göre korunması gereken haklar ile ilgili olarak hak sahibinin yetkilerine 

tecavüz eder mahiyetteki eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulması hak sahibinin 

veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük idareleri tarafından gerçekleştirilir. 

• Durdurma veya alıkoyma kararı, hak sahibi veya temsilcisi ile beyan sahibi veya eşyayı getiren kişiye 

bildirilir.

Ancak; 

- Yolcuların kendi kullanımlarına mahsus kişisel eşya ile ticari mahiyette olmayan ve gümrük vergisi muafiyetine 

tabi hediyelik eşya,

- Fikri ve sınaî haklar mevzuatına göre korunması gereken haklar ile korunmuş ve hak sahibinin izni ile üretilmiş 

eşyanın; hak sahibinin rızası dışında bir gümrük işlemine tabi tutulması veya hak sahibinin onayladığından farklı 

şartlarda üretilmesi veya başka şartlarda bir marka taşıması halinde, söz konusu eşya, (Paralel ithalat) 

kapsam dışında tutulur.

GÜMRÜK İŞLEMLERİ
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• Gümrük idaresine henüz bir talepte bulunulmadığı durumda ve söz konusu eşyanın fikri ve sınaî 

mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair açık deliller olması halinde, hak sahibinin geçerli bir başvuruda 

bulunabilmesini teminen, gümrük idareleri tarafından eşya üç işgünü süresince re’sen alıkonulabilir 

veya eşyanın gümrük işlemleri durdurulabilir.

• Re’sen alıkonulan veya gümrük işlemleri durdurulan eşya için, başvuruda bulunmak üzere hak sahibine; 

ayrıca beyan sahibi veya eşyayı elinde bulundurana alıkoyma veya durdurma işlemini takip eden ilk iş 

günü içerisinde bildirimde bulunulur.

• Gümrük idareleri, hak sahibine olası hak ihlaline ilişkin tebliğde bulunmadan önce eşyanın fikri ve sınai 

haklarını ihlal eder nitelikte olduğuna dair şüphe duyulan hususları desteklemek amacıyla hak sahibinden 

gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri talep edebilir. Bu aşamada, hak sahibine eşyanın miktarı ve niteliği 

dışındaki bilgiler açıklanmaz.
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• Fikri ve sınai hakları ihlal eder nitelikteki eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin 

durdurulması talebi, Fikri ve Sınai Hakların İhlali İle İlgili Olarak Gümrük İdaresinin Harekete 

Geçmesine İlişkin Başvuru Formu ile Gümrükler Genel Müdürlüğüne yapılır.

• Hak sahibinin yurtdışında yerleşik olması halinde, işlemler, ancak Türkiye’de yerleşik temsilcisi

aracılığıyla yapılabilir.

• FSMH kapsamında yapılan başvurularda, 

1- Söz konusu eşyanın gümrük idaresince tanınmasına imkan verecek şekilde;

a) Eşyanın tam ve ayrıntılı teknik tanımı, 

b) Hak sahibince sahteciliğin tür ve şekline ilişkin olarak verilebilecek her türlü bilgi, 

c) Hak sahibince belirlenen irtibat sağlayacak kişinin isim ve adres bilgisi,

bulunması zorunludur.

2- Başvuru sahibinin söz konusu eşya ile ilgili olarak hak sahibi olduğunu ve hakkın Türkiye’de tescil edildiğini 

kanıtlayan bir belgenin de eklenmesi gerekir.
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• Başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 30 iş günü içinde başvuru incelenerek başvuru sahibine 

bildirilir.

• Başvurunun geçerlik süresi 1 yılı geçemez. 

• Başvurunun kabul edilmesi halinde, gümrük idaresi söz konusu kararın ne kadar süre ile geçerli 

olduğunu da açıkça belirtir. Bu süre hak sahibinin başvurusu ile uzatılabilir. 

• Başvurunun kabul edilmemesi halinde, söz konusu karar gerekçeleri belirtilmek ve itiraz yolu açık 

olmak suretiyle hak sahibine bildirilir.

• Hak sahibinin başvurusu üzerine, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma konu eşyanın fikri ve 

sınai hakları ihlal eder nitelikteki eşya tanımına uyması halinde, gümrük idaresi eşyanın gümrük 

işlemlerini durdurur veya eşyayı alıkoyar. 

• Gümrük idaresi hak sahibi veya temsilcisi ile beyan sahibi veya eşyanın zilyedine eşyanın 

alıkonulduğunu veya gümrük işlemlerinin durdurulduğunu takip eden ilk iş günü içerisinde bildirir.
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• Gizli nitelikte ve mesleki sır kapsamında olan bilgiler ile ticari ve endüstriyel sır niteliğindeki bilgiler hariç 

olmak üzere, alıcı, gönderici, beyan sahibi ve eşyanın zilyedine ilişkin isim ve adres bilgileri ile söz 

konusu eşyanın menşe ve kaynak ülkesi, gibi bilgiler yetkili yargı merciine müracaatta kullanılmak 

amacıyla talepte bulunan hak sahibine verilir.

• Bu bilgiler yalnızca belirlenen amaçlar için kullanılır. Bilginin bu amaçlar dışında kullanıldığının tespit 

edilmesi halinde geri kalan başvuru geçerlilik süresi boyunca hak sahibinin başvurusu askıya alınabilir. 

Tekrar ihlali halinde talebin yenilenmesi reddedilebilir.

• Gümrük idaresi, hak sahibinin talebi üzerine eşyanın muayenesi sırasında sadece tahlil edilmek ve sonraki 

işlemleri kolaylaştırmak amacıyla hak sahibine teslim etmek için söz konusu eşyadan numune alabilir. 
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• Hak sahibinin başvurusu üzerine gümrük idaresince, eşyanın gümrük işlemlerinin durdurulması veya 

alıkonulmasına ilişkin alınan kararın hak sahibine bildirimden itibaren,

• Res’en gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşyaya ilişkin olarak da hak sahibinin başvuru 

tarihinden itibaren, 10 iş günü içinde; hak sahibinin; 

- yetkili mahkemede dava açması ve ihtiyati tedbir kararı alması veya 

- yetkili mahkeme dışında bir mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alması ve ihtiyati tedbir kararının alındığı 

tarihten itibaren on gün içinde yetkili mahkemede dava açması ve bu durumu gösterir bir belgenin gümrük 

idaresine ibrazı,

gerekir. 
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• Fikri ve sınai bir hakkı ihlal ettiğinden şüphe edilen eşya mahkemede dava açılmaksızın veya mahkeme 

kararı beklenmeksizin gümrük idaresince imha edilebilir.

• İmha işlemi, gümrük idaresince eşyanın gümrük işlemlerinin durdurulduğunun veya alıkonulduğunun 

tebliğ edilmesini takip eden 10 iş günü (haklı mazeret durumunda 10 iş günü uzatılabilir), bozulabilir 

eşya için ise 3 iş günü içerisinde uygulanır.

• Kolaylaştırılmış imha;

- Hak sahibinin, eşyanın FSMH ihlal ettiğini detaylı şekilde gösterir dilekçesinin,

- Eşya sahibi veya beyan sahibi tarafından verilmiş muvafakatnamenin,

ibrazı durumunda uygulanır.

• İmha ile ilgili tüm masraflar hak sahibinden alınır.

KOLAYLAŞTIRILMIŞ İMHA
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• Bir tasarım hakkını, patenti, ek koruma sertifikasını veya bitki çeşitliliği hakkını ihlal ettiğinden şüphe 

edilmesi nedeniyle el konulan veya gümrük işlemleri durdurulan eşya;

- Eşya hakkında yasal prosedürün başlatıldığına ilişkin olarak gümrük idaresine bildirimde bulunulmuş olması,

- Yargı mercilerinin 10 işgünü süre içerisinde ihtiyati tedbir kararı vermemiş olması,

- Eşyanın tüm gümrük işlemlerinin tamamlanmış olması,

halinde beyan eden, eşya sahibi, ithalatçısı, taşıyıcısı veya elinde bulundurana bir teminat karşılığında 

teslim edilir. 

• Teminat, hak sahibinin menfaatini korumaya yeterli olmalıdır. 

• Teminat tutarı hak sahibi tarafından belirlenmektedir. 

• Söz konusu teminatın ödenmiş olması, hak sahibinin bu konudaki diğer yasal haklarını kullanmasına 

engel değildir. 

TEMİNATLA İADE
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• Fikri ve sınai hakları ihlal ettiği şüphesiyle gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşya, risk ve mali 

yükümlülükleri hak sahibine ait olmak üzere gümrük gözetimi altında depolanır. 

EŞYANIN DEPOLANMASI
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• Fikri ve sınai hakları ihlal ettiği gerekçesiyle işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşyanın,

a) Türkiye Gümrük Bölgesine girişine,

b) Serbest dolaşıma girişine,

c) Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesine,

ç) İhracına,

d) Yeniden ihracına,

e) Şartlı muafiyet düzenlemesine (antrepo, transit, GKAİR, şartlı muafiyet DİR, geçici ithalat) tabi tutulmasına,

f) Serbest bölgeye konulmasına,

İzin verilmez.

İZİN VERİLMEYECEK İŞLEMLER
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Yetkili mahkemenin eşyanın sahte veya korsan olduğuna karar verdiği hallerde;

• Eşyanın imhasına karar verildiği takdirde, masraflar eşya sahibine ait olmak üzere eşya tasfiye 

hükümlerine göre imha edilir. 

• Eşyanın niteliklerinin değiştirilmesinden sonra eşya sahibine teslimine karar verilmesi halinde, 

eşyanın nitelikleri hiçbir şekilde ilk haline gelemeyecek şekilde, masrafları eşya sahibine ait olmak üzere, 

değiştirilir. 

• Sahte veya korsan eşyanın müsaderesine karar verilmesi halinde, eşyanın tasfiye hükümlerine tabi 

tutulmasından önce eşyanın nitelikleri hiçbir şekilde ilk haline gelemeyecek şekilde değiştirilir. 

İHLALİ KESİNLEŞEN EŞYANIN İŞLEMLERİ
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• Fikri ve sınaî hakların ihlal edildiği gerekçesi ile gümrük idaresine yapılan başvurunun kabulü, söz 

konusu eşyanın gümrük idaresince gereğince muayene edilmeden bırakıldığı veya eşyanın alıkonulması 

için herhangi bir önlem alınmadığı gerekçesi ile hak sahibine tazminat hakkı doğurmaz. 

• Fikri ve sınaî hakları ihlal eden eşya ile mücadele kapsamında, gümrük idaresince başvuru üzerine veya 

re’sen hareket edilmesi nedeniyle ilgili kişilerin zarara uğramasından gümrük idaresi ve yetkilileri 

sorumlu tutulamazlar.

GÜMRÜK İDARESİNİN SORUMLULUĞU
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4. BÖLÜM: RİSK ANALİZİ



.

• Belgeler Üzerinden Risk Analizi

• Eşyanın Paketi Üzerinden Risk Analizi

• Eşyanın Muayenesine Dayalı Risk Analizi

RİSK ANALİZİ
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.

• Giyim ve Aksesuar eşyası; saatler ve saat parçaları, çantalar, cüzdanlar, sırt çantaları

• Güneş gözlükleri, şapka ve ayakkabılar

• Ses kayıtları, sinema filmleri ve bilgisayar programları gibi kayıtlı medya ( özellikle optik diskler) 

• Bira, şarap ve alkollü içecekler

• Oyuncaklar ve video oyunları

• Bilgisayar donanımları 

• Otomobiller, otomobil ve uçak yedek parçaları

• İlaçlar

• Tüketici ürünleri ( şampuanlar, sabunlar ve gıda gibi)

GENEL OLARAK SAHTE ÜRÜNLER
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.

• Popüler marka veya telif hakkı, tasarım ürünleri veya son dönem ünlü olan ürünleri çağrıştıran kelimeler 

kullanılarak tarif edilen ürünler: “Beyblade yerine “Blade”, Mickey Mouse yerine “Mouse” veya Fendi 

yerine “FF” kullanılması.

• Beyanname veya faturada eşyanın muğlak yada eksik tarif edilmesi 

- plastik parçaları

- metal parçaları

- plastikten yapılma

- metalden yapılma

- metal diskler

- ev eşyaları

olarak tanımlanan eşya genelde taklit ve sahtecilik için büyük risk taşırlar.

BELGE ÜZERİNDEN RİSK ANALİZİ
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• Sahte veya taklit eşyanın kaynağı olarak bilinen ya da fikri mülkiyet haklarının korunmasının zayıf olduğu 

bilinen  bir ülkeden gelen ya da o ülke menşeli olan eşya 

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güney Kore, Singapur, Tayland, Malezya, Pakistan, Çek  Cumhuriyeti, 

Bulgaristan, Polonya ve Kuzey Afrika vb.  ülkelerinden gelmesi ya da o ülke menşeli olmaları risk 

oluşturmaktadır.

• Ayrıca;

- Kara sınırından giriş yapan veya 

- Fikri mülkiyet haklarının korunmasında zayıf olarak bilinen bir ülkeden transit geçen eşya

- Eşyanın serbest bölgeden gelmesi 

Taklit ve sahtecilik bakımından risk olarak değerlendirilmelidir.
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• Dokümanların Yapısı ve Kalitesi

- Konşimentoların ve faturaların olağan olmayan çıktıları; düşük baskı kalitesi veya konşimento veya faturalarda silik basımı, el 

yazısı veya elle daktilo edilmiş faturalar risk oluşturmaktadır. 

- Dokümanların üstünde değişiklikler, üstü çizik ifadeler veya başka türlü düzeltmeler olması

- Faturanın yada konşimentonun eksik, tamamlanmamış olması. 

• Üretici/Nakliyeci ve İthalatçı/Alıcının İsim ve Adresleri

- İthalatçının ithalatla ilgili geçmişinin çok az olması 

- Üretici, nakliyeci veya ithalatçının isimlerinin kurgusal gözükmesi 

- Üretici, nakliyeci veya ithalatçının isminin  beyan edilen kalemlerdeki eşyaya ilişkin iş alanı ile ilgili olmaması

- Üretici, nakliyeci veya ithalatçının adresinin eksik olması ya da telefon fihristi ya da internet kullanılarak ya da diğer 

elektronik veri tabanları kullanılarak teyit edilemeyen adresler olması
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- Üretici, nakliyeci veya ithalatçının sadece bir posta kutusu kullanması yada alıcının sadece telefon numarasının 

özellikle de cep telefonu numarasının olması

- Üretici, nakliyeci yada ithalatçının adreslerinin sahte ve taklit eşya üretiminde ünlü bir bölgeye ait alanlarda 

olması 

• Eşyanın üretimi;

Eşyanın beyan edilen menşei olan ülke ya da bölge hak sahibinin üretime izin verdiği yerlerden biri değilse, bu 

durum eşyanın sahte olabileceğinin bir göstergesidir.

• Eşyanın Rotası ve Taşıma Araçları

- Hak sahibinin her zamanki dağıtım kanalları dışındaki bir limana gelen eşya. Hak sahibinin başvurusunda 

belirttiğinden farklı olan  rota ya da dağıtım kullanılması 

- Eşyanın sevkiyatında mantıksız bir rota kullanılması 
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• Eşyanın Beyan Edilen Kıymeti

- Normalin dışında yüksek ya da düşük olarak beyan edilen kıymet

- Çok düşük değerde  sigortalanan eşya 

- “Yığın, Dökme” şeklinde fatura edilen eşya ya da adet yerine ağırlık olarak fatura edilen eşya 

• Satış/Teslim Terimleri

- “Nakit” veya “COD”( Cash on Delivery; Teslimatta Nakit)  şeklindeki satış terimleri,

- “EXW” (Ex-works; İşyerinde Teslim) şeklindeki satış terimi, 

- Önceden ödenmiş sevkiyatlar

risk taşır.
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• Hak sahibi tarafından kullanılan paketlemeye uymayan şekilde paketlenmiş eşya 

• Eşyanın paketinin görüntüsünün (boyut, şekil, dış görünüşü) standart olmaması

• Paketlemenin kalitesinin ya da paket üzerindeki damga ya da markaların kötü olması 

PAKET ÜZERİNDEN RİSK ANALİZİ
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• Eşyanın muayene oranını azaltmak amacıyla risk analizi teknikleri kullanılmaktadır. O zaman sorun 

hangi eşyanın kontrol edileceği noktasında yoğunlaşmaktadır. 

• Eşyanın Muayenesine Dayalı Risk Analizi

- Eşya üzerinde birbiriyle alakası olmayan iki farklı markanın kullanılması

- Çok sayıda hak sahibi tarafından üretilen eşyayı ihtiva eden sevkiyatlar. Örneğin; aynı sevkiyat içinde farklı 

şirketler tarafından üretilmiş bilgisayar yazılımları, farklı stüdyolar tarafından üretilmiş sinema filmleri yada farklı 

etiketler altında üretilmiş ses kayıtları olması 

• Taklit ve Sahtecilik için yüksek risk olarak değerlendirilen eşya;

- Lüks mallar olmaması

MUAYENEYE DAYALI RİSK ANALİZİ
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• Özel tasarımı olan ürünler

• Popüler ürünler (Ünlü Markalar)

• Hak sahibinin ününe yakışmayan düşük kalite ve işçilikteki eşya

• Kullanma talimatı, garanti veya sigorta belgesi olmaksızın ya da düşük kalitede basılmış ya da fotokopi 

olarak düzenlenmiş kullanma talimatları, garanti veya sigorta belgeleri eşliğinde sevk edilen eşya

• Eşyanın etiketlerinin, talimatlarının ya da sigorta belgesinin çevirisinin kötü olması ya da yazım hataları 

içermesi 

• Eşyanın parti numarasının, barkodlarının, son kullanım tarihlerinin veya diğer standart etiketlerinin 

olmaması
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