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GENEL GEREKÇE 

Avrupa Birliği-Türkiye Ortaklık Konseyinin 6 Mart 1995 tarihli toplantısında kabul edilen 1/95 sayılı, 
Ortaklık Konseyi Kararı (Gümrük Birliği Kararı) ile Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gümrük birliği tesis 
edilmiştir. 
Taraflar arasında sağlanan gümrük birliğinin esaslarını içeren ve Gümrük Birliği’nin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren Türkiye’nin, AB’nin gümrük işlemleriyle ilgili temel mevzuatını benimsemesini öngören 
bu Kararın 26 ncı maddesi hükmü gereği; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihte Topluluk Gümrük Kodunu 
Oluşturan (EEC) 2913/92 sayılı ve 12 Ekim 1992 tarihli Konsey Tüzüğü ile bu Tüzüğün uygulama 
hükümlerini belirleyen (EEC) 2454/93 sayılı ve 2 Temmuz 1993 tarihli Komisyon Yönetmeliği hükümleri 
esas alınarak hazırlanan 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu 4.11.1999 tarihli ve 23866 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 5.2.2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Avrupa Birliği normlarına uygun 4458 sayılı Gümrük Kanunu; gümrük formalitelerinin asgariye 
indirilmesi, zaman kayıpları ve gereksiz harcamaların önüne geçilerek dış ticaret işlem maliyetlerinin 
düşürülmesi ve özelikle ihracata dayalı sanayi için girdi niteliğindeki malların ekonomiye zamanında 
kazandırılması açısından çağdaş nitelikli hükümler ihtiva etmektedir. 

Ancak, 4458 sayılı Gümrük Kanununun temelini teşkil eden Topluluk Gümrük Kodunun bazı 
maddelerinin zaman içerisinde değişikliğe uğramış olması nedeniyle, Avrupa Birliği mevzuatına uyum 
yükümlülüklerimiz kapsamında 4458 sayılı Gümrük Kanununun, Topluluk Gümrük Kodunda 2700/2000 
sayılı Konsey Tüzüğü ile yapılan değişikliklere paralel olarak bazı maddelerin değiştirilmesi, bazı 
maddelere de ilaveler yapılması gereği hasıl olmuş ve bu doğrultuda hazırlanan Kanun Tasarısı 
12.5.2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilmiştir. 

Söz konusu Tasarı yasalaşmayı beklerken, yürürlükte olan Topluluk Gümrük Kodunu tesis eden 
2913/92 sayılı Konsey Tüzüğünde, 4 Mayıs 2005 tarihli ve L117 sayılı Topluluk Resmi Gazetesinde 
yayımlanarak yürürlüğe giren 13 Nisan 2005 tarihli ve 648/2005 sayılı AB Konsey ve Parlamentosu 
Tüzüğü ile birtakım değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklere uyum amacıyla Kanun Tasarısı Taslağı 
hazırlanmıştır. 

Söz konusu Tasarı yasalaşmadan ve Tasarı Taslağı Başbakanlığa sevk edilemeden yasama döneminin 
sona ermesi nedeniyle bu defa Tasarı ve Taslak birleştirilerek 4458 sayılı Kanunun ulusal 
düzenlemelerimizi ihtiva eden maddelerinin uygulaması sırasında yaşanan sorunların çözüme 
kavuşturulması, özellikle para cezası uygulanmasına ilişkin hükümlerde tereddüt yaratmayacak 
ifadelerle daha açıklayıcı bir düzenlemeye gidilmesi hususları da göz önünde bulundurularak yeni bir 
Tasarı hazırlanmıştır. 

Topluluk Gümrük Koduna uyumlu olarak hazırlanan ancak zamanla bazı maddeleri uyumsuz hale gelen 
Gümrük Kanununun, Tasarı ile hem müktesebata uyumu sağlanacak hem de ulusal menfaatlerimiz 
gözetilmek suretiyle dış ticaret erbabının iş ve işlemlerini kolaylaştırmaya yönelik uygulamaların yasal 
zemini oluşturulacaktır. 

Tasarı ile, temel olarak, Kanunda geçen bazı deyimlerin tanımlarında, transit rejiminde, ekonomik etkili 
gümrük rejimlerinde, gümrük yükümlülüğünün doğması ve başlaması, gümrük vergisi ve para 
cezalarının tebliği, itiraz süreleri ile gümrük vergilerinin kesinleşme tarihleri ve para cezaları konularında 
değişiklik yapılmıştır. 

AB mevzuatına uyum amacıyla, kanun metninde geçen/geçecek olan “gümrük yükümlülüğü” ve “asıl 
sorumlu” ifadeleri tanımlanmış, “serbest dolaşımda bulunan eşya”, “ithalat ve ihracat vergileri” gibi bazı 
tanımlar ise eksiklik ve ifade bozuklukları nedeniyle yeniden tanımlanmıştır. 

E-devlet uygulamasına geçiş ile birlikte büyük önem taşıyacağı düşünülen ve AB mevzuatı hükmü 
paralelinde 60 inci maddede yapılan düzenleme ile bürokratik işlem ve kırtasiyeciliğin ortadan 
kaldırılması amaçlanmaktadır. Yapılan bu düzenlemeye göre; veri işleme tekniği kullanıldığında 
(elektronik ortamda beyanname verildiğinde), gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere 
saklanması kaydıyla normalde beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyannameye 
eklenmemesine imkan tanınmaktadır. 
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1.1.2010 tarihi itibarıyla Topluluk mevzuatına uygun olarak ekonomik etkili gümrük rejimlerinin kullanım 
izni konusunda gümrük idareleri yetkili kılınmıştır. Bu hükmün yürürlük tarihinin ileri atılması ile özellikle 
dahilde işleme rejimi konusunda halihazırda Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve İhracatçı 
Birliklerince yürütülen işlemlerden izin, uygulama ve taahhüt hesabı kapatılması işlemleri konusunda 
tanı yetkili kılınacak gümrük idarelerinin ihtiyaç duyacağı alt yapı ve personel ihtiyacının karşılanması 
amaçlanmıştır. 

AB mevzuatı paralelinde yapılan ilave ile, şartlı muafiyet düzenlemelerine (örneğin dahilde işleme 
rejimine) tabi tutulan eşyadan elde edilen eşyanın da aynı rejim hükümlerine tabi tutulması yönünde 
düzenlemeye gidilerek uygulamaya açıklık kazandırılmıştır. 

AB ortak transit uygulamalarına paralel olarak; transit rejiminde bireysel teminat ve kapsamlı teminat 
uygulamaları ile güvenilirlik standartlarına sahip olan kişilere indirilmiş tutarda kapsamlı teminat veya 
teminattan vazgeçme izni verilmek suretiyle transit rejimine de maliyet azaltıcı basitleştirilmiş 
uygulamalar getirilmiştir. 

Gümrük Müsteşarlığınca antrepo açılması izni verilmesi sırasında, “antrepo işletilmediği ya da mevcut 
antrepoların yeterli olmaması” koşulunun aranması hükmü kaldırılmış, antrepo izninin geçici ya da 
sürekli olarak geri alınmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirlenmesi yönünde düzenlemeye 
gidilmiş; ayrıca Özel antrepo statüsü verilen Gümrüksüz Satış Mağazaları ile ilgili düzenlemelerin 
yönetmelikle yapılacağına ilişkin hüküm getirilmiştir. 

Gümrük antrepolarının atıl kullanımının önüne geçilmesi ve sağlanacak ekonomik faydanın azami 
kılınması amacıyla gümrük antreposu rejimine tabi olmamakla birlikte, antrepoya konulan serbest 
dolaşımdaki eşyaya uygulanacak hükümlere açıklık getirilmiştir. 

AB mevzuatına uygun olarak dahilde işleme rejimi “geri ödeme sistemi”nin kullanılamayacağı haller 
yeniden düzenlenmek suretiyle madde metnine açıklık kazandırılmıştır. 

AB mevzuatına uygun olarak hariçte işleme rejiminde, standart değişim sistemine ancak maddede 
sayılan koşulların yerine getirildiğinin kanıtlanması halinde izin verilmesi hususu açıklığa 
kavuşturulmuştur. 

Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı 
Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğünün münhasıran asli görevleri ile ilgili olarak kendileri tarafından ya da bu 
kurumlar tarafından verilecek siparişlerle ilgili olarak diğer kişi ve kurumlarca ithal edilecek eşya için, 
anılan kurumların faaliyet sahaları ve rekabet bozucu bir etki yaratmayacağı düşünülerek muafiyet 
öngörülmüştür. 

AB mevzuatına genel hatları ile uyumlu olan Kanunun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna 
maddesi, Topluluk mevzuatında yapılan değişiklik itibarıyla gözden geçirilmek suretiyle “kullanılmış” 
ibaresi metinden çıkarılmış, “kanuni ikametgah” tabiri yerine “yerleşim yeri” tabiri kullanılmış, “kara nakil 
vasıtaları”na tanınan muafiyet AB muafiyet hükümlerine paralel olarak tüm nakil vasıtalarına tanınmıştır. 
Ayrıca, bu maddede yapılan düzenleme ile yerleşim yeri Türkiye dışında olan gerçek kişilerin Türkiye’de 
satın aldıkları veya kiraladıkları konutlarda kullanılmak üzere getirdikleri ev eşyasına da gümrük 
vergilerinden muafiyet tanınmıştır. 

Eğitim, bilim veya kültürel bir amaç için ya da bilimsel araştırma veya tıbbi teşhis ve tedavi amacına 
yönelik ithal edilecek eşya konusunda muafiyet tanınacak kamu kurum ve kuruluşları maddenin 
değiştirilmeden önceki halinde sayılmasına karşın AB mevzuatına uygun olarak yapılan düzenleme ile 
sadece gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna konusuna ve kapsamına yer verilmiş; bu kapsama 
girecek eşyanın tanımlanması, cins, nev’i ve miktarının belirlenmesi yetkisi Bakanlar Kuruluna 
bırakılmıştır. 

Yine gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna maddesinde yapılan değişiklikle sadece “doğal 
afetler”den zarar görenler için değil “kriz hali” olarak tanımlanacak doğal afetler dahil olağanüstü 
felaketler ve çok büyük nüfus hareketlen (1990 yılında Irak’ın kuzeyinden ülkemize yönelik çok büyük 
nüfus hareketi gibi) durumlarını da kapsayacak şekilde bu tabir genişletilmek suretiyle, bu durumlarda 
yurt dışından gönderilecek yardım malzemelerine de gümrük vergilerinden muafiyet sağlanmıştır. 
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Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna maddesine yapılan ilave ile gerçek bir kişiden diğerine 
gönderilen veya yolcu beraberinde gelen ve öngörülen muafiyet ve istisna tutarını aşan eşyaya tek ve 
maktu bir tarife uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmak suretiyle yolcu işlemlerinin hızlandırılması 
ve kolaylaştırılması amaçlanmıştır. 

AB mevzuatında değişikliğe paralel olarak; eşyanın mahiyeti ve nihai kullanımı nedeniyle tercihli tarife 
uygulaması veya ithalat/ihracat vergilerinden muafiyetinin mümkün olduğu durumlarda, gümrük 
yükümlülüğünün doğduğu hallerde, yükümlünün hileli bir davranışı ve ihmali bulunmaması ve gerekli 
şartları yerine getirdiğini ispat etmesi halinde bu tercihli tarife ve muafiyetin uygulanmasına imkan 
tanınmıştır. 

AB mevzuatına paralel olarak teminat alınmasının ihtiyari kılındığı durumlarda, gümrük idarelerince 
şüphe duyulan hallerde teminat işleyebilme yetkisi verilmek suretiyle hazine haklarını koruyucu önlem 
alabilme imkanı getirilmiştir. 

Kanunen ödenmemesi gerektiği halde ödenen ya da tahakkuk ettirilmemesi gerektiği halde tahakkuk 
ettirilen gümrük vergilerinin yanı sıra “para cezaları”nın da geri verilmesi ve kaldırılması imkanı 
getirilmek suretiyle yükümlü haklarını koruyucu düzenleme yoluna gidilmiştir. 

Gümrük vergilerinin hangi durumlarda kesinleşeceği konusuna açıklık getirilerek uygulamada yaşanan 
ihtilafların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 

Para cezalarının da gümrük vergileri ile birlikte aynı anda karara bağlanıp tebliğ edilebilmesi imkanı 
getirilmiş; para cezalarının zaman aşımı süresi de, gümrük vergileri için yapılan değişikliğe paralel 
olarak 5 yıla çıkarılmış; ve ayrıca gümrük vergileri ve para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içinde ödenmesi ve tebliğ edilen gümrük vergileri ile para cezalarına ilişkin kararlara idari itiraz süresi 
ödeme süresine paralel biçimde 15 güne çıkarılmak suretiyle ödeme ve itiraz süreleri arasındaki farklılık 
giderilmiştir. 

Ekonomik etkili gümrük rejimlerinden şartlı muafiyete konu; dahilde işleme, gümrük kontrolü altında 
işleme ve geçici ithalat rejimlerinde, beyan ile muayene, denetleme veya teslimden sonra kontrol 
sonucunda, eşyanın cins, tür, nitelik, menşe ve kullanım şekli ile kıymet ve miktarında farklılık 
bulunduğu hallerde, bu farka tekabül eden vergi farkının tahsil edilmeyip ilgili rejim hükümlerine göre 
teminata bağlanacağı, sadece, kayıt dışılığı önlemek amacıyla serbest dolaşıma giriş rejiminde 
öngörülen cezaların yarısının tatbik edilmesi öngörülmüştür. Eşyanın serbest dolaşıma girmesinin talep 
edilmesi halinde, cezalar tam olarak uygulanacaktır. 

Dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimleri kapsamında verilen kullanım 
izin sürelerinin (1 ay, 2 ay ve yalnız taşıt araçları için 3 ay) aşılması durumunda, eşyanın yurt dışı 
edilmesi, ihraç edilmesi ya da rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi; kademeli olarak (241 inci 
maddenin birinci fıkrasında belirtilen miktarın 2, 4, 6 katı) usulsüzlük cezası tatbik edilmesi hüküm altına 
alınmış; bu durumların dışında kalan haller ise ilgili rejim hükümlerinin ihlali olarak öngörülmüş ve 
gümrük vergilerinin iki katı para cezası tatbiki hükmü getirilmiştir. 

Ticaret politikası önlemlerinin etkili biçimde uygulanabilmesini teminen, gerektiğinde gümrük idaresince 
menşe sertifikası talep edebilme imkanı getirilmiştir. 

Kısaca belirtmek gerekirse, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğinin gerçekleştirilmesine paralel olarak 
Topluluk Gümrük Kodunu oluşturan mevzuat ile ülkemiz mevzuatının uyumlaştırılması ihtiyacı 
sonucunda çıkarılmış olan 4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi için 
hazırlanan Tasarı ile mikro düzeyde, hem Topluluk mevzuatında meydana gelen değişikliklere uyum 
hem de uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü amaçlanmıştır. Makro düzeyde ise, ülkemiz 
ekonomisinin temel unsuru olan İhracat potansiyelimizi artırma hedefimizi gerçekleştirme yolunda, 
ihracat girdi maliyetlerini azaltmak, gümrük işlemlerini basitleştirmek ve hızlandırmak suretiyle 
ihracatçılarımızın rekabet koşullarının iyileştirilmesi, Avrupa Birliği normlarında rekabet edebilme şansı 
verilmesi hedeflenmiştir. 

Öte yandan, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
geçen “1.1.2009” ibaresinin “1.1.2012” olarak değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Aynı Kanunun, 
tekerrüre esas alınacak idari para cezalan hakkındaki kayıtların Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde 



                                                                                                                       HC MEVZUAT SERVİSİ 
 

 

tutulmasını öngören 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası, bu cezaların Cumhuriyet Savcıları tarafından 
verildiği ve bunlara ilişkin verilerin Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)’ne kaydedildiği hususu dikkate 
alınarak yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Madde ile 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinde yer 
alan bazı deyimlerin tanımları değiştirilmiş; bu Kanunla getirilen bazı yeni deyimlerin tanımları 
yapılmıştır. Yapılan düzenlemeyle; 

- “Giriş gümrük idaresi”, “İthalat gümrük idaresi”, “İhracat gümrük idaresi”, “Çıkış 
gümrük idaresi” tanımlanmış, 

- “Serbest dolaşımda bulunan eşya” deyimi yeniden tanımlanarak Avrupa Birliği 
mevzuatına uyumlu hale getirilmiş, 

- Avrupa Birliği mevzuatında yer alan ancak Kanunda yer almayan “serbest 
dolaşımda bulunmayan eşya” deyimi Kanun metnine alınmış, 

- Kanun metninde yer almasına rağmen tanımı olmayan “gümrük yükümlülüğü” 
tanımı metne ilave edilmiş, 

- “Gümrük vergileri” yeniden tanımlanmak suretiyle ifade bozuklukları giderilmiş ve 
“ithalat vergileri” ile “ihracat vergileri” tanımları uyumlaştırılmış, 

- “Gümrük denetimi” ifadesi kaldırılmış.” “Gümrük Kontrolü” tanımlanmıştır. 

- Transit rejimine ilişkin hükümlerde yapılan düzenlemeyle getirilen “asıl sorumlu” 
kavramı tanımlanmış, 

- “Risk” ve “Risk Yönetimi” tanımlanmış, 
bulunmaktadır. 

MADDE 2- Kanuna eklenen 5/A maddesi ile Avrupa Birliği mevzuatında kabul gören “yetkilendirilmiş 
yükümlü” müessesesi benimsenmiştir. Kolaylaştırılmış emniyet ve güvenlikle ilgili gümrük 
kontrollerinden veya gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan yararlanacak 
‘yetkilendirilmiş yükümlü’ statüsü belirlenerek bu statünün tanınması için gereken şartlara yer verilmiştir. 
Ayrıntılı düzenlemenin yönetmelikle yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

MADDE 3- Madde ile Kanunun 10 uncu maddesi yeniden düzenlenmiştir. Bugüne kadar yaşanan 
tecrübeler ışığında, maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde, bentte sıralanan konularda ortaya 
çıkabilecek özel ve zaruri durumları inceleyip sonuçlandırma hususunda Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı 
olduğu Bakan yetkili kılınmıştır. Yine, doğal afetler nedeniyle yurt dışından gelecek araç, gereç, makine, 
teçhizat ve benzeri malzemelerine ilişkin işlemlerle ilgili olarak 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesi ile Gümrük 
Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakana verilen yetkinin, buradan alınarak, tüm kriz hallerini kavrar şekilde 
anılan fıkranın (b) bendinde düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. 

Maddeye yeni ilave edilen diğer bir husus, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi 
tutulmasına ilişkin gerekli gördüğü bir kısım tespit işlemlerinin, belirleyeceği niteliklere sahip gümrük 
müşavirleri eliyle yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenleme konusunda Gümrük Müsteşarlığı’nın 
yetkili kılınmasıdır. Burada gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanmasını temine ilişkin faaliyetlerin 
etkili biçimde sürdürülebilmesi hedeflenmiştir. 

MADDE 4- Kanuna eklenen 10/A maddesi ile Gümrük Kontrollerinde, Risk Yönetimi çerçevesinde risk 
analizi teknikleri kullanılarak, seçiciliğin sağlanması amaçlanmıştır. Ulusal Risk Yönetimi politikasının 
oluşturulması, usul ve esaslarının belirlenmesinin Müsteşarlık yetkisinde olduğu belirtilmiştir. Risk 
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Yönetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi paylaşımına olanak 
sağlanmıştır. 

MADDE 5- Menşe şahadetnamesi, tercihsiz menşede kullanılan bir menşe ispat belgesi olup herhangi 
bir vergi indirimi sağlamadığından gümrük tekniğine aykırı olan birinci fıkradaki ifadenin değiştirilmesi 
gerekmiştir. Ayrıca, Kanunda yer alan menşe şahadetnamesi ibrazının ihtiyari olduğuna ilişkin hüküm, 
mükellefin tercihli rejimden yararlanmak isteyip istemediği hususuyla alakalı olduğu halde bu hükmün 
idarenin ticaret politikası önlemlerini etkili bir şekilde yürütmek maksadıyla dahi olsa menşe 
şahadetnamesi ibrazını isteyemeyeceği şeklinde zaman zaman geniş yorumlanması nedeniyle ortaya 
çıkan tereddütlerin giderilmesi maksadıyla maddenin yazımı düzeltilmiştir. 

MADDE 6- 4458 sayılı Kanuna 36 ncı maddesinden önce gelmek üzere eklenen; 

- 35/A maddesi ile; Türkiye Gümrük Bölgesinin kara, suları veya hava sahasından gümrük bölgesi 
içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşınan eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine 
getirilen eşya için, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce özet beyan verileceği 
hususu düzenlenmiş; özet beyanın ibraz edilme süresi, bu süreye getirilebilecek istisnalar ve bu süreye 
ilişkin değişiklikler, özet beyandan vazgeçilebilmesine dair şartların düzenlenmesi yönetmeliğe 
bırakılmıştır. 

- 35/B maddesi ile; özet beyanın şekli ve içeriği, veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanacağı, istisnai 
durumlarda yazılı olarak düzenlenenlerin de kabul edilebileceği, kim tarafından verileceği hususları ile 
verilmesinden sonra düzeltme yapılabilme şartları düzenlenmiştir. 

- 35/C maddesi ile; özet beyan verme süresi sona ermeden önce gümrük beyannamesi verilen eşya için 
özet beyan verilmesinden vazgeçilebileceği hususu düzenlenmiştir. 

MADDE 7- Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın gümrüğe sunulmasına ilişkin 39 uncu maddede 
değişikliğe gidilmiştir. Mevcut düzenlemeden farklı olarak, özet beyanın verilmesinden sonra eşyanın 
gümrüğe sunulması söz konusudur. 

MADDE 8- 57 nci maddede yapılan değişiklikle fikri ve sınai hakların korunmasına yönelik olarak 
Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlanması amaçlanmış; söz konusu hakları ihlal eder mahiyetteki 
eşyanın gümrük işlemlerinin durdurulması kararının devamı için, ihtiyati tedbir kararı alınması şartı 
getirilmiş; koruma kapsamı dışında tutulan eşyaya yer verilmiştir. 

MADDE 9- Gümrük işlemlerinin % 99’u Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) sistemi üzerinden 
bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen bu işlemlere ilişkin 
beyanname ve beyanın doğruluğunun ispatına yönelik beyanname eki belgeler, daha sonra gümrük 
idaresine verilmekte, bu belgeler gümrük idaresince saklanmaktadır. 60 maddede yapılan değişiklikle 
bu kolaylaştırmada daha da ileri gidilmekte ve Avrupa Birliği uygulamasına paralel olarak, veri işleme 
tekniği kullanıldığında başka bir ifadeyle elektronik ortamda beyanname verildiğinde, normal olarak 
beyannameye eklenmesi gereken belgelerin, gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere 
saklanması kaydıyla beyannameye eklenmemesine imkan tanınmaktadır. Öte yandan, 4458 sayılı 
Kanunun 72 nci maddesi hükmü, sistematik açıdan uygun olduğu için 60 inci maddeye taşınmıştır. 

MADDE 10- Gümrük işlemlerinin tamamına yakınının artık bilgisayar ortamında yürütüldüğü dikkate 
alınarak 61 inci maddede tescil işlemi yeniden tanımlanmıştır. 

MADDE 11- 63 üncü maddede yapılan değişiklikle, fiilen gümrüğe sunulan ve beyannamenin işaret 
ettiği eşyadan başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla maddede öngörülen şartlar 
dahilinde beyannamede yer alan bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine imkan verilmiştir. 

MADDE 12- Kanunun sistematiği açısından uygun olacağı için, 4458 sayılı Kanunun 59 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm 72 nci maddeye taşınmıştır. 

MADDE 13- Madde ile, 4458 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi yeniden düzenlenerek; 

- Birinci fıkrasında transit rejimi yeniden tanımlanmış, 

- İki, üç ve beşinci fıkralarında yer alan ifade bozuklukları düzeltilmiş, 
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- 4 üncü fıkrasında ise Avrupa Birliği gümrük mevzuatına uygun olacak şekilde 
transit rejiminin sona ermesi ve bu rejimin ibrasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 
MADDE 14- Ülkemiz transit taşımacılığı konu alan ve Avrupa ülkelerinin tamamını kapsayan “Ortak 
Transit” olarak adlandırılan bir taşıma sistemine dahil olma yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. 85 
inci maddede yapılan değişiklikle, tüm Avrupa ülkelerinde yapılacak nakliyatta tek bir transit belgesinin 
ve tek bir teminat sisteminin geçerli olması esasına dayalı bu sistemin hukuki alt yapısı Avrupa Birliği 
gümrük mevzuatına uyumlu olarak oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu maddeyle, transit rejiminde bireysel 
teminat ve kapsamlı teminat uygulamaları da düzenlenmiş bulunmaktadır. 

MADDE 15- Madde ile, 4458 sayılı Kanunun dahilde işleme rejiminin geri ödeme sisteminden 
yararlanılmasına ilişkin esasların yer aldığı 117 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

MADDE 16- 141 inci maddeye ilave edilen hükümle, hariçte işleme rejimi kapsamında yeniden ithal 
edilen eşyaya ilişkin hükümlere istisna olarak anılan rejimi müteakip serbest dolaşıma giriş rejiminin 
uygulanacağı durumlar ve buna ilişkin özel şartların Bakanlar Kurulunca belirlenmesi öngörülmüştür. Bu 
kapsamda, söz konusu eşyanın vergilendirilmesinde bu rejim kapsamında yapılan işleme maliyeti esas 
alınacaktır. 

MADDE 17- 156 nci maddede yapılan değişiklikle, bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal 
olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlanan serbest dolaşımdaki eşyadan, tarım ürünleri için, 
bu ürünlerin muhafaza koşulları, saklanabilme süreleri ile dış ticarete konu edilmelerinin gereğinin 
yerine getirilmesini teminen serbest bölgelerde kalabilecekleri sürelerin sınırlandırılabilmesine imkan 
tanınmıştır. 

Ayrıca, Kanunda serbest bölgelerde yürütülebilecek faaliyetler hususunda hüküm bulunmaması da 
dikkate alınarak bu konu düzenlenmiş olup, madde hükmü çerçevesinde serbest bölgelerde sınai, ticari 
veya hizmet faaliyetleri yapılabileceği belirtilmiş; eşyanın niteliği veya gümrük gözetiminin gereklilikleri 
dikkate alınarak faaliyetlere kısıtlama veya yasaklama getirilebilmesi hususunda Müsteşarlık yetkili 
kılınmıştır. 

Yine, gümrük idarelerinin, Kanunla konulmuş olan hükümlere uyulmasını yönelik gerekli güvenceyi 
vermeyen kişilerin serbest bölgede faaliyette bulunmasını yasaklayacağı hükmüne yer verilmiştir. 

MADDE 18- 160 inci maddede yapılan değişiklikle, serbest bölgeden çıkan eşyanın tabi olacağı 
hükümler yeniden düzenlenmiştir. 

MADDE 19- 4458 sayılı Kanunun “Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya” başlıklı Beşinci Kısmında 
yer alan 166 ncı maddeden önce gelmek üzere eklenen; 

-165/A maddesi ile; Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava sahasından 
gümrük bölgesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşınan eşya hariç olmak 
üzere, Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkacak eşya için gümrük beyannamesi ya da 
gümrük beyannamesi verilmesinin gerekmediği durumda özet beyan verileceği, 

-165/B maddesi ile; Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden eşyanın gümrük 
beyannamesi verilmesini gerektiren gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma 
tabi tutulması halinde, bu beyannamenin eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk 
etmesinden önce ihracat gümrük idaresine verileceği; 

-165/C maddesi ile; Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden eşyanın gümrük 
beyannamesi verilmesini gerektirmeyen gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 
kullanıma tabi tutulması halinde, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk 
etmesinden önce çıkış gümrük idaresine özet beyan verileceği, 

- 165/D maddesi ile; özet beyanın şekli ve içeriği, veri işleme tekniği kullanılarak 
hazırlanacağı, istisnai durumlarda yazılı olarak düzenlenenlerin de kabul 
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edilebileceği, kim tarafından verileceği hususları ile verilmesinden sonra düzeltme 
yapılabilme şartları; 
düzenlenmiştir. 

MADDE 20- Madde ile, 4458 sayılı Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3), (4), (5), (6) ve (7) 
numaralı bentleri ve (12) numaralı bendin (b) alt bendi ile ikinci fıkrası değiştirilmiştir. Birinci fıkranın (3) 
numaralı bendinde yapılan değişiklikle, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet 
komutanlıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün münhasıran asli görevleri ile 
ilgili olarak ithal edilecek bazı eşya için, anılan kurumların faaliyet sahaları dikkate alınarak ve rekabet 
bozucu bir etki yaratmayacağı değerlendirilerek muafiyet öngörülmüştür. 

Türkiye-AT Ortaklık Konseyi tarafından 6 Mart 1995 tarihinde kabul edilen Gümrük Birliğinin Uygulama 
Usullerini Belirleyen Kararın 26 ncı maddesi gereğince, bu maddenin 2 nci fıkrasının (b) bendinde 
“Gümrük vergisi muafiyetine ilişkin (EEC) 918/83 sayılı 28.3.1983 tarihli Konsey Yönetmeliği ile bunun 
uygulama hükümlerini belirleyen (EEC) 2287/83, 2288/83, 2289/83 ve 2290/83 sayılı 29.07.1983 tarihli 
Komisyon Yönetmelikleri” ile 274/2008 sayılı Konsey Tüzüğü şeklinde sıralanan mevzuatın da Türkiye 
tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Bunun gerekçesi olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği ile 
imzaladığı Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde, uygulama açısından trafik sapmalarının önlenmesi 
bakımından aynı muafiyet hükümlerinin benimsenmesi zorunluluğu ortaya konmaktadır. 

Diğer taraftan; 22.11.2001 tarihli 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda 19 uncu maddesinde “kanuni 
ikametgah” ibaresinin yerini “yerleşim yeri” ibaresinin aldığı hususu madde düzenlenirken göz önünde 
bulundurulmuştur. 
AB mevzuatına genel hatları ile uyumlu olan Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (4), (5), (6) 
ve (7) numaralı bentleri, yukarıda belirtilen gerekçelerle yeniden düzenlemiş; (4) numaralı bent ile 
muafiyet için belirlenen alt limit 100 EURO’dan 150 EURO’ya yükseltilmiş; (5) numaralı bentte geçen 
“kullanılmış” ibaresi metinden çıkarılmış, (a) alt bendinde sadece “kara nakil vasıtaları”na tanınan 
muafiyet AB muafiyet hükümlerine paralel olarak tüm nakil vasıtalarına tanınmıştır, (g) alt bendinde 
yapılan düzenlemeyle, AB mevzuatının muafiyet hükümlerine paralel olarak; yerleşim yeri Türkiye, 
dışında olan gerçek kişilerin Türkiye’de satın aldıkları veya kiraladıkları konutlarda kullanılmak üzere 
getirdikleri ev eşyasına gümrük vergilerinden muafiyet tanınmıştır. Ayrıca (h) alt bendinde yapılan 
düzenlemeyle de, yolcuların kendi kullanımlarına mahsus ticari mahiyette olmayan kişisel eşyasına 
muafiyet hakkı tanınmıştır. (6) numaralı bendin (a) alt bendinde yer alan 300 EURO muafiyet tutarı da 
AB mevzuatı muafiyet hükümleri esas alınarak 430 EURO’ya çıkarılmıştır. Birinci fıkranın (7) numaralı 
bendinde yapılan değişiklikle; sadece gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna konusuna ve kapsamına 
yer verilmiş; bu kapsama girecek eşyanın geliş süreleri dahil tanımlanması, cins nev’i ve miktarının 
belirlenmesi ve gerçek bir kişiden diğerine gönderilen veya yolcu beraberinde gelen eşyadan alınacak 
gümrük vergilerini göstermek üzere ilgili kanunlarda belirtilen hadleri geçmemek şartıyla tek ve maktu 
bir tarife uygulama yetkisi 167 nci maddenin ikinci fıkrası ile Bakanlar Kuruluna bırakılmış ve yeni 
eklenen (f) alt bendi ile söz konusu muafiyet ve istisnalara araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında 
getirilen eşya da dahil edilmiştir. 

Ayrıca, birinci fıkranın (12) numaralı bendinin (b) alt bendinde, yer alan doğal afet ibaresi yerine, diğer 
kriz hallerinin muafiyet kapsamında değerlendirilebilmesi maksadıyla, 96/8716 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliğinde yer alan kriz hali 
kavramının kullanılması öngörülmüştür. 

MADDE 21- 177 nci maddede yapılan değişiklikle yazım hataları giderilmiş ve transit eşyasının 
tasfiyesine ilişkin mülga 1615 sayılı Gümrük Kanunundan alınarak 4458 sayılı Kanunda (g) bendi olarak 
düzenlenen hüküm kaldırılmış ve maddeye çeşitli mevzuat ile Gümrük Kanununa göre tasfiyesi 
öngörülen eşya için bir bent eklenmiştir. 

MADDE 22- 178 inci maddede yapılan değişiklikle özel yolla tasfiye de tasfiye yöntemlerine ilave 
edilmiş; tasfiye edilecek eşyanın insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığına zarar vermesini engellemek 
amacıyla tasfiye idaresinin gerekli önlemleri alma yükümlülüğüne vurgu yapılmıştır. 
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MADDE 23- 179 uncu maddede yapılan değişiklikle, halen sadece ihale yoluyla tasfiye edilecek 
eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabilmesi yönündeki düzenleme diğer gümrük rejimleri 
ve yeniden ihracat için genelleştirilmiş ve perakende satış yoluyla tasfiye edilecek eşya da buna 
eklenmiştir. Bu düzenlemeyle, gümrük gözetimindeki eşyanın tasfiyelik hale gelse dahi öncelikle sahibi 
tarafından tasarrufunun teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca Kanunun 240 ıncı maddesinde yer alan 
tutarın ceza olarak algılanmasının önüne geçmek maksadıyla bu maddeye taşınması uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 24- 180 inci maddede yapılan değişiklikle satış yoluyla tasfiye edilen eşyanın satış bedelinin 
dağıtımına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 

MADDE 25- 181 inci maddede yapılan değişiklikle ithalatta gümrük yükümlülüğünün başlaması 
düzenlenmiş; dolaylı temsilde temsilcinin yükümlülüğüne açıklık getirilmiştir. 

MADDE 26- 184 üncü maddedeki yazım hatası giderilmiştir. 

MADDE 27- Madde ile, 4458 sayılı Kanunun 192 nci maddesinden önce gelmek üzere 191/A maddesi 
eklenmiştir. Düzenlemeye göre, 16, 77, 135, 167 ila 170 inci maddelere uygun olarak mahiyeti veya 
nihai kullanımı nedeniyle tercihli tarife uygulamasından ya da ithalat veya ihracat vergilerinden 
tamamen veya kısmen muafiyetten yararlanması mümkün olan eşya için; 182 ila 185, 189 veya 190 inci 
maddelere göre gümrük yükümlülüğünün doğduğu hallerde, ilgili kişinin hileli bir davranışı ve ihmalinin 
bulunmaması ve tercihli tarife ve muafiyet uygulanması için gerekli olan diğer koşulların yerine 
getirildiğinin ispat edilmesi şartıyla, tercihli tarife ve muafiyet uygulaması devanı edecektir. 

MADDE 28- 194 üncü maddeye yapılan ilave ve değişikliklerle, dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç 
edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdilere uygulanacak ithalat 
vergilerine (telafi edici vergi) ilişkin ödeme süresi, eksik ödemede uygulanacak müeyyide, fazla ve eksik 
ödenen ithalat vergilerinin mahsubuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

MADDE 29- Madde ile, 4458 sayılı Kanunun 198 inci maddesi değiştirilmiştir. Maddenin birinci 
fıkrasında, yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen 
gümrük vergileri ile işlemleri daha sonra yapılmak üzere teslim edilen eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin 
yükümlüye tebliğinden itibaren onbeş gün içinde ödeneceği hükme bağlanmıştır. Bu süre, teminat ve 
faiz alınmak suretiyle ve sürenin bitmesinden önce ilgili gümrük müdürlüğüne yapılacak yazılı başvuru 
üzerine onbeşinci günden itibaren otuz gün daha uzatılabilecektir. 

Beyannamenin tescilinin bir gümrük yükümlülüğü doğurması halinde verginin ödenmiş veya teminata 
bağlanmış olması 69 uncu madde gereğince eşyanın teslim şartı olduğundan onbeş günlük ödeme 
süresi bu gibi durumlarda geçerli olmayacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı 242 nci madde çerçevesinde gümrük 
idareleri nezdinde itiraz başvurusunda bulunulmasının ödeme süresini keseceği, ödeme süresinin 
idarenin ya da yargı kararının yükümlüye tebliğ edildiği tarihten itibaren yeniden başlayacağı hükme 
bağlanmıştır. Buna göre, yükümlünün idari veya yargısal itiraz hakkını kullanması halinde ödeme süresi 
kesilecek ve ilgili gümrük idaresi tarafından gerek ilk defa yapılan tebligat, gerekse itiraz üzerine yapılan 
tebligat ya da yargı kararı üzerine yapılacak tebligatın her birinde yükümlüye onbeş günlük ödeme 
süresi verilecektir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, yükümlünün tebliğ edilen vergileri, ödeme süresinin bitimini beklemeksizin 
kısmen veya tamamen ödeyebileceği hüküm altına alınmıştır. 

Maddenin dördüncü fıkrası ile AB mevzuatında yer alan ‘iyi niyetli yükümlü’ kavramı mevzuatımıza 
kazandırılmış ve tercihli tarife uygulamasında iyi niyetli yükümlünün korunmasına ilişkin esaslar 
belirlenmiştir. 

MADDE 30- Değişiklik ile Kanunun 207 nci maddesinde farklı anlamalara ve uygulamalara yol açabilen 
ifadeler düzeltilmiş ve maddeye eklenen ikinci fıkra ile indirimli teminat uygulamasından yararlanılması 
durumunda birinci fıkrada belirtilen faizin teminat verilmeyen kısmın tümüne ve nakit verilen kısım 
dışında kalan kısma uygulanması amaçlanmıştır. 
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MADDE 31- 221 inci maddede yapılan değişiklikle, fazla çalışma ücretlerinde dış ticaret erbabı 
üzerindeki yükünü azaltacak şekilde iyileştirmeler yapılabilmesi maksadıyla bunlardan Hazineye 
aktarılan %50 pay kaldırılmış; bu ücretlerin çalışanların hakları ve ülkenin rekabet gücü bir arada 
değerlendirilerek Bakanlar Kurulunca belirlenmesi benimsenmiştir. 

Müsteşarlık personeli olmayan ve fazla mesai ödenmesi uygulamasından yararlanan personelin fiilen 
fazla çalışmaya katılmaması nedeniyle anılan personel maddeden çıkarılmıştır. 

Kadrolu personel ile aynı şartlarda çalışan sözleşmeli personel de maddeye eklenerek anılan 
personelin fazla mesai ücretlerinden aynı şekilde yararlandırılması suretiyle personel arası adaletin 
sağlanması amaçlanmıştır. 

MADDE 32- 223 üncü maddede yapılan değişiklik ile başmüdür ve başmüdür yardımcıları ile yaptığı 
işin mahiyeti gereği sivil olarak çalışması gerekenler hariç Müsteşarlık taşra teşkilatında çalışan tüm 
personelin resmi kıyafet giymesi zorunluluğu getirilmiştir. 

MADDE 33- 225 inci maddede yapılan değişiklikle, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın ve 
özel kullanıma mahsus taşıt, araçlarının gümrük işlemlerinin gerçek kişilerce doğrudan temsil yoluyla 
yürütülebilmesi; posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da giden bir kısım eşyanın 
gümrük işlemleri için posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin dolaylı temsilci olarak 
yetkili kılınabilmesi imkanı getirilerek bu işlemlerin kolayca yürütülebilmesi ve maliyetlerinin azaltılması 
amaçlanmıştır. Diğer taraftan, özel hukuk tüzel kişilerinin doğrudan temsil yoluyla gümrük idarelerinde 
iş takibi yapacak personelinin gümrük müşavir yardımcıları için öngörülen temel koşullan karşılamaları 
öngörülmüştür. Yine, doğrudan veya dolaylı temsilcilerin bu Kanunda öngörülen faaliyetlerini 
yapmalarına engel vücut ve akıl hastalığı bulunmaması, bu durumun 65 yaştan itibaren her üç yılda bir 
tevsik edilmesi benimsenmiştir. 

MADDE 34- 232 nci maddede yapılan düzenleme ile, gümrük vergileri ile birlikte alınması gereken para 
cezalarının bu vergiler ile aynı zamanda karara bağlanarak tebliğ edilmesi ve aynı zamanda ödenmesi 
esası benimsenerek, bunların etkili biçimde takibi ve bilhassa para cezalarının zamanaşımına uğraması 
ihtimalinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE 35- 233 üncü maddede yapılan değişiklikle, 5326 sayılı Kabahatler Kanunundan sonra 
uygulaması kalmayan “muhbir ikramiyesi” ödemesi yapılabilmesinin önü açılmıştır. 

MADDE 36- 234 üncü maddede yapılan değişiklikle, belirli gümrük rejimlerine ilişkin olarak yapılan 
beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda tespit edilen aykırılıklarla 
ilgili olarak cezalar tespit edilmiştir. Burada rejimlerin özellikleri göz önünde bulundurularak ayrıma 
gidilmiştir. Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyetli geçici ithalat 
rejimi söz konusu olduğunda, bunlar için öngörülen cezaların, serbest dolaşıma giriş rejimi veya kısmi 
muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimiyle alakalı aykırılıkların tespitinde öngörülenlere nazaran yarısı 
kadar olması benimsenmiştir. Belirtilen aykırılıklar, gümrük idaresince tespit edilmelerinden önce beyan 
sahibince bildirilmeleri durumunda söz konusu cezalar yarı nispetinde uygulanacaktır. Buraya kadar 
belirtilen cezalar, 241 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen miktardan az olamayacaktır. Keza, genel 
yönetim kapsamındaki kamu idareleri için yukarıda belirtilen cezalara ilişkin hükümler uygulanmayıp bu 
gibi hallerde, 241 inci maddenin birinci fıkra hükmüne göre işlem yapılacaktır. 

194 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca doğan gümrük yükümlülüğü kapsamında ödenmesi gereken 
ithalat vergilerinin anılan maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen tarihe kadar hiç ödenmemiş veya 
eksik ödenmiş olduğunun gümrük idarelerince yapılan kontrol sonucunda tespit edildiği durumda, 
ödenmesi gereken ithalat vergilerinin söz konusu dördüncü fıkrada belirtilen faizi ile birlikte tahsilinin 
yanı sıra, yükümlüsü hakkında bu vergilerin dörtte biri tutarında para cezasına hükmedilmesi 
benimsenmiştir. Bu miktarların, yükümlüsünce gümrük idaresinin tespitinden önce bildirilmesi 
durumunda bu cezaya hükmedilmeyecek, 194 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca işlem 
yapmakla yetinilecektir. 

MADDE 37- 238 inci maddede yapılan değişiklikle, 241 inci maddenin ilgili fıkra ve bentlerinde belirtilen 
durumlar haricinde, dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine 
ilişkin hükümlerin ihlali halinde uygulanacak cezalar belirlenmiştir. 
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MADDE 38- 241 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, 5326 sayılı Kabahatler 
Kanununun 4 üncü maddesinin imkan verdiği şekilde, bu Kanunda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı 
kalmak üzere, bu Kanuna ve bu Kanunda tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelerle 
getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması 
kaydıyla 60 (altmış) YTL usulsüzlük cezası uygulanması benimsenmiştir. Bu düzenlemeyle fıkranın 
mevcut halinden kaynaklanan gümrük idarelerinde yeknesak olmayan uygulamaların bertaraf edilmesi 
amaçlanmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30.000.000.-TL (30.-YTL) olan tutarın her yıl belirlenen 
yeniden değerleme oranında yapılan artışlarla 2008 yılı itibarıyla ulaştığı 198.-YTL tutarının 
yakınmalara yol açması, diğer idari para cezalarıyla kıyaslandığında da göreli yüksekliği dikkate 
alınarak altmış YTL olarak yeniden belirlenmesi benimsenmiştir. 

241 inci maddenin diğer fıkralarında birinci fıkrada belirtilen tutarın katları olarak ceza alınmasını 
öngören fiillerin bazılarında değişikliğe gidilmiş, bunlara yeni fiiller ilave edilmiştir. 

MADDE 39- 242 nci maddede yapılan değişiklikle, yükümlülerin kendilerine tebliğ edilen gümrük 
vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde itiraz edebilmeleri 
hükmü getirilmiştir. Uygulamada beklenen sonucu vermeyen tebliğ edilen gümrük vergileri için düzeltme 
talebinde bulunma müessesesinden vazgeçilmiştir. 

MADDE 40- Kanunun muhtelif maddelerine ilave edilen fıkra, bent ve ibarelere bu maddede yer 
verilmiştir. 

Bunlar arasında, 14 üncü maddesine eklenen fıkra ile, bu Kanuna göre gümrük idaresine yapılacak 
yazılı başvuruların posta ile taahhütlü olarak gönderilebileceği, bu takdirde başvurunun postaya verildiği 
tarihin gümrük idaresine verilme tarihi yerine geçeceği; 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna 
eklenen cümleler ile, eşyanın bu madde kapsamında olup olmadığının belirlenmesinde tereddüt edilen 
durumlarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü esas alınarak işlem yapılacağı, maddede sözü 
edilen isim ve simgelerin kaldırılması veya eşyanın gerçek menşeinin gösterilmesi amacıyla, usul ve 
esasları yönetmelikle belirlenecek elleçleme faaliyetlerine izin verilebileceği; 74 üncü maddesine 
eklenen fıkra ile, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden serbest dolaşıma girişine ilişkin usul 
ve esasları belirleme konusunda Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu; 81 inci maddesine eklenen fıkra ile, 
şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca 
özel ekonomik değer taşıdığı tespit edilen eşyanın, aynı rejime tabi tutulmuş sayılacağı; 648/2005 sayılı 
AB Tüzüğüne uyum yükümlülüğümüz çerçevesinde 159 uncu maddeye eklenen fıkra ile, bir serbest 
bölgeye doğrudan Türkiye Gümrük Bölgesi dışından gelen veya bir serbest bölgeden doğrudan Gümrük 
Bölgesinin dışına çıkan eşya için özet beyan verileceği; bu özet beyanın takibi açısından Kanunun 155 
inci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen (d) bendi ile doğrudan bir serbest bölgeye gelen eşyanın 
gümrüğe sunulması yani gümrük idaresine bildiriminin zorunlu olduğu; 197 nci maddesine eklenen fıkra 
ile, anılan madde hükümlerine göre tebliğ edilen gümrük vergilerinin, 242 nci maddede belirtilen 
sürelerde itirazda bulunulmaması veya süresi içinde idari yargı mercilerine başvurulmaması hallerinde 
bu sürelerin bittiği tarihte kesinleşeceği, dava açılması halinde mahkemece yükümlü aleyhine verilen 
kararın gümrük idaresine tebliğ edildiği tarihte tahsil edilebilir hale geleceği; 210 uncu maddesinin 
sonuna eklenen fıkra ile, gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin hükümlerin Kanun 
kapsamında tatbik edilen para cezaları için de uygulanacağı hususları düzenlenmiştir. 

MADDE 41- Kanunun muhtelif maddelerinde değiştirilen fıkra ve ibarelere bu maddede yer verilmiştir. 

Bunlardan, 80 inci maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, ekonomik etkili gümrük rejimlerinin 
kullanımı gümrük idaresinin iznine tabi kılınmış; dâhilde işleme ve hariçte işleme rejimlerine ilişkin usul 
ve esasların Bakanlar Kurulunca belirleneceği hükmüne yer verilmiş; 193 üncü maddenin üçüncü 
fıkrasında yapılan değişiklikle, beyan sahibinin hatalı beyanı sonucu hiç alınmadığı veya noksan 
alındığı tespit edilen gümrük vergilerine, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih ile vergilerin 
kesinleştiği tarih arasındaki süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
48 inci maddesine göre tespit edilen tecil faizi oranında faiz uygulanacağı; 237 nci maddenin özet 
beyan eksiklik ve fazlalıklarının takibine ilişkin olarak dökme gelen eşyadaki % 3’ü aşmayan eksiklik ve 
fazlalıklar için takibat yapılmayacağına ilişkin mer’i hükmünün bir hak olarak değerlendirilip kötüye 
kullanılabildiği hususu göz önünde bulundurularak eşya cinsi itibariyle Bakanlar Kurulu Kararı ile 
belirlenecek % 3’ü aşmayacak oranlardaki dökme eşya için takibat yapılmaması hükmü getirilmiştir. 
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MADDE 42- Kanunun yürürlükten kaldırılan maddelerine, muhtelif maddelerinde yer alıp yürürlükten 
kaldırılan fıkra, bent ve ibarelerine bu maddede yer verilmiştir. 

MADDE 43- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
geçen “1.1.2009” ibaresinin “1.1.2012” olarak değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Aynı Kanunun, 
tekerrüre esas alınacak idari para cezaları hakkındaki kayıtların Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde 
tutulmasını öngören 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası, bu cezaların Cumhuriyet Savcıları tarafından 
verildiği ve bunlara ilişkin verilerin UYAP’a (Ulusal Yargı Ağı Projesi) kaydedildiği hususu dikkate 
alınarak yürürlükten kaldırılmıştır. Yine aynı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
“suçunun” ibaresinin, fıkrada geçen “toplum ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı eşya ile atık 
maddelerin” sadece kaçakçılık suçunun değil Kanunda kabahat olarak belirlenmiş fiillerin de konusunu 
oluşturması nedeniyle “fiilinin” şeklinde değiştirilmesi gereği hasıl olmuştur. 

MADDE 44- Başlamış işlemlere yeni düzenlemelerin, hangi durumda uygulanacağı hususuna bu 
maddede yer verilmiştir. 

MADDE 45- Yürürlük maddesidir. 

MADDE 46- Yürütme maddesidir 

 


