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Bİ
Rİ
NCİKISIM : GENEL HÜKÜMLER
Bİ
Rİ
NCİBÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TEMEL TANIMLAR
Madde 1 - Bu Kanunun amacı
, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve
çı
kan eşyaya ve taşı
t araçları
na uygulanacak gümrük kuralları
nıbelirlemektir.
Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti toprakları
nı
kapsar. Türkiye kara suları
, iç sularıve hava sahasıgümrük bölgesine dahildir.
Bu Kanunda geçen Türkiye Gümrük Bölgesi ve Gümrük Bölgesi kavramlarıTürkiye
Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini ifade eder.
Madde 3 - Bu Kanunda geçen;
1. "Müsteşarlı
k" deyimi, Gümrük Müsteşarlı
ğı
nı
;
2. "Gümrük idaresi veya idareleri" deyimi, gümrük mevzuatı
nda belirtilen işlemlerin
kı
smen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatı
ndaki hiyerarşik
yönetim birimlerinin tamamı
nı
;
3. "Kişi" deyimi, gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip
olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarı
nca hukuki tasarruflar yapma yetkisi
tanı
nan kişiler ortaklı
ğı
nı
;
4. "Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi" deyimi,
a) Bu bölgede kanuni ikametgahıolan bütün gerçek kişileri;
b) Bu bölgede kayı
tlıişyeri, kanuni işmerkezi veya şubesi bulunan bütün tüzel kişi
veya kişiler ortaklı
ğı
nı
;
5. "Karar" deyimi, bağlayı
cıtarife ve menş
e bilgileri de dahil olmak üzere, gümrük
idaresinin, gümrük mevzuatıile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla kişi
üzerinde hukuki sonuç doğuracak idari tasarrufunu;
6. "Serbest dolaşı
mda bulunan eşya" deyimi, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası
anlaşmalara ait hükümler saklıkalmak kaydı
yla, serbest dolaşı
ma girişrejimine tabi

tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanı
lan girdilerin yerli
olup olmadı
ğı
na bakı
lmaksı
zı
n, 18 ve 19 uncu madde hükümlerine göre Türk menşeli
sayı
lan eşyayı
;
7. "Gümrük statüsü" deyimi, eşyanı
n Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşı
ma
girmişolup olmadı
ğıyönünden durumunu;
8. "Gümrük vergileri" deyimi, yürürlükteki hükümler uyarı
nca eşyaya uygulanan
ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü;
9. "İ
thalat vergileri" deyimi,
- Eşyanı
n ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve eşetkili vergileri,
- Tarı
m politikasıveya işlenmiş tarı
m ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler
çerçevesinde alı
nan ithalat vergilerini;
10. "İ
hracat vergileri" deyimi,
- Eşyanı
n ihracatı
nda öngörülen gümrük vergileri ve eşetkili mali yükleri,
- Tarı
m politikasıveya işlenmiş tarı
m ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler
çerçevesinde alı
nan ihracat vergilerini;
11. "Yükümlü" deyimi, gümrük yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu bütün
kişileri;
12. "Gümrük gözetimi" deyimi, gümrük mevzuatı
na ve gereken hallerde gümrük
gözetimi altı
ndaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulması
nısağlamak üzere
gümrük idareleri tarafı
ndan genel olarak uygulanan işlemleri;
13. "Gümrük denetimi" deyimi, gümrük mevzuatı
na ve gereken hallerde gümrük
gözetimi altı
ndaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulması
nısağlamak üzere
eşyanı
n muayenesini, belgelerin varlı
ğı
nı
n ve gerçekliğinin kanı
tlanması
nı
, işletme
hesapları
nı
n, defterlerinin ve diğer yazı
lıbelgelerin tetkikini, nakil araçları
nı
n
kontrolünü, bagajları
n ve kişilerin yanları
nda ya da üstlerinde taşı
dı
klarıeşyanı
n
kontrolünü, idari araştı
rmalar ve benzeri diğer işlemlerin yapı
lmasıgibi özel işlemlerin
yerine getirilmesini;
14. "Eşyanı
n gümrükçe onaylanmı
şbir işlem veya kullanı
ma tabi tutulması
" deyimi,
eşyanı
n,
a) Bir gümrük rejimine tabi tutulması
nı
,
b) Bir serbest bölgeye girmesini,
c) Türkiye Gümrük Bölgesi dı
şı
na yeniden ihracı
nı
,
d) İ
mhası
nı
,

e) Gümrüğe terk edilmesini;
15. "Gümrük rejimi" deyimi,
a) Serbest dolaşı
ma girişrejimini,
b) Transit rejimini,
c) Gümrük antrepo rejimini,
d) Dahilde işleme rejimini,
e) Gümrük kontrolü altı
nda işleme rejimini,
f) Geçici ithalat rejimini,
g) Hariçte işleme rejimini,
h) İ
hracat rejimini;
16. "Gümrük beyanı
" deyimi, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanı
n bir
gümrük rejimine tabi tutulmasıtalebinde bulunulması
nı
;
17. "Beyan sahibi" deyimi, kendi adı
na beyanda bulunan kişiye veya adı
na
beyanda bulunulan kişiyi;
18. "Eşyanı
n gümrüğe sunulması
" deyimi, eşyanı
n gümrük idaresine ya da
gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine,
belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapı
lan bildirimi;
19. "Eşyanı
n teslimi" deyimi, eşyanı
n tabi tutulduğu gümrük rejimi ile öngörülen
amaçlar doğrultusunda gümrük idareleri tarafı
ndan ilgilisine teslimini;
20. "Rejim hak sahibi" deyimi, gümrük beyanı
nıyapan veya hesabı
na gümrük
beyanıyapı
lan kişi veya bu kişiye ait bir gümrük rejimi ile ilgili hakları
n ve
yükümlülüklerin devredildiği kişiyi;
21. "İ
zin hak sahibi" deyimi, kendisine bir izin verilen kişiyi;
22. "Elleçleme" deyimi, gümrük gözetimi altı
ndaki eşyanı
n asli niteliklerini
değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara
aktarı
lması
, kapları
n yenilenmesi veya tamiri, havalandı
rı
lması
, kalburlanması
,
karı
ştı
rı
lmasıve benzeri işlemleri;
23. "Eşya" deyimi, her türlü madde, ürün ve değeri;
ifade eder.
Madde 4 - Gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler bu Kanun ve bu Kanuna
dayanı
larak çı
karı
lan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak; gümrük

idarelerinin gerek bu Kanunda gerek diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazı
lı
hükümlere göre yapacağıgözetim ve denetimlere tabi olmak; bu idarelerin kendi
adı
na veya başka idareler nam veya hesabı
na tahsil edeceği her tür vergi, resim,
harç ve ücretleri ödemek veya bunlarıteminata bağlamak; kanun, tüzük, kararname
ve yönetmelik hükümlerinin uymayızorunlu kı
ldı
ğıher tür işlemleri yerine getirmekle
yükümlüdürler.
İ
Kİ
NCİBÖLÜM : GÜMRÜK MEVZUATI ÇERÇEVESİ
NDE Kİ
Şİ
LERİ
N HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
NE İ
Lİ
ŞKİ
N ÇEŞİ
TLİHÜKÜMLER
Bİ
Rİ
NCİAYIRIM : TEMSİ
L HAKKI
Madde 5 - Bütün kişiler, gümrük mevzuatıile öngörülen tasarruflarıve işlemleri
gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler.
Transit taşı
macı
lı
k yapan veya arı
zi olarak beyanda bulunan kişiler hariç olmak
üzere, temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir.
Temsil, doğrudan veya dolaylıolabilir. Temsilci, doğrudan temsil durumunda
başkası
nı
n adı
na hareket eder. Dolaylıtemsil durumunda ise kendi adı
na, ancak
başkası
nı
n hesabı
na hareket eder. Temsilci, temsil edilen kişi namı
na hareket ettiğini
beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylıolduğunu belirtmek ve sahip olduğu
temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmek zorundadı
r.
Bir başka kişi adı
na veya hesabı
na hareket ettiğini beyan etmeyen ya da bir temsil
yetkisine sahip olmadı
ğıhalde, başka bir kişi adı
na ya da hesabı
na hareket ettiğini
beyan eden kişi, kendi adı
na ve kendi hesabı
na hareket ediyor sayı
lı
r.
225 inci maddenin 1 inci fı
krası
nda belirtilen kişiler gümrük idarelerinde dolaylı
temsilci olarak iştakip edebilirler.
İ
Kİ
NCİ AYIRIM : GÜMRÜK MEVZUATININ UYGULANMASINA İ
Lİ
ŞKİ
N
KARARLAR
Madde 6 - 1. Gümrük idarelerinin gümrük mevzuatı
nı
n uygulanması
na ilişkin bir
karar vermesini talep eden her kişi, kararı
n verilebilmesi için gerekli bütün bilgi ve
belgeleri söz konusu idarelere ibraz etmek zorundadı
r.
2. Karar alı
nmasıtalebinin yazı
lıolarak yapı
lmasıgerekir. Gümrük idareleri, söz
konusu talebe ilişkin başvurunun kendilerine ulaştı
ğıtarihten itibaren otuz gün içinde
karar alı
rlar. Verilen kararlar başvuru sahibine yazı
lıolarak tebliğedilir.
Ancak, gümrük idareleri tarafı
ndan bu süreye uyulmasımümkün değilse, belirtilen
süre aşı
labilir. Bu durumda, söz konusu idareler, yukarı
da belirlenen sürenin
dolması
ndan önce başvuru sahibine süre aşı
mı
nıhaklıkı
lan gerekçeler ile talep
hakkı
nda karar vermek için gerekli gördükleri ek süreyi de belirterek bilgi verirler.
3. Gümrük idareleri tarafı
ndan gerek başvuruları
n reddine ve gerekse muhatabı
kişinin aleyhine olarak verilen yazı
lıkararlar, Onikinci Kı
sı
mda belirtilen şekilde itiraz
yolu açı
k olmak üzere gerekçeli olarak alı
nı
r ve bu hususlar kararda belirtilir.

4. Alı
nan kararlar 245 inci madde hükümleri saklıkalmak üzere gümrük idareleri
tarafı
ndan derhal uygulanı
r.
Madde 7 - 1. Gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan kararlarıaşağı
daki hallerde
iptal edilir.
a) Kararı
n yanlı
şveya eksik bilgilere dayanı
larak verilmesi halinde,
b) Başvuru sahibinin bu yanlı
şlı
k veya eksikliği bilmesi veya bilmesi gerektiği
hallerde,
c) Kararı
n doğru veya tam bilgilere dayanı
larak verilmesinin mümkün olmaması
nı
n
tespiti halinde.
2. Aşağı
daki hallerde ise ilgilinin lehine olan karar değiştirilir veya iptal edilebilir.
a) Kararda öngörülen bir veya birden fazla koşulun gerçekleşmemiş veya
gerçekleşemez olması
,
b) Lehine olan bir kararda öngörülen bir yükümlülüğe ilgilinin uymamasıhalinde.
3. Kararı
n iptali, muhatabı
na tebliğedilir.
4. 1 inci fı
kra hükümlerine göre kararı
n iptal işlemi iptal kararı
nı
n verildiği tarihten,
2 nci fı
kra hükümlerine göre verilen iptal veya değiştirme kararıtebliğtarihinden
itibaren yürürlüğe girer.
Bununla birlikte, karar muhatabı
nı
n yasal çı
karları
nı
n gerektirdiği istisnai hallerde,
kararı
n iptalinin veya değiştirilmesinin yürürlük tarihi yönetmelikle belirlenen koşullar
altı
nda ertelenebilir.
ÜÇÜNCÜ AYIRIM : Bİ
LGİ
Madde 8 - 1. Kişiler gümrük idarelerinden gümrük mevzuatı
nı
n uygulanması
hakkı
nda bilgi talep edebilirler.
Ancak bu tür bir talep, fiilen tasarlanan bir ithalat ya da ihracat işlemine
dayanmı
yorsa reddedilebilir.
2. Bilgiler, talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanı
n
kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük
idarelerince yapı
lan masraflar, talepte bulunan tarafı
ndan karşı
lanı
r.
Madde 9 - 1. Yazı
lıtalep üzerine Müsteşarlı
k veya yetkilendirdiği gümrük idaresi
tarafı
ndan bağlayı
cıtarife veya bağlayı
cımenşe bilgileri verilir.
2. Bağlayı
cıtarife veya bağlayı
cımenşe bilgisi, gümrük idarelerini, hak sahibine
karşısadece eşyanı
n tarife pozisyonu konusunda veya eşyanı
n menş
einin tespiti
konusunda ve yalnı
zca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük
işlemlerine konu olan eşya için bağlar.

Bağlayı
cımenşe bilgisinin verilmesinde, 17 ila 22 nci maddelerde yer alan eşyanı
n
menşeinin belirlenmesine ilişkin hükümler esas alı
nı
r.
3. Bilgi alan kişi;
a) Bağlayı
cıtarife bilgisi için, beyan edilecek eşya ile verilen bilgide tanı
mlanan
eşya arası
nda her bakı
mdan uygunluk bulunduğunu,
b) Bağlayı
cımenşe bilgisi için, beyan edilecek eşya ve menşe kazanı
mıgerektiren
durumu ile verilen bilgide tanı
mlanan eşya ve menşe kazanı
mıgerektiren durumunun
her bakı
mdan uygun bulunduğunu,
Kanı
tlamak zorundadı
r.
4. Bağlayı
cıtarife bilgisi veriliştarihinden itibaren altıyı
l; bağlayı
cımenşe bilgisi
veriliştarihinden itibaren üç yı
l geçerlidir. Talep edenin verdiği yanlı
şveya eksik
bilgiye dayanan bağlayı
cıbilgi iptal edilir.
5. Bağlayı
cıtarife bilgisi aşağı
daki durumlarda geçerliliğini kaybeder:
a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapı
lmasıve verilen bilginin söz
konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması
,
b) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür,
izahname, tarife pozisyonları
na ilişkin kararları
ndaki bir değişikliğe uymaması
,
c) Bağlayı
cıtarife bilgisinin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye
tebliğedilmesi.
Bu fı
kranı
n (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerde bağlayı
cıtarife bilgisinin
geçerliliğini kaybetme tarihi, söz konusu değişikliklerin Resmi Gazetede yayı
mı
tarihidir.
6. Bağlayı
cımenşe bilgisi aşağı
daki durumlarda geçerliliğini kaybeder:
a) Menşe kuralları
nda bir mevzuat düzenlemesi veya bir uluslar arasıanlaşma
gereğince değişiklik yapı
lmasıve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen
hükümlere uymaması
,
b) Dünya Ticaret Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz Menşe Kuralları
Anlaşması
na ve bu anlaşmaya ilişkin izahname ve kararlardaki bir değişikliğe
uymaması
,
c) Bağlayı
cımenşe bilgisinin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen
kişiye tebliğedilmesi.
7. 5 ve 6 ncıfı
kra hükümleri uyarı
nca geçerliliğini kaybeden bağlayı
cıtarife veya
menşe bilgisinin hak sahibi, söz konusu bağlayı
cıbilgiye dayanarak ve bu bilginin
geçerliliğini kaybetmesinden önce, ilgili eşyanı
n alı
mıveya satı
mıüstüne bağlayı
cı
sözleşmeler yaptı
ğıtakdirde, geçerliliğini kaybeden tarife veya menşe bilgisini, söz

konusu yayı
mı
n ya da tebligatı
n yapı
ldı
ğıtarihten itibaren altıaylı
k bir süre boyunca
kullanabilir. Ancak, gümrük işlemleri sı
rası
nda söz konusu ürünler için bir ithalat,
ihracat ya da ön izin belgesinin gümrüğe verilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik
süresi esas alı
nı
r. Bu fı
kra hükümlerine istisna getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
8. Bağlayı
cıtarife veya menşe bilgisine ilişkin 7 nci fı
kra hükümleri ancak
aşağı
daki amaçlarla kullanı
labilir.
a) İ
thalat ya da ihracat vergilerinin belirlenmesi,
b) Tarı
m politikasıkapsamı
nda ihracat vergi iadeleri ile ithalata ya da ihracata
verilen diğer bütün ödemelerin hesaplanması
,
c) Belgelerin, söz konusu tarife veya menşe bilgisine istinaden verilmişolması
koşuluyla, eşyaya ait gümrük beyannamesinin tescili için gümrük işlemlerinin
yürütülmesi sı
rası
nda verilen ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin kullanı
mı
.
DÖRDÜNCÜ AYIRIM : Dİ
ĞER HÜKÜMLER
Madde 10 - 1. Gümrük Müsteşarlı
ğı
, gümrük mevzuatı
nı
n doğru olarak
uygulanmasıiçin gerekli gördüğü bütün önlemleri alı
r.
2. Gümrük mevzuatı
nı
n öngördüğü uygulamaları
n, hangi hallerde ve hangi koşullar
altı
nda basitleştirileceğine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Madde 11 - Gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylıolarak ilgili bulunan kişiler,
Gümrük Müsteşarlı
ğı
nı
n veya gümrük idarelerinin talebi üzerine gümrük işlemleri ile
sı
nı
rlıolmak kaydı
yla belirlenen süreler içinde gerekli bütün belge ve bilgileri vermek
ve her türlü yardı
mısağlamakla yükümlüdür.
Kendilerinden bu konularda bilgi istenilen kişiler, özel kanunlarda yazı
lıgizlilik
hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten kaçı
namazlar.
Madde 12 - 1. Gümrük idareleri gizli nitelikteki veya gizlilik esası
na göre elde
edilen bütün bilgileri saklamak zorundadı
r. Bu bilgileri veren kişinin veya makamı
n
açı
k izni olmaksı
zı
n söz konusu bilgiler açı
klanamaz. Şu kadar ki, gümrük idareleri
verilerin korunması
na ilişkin yasal hükümler veya yargıkararları
nı
n gereği olarak söz
konusu bilgileri ilgili mercilere verirler.
2. Gümrük işlemleri nedeniyle elde edilen gizli nitelikteki bilgilerin toplanması
,
kullanı
lması
, saklanması
, saklanma süresi ve üçüncü kişilere verilmesine ilişkin
hükümler yönetmelikle belirlenir.
Madde 13 - İ
lgili kişiler, 11 inci maddede belirtilen belge ve bilgileri gümrük
kontrolü amacı
yla beşyı
l süre ile saklamak zorundadı
rlar.
Belge saklama süresi;

a) (b) fı
krası
nda öngörülen haller dı
şı
nda, serbest dolaşı
ma girmek veya ihraç
edilmek üzere beyan edilen eşya ile ilgili olarak, serbest dolaşı
ma girişveya ihracat
beyanları
na ilişkin belgelerin tescil edildiği yı
lı
n;
b) Nihai kullanı
mlarınedeniyle indirimli veya sı
fı
r ithalat vergisi ile Türkiye'de
serbest dolaşı
ma giren eşya için, gümrük gözetimine tabi olmaları
nı
n sona erdiği
yı
lı
n;
c) Başka bir gümrük rejimine tabi tutulan eşya için, söz konusu gümrük rejiminin
sona erdiği yı
lı
n;
d) Serbest bölgeye konulan eşya için, buralardan çı
ktı
klarıyı
lı
n;
Sonundan itibaren işlemeye başlar.
Madde 14 - 1. Bu Kanunda belirtilen süreler, tarih veya vadeler, aksine özel bir
hüküm bulunmadı
kça uzatı
lamaz veya ertelenemez. Süre, tarih veya vadelerin bitim
tarihinin resmi tatil gününe rastlamasıhalinde, bu süreler ilk işgününün resmi çalı
şma
saatleri sonunda biter.
2. Süre hafta veya ay olarak belli edilmişise; başladı
ğıgüne son hafta veya ayda
tekabül eden günün mesai saati bitiminde sona erer. Sürenin bittiği ayda tekabül
eden bir gün yoksa süre o ayı
n son gününün mesai saati bitiminde sona erer.
İ
Kİ
NCİKISIM : GÜMRÜK VERGİ
LERİİ
LE EŞYA Tİ
CARETİKONUSUNDA
ÖNGÖRÜLEN Dİ
ĞER ÖNLEMLERİ
N UYGULANMASINA İ
Lİ
ŞKİ
N UNSURLAR
Bİ
Rİ
NCİ BÖLÜM : GÜMRÜK
POZİ
SYONLARINA AYRILMASI

TARİ
FESİ VE

EŞYANIN

TARİ
FE

Madde 15 - 1. Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte
yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanı
r.
2. Eşya ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmişdiğer önlemler, gerektiği
takdirde, söz konusu eşyanı
n tarife pozisyonuna göre uygulanı
r.
3. Gümrük Tarifesi:
a) Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
b) Tamamen veya kı
smen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele
alt açı
lı
mlar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanmasıiçin
tespit edilen diğer cetvelleri,
c) Türk Gümrük Tarifesinin kapsadı
ğıeşyaya uygulanacak;
- Gümrük vergi oranları
nı
,
- Tarı
m politikasıveya işlenmiş tarı
m ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler
çerçevesinde alı
nan ithalat vergilerini,

d) Türkiye'nin bazıülkeler veya ülke gruplarıile yaptı
ğıtercihli bir tarife uygulaması
gerektiren anlaşmalarda yer alan tercihli tarife uygulamaları
nı
,
e) Türkiye tarafı
ndan tek taraflıolarak bazıülkeler, ülke gruplarıveya toprak
parçalarıiçin tanı
nan tercihli tarife uygulamaları
nı
,
f) İ
thalat vergilerinde, bazıeşyaya şartlıolarak uygulanacak muafiyet veya indirim
uygulamaları
nı
,
g) Yukarı
dakilerin dı
şı
nda kalan diğer tarife uygulamaları
nı
,
Kapsar.
4. Sabit oranlıvergilendirmeye ilişkin hükümler saklıkalmak üzere, 3 üncü fı
kranı
n
(d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen koş
ullarıtaşı
yan eşyanı
n ithalinde, beyan sahibi (c)
bendinde belirtilen tarife yerine (d), (e) ve (f) bentleri hükümlerinin uygulanması
nı
isteyebilir. Gerekli koşulları
n yerine getirilmesi halinde, söz konusu talep gümrük
işlemlerinin tamamlanması
ndan veya eşyanı
n tesliminden sonra da yapı
labilir.
5. Bu maddenin 3 üncü fı
krası
nı
n (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen belirli bir ithalat
hacmi ile sı
nı
rlandı
rı
lmı
ştarife uygulamaları
;
a) Tarife kotaları
nı
n söz konusu olduğu durumlarda, tespit edilen ithalat hacmi
sı
nı
rı
na ulaşı
ldı
ğı
nda,
b) Tarife tavanları
nı
n söz konusu olduğu durumlarda ise Bakanlar Kurulu Kararıile,
Sona erer.
6. Eşyanı
n tarife pozisyonunun belirlenmesi deyiminden, yürürlükteki hükümlere
uygun olarak, söz konusu eşyanı
n girdiği;
a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin veya 3 üncü fı
kranı
n (b) bendinde öngörülen
diğer cetvelin bir alt pozisyonunun,
b) Tamamen veya kı
smen Türk Gümrük Tarifesine dayanan ya da bu tarife
cetveline alt açı
lı
mlar ekleyen ve özel alanlara ait eşya ticaretine ilişkin tarife dı
şı
önlemlerin uygulanmasıamacı
yla Bakanlar Kurulu Kararıile oluşturulan bir diğer
cetvelin alt pozisyonunun,
Belirlenmesi anlaşı
lı
r.
7. Gümrük Tarife Cetveli, izahnamesi ve eşya fihristi, Müsteşarlı
kça hazı
rlanı
r ve
Resmi Gazetede yayı
mlanı
r. Bu şekilde yayı
mlanan metinler idari ve kazai
uygulamalarda esas tutulur.
Madde 16 - 1. Mahiyeti ve nihai kullanı
m şekli gerekçesiyle, bazıeşyanı
n
yararlanabileceği tercihli tarife uygulaması
, Bakanlar Kurulunca belirlenen şartlara
tabidir.
Bir izin gerektiğinde 80 ve 81 inci madde hükümleri uygulanı
r.

2. 1 inci fı
krada sözü edilen tercihli tarife uygulamasıifadesi, tarife kotaları
kapsamı
nda olsa dahi, ithalat vergilerinde bir indirim veya şartlımuafiyet uygulaması
anlamı
na gelir.
İ
Kİ
NCİBÖLÜM : EŞYANIN MENŞEİ
Bİ
Rİ
NCİAYIRIM : EŞYANIN TERCİ
HLİOLMAYAN MENŞEİ
Madde 17 - Eşyanı
n tercihli olmayan menşei;
a) 15 inci maddenin 3 üncü fı
krası
nı
n (d) ve (e) bentlerinde öngörülen uygulamalar
hariç olmak üzere, Türk Gümrük Tarifesinin uygulanması
,
b) Eşya ticaretine ilişkin tarife önlemleri dı
şı
nda, Bakanlar Kurulu Kararıile
oluşturulan önlemlerin uygulanması
,
c) Menşe şahadetnamelerinin hazı
rlanmasıve verilmesi,
Amaçlarıile bu Kanunun 18 ila 21 inci maddelerindeki hükümler çerçevesinde
belirlenir.
Madde 18 - 1. Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya, o ülke
menşelidir.
2. Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ifadesinden;
a) O ülkede çı
kartı
lan madencilik ürünleri,
b) O ülkede toplanan bitkisel ürünler,
c) O ülkede doğan ve yetiştirilen canlıhayvanlar,
d) O ülkede yetiştirilen canlıhayvanlardan elde edilen ürünler,
e) O ülkede tutulan ve avlanan balı
kçı
lı
k ve avcı
lı
k ürünleri,
f) O ülkede kayı
tlıveya tescilli olup, o ülkenin bandı
rası
nıtaşı
yan araçlar
tarafı
ndan söz konusu ülkenin kara sularıdı
şı
ndaki denizlerden çı
kartı
lan av ürünleri
ve diğer deniz ürünleri,
g) Söz konusu ülkede kayı
tlıya da tescilli olan ve ülkenin bandı
rası
nıtaşı
yan,
fabrika gemilerde (f) bendinde öngörülen ürünlerden elde edilen eşya,
h) O ülkenin kara sularıdı
şı
ndaki denizlerin dibinden ya da deniz dibindeki
toprağı
n altı
ndan münhası
r işletme hakkı
na sahip olarak o ülke tarafı
ndan çı
kartı
lan
ürünler,
ı
) Sadece hammadde elde etmek için o ülkede toplanan, imalat işlemlerinden veya
kullanı
m kalı
ntı
ları
ndan elde edilen atı
k ve artı
klar,

j) Yukarı
daki bentlerde sayı
lan eşyadan üretimin herhangi bir aşaması
nda elde
edilen eşya ile bunları
n türevlerinden elde edilen eşya,
Anlaşı
lı
r.
3. 2 nci fı
kranı
n uygulanması
nda ülke ifadesi o ülkenin kara suları
nıda kapsar.
Madde 19 - Üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşyanı
n bir ülke menşeli
sayı
labilmesi için, o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya imalatı
n önemli bir
aşaması
nı
n ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslıişçilik ve eylemin o
ülkede yapı
lmasıgerekir.
Madde 20 - Esas amacı
nı
n, Türkiye tarafı
ndan belirli ülkelerin eşyası
na uygulanan
hükümleri aşmak olduğu tespit edilen veya yapı
lan araştı
rma sonucunda hakkı
nda bu
yönde bir kanaat oluşan bir işçilik veya işlemle üretilmişeşya, 19 uncu maddeye
dayanı
larak o ülke menşeli sayı
lmaz.
Madde 21 - 1. Menşe şahadetnamesi ibrazıihtiyaridir. Bununla birlikte,
uluslararasıve ikili anlaşma hükümlerine göre, menşe şahadetnamesine dayanı
larak
indirimli tarifeden yararlanı
lmak istenilmesi halinde, eşyanı
n anlaşmaya taraf ülke
menşeli olduğunu veya o ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayı
sı
yla öyle
sayı
lmasıgerektiğini bildirir menşe şahadetnamesi ibrazızorunludur.
2. 1 inci fı
kra hükmü dı
şı
nda kalan hallerde, menşe şahadetnamesi ibrazı
na ilişkin
ve eşyanı
n kı
ymeti, menşei, cinsi veya niteliği itibariyle, menş
e şahadetnamesi
aranmaması
na ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
3. Menşe şahadetnamelerinin şekli, içereceği bilgiler, uluslar arasıdüzenlemeler
dikkate alı
narak yönetmelikle belirlenir.
4. Menşe şahadetnamesinin ibrazı
na rağmen ciddi bir şüphe durumunda, ek
kanı
tlarıisteme konusunda gümrük idareleri yetkilidir.
İ
Kİ
NCİAYIRIM : EŞYANIN TERCİ
HLİMENŞEİ
Madde 22 - Bu Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen tercihli tarife
uygulamaları
ndan yararlandı
rı
lmak istenen eşyanı
n tercihli menşe kuralları
;
a) 15 inci maddenin 3 üncü fı
krası
nı
n (d) bendinde belirtilen anlaşmalar kapsamı
eşya için bu anlaşmalar ile,
b) 15 inci maddenin 3 üncü fı
krası
nı
n (e) bendinde belirtilen tercihli tarife
uygulamaları
ndan yararlanan eşya için Bakanlar Kurulu Kararıile,
Belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : EŞYANIN GÜMRÜK KIYMETİ

Madde 23 - Eşyanı
n gümrük kı
ymeti, Gümrük Tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin
belirli konularda getirilen tarife dı
şıdüzenlemelerin uygulanmasıamacı
yla, bu
bölümde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kı
ymettir.
Madde 24 - 1. İ
thal eşyası
nı
n gümrük kı
ymeti, eşyanı
n satı
şbedelidir. Satı
şbedeli,
Türkiye'ye ihraç amacı
yla yapı
lan satı
şta 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli
düzeltmelerin de yapı
ldı
ğı
, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattı
r.
Şu kadar ki, eşyanı
n satı
şbedelinin gümrük kı
ymetine esas alı
nabilmesi, aşağı
daki
koşullara bağlı
dı
r:
a) Eşyanı
n alı
cı
sıtarafı
ndan elden çı
kartı
lmasıveya kullanı
mı
;
- Türkiye Cumhuriyeti kanunları
, tüzükleri ve bunları
n yetkili kı
ldı
ğımerciler
tarafı
ndan konulmuşolan,
- Eşyanı
n tekrar satı
labileceği coğrafi bölgeyi sı
nı
rlayan,
- Eşyanı
n kı
ymetini önemli bir ölçüde etkilemeyen,
Kı
sı
tlamalar dı
şı
nda, hiçbir kı
sı
tlamaya tabi olmamalı
dı
r.
b) Satı
şveya fiyat, kı
ymeti belirlenmekte olan eşya bakı
mı
ndan, kı
ymeti tespit
edilemez bir koşul veya edim konusu olmamalı
dı
r.
c) Eşyanı
n alı
cıtarafı
ndan tekrar satı
şıveya diğer herhangi bir şekilde elden
çı
kartı
lmasıya da kullanı
mısonucu doğan hası
lanı
n bir bölümünün doğrudan veya
dolaylıolarak satı
cı
ya intikal etmesi halinde, ithal eşyası
nı
n fiilen ödenen veya
ödenecek fiyatı
na 27 nci madde hükümlerine göre ilave yapı
labilmelidir.
d) Alı
cıve satı
cıarası
nda bir ilişki bulunmamalı
; İ
lişkinin varlı
ğıdurumunda ise,
satı
şbedeli bu maddenin 2 nci fı
krasıhükümlerine göre gümrük kı
ymeti olarak kabul
edilebilir nitelikte olmalı
dı
r.
2.a) Yukarı
daki fı
kra hükümlerini uygulayarak satı
şbedelinin belirlenmesinde, alı
cı
ile satı
cıarası
nda bir ilişkinin varlı
ğı
, satı
şbedelinin reddedilmesi için tek başı
na
yeterli bir neden oluşturmaz. Böyle durumlarda, satı
şa ilişkin koşullar incelenerek, bu
ilişkinin fiyatıetkilemediği belirlenirse, satı
şbedeli kabul edilir. Gümrük idaresi, beyan
sahibi veya diğer kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayanarak, söz konusu ilişkinin
fiyatıetkilediği kanı
sı
na varı
rsa, bu hususlarıbeyan sahibine yazı
lıolarak bildirir.
Süresi içinde verilmek şartı
yla beyan sahibinin cevap hakkısaklı
dı
r.
b) Birbirleri ile ilişkisi bulunan kişiler arası
ndaki bir satı
şta, beyan sahibi satı
ş
bedelinin aynı veya yakı
n bir tarihte gerçekleşen aşağı
da yer alan emsal
kı
ymetlerden birine çok yakı
n olduğunu ispatlarsa, bu satı
şbedeli kabul edilerek,
eşyanı
n kı
ymeti 1 inci fı
kra hükümlerine göre belirlenir.
- Türkiye'ye ihraç amacı
yla satı
lan aynıveya benzer eşyanı
n birbiriyle hiçbir ilişkisi
bulunmayan satı
cı
lar ve alı
cı
lar arası
nda satı
şı
ndaki satı
şbedeli,

- Aynıveya benzer eşyanı
n, 25 inci maddenin 2 nci fı
krası
nı
n (c) bendi
hükümlerine göre belirlenen gümrük kı
ymeti,
- Aynıveya benzer eşyanı
n, 25 inci maddenin 2 nci fı
krası
nı
n (d) bendi
hükümlerine göre belirlenen gümrük kı
ymeti.
Yukarı
daki emsal kı
ymetlerle yapı
lan kı
yaslama sı
rası
nda, ticari düzeye, miktara,
27 nci maddede sayı
lan unsurlara ve alı
cıile satı
cıarası
nda ilişki bulunmayan
satı
şlarda, satı
cı
nı
n üstlendiği, ancak satı
cı ile alı
cıarası
nda ilişki bulunan
durumlarda satı
cı
nı
n üstlenmediği giderlere ilişkin ispatlanmı
ş farklı
lı
klar dikkate
alı
nı
r.
c) (b) bendinde sayı
lan kı
ymetler, beyan sahibinin girişimi ile ve yalnı
z kı
yaslama
amacı
yla kullanı
lı
r. (b) bendi hükümlerine dayanarak eşyanı
n satı
şbedelinin yerini
alacak bir kı
ymet tespit edilemez.
3.a) Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat, ithal eşyasıiçin alı
cı
nı
n, satı
cıveya satı
cı
yararı
na yaptı
ğıveya yapmasıgereken ödemelerin toplamı
dı
r. Bu fiyat, ithal
eşyası
nı
n satı
şkoşulu olarak, alı
cı
nı
n satı
cı
ya veya satı
cı
nı
n bir yükümlülüğünü
karşı
lamak üzere üçüncü bir kişiye yaptı
ğıveya yapacağıtüm ödemeleri kapsar.
Ödemeler, para transferi şeklinde olabileceği gibi, akreditif veya ciro edilebilir bir
kı
ymetli evrak kullanı
larak ya da doğrudan veya dolaylıyapı
labilir.
b) 27 nci maddeye göre yapı
lan ilaveler dı
şı
nda, alı
cı
nı
n pazarlama dahil kendi
hesabı
na yaptı
ğıfaaliyetler, satı
cıyararı
na veya satı
cıile yapı
lan bir anlaşma yoluyla
da olsa, satı
cı
ya yapı
lan dolaylıbir ödeme olarak değerlendirilmez. Bu tür işlemlere
ilişkin giderler, ithal eşyası
nı
n gümrük kı
ymetinin tespiti sı
rası
nda fiilen ödenen veya
ödenecek fiyata ilave edilmez.
Madde 25 - 1. 24 üncü madde hükümlerine göre belirlenemeyen gümrük kı
ymeti,
bu maddenin 2 nci fı
krası
nı
n (a), (b), (c) ve (d) bentlerinin sı
ra halinde
uygulanması
yla belirlenir. Eşyanı
n gümrük kı
ymeti bir üst bent hükümlerine göre
belirlenebildiği sürece bir alt bent hükümleri uygulanamaz. Ancak, beyan sahibinin
yazı
lıtalebinin gümrük idaresince uygun bulunmasışartı
yla (c) ve (d) bentlerinin
uygulama sı
rasıdeğiştirilebilir.
2. Bu madde hükümleri gereğince, gümrük kı
ymeti aşağı
daki yöntemlere göre
belirlenir:
a) Türkiye'ye ihraç amacı
yla satı
larak, kı
ymeti belirlenecek eşya ile aynıveya
yakı
n bir tarihte ihraç edilen eşyanı
n satı
şbedeli,
b) Türkiye'ye ihraç amacı
yla satı
larak, kı
ymeti belirlenecek eşya ile aynıveya
yakı
n bir tarihte ihraç edilen benzer eşyanı
n satı
şbedeli,
c) İ
thal eşyası
nı
n veya aynıya da benzer eşyanı
n Türkiye içinde satı
cı
lardan
müstakil kişilere yapı
lan en büyük miktardaki satı
şı
na ait birim fiyata dayalıkı
ymet,
d) İ
thal eşyası
nı
n üretiminde kullanı
lan malzeme ve imalat veya diğer imal
işlemlerinin bedel veya kı
ymetleri ile Türkiye'ye ihraç edilmek üzere ihraç ülkesindeki

üreticiler tarafı
ndan üretilen, kı
ymeti belirlenecek eşya ile aynısı
nı
f veya cins eşyanı
n
satı
şı
nda mutat olan kar ve genel giderlere eşit bir tutar ve 27 nci maddenin 1 inci
fı
krası
nı
n (e) bendinde sayı
lan diğer bedel veya kı
ymetler toplamı
ndan oluşan
hesaplanmı
şkı
ymet.
3. 2 nci fı
kranı
n uygulanması
na ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Madde 26 - 1. 24 ve 25 inci madde hükümlerine göre belirlenemeyen ithal
eşyası
nı
n gümrük kı
ymeti;
a) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
nı
n VII nci Maddesinin
Uygulanması
na İ
lişkin Anlaş
manı
n,
b) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
nı
n VII nci Maddesinin,
c) Bu bölüm hükümlerinin,
Prensip ve genel hükümlerine uygun yöntemlerle ve Türkiye'de mevcut veriler
esas alı
narak belirlenir.
2. 1 inci fı
kra hükümlerine göre gümrük kı
ymetinin belirlenmesinde;
a) Türkiye'de üretilen eşyanı
n Türkiye içindeki satı
şfiyatı
,
b) Gümrük idaresinin iki alternatif kı
ymetten yüksek olanı
nıkabul etmesini öngören
bir sistem,
c) Eşyanı
n ihraç ülkesindeki iç piyasa fiyatı
,
d) Aynıveya benzer eşyanı
n, 25 inci maddenin 2 nci fı
krası
nı
n (d) bendi
hükümlerine göre hesaplanmı
şkı
ymeti dı
şı
ndaki maliyet bedeli,
e) Türkiye'den başka bir ülkeye ihraç edilmek üzere satı
lmı
şeşyanı
n fiyatı
,
f) Asgari gümrük kı
ymetleri,
g) Keyfi veya fiktif kı
ymetler,
Esas alı
nmaz.
Madde 27 - 1. 24 üncü madde hükümlerine göre gümrük kı
ymeti belirlenirken, ithal
eşyası
nı
n fiilen ödenen veya ödenecek fiyatı
na aşağı
daki ilaveler yapı
lı
r:
a) Aşağı
daki unsurları
n eşyanı
n fiilen ödenen veya ödenecek fiyatı
na dahil
edilmemiş, ancak alı
cıtarafı
ndan üstlenilen bölümü;
i) Satı
n alma komisyonlarıdı
şı
ndaki komisyonlar ve tellaliye,
ii) Gümrük işlemleri sı
rası
nda söz konusu eşya ile tek eşya muamelesi gören
kapları
n maliyeti,

iii) İ
şçilik ve malzeme giderleri dahil ambalaj bedeli;
b) İ
thal eşyası
nı
n üretiminde ve ihraç amacı
yla satı
şı
nda kullanı
lmak üzere, alı
cı
tarafı
ndan doğrudan veya dolaylıolarak, bedelsiz veya düşük bedelle sağlanan, fiilen
ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan aşağı
da sayı
lan mal ve
hizmetlerin kı
ymetinden verilecek uygun miktardaki pay;
i) İ
thal eşyası
na katı
lan malzeme, aksam, parça ve benzerleri,
ii) İ
thal eşyası
nı
n üretimi sı
rası
nda kullanı
lan araç, gereç, kalı
p ve benzeri aletler,
iii) İ
thal eşyası
nı
n üretimi sı
rası
nda tüketilen maddeler,
iv) İ
thal eşyası
nı
n üretimi için gereken ve ithal ülkesi dı
şı
nda gerçekleştirilen
mühendislik, geliştirme, sanat ve çizim çalı
şmaları
, plan ve taslak hazı
rlama
hizmetleri;
c) Kı
ymeti belirlenecek eşyanı
n satı
şkoşulu gereği, alı
cı
nı
n doğrudan veya dolaylı
olarak ödemesi gereken, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemişolan
royalti ve lisans ücretleri;
d) İ
thal eşyası
nı
n tekrar satı
şıveya diğer herhangi bir şekilde elden çı
kartı
lmasıya
da kullanı
mısonucu doğan hası
lanı
n, doğrudan veya dolaylıolarak satı
cı
ya intikal
eden kı
smı
;
e) İ
thal eşyasıiçin Türkiye'deki girişliman veya yerine kadar yapı
lan nakliye ve
sigorta giderleri.
2. Bu maddeye göre fiilen ödenen veya ödenecek fiyata yapı
lacak ilaveler için
nesnel ve ölçülebilir veriler esas alı
nı
r.
3. Gümrük kı
ymetinin belirlenmesinde, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata bu
maddede öngörülenler dı
şı
nda hiçbir ilave yapı
lamaz.
4. Bu bölümde geçen satı
n alma komisyonlarıifadesinden; ithalatçı
nı
n temsilcisine
kı
ymeti belirlenecek eşyanı
n satı
n alı
nması
nda yurtdı
şı
nda verdiği temsil hizmeti
karşı
lı
ğı
nda ödediği ücret anlaşı
lı
r.
5. İ
thal eşyası
nı
n gümrük kı
ymetinin belirlenmesi sı
rası
nda;
a) Türkiye'de çoğaltı
lmasıhakkıiçin yapı
lan ödemeler,
b) Türkiye'ye ihraç amacı
yla satı
şı
nda bir satı
şkoşulu olmamasıkaydı
yla, dağı
tı
m
veya tekrar satı
şhaklarıiçin alı
cı
nı
n yaptı
ğıödemeler,
1 inci fı
kranı
n (c) bendi kapsamı
nda değerlendirilmez ve fiilen ödenen veya
ödenecek fiyata ilave edilmez.
Madde 28 - İ
thal eşyası
nı
n fiilen ödenen veya ödenecek fiyatı
ndan
ayı
rdedilebilmeleri koşuluyla aşağı
daki giderler gümrük kı
ymetine dahil edilmez:

a) Eşyanı
n, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi ile Türkiye'nin anlaşmalarla dahil
olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerine girişyerine varı
şı
ndan sonra yapı
lan nakliye
ve sigorta giderleri,
b) Sı
nai tesis, makina veya teçhizat gibi, ithal eşyasıiçin yapı
lan inşa, kurma,
montaj, bakı
m veya teknik yardı
ma ilişkin giderler,
c) İ
thal eşyası
nı
n satı
şı
yla ilgili olarak bir finansman anlaşmasıuyarı
nca alı
cı
tarafı
ndan üstlenilen faiz giderleri;
d) İ
thal eşyası
nı
n Türkiye'de çoğaltı
lmasıhakkıiçin yapı
lan ödemeler;
e) Satı
n alma komisyonları
;
f) Eşyanı
n ithali veya satı
şınedeniyle Türkiye'de ödenecek ithalat vergileri.
(c) bendinde belirtilen hallerde, finansmanı
n satı
cıveya bir başka kişi tarafı
ndan
sağlanmı
şolması
na bakı
lmaz. Ancak, finansman anlaşması
nı
n yazı
lıolarak yapı
lmı
ş
olmasıve gerektiğinde alı
cı
nı
n;
- Eşyanı
n, fiilen ödenen veya ödenecek fiyat olarak beyan edilen fiyattan
satı
ldı
ğı
nı
,
- Söz konusu faiz oranı
nı
n, finansmanı
n sağlandı
ğıülkede o tarihte bu tür bir işlem
için geçerli olan faiz oranıseviyesini aşmadı
ğı
nı
,
Kanı
tlamasışarttı
r.
Madde 29 - Bilgisayarlarda kullanı
lmak üzere, veri veya komutlar yüklü bilgi
taşı
yı
cı
ları
nı
n gümrük kı
ymetinin tespitine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle
belirlenir.
Madde 30 - Eşyanı
n gümrük vergisine esas alı
nacak kı
ymetinin Türk Lirasıolarak
beyanızorunludur. Fatura veya diğer belgelerde yazı
lıyabancıparalar, gümrük
yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan T.C. Merkez Bankasıdöviz satı
ş
kurlarıüzerinden Türk Lirası
na çevrilir.
Madde 31 - 1. Bu bölüm hükümleri, gümrükçe onaylanmı
şbir başka işlem veya
kullanı
ma tabi tutulduktan sonra serbest dolaşı
ma giren eşyanı
n gümrük kı
ymetinin
belirlenmesine ilişkin özel hükümleri etkilemez.
2. 24, 25 ve 26 ncımaddelere istisna olarak, genellikle konsinye şekilde teslim
edilen çabuk bozulabilir eşyanı
n gümrük kı
ymeti, beyan sahibinin talebi üzerine,
gümrük idaresince basitleştirilmişusullere göre belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : EŞYANIN AĞIRLIĞI VE KAPLARI
Madde 32 - 1. Gümrük Tarifesinde ağı
rlı
k esası
na göre vergiye tabi eşyada,
vergiye esas ağı
rlı
klar ile bazı pozisyon ve alt pozisyonları
n kapsamı
nı
n
belirlenmesine esas alı
nan ağı
rlı
klar;

a) Brüt ağı
rlı
ğa atı
fta bulunulan hallerde, eşyanı
n kendi ağı
rlı
ğıile tüm ambalaj
maddeleri ve kapları
n ağı
rlı
klarıtoplamı
,
b) Net ağı
rlı
ğa veya sadece ağı
rlı
ğa atı
fta bulunulan hallerde, eşyanı
n kendi
ağı
rlı
ğı
, Olarak değerlendirilir.
2. Brüt ağı
rlı
ğıüzerinden vergiye tabi eşya ambalajsı
z geldiği takdirde, söz konusu
eşya bulunduğu haldeki ağı
rlı
ğıüzerinden vergiye tabi tutulur.
3. Değişik vergi oranları
na ve aynızamanda brüt ağı
rlı
klarıüzerinden vergiye tabi
eşyanı
n aynıambalaj içinde gelmesi halinde, eşya, net ağı
rlı
klarıüzerinden tartı
lı
r ve
ambalaj ağı
rlı
ğıorantı
lıolarak net ağı
rlı
klara ilave edilir.
4. Beyan edilen ölçü birimi ile vergilendirmeye esas alı
nan ölçü biriminin farklı
olması halinde, bunları
n birbirlerine dönüştürülmesine ilişkin usul ve esaslar
yönetmelikle belirlenir.
5. Eşyanı
n ambalajları
nı
n;
a) Alı
şı
lagelen ve bilinen maddelerden olmamasıveya gereğinden farklıbir şekilde
yapı
lması
,
b) Ait olduklarıeşyanı
n faturası
nda kı
ymetlerinin ayrıgösterilmesi ve aynı
zamanda bağı
msı
z bir ticari eşya niteliğinde olması
,
c) İ
thalat vergilerinden kaçı
nma amacı
yla ambalaj olarak getirilmesi,
Hallerinde, bunlar ayrıolarak beyan edilir ve girdikleri tarife pozisyonları
na göre
vergiye tabi tutulur.
Ancak, yukarı
daki gibi kendi tarifeleri üzerinden vergiye tabi ambalaj maddelerinin
vergi oranı
, içindeki eşyanı
n gümrük vergi oranı
ndan düşük veya buna eşit
bulunduğu takdirde, ambalaj maddelerinin gümrük vergisi eşyanı
n tabi bulunduğu
vergi oranlarıüzerinden ve eşya ile birlikte hesaplanı
r.
6. Ağı
rlı
k üzerinden vergiye tabi eşyanı
n alı
şı
lagelen ambalaj niteliğinde olmayan
kutu, kı
lı
f ve mahfazaları
nı
n gümrük vergi oranları
, içindeki eşyanı
n vergi oranı
ndan
daha yüksek bulunduğu takdirde, kendilerine ait tarife pozisyonları
na göre vergiye
tabi tutulur.
Kı
ymet üzerinden vergiye tabi eşyanı
n kutu, kı
lı
f ve mahfazaları
, başlı
başı
na bir
ticari eşya niteliğinde olmamasıve kı
ymetinin eşyanı
n kı
ymetine dahil bulunması
şartı
yla gümrük vergisine tabi tutulmaz.
7. Ağı
rlı
klarıüzerinden gümrük vergisine tabi eşyanı
n örnekleme yöntemiyle
yapı
lan gümrük muayenesi sı
rası
nda;
a) Kapları
n yalnı
z bir kaçı
nı
n tartı
lmasısonucunda beyana göre fazlalı
k saptanı
rsa,
aynıcins ve türden eşyanı
n tartı
lmamı
şkapları
na da bu fazlalı
ğı
n ortalamasıesas

alı
narak ilaveler yapı
lı
r. Beyan sahibi, bu şekilde yapı
lan işlemi kabul etmez ise
gümrük idaresi tarafı
ndan bütün kaplar tartı
lı
r.
b) Tartı
lan kaplarda beyana göre eksiklik saptanı
rsa bunun eşyanı
n doğal
özelliklerinden veya hasara uğraması
ndan veya noksan gönderildiğinden veya
çalı
nması
ndan ileri geldiğinin kanı
tlanmasıhalinde, ithalat vergileri bulunan miktar
üzerinden hesaplanı
r.
Ancak, bu gibi durumlarda gümrük idaresinin veya beyan sahibinin bütün kapları
tarttı
rmak haklarısaklı
dı
r.
ÜÇÜNCÜ KISIM : TAŞITLARIN KONTROLÜ VE GÜMRÜK BÖLGESİ
NE
GETİ
Rİ
LEN EŞYA GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ Bİ
R İ
ŞLEM VEYA KULLANIMA
TABİTUTULANA KADAR UYGULANACAK HÜKÜMLER
Bİ
Rİ
NCİBÖLÜM : TAŞITLARIN TÜRKİ
YE GÜMRÜK BÖLGESİ
NE Gİ
Rİ
Ş VE
ÇIKIŞI
Madde 33 - Türkiye Gümrük Bölgesine girişve çı
kı
şgümrük kapı
ları
ndan yapı
lı
r.
Türkiye Gümrük Bölgesinin girişnoktaları
ndaki gümrük kapı
larıile içeride bulunan
gümrük kapı
larıarası
nda belirli yolları
n takip edilmesi zorunludur. Girişve çı
kı
ş
kapı
larıile bunlarıbirbirine bağlayan yollar ve hava taşı
tları
nı
n Türkiye Gümrük
Bölgesinde inebilecekleri gümrük işlemi yapı
lan havalimanları ilgili kamu
kuruluşları
nı
n görüşleri alı
narak, Müsteşarlı
kça tespit edilerek Resmi Gazetede
yayı
mlanı
r.
Genel hizmete açı
k demiryollarıgümrük yolu sayı
lı
r.
Madde 34 - 1. Türkiye Gümrük Bölgesine giren veya çı
kan taşı
tlar gümrük
gözetimine tabidir. Bunlar, yürürlükteki hükümlere uygun olarak, gümrük idareleri
tarafı
ndan denetlenir.
2. Karayolu ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen taşı
tları
n denetlenmesi bitmeden
veya ilgili gümrük idaresinin izni alı
nmadan söz konusu taşı
tlara yük ve yolcu alı
nı
p
verilemez ve taşı
t yoluna devam edemez; trenlerin vagon değiştirmek veya eklemek
suretiyle tertipleri değiştirilemez.
Türkiye Gümrük Bölgesi dı
şı
ndan, demiryolundan başka kara taşı
tlarıile ancak
sı
nı
rdaki yetkili bir gümrük idaresine eşya getirilebilir. Sı
nı
rdaki yetkili olmayan bir
gümrük idaresine gelen eşya gümrük gözetimi altı
nda yetkili bir gümrük idaresine
götürülmediği takdirde geri çevrilir.
Türkiye Gümrük Bölgesine yürütülerek getirilecek hayvanlar, sağlı
k kontrolü
yapı
labilen gümrük kapı
ları
ndan girebilir.
3.a) Türkiye Gümrük Bölgesi dı
şı
ndaki limanlardan gelen gemiler, Gümrük
Bölgesine girmelerinden itibaren beklenmeyen haller veya mücbir sebep olmadı
kça
ya da gümrük denetimi gerektirmedikçe, gidecekleri limana göre mutat olan rotayı
değiştiremez, yolda duramaz başka gemilerle temas edemez ve gümrük idaresi
bulunmayan yerlere yanaşamazlar. Gümrük memurlarıgemiyi, yükünü ve bunlara ait

gerekli tüm defter, belge ve kayı
tlarıdenetlemeye, gerektiğinde ambarlarıve eşya
bulunan diğer yerleri mühür altı
na almaya yetkilidir.
Yabancılimanlardan gelip Türk limanları
na veya nehirlerine girecek olan gemiler,
gümrük denetlemesi yapı
lmak üzere belirli yerlerde durur veya yol keserler.
Yabancılimanlardan gelen veya Türkiye'den yabancılimanlara giden gemilerin
gelişve gidişlerinden en az üç saat önce sahip veya acentasıtarafı
ndan ilgili gümrük
idarelerine bilgi verilir.
Gemi adamlarıve yolcularıile gemilere girip çı
kacak görevli ve görevsiz kimseler
Türkiye'ye ancak yetkili gümrük idarelerinden girişve çı
kı
şyapabilirler.
b) Türkiye limanlarıarası
nda düzenli sefer yapan ve acentasıbulunan gemiler
serbest dolaşı
mda olmayan eşya alı
rlar veya yolda yabancılimana uğrarlarsa (a)
fı
krasıhükümlerine tabi tutulurlar. Bu tür gemiler ile bunları
n yolcu ve yüklerinin
denetleme ve gümrük işlemlerinde kolaylı
k sağlayacak usul ve esaslar koymaya
Müsteşarlı
k yetkilidir.
c) (b) fı
krasıdı
şı
nda kalan gemilerin Türkiye limanlarıarası
ndaki sefer ve
taşı
maları gümrük gözetimine tabi tutulabilir. Bu tür gemiler, Müsteşarlı
kça
belirlenecek şartlar ve verilecek izin çerçevesinde serbest dolaşı
mda olmayan eşyayı
Türkiye limanlarıarası
nda transit suretiyle taşı
yabilirler.
d) (c) fı
krası
nda yazı
lıtaşı
malar ile Türkiye karasularıve iç suları
nda seyreden her
türlü taşı
tlar üzerinde gümrükçe yapı
lacak gözetim ve denetime ilişkin usul ve esaslar
yönetmelikle belirlenir.
4. Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den gidecek olan hava araçlarıyetkili gümrük idaresi
bulunan havalimanları
na inebilir veya bu havalimanları
ndan kalkabilirler. Bu hava
araçlarıgümrük gözetimine tabidir. Özel bir izin ile gelen ve giden hava gemilerinin
kaptan pilotlarıverilen talimata uygun olarak hareket ederler.
5. Türk ve yabancıdonanması
na mensup harp gemileri ile Türk Hava Kuvvetlerine
mensup hava harp gemileri ve Bakanlar Kurulunun izni ile gelen yabancıdevletlerin
hava harp gemileri, içlerinde eşya bulunmamasıhalinde gümrük gözetimine tabi
değildir.
Madde 35 - Türkiye Gümrük Bölgesine girişve çı
kı
şile gümrük idarelerindeki her
türlü gümrük işlemleri normal çalı
şma saatleri içinde yapı
lı
r.
Ancak;
a) Demiryolu katarlarıve düzenli sefer yapan deniz, nehir, kara ve hava taşı
tları
gece ve gündüzün her saatinde Gümrük Bölgesine girip çı
kabilirler. Düzensiz seferli
olan ve yolcu getiren deniz, nehir, kara ve hava taşı
tlarıda aynışekilde Gümrük
Bölgesine girip çı
kabilirler.
b) İ
şletme teşkilatıbulunan limanlarda, gemiler gece ve gündüzün her saatinde yük
ve yolcu alı
p çı
karabilirler.

c) Zorlayı
cısebeplerle çalı
şma saatleri dı
şı
nda gümrük idaresi olan bir limana
girmek veya bu limandan ayrı
lmak zorunda kalan gemilerin yük alı
p verme istekleri
de gümrük idarelerince kabul edilir. Yolcu ve turist taşı
yan her türlü gemi mesai
saatleri dı
şı
nda gümrük idaresi bulunan bir limana girip çı
kabilir.
İ
Kİ
NCİBÖLÜM : EŞYANIN TÜRKİ
YE GÜMRÜK BÖLGESİ
NE Gİ
RMESİ
Madde 36 - 1. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya, girişinden itibaren gümrük
gözetimine tabidir. Bunlar, yürürlükteki hükümlere uygun olarak gümrük idareleri
tarafı
ndan denetlenir.
2. Söz konusu eşya gümrük statüleri belirleninceye, serbest dolaşı
mda olmayan
eşya ise 77 nci maddenin 1 inci fı
krasıhükmü saklıkalmak üzere, gümrük statüleri
değişinceye ya da serbest bölgeye girinceye yahut 163 ve 164 üncü maddeler
gereğince yeniden ihraç veya imha edilinceye kadar gümrüğün gözetimi altı
nda kalı
r.
Madde 37 - 1. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya, getiren kişi tarafı
ndan
gecikmeksizin Müsteşarlı
kça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak;
a) Belirlenen bir gümrük idaresine veya gümrükçe uygun görülen herhangi bir yere,
b) Deniz veya havayoluyla ya da Türkiye Gümrük Bölgesinden geçmeksizin
karayoluyla doğrudan bir serbest bölgeye,
Götürülür.
2. Türkiye Gümrük Bölgesine getirildikten sonra eşyanı
n aktarı
lmasısonucunda
nakliyesinden sorumlu olanlar yukarı
da belirtilen hükümlere uymak zorundadı
r.
3. Gümrük idarelerinin gözetim ve denetimine ilişkin hükümler saklıkalmak
kaydı
yla, yolcu, sı
nı
r ahalisi ve posta eşyasıile ekonomik açı
dan önem arz etmeyen
eşya için özel hükümler getirmeye Müsteşarlı
k yetkilidir.
4. Yukarı
daki fı
kralar ve 38 ila 50 nci madde hükümleri, Türkiye'nin deniz ve hava
limanlarıdı
şı
nda uğrak yeri olmayan ve düzenli bir hava veya deniz seferiyle
doğrudan yapı
lan taşı
macı
lı
k nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesini geçici olarak terk
eden eşyaya uygulanmaz.
Yabancıülke limanları
nda, hava limanları
nda veya serbest limanlarda yüklenmiş
eşya bu hükmün dı
şı
ndadı
r.
5. Bu maddenin 1 inci fı
krasıhükmü, varı
şyeri bir Türk limanıveya havalimanı
olmaksı
zı
n, Türkiye karasuları
nıya da hava sahası
nıgeçen gemilerde veya hava
araçları
nda yüklü eşyaya uygulanmaz.
Madde 38 - 1. Beklenmeyen haller veya mücbir sebep nedeniyle 33 üncü madde
ile 34 üncü maddenin 1 inci ve 3 üncü fı
kraları
nda öngörülen yükümlülüklere
uyulmadı
ğıtakdirde, söz konusu yükümlülüklere tabi kişi veya onun yerine hareket
eden diğer kişiler, en yakı
n gümrük idaresini gecikmeksizin bu durumdan ve eşyanı
n
bulunduğu hal ve yerden haberdar ederler.

2. Beklenmeyen haller veya mücbir sebep nedeniyle, Türkiye karasularıiçinde
taşı
dı
ğıeşyayıdenize atan, karaya çı
karan, başka bir taşı
ta aktaran veya bu eşyayı
toplayan gemi kaptanlarıyahut diğer kişiler, eşyanı
n gümrük statüsünün belirlenmesi
ve gereken diğer önlemlerin alı
nmasıamacı
yla en yakı
n gümrük idaresini bu
durumdan ve eşyanı
n bulunduğu hal ve yerden haberdar ederler.
3. 34 üncü maddenin 5 inci fı
krası
nda belirtilen bir geminin veya hava gemisinin
beklenmeyen haller veya mücbir sebep nedeniyle 34 üncü maddenin 1, 3 ve 4 üncü
fı
kraları
nda öngörülen yükümlülüklere uymaksı
zı
n geçici olarak Türkiye Gümrük
Bölgesi içinde demir atmaya veya konaklamaya mecbur kalmasıhalinde, bu gemiyi
veya hava gemisini Gümrük Bölgesine getiren veya onun yerine hareket eden diğer
kişiler, gümrük idaresini gecikmeksizin durumdan haberdar ederler.
4. 1 inci fı
krada belirtilen eşya ile 2 nci fı
krada belirtilen gemi veya hava gemisine
yüklü eşyanı
n gümrük denetimine imkan verecek ve gerektiğinde daha sonra
belirlenen veya uygun görülen bir gümrük idaresine götürülmelerini sağlayacak
önlemler Müsteş
arlı
kça tespit edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : EŞYANIN GÜMRÜĞE SUNULMASI
Madde 39 - Müsteşarlı
kça belirlenen esaslara uygun olarak serbest bölgelere
konulan eşya hariç olmak üzere, gümrük idaresine veya gümrük idarelerinin
belirlediği veya uygun gördüğü diğer bir yere gelen eşya, bunu Türkiye Gümrük
Bölgesine getiren kişi veya yerine göre eşyanı
n gelişinden sonra taşı
ması
nıüstlenen
kişi tarafı
ndan gümrüğe sunulur.
Madde 40 - Müsteşarlı
k;
a) Yolcu beraberinde getirilecek,
b) Gümrüğe sunulmaksı
zı
n bir gümrük rejimine tabi tutulabilecek,
Eşya hakkı
nda, 39 uncu madde hükümleri dı
şı
nda özel düzenlemeler yapabilir.
Madde 41 - Talep üzerine, gümrükçe onaylanmı
şbir işlem veya kullanı
ma tabi
tutulması
ndan önce, gümrüğe sunulan eşyanı
n incelenmesi veya bundan numune
alı
nmasıyönünden ilgili ve yetkili kişilere izin verilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ÖZET BEYAN VE GÜMRÜĞE SUNULAN EŞYANIN
BOŞALTILMASI
Madde 42 - 44 üncü madde hükümleri saklıkalmak üzere, 39 uncu madde
uyarı
nca gümrüğe sunulan eşya için, eşyanı
n gümrüğe sunulması
nıtakibeden ilk iş
günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine bir özet beyan verilir.
Madde 43 - 1. Özet beyan, Müsteşarlı
kça belirlenen örneğe uygun bir form ile
yapı
lı
r. Müsteşarlı
k, eşyanı
n teşhisi için gerekli ayrı
ntı
larıiçeren ve uluslararasıkabul
gören bir ticari veya resmi belgenin de özet beyan olarak kullanı
mı
na izin vermeye
yetkilidir.

2. Özet beyan;
a) EşyayıTürkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanı
n gelişinden sonra taşı
ma
sorumluluğunu üstlenen,
b) (a) bendinde belirtilenlerin adı
na hareket eden,
Kişi tarafı
ndan verilir.
3. Türk ve yabancıülke donanması
na ait harp gemileri ile Türk Hava Kuvvetlerine
ait hava harp gemileri ve Bakanlar Kurulu izni ile gelen yabancıdevletlerin hava harp
gemileri gümrük gözetimine tabi değildir. Ancak, harp gemileri ve hava harp gemileri
ile getirilen eşya, gümrük muayenesi ve diğer gümrük işlemlerinin yapı
lması
nı
sağlamak amacı
yla, gelişlerinden sonra en geç yirmidört saat içinde gemilerin
komutanlarıtarafı
ndan bir liste halinde en yakı
n gümrük idaresine bildirilir. Söz
konusu gemilerin komutan ve diğer mürettebatı
na ait eşya da bu hükme tabidir.
4. Türkiye Gümrük Bölgesine boşolarak gelen taşı
tları
n bu durumu, bir form ile
gümrük idarelerine bildirilir.
Madde 44 - Yolcu beraberinde getirilen eşya ile yolculara ait olmakla birlikte başka
taşı
tlarla getirilen eşya ve posta yoluyla gönderilen koliler için özet beyan
aranmamasıhakkı
nda özel hükümler koymaya Müsteş
arlı
k yetkilidir.
Ancak, özet beyan aranmayacak hallerde, 42 nci maddede belirtilen sürenin
dolması
ndan önce, eşyanı
n gümrükçe onaylanmı
şbir işlem veya kullanı
ma tabi
tutulmasıve gümrük denetiminin tehlikeye düşmemesi şarttı
r.
Madde 45 - 1. Eşya bulunduğu taşı
t araçları
ndan gümrük idarelerinin belirledikleri
veya uygun gördükleri yerlerde söz konusu idarelerin izni ile boşaltı
labilir veya
aktarı
labilir.
Gümrük idaresine özet beyan veya özet beyan olarak kullanı
lan ticari ya da resmi
belge verilmeksizin taşı
tlardan eşya boş
altı
lamaz.
Ancak, eşyanı
n tamamen veya kı
smen acilen boşaltı
lması
nıgerektiren kaçı
nı
lmaz
bir tehlikenin varlı
ğıdurumunda bu izin aranmaz. Bu gibi durumlarda en yakı
n
gümrük idaresi derhal haberdar edilir.
2. Gümrük idareleri, eşyanı
n ve bulunduğu taşı
ma araçları
nı
n muayenesi amacı
yla
gerektiğinde eşyanı
n boşaltı
lması
nıve kapları
n açı
lması
nıisteyebilir.
3. Eşya konulduğu ilk yerden gümrük idarelerinin izni olmaksı
zı
n kaldı
rı
lamaz.
BEŞİ
NCİ BÖLÜM : GÜMRÜĞE SUNULAN EŞYAYA GÜMRÜKÇE
ONAYLANMIŞBİ
Rİ
ŞLEM VEYA KULLANIM BELİ
RLENMESİZORUNLULUĞU
Madde 46 - 1. Gümrüğe sunulan eşyaya, gümrükçe onaylanmı
şbir işlem veya
kullanı
m tayin edilir.

2. Özet beyan kapsamı
ndaki eşyaya, gümrükçe onaylanmı
ş bir işlem veya
kullanı
m belirlenerek, buna ilişkin işlemler;
a) Denizyolu ile gelen eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren kı
rkbeşgün,
b) Diğer bir yolla gelen eşya için, özet beyanı
n verildiği tarihten itibaren yirmi gün,
İ
çinde tamamlanı
r.
3. Şartlar gerektirdiği takdirde, Müsteşarlı
k 2 nci fı
krada belirtilen sürelerden daha
kı
sa bir süre saptayabilir veya bu sürelerin uzatı
lması
na izin verebilir. Ancak, gerçek
ihtiyaçlarıaşan süre uzatı
mıyapı
lamaz.
ALTINCI BÖLÜM : EŞYANIN GEÇİ
CİDEPOLANMASI
Madde 47 - Eşya, gümrüğe sunulması
ndan sonra gümrükçe onaylanmı
şbir işlem
veya kullanı
ma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve
bu şekilde adlandı
rı
lı
r.
Madde 48 - 1. Geçici depolanan eşya, sadece gümrük idarelerinin uygun gördüğü
yerlerde ve bu idarelerin belirlediği koşullarda depolanabilir.
Gümrük idareleri, geçici depolanan eşya için tahakkuk edebilecek gümrük
vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere eşya sahibinden teminat isteyebilir.
2. Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulması
ndan sonra gümrükçe
onaylanmı
şbir işlem veya kullanı
ma tabi tutuluncaya kadar yolcu eşyası
na mahsus
gümrük ambarları
na konulan eşyanı
n buralarda kalabileceği süre üç aydı
r.
Madde 49 - 41 inci madde hükümleri saklıkalmak üzere, geçici depolanan eşya,
görünüş ve teknik özelliklerinin değiştirilmemesi koşuluyla, aynı durumda
muhafazaları
nısağlamak üzere yönetmelikle belirlenen elleçlemeye tabi tutulabilir.
Madde 50 - 1. 46 ncımaddeye göre belirlenmişsüreler ile 48 inci maddenin 2 nci
fı
krası
nda belirtilen süre içinde kendilerine gümrükçe onaylanmı
şbir işlem veya
kullanı
m tayini için gerekli işlemlere başlanmamı
şeşya, herhangi bir adli veya idari
takibata konu olmamasıhalinde, 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiye
edilir.
2. Gümrük idareleri, söz konusu eşyayıdurumu belirleninceye kadar, eşya
sahibinin risk ve hesabı
na gümrüğün denetimindeki özel bir yere sevk edebilir.
YEDİ
NCİ BÖLÜM : TRANSİ
T REJİ
Mİ ALTINDA
UYGULANACAK HÜKÜMLER

TAŞINAN

EŞYAYA

Madde 51 - 37 nci maddenin 1 inci fı
krası
nı
n (a) bendi hariç olmak üzere, 37 ila 50
nci madde hükümleri, daha önce başlamı
şbir transit rejimi altı
nda Türkiye Gümrük
Bölgesine getirilen eşyaya uygulanmaz.

Madde 52 - Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir yerden diğer bir yere transit rejimi
hükümleri çerçevesinde nakledilmek üzere gümrüğe sunulan eşyaya 41 ila 50 nci
madde hükümleri uygulanı
r.
SEKİ
Zİ
NCİBÖLÜM : Dİ
ĞER HÜKÜMLER
Madde 53 - Gümrük idareleri, şartlar gerektirdiği takdirde, gümrüğe sunulan eşyayı
imha ettirebilir. Gümrük idareleri bu durumu eşya sahibine bildirir. Eşyanı
n imhası
na
ilişkin masraflar eşya sahibinden tahsil edilir.
Madde 54 - Bu Kanun hükümlerine aykı
rıolarak, Türkiye Gümrük Bölgesine
getirildiği veya gümrük denetimine tabi tutulmadı
ğısaptanan eşyaya, 07/01/1932
tarihli ve 1918 sayı
lıKaçakçı
lı
ğı
n Men ve Takibine Dair Kanun ile ilgili diğer kanun
hükümleri uygulanı
r.
DÖRDÜNCÜ KISIM : GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞİ
ŞLEM VEYA KULLANIM
Bİ
Rİ
NCİBÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER
Madde 55 - 1. Aksine hüküm bulunmadı
kça; niteliğine, miktarı
na, menşeine,
yükleme veya varı
şülkesine bakı
lmaksı
zı
n, bir eşya, belirlenmişşartlar altı
nda her
zaman gümrükçe onaylanmı
şişlem veya kullanı
mlardan birine tabi tutulabilir.
2. Bakanlar Kurulu; kamu ahlakı
, kamu düzeni, kamu güvenliği, insan, hayvan ve
bitki sağlı
k ve hayatları
nı
n korunması
, sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri olan
ulusal hazinelerin korunması
, fikri ve sı
nai mülkiyet hakları
nı
n korunmasıgerekçeleri
ile eşyanı
n gümrükçe onaylanmı
ş bir işlem veya kullanı
ma tabi tutulması
na
yasaklama veya kı
sı
tlamalar koyabilir.
3. Türkiye ile ticaret, gümrük, taşı
macı
lı
k anlaşmasıbulunmayan ve imzalanmı
ş
anlaşmalarısüresinden önce tek taraflıolarak kı
smen veya tamamen hükümsüz
bı
rakan veya Türk kara, hava ve deniz taşı
tları
na karşıyasaklama ve kı
sı
tlamalar
koyan veya bunlar hakkı
nda farklıişlemler uygulayan yabancıülkelere ait eşya ve
taşı
tlara, karşı
lı
k olmak üzere, yasaklama veya kı
sı
tlamalar koymaya ve farklı
işlemler veya farklıtarifeler uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Madde 56 - 1. Gerek üzerlerinde, gerek iç ve dı
şambalajları
nda üretildiği ülkeden
başka bir ülke ürünü olduğunu gösteren veya böyle bir izlenim uyandı
ran isim ya da
simgeler taşı
yan eşyanı
n Türkiye'ye ithaline izin verilmez. Bu gibi eşyanı
n
Türkiye'den transit geçişine veya antrepo ve benzeri yerlere konulması
na ya da
yeniden ihracı
na Müsteşarlı
kça izin verilebilir.
2. Türk menşeli eşyada kullanı
lmak üzere ve bunları
n başka ülke menşeli
olduğunu gösterecek veya böyle bir izlenim uyandı
racak nitelikte, üzerleri yabancı
dille yazı
lıveya bası
lıher türlü boşzarf, şerit, etiket, damga ve benzeri eşya ile
Türkiye'de düzenlenebilecek belgeleri başka ülkelerde düzenlenmiş gibi
gösterebilecek nitelikte, üzerleri imzalıveya imzası
z olsun, Türkiye'de yerleşik
olmayan yabancıfirmalara ait proforma faturalar hariç boşfaturaları
n Türkiye'ye
ithaline izin verilmez.

Türkiye'de yerleşik firmalarla, lisans, royalti veya patent anlaşmasıimzalamı
ş
yabancıfirmaları
n bu tür eşyasıbu hükmün dı
şı
ndadı
r.
Madde 57 - 1. Fikri ve sı
nai mülkiyet hakları
nı
n korunmasımevzuatı
na göre,
marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarı
m haklarıile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
kapsamı
na giren haklarla ilgili olarak, hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder
mahiyetteki eşyanı
n gümrük işlemleri; hak sahibinin veya temsilcisinin talebi üzerine
veya söz konusu eşyanı
n sahte markalıya da telif hakkı
na tabi taklit mal tarifine
uyduğuna ilişkin açı
k deliller olmasıhalinde, re'sen gümrük idareleri tarafı
ndan
durdurulur. Durdurma kararıithalatçı
ya veya hak sahibine veya temsilcisine bildirilir.
2. Gümrük idareleri, olayı
n özelliğine göre ithalatçı
nı
n veya kamunun hakkı
nı
güvenceye almak ve suistimalleri önlemek amacı
yla, başvuru sahibinden eşyanı
n
kı
ymeti oranı
nda bir teminat isteyebilirler.
3. Başvurunun kabul edildiği tarihte şikayet konusu eşya serbest dolaşı
ma girmiş
ise başvurunun gümrük idaresince kabul edilmesi; söz konusu eşyanı
n gereğince
muayene edilmeden ithaline izin verildiği gerekçesiyle hak sahibine tazminat hakkı
doğurmaz. Sahte markalıveya taklit mallarla mücadele kapsamı
nda, gümrük
işlemleri gümrük idaresince re'sen durdurulan eşyadan dolayı
, ilgili kişilerin yapı
lan
işlemler sonucunda fayda veya zarara uğramasıhalinde, gümrük idaresi yetkilileri bu
kişilere karşısorumlu tutulmaz.
4. Gümrük idaresince alı
nan durdurma kararı
nı
n hak sahibine tebliğinden itibaren
on gün içinde esas hakkı
nda yetkili mahkemede dava açı
lmaz veya mahkemeden
tedbir niteliğinde karar alı
nmazsa, eşya hakkı
nda beyan sahibinin talepte bulunduğu
gümrük rejimi hükümlerine göre işlem yapı
lı
r.
5. Gümrük işlemleri durdurulan eşya, yetkili mahkemece alı
nan karar
doğrultusunda, tasfiye rejimi hükümlerine göre imha veya asli nitelikleri değiştirilerek
satı
şsuretiyle tasfiye edilebilir.
6. Yolcu beraberinde getirilen zati ve hediyelik eşya ile posta kolileri ile gönderilen
ticari mahiyette olmayan eşya için bu madde hükümleri uygulanmaz.
İ
Kİ
NCİBÖLÜM : GÜMRÜK REJİ
MLERİ
Bİ
Rİ
NCİAYIRIM : EŞYANIN Bİ
R GÜMRÜK REJİ
Mİ
NE TABİTUTULMASI
Madde 58 - 1. Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenen eşya, bu rejime uygun
şekilde yetkili gümrük idaresine beyan edilir.
2. İ
hracat, hariçte işleme, transit veya antrepo rejimi için beyan edilen serbest
dolaşı
mda bulunan eşya, gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden itibaren Türkiye
Gümrük Bölgesinden çı
kı
ncaya veya imha edilinceye ya da gümrük beyannamesi
iptal edilinceye kadar gümrük gözetimi altı
nda kalı
r.
Madde 59 - 1. Gümrük beyanı
;
a) Yazı
lıolarak,

b) Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla,
c) Sözlü olarak,
d) Eşya sahibinin bu eşyayıbir gümrük rejimine tabi tutma isteğini ifade ettiği
herhangi bir tasarruf yoluyla,
Yapı
labilir.
2. 1 inci fı
kranı
n (b), (c) ve (d) bendlerinde belirtilen şekilde yapı
lan beyanlara
ilişkin usuller 60 ila 71 inci madde hükümlerine aykı
rıolmayacak şekilde yönetmelikle
belirlenir.
A. YAZILI BEYANLAR
I. NORMAL USUL
Madde 60 - 1. Yazı
lıbeyan, 4 üncü fı
krada belirtilen beyanname ile yapı
lı
r. Bu
beyannamenin eşyanı
n beyan edildiği gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin
uygulanmasıiçin gerekli bütün bilgileri ihtiva etmesi ve imzalanmasıgerekir.
2. Eşyanı
n beyan edildiği gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin uygulanmasıiçin
gerekli bütün belgeler beyannameye eklenir.
3. Kazı
ntı
lıve silintili beyannameler gümrük idarelerince kabul edilmez. Ancak,
beyannameler hatalıyazı
nı
n üzeri okunacak şekilde çizilerek yanı
na doğrusu yazı
lı
p
beyan sahibi tarafı
ndan imzalanarak ve tescil sı
rası
nda resmi mühürle mühürlenerek
düzeltilir.
4. Gümrük işlemleri, şekil ve içeriği yönetmelikle belirlenen beyanname ve diğer
belgelerle yapı
lmak zorundadı
r. Bu belgelerin bası
mıve dağı
tı
mı
na ilişkin usul ve
esaslar Müsteşarlı
kça belirlenir. Bilgisayar ortamı
nda hazı
rlanan söz konusu
belgelerin kabulüne Müsteşarlı
k yetkilidir.
Madde 61 - 1. 60 ı
ncımaddede belirtilen şartlara uygun beyannameler, ait
olduklarıeşyanı
n gümrüğe sunulmuşolmasıhalinde gümrük idareleri tarafı
ndan
tescil edilir.
Tescil, beyanname veya beyanname hükmündeki belgenin üzerine mühür
vurularak, sı
ra numarasıve tarih konulmasıile bu beyannameye ait bilgilerin tescil
defterine yazı
lmasıveya tescil defteri yerine geçen bilgisayar kaydı
na alı
nması
yla
tamamlanı
r.
2. Aksine hüküm bulunmadı
kça, eşyanı
n beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin tüm
hükümlerin uygulanması
nda esas alı
nacak tarih, beyannamenin gümrük idareleri
tarafı
ndan tescil edildiği tarihtir.
3. Gümrük idaresince tescil edilmişolan beyanname, ait olduğu eşyanı
n vergileri
ve para cezaları
ndan dolayıtaahhüt niteliğinde beyan sahibini bağlar ve gümrük
vergileri tahakkukuna esas tutulur.

Madde 62 - 1. 5 inci madde hükümleri saklıkalmak üzere; gümrük beyannamesi,
ilgili eşyayıve eşyanı
n beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin hükümlerin uygulanması
için gerekli belgeleri yetkili gümrük idarelerine verme yetkisine sahip olan veya
verilmesini sağlayabilen kişiler tarafı
ndan verilebilir.
2. Ancak, bir beyannamenin tescilinin belirli bir kişi için özel yükümlülükler
getirmesi halinde, bu beyanı
n söz konusu kişi tarafı
ndan ya da bu kişi hesabı
na
yapı
lmasıve beyan sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olmasıgerekir.
Bununla birlikte, yerleşik olma koşulu, transit ya da geçici ithalat beyanı
nda
bulunan veya gümrük idarelerinin uygun bulmasıkoşuluyla arı
zi olarak beyanda
bulunan kişilere uygulanmaz.
Madde 63 - Beyannameler tescilden sonra düzeltilemezler. Ancak, beyan sahibinin
talebi üzerine, tescilden sonra eşyanı
n cins, nevi ve niteliği ile marka ve numaraları
dı
şı
nda beyannamede yer alan ağı
rlı
k, adet, ölçü yahut kı
ymet yönlerinden bir veya
daha fazla bilginin düzeltilmesine gümrük idarelerince izin verilir.
Bu düzeltmeler, idare amirinin izni ile yapı
lı
r ve beyanda bulunan ile birlikte
imzalanarak resmi mühürle mühürlenir.
Ancak;
a) Beyan sahibine eşyanı
n muayene edileceğinin bildirilmesinden,
b) Söz konusu bilgilerin yanlı
şolduğunun tespit edilmesinden,
c) 73 üncü madde hükümleri saklıkalmak üzere, eşyanı
n teslim edilmesinden,
Sonra beyannamede düzeltme yapı
lması
na izin verilmez.
Madde 64 - 1. Gümrük idareleri, beyan sahibinin talebi üzerine ve eşyanı
n
yanlı
şlı
kla beyanname konusu gümrük rejimine tabi tutulması
na veya beyan edildiği
rejime tabi tutulması
nı
n özel nedenlerle artı
k mümkün olmadı
ğı
na ilişkin kanı
tlayı
cı
belgeleri ibraz etmesi halinde, tescil edilmiş bir beyannameyi iptal ederek,
gerektiğinde yeni bir rejim beyanı
nda bulunulması
na izin verebilirler.
Ancak, gümrük idarelerince beyan sahibine eşyanı
n muayene edileceğinin
bildirilmişolduğu hallerde, muayenenin sonucu alı
nmadan beyannamenin iptaline
ilişkin talep kabul edilmez.
2. Hiçbir şekilde kullanı
lamaz hale gelmişeşyanı
n, talep halinde imhası
na veya
Gümrük Bölgesi dı
şı
na çı
karı
lması
na izin verilir.
3. Beyannamenin tescilinden sonra, eşyanı
n niteliklerinde meydana gelen
değişiklikler veya bozulmalar nedeniyle ithalat vergilerinden indirim yapı
lmaz.
Ancak;

a) Özellikle ilk madde olarak kullanı
lmasımümkün hale gelen eşyanı
n ilk madde
olarak beyan edilmesine gümrük idarelerince izin verilir. Gerekli görülmesi halinde,
gümrük idareleri bu eşyanı
n ilk madde şeklinden başka bir şekilde kullanı
lması
nı
önleyici tedbirleri alı
r.
b) Kı
smen hasara uğrayan eşyanı
n ayrı
lmasımümkün ise hasara uğramı
şkı
smı
için (a) bendi hükümlerine göre işlem yapı
lı
r. Eşyanı
n hasarlıve hasarsı
z şekilde
ayrı
lması
nı
n mümkün olmadı
ğıhallerde, beyan sahibinin talebi doğrultusunda (a)
bendi hükmü uygulanabileceği gibi, bu eşyanı
n Gümrük Bölgesi dı
şı
na çı
karı
lması
na
veya imhası
na da izin verilir.
4. Yönetmelikle belirlenen haller dı
şı
nda, eşyanı
n tesliminden sonra beyannameler
iptal edilemez.
5. Beyannamenin iptali, yürürlükteki cezai hükümlerin uygulanması
na engel
oluşturmaz.
Madde 65 - 1. Gümrük idareleri, beyanı
n doğruluğunu araştı
rmak üzere;
a) Beyanname ile ilgili ve beyannameye ekli belgeleri kontrol edebilir ve
beyannamenin içerdiği bilgilerin doğruluğunu araştı
rmak amacıile beyan sahibinden
diğer belgeleri de vermesini isteyebilir,
b) Eşyayımuayene edebilir ve ayrı
ntı
lımuayene veya tahlil amacı
yla numune
alabilirler.
2. Beyanname kapsamıeşyanı
n muayene edilmesi halinde, muayene sonuçları
,
muayene edilmemesi halinde ise beyannamede yer alan bilgiler, eşyanı
n tabi olduğu
gümrük rejimi hükümlerinin uygulanması
nda esas alı
nı
r.
3. Kontrol amacı
yla gümrük müfettişleri, gümrük müfettişyardı
mcı
ları
, gümrük
kontrolörleri ve gümrük idare amirleri muayenesi yapı
lmı
şve işlemleri tamamlanmı
ş
eşyanı
n ikinci muayenesini her zaman yapabilirler. Keza, sözü edilenler gümrük
işlemlerini her aşamada denetlemeye yetkilidirler.
4. Beyannameyi kontrol edenler ile muayeneyi ve ikinci muayeneyi yapanlar,
yaptı
klarıkontrolden veya muayeneden, gümrük vergilerinin hesaplanması
ndan ya
da muafiyet hükümlerinin uygulanması
ndan, duruma göre tek başları
na veya
müteselsilen sorumludurlar.
Madde 66 - 1. Eşyanı
n muayenesi, bunları
n gümrük idarelerince konulması
na izin
verilen yerlerde veya antrepolarda yapı
lı
r. Bu yerler dı
şı
nda da eşya muayenesi
yapı
lması
na ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Kurye çantaları
nı
n gümrük işlemleri, Milli Savunma ve Dı
şişleri Bakanlı
klarıile
Gümrük Müsteşarlı
ğıtarafı
ndan müştereken belirlenir.
2. Eşyanı
n muayene edileceği ve numunelerin alı
nacağıyerlere taşı
nmasıile bu
muayene ve numune alma işlemleri için gerekli tüm elleçleme giderleri beyan sahibi
tarafı
ndan karşı
lanı
r.

3. Beyan sahibi eşyanı
n muayenesi ve numune alı
nmasısı
rası
nda hazı
r
bulunabilir. Gümrük idareleri, uygun gördükleri takdirde muayene ve numune alma
işlemini kolaylaştı
rmak için gerekli yardı
mısağlamak üzere, beyan sahibinin söz
konusu muayenede veya numune alı
mı
nda hazı
r bulunması
nıveya temsil edilmesini
zorunlu tutabilirler.
4. Numunelerin yürürlükteki hükümlere uygun olarak alı
nmasışartı
yla, gümrük
idareleri, numuneler karşı
lı
ğı
nda herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü değildir.
Gümrük idareleri, kendi yaptı
klarıtahlil veya inceleme masrafları
nıüstlenir. Ancak,
gümrük laboratuvarları
nı
n yetersiz kalmasınedeniyle, hariçte yaptı
rı
lacak tahlil veya
inceleme masrafıbeyan sahibi tarafı
ndan karşı
lanı
r.
5. Tahlilden arta kalan numuneler, tahlil sonuçları
nı
n ilgilisine bildirilmesinden
sonra bir ay içinde alı
nmadı
ğıtakdirde gümrüğe terk edilmişsayı
lı
r.
6. Laboratuvar tahlillerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Madde 67 - 1. Bir beyanname kapsamıeş
yanı
n tek kalemden oluşmasıve kı
smen
muayene edilmesi halinde, muayene sonuçlarısöz konusu beyanname kapsamı
eşyanı
n tümüne uygulanı
r.
Bununla birlikte, beyan sahibi, kı
smi muayene sonuçları
nı
n beyan edilen eşyanı
n
kalan kı
smıiçin geçerli olmadı
ğıdüşüncesinde ise eşyanı
n tamamı
nı
n muayenesini
talep edebilir.
2. Bir beyannamenin iki veya daha fazla kalemi kapsamasıhalinde, her kaleme
ilişkin bilgiler ayrıbir beyan sayı
lı
r. Bir kalemin eksik veya fazlası
, diğer kalemin fazla
veya eksiğine mahsup edilemez.
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde aynıtarife pozisyonunun alt açı
lı
mı
nda bulunan ve
aynıkanuni veya tercihli vergi oranı
na tabi olan eşya bir kalem sayı
lı
r.
Madde 68 - 1. Gümrük idareleri, eşyanı
n beyan edildiği gümrük rejimi şartları
na
uyulması
nısağlamak üzere zorunlu olan hallerde, eşyanı
n ayniyetini tespite yönelik
önlemleri alı
rlar.
2. Eşyaya veya taşı
tlara ayniyet tespitine yönelik olarak tatbik edilen etiket, mühür
ve benzeri araçlar, beklenmeyen hal veya mücbir sebep nedeniyle, eşyanı
n veya
taşı
tları
n korunması
nısağlamak için sökülmeleri veya imhalarızorunlu olmadı
kça,
yalnı
z gümrük idareleri tarafı
ndan veya bu idarelerin izni ile sökülebilir ya da imha
edilebilir.
Madde 69 - 1. Eşyanı
n ilgili rejime tabi tutulma şartları
nı
n yerine getirilmesi ve
eşyanı
n yasaklayı
cıveya kı
sı
tlayı
cıönlemlere tabi olmamasıkaydı
yla, gümrük
idareleri, tescilden sonra beyannamedeki bilgileri kontrol ederek veya belli hallerde
kontrol etmeksizin, eşyayıteslim ederler. Ancak, beyannamenin incelenmesinin
makul bir süre içinde tamamlanamadı
ğıve bu inceleme sı
rası
nda eşyanı
n hazı
r
bulundurulması
na gerek olmadı
ğıhallerde de eşya teslim edilir.

Yasaklama veya kı
sı
tlamaya tabi olmasınedeniyle teslimine imkan bulunmayan
eşyanı
n tabi olacağıişlemlere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
2. Aynıbeyanname kapsamıeşyanı
n tümünün aynıanda teslimi esastı
r.
Bu fı
krarı
n uygulaması
nda, bir beyannamenin iki veya daha fazla kalemi
kapsamasıhalinde, her kaleme ilişkin bilgiler ayrıbir beyanname konusu eşya gibi
değerlendirilir.
3. Beyannamenin tescilinin bir yükümlülüğü doğurmasıhalinde, gümrük vergileri
ödenmedikçe veya teminata bağlanmadı
kça beyanname kapsamıeşya teslim
edilemez. Ancak, bu hüküm kı
smi muafiyete tabi geçici ithalat rejimine uygulanamaz.
4. Beyan edilen gümrük rejimi hükümlerine göre teminat istenmesi halinde, söz
konusu teminat alı
nmadan eşya teslim edilemez.
Madde 70 - 1. Beyan sahibinden kaynaklanan sebeplerle 46 ncımaddede
belirtilen süreler içerisinde, tescil edilmişbeyanname kapsamıeşyanı
n;
a) Muayenesine başlanamamasıveya devam edilememesi,
b) Beyan edildiği gümrük rejimine tabi tutulmasıiçin verilmesi gereken belgelerin
verilmemişolması
,
c) Ödenmesi veya teminat altı
na alı
nmasıgereken ithalat veya ihracat vergilerinin
ödenmemesi veya teminatı
n verilmemesi,
Hallerinde, eşya muayene edilir. Muayene sonucunda gümrük idarelerince
alı
nacak para cezası
nıveya diğer takipleri gerektiren veya gerektirmeyen durumlar
bir tutanağa bağlanı
r ve daha sonra eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre
tasfiye edilir.
2. Gümrük antrepoları
nda bulunan eşya için, serbest dolaşı
ma girişrejimine ilişkin
beyanname verilmesi halinde, gümrük işlemlerinin beyannamenin tescil tarihinden
itibaren otuz gün içinde bitirilmesi gerekir. Bu süre içinde işlemleri bitirilemeyen eşya
ile ilgili olarak 1 inci fı
kra hükümleri uygulanı
r.
II. BASİ
TLEŞTİ
Rİ
LMİ
ŞUSUL
Madde 71 - 1. Gümrük idareleri, usul ve formalitelerin mümkün olduğunca
basitleştirilmesi için ve gümrük işlemlerinin yürürlükteki hükümlere uygun olarak
yürütülmesini sağlayacak şekilde, yönetmelikle belirlenen şartlar altı
nda;
a) 60 ı
ncımaddede sözü edilen beyannameye eklenmesi gereken belgelerden
bazı
ları
nı
n eklenmemesine ve kaydedilmesi gereken bazıbilgilerin beyannameye
yazı
lmaması
na,
b) Sözü edilen beyanname yerine, eşyanı
n ilgili gümrük rejimine tabi tutulması
talebi ile birlikte, ticari veya idari bir belgenin verilmesine,

c) Eşyanı
n ilgili rejime geçişinin kayı
t yoluyla yapı
lması
na,
İ
zin verebilirler.
(c) bendinin uygulanması
nda
yükümlülüğünden muaf tutulabilir.

beyan

sahibi

eşyayı gümrüğe

sunma

Basitleştirilmişusulle beyan, ticari veya idari belge yahut kayı
t, eşyanı
n teşhisi için
gerekli bilgileri kapsamak zorundadı
r. Kayı
t yoluyla işlem yapı
lan hallerde kayı
t
tarihinin yazı
lmasışarttı
r.
2. Beyan sahibi genel, dönemsel veya özet niteliğinde bir tamamlayı
cıbeyanda
bulunur. Tamamlayı
cıbeyanı
n aranmayacağıhaller yönetmelikle belirlenir.
3. Tamamlayı
cıbeyanlar ile 1 inci fı
kranı
n (a), (b) ve (c) bentlerinde sözü edilen
beyanlar, ayrı
lmaz bir bütündür ve basitleştirilmişişleme ilişkin beyannamelerin tescil
tarihinden itibaren hüküm ifade ederler. 1 inci fı
kranı
n (c) bendinde belirtilen hallerde
kayı
t işlemi, 60 ı
ncımaddede sözü edilen beyannamenin tescili ile aynıhukuki
sonucu doğurur.
B. Dİ
ĞER BEYANLAR
Madde 72 - Aşağı
da yazı
lıhallerde yetkili makamlardan gönderilecek resmi yazı
lar
beyanname kabul edilerek eşyanı
n gümrük işlemleri, bu yazı
lara dayanı
larak
yürütülür.
a) Cumhurbaşkanı
nı
n zat ve ikametgahı
na ait eşya hakkı
nda Cumhurbaşkanlı
ğı
Genel Sekreterliğinden gönderilecek yazı
lar,
b) Diplomatik muaflı
k ve ayrı
calı
klardan yararlananları
n ancak kendi adları
na veya
elçilik adı
na gelecek eşya için karşı
lı
klıolmak ş
artı
yla misyon şeflerinden veya
muaflı
k hakkıtanı
nmı
şheyet başkanları
nca gönderilen yazı
lar ile kurye çantaları
na
ait kurye mektupları
.
Bu mektupları
n şekli, kapsayacağıbilgiler ve göreceği işlemler Dı
şişleri Bakanlı
ğı
ve Gümrük Müsteşarlı
ğı
nca müştereken tespit olunur.
C. EŞYANIN TESLİ
Mİ
NDEN SONRA BEYANIN KONTROLÜ
Madde 73 - 1. Gümrük idareleri, eşyanı
n tesliminden sonra ve beyannamedeki
bilgilerin doğruluğunu saptamak amacı
yla, eşyanı
n ithal veya ihraç işlemlerini veya
sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verileri kontrol edebilirler. Bu kontroller
beyan sahibine, söz konusu işlemler ile doğrudan ya da dolaylıolarak ticari yönden
ilgili diğer kişilere veya belge ve verileri ticari amaçla elinde bulunduran diğer kişilere
ait yerlerde yapı
labilir. Mümkün olduğu takdirde eşya muayene de edilebilir.
2. Gümrük idareleri, kendi yetkileri doğrultusunda veya beyan sahibinin talebi
üzerine, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, beyannamenin
düzeltilmesini eşyanı
n tesliminden sonra da yapabilirler.

3. Beyannamenin incelenmesi veya eşyanı
n tesliminden sonraki kontrolü
sonucunda, ilgili gümrük rejimine ilişkin hükümlerin yanlı
ş veya eksik bilgilere
dayanarak uygulandı
ğı
nı
n saptanmasıhalinde, gümrük idareleri, bu Kanunda yer
alan ceza hükümleri saklıkalmak üzere, beyanıyeni bulgulara göre düzeltmek için
gerekli işlemleri yaparlar.
İ
Kİ
NCİAYIRIM : SERBEST DOLAŞIMA Gİ
Rİ
ŞREJİ
Mİ
Madde 74 - Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanı
n serbest dolaşı
ma girişi;
ticaret politikasıönlemlerinin uygulanması
, eşyanı
n ithali için öngörülen diğer
işlemlerin tamamlanmasıve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile
mümkündür.
Madde 75 - 1. Beyan sahibi, tarı
msal mali yükler dı
şı
nda kalan ithalat vergilerinin
oranları
nı
n serbest dolaşı
ma girişbeyannamesinin tescil tarihinden sonra, fakat
eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin ödenmesinden veya teminata bağlanması
ndan
önce indirilmesi halinde, lehine olan oranı
n uygulanması
nıisteyebilir.
2. Beyan sahibinden kaynaklanan nedenlerle
tamamlanamamasıhalinde, 1 inci fı
kra hükmü uygulanmaz.

gümrük

işlemlerinin

Madde 76 - Bir konşimento içeriği eşyanı
n değişik tarife pozisyonları
na girdiği
hallerde; her bir eşya için kendi tarife pozisyonuna göre işlem yapı
lması
nı
n ek bir iş
yükü ve masrafa sebep olmasıhalinde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük
idareleri, eşyanı
n tamamı
na en yüksek ithalat vergi oranı
na tabi eşyanı
n tarife
pozisyonuna göre vergi uygulayabilirler.
Madde 77 - 1. Özel amaca yönelik kullanı
m nedeniyle indirimli veya sı
fı
r vergi
oranı
ndan yararlanarak serbest dolaşı
ma girmişeşyanı
n gümrük gözetimi, nihai
kullanı
m olarak kabul edilen üretim veya kullanı
m faaliyetiyle sona erer. Ayrı
ca,
indirimli veya sı
fı
r vergi uygulaması
na ilişkin koşulları
n sona erdiği, eşyanı
n ihraç
veya imha edildiği, eşyanı
n indirimli veya sı
fı
r vergi uygulamasıiçin belirlenmiş
amaçlar dı
şı
nda kullanı
lmasınedeniyle tahsili gereken vergilerin ödendiği hallerde de
gümrük gözetimi sona erer.
2. Nihai kullanı
m nedeniyle serbest dolaşı
ma giren eşyaya, duruma göre 81 inci
maddenin 2 nci fı
krasıveya 83 üncü madde hükümleri uygulanı
r.
Madde 78 - Serbest dolaşı
mda bulunan eşya, aşağı
da belirtilen hallerde bu
statüsünü kaybeder:
a) Serbest dolaşı
ma girişbeyannamesinin iptal edilmesi,
b) Geri ödeme sisteminin uygulandı
ğıdahilde işleme rejimi çerçevesinde
işlendikten sonra ihraç edilen eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin geri verilmesi veya
kaldı
rı
lması
,
c) 213 üncü madde hükmü uyarı
nca, eşyanı
n kusurlu veya satı
şsözleşmesi
hükümlerine uygun olmamasınedeniyle, gümrük vergilerinin geri verilmesi veya
kaldı
rı
lması
,

d) 214 üncü madde hükmü uyarı
nca, eşyanı
n ihracı
na, geri gönderilmesine veya
gümrükçe onaylanmı
ş başka bir işlem veya kullanı
ma tabi tutulmasınedeniyle
gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldı
rı
lması
.
ÜÇÜNCÜ AYIRIM : ŞARTLI MUAFİ
YET DÜZENLEMELERİVE EKONOMİ
K
ETKİ
LİGÜMRÜK REJİ
MLERİ
A. ORTAK HÜKÜMLER
Madde 79 - 1. Bu Kanunun 80 ila 83 üncü maddelerinde geçen;
a) "Rejim" deyimi, serbest dolaşı
mda olmayan eşyaya,
- Transit,
- Antrepo,
- Şartlımuafiyet sistemi kapsamı
nda dahilde işleme,
- Gümrük kontrolü altı
nda işleme,
- Geçici ithalat;
b) "Ekonomik etkili gümrük rejimi" deyimi,
- Antrepo,
- Dahilde işleme,
- Gümrük kontrolü altı
nda işleme,
- Geçici ithalat,
- Hariçte işleme;
Düzenlemelerinin uygulanmasıanlamı
na gelir.
2. "İ
thal eşyası
" deyimi, şartlımuafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşya ile geri
ödeme sisteminin uygulandı
ğıdahilde işleme rejiminde, 118 inci maddede belirtilen
işlemlere tabi tutularak serbest dolaşı
ma giren eşya anlamı
na gelir.
3. "Değişmemişeşya" deyimi, dahilde işleme veya gümrük kontrolü altı
nda işleme
rejimleri çerçevesinde hiçbir şekilde işçilik görmemişithal eşyasıanlamı
na gelir.
Madde 80 - 1. Dahilde işleme ve hariçte işleme rejimleriyle ilgili usul ve esaslar
Bakanlar Kurulunca belirlenir.
2. Yararlanı
lacak rejime ilişkin özel hükümler saklıkalmak üzere, ekonomik etkili
rejimlerin kullanı
mı
na ilişkin izinler ile 95 inci maddenin 1 inci fı
krası
nda belirtilen
antrepo işletme izni;

a) İ
şlemlerin usulüne uygun olarak yürütülmesi için gerekli taahhütnamelerin ve
teminatları
n verilmesi,
b) Gümrük idarelerinin, rejimi denetim altı
nda tutabilmesi veya izleyebilmesi için
yapmasıgereken idari düzenlemelerin, söz konusu rejimden hedeflenen ekonomik
amaçlarla orantı
lıolması
,
Halinde verilir.
Madde 81 - 1. İ
lgili rejimin kullanı
lması
na ilişkin şartlar verilen izinde belirtilir. İ
zin
hak sahibi, iznin verilmesinden sonra ortaya çı
kan ve iznin devamı
nıveya içeriğini
etkileyebilecek olan her türlü gelişmeleri ilgili mercilere bildirmek zorundadı
r.
2. Eşyanı
n bir şartlımuafiyet düzenlemesine tabi tutulması
, söz konusu eşya için
tahakkuk edebilecek her türlü gümrük vergilerine karşı
lı
k teminat verilmesi şartı
na
bağlı
dı
r.
Madde 82 - Ekonomik etkili bir şartlımuafiyet düzenlemesi, bu düzenlemeye tabi
tutulmakta olan eşyaya veya eşdeğer eşyaya ya da işlenmişürünlere, gümrükçe
onaylanmı
şyeni bir işlem veya kullanı
m tayin edildiği takdirde sona erer.
Gümrük idareleri, bir rejimin öngörülen şartlar altı
nda sona ermemiş olduğu
hallerde, Onbirinci Kı
sı
mdaki cezai hükümlere göre işlem yaparlar.
Madde 83 - Ekonomik etkili bir gümrük rejimi hak sahibinin hak ve yükümlülükleri,
yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre, söz konusu rejimden yararlanma
koşulları
nıtaşı
yan kişilere devredilebilir. Yeni hak sahibi bu hakkı
, aynıkoşulları
taşı
yan diğer kişilere de devredebilir.
B. TRANSİ
T REJİ
Mİ
I. GENEL HÜKÜMLER
Madde 84 - 1. İ
thalat vergileri ve ticaret politikasıönlemlerine tabi tutulmayan
serbest dolaşı
ma girmemişeşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmı
ş
eşyanı
n, gümrük gözetimi altı
nda Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan
diğerine taşı
nması
, transit rejimi hükümlerine tabidir.
2. Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanı
n Türkiye Gümrük Bölgesi
içinde;
a) Yabancıbir ülkeden yabancıbir ülkeye,
b) Yabancıbir ülkeden Türkiye'ye,
c) Türkiye'den yabancıbir ülkeye,
d) Bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe,
Taşı
nması
na izin verir.

3. 1 inci fı
krada belirtilen taşı
ma işlemi;
a) Transit rejimi hükümleri kapsamı
nda,
b) Bir TIR karnesi kapsamı
nda,
c) Transit belgesi olarak kullanı
lan bir ATA karnesi kapsamı
nda,
d) 19 Haziran 1951'de Londra'da imzalanan, Kuvvetlerin Statüsü Hakkı
nda Kuzey
Atlantik Anlaşması
na Taraf Devletler Arası
ndaki Sözleşme ile öngörülen form 302
kapsamı
nda,
e) Posta kolileri dahil olmak üzere posta yoluyla,
f) Bir Türk limanı
ndan başka bir Türk limanı
na veya Türkiye Gümrük Bölgesi
dı
şı
ndaki bir limana deniz veya hava yoluyla taşı
nan eşya, özet beyan kapsamı
nda,
g) Antrepolardan veya gümrük idaresince konulması
na izin verilen yerlerden
çı
karı
larak transit edilecek eşya, 55 ila 70 inci madde hükümlerine göre bir
beyanname kapsamı
nda,
Yapı
lı
r.
4. Transit rejimi, eşyanı
n ve belgelerinin bu rejim hükümlerine uygun olarak varı
ş
gümrük idaresine sunulmasıüzerine sona erer.
5. Transit rejimi uygulaması
nda, ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi eşyanı
n
taşı
nması
na ilişkin özel hükümler saklı
dı
r. Müsteşarlı
k, transit eşyanı
n cinsine,
niteliğine ve taşı
manı
n özelliğine göre veya Türkiye'nin uluslararasıanlaşmalardan
kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, bu bölümdeki madde hükümlerine bağlı
kalmaksı
zı
n transit rejimine ilişkin düzenlemeler yapı
lmasıkonusunda yetkilidir.
II. ÖZEL HÜKÜMLER
Madde 85 - Transit eşyasıiçin tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin
ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesi zorunludur.
Ancak;
a) Deniz ve havayolu ile yapı
lan taşı
malardan,
b) Boru hattıile yapı
lan taşı
malardan,
c) Demiryolu ile yapı
lan taşı
malardan,
Yönetmelikle belirlenecek haller dı
şı
nda teminat aranmaz.
Madde 86 - 1. Transit rejimi hak sahibi olan kişiler; eşyayıöngörülen süre
içerisinde ve gümrük idareleri tarafı
ndan eşyanı
n ayniyetinin tespiti amacı
yla alı
nan

önlemlere uymak suretiyle, varı
şyeri gümrük idaresine sağlam ve noksansı
z olarak
sunmak ve transit rejimine ilişkin hükümlere uymakla yükümlüdür.
2. 1 inci fı
krada belirtilen kişilerin yükümlülükleri saklıkalmak üzere, transit rejimine
göre taşı
ndı
ğı
nıbilerek eşyayıkabul eden taşı
yı
cıveya alı
cıda, eşyayıöngörülen
süre içerisinde ve gümrük idareleri tarafı
ndan eşyanı
n ayniyetinin tespiti amacı
yla
alı
nan tedbirlere uymak suretiyle, varı
şyeri gümrük idaresine sağlam ve noksansı
z
olarak sunmakla yükümlüdür.
Madde 87 - 1. Transit rejiminin işleyişine ilişkin usul ve esaslar ile istisnalar
yönetmelikle belirlenir.
2. Transit rejimine konu olan eşyanı
n, gümrük gözetimi altı
ndaki antrepolarda veya
gümrük idarelerince eşya konulması
na izin verilen yerlerde bir süre kalmasıveya bir
taşı
ttan diğer bir taşı
ta aktarı
lmasımümkündür.
III. TRANSİ
TE İ
Lİ
ŞKİ
N GÜMRÜK İ
ŞLEMLERİ
Madde 88 - 1. Transit rejimine tabi eşya, şüphe veya ihbar durumlarıhariç olmak
üzere, varı
ş veya çı
kı
ş gümrük idaresine kadar muayene edilmeksizin ve
gerektiğinde mühür altı
na alı
narak veya memur eşliğinde sevk edilir.
2. Antrepolardan veya gümrük idarelerince konulması
na izin verilen diğer
yerlerden transit rejimi kapsamı
nda taşı
nan eşya, gerek görülmesi halinde muayene
edilir. Gümrük vergileri teminata bağlanmak suretiyle bu rejim kapsamı
nda taşı
nacak
eşyanı
n muayenesi 61 ila 70 inci madde hükümlerine göre yapı
lı
r. Bu madde
uyarı
nca yapı
lacak gümrük muayenesinde, rejim hak sahibi, temsilcisi veya eşyanı
n
taşı
nması
ndan sorumlu kişiler de bulunabilir.
Madde 89 - Bu Kanunun 55 inci maddesinin 2 nci, 56 ncımaddesinin 1 inci
fı
kraları
nda belirtilen hallerde, transit rejimi kapsamı
nda taşı
nan eşyanı
n gümrük
muayenesine tabi tutulması
, teminat alı
nması
, eşyanı
n memur eşliğinde sevki veya
diğer önlemler alı
nmasıhususları
nda düzenleme yapmaya Müsteşarlı
k yetkilidir.
Madde 90 - Türkiye karasuları
ndan geçen ve hakkı
nda ihbar bulunan veya şüphe
edilen transit eşya yüklü gemilerin ambar kapaklarıveya bu gibi eşya konulan diğer
yerleri, gümrük idarelerince mühür altı
na alı
nabilir. Bu gemilere memur eşlik
ettirilebilir veya gemiler seyir halinde iken dı
şgözetim altı
nda tutulabilir.
Yukarı
da belirtilen önlemler, gemilerin Türkiye karasuları
ndan çı
kı
şıüzerine
kaldı
rı
lı
r.
Madde 91 - Türkiye Gümrük Bölgesinde karayolu ile transit eşya taşı
yan taşı
tları
n
transit süreleri, izleyecekleri yollar, kontrol noktalarıve konaklama yerleri ile ilgili
olarak düzenlemeler yapmaya Müsteşarlı
k yetkilidir.
Madde 92 - 1. Transit eşya taşı
yan seyir halindeki bir taşı
tı
n beklenmeyen haller
veya mücbir sebeplerle yoluna devam edemediği durumlarda, bu husus
gecikmeksizin en yakı
n gümrük idaresine bildirilir.

Transit eşyanı
n, söz konusu taşı
ttan diğer bir taşı
ta aktarı
lmasıgümrük idarelerinin
gözetimi altı
nda yapı
larak, bu durum bir tutanakla belgelendirilir.
2. Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki transit halindeki eşyanı
n beklenmeyen haller
veya mücbir sebeplerle telef veya kaybıhalinde, gümrük vergileri aranmaz. Transit
halindeki eşyanı
n yukarı
da belirtilen nedenlerle telef veya kaybı
, idarenin de taraf
olarak bulunduğu mahkeme kararıile kanı
tlanı
r.
Ancak;
a) Suçüstü şeklindeki hı
rsı
zlı
klar, hazı
rlı
k tahkikatı üzerine Cumhuriyet
Savcı
lı
ğı
nca verilen belge ile,
b) Hasar, telef veya kayı
p herkesçe bilinen ve duyulan başka olaylar yüzünden
olmuşsa, o yerin en büyük mülki idare amiri tarafı
ndan verilecek belge ile,
c) Trafik kazaları
, trafik kaza raporuna göre ve en yakı
n gümrük idaresi tarafı
ndan
yapı
lan tespit sonucunda gümrük idare amirinin vereceği karar ile,
Kanı
tlanı
r.
C. GÜMRÜK ANTREPO REJİ
Mİ
Madde 93 - 1. Gümrük antrepo rejimi;
a) İ
thalat vergilerine ve ticaret politikasıönlemlerine tabi tutulmamı
şve serbest
dolaşı
ma girmemişeşyanı
n,
b) Gümrük antreposuna alı
nması halinde
yararlanabilecek ihraç eşyası
nı
n,

ihracata

ilişkin

önlemlerden

Bir gümrük antreposuna konulması
na ilişkin hükümleri belirler.
2. Antrepo işleticisi, gümrük antreposu işletmesine izin verilen kişidir.
Kullanı
cı
, eşyanı
n antrepo rejimi beyanı
nda bulunan kişi veya bu kişinin hak ve
yükümlülüklerinin devredildiği kişidir.
3. Gümrük antreposu, gümrük gözetimi altı
nda bulunan eşyanı
n konulması
amacı
yla kurulan ve kuruluşunda aranı
lacak koşullarıve nitelikleri yönetmelikle
belirlenen yerdir.
4. 1 inci fı
krada belirtilen eşyanı
n gümrük antreposu olmayan, ancak gümrük
idaresince antrepo addedilen bir yere konularak antrepo rejimi hükümlerine tabi
tutulabileceği haller, yönetmelikle belirlenir.
Madde 94 - 1. Gümrük antreposu, genel antrepo veya özel antrepo olabilir.
a) Genel Antrepolar, eşyanı
n konulmasıiçin herkes tarafı
ndan kullanı
labilen;

b) Özel Antrepolar, yalnı
z antrepo işleticisine ait eşyanı
n konulmasıamacı
yla
kurulan;
Gümrük antrepoları
dı
r.
2. Parlayı
cıve patlayı
cıveya bir arada bulunduklarıeşya için tehlikeli olan veya
korunmalarıözel düzenek ve yapı
lara gerek gösteren eşya, ancak bu niteliklerine
uygun genel veya özel antrepolara konulabilir. Bu tür eşya bir liste halinde
yönetmelikle belirlenir.
3. Serbest dolaşı
mda olmayan eşyanı
n sergilendiği fuar ve sergiler de özel antrepo
sayı
lı
r.
Madde 95 - 1. Gümrük idareleri tarafı
ndan antrepo işletilmediği veya mevcut
işletmelerin yeterli olmadı
ğıhallerde, gümrük antrepolarıaçı
lmasıve işletilmesi
Gümrük Müsteşarlı
ğı
nı
n izni ile mümkündür. İ
znin verilmesine ilişkin usul ve esaslar
Bakanlar Kurulunca çı
karı
lacak yönetmelikle belirlenir.
2. Gümrük antreposu işletmek isteyen kişiler, izin verilmesi için gerekli bilgileri
ihtiva eden ve özellikle antrepoculuğa ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğunu belirten
yazı
lıbir talepte bulunmak zorundadı
r. Gümrük antreposunun iş
letilmesine ilişkin
şartlar verilen izinde gösterilir.
3. İ
zin, yalnı
zca Türkiye'de yerleşik kişilere verilir.
4. Antrepo işleticisinin hak ve yükümlülükleri, Gümrük Müsteşarlı
ğı
nı
n izni ile
başka bir kişiye devredilebilir.
Madde 96 - Antrepo işleticisi;
a) Gümrük antreposunda bulunduğu süre içerisinde eşyanı
n gümrük gözetimi
altı
nda bulunması
nısağlamaktan,
b) Gümrük antrepo rejimi kapsamı
nda eşyanı
n muhafaza edilmesiyle ilgili
yükümlülükleri yerine getirmekten,
c) İ
zinde belirtilen özel şartlara uymaktan,
Sorumludur.
Madde 97 - 1. Bir genel antrepo işletilmesi için izin verildiğinde, antrepo veya
eşyanı
n özelliklerine göre 96 ncımaddenin bir istisnasıolarak, aynımaddenin (a)
veya (b) bentlerinde belirtilen yükümlülüklerin doğrudan kullanı
cı
ya ait olduğu,
işletme izninde belirtilebilir.
2. Kullanı
cı
, eşyanı
n antrepo rejimine tabi tutulması
na ilişkin yükümlülüklerini
yerine getirmekten her halükarda sorumludur.

Madde 98 - 81 inci maddenin 2 nci fı
krasıhükmü saklıkalmak kaydı
yla, gümrük
idareleri, antrepo işleticisinden 96 ncımaddede belirtilen sorumluluklarla ilgili olarak
yönetmelikle belirlenen esaslar çerçevesinde bir teminat ister.
Ancak, fuar ve sergilere konulan veya ithalat vergilerinden muaf olan yahut ihraç
edilmek üzere antrepolara konulan eşya için teminat aranmaz.
Teminat alı
nmı
şolsa bile, gümrük işlemlerine başlanmadan ve bu işlemler bitirilip
gümrük idaresinin izni alı
nmadan, antrepolardan kı
smen veya tamamen eşya
çı
kartı
lamaz.
Madde 99 - Antrepo rejimine tabi tutulan eşya, gümrük antreposuna konuldukları
tarihte işletici tarafı
ndan kayı
tlara geçirilir. Gümrük idareleri tarafı
ndan işletilmeyen
antrepolardaki tüm eşyanı
n antrepo kayı
tlarıişletici tarafı
ndan tutulur. Bu kayı
tlar her
zaman gümrüğün denetlenmesine hazı
r halde bulundurulur. Söz konusu antrepo
kayı
tlarıile 100 üncü maddede belirtilen antrepo kayı
tları
na ilişkin usul ve esaslar
yönetmelikle belirlenir.
Madde 100 - Gümrük antrepo rejimine tabi tutulmamakla birlikte, ekonomik yönden
bir ihtiyaç bulunmasıve gümrük gözetiminin olumsuz etkilenmemesi koşuluyla;
a) İ
hraç amacıdı
şı
nda, serbest dolaşı
mda bulunan eşyanı
n gümrük antrepo
tesislerine konulması
na,
b) Serbest dolaşı
mda olmayan eşyanı
n, gümrük antrepo tesislerinde dahilde
işleme veya gümrük kontrolü altı
nda işleme rejimlerine ilişkin hükümler çerçevesinde
işçiliğe tabi tutulması
na,
Müsteşarlı
kça belirlenecek ş
artlar altı
nda izin verilebilir.
Madde 101 - 1. Eşyanı
n antrepo rejimi altı
nda kalı
şsüresi sı
nı
rsı
zdı
r. Ancak,
gümrük idarelerince gerek görülen hallerde, eşyaya gümrükçe onaylanmı
şyeni bir
işlem veya kullanı
m tayin edilmesi için bir süre belirlenebilir.
2. İ
hracata bağlıönlemlerden yararlanabilecek tarı
m ürünleri için Müsteşarlı
kça
özel süreler belirlenebilir.
Madde 102 - 1. İ
thal eşyası
, iyi korunmaları
, görünüşlerinin veya pazarlama
kalitelerinin geliştirilmesi ya da dağı
tı
m veya yeniden satı
şa hazı
rlanmalarıyönünden
yönetmelikle belirlenen mutat elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir.
Piyasa düzeninin aksamadan işleyişini sağlamak amacı
yla, tarı
m ürünlerinin
antrepolarda tabi tutulacağıelleçleme işlemleri Müsteşarlı
kça sı
nı
rlandı
rı
labilir.
2. İ
hracata bağlıönlemlerden yararlanabilecek ve antrepo rejimine tabi tutulmuş
tarı
m ürünlerine uygulanacak elleçleme işlemleri yönetmelikle belirlenir.
3. Bu maddede belirtilen elleçleme işlemleri, gümrük idarelerinin izniyle yapı
labilir.

Madde 103 - 1. Antrepo rejimine tabi tutulan eşya, gümrük idarelerinden izin
alı
nmak şartı
yla geçici olarak gümrük antreposundan çı
karı
labilir.
Eşya gümrük antreposu dı
şı
nda bulunduğu süre içinde 102 nci maddede belirtilen
şartlar altı
nda elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir.
2. Antrepo rejimine tabi tutulmuşeşyanı
n bir gümrük antreposundan diğerine nakli,
gümrük idarelerinin iznine bağlı
dı
r.
Madde 104 - 1. İ
thal eşyasıiçin bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, eşyanı
n
antrepo masraflarıile antrepoda kaldı
ğısürece muhafazasıiçin yapı
lan masraflar,
fiilen ödenen veya ödenecek fiyattan ayrıolarak gösterilmeleri şartı
yla gümrük
kı
ymetine dahil edilmez.
2. Söz konusu eşyanı
n 102 nci madde çerçevesinde elleçleme işlemlerine tabi
tutulmasıhalinde, eşyanı
n ithalat vergileri tutarı
nı
n belirlenmesinde dikkate alı
nacak
niteliği, gümrük kı
ymeti ve miktarı
, beyan sahibinin talebi üzerine, 193 üncü maddede
belirtilen tarihte, eşya söz konusu elleçleme işlemlerine tabi tutulmamı
şgibi tespit
edilir. Ancak, bu hükümlere Müsteşarlı
kça istisnalar getirilebilir.
3. Gümrük antrepo rejimine tabi tutulmuşithal eşyası
nı
n 71 inci maddenin 1 inci
fı
krası
nı
n (c) bendi hükmüne göre, gümrüğe sunulmaksı
zı
n ve beyannamesi
verilmeden önce serbest dolaşı
ma girmek üzere teslim edildiği hallerde, gümrük
vergileri, eşyanı
n antrepo rejimine tabi tutulduğu tarihte yürürlükte bulunan vergi
oranlarıve diğer vergilendirme unsurları
na dayanarak hesaplanı
r. Bu hükmün
uygulanması
, eşyanı
n nitelik, gümrük kı
ymeti ve miktarı gibi vergilendirme
unsurları
nı
n, eşyanı
n antrepo rejimine tabi tutulduğu tarihte tespit edilmesi şartı
na
bağlı
dı
r.
Ancak, yükümlünün serbest dolaşı
ma giriş beyannamesinin tescil tarihinde
eşyanı
n bulunduğu hal ve niteliği ile diğer vergilendirme unsurları
na göre işlem
yapı
lmasıyönünde talepte bulunmasıhalinde, bu yönde işlem yapı
lı
r.
73 üncü maddeye göre eşyanı
n tesliminden sonra kontrol hükümleri saklı
dı
r.
Madde 105 - 1. Genel ve özel antrepo işleticileri yı
l sonunda antrepo mevcutları
na
ilişkin bir listeyi gümrük idaresine verir. Her yı
l, genel ve özel antrepolardaki eşya
gümrük idaresince, işletici tarafı
ndan verilen liste gözönünde bulundurulmak suretiyle
sayı
lı
r. Genel antrepolardaki eşyanı
n kı
sa sürede sayı
lamayacak kadar çok olması
halinde, bunları
n gümrük idareleri tarafı
ndan örnekleme yöntemiyle sayı
lması
mümkündür.
2. Antrepolarda yapı
lan sayı
m sonucunda noksan çı
kan eşyanı
n gümrük vergileri,
duruma göre işletici veya kullanı
cı
dan tahsil edilir.
3. Yapı
lan sayı
m sonucunda fazla çı
kan eşya kayı
tlara alı
nı
r. Bu fazlalı
ğı
n geçerli
nedenlerden ileri geldiğine gümrük idaresince kanaat getirilmediği takdirde, söz
konusu eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.

Madde 106 - 1. İ
şleticiler ile 97 nci maddenin 1 inci fı
krası
na göre kullanı
cı
lar
antrepolara konulan eşyanı
n, gümrük idarelerince miktarı belirlenmiş ise bu
miktardan, belirlenmemişise belgelerinde yazı
lımiktarlar üzerinden gümrük idaresine
karşısorumludur.
2. Eşyanı
n niteliğinden kaynaklanan kayı
plar ve fireler ile gümrüğün denetimi
altı
nda yapı
lan işleme faaliyeti sonucunda ortaya çı
kan noksanlı
klar ve antrepo
işleticileri ile kullanı
cı
ları
nı
n kusur ve hataları
ndan ileri gelmediği gümrük idaresine
kanı
tlanan telef, kayı
p ve çalı
nmalar için gümrük vergileri aranmaz.
Eşya, gümrüklenmişkı
ymeti üzerinden sigorta ettirilmişise noksan çı
kan eşyanı
n
vergileri sigorta ettirenden veya lehine sigorta ettirilenden alı
nı
r.
3. 1 inci veya 2 nci fı
kralarda yazı
lınedenler dı
şı
nda kalan noksanlı
klar kabul
edilmez. Bunları
n vergi ve cezalarıtoplamı
ndan oluşan tutar, yerine göre işletici veya
kullanı
cı
ya tazmin ettirilir.
4. Nitelikleri itibariyle antrepolarda ve antrepolar arasıtaşı
malarda fire veren eşya
ile antrepolarda yapı
lması
na izin verilen elleçlemeden dolayınoksanlaşan eşyanı
n
fire oranlarıilgili kuruluşları
n görüşleri alı
narak Müsteşarlı
kça belirlenir.
Madde 107 - Gümrük antrepo rejimine tabi tutulup ihracata ilişkin önlemlerden
yararlanabilen ihraç eşyası
nı
n, ihraç edilmesi veya bu Kanunda öngörülen gümrükçe
onaylanmı
şdiğer bir işlem ya da kullanı
ma tabi tutulmasızorunludur.
D. DAHİ
LDE İ
ŞLEME REJİ
Mİ
I. GENEL HÜKÜMLER
Madde 108 - 1. Serbest dolaşı
mda olmayan eşya, işlem görmüş ürünlerin
üretiminde kullanı
lması
ndan sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç
edilmesi amacı
yla, gümrük vergileri ve ticaret politikasıönlemlerine tabi tutulmaksı
zı
n
ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle, dahilde işleme rejimi kapsamı
nda geçici
olarak ithal edilebilir. Eşyanı
n işlem görmüşürünler şeklinde ihracıhalinde, teminat
iade olunur. Eşyanı
n bu şekilde dahilde işleme rejiminden yararlanması
na şartlı
muafiyet sistemi denir.
2. Serbest dolaşı
mda bulunan eşyanı
n işlem görmüş ürünlerin üretiminde
kullanı
lması
ndan sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi halinde, bu
eşyanı
n serbest dolaşı
ma girişi esnası
nda tahsil edilmişolan ithalat vergileri, dahilde
işleme rejimi kapsamı
nda geri verilir. Eşyanı
n bu şekilde dahilde işleme rejiminden
yararlanması
na geri ödeme sistemi denir.
3. "İ
şleme faaliyetleri" deyimi;
a) Eşyanı
n montajı
, kurulmasıve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere
işçiliğe tabi tutulması
,
b) Eşyanı
n işlenmesi,

c) Eşyanı
n yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir
edilmesi,
d) İ
şleme sı
rası
nda tamamen veya kı
smen tüketilseler dahi, işlem görmüşürünler
içinde bulunmayan ancak, bu ürünlerin üretilmesini sağlayan veya kolaylaştı
ran
önceden belirlenmişbazıeşyanı
n kullanı
lması
,
Anlamı
na gelir.
4. "İ
şlem görmüşürün" deyimi, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm
ürünler anlamı
na gelir.
5. "Ası
l işlem görmüşürün" deyimi, dahilde işleme rejimi kapsamı
nda elde edilmesi
amaçlanan ürün anlamı
na gelir.
6. "İ
kincil işlem görmüşürün" deyimi, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ası
l
işlem görmüşürün dı
şı
ndaki ürünler anlamı
na gelir.
7. "Eşdeğer eşya" deyimi, işlem görmüşürünlerin imali için ithal eşyası
nı
n yerine
kullanı
lan serbest dolaşı
mda bulunan eşya anlamı
na gelir.
8. "Verimlilik oranı
" deyimi, belirli miktardaki ithal eşyası
nı
n işlenmesi sonucunda
elde edilen işlem görmüşürünlerin miktarıveya yüzde oranıanlamı
na gelir.
Madde 109 - İ
şlem görmüşürünlerin eşdeğer eşyadan elde edilmesine veya
eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüşürünlerin ithal eşyası
nı
n serbest dolaşı
ma
girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi dı
şı
na ihraç edilmesine izin verilebilir.
Eşdeğer eşya kullanı
mı
na yasaklama veya kı
sı
tlama getirilebilir.
Eş
değer eşyanı
n, ithal eşyasıile aynıözellik ve aynınitelikleri taşı
masıgerekir.
Ancak, belirlenecek özel hallerde eşdeğer eşyanı
n ithal eşyası
ndan daha kaliteli veya
daha ileri bir imalat aşaması
nda olması
na izin
verilebilir.
İ
şlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edilmesi durumunda, gümrük
işlemlerinde ithal eş
yasıeşdeğer eşya, eşdeğer eşya ise ithal eşya olarak
değerlendirilir.
Henüz ithal edilmemişeşyanı
n yerine ihracat vergilerine tabi eşdeğer eşyadan
elde edilen işlem görmüşürünlerin ihracıhalinde, ithal eşyası
nı
n süresi içinde ithal
edilmesine karşı
lı
k olarak izin hak sahibinden, ihracat vergileri kadar teminat alı
nı
r.
II. İ
Zİ
N VERİ
LMESİ
Madde 110 - 1. Dahilde işleme izni, 80 inci madde çerçevesinde, işleme
faaliyetlerini yapan veya yaptı
ran kişinin talebi üzerine verilebilir.
2. Dahilde işleme izni sadece;

a) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere,
b) 108 inci maddenin 3 üncü fı
krası
nı
n (d) bendinde belirtilen eşyanı
n kullanı
mı
hariç, ithal eşyası
nı
n işlem görmüşürünler içerisinde mevcudiyetinin veya 109 uncu
madde kapsamı
nda eşdeğer eşya için konulmuş koşullara uyulduğunun tespit
edilebildiği hallerde,
c) Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin temel ekonomik çı
karları
nı
n olumsuz
etkilenmemesi şartı
yla, dahilde işleme rejiminin işlem görmüşürünlerin ihracıveya
yeniden ihracıiçin en iyi imkanları
n yaratı
lması
na yardı
mcıolduğu hallerde,
Verilebilir.
3. Ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlıithalat için Türkiye Gümrük
Bölgesi dı
şı
nda yerleşik kişilere de izin verilmesi mümkündür.
III. REJİ
Mİ
Nİ
ŞLEYİ
Şİ
Madde 111 - 1. İ
şlem görmüşürünlerin ihracıveya yeniden ihracıya da gümrükçe
onaylanmı
şbaşka bir işleme tabi tutulmasıiçin gerekli süreler, işleme faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi ve işlem görmüşürünlerin elden çı
kartı
lmasıiçin yeterli olacak
şekilde belirlenir.
2. Süre, serbest dolaşı
mda bulunmayan eşya için dahilde işleme rejimine ilişkin
iznin alı
ndı
ğıtarihten itibaren işlemeye başlar ve bitimin rastladı
ğıayı
n son günü
sona erer. Bu süre ve ek süreler, Bakanlar Kurulu Kararı
yla belirlenir.
3. İ
thal eşyası
nı
n ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş
ürünlerin ihracıhalinde, ithal eşyası
nı
n rejim beyanıiçin gereken süre Bakanlar
Kurulunca belirlenir. Bu süre, ilgili eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüşürünler
için ihracaat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren işlemeye başlar.
Madde 112 - 1. Bir dahilde işleme izni kapsamıeşyanı
n verimlilik oranıveya
gerekli olduğunda bu oranı
n belirlenme yöntemi, işleme faaliyetinin gerçekleştiği ya
da gerçekleşeceği koşullar gözönünde bulundurularak belirlenir.
2. İ
lgili kuruluşları
n görüşleri alı
narak hesaplanan standart verimlilik oranları
, asli
nitelikleri itibariyle aynıözelliklere sahip eşya kullanı
lmak şartı
yla, aynıkalitede işlem
görmüş ürünlerin elde edilmesi ile sonuçlanan ve belirli teknik koşullar altı
nda
yürütülen işleme faaliyetlerine ilişkin, doğruluğu önceden belirlenmişverilere göre
tespit edilir.
Madde 113 - Değişmemişeşyanı
n veya işlem görmüşürünlerin serbest dolaşı
ma
girmiş sayı
lacağıdurum ve koşullar serbest dolaşı
ma giriş rejimi hükümleri
çerçevesinde belirlenir.
Madde 114 - 1. Dahilde işleme rejimi kapsamı
nda bir gümrük yükümlülüğünün
doğmasıhalinde, 115 inci madde hükümleri saklıkalmak kaydı
yla, gümrük vergileri,
ithal eşyası
nı
n dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi
oranıve diğer vergilendirme unsurlarıgözönünde bulundurularak hesaplanı
r.

2. İ
thal eşyası
, dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamesinin tescil tarihinde, tarife
kotalarıve tarife tavanlarıçerçevesinde tercihli tarife uygulaması
ndan yararlanabilir
durumda ise söz konusu eşyanı
n bu tercihli tarifeden yararlanabilmesi, serbest
dolaşı
ma girişbeyannamesinin tescil edildiği tarihte de mevcut tercihli tarifenin
yürürlükte olması
na bağlı
dı
r.
Madde 115 -a) İ
lgili kuruluşları
n görüşleri alı
narak yönetmelikle belirlenen listede
yer alan işleme faaliyetleri sonucunda, ası
l işlem görmüşürünlerle birlikte söz konusu
listede belirtilen ikincil işlem görmüşürünlerin elde edilmesi ve bu ikinci ürünlerin
serbest dolaşı
ma sokulmasıhalinde ithalat vergileri; ası
l işlem görmüşürünün ihraç
edilen kı
smıoranı
nda ikinci işlem görmüşürünlerin serbest dolaşı
ma girişine ilişkin
beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranıve diğer vergilendirme unsurlarıesas
alı
narak hesaplanı
r. Ancak, izin hak sahibi, bu ürünlere ilişkin vergilerin 114 üncü
maddede belirtilen usule göre tahakkukunu talep edebilir.
Tarı
m politikasıçerçevesinde bir vergiye konu olan işlem görmüşürünlerin vergiye
tabi tutulması
na ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.
b) Bir şartlımuafiyet düzenlemesine tabi tutulan ya da serbest bölgeye konulan
işlem görmüşürünlerin ithalat vergileri, söz konusu şartlımuafiyet düzenlemesinin
öngördüğü ya da serbest bölgelere ilişkin hükümlerin öngördüğü şekilde hesaplanı
r.
Ancak, işlem görmüşürünlerin, gümrük kontrolü altı
nda işleme rejimi dı
şı
nda,
yukarda düzenlenen gümrükçe onaylanmı
şişlem veya kullanı
m şekillerinden birine
tabi tutulduğu hallerde, uygulanacak vergi 114 üncü madde uyarı
nca hesaplanan
miktardan az olamaz.
İ
lgili kişi, verginin 114 üncü maddede belirtilen usule göre hesaplanması
nı
isteyebilir.
c) İ
thal eşyası
nı
n, gümrük kontrolü altı
nda işleme rejimine tabi tutulduğu hallerde,
işlem görmüşürünler söz konusu rejim çerçevesinde vergiye tabi tutulur.
d) Söz konusu ithal eşyasıiçin özel amaca yönelik nihai kullanı
m nedeniyle
indirimli veya sı
fı
r ithalat vergi oranı
nı
n uygulanması
nı
n öngörüldüğü hallerde, bu
uygulamadan işlem görmüşürünler de yararlandı
rı
lı
r.
e) Söz konusu ithal eşyası
nı
n 167 nci madde uyarı
nca ithalat vergilerinden muaf
olduğu hallerde, işlem görmüşürünler de bu muafiyetten yararlandı
rı
lı
r.
IV. TÜRKİ
YE GÜMRÜK BÖLGESİDIŞINDA İ
ŞLEME FAALİ
YETLERİ
Madde 116 - 1. Gerekli izin alı
nmasıkoşuluyla, işlem görmüşürünlerin veya
değişmemiş eşyanı
n tamamıveya bir kı
smı
, hariçte işleme rejimi hükümleri
çerçevesinde, daha ileri düzeyde işlenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dı
şı
na
geçici olarak ihraç edilebilir.
2. Yeniden ithal edilen ürünler için bir gümrük yükümlülüğünün doğmasıhalinde,
ithalat vergileri;

a) 1 inci fı
krada belirtilen işlem görmüşürünler veya değişmemişeşya için 114 ve
115 inci maddeler uyarı
nca,
b) Türkiye Gümrük Bölgesi dı
şı
nda işlendikten sonra yeniden ithal edilen ürünler
için hariçte işleme rejimi hükümleri uyarı
nca,
Hesaplanı
r.
V. GERİÖDEME Sİ
STEMİ
NDEN YARARLANMA
Madde 117 - 1. Geri ödeme sisteminden her eşya yararlanabilir.
Ancak, serbest dolaşı
ma girişbeyannamesinin tescili sı
rası
nda;
a) İ
thalat miktar kı
sı
tlamaları
na tabi olan,
b) 15 inci maddenin 3 üncü fı
krası
nı
n (d), (e) ve (f) bentleri kapsamı
nda, tercihli bir
tarife veya özel bir şartlımuafiyet düzenlemesinden kotalar dahilinde yararlanabilen,
c) Tarı
m politikasıveya işlenmiş tarı
m ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler
çerçevesinde alı
nan ithalat vergilerine tabi olan,
Eşya geri ödeme sisteminden yararlanamaz.
2. Geri ödeme sistemi, ancak ithal eşyası
nı
n serbest dolaşı
ma giriş
beyannamesinin tescili sı
rası
nda ve işlem görmüşürünlerin herhangi bir parasal
ihracat iadesinden yararlanmadı
ğıhallerde uygulanabilir.
3. Geri ödeme sistemi uygulama izni ancak, işlem görmüşürünlerin ihracı
na ilişkin
beyannamesinin tescili sı
rası
nda;
a) İ
thal eşyası
nı
n 1 inci fı
kranı
n (c) bendinde belirtilen vergi ve diğer mali yüklerden
herhangi birine tabi olmadı
ğı
,
b) İ
şlem görmüşürünlerin herhangi bir parasal ihracat iadesinden yararlanmadı
ğı
,
Hallerde verilir.
Madde 118 - Dahilde işleme rejimine tabi tutulacak ithal eşyası
na ilişkin serbest
dolaşı
ma girişbeyannamesinde, eşyanı
n geri ödeme sistemi kapsamı
nda olduğu
belirtilir ve izne ilişkin bilgiler beyanname üzerinde gösterilir. Ayrı
ca, söz konusu izin
belgesinin bir örneği beyannameye eklenir.
Madde 119 - Dahilde işleme rejiminde geri ödeme sisteminin uygulandı
ğıhallerde;
a) Eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüşürünlerin ithal eşyası
nı
n serbest
dolaşı
ma girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi dı
şı
na ihraç edilmesi hükmü,

b) İ
şlem görmüşürünlerin eşdeğer eşyadan elde edildiği durumlarda, gümrük
işlemlerinde ithal eşyası
nı
n eşdeğer eşya, eşdeğer eşyanı
n ise ithal eşyasıgibi
değerlendirilmesi hükmü,
c) Henüz ithal edilmemişeşyanı
n yerine ihracat vergilerine tabi eşyadan elde
edilen işlem görmüşürünlerin ihracıhalinde, ithal eşyası
nı
n süresi içinde ithal
edilmesine karşı
lı
k olarak izin hak sahibinden, ihracat vergileri kadar teminat alı
nması
hükmü,
d) 113, 114 ve 122 nci madde ile 115 inci maddenin (a) bendinin ikinci alt bendi ile
(c) bendi hükümleri;
Uygulanmaz.
Madde 120 - İ
şlem görmüşürünlerin veya değişmemişeşyanı
n hariçte işleme
rejimi hükümleri çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek üzere geçici ihracı
, söz
konusu ürünlerin tespit edilmişsüreler içinde Türkiye Gümrük Bölgesine yeniden ithal
edilmemeleri hariç olmak üzere, 121 inci madde çerçevesinde bir ihracat olarak kabul
edilmez.
Madde 121 - 1. İ
zin hak sahibi, geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest dolaşı
ma
giren ithal eşyası
ndan elde edilmişişlem görmüşürünlerin veya değişmemişeşyanı
n;
a) İ
hraç edildiklerini,
b) Daha sonra yeniden ihraç edilmek üzere transit rejimi, gümrük antrepo rejimi,
geçici ithalat rejimi veya şartlımuafiyet sistemine tabi dahilde işleme rejimine tabi
tutulduğunu,
c) Serbest bölgeye konulduğunu,
Belgelendirmek ve rejimin uygulanması
na ilişkin diğer tüm şartlara uyulmuşolmak
kaydı
yla, ithalat vergilerinin geri verilmesini veya kaldı
rı
lması
nıisteyebilir.
2. İ
şlem görmüşürünler veya değişmemişeşya, 1 inci fı
kranı
n (b) bendinde
belirtilen gümrükçe onaylanmı
şbir işlem veya kullanı
ma tabi tutulma bakı
mı
ndan,
serbest dolaşı
mda olmayan eşya sayı
lı
r.
3. Geri ödeme başvurusunun yapı
lmasıiçin gereken süre ilgili Bakanlar Kurulu
Kararı
nda belirtilir.
4. 115 inci maddenin (b) fı
krasıhükmü saklıkalmak üzere, 1 inci fı
kra hükümleri
çerçevesinde bir gümrük rejimine tabi tutulan ya da serbest bölgeye konulan işlem
görmüşürünler veya değişmemişeşya, yönetmelikle belirlenen esaslar dahilinde
yeniden serbest dolaşı
ma girebilir. Bu şekilde serbest dolaşı
ma sokulacak eşyanı
n
gümrük vergileri tutarı
, 1 inci fı
kra hükmüne göre geri verilen veya kaldı
rı
lan vergi
tutarıkadardı
r.
5. Geri verilecek veya kaldı
rı
lacak ithalat vergileri tutarı
nı
n tespitinde, gerektiğinde
115 inci maddenin (a) bendinin birinci alt bendi hükmü uygulanı
r.

VI. Dİ
ĞER HÜKÜMLER
Madde 122 - Şartlımuafiyet sisteminin uygulandı
ğıdahilde işleme rejiminde, ihraç
olunan işlem görmüşürünlerin ihracat vergilerine tabi eşdeğer eşyadan elde edilmesi
durumunda, söz konusu eşdeğer eşya ihracat vergilerinden muaf tutulur.
E. GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İ
ŞLEME REJİ
Mİ
Madde 123 - 1. Gümrük kontrolü altı
nda işleme rejimi, serbest dolaşı
ma girmemiş
eşyanı
n Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası
önlemlerine tabi tutulmaksı
zı
n, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi
tutulmalarıve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest
dolaşı
ma girmelerine ilişkin hükümlerin uygulandı
ğırejimdir. Elde edilen bu tür
ürünler, işlenmişürün olarak adlandı
rı
lı
r.
2. Gümrük kontrolü altı
nda işleme rejiminin uygulanabileceği durumları
n listesi
yönetmelikle belirlenir.
Madde 124 - 1. Gümrük kontrolü altı
nda işleme izni, işleme işini yapan veya
yaptı
ran kişinin talebi üzerine gümrük idarelerince verilir.
2. İ
zin, sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere;
a) İ
şlenmişürünler içinde ithal eşyası
nı
n teşhisinin mümkün olduğu,
b) Eşyanı
n işlenmesinden sonra, rejime tabi tutulduğu sı
radaki niteliğine veya
durumuna dönüş
türülmesinin ekonomik olarak mümkün olmadı
ğı
,
c) Rejimin uygulanması
nı
n, ithal eşyası
nı
n tabi olduğu menşe ve miktar kı
sı
tlaması
kuralları
nı
n etkilerini saptı
rmayacağı
,
d) Türkiye'deki benzer eşyanı
n üreticilerinin temel ekonomik çı
karları
nıolumsuz
etkilemeyen, bir işleme faaliyeti yaratma veya devam ettirme yönündeki ekonomik
amaçlara uyulduğu,
Hallerde verilir.
Madde 125 - Gümrük kontrolü altı
nda işleme rejimine ilişkin süreler ve verimlilik
oranları
, 111 ve 112 nci maddelerdeki esaslar çerçevesinde yönetmelikle belirlenir.
Madde 126 - Değişmemiş eşyaya veya izinde öngörülen işlemin ara
aşamaları
ndan birinde bulunan ürünlere ilişkin bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda,
gümrük vergileri tutarı
, ithal eşyası
nı
n bu rejime ilişkin beyannamenin tescili sı
rası
nda
yürürlükte bulunan vergi oranıve diğer vergilendirme unsurları
na dayanı
larak
belirlenir.
Madde 127 - 1. Gümrük kontrolü altı
nda işleme rejimine tabi tutulan ithal
eşyası
nı
n, tercihli bir tarife uygulanması
ndan yararlanabildiği ve aynıtercihli tarife
uygulaması
nı
n serbest dolaşı
ma giren aynı nitelikteki işlenmiş ürünlere de

uygulanabildiği hallerde, işlenmişürünlerin tabi olduğu ithalat vergileri, söz konusu
tercihli tarife çerçevesinde belirlenmişvergi oranı
na göre hesaplanı
r.
2. Tercihli tarife uygulaması
nı
n, tarife kotalarıveya tarife tavanları
na tabi olması
halinde, işlenmişürünler için 1 inci fı
krada belirtilen vergi oranı
nı
n uygulanması
, söz
konusu tercihli tarifenin serbest dolaşı
ma girişbeyannamesinin tescili sı
rası
nda ithal
eşyası
na uygulanabilmesi koşuluna bağlı
dı
r. Serbest dolaşı
ma giren işlenmiş
ürünlerin imalatı
nda fiilen kullanı
lan ithal eşyasımiktarı
, serbest dolaşı
ma giriş
beyannamesinin tescili sı
rası
nda yürürlükte olan tarife kotalarıve tarife tavanları
hesabı
na katı
lı
r. Bu durumda, işlenmişürünlerle aynıolan ürünler için açı
lmı
ştarife
kotalarıveya tavanları
nı
n hesabı
na herhangi bir ilave yapı
lmaz.
F. GEÇİ
Cİİ
THALAT REJİ
Mİ
Madde 128 - Geçici ithalat rejimi, serbest dolaşı
ma girmemişeşyanı
n ithalat
vergilerinden tamamen ya da kı
smen muaf olarak ve ticaret politikasıönlemlerine tabi
tutulmaksı
zı
n, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanı
lmasıve bu kullanı
m sı
rası
ndaki
olağan yı
pranma dı
şı
nda, herhangi bir değişikliğe uğramaksı
zı
n yeniden ihracı
na
olanak sağlayan hükümlerin uygulandı
ğırejimdir.
Madde 129 - 1. Geçici ithalat izni, eşyayıkullanan veya kullandı
ran kişinin talebi
üzerine gümrük idarelerince verilir.
2. İ
thal eşyasıile ilgili ayniyet tespitinin mümkün olmadı
ğıhallerde, geçici ithalat
rejiminin kullanı
lması
na izin verilmez. Ancak, eşyanı
n veya yapı
lacak işin niteliği
itibariyle, ayniyet tespiti ile ilgili önlemlerin alı
nmaması
nı
n rejimin kötüye
kullanı
lması
na sebep olmayacağıhallerde, gümrük idareleri vergilerin tümünü
teminata bağlamak suretiyle, geçici ithalat rejiminin kullanı
lması
na izin verebilirler.
Madde 130 - 1. İ
thal eşyası
nı
n yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmı
ş
yeni bir işlem veya kullanı
ma tabi tutulmasıiçin gerekli süreler, izin verilen kullanı
mı
n
amacı
na uygun olacak şekilde Müsteşarlı
kça belirlenir.
2. 131 inci madde uyarı
nca tespit edilecek özel süreler saklıkalmak üzere, eşyanı
n
geçici ithalat rejimi altı
nda kalma süresi azami yirmidört ay olarak belirlenir. Bununla
birlikte, gümrük idareleri ilgili kişinin de kabul etmesiyle daha kı
sa süreler saptayabilir.
3. Ancak, istisnai hallerde ve ilgilinin talebi üzerine, 1 ve 2 nci fı
kralarda belirtilen
sürelerin uzatı
lması
na ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Madde 131 - İ
thal vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminin
uygulanabileceği durumlar ve özel şartlar Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Madde 132 - 1. Mülkiyeti, Türkiye Gümrük Bölgesi dı
şı
nda yerleşik bir kişiye ait
olan ve 131 inci madde uyarı
nca konulmuşhükümlere tabi olmayan veya söz konusu
hükümlere tabi olmakla birlikte, tam muafiyet suretiyle geçici ithalat iznine ilişkin
hükümlerde öngörülen koşullarıtaşı
mayan eşyanı
n, kı
smi muafiyet uygulanması
suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlanmasımümkündür.

2. Kı
smi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlandı
rı
lmayacak eşyaya
ilişkin liste Bakanlar Kurulunca belirlenir.
Madde 133 - 1. Kı
smi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan
her ay için alı
nacak ithalat vergileri, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil
tarihinde, söz konusu eşyanı
n serbest dolaşı
ma girmişolmasıhalinde alı
nacak
vergiler tutarı
nı
n %3'ü olarak tespit edilir.
Söz konusu vergiler eşyanı
n bu rejimden yararlandı
ğıher ay için alı
nı
r ve bir aydan
daha az süreler tam ay olarak değerlendirilir.
2. Alı
nacak ithalat vergileri tutarı
, uygulanacak faizler hariç olmak üzere, söz
konusu eşyanı
n geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu tarihte serbest dolaşı
ma girmesi
halinde alı
nacak vergileri aşamaz.
3. Geçici ithalat rejiminden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin 83 üncü madde
uyarı
nca devri halinde, yeni hak sahibi rejime ilişkin kalan süreyi 130 uncu maddenin
3 üncü fı
krasıhükmü saklıkalmak üzere kullanabilir.
4. 3 üncü fı
krada belirtilen devir işleminin aynıay içerisinde, rejimi kı
smi muafiyetle
kullanması
na izin verilmişiki kişi arası
nda gerçekleştirilmesi halinde, ilk hak sahibi
söz konusu ayı
n tamamıiçin tahakkuk eden ithalat vergileri tutarı
nıödemekle
yükümlüdür.
Madde 134 - 1. İ
thal eşyasıiçin gümrük yükümlülüğü doğduğunda, gümrük
vergilerinin tutarı
, geçici ithalat rejimine ilişkin beyanda bulunulduğu tarihte söz
konusu eşyaya ait vergi oranıve diğer vergilendirme unsurları
na istinaden tespit
edilir. Ancak, tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşya ile ilgili olarak gümrük
yükümlülüğü doğmasıhalinde, 193 üncü maddede belirtilen tarihte söz konusu
eşyaya ilişkin vergi oranıve diğer vergilendirme unsurlarıesas alı
nı
r.
2. Kı
smi muafiyet suretiyle geçici ithalat hükümleri dı
şı
nda herhangi bir nedenle
ithal eşyasıiçin gümrük yükümlülüğü doğmasıhalinde, 1 inci fı
kra uyarı
nca
hesaplanan vergi tutarı
ndan 133 üncü madde hükümlerine göre ödenen vergi miktarı
düşülür.
G. HARİ
ÇTE İ
ŞLEME REJİ
Mİ
I. GENEL HÜKÜMLER
Madde 135 - 1. Hariçte işleme rejimi, 144 ila 148 inci maddelerde öngörülen
standart değişim sistemine ilişkin hükümler ile 116 ncımadde hükmü saklıkalmak
üzere, serbest dolaşı
mdaki eşyanı
n hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere
Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracıve bu faaliyetler sonucunda elde
edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kı
smi muafiyet suretiyle yeniden serbest
dolaşı
ma girişine ilişkin hükümlerin uygulandı
ğırejimdir.
2. Serbest dolaşı
mdaki eşyanı
n geçici ihracıhalinde, söz konusu eşyaya Türkiye
Gümrük Bölgesi dı
şı
na çı
kı
şıiçin öngörülen ihracat vergileri, ticaret politikası
önlemleri ve diğer işlemler uygulanı
r.

3. Bu rejimde geçen;
a) "Geçici ihracat eşyası
" deyimi, hariçte işleme rejimine tabi tutulan eşya,
b) "İ
şleme faaliyetleri" deyimi, 108 inci maddenin 3 üncü fı
krası
nı
n (a), (b) ve (c)
bendlerinde düzenlenen faaliyetler,
c) "İ
şlem görmüşürünler" deyimi, işleme faaliyetleri sonucu elde edilen bütün
ürünler,
d) "Verimlilik oranı
" deyimi, belirli miktardaki geçici ihracat eşyası
nı
n işlenmesi
sonucunda elde edilen işlem görmüşürünlerin miktarıveya yüzde oranı
,
Anlamı
na gelir.
Madde 136 - Hariçte işleme rejimi;
a) İ
hracı
, ödenmişithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmı
ş
ithalat vergilerinin kaldı
rı
lması
na yol açan,
b) İ
hracı
ndan önce, nihai kullanı
mlarınedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest
dolaşı
ma giren ve bu muafiyetin tanı
nmasıiçin gerekli koşullarıtaşı
maya devam
eden,
c) İ
hracı
, ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracınedeniyle tarı
m politikası
çerçevesinde vergi iadesi dı
şı
nda bir mali avantaj sağlanan,
Serbest dolaşı
mdaki eşyaya uygulanmaz.
(b) bendinin istisnalarıyönetmelikle belirlenir.
II. İ
ZNİ
N VERİ
LMESİ
Madde 137 - 1. Hariçte işleme izni, talep üzerine, 80 inci madde çerçevesinde
işleme faaliyetini yaptı
racak kişiye verilebilir.
2. Ancak, rejimin uygulanması
nı
n, ithal edilen işlem görmüşürünlerin aynı
sı
nıveya
benzerini üreten Türkiye'deki üreticilerin temel çı
karları
nıolumsuz etkilemeksizin
ihraç eşyası
nı
n satı
şı
nıteşvik etmesi ve işleme faaliyetinin Türk menşeli eşya ile
Türkiye dı
şı
nda elde edilen eşyanı
n birleştirilmesiyle oluşan işlem görmüşürün olarak
ithal edilmesi halinde, hariçte işleme izni işleme faaliyetini yaptı
racak kişi dı
şı
nda
başka bir kişiye de verilebilir.
Madde 138 - Hariçte işleme izni;
a) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere,
b) İ
şlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyası
nı
n işlenmesi sonucu elde
edildiğinin tespiti mümkün olan hallerde,

c) Talep edilen iznin; Türkiye'deki üreticilerin temel ekonomik çı
karları
na ciddi bir
zarar verecek durumda olmadı
ğıhallerde,
Verilir.
(b) bendinde istisna getirilecek haller ve bu istisnaları
n uygulanması
na ilişkin
şartlar ilgili Bakanlar Kurulu Kararı
nda belirtilir.
III. REJİ
Mİ
Nİ
ŞLEYİ
Şİ
Madde 139 - 1. İ
şlem görmüşürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine yeniden ithal
edilmeleri için gereken süre verilen izinde belirtilir. İ
zin hak sahibinin talebinin uygun
bulunmasıhalinde, bu süre uzatı
labilir.
2. Faaliyetin verimlilik oranıveya bu oranı
n belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar
ilgili Bakanlar Kurulu Kararı
nda belirtilir.
Madde 140 - 1. 135 inci maddenin 1 inci fı
krası
nda belirtilen ithalat vergilerinden
tam veya kı
smi muafiyet, yalnı
zca işlem görmüşürünlerin serbest dolaşı
ma giriş
beyanı
nı
n, izin hak sahibi veya izin hak sahibinin onayıalı
nmı
şve izin koşulları
na
uyulmuşolmak kaydıile Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bir başka kişi adı
na ya
da hesabı
na yapı
lmasıhalinde tanı
nabilir.
2. Hariçte işleme rejimine ilişkin şartlar veya yükümlülüklerden birine uyulmadı
ğı
takdirde, 135 inci maddenin 1 inci fı
krası
nda belirtilen ithalat vergilerinden tam veya
kı
smi muafiyet uygulamasıyapı
lmaz. Ancak, bu durumun, söz konusu rejimin doğru
işleyişine önemli bir etkisinin olmadı
ğı
nı
n tespit edilmesi halinde, ithalat vergilerinden
tam veya kı
smi muafiyet uygulamasıyapı
lı
r.
Madde 141 - 1. 135 inci maddenin 1 inci fı
krası
nda belirtilen ithalat vergileri, işlem
görmüşürünlere ait ithalat vergileri tutarı
ndan, geçici ihracat eşyası
na en son işleme
faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynıtarihte ithal edilse idi uygulanacak olan ithalat
vergileri tutarı
nı
n indirilmesi suretiyle hesaplanı
r.
2. 1 inci fı
kra uyarı
nca indirilecek tutarı
n hesaplanması
nda geçici ihracat
eşyası
nı
n, hariçte işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescili tarihindeki miktar ve
niteliği ile işlem görmüş ürünlerin yeniden serbest dolaşı
ma girişine ilişkin
beyannamenin tescili tarihinde uygulanabilir diğer vergilendirme unsurlarıdikkate
alı
nı
r.
İ
şlem görmüşürünlerin gümrük kı
ymetinin belirlenmesinde 27 nci maddenin 1 inci
fı
krası
nı
n (b) bendinin (i) alt bendi dikkate alı
nı
r. Kı
ymetin bu şekilde belirlenememesi
durumunda, işlem görmüşürünlerin gümrük kı
ymeti ile makul bir yöntemle belirlenen
işleme masraflarıarası
ndaki fark, geçici ihracat eşyası
nı
n kı
ymetini oluşturur.
Bununla birlikte;
a) Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek giderler,
indirilecek tutarı
n hesaplanması
nda dikkate alı
nmaz.

b) Hariçte işleme rejimine tabi tutulmadan önce geçici ihracat eşyası
nı
n nihai
kullanı
mınedeniyle indirimli bir orandan serbest dolaşı
ma girdiği ve bu indirimli
oranı
n tanı
nmasıiçin gerekli koşulları
n yürürlükte kalmaya devam ettiği hallerde
indirilecek tutar, eşyanı
n serbest dolaşı
ma ilk girişi sı
rası
nda hesaplanan gerçek
ithalat vergileri tutarı
dı
r.
3. Geçici ihracat eşyası
nı
n, nihai kullanı
m amacı
yla serbest dolaşı
ma girişi
sı
rası
nda indirimli veya sı
fı
r vergi oranı
ndan yararlanabildiği hallerde, bu eşyaya en
son işleme faaliyetinin gerçekleştiği ülkede de nihai kullanı
ma uygun işçilik görmesi
koşuluyla, söz konusu indirimli veya sı
fı
r vergi oranıuygulanı
r.
4. İ
şlem görmüşürünlerin 15 inci maddenin 3 üncü fı
krası
nı
n (d) veya (e) bentleri
çerçevesinde tercihli bir tarife uygulaması
ndan yararlanmasıve bu tarifenin geçici
ihracat eşyasıile aynıtarife pozisyonundaki eşya için de geçerli olmasıhalinde, 1 inci
fı
kra uyarı
nca indirilecek tutarı
n hesaplanması
nda dikkate alı
nacak vergi oranı
, söz
konusu tercihli tarifenin uygulanabilmesi için gerekli koşullara uygun geçici ihracat
eşyası
na uygulanmasıgereken orandı
r.
5. İ
ki veya çok taraflıticaret anlaş
malarıçerçevesinde bazıişlem görmüşürünler
için konulmuşveya konulacak olan ithalat vergi muafiyeti içeren hükümler saklı
dı
r.
Madde 142 - Tamir amacı
yla geçici ihraç edilen eşya, tamiratı
n garanti nedeniyle
sözleşmeye bağlıolarak veya kanuni bir yükümlülüğe dayanarak ya da bir imalat
hatasınedeniyle, bedelsiz yapı
ldı
ğı
nı
n kanı
tlanmasıhalinde, serbest dolaşı
ma ithalat
vergilerinden tam muaf olarak girer. Ancak, söz konusu eşyanı
n serbest dolaşı
ma ilk
girişi sı
rası
nda kusurlu olduğunun dikkate alı
narak işlem yapı
lmı
şolmasıhalinde, bu
hüküm uygulanmaz.
Madde 143 - Eşyanı
n tamir amacı
yla geçici ihraç edildiği ve tamiratı
n bedel
karşı
lı
ğı
nda yapı
ldı
ğıhallerde, 135 inci maddenin 1 inci fı
krası
nda belirtilen ithalat
vergileri, gümrük kı
ymeti olarak tamir masrafları
na eşit bir tutar dikkate alı
narak,
işlem görmüşürünlerin serbest dolaşı
ma girişbeyannamesinin tescil edildiği tarihte,
bu ürünlere uygulanacak vergi oranıve diğer vergilendirme unsurları
na istinaden
belirlenir. Ancak, izin hak sahibinin tamir masraflarıdı
şı
nda başka bir ödeme
yapmamı
şolmasıve bu ödemenin izin hak sahibi ile faaliyeti yapan kişi arası
ndaki
ilişkiden etkilenmemesi gerekir.
IV. STANDART DEĞİ
Şİ
M Sİ
STEMİ
NE DAYALI HARİ
ÇTE İ
ŞLEME
Madde 144 - 1. Hariçte işleme rejimine ilişkin önceki hükümlerin yanısı
ra, bu
madde ve 145 ila 148 inci madde hükümlerine göre ikame ürün olarak adlandı
rı
lan
ithal eşyası
nı
n bir işlem görmüşürün ile değiştirilmesi, standart değişim sistemi
kapsamı
nda mümkündür.
2. Tarı
m politikası
na veya tarı
m ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen ve özel
düzenlemelere tabi eşya dı
şı
nda kalan serbest dolaşı
mdaki eşyanı
n tamirinin söz
konusu olduğu hallerde, gümrük idareleri standart değişim sisteminin uygulanması
na
izin verirler.

3. 148 inci madde hükmü saklıkalmak üzere, işlem görmüşürünlere uygulanan
hükümler ikame ürünlere de uygulanı
r.
4. Gümrük Müsteşarlı
ğı
nca, tespit edilen koşullar altı
nda ve ithalat vergileri tutarı
nı
karşı
layan bir teminat verilmesi halinde, ikame ürünlerin geçici ihracat eşyası
nı
n
ihracı
ndan önce ithal edilmelerine izin verilir.
Madde 145 - 1. İ
kame ürünlerin, tamirata konu olan geçici ihracat eşyasıile aynı
tarife pozisyonuna girmesi, aynıticari nitelikte ve aynıteknik özelliklere sahip olması
gerekir.
2. Geçici ihracat eşyası
nı
n ihracattan önce kullanı
lmı
şolmasıhalinde, ikame
ürünlerin de yeni olmamalarıve kullanı
lmı
şolmalarıgerekir.
Ancak, ikame ürünün satı
şsözleşmesindeki garanti hükümleri uyarı
nca veya
kanuni bir yükümlülük ya da bir imalat hatasınedeniyle bedelsiz olarak verilmesi
halinde, kullanı
lmı
şeşya yerine yeni eşya getirilebilir.
Madde 146 - İ
thalatı
n önceden yapı
ldı
ğıdurumda, ikame ürünlerin serbest
dolaşı
ma girişbeyannamesinin tescili tarihinden itibaren iki aylı
k süre içinde geçici
ihracat eşyası
nı
n ihraç edilmesi gerekir.
Ancak, istisnai hallerde, söz konusu süre dolmadan ilgili kişinin talebi üzerine
gümrük idareleri bu süreyi makul ölçüde uzatabilirler.
Madde 147 - İ
thalatı
n önceden yapı
ldı
ğıdurumda ve 141 inci maddenin
uygulanmasıhalinde indirilecek tutar, geçici ihracat rejimine ilişkin beyannamenin
tescili tarihinde geçici ihracat eşyası
na uygulanabilir vergi oranı ve diğer
vergilendirme unsurları
na istinaden belirlenir.
Madde 148 - Standart değişim çerçevesinde yürütülen işlemler, 137 nci maddenin
2 nci fı
krasıile 138 inci maddenin (b) bendi hükümlerine tabi değildir.
V. Dİ
ĞER HÜKÜMLER
Madde 149 - Hariçte işleme rejimi çerçevesinde öngörülen usuller, tarife dı
şı
ticaret politikasıönlemlerinin yürütülmesi amacı
yla da uygulanabilirler.
DÖRDÜNCÜ AYIRIM : İ
HRACAT REJİ
Mİ
Madde 150 - 1. İ
hracat rejimi, serbest dolaşı
mda bulunan eşyanı
n ihraç amacı
yla
Türkiye Gümrük Bölgesi dı
şı
na çı
kı
şı
na ilişkin hükümlerin uygulandı
ğırejimdir.
İ
hracat, ticaret politikasıönlemleri ve gerektiği takdirde ihracat vergileri de dahil
olmak üzere çı
kı
şişlemlerine ilişkin hükümlerin uygulanması
yla gerçekleştirilir.
2. Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilecek eşya, ihracata ilişkin gümrük
beyannamesi ile yetkili gümrük idaresine beyan edilir.

3. Türkiye Gümrük Bölgesinden çı
kacak eşyanı
n gümrük beyannamesine tabi
olmayacağıhal ve şartlar yönetmelikle belirlenir.
4. Müsteşarlı
k, gerektiğinde ihraç eşyası
nı
n cinsine, niteliklerine ve ihracatı
n
özelliğine göre ihracatı
n daha kolay yapı
lması
nısağlayacak usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir.
Madde 151 - İ
hraç eşyası
, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sı
rası
nda
bulunduğu durum ve niteliğini gümrük denetiminden çı
ktı
ğısı
rada da aynen
muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi koşuluyla fiilen
ihraç edilmişsayı
lı
r. Bu durumda, ihraç eşyasıüzerindeki gümrük denetimi sona erer.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ Dİ
ĞER İ
ŞLEM VEYA
KULLANIM ŞEKİ
LLERİ
Bİ
Rİ
NCİAYIRIM : SERBEST BÖLGELER
A. GENEL HÜKÜMLER
Madde 152 - Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçalarıolmakla
beraber;
a) Serbest dolaşı
mda olmayan eşyanı
n herhangi bir gümrük rejimine tabi
tutulmaksı
zı
n ve serbest dolaşı
ma sokulmaksı
zı
n, gümrük mevzuatı
nda öngörülen
haller dı
şı
nda kullanı
lmamak ya da tüketilmemek kaydı
yla konulduğu, ithalat vergileri
ile ticaret politikasıönlemlerinin ve kambiyo mevzuatı
nı
n uygulanmasıbakı
mı
ndan,
Türkiye Gümrük Bölgesi dı
şı
nda olduğu kabul edilen;
b) Serbest dolaşı
mdaki eşyanı
n, bir serbest bölgeye konulmasınedeniyle normal
olarak eşyanı
n ihracı
na bağlıolanaklardan yararlandı
ğı
;
Yerlerdir.
Madde 153 - 1. Serbest bölgelerin sı
nı
rlarıile girişve çı
kı
şnoktalarıgümrük
idarelerinin denetimine tabidir.
2. Bir serbest bölgeye girişveya çı
kı
şyapan kişiler ve nakil araçlarıgümrük
muayenesine tabi tutulur.
3. Gümrük idareleri, serbest bölgeye giren, burada kalan veya çı
kan eşyayı
muayene edebilirler. Muayenenin yapı
lması
nısağlamak üzere eşyaya girişveya
çı
kı
şlarda eşlik etmesi gereken taşı
ma belgesinin bir nüshası
nı
n gümrük idaresine
verilmesi veya tetkike hazı
r tutulmasıgerekir. Muayene gerektiği takdirde, eşya
gümrük idarelerine sunulur.
B. SERBEST BÖLGELERE EŞYA KONULMASI
Madde 154 - Serbest dolaşı
mda olan veya olmayan her türlü eşya serbest
bölgelere konulabilir. Ancak, parlayı
cıve patlayı
cıveya bir arada bulunduklarıeşya

için tehlikeli olan veya korunmalarıözel düzenek veya yapı
lara gerek gösteren eşya
serbest bölgelerdeki bu niteliklere uygun yerlere konulur.
Madde 155 - 1. 153 üncü maddenin 3 üncü fı
krasıhükmü saklıkalmak üzere,
serbest bölgeye giren eşyanı
n gümrük idarelerine sunulması
na ve beyanname
verilmesine gerek yoktur.
2.a) Serbest bölgeye girişiyle sona erecek olan bir gümrük rejimine tabi tutulan,
b) Bir serbest bölgeye ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldı
rı
lması
na ilişkin
bir karardan sonra konulan,
c) Bir serbest bölgeye ihracat kaydı
yla konulan,
Eşyanı
n gümrük idarelerine sunulmasıve gerekli gümrük işlemine tabi tutulması
şarttı
r.
Ancak, (a) bendinde belirtilen gümrük rejimi hükümlerinin böyle bir zorunluluğu
aramadı
ğıhallerde, eşyanı
n gümrüğe sunulmasıgerekmez.
3. İ
hracat vergilerine veya ihracatla ilgili diğer hükümlere tabi olan eşyanı
n gümrük
idarelerine bildirilmesi gerekir.
4. İ
lgilinin talebi üzerine, gümrük idareleri serbest bölgeye konulmuşeşyanı
n
gümrük statüsünü onaylayan bir belge verebilirler.
C. SERBEST BÖLGELERİ
Nİ
ŞLEYİ
Şİ
Madde 156 - Eşyanı
n serbest bölgelerde kalabileceği süre sı
nı
rsı
zdı
r.
Madde 157 - 1. Bir serbest bölgeye konulmuşserbest dolaşı
mda olmayan eşya;
a) Serbest dolaşı
ma girişrejimi kapsamı
nda ve 161 inci maddede belirtilen koşullar
altı
nda, serbest dolaşı
ma girebilir.
b) İ
zne gerek olmaksı
zı
n mutat elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir.
c) Dahilde işleme rejimine tabi tutulabilir.
d) Gümrük kontrolü altı
nda işleme rejimine tabi tutulabilir.
e) Geçici ithalat rejimine tabi tutulabilir.
f) 164 üncü maddeye göre gümrüğe terk edilebilir.
g) İ
lgili kişinin, gümrük idarelerince gerekli görülen tüm bilgileri vermesi şartı
yla
imha edilebilir.
Eşyanı
n (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen rejimlerden birine tabi tutulması
halinde, serbest bölgelerin işletilmesine ve gümrük gözetimine ilişkin koşullar da

gözönünde bulundurularak, ilgili rejimin gerektirdiği düzenlemeler yönetmelikle
belirlenir.
2. Normal olarak ihracata bağlı olanaklardan yararlanan tarı
m politikası
kapsamı
ndaki eşya, yalnı
zca mutat elleçleme işlemine tabi tutulabilir. Bu işlemler izin
alı
nmaksı
zı
n da yapı
labilir.
Madde 158 - 1. 160 ı
ncımadde hükümleri uygulanmaksı
zı
n, serbest dolaşı
mda
olmayan eşya ile 152 nci maddenin (b) bendinde belirtilen serbest dolaşı
mda olan
eşya, serbest bölgelerde tüketilemez veya kullanı
lamazlar.
2. Yönetmelikle belirlenen teçhizat ve tedarik ürünlerine ilişkin hükümler saklı
kalmak kaydı
yla ve ilgili rejimde öngörülen hallerde 1 inci fı
kra uygulaması
, eşyanı
n
serbest dolaşı
ma girişi veya geçici ithalata tabi tutulması
na ilişkin ithalat vergileri
veya tarı
m politikası ya da ticaret politikası önlemlerinin uygulanması
nı
gerektirmemesi halinde, bu eşyanı
n kullanı
lması
na veya tüketilmesine engel
oluşturmaz. Ancak, söz konusu eşyanı
n bir kota veya tarife tavanı
na tabi olması
halinde, bu eşya ile ilgili olarak gümrük beyannamesi verilmesi zorunludur.
Madde 159 - 1. Serbest bölgelerde depolama, işçilik, işleme veya alı
m ve satı
m
faaliyetlerinde bulunan kişiler tarafı
ndan, gümrük idarelerince kabul edilen forma
uygun olarak envanter kayı
tları tutulur. Eşya, söz konusu kişiye ait yere
konulması
ndan sonra kı
rksekiz saat içinde envanter kayı
tları
na geçirilir. Söz konusu
envanter kayı
tları
, gümrük idarelerine eşyayıteşhis ve eşya hareketlerini izleme
olanağı
nıverecek şekilde tutulmak zorundadı
r.
2. Eşyanı
n serbest bölge içinde bir yerden bir yere aktarı
lmasıile ilgili belgeler
yetkili gümrük idaresinin incelemesine hazı
r bulundurulur. Bu uygulamada, eşyanı
n
kı
sa süreli depolanması
, aktarma işleminin bir parçasıolarak kabul edilir.
D. EŞYANIN SERBEST BÖLGELERDEN ÇIKIŞI
Madde 160 - Yürürlükteki hükümlerin aksini öngörmediği hallerde, bir serbest
bölgeden çı
kan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesi dı
şı
na ihraç veya yeniden ihraç
edilebilir veya Türkiye Gümrük Bölgesine getirilebilir.
Bir serbest bölgeden, transit veya başka bir gümrük rejimine tabi tutulmaksı
zı
n,
deniz ya da hava yoluyla çı
kan eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine
getirilen eşya, Üçüncü Kı
sı
m hükümlerine tabidir. Ancak, söz konusu eşyanı
n serbest
dolaşı
mı
nda bulunan eşya olmasıhalinde, 46 ila 50 nci madde hükümleri
uygulanmaz.
Eşyanı
n bir serbest bölgeden ihracıveya yeniden ihracıhalinde, bu işlemlere
ilişkin hükümlere uyulmasızorunludur.
Madde 161 - 1. Serbest dolaşı
mda olmayan eşya için bir gümrük yükümlülüğü
doğduğunda, bu eşyanı
n gümrük kı
ymetinin serbest bölgede kalı
şsüreleri içinde
depolanma ve muhafaza edilme masrafları
nıda içeren fiilen ödenmişveya ödenecek
fiyata dayandı
ğıhallerde ve söz konusu masraflar bu fiyattan ayrıolarak gösterildiği
takdirde, gümrük kı
ymetine dahil edilmez.

2. Serbest bölgede mutat elleçlemelere tabi tutulan eşyanı
n gümrük vergilerinin
hesaplanması
nda, söz konusu eşyanı
n dikkate alı
nacak niteliği, gümrük kı
ymeti ve
miktarı
; beyan sahibinin talebi ve söz konusu elleçlemelerin yapı
lması
na izin verilmiş
olmasıkaydı
yla, bu eşyanı
n 193 üncü maddede belirtilen tarihte söz konusu
elleçlemelere tabi tutulmamı
ş gibi dikkate alı
nacak niteliği, gümrük kı
ymeti ve
miktarı
dı
r. Bu hükme Bakanlar Kurulunca istisna getirilebilir.
Madde 162 - 1. Eş
yanı
n Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi veya geri gelmesi
ya da bir gümrük rejimine tabi tutulmasıhalinde, 155 inci maddenin 4 üncü fı
krası
nda
belirtilen onay belgesi, eşyanı
n gümrük statüsünün tespitinde kanı
t olarak kullanı
lı
r.
2. Onay belgesi ile veya başka yoldan
kanı
tlanamamasıhalinde, söz konusu eşya;

eşyanı
n gümrük

statüsünün

a) İ
hracat vergilerinin, ihracat lisansları
nı
n veya ticaret politikasıönlemlerinin
uygulanmasıbakı
mı
ndan, serbest dolaşı
mda bulunan eşya,
b) Diğer tüm hallerde serbest dolaşı
mda olmayan eşya,
Olarak kabul edilir.
İ
Kİ
NCİAYIRIM : YENİ
DEN İ
HRACAT, İ
MHA VE TERK
Madde 163 - 1. Serbest dolaşı
mda olmayan eşyanı
n, Türkiye Gümrük
Bölgesinden yeniden ihracımümkündür.
2. Ticaret politikasıönlemleri dahil olmak üzere, eşyanı
n ihracıiçin öngörülen
işlemler, gerektiğinde yeniden ihraç edilecek eşyaya da uygulanı
r.
Serbest dolaşı
mda olmayan eşyanı
n, Türkiye Gümrük Bölgesinde ihracata ilişkin
ticaret politikasıönlemlerinin uygulanmayacağı
nıöngören şartlımuafiyet içeren bir
gümrük rejimine tabi tutulabileceği haller, yönetmelikle belirlenir.
Madde 164 - 1. Serbest dolaşı
mda olmayan eşyanı
n Hazineye hiçbir masraf
getirmeyecek şekilde, gümrük idaresinin gözetiminde imhasıveya gümrüğe terk
edilmesi mümkündür.
2. İ
mha sonucunda çı
kan artı
k ve atı
klar, serbest dolaşı
mda olmayan eşya için
öngörülen bir işlem veya kullanı
ma tabi tutulur. Söz konusu artı
k ve atı
klar, 36 ncı
maddenin 2 nci fı
krası
nda belirlenen işlemler tamamlanı
ncaya kadar gümrük gözetimi
altı
nda kalı
r.
Madde 165 - Müsteşarlı
kça belirlenen haller saklıkalmak üzere, yeniden ihracat
veya imha, gümrük idarelerine önceden bildirilir. Gümrük Müsteşarlı
ğı
, ticaret
politikasıönlemleri dahil olmak üzere eşyanı
n ihracıveya yeniden ihracı
na ilişkin
işlemlerin veya önlemlerin gerektirdiği hallerde, yeniden ihracatıyasaklar. Türkiye
Gümrük Bölgesinde bulunduklarısı
rada ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi
tutulan eşyanı
n yeniden ihraç edilmek istenmesi halinde, 58 ila 71 inci maddeler
çerçevesinde bir gümrük beyannamesinin verilmesi gerekir. Bu gibi hallerde, 150 nci
maddenin 2 nci ve 4 üncü fı
kralarıuygulanı
r.

BEŞİ
NCİKISIM : TÜRKİ
YE GÜMRÜK BÖLGESİ
NDEN ÇIKAN EŞYA
Madde 166 - Türkiye Gümrük Bölgesi dı
şı
na çı
kan eşya, yürürlükteki hükümlere
göre gümrük idareleri tarafı
ndan yapı
lan denetimlere tabi olup, bunlar önceden
belirlenen yollardan ve gümrüğün gözetimi altı
nda yurtdı
şıedilir.
ALTINCI KISIM : ÖZELLİ
K GÖSTEREN FAALİ
YETLER
Bİ
Rİ
NCİBÖLÜM : GÜMRÜK VERGİ
LERİ
NDEN MUAFİ
YET VE İ
STİ
SNA
Madde 167 - Aşağı
da sayı
lan hallerde, serbest dolaşı
ma sokulacak eşya gümrük
vergilerinden muaftı
r:
1. Cumhurbaşkanı
nı
n zat ve ikametgahıiçin gelen eşya,
2. Mütekabiliyet esası
na göre ithal edilen diplomatik eşya,
3.a) Milli Savunma Bakanlı
ğı
, Jandarma Genel Komutanlı
ğıve Sahil Güvenlik
Komutanlı
ğıihtiyaçlarıiçin gümrük beyannamesi bu kuruluşlar adı
na düzenlenmiş
olmak kaydı
yla, yurt dı
şı
ndan tedarik olunan her türlü harp silah, araç, gereç,
teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunları
n yapı
m, bakı
m ve onarı
mları
nda
kullanı
lacak yedek parçalar, akaryakı
t ve yağlar, hammadde, malzeme ve harp
ganimetleri,
b) Milli Savunma Bakanlı
ğı
, Jandarma Genel Komutanlı
ğıve Sahil Güvenlik
Komutanlı
ğıihtiyacıiçin bedelsiz olarak dı
şkaynaklardan alı
nan her türlü yardı
m
malzemesi,
c) Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafı
ndan
emniyet ve gümrük muhafaza hizmetleri ihtiyacıiçin dı
şmemleketlerden mubayaa ve
ithal olunacak (a) bendinde yazı
lıaraç, gereç ve silahlar ile bunları
n teferruatı
,
4. Değeri 100 EURO'yu geçmeyen eşya,
5. Gerçek kişiler tarafı
ndan ithal edilen kullanı
lmı
şşahsi eşyadan;
a) Kanuni ikametgahları
nıTürkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait
alı
ndı
ğıtarihte üç yaşı
ndan büyük olmayan kullanı
lmı
şmotorlu veya motorsuz özel
kara nakil vası
taları
,
b) Kanuni ikametgahları
nıTürkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait
her türlü kullanı
lmı
şev eşyası
,
c) İ
kametgahıTürkiye'de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere
Türkiye'ye gelen kişilere ait çeyiz eşyası
,
d) Miras yoluyla intikal eden kişisel eşya,
e) Türkiye'ye öğrenim görmek amacı
yla gelen öğrencilere ilişkin eğitimle ilgili
malzemeler ve eğitimle ilgili diğer ev eşyaları
,

f) Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çı
kan gerçek kişilerin geri getirdiği
kullanı
lmı
şev eşyası
,
6. Gerçek kişilerce ithal edilen diğer eşyadan;
a) Değeri 300 EURO'yu geçmemek üzere gerçek bir kişiden diğerine gönderilen
veya yolcular tarafı
ndan ithal edilen hediyelik eşya,
b) Şeref nişanlarıveya ödülleri,
c) Uluslararasıilişkiler çerçevesinde alı
nan hediyeler,
7. Kamu kurum ve kuruluşlarıile kamu yararı
na çalı
şan dernekler ve Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tanı
nan vakı
flar tarafı
ndan ticari gaye güdülmemek ve
kuruluşamaçlarıdoğrultusunda kullanı
lmak üzere ithal edilen eşyadan;
a) Eğitim, bilim ve kültürel amaçlıeşya ile bilimsel alet ve cihazlar,
b) Tı
bbi teşhis, tedavi ve araştı
rma yapı
lması
na mahsus alet ve cihazlar,
c) Bilimsel araştı
rma amacı
na yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal
maddeler,
d) İ
nsan kaynaklıtedavi edici maddeler ile kan gruplama ve doku tipi ayı
rma
belirteçleri,
e) İ
laç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacı
na yönelik maddeler,
8. Bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantı
lıithalat;
a) İ
şyeri nakli suretiyle ithal edilen sermaye mallarıve diğer malzemeler,
b) Türkiye Gümrük Bölgesinde, faaliyette bulunan çiftçilerin, komşu ülkedeki
mülklerinden elde ettikleri ürünler,
c) Komşu ülkelerdeki çiftçiler tarafı
ndan Türkiye Gümrük Bölgesindeki mülklerinde
kullanı
lmak üzere getirilen, toprak ve ekinlerin işlenmesi amacı
na yönelik tohum,
gübre ve diğer ürünler,
d) Ticari mahiyet arz etmeyen numuneler,
i - Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller,
ii - Bası
lıreklamcı
lı
k dökümanlarıve reklamcı
lı
k amacı
na yönelik malzemeler,
iii - Bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette kullanı
lan veya tüketilen ürünler,
e) İ
nceleme, analiz veya test amaçlıolarak ithal edilen eşya,
9. Ulaştı
rmacı
lı
kta kullanı
lan eşya;

a) Taşı
ma sı
rası
nda eşyanı
n istifi ve korunmasıiçin yardı
mcımaddeler,
b) Canlıhayvanları
n nakli sı
rası
nda kullanı
lan kuru ot, yem ve yiyecek maddeleri
ile ilaçları
,
c) Ulaşı
m araçlarıile özel konteynerlerde mevcut bulunan akaryakı
t ve madeni
yağları
,
d) Deniz ve hava ulaşı
m araçları
na ait donatı
m ve işletme malzemesi,
10. Bilgi materyali ithalatı
;
a) Yayı
n haklarıveya endüstriyel ve ticari patent hakları
nıkoruyan örgütlere
gönderilen eşya,
b) Turistik reklamcı
lı
k malzemeleri,
c) Ticari değeri olmayan çeşitli belge ve eşya,
11. Cenaze ve cenaze ile ilgili eşyanı
n ithali;
a) Savaş kurbanlarıanı
tlarıile mezarlı
kları
n yapı
mı
, bakı
mıve süslenmesi
amacı
na yönelik eşya,
b) Tabutlar, cenaze kül kaplarıve süsleme niteliği olan cenaze levazı
matı
,
12. Diğer eşya;
a) Malül ve sakatları
n kullanı
mı
na mahsus eşya,
b) Doğal afetlerden zarar görenlere gönderilen eşya,
c) Türkiye'de düzenlenen uluslararasıspor müsabakaları
nda kullanı
lmak üzere
getirilen eczacı
lı
k ürünleri,
Bu maddenin 4 ila 12 nci fı
kraları
nda yer alan eşyayıtanı
mlamaya, bunları
n cins,
nevi ve miktarlarıile muafiyet ve istisna uygulanacak tutarlarıbelirlemeye, maktu
hadleri sı
fı
ra kadar indirmeye veya iki katı
na kadar çı
kartmaya ve sürelerle ilgili alt ve
üst sı
nı
rlarıbelirlemeye ve bu muafiyet ve istisnayıfarklıeşyalar itibariyle birlikte veya
ayrıayrıuygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
İ
Kİ
NCİBÖLÜM : GERİGELEN EŞYA
Madde 168 - 1. Serbest dolaşı
mda bulunan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesinden
ihraç edildikten sonra üç yı
l içinde yeniden serbest dolaşı
ma girmesi halinde ve
beyan sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulur. Üç yı
llı
k süre,
beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle uzatı
labilir.
Geri gelen eşyanı
n, Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmeden önce, nihai
kullanı
mınedeniyle indirimli veya sı
fı
r vergi oranı
ndan yararlanarak serbest dolaşı
ma

girmişolduğu hallerde, eşyanı
n aynıamaca yönelik olarak tekrar serbest dolaşı
ma
sokulmak istenmesi durumunda, bu eşyaya indirimli veya sı
fı
r vergi oranıuygulanı
r.
İ
thal amacı
nı
n aynıolmamasıhalinde, söz konusu eşyaya uygulanacak ithalat
vergileri tutarı
, serbest dolaşı
ma ilk girişi sı
rası
nda alı
nmı
ştutar kadar indirilir. Ancak,
serbest dolaşı
ma ilk girişi sı
rası
nda alı
nmı
ş tutarı
n geri gelen eşyanı
n yeniden
serbest dolaşı
ma girişi sı
rası
nda alı
nacak tutardan daha fazla olmasıhalinde hiçbir
iade yapı
lmaz.
2. 1 inci fı
krada belirtilen ithalat vergilerinden muafiyet;
a) Aynen ihraç edildiği durumda olmasıhali hariç, hariçte işleme rejimi
çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilen eşyaya,
b) İ
hracı
, bir dı
şticaret önlemine konu olan eşyaya,
Tanı
nmaz.
(b) fı
krası
na istisna getirilmesine ilişkin hal ve şartlar Bakanlar Kurulunca belirlenir.
Madde 169 - 168 inci maddede belirtilen ithalat vergilerinden muafiyet, geri gelen
eşyanı
n ihracısı
rası
ndaki ayniyeti değişmeden yeniden ithali halinde tanı
nı
r. Bu
koşula istisna getirilmesine ilişkin hal ve şartlar Bakanlar Kurulunca belirlenir.
Madde 170 - 168 ve 169 uncu madde hükümleri, dahilde işleme rejiminin
uygulanması
ndan sonra ihraç edilen ve daha sonra geri gelen işlem görmüşürünlere
de uygulanı
r. Aynıhüküm yeniden ihraç edilen işlem görmüş ürünler için de
geçerlidir.
Bu gibi hallerde, eşyanı
n yeniden ihraç tarihi, serbest dolaşı
ma giriştarihi olarak
kabul edilir ve kanunen alı
nmasıgereken ithalat vergileri tutarı
, dahilde işleme rejimi
hükümlerine göre belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : DENİ
Z BALIKÇILIĞI
ÇIKARTILAN Dİ
ĞER ÜRÜNLER

ÜRÜNLERİ VE

DENİ
ZDEN

Madde 171 - 18 inci maddenin 2 nci fı
krası
nı
n (f) bendi saklıkalmak kaydı
yla,
serbest dolaşı
ma giren;
a) Türkiye'de kayı
tlıveya tescilli ve Türk bandı
rası
nıtaşı
yan gemilerin başka
ülkelerin kara suları
ndan çı
karttı
ğıdeniz balı
kçı
lı
ğıürünleri ve diğer deniz ürünleri,
b) (a) fı
krası
nda öngörülen koşullarıtaşı
yan fabrika gemilerde, aynıfı
krada
belirtilen ürünlerden elde edilen ürünler,
İ
thalat vergilerinden muaftı
r.
YEDİ
NCİKISIM : SINIR Tİ
CARETİ
Madde 172 - (Değişik madde: 26/06/2003 - 4910 S.K./1. md.)

Türkiye ile komşu ülkeler arası
nda coğrafi durum ve bölge ihtiyaçlarıgöz önünde
bulundurularak yapı
lacak sı
nı
r ticaretinin kapsamı
nı belirlemeye, sı
nı
r ticareti
yapı
lacak sı
nı
r ticaret merkezlerinin kurulması
na ve buralardan yapı
lacak ihracat ve
ithalatı
n usul ve esasları
nıbelirlemeye veya sı
nı
r ticareti yoluyla serbest dolaşı
ma
girecek eşyadan alı
nacak vergileri göstermek üzere ilgili kanunlarda belirtilen azami
hadleri geçmemek şartı
yla tek ve maktu bir tarife uygulamaya Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
Sı
nı
r ticaret merkezleri, gümrük işlemlerinin yürütülmesinde Türkiye Cumhuriyeti
Gümrük Bölgesi dı
şı
nda addedilir.
Sı
nı
r ticaretine ilişkin gümrük işlemleri Müsteşarlı
kça belirlenir.
SEKİ
Zİ
NCİKISIM : Dİ
ĞER GÜMRÜK İ
ŞLEMLERİ
Bİ
Rİ
NCİBÖLÜM : POSTA GÜMRÜK İ
ŞLEMLERİ
Madde 173 - 1. Posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen, Türkiye'den
gönderilen veya Türkiye'ye iade edilen eşya, posta çantalarıve koliler gümrük
idaresinin denetimine ve muayenesine tabidir.
İ
çinde eşya bulunmadı
ğıanlaşı
lan mektuplar bu hükmün dı
şı
ndadı
r.
2. Türkiye Gümrük Bölgesine gelen bütün posta çantalarıve koliler ilk giriş
kapı
sı
ndan itibaren gümrük gözetimi altı
nda posta idarelerine sevk edilir ve buralarda
gümrük muayenesine tabi tutulur.
3. Türkiye Gümrük Bölgesinden gönderilecek posta çantalarıve koliler de gümrük
denetlemesine tabi olup, bunları
n daha önce gümrükçe kontrol edildiğine ilişkin
gümrük idarelerinin mühür veya diğer işaretlerinin bulunup bulunmadı
ğıve kapları
n
sağlamlı
ğıtespit edildikten sonra çı
kı
şgümrüğünden, ihracı
na izin verilir.
4. Posta gönderilerine ait gümrük denetlemelerinin kapsamıve yöntemi, Ulaştı
rma
Bakanlı
ğı ve Gümrük Müsteşarlı
ğı
nı
n bağlı olduğu Bakanlı
kça müştereken
hazı
rlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
Madde 174 - Posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen veya Gümrük
Bölgesinden giden eşya, 93 ila 107 nci maddelerde belirtilen hükümlere tabi genel
antrepo sayı
lan yerlere, posta idaresinin sorumluluğu ve gümrük idaresinin gözetimi
altı
nda konulur. Eşyanı
n buralarda bekleme süresi, Türkiye'nin taraf olduğu
uluslararasıposta anlaşmalarıhükümlerine tabidir.
Madde 175 - 1. Posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen veya Türkiye'den
gönderilecek olan ticari mahiyetteki eşya, 58 ila 71 inci madde hükümleri uyarı
nca
gümrük idarelerine beyan edilir.
2. Ticari mahiyette olmayan eşyanı
n gümrük idaresine sunulmasısı
rası
nda, ibraz
edilen uluslararasıkabul görmüş belgeler beyanname hükmünde olup, ayrı
ca
beyanname aranmaz.

İ
Kİ
NCİBÖLÜM : AKARYAKIT VE KUMANYA İ
LE İ
LGİ
LİHÜKÜMLER
Madde 176 - 1. Gemilerin, botları
n, diğer deniz taşı
tları
nı
n ve hava gemilerinin dı
ş
seferlerde kullanacakları yakı
t ve yağları ile karaya çı
karı
lmamak şartı
yla
yurtdı
şı
ndan getirdikleri kumanyalarıithalat vergilerinden muaftı
r.
2. Antrepolarda bulunan ve henüz serbest dolaşı
ma girmemişolan yakı
t ve yağlar
ile kumanyalar, transit hükümlerine göre 1 inci fı
krada belirtilen taşı
tlara verilir.
Serbest dolaşı
mda bulunan yakı
t ve yağlar ile kumanyaları
n dı
şsefere çı
kan gemi,
bot ve diğer deniz taşı
tlarıile hava gemilerine verilmesi ihracat hükmündedir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : TASFİ
YE EDİ
LECEK EŞYAYA İ
Lİ
ŞKİ
Nİ
ŞLEMLER
Madde 177 - Bu Kanunun;
1.a) 48 inci maddesinin 2 nci fı
krası
na göre yolcu eşyası
na mahsus gümrük
ambarları
na konulan ve buralarda bekleme süresi dolan yolculara ait eşya,
b) 50 nci maddesine göre verilen süre içinde kendilerine gümrükçe onaylanmı
şbir
işlem veya kullanı
m tayini için gerekli işlemlere başlanmamı
şeşya,
c) 66 ncımaddesinin 5 inci fı
krası
na göre tahlilden arta kalan ve ilgilisi tarafı
ndan
bir ay içerisinde alı
nmayan numunelik eşya,
d) 70 inci maddesinin 1 inci fı
krası
na göre beyannamesi tescil edilen ve süresi
içinde işlemleri tamamlanmayan eşya,
e) 70 inci maddesinin 2 nci fı
krası
na göre antrepoda bulunan eşya için gümrükçe
onaylanmı
şbir işlem veya kullanı
m tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden
sonra otuz gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya,
f) 101 inci maddesine göre belirlenen süreleri dolan eşya,
g) 105 inci maddesinin 3 üncü fı
krası
na göre antrepolarda yapı
lan sayı
m
sonucunda fazla çı
kan eşya,
h) 164 üncü maddesine göre gümrüğe terk edilen eşya,
ı
) 174 üncü maddesine göre posta gönderileri ile gelen ve süresi içinde alı
cı
sıveya
göndericisi tarafı
ndan kabul edilmeyen eşya,
j) İ
lgili maddelerinde yazı
lısüreleri dolduktan sonra beyan hak sahibine ya da
Türkiye'deki temsilcisine yapı
lacak yazı
lı tebligata karşı
n, altmı
ş gün içinde
bulunduğu yerden kaldı
rı
lmayan gümrük gözetimi altı
nda bulunan yerlere konulmuş
transit eşyası
,
k) İ
lgili maddelerine göre kanuni bekleme süreleri bulunup bulunmadı
ğı
na
bakı
lmaksı
zı
n, çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan veya
saklanmasımasraflıve külfetli olan eşya,

l) 237 nci maddesinin 3 üncü fı
krası
na göre el konulan eşya,
2. 07/01/1932 tarihli ve 1918 sayı
lıKaçakçı
lı
ğı
n Men ve Takibine Dair Kanun ile
20/01/1993 tarihli ve 3864 sayı
lıKaçakçı
lı
ğı
n Men ve Takibine Dair Kanuna Göre
Kaçak ve Kaçak Zannıile Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşı
ma Vası
taları
nı
n
Tasfiyesi Hakkı
ndaki Kanun hükümleri uyarı
nca tasfiye edilebilecek duruma gelen
eşya;
178 inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir.
Bu maddeye göre tasfiyelik hale gelen eşyanı
n tespit ve tahakkuk belgeleri otuz
gün içinde Tasfiye İ
daresine intikal ettirilir. Tasfiye İ
daresi de, tasfiyeye konu eşyayı
otuz gün içinde teslim almakla mükelleftir.
Madde 178 - 177 nci maddede belirtilen eşya;
a) İ
hale yoluyla satı
şsuretiyle,
b) Yeniden ihraç amaçlısatı
şsuretiyle,
c) Perakende satı
lmak suretiyle,
d) Kamu kuruluşlarıile özel kanunla kurulmuşvakı
f ve derneklere tahsis edilmek
suretiyle,
e) İ
mha suretiyle,
Tasfiyeye tabi tutulur.
Tasfiyeye ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlı
ğıile Gümrük Müsteşarlı
ğı
nı
n bağlı
olduğu Bakanlı
kça müştereken hazı
rlanacak bir tüzükle belirlenir.
Madde 179 - 1. 178 inci maddenin (a) bendine göre ihaleye çı
karı
lan eşyanı
n
beyan sahibi, ihale ilanı
nı
n yayı
mlandı
ğıtarihe kadar, gümrük idaresine başvurarak
söz konusu eşyanı
n serbest dolaşı
ma girişrejimine tabi tutulması
nıisteyebilir.
Ancak, bu talebin kabulü, söz konusu eşyaya ait tüm ithalat vergileri, cezalar ile
ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderlerin beyan sahibi tarafı
ndan
üstlenilmesine bağlı
dı
r.
2. 178 inci maddenin (c) bendine göre tasfiyeye tabi eşya perakende satı
şı
na karar
verildikten sonra, beyan sahibi bu maddenin 1 inci fı
krası
na göre talepte bulunamaz.
3. 177 nci maddenin 1 numaralıbendinin (h) ve (l) alt bentleri ile 2 numaralı
bendinde belirtilen eşya için, 1 inci fı
kra hükümleri uygulanmaz.
Madde 180 - 1. 177 nci maddenin 1 numaralıbendinin (b), (d), (e), (f), (j) ve (k) alt
bentlerinde belirtilen eşyanı
n satı
şbedelinden;
a) Hizmet karşı
lı
ğıalacaklar ve yapı
lmı
şmasraflar,

b) İ
thalat vergileri,
c) Satı
şiçin yapı
lmı
şmasraflar,
d) Para cezaları
,
Ayrı
larak, hak sahiplerine dağı
tı
lı
r.
Satı
şbedeli alacakları
n tamamı
nıkarşı
lamazsa garameten paylaştı
rma yapı
lı
r.
Bu bedellerin dağı
tı
mı
ndan sonra artan para olursa, eşya sahipleri adı
na emanet
hesabı
na alı
nı
r. Emanete alı
ndı
ğıtarihten itibaren bir yı
l içinde alı
nmayan para
Hazineye irat kaydedilir.
2. 177 nci maddenin 2 numaralıbendine göre satı
lan eşyanı
n satı
şbedelinden, bu
maddenin 1 inci fı
krasıhükümlerine göre yapı
lan dağı
tı
mdan sonra artan ve emanete
alı
nan para olduğunda, bu miktar, eşya ile ilgili dava sonucuna göre Hazineye irat
kaydedilir veya sahibine ödenir.
3. 177 nci maddenin 1 numaralıbendinin (a), (c), (g), (h), (ı
) ve (l) alt bentlerinde
belirtilen eşyanı
n satı
şbedelinin 1 inci fı
kra ile 16/05/1984 tarihli ve 3007 sayı
lı
Gümrük Mevzuatı
na Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkı
nda Döner Sermaye Kanunu
hükümlerine göre dağı
tı
mı
ndan sonra artan para, doğrudan Hazineye irat kaydedilir.
DOKUZUNCU KISIM : GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Bİ
Rİ
NCİBÖLÜM : GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DOĞMASI
Madde 181 - 1. İ
thalatta gümrük yükümlülüğü;
a) İ
thalat vergilerine tabi eşyanı
n serbest dolaşı
ma girmesi,
b) İ
thalat vergilerine tabi eşyanı
n ithalat vergilerinden kı
smi muafiyet suretiyle
geçici ithali halinde,
Doğar.
2. Gümrük yükümlülüğü, sözkonusu gümrük beyannamesinin tescil tarihinde
başlar.
3. İ
thalatta gümrük yükümlülüğünde yükümlü, beyan sahibidir. Dolaylıtemsil
durumunda, hesabı
na gümrük beyanı
nda bulunulan kişi de yükümlüdür.
1 inci fı
krada belirtilen rejimlerden biri için bulunulan beyanda kullanı
lan veriler,
kanunen alı
nmasıgereken vergilerin tamamen veya kı
smen tahsil edilememesine
sebep olduğu takdirde, beyanı
n yapı
labilmesi için bu verileri veren ve bu verilerin
yanlı
ş olduğunu bilen veya normal olarak bilmesi gereken kişiler de gümrük
vergilerinden sorumludur.

Madde 182 - 1. İ
thalat vergilerine tabi eşyanı
n, bu Kanuna aykı
rışekilde Türkiye
Gümrük Bölgesine girmesi ya da bir serbest bölgede bulunan ithalat vergilerine tabi
eşyanı
n, bu Kanuna aykı
rıolarak Gümrük Bölgesinin başka bir yerine gitmesi
hallerinde, gümrük yükümlülüğü doğar.
2. Gümrük yükümlülüğü, eşyanı
n Türkiye Gümrük Bölgesine bu Kanuna aykı
rı
olarak girişi tarihinde başlar.
3. Bu Kanun hükümlerine göre;
a) Eşyanı
n kanuna aykı
rıolarak girişini gerçekleştiren kişiler,
b) Eşyanı
n kanuna aykı
rıgirişine iştirak eden ve girişin kanuna aykı
rıolduğunu
bilen veya normal olarak bilmesi gereken kişiler,
c) Sözkonusu eşyayıelde eden veya elinde bulunduran ve bu eşyayıelde ettiği
veya aldı
ğısı
rada eşyanı
n kanuna aykı
rıolarak girdiğini bilen veya normal olarak
bilmesi gereken kişiler,
Gümrük vergilerinden sorumludurlar.
Madde 183 - 1. Gümrük gözetimi altı
ndaki ithalat vergilerine tabi eşyanı
n, kanuna
aykı
rıolarak gümrük gözetimi dı
şı
na çı
karı
lmasıhalinde gümrük yükümlülüğü doğar.
2. Gümrük yükümlülüğü, eşyanı
n gümrük gözetiminden çı
karı
ldı
ğıtarihte doğar.
3. Bu Kanun hükümlerine göre;
a) Eşyayıgümrük gözetiminden çı
karan kişiler,
b) Bu çı
karma işine iştirak eden ve eşyanı
n gümrük gözetiminden çı
karı
ldı
ğı
nı
bilen veya normal olarak bilmesi gereken kişiler,
c) Sözkonusu eşyayıelde eden veya elinde bulunduran ve bu eşyayıelde ettiği
veya aldı
ğısı
rada gümrük gözetiminden çı
karı
ldı
ğı
nıbilen veya normal olarak bilmesi
gereken kişiler,
d) Eşyanı
n geçici depolanması
nda veya tabi tutulmuşolduğu gümrük rejiminin
kullanı
lması
ndan doğan yükümlülükleri yerine getirmesi gereken kişiler,
Gümrük vergilerinden sorumludurlar.
Madde 184 - 1. 183 üncü maddede belirtilen haller dı
şı
nda;
a) İ
thalat vergilerine tabi eşyanı
n geçici depolanması
ndan veya tabi tutulmuş
olduğu gümrük rejiminin uygulanması
ndan doğan yükümlülüklerden birinin yerine
getirilememesi,
b) Eşyanı
n sözkonusu gümrük rejimine tabi tutulması
na veya nihai kullanı
mı
nedeniyle indirimli yahut sı
fı
r ithalat vergi oranıuygulanması
na ilişkin koşullardan

birine uyulmamasıhallerinde ve bu fiillerin geçici depolamanı
n veya ilgili gümrük
rejiminin yanlı
şuygulanmasısonucunu yarattı
ğı
nı
n tespit edilmesi durumunda, ithalat
nedeniyle gümrük yükümlülüğü başlar.
2. Gümrük yükümlülüğü;
a) 1 inci fı
kranı
n (a) bendinde belirtilen hükmün yerine getirilmemesinin bir gümrük
yükümlülüğü doğurmasıhalinde, bu tarihte,
b) Eşyanı
n sözkonusu gümrük rejimine tabi tutulması
na veya özel amaçlıkullanı
mı
nedeniyle indirimli ya da sı
fı
r ithalat vergi oranıuygulanması
na ilişkin bir koşula
uyulmadı
ğı
nı
n sonradan tespiti halinde, ilgili rejime tabi tutulduğu tarihte,
Başlar.
3. Yükümlü, ithalat vergilerine tabi eşyanı
n geçici depolanması
ndan veya tabi
tutulduğu gümrük rejiminin uygulanması
ndan doğan yükümlülükleri yerine getirmesi
gereken kişi ya da söz konusu rejime tabi tutulmasıiçin konulmuşkoşullara uyması
gereken kişidir.
Madde 185 - 1. Serbest bölgelerde bulunan ithalat vergilerine tabi eşyanı
n, bu
Kanuna aykı
rıolarak tüketilmesi veya kullanı
lmasıhalinde gümrük yükümlülüğü
doğar.
Eşyanı
n kaybolmasıve bu kaybı
n kanı
tlanamamasıhalinde, eşya serbest bölgede
tüketilmişveya kullanı
lmı
şsayı
lı
r.
2. Gümrük yükümlülüğü, serbest bölgede bulunan eşyanı
n bu Kanuna aykı
rı
olarak tüketildiği veya ilk kez kullanı
ldı
ğıtarihte başlar.
3. Yükümlü, eşyayıtüketen veya kullanan, buna iştirak eden ve tüketimin veya
kullanı
mı
n bu Kanuna aykı
rıolduğunu bilen veya normal olarak bilmesi gereken
kişilerdir.
Gümrük idarelerinin kaybolan eşyayıserbest bölgede tüketilmişveya kullanı
lmı
ş
saydı
ğıve bu fı
kranı
n uygulanması
na imkan bulunmadı
ğıhallerde, eşyanı
n gümrük
idarelerince bilinen en son kullanı
cı
sı
, gümrük vergilerini ödemekle yükümlü kişidir.
Madde 186 - 1. 182 nci madde ile 184 üncü maddenin 1 inci fı
krası
nı
n (a) bendi
hükümleri saklıkalmak kaydı
yla, yükümlünün;
a) 37 ila 40 ı
ncımadde hükümlerinden,
b) Bir serbest bölgeden Türkiye'ye eşya sokulması
ndan,
c) Eşyanı
n geçici depolanması
ndan,
d) Eşyanı
n tabi tutulduğu gümrük rejiminin kullanı
lması
ndan,

Doğan yükümlülüklerini yerine getirememesinin eşyanı
n tahrip olması
nı
n veya
tekrar yerine konulamamasışeklinde kaybı
nı
n, eşyanı
n özelliklerine bağlıbir
nedenden veya beklenmeyen hal veya mücbir sebepten ya da gümrük idarelerinin
izninden kaynaklandı
ğı
nıkanı
tlamasıhalinde, ithalat nedeniyle gümrük yükümlülüğü
doğmuşsayı
lmaz.
Eşyanı
n tekrar yerine konulamaz şekilde kaybı
, bunun kullanı
lamaz hale gelmiş
olması
nıifade eder. Gümrük idarelerinin izninden kaynaklanmayan hallerde, eşyanı
n
telef olmasıveya kaybı
, idarenin taraf olduğu mahkeme kararıile kanı
tlanı
r.
Ancak;
a) Suçüstü şeklindeki hı
rsı
zlı
klar, hazı
rlı
k tahkikatı üzerine Cumhuriyet
Savcı
lı
ğı
nca verilen belge ile,
b) Hasar, telef veya kayı
p herkesçe bilinen ve duyulan başka olaylar yüzünden
olmuşsa o yerin en büyük mülki idare amiri tarafı
ndan verilecek belge ile,
Kanı
tlanı
r.
2. Nihai kullanı
mınedeniyle indirimli veya sı
fı
r ithalat vergi oranı
ndan yararlanarak
serbest dolaşı
ma giren eşyanı
n, gümrük idarelerinin izni ile ihraç veya yeniden ihraç
edilmesi halinde de ithalat nedeni ile bir gümrük yükümlülüğü doğmuşsayı
lmaz.
Madde 187 - 1. Özel amaçlıkullanı
m nedeni ile indirimli veya sı
fı
r ithalat vergi
oranı
ndan yararlanarak ithal edilen eşya için 186 ncımaddenin 1 inci fı
krasıuyarı
nca,
bir gümrük yükümlülüğünün doğmadı
ğı
nı
n kabulü halinde, söz konusu fı
krada
belirtilen tahribattan kaynaklanan atı
k ve atı
klar serbest dolaşı
mda olmayan eşya
sayı
lı
r.
2. Özel amaçlınihai kullanı
m nedeniyle indirimli veya sı
fı
r ithalat vergi oranı
ndan
yararlanarak serbest dolaşı
ma giren eşya için 183 ve 184 üncü madde uyarı
nca,
gümrük vergileri tahakkuk ettiğinde, serbest dolaşı
ma girişsı
rası
nda ödenen gümrük
vergileri tutarı
, tahakkuk eden gümrük vergileri tutarı
ndan indirilir. Bu hüküm,
gerektiğinde bu tür eşyanı
n tahribi sonucu kalan atı
k ve artı
klar için bir gümrük
yükümlülüğü doğduğunda da uygulanı
r.
Madde 188 - 1. İ
hracat vergilerine tabi eşyanı
n bir gümrük beyannamesi
kapsamı
nda Türkiye Gümrük Bölgesi dı
şı
na ihraç edilmesi halinde, gümrük
yükümlülüğü doğar.
2. Gümrük yükümlülüğü, sözkonusu gümrük beyannamesinin tescili tarihinde
başlar.
3. Yükümlü, beyan sahibidir. Dolaylıtemsil durumunda, hesabı
na beyanda
bulunulan kişi de yükümlüdür.
Madde 189 - 1. İ
hracat vergilerine tabi eşyanı
n gümrük beyanı
nda
bulunulmaksı
zı
n Türkiye Gümrük Bölgesi dı
şı
na çı
kartı
lması halinde gümrük
yükümlülüğü doğar.

2. Gümrük yükümlülüğü, sözkonusu eşyanı
n fiilen Türkiye Gümrük Bölgesi dı
şı
na
çı
ktı
ğıtarihte başlar.
3. Sözkonusu eşyayıTürkiye Gümrük Bölgesi dı
şı
na çı
karan, bu fiile iştirak eden,
beyanda bulunulmasıgerektiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde bulunmayan
kişiler, gümrük vergilerinden sorumludur.
Madde 190 - 1. Eşyanı
n Türkiye Gümrük Bölgesi dı
şı
na ihracat vergilerinden tam
veya kı
smi muafiyete tabi tutularak çı
kması
na ilişkin hükümlere uyulmamasıhalinde,
gümrük yükümlülüğü doğar.
2. a) İ
hracat vergilerinin tam veya kı
smi muafiyete tabi tutularak, Türkiye Gümrük
Bölgesi dı
şı
na gönderilmesine izin verilen eşyanı
n gümrük yükümlülüğü, izin verilen
yerden başka bir varı
şyerine ulaştı
ğıtarihte başlar.
b) Gümrük idarelerinin (a) bendinde belirtilen tarihi tespit edememesi halinde,
eşyanı
n sözkonusu muafiyete hak kazanması
na ilişkin hükümlere uyulduğunu
kanı
tlayan bir belgenin ibrazıiçin rejim hak sahibine süre verilir. Sözkonusu belgenin
ibraz edilememesi halinde, verilen sürenin bittiği tarihte gümrük yükümlülüğü doğar.
3. Yükümlü, beyan sahibidir. Dolaylıtemsil durumunda, hesabı
na beyanda
bulunulan kişi de yükümlüdür.
Madde 191 - İ
thali ve ihracıyasaklama veya kı
sı
tlamaya tabi eşya için de 181 ila
185 ve 188 ila 190 ı
ncımaddelerde belirtilen gümrük yükümlülüğü doğar. Ancak,
sahte paralar ile tı
bbi ve bilimsel amaçlıkullanı
mlarınedeniyle yetkili idareler
tarafı
ndan sı
kıbir şekilde denetlenen ekonomik dolaşı
ma girmeyen narkotik
uyuşturucu ve uyarı
cımaddelerin Türkiye Gümrük Bölgesine kanuna aykı
rıolarak
girmesi halinde, kaçakçı
lı
k ve diğer ceza koyan kanun hükümlerine göre işlem
yapı
lacağı
ndan, gümrük yükümlülüğü doğmaz. Bununla birlikte, cezai hükümler
koyan kanunlar gereğince, gümrük vergilerinin ceza tespitine esas olmasıveya cezai
kovuşturmaları
n gümrük yükümlülüğünün varlı
ğı
na bağlıolmasıhallerinde, gümrük
yükümlülüğü doğmuşsayı
lı
r.
Madde 192 - Aynıgümrük vergilerinin ödenmesinden birden çok yükümlünün
sorumlu olduğu hallerde, bunlar söz konusu vergilerin ödenmesinden müştereken ve
müteselsilen sorumludurlar.
Madde 193 - 1. Bu Kanunla konulmuşaksine hükümler ve 2 nci fı
kra hükümleri
saklıkalmak kaydı
yla, bir eşyaya uygulanacak ithalat veya ihracat vergileri tutarı
, bu
eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihteki vergi oranlarıve diğer
vergilendirme unsurları
na göre belirlenir.
2. Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi kesin olarak tespit etmenin mümkün
olmadı
ğı hallerde, ilgili eşyaya ilişkin vergi oranları ve diğer vergilendirme
unsurları
nı
n uygulanmasıiçin dikkate alı
nacak tarih, gümrük idarelerinin bu eşya için
bir gümrük yükümlülüğü doğduğu sonucuna vardı
klarıtarihtir.
Ancak, gümrük idarelerinin elde ettikleri bilgilerin gümrük yükümlülüğünün daha
önceki bir tarihte doğduğunu tespit etmelerine imkan vermesi halinde, eşyanı
n ithalat

veya ihracat vergileri tutarı
, elde edilen bilgilere göre söz konusu yükümlülüğün
doğduğunun anlaşı
ldı
ğıen eski tarihteki vergi oranlarıve diğer vergilendirme
unsurları
na dayanı
larak tespit edilir.
3. Gümrük yükümlülüğünün doğması
ndan sonra yükümlü tarafı
ndan gümrük
vergileri için ihtilaf yaratı
larak idari yargımercilerine başvurulması ve yargı
kararları
nı
n kı
smen veya tamamen idare lehine kesinleşmesi durumunda, itiraz
edilerek ihtilaf yaratı
lan tarih ile amme alacağı
nı
n kesinleştiği tarih arası
ndaki süre
için kesinleşen kı
sma 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayı
lıAmme Alacakları
nı
n Tahsil
Usulü Hakkı
nda Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammıoranı
nda
gecikme faizi uygulanı
r.
Madde 194 - 1. Türkiye'nin taraf olduğu anlaşma hükümlerine göre dahilde işleme
rejimi altı
nda elde edilen Türk menşeli eşyanı
n anlaşmalara taraf ülkelere ithalinde,
tercihli tarife uygulaması
ndan yararlanması
nı
n, bunları
n bünyelerine giren serbest
dolaşı
mda olmayan eşyanı
n ithalat vergilerinin ödenmesi ve buna ilişkin belgelerin
onaylanmasıkoşuluna bağlıolmasıhalinde, ithalata ilişkin bir gümrük yükümlülüğü
doğar.
2. Bu halde gümrük yükümlülüğü, söz konusu eşyanı
n ihracı
na ilişkin gümrük
beyannamesinin gümrük idaresi tarafı
ndan tescil edildiği tarihte başlar.
3. Yükümlü, beyan sahibidir. Dolaylıtemsil durumunda, hesabı
na beyanda
bulunulan kişi de yükümlüdür.
4. Dahilde işleme rejimine tabi tutulan serbest dolaşı
mda bulunmayan eşyaya
ilişkin ithalat vergileri, ihracata ilişkin beyannamenin tescili tarihindeki vergi oranıve
diğer vergilendirme unsurları
na göre hesaplanı
r.
İ
Kİ
NCİBÖLÜM : GÜMRÜK VERGİ
LERİ
Nİ
N TAHAKKUKU, TEBLİ
ĞİVE
ÖDENMESİ
Madde 195 - 1. Gümrük idaresi tarafı
ndan gerekli bilgiler kullanı
larak tahakkuk
ettirilen gümrük vergileri, Gümrük Vergileri Tahakkukunu İ
zleme Defterine veya
bilgisayara kaydedilir. Bilgisayara kayı
t halinde, bilgisayar çı
ktı
larıGümrük Vergileri
Tahakkukunu İ
zleme Defteri yerine geçer.
Ancak;
a) Geçici bir anti - damping vergisi veya fark giderici vergi uygulandı
ğı
,
b) Kanunen alı
nmasıgereken vergi tutarı
nı
n, bir bağlayı
cıtarife ve menş
e bilgisine
istinaden belirlenen tutarlardan yüksek olduğu,
c) Vergi tutarı
nı
n Bakanlar Kurulu tarafı
ndan belirlenen seviyenin altı
nda kaldı
ğı
,
Hallerde, hesaplanan vergiler Gümrük Vergileri Tahakkukunu İ
zleme Defterine
kaydedilmekle birlikte, bunları
n özel durumu defterde belirtilir.

2. Gümrük Vergilerinin Tahakkukunu İ
zleme Defterinin şekli ile bu defterin
tutulması
na ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlı
kça belirlenir.
Madde 196 - Gerekli teminatı
n sağlanmasışartı
yla, belirli aralı
klarla ve aynıkişiye
teslim edilen aynıcins eşyanı
n gümrük vergileri otuz günü geçmeyecek şekilde
belirlenecek bir süre içinde tahakkuk ettirilerek Gümrük Vergilerinin Tahakkukunu
İ
zleme Defterine kaydedilebilir.
Madde 197 - 1. Gümrük vergileri, tahakkukundan hemen sonra beyanname veya
beyanname yerine geçen belge üzerinde yükümlüye tebliğedilir.
2. Yapı
lan denetlemeler sonucunda hiç alı
nmadı
ğıveya noksan alı
ndı
ğıbelirlenen
veya 1 inci fı
krada belirtilen şekilde tebliğ edilemeyen gümrük vergilerine ilişkin
tebligat, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yı
l içinde yapı
lı
r. Şu
kadar ki, gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili olarak dava açı
lmasızaman
aşı
mı
nıdurdurur.
3. Yükümlü tarafı
ndan gümrük beyannamesinde gösterilen vergi tutarıile gümrük
idaresince hesaplanan vergi tutarı
nı
n eşit olmasıhalinde, gümrük idarelerinin eşyayı
teslim etmesi, gümrük vergilerinin yükümlüye tebliği yerine geçer.
4. Gümrük vergileri alacakları
, ceza uygulaması
nıgerektiren bir fiile ilişkin olması
ve suçun zamanaşı
mı
nı
n daha uzun bulunmasıhalinde, bu alacaklar Türk Ceza
Kanunundaki dava ve ceza zamanaşı
mısüreleri içerisinde kovuşturulup tahsil edilir.
Madde 198 - 1. 69 uncu madde hükümleri saklıkalmak kaydı
yla, yapı
lan kontrol
ve denetlemeler sonucunda hiç alı
nmadı
ğıveya noksan alı
ndı
ğıbelirlenen gümrük
vergileri ile işlemleri daha sonra yapı
lmak üzere teslim edilen eşyaya ilişkin gümrük
vergilerinin, yükümlüye tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde ödenmesi
zorunludur.
Bununla birlikte, bu sürelerin bittiği tarihten itibaren ilgilinin yazı
lıistemde
bulunmasıve teminat alı
nmasıkoşuluyla bu süre otuz gün daha uzatı
labilir. Bu süre
uzatı
mıbir beyanname kapsamıeşyanı
n her bir kalemi için ayrıayrıda yapı
labilir.
Uzatı
lan süre için 6183 sayı
lıAmme Alacakları
nı
n Tahsil Usulü Hakkı
nda Kanun
hükümlerine göre gecikme zammıoranı
nda faiz alı
nı
r.
2. İ
darenin yürüttüğü işlemlerin gecikmesi nedeniyle veya adli mercilerce ya da
eşyanı
n ithaline veya ihracı
na ilişkin olarak resmi mercilerce yürütülen herhangi bir
işlem nedeniyle geçecek süreler ödeme süresini durdurur.
3. Yükümlü, vergi tutarı
nı
n tamamı
nıveya bir kı
smı
nıverilen sürenin bitimini
beklemeksizin ödeyebilir.
Madde 199 - Basitleştirilmişusule göre tescil edilen bir beyannamede eksik
bulunan bilgi veya belgenin tamamlanmasıiçin gümrük idaresi tarafı
ndan verilen süre
içinde bu eksikliklerin tamamlanmamasıhalinde, söz konusu beyanname kapsamı
eşyanı
n ödenmesi gereken vergileri ertelenmez.

Madde 200 - 1. Gümrük vergileri Türk Lirasıolarak ödenir. Bu ödeme 6183 sayı
lı
Amme Alacakları
nı
n Tahsil Usulü Hakkı
nda Kanunda öngörülen usullere göre yapı
lı
r.
2. Gümrük vergileri, yetki verilen bankalar aracı
lı
ğı
yla da tahsil edilebilir.
Madde 201 - Süresi içinde ödenmeyen kesinleşmişgümrük vergileri hakkı
nda
6183 sayı
lıAmme Alacakları
nı
n Tahsil Usulü Hakkı
nda Kanun hükümleri uygulanı
r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : TEMİ
NAT
Madde 202 - 1. Gümrük mevzuatıuyarı
nca, gümrük idarelerinin gümrük
vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesini gerekli görmeleri
halinde, bu teminat yükümlü veya yükümlü olmasımuhtemel kişi tarafı
ndan verilir.
2. Gümrük idareleri, teminat vermesi istenen kişinin yerine başka bir kişinin de
teminat vermesini kabul edebilir.
3. Genel ve katma bütçeye dahil kamu kuruluşları
nı
n, belediyelerin, sermayesinin
tamamıDevlete ait olan kamu iktisadi kuruluşları
nı
n ve Türkiye'deki yabancımisyon
şeflerinin verecekleri garanti mektupları
nıteminat olarak kabule Müsteşarlı
k yetkilidir.
4. Teminat aranmayacak ve kı
smi teminat uygulanacak halleri belirlemeye
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Madde 203 - 202 nci maddenin 1 inci veya 3 üncü fı
krası
nda belirtilen kişilerin
talebi üzerine, gümrük idareleri, bir gümrük yükümlülüğünü gerektiren veya
gerektirebilecek iki veya daha fazla işlemi kapsamak üzere toplu teminat verilmesine
izin verirler.
Madde 204 - 1. Teminat tutarı
, teminata konu gümrük vergileri tutarı
nı
n kesin
olarak tespiti halinde bu miktar, diğer hallerde ise tahakkuk edilen veya edilebilecek
gümrük vergilerinin en yüksek tutarı
na eşit düzeyde saptanı
r.
Zaman içinde değişkenlik gösteren gümrük vergileri için verilen toplu teminat
tutarları
, sözkonusu gümrük vergilerini her zaman karşı
layabilecek biçimde belirlenir.
2. Götürü teminat alı
nması
na ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Madde 205 - Gümrük vergileri için kabul edilecek teminatlar ile bunları
n
değerlendirilmesi 6183 sayı
lıAmme Alacakları
nı
n Tahsil Usulü Hakkı
nda Kanun
hükümlerine tabidir. Yabancıparaları
n T.C. Merkez Bankasıefektif alı
ş kuru
üzerinden hesaplanan değeri üzerinden teminat olarak kabulüne Müsteşarlı
k
yetkilidir.
Madde 206 - 1. Teminatı
n zaman içinde değerini yitirmesi veya yetersiz kalması
halinde, ilgili gümrük idaresi ek teminat verilmesini veya ilk teminatı
n yeni bir teminat
ile değiştirilmesini isteyebilir.
2. Teminatı
n alı
nması
nıgerektiren gümrük yükümlülüğü sona erdiğinde teminat
çözülür.

3. Gümrük yükümlülüğü kı
smen sona erdiğinde, ilgilinin talebi üzerine verilmiş
teminat kı
smen çözülür. Ancak, söz konusu teminatı
n kı
smen çözülmeye uygun
olmasıgerekir.
Madde 207 - Nakdi teminat dı
şı
nda, bu Kanuna göre;
a) Tahakkuk ettirilip tahsili gereken gümrük vergileri için verilen teminatı
n kabulü
tarihinden itibaren,
b) Bir şartlımuafiyet düzenlemesine ve ekonomik etkili gümrük rejimine tabi tutulan
eşyanı
n ilgili rejimin öngördüğü hükümlere uyulmamasınedeniyle bir gümrük
yükümlülüğü doğmasıhalinde, buna ilişkin teminatı
n kabulü tarihinden itibaren,
Başlamak üzere, 6183 sayı
lıAmme Alacakları
nı
n Tahsil Usulü Hakkı
nda Kanun
hükümlerine göre belirlenen gecikme zammıoranı
nda faiz tahsil edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SONA ERMESİ
Madde 208 - 6183 sayı
lıAmme Alacakları
nı
n Tahsil Usulü Hakkı
nda Kanun
hükümleri saklıkalmak üzere, gümrük yükümlülüğü;
a) Vergilerin ödenmesi,
b) Vergilerin kaldı
rı
lması
na karar verilmesi,
c) Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi,
d) Eşyanı
n bir gümrük rejimi kapsamı
nda tesliminden önce zapt ve müsadere
edilmesi veya imha edilmesi, 164 üncü madde uyarı
nca imha veya terk edilmesi,
doğal özellikleri veya beklenmeyen haller yahut mücbir sebep nedeniyle telef veya
kaybı
,
e) 182 nci madde uyarı
nca gümrük yükümlülüğü doğan eşyanı
n kanuna aykı
rı
girişi nedeniyle müsadere edilmesi,
Hallerinde sona erer.
Madde 209 - 194 üncü maddenin 1 inci fı
krasıuyarı
nca doğan gümrük
yükümlülüğü, bu işlemlerin iptal edilmesiyle ortadan kalkar.
BEŞİ
NCİBÖLÜM : VERGİ
LERİ
N GERİVERİ
LMESİVEYA KALDIRILMASI
Madde 210 - Bu Kanunda geçen;
a) "Geri verme" deyimi, ödenmişolan gümrük vergilerinin tamamen veya kı
smen
geri ödenmesi,
b) "Kaldı
rma" deyimi, henüz ödenmemişolan gümrük vergilerinin tamamen veya
kı
smen alı
nmaması
na karar verilmesi,

Anlamı
na gelir.
Madde 211 - 1. Kanunen ödenmemeleri gerektiği halde ödenmişolduğu belirlenen
gümrük vergileri geri verilir. Kanunen tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği halde
tahakkuk ettirilen gümrük vergileri kaldı
rı
lı
r.
Ancak, kanunen ödenmemesi veya tahakkuk ettirilmemesi gereken gümrük
vergileri ilgili kişinin kasten yaptı
ğıbir tahrifat sonucunda ödenmişveya tahakkuk
ettirilmişse, bu vergilerin geri verilmesine veya kaldı
rı
lması
na ilişkin talepler kabul
edilmez.
2. Kanunen ödenmemeleri gereken gümrük vergileri, söz konusu vergilerin
yükümlüye tebliğedilmesi ve ilgilinin üç yı
l içinde gümrük idaresine müracaatıüzerine
geri verilir veya kaldı
rı
lı
r.
Kontrol ve denetleme sonucunda, geri verme veya kaldı
rma hallerinden birinin
tespiti durumunda, aynısüre içinde geri verme veya kaldı
rma işlemi doğrudan yapı
lı
r.
Bu süre mücbir sebep veya beklenmeyen hallerde uzatı
labilir.
Madde 212 - Bir gümrük beyannamesine dayanı
larak ödenmişolan gümrük
vergileri bu beyannamenin iptal edilmesi üzerine ilgilinin talebiyle geri verilir. Bu
istemin, gümrük beyannamesinin iptal edilmesi amacı
yla müracaatta bulunulmasıiçin
öngörülen süreler içerisinde yapı
lmasıgerekir.
Madde 213 - 1. Beyannamenin tescili tarihi itibariyle, kusurlu veya ithallerine esas
teşkil eden sözleşme hükümlerine aykı
rıoldukları
ndan bahisle, ithalatçıtarafı
ndan
kabul edilmeyen eşyaya ilişkin ithalat vergileri geri verilir veya kaldı
rı
lı
r. Kusurlu
eşyaya, teslimden önce hasar gören eşya da dahildir.
2. Bu tür eşyaya ilişkin ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldı
rı
lması
, kusurlu
veya sözleşme hükümlerine aykı
rıoldukları
nı
n tespiti için gerekli olan ilk kullanı
m
dı
şı
nda eşyanı
n kullanı
lmamı
şolmasıve eşyanı
n Türkiye Gümrük Bölgesi dı
şı
na
ihraç edilmesi koşulları
na bağlı
dı
r.
Gümrük idareleri, ilgilinin talebi üzerine, eşyanı
n ihracıyerine; imhası
na, yeniden
ihraç amacı
yla transit veya gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
na veya serbest
bölgeye konulması
na izin verirler. Sözkonusu işlem veya kullanı
mlardan birine tabi
tutulan eşya, serbest dolaşı
mda olmayan eşya olarak değerlendirilir.
3. Gümrük beyanı
ndan önce denenmek üzere geçici olarak teslim edilen eşyanı
n
vergileri, eşyanı
n kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykı
rıolduğu hususları
nı
n
deneme sı
rası
nda anlaşı
lamadı
ğıkanı
tlanmadı
kça geri verilmez veya kaldı
rı
lmaz.
4. Bu madde uyarı
nca geri verilecek veya kaldı
rı
lacak gümrük vergileri için
vergilerin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren bir yı
l içerisinde gümrük idaresine
müracaat edilmesi gerekir. Mücbir sebebin tespiti halinde bu süre Müsteşarlı
kça
uzatı
lı
r.

Madde 214 - Gümrük vergileri 211, 212 ve 213 üncü maddelerde belirtilen haller
dı
şı
nda, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararasıanlaşma hükümleri çerçevesinde,
Bakanlar Kurulu tarafı
ndan belirlenecek hallerde geri verilir veya kaldı
rı
lı
r.
Bu maddede belirlenen geri verme ve kaldı
rma işlemleri, gümrük vergilerinin
yükümlüye tebliği tarihinden itibaren bir yı
l içinde ilgili gümrük idaresine başvurulması
üzerine yapı
lı
r.
Ancak, mücbir sebebin tespiti halinde, bu sürenin aşı
lması
na Müsteşarlı
kça izin
verilir.
Madde 215 - Geri verme veya kaldı
rma işlemine tabi olmayacak gümrük vergileri
miktarıBakanlar Kurulu Kararıile belirlenir.
Madde 216 - Yetkili idareler tarafı
ndan, gümrük vergileri ile bunları
n ödenmelerine
bağlıolarak tahsil edilmişgecikme faizinin veya gecikme zammı
nı
n geri verilmesinde
idarece faiz ödenmez. Ancak, geri verme kararı
nı
n alı
ndı
ğıtarihten itibaren üç ay
içerisinde idarece sözkonusu kararı
n uygulanmamasıhalinde, ilgilinin talebi üzerine,
üç aylı
k sürenin bitiminden itibaren faiz ödenir. Bu faiz, 6183 sayı
lıAmme
Alacakları
nı
n Tahsil Usulü Hakkı
nda Kanunun tecil faizine ilişkin hükümlerine göre
hesaplanı
r.
Madde 217 - Gümrük vergilerinin hatalıolarak kaldı
rı
lmasıveya geri verilmesi
halinde, başlangı
çta tahakkuk eden vergiler ile 216 ncımadde uyarı
nca ödenmiş
faizler yeniden tahsil edilir. Tahsil edilmeyen miktarlar tebliğtarihinden itibaren on
gün içinde ödenir. Bu süre içinde ödenmeyenler için 6183 sayı
lıAmme Alacakları
nı
n
Tahsil Usulü Hakkı
nda Kanun hükümlerine göre işlem yapı
lı
r.
ONUNCU KISIM : Dİ
ĞER HÜKÜMLER
Bİ
Rİ
NCİ BÖLÜM
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

:

Lİ
MAN

VE

ANTREPO

İ
ŞLETMELERİ
Nİ
N

Madde 218 - 1. Türkiye ile diğer ülkeler arası
nda demiryolu dahil kara, deniz ve
hava yoluyla yapı
lan eşya ve yolcu taşı
maları
nda yararlanı
lan istasyon, deniz ve
hava limanları
nıişleten kuruluşlar ile posta idareleri, bu Kanun hükümlerine göre
gerekli gümrük gözetim ve denetim işlemlerinin yapı
lması
nısağlamak üzere; yolcu
salonları
, geçici depolama yerleri, antrepolar ile görevli gümrük ve gümrük muhafaza
idarelerinin çalı
şmaları
na elverişli ve yeterli bürolar ve gözetleme kuleleri tesis etmek;
buraları
n aydı
nlatma, ı
sı
tma ve temizlik ihtiyaçları
nıkarşı
lamak; demirbaşeşya ile
telefon ve diğer teknik donanı
mları
nıbedelsiz olarak sağlamak; limanlarda ve gümrük
kapı
ları
nda gümrük gözetimine tabi eşya ve kişiler ile diğerlerinin birbirine
karı
şması
nıönlemeye yönelik her türlü fiziki yapı
ları
n sağlanmasıkonusunda
Gümrük Müsteşarlı
ğı
nı
n isteklerini yerine getirmek zorundadı
rlar.
2. Posta idareleri, 1 inci fı
krada sayı
lanları
n yanısı
ra posta kolilerinin muayene ve
tahlili için gerekli ölçü aletleri ve diğer donanı
mlarısağlamakla yükümlüdür.
Madde 219 - 1. Antrepo işleticileri buralardaki eşyanı
n güvenliği ve hizmetlerin
çabuk görülmesi bakı
mı
ndan, zaman içerisinde Müsteş
arlı
kça gerekli görülecek ek

donanı
mları ve değişiklikleri yapmak ve ileri teknolojinin gerektirdiği araçları
sağlamak zorundadı
rlar.
2.a) Özel antrepo işleticileri, buralarda görevlendirilmesini istedikleri gümrük veya
gümrük muhafaza memurları
na ödenecek olan ve miktarıMüsteşarlı
kça belirlenecek
fazla çalı
şma ücretlerini ve yollukları
nıpeşin olarak gümrük veznesine ödemekle
yükümlüdürler.
b) Doğrudan doğruya belirli bir özel veya genel antrepo ile ilgili gümrük işlemlerini
yerine getirmek üzere kurulan gümrük ve gümrük muhafaza idarelerinde görevli
memurları
n Devlet tarafı
ndan belirlenen maaş, fazla çalı
şma ücreti ve diğer tahsisat
tutarları
, antrepo işleticileri tarafı
ndan her ay peşin olarak gümrük veznesine
yatı
rı
lmak zorundadı
r.
c) Posta idarelerinde yapı
lacak gümrük denetimleri ve gümrük işlemleri nedeniyle
gümrük memurları
na ödenecek olan ve Müsteşarlı
kça belirlenen fazla çalı
şma
ücretleri, posta idareleri tarafı
ndan gümrük veznesine yatı
rı
lı
r.
İ
Kİ
NCİBÖLÜM : ÇALIŞMA ZAMANLARI, GÜMRÜK PERSONELİ
Nİ
N KIYAFETİ
VE GÜMRÜK BAYRAĞI
Bİ
Rİ
NCİAYIRIM : ÇALIŞMA ZAMANI VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
Madde 220 - Gümrük idarelerinde normal çalı
şma saatleri; iklim, mevsim ve
bölgenin ekonomik durumu ve ihtiyaçlarıgözönünde bulundurularak Müsteşarlı
kça
belirlenir.
35 inci madde hükümleri saklıkalmak üzere, gece ve gündüzün her saatinde yolcu
ve yük alı
p verme işleri yapı
lan veya taşı
tları
n gelişve gidişleri normal çalı
şma
saatlerine uymayan kara hudut kapı
ları
, demiryolu istasyonlarıile deniz ve hava
limanları
ndaki gümrük idareleri devamlısurette açı
k bulundurulur. Buralarda görevli
memurları
n çalı
şma saatleri, araları
nda nöbet esası
na göre düzenlenir.
Madde 221 - (Değişik madde: 14/07/2004 - 5217 S.K./22.mad) *1* *2*
1. Yolcuları
n ve taşı
t araçları
nı
n girişve çı
kı
şları
na ait işlem dı
şı
nda, yükleme ve
boşaltma ile her türlü gümrük işlemlerinin normal çalı
şma saatleri içinde yapı
lması
gerekir.
Ancak, bu saatler dı
şı
nda veya tatil zamanları
nda hizmet talebinde
bulunulduğunda, yazı
lıolarak yapı
lacak bu talep, işin yapı
lacağıgümrük idarelerince
yerinde görülürse, gerekli önlemler alı
nmak ve çalı
şacak personelin fazla çalı
şma
ücreti ve varsa kanunî yolluklarıkarşı
lı
ğıtutarlar, talep sahipleri tarafı
ndan ilgili
saymanlı
k hesabı
na yatı
rı
lmak koşuluyla kabul edilir. Memurlar (gümrüklerdeki
sorumlu saymanlı
k ve TASİ
Şpersoneli dahil) bu suretle kendilerine verilecek işleri
yapmakla görevlidirler. Başmüdür, müdür veya vekilleri normal çalı
şma saatleri
dı
şı
nda verilecek hizmetleri düzenler ve kontrol ederler.

2. Normal çalı
şma saatleri içinde veya dı
şı
nda olduğuna bakı
lmaksı
zı
n, çalı
şma
ücretinin yatı
rı
lmasıhalinde, özel kurye taşı
macı
lı
ğıgümrük hizmeti ile özel yolcu
servisi taleplerinin yetkili gümrük idarelerince karşı
lanmasımümkündür.
3. Bu şekilde tahsil edilen fazla çalı
şma ücretleri tutarı
nı
n % 50'si ile varsa kanunî
yollukları
nı
n tamamıhak sahibi personele ödenir. Fazla çalı
şma ücreti olarak yatı
rı
lan
tutarları
n geriye kalan % 50'si ise bütçeye gelir kaydedilir. Ayrı
ca, gümrük idaresinin
ihtiyaçları
nda kullanı
lmak üzere Kurum bütçesine gerekli ödenek konulur.
4. İ
lgililerden tahsil edilecek çalı
şma ücretlerinin miktarı
, dağı
tı
mıve tahsiline ilişkin
usul ve esaslar Müsteşarlı
ğı
n bağlıolduğu Bakanlı
kça çı
karı
lacak yönetmelikle
belirlenir.
Madde 222 - (Değişik madde: 14/07/2004 - 5217 S.K./22.mad) *1* *2* Gümrük
Müsteşarlı
ğımerkez ve taşra teşkilâtıkadroları
nda fiilen çalı
şan memurlar ile
sözleşmeli personele, en yüksek Devlet memuru aylı
ğı
nı
n (ek gösterge dahil) %
200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yapı
lı
r. Ek ödemenin miktarıile esas ve usulleri;
görev yapı
lan birim ve işhacmi, görevin önem ve güçlüğü, çalı
şma süresi, personelin
sı
nı
fı
, kadro unvanıve derecesi, atanma usulü ile personele aylı
k ve özlük hakları
dı
şı
nda ilgili mevzuatı
na göre yapı
lan diğer ilave ödemeler gibi kriterler dikkate
alı
narak Maliye Bakanlı
ğı
nı
n uygun görüşü üzerine Gümrük Müsteşarlı
ğı
nı
n bağlı
olduğu Bakan tarafı
ndan belirlenir. Bu ödemede 657 sayı
lıKanunun aylı
klara ilişkin
hükümleri uygulanı
r ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve
kesinti yapı
lmaz.
İ
Kİ
NCİAYIRIM : GÜMRÜK PERSONELİ
Nİ
N KIYAFETİVE GÜMRÜK BAYRAĞI
Madde 223 - 1. Gümrük muhafaza bölge ve kı
sı
m amirleri, memurları
; yolcu
veya işsahipleriyle doğrudan temas halinde olan gümrük memurlarıresmi kı
yafet
giymek zorundadı
r.
Resmi kı
yafetlerin ve bunlara takı
lacak kokart, isim plaketleri ve diğer işaretlerin
şekli Müsteşarlı
kça belirlenir.
2. Başmüdür ve başmüdür yardı
mcı
larıile Müsteşarlı
k merkez teşkilatı
nda çalı
şan
personel 1 inci fı
kra hükmünün dı
şı
ndadı
r.
Madde 224 - Günün her saatinde hizmet veren gümrük kapı
ları
nda gümrük
bayrağısürekli olarak çekili kalı
r. Diğer gümrük binaları
nda ise yalnı
z kanuni çalı
şma
saatlerinde gümrük bayrağıçekilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : GÜMRÜKLERDE İ
ŞTAKİ
BİVE GÜMRÜK MÜŞAVİ
RLERİ
Madde 225 - 1. Eşyanı
n gümrükçe onaylanmı
şbir işlem veya kullanı
ma tabi
tutulması
na ilişkin faaliyetler, 5 inci madde hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile
bunları
n adı
na hareket edenler tarafı
ndan doğrudan temsil yoluyla veya gümrük
müşavirleri tarafı
ndan dolaylıtemsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandı
rı
lı
r.

2. Devlet, belediye, il özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin amir ve
memurları
, özel hukuk tüzel kişilerinin kendilerini temsile yetkili personeli, tüm gümrük
işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilirler.
Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluştemsilcileri, taşı
dı
kları
eşyanı
n sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilirler.
Madde 226 - 1. Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek
sonuçlandı
rabilirler.
2. Gümrük müşavir yardı
mcı
larıbir gümrük müşavirinin yanı
nda çalı
şı
r ve onun
adı
na gümrük idarelerinde iş takip edebilirler. Gümrük müşavir yardı
mcı
ları
nı
n
gümrüklerde iş takibine ilişkin sı
nı
rlandı
rmalar yapmaya Gümrük Müsteşarlı
ğı
yetkilidir.
Madde 227 - 1. Gümrük müş
avir yardı
mcı
sıolabilecek kişilerin aşağı
da belirtilen
koşullara sahip olmalarıgerekir:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıolmak,
b) Medeni haklarıkullanma ehliyetine sahip bulunmak,
c) Kamu hakları
ndan mahrum bulunmamak,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramı
şolsalar dahi, ağı
r hapis veya beş
yı
ldan fazla hapis ya da kaçakçı
lı
k, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hı
rsı
zlı
k,
dolandı
rı
cı
lı
k, sahtecilik, inancıkötüye kullanma, dolanlıiflas, yalan yere şahadet, suç
tasnii, iftira gibi yüz kı
zartı
cısuçlar ile resmi ihale ve alı
m satı
mlara fesat karı
ştı
rma
veya Devlet sı
rları
nıaçı
ğa vurma, vergi kaçakçı
lı
ğıveya vergi kaçakçı
lı
ğı
na teşebbüs
suçları
ndan dolayıhüküm giymişbulunmamak,
e) Ceza veya disiplin soruşturmasısonucunda memuriyetten çı
karı
lmı
şolmamak,
f) i) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacı
lı
k, kamu yönetimi, siyasal
bilgiler ve endüstri mühendisliği dalları
nda eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan
veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmişyabancıyüksek öğretim
kurumları
ndan enaz lisans seviyesinde mezun olmak,
ii) Diğer öğretim kurumları
ndan lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt
bendinde belirtilen bilim dalları
ndan lisans üstü seviyede diploma almı
şolmak ya da
ön lisans eğitimi veren gümrük, dı
şticaret ve Avrupa Birliği konuları
nda uzmanlı
k
programıolan meslek yüksek okulları
ndan mezun olmak,
g) Staj amacı
yla bir gümrük müşavirinin yanı
nda üç yı
l çalı
şmı
şolmak,
h) Yapı
lan gümrük mevzuatıve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları
kapsayan sı
navda başarı
lıolmak.

2. a) Gümrük idaresinde en az onbeşyı
l çalı
şı
p da görevlerinden istifa ederek veya
emekli olarak ayrı
lan memurlardan 1 inci fı
kradaki koş
ullarıtaşı
yanlar, staj koşulu
aranmaksı
zı
n gümrük müşavir yardı
mcı
sısı
navı
na girebilirler.
b) Gümrük idaresinde en az onbeşyı
l çalı
şı
p da bunun üç yı
lı
nıgümrük muayene
memuru, gümrük başmemuru ve gümrük müdür yardı
mcı
sı görevlerinde
geçirenlerden, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrı
lan ve 1 inci fı
kradaki
koşullarıtaşı
yanlar sı
nav ve staj koşulu aranmaksı
zı
n gümrük müşavir yardı
mcı
sı
olabilirler.
3. Yukarı
da belirtilen koşullarıyerine getirenlere gerekli müracaat belgelerinin
tamamlanması
ndan itibaren altmı
ş gün içinde Gümrük Müsteşarlı
ğıtarafı
ndan
Gümrük Müşavir Yardı
mcı
lı
ğıİ
zin Belgesi verilir. Gümrük Müşavir yardı
mcı
larıancak
bu izin belgesini aldı
ktan sonra mesleki faaliyette bulunabilirler.
Madde 228 - 1. 227 nci maddenin 1 inci fı
krası
nı
n (f) bendinin (ii) alt bendi hariç
olmak üzere, aynıfı
krada belirtilen koşullarıtaşı
yan ve üç yı
l süre ile gümrük müşavir
yardı
mcı
lı
ğıyaparak, gümrük mevzuatıve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali
konularıkapsayan sı
navda başarı
lıolan kişiler, gümrük müşavirliği yapmaya hak
kazanı
r.
2.a) Gümrük idaresinde on yı
l çalı
şmı
şolup, bunun üç yı
lı
nışube müdürü, gümrük
müdürü, gümrük muhafaza müdürü, gümrük başmüdür yardı
mcı
sıve gümrük
muhafaza başmüdür yardı
mcı
sıgörevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa eden
veya emekliye ayrı
lanlar 227 nci maddenin 1 inci fı
krası
nda belirtilen koşulları
taşı
malarıhalinde, staj koşuluna tabi tutulmaksı
zı
n gümrük müşavirliği sı
navı
na
girebilirler. Bu kişilere, talep halinde sı
nav ve staj koşulu aranmaksı
zı
n Gümrük
Müşavir Yardı
mcı
sıİ
zin Belgesi verilir.
b) Gümrük idaresinde gümrük başmüdürü, gümrük muhafaza başmüdürü, gümrük
uzmanı
, kontrolör, gümrük müfettişi, daire başkanıve daha üst görevlerde enaz on yı
l
çalı
şmı
ş olanlardan, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrı
lanlar, 227 nci
maddenin 1 inci fı
krası
nda belirtilen koş
ullarıtaşı
malarıhalinde, sı
nav ve staj
koşuluna bağlıolmaksı
zı
n gümrük müşaviri olmaya hak kazanı
rlar.
3. 1 inci ve 2 nci fı
kralarda belirtilen koşullarıyerine getirenlere, gerekli müracaat
belgelerinin tamamlanması
ndan itibaren altmı
şgün içinde Müsteşarlı
kça Gümrük
Müşavirliği İ
zin Belgesi verilir. Gümrük müşavirleri ancak bu izin belgesini aldı
ktan
sonra mesleki faaliyette bulunabilirler
Madde 229 - 1. Gümrük müşavirleri tebligat adreslerinde kullanı
lacak çalı
şma
yerlerini, bu yerin bağlıbulunduğu Gümrük Başmüdürlüğüne yazıile bildirirler.
2. Gümrük müşavirliğinin bir tüzel kişilik oluşturularak yürütülmesi halinde, tüzel
kişilik ortakları
nı
n gümrük müşaviri olması zorunludur. Bu durumda, gümrük
beyannamesi veya beyanname kabul edilen diğer belgeler üzerine imzası
nıatmı
ş
olanları
n vergi kaybı
na neden olan durumu bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde,
bunlar, gümrük idaresine karşıbağlıbulunduklarıtüzel kişilikle birlikte müteselsilen
sorumlu olurlar. Bu hallerde, ilgili gümrük müşavirinin kişisel cezai sorumluluğu saklı

kalmak kaydı
yla, işlemi yapan kişi ile birlikte şirket de gümrük idaresince alı
nan
vergiler ve para cezalarıyönünden müteselsilen sorumludur.
Madde 230 - Gümrük müşavirleri, kanunlara göre tutmaya mecbur olduklarıticari
veya kanuni defterlerini, vekaletname ve sözleşmelerini, işlerine dair yazdı
klarıve
aldı
klarımektup, faks, telgraf ve benzeri belgeler ile düzenledikleri fatura, makbuz ve
masrafları
na ilişkin belgelerin ası
lları
nıve örneklerini özel kanunlardaki hükümler
saklıkalmak kaydı
yla beşyı
l muhafaza etmeye; bunlarıgümrük müfettişi, gümrük
müfettiş yardı
mcı
sı
, kontrolör, yetkili gümrük amir ve memurları
na göstermeye;
bunları
n incelenmesine, denetlenmesine izin vermeye ve gerektiğinde yazı
lıistek
üzerine bunlarıyukarı
da belirtilen görevlilere ibraz etmeye mecburdurlar.
ONBİ
Rİ
NCİKISIM : CEZALAR
Bİ
Rİ
NCİBÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER
Madde 231 - 1. Bu Kanun hükümlerine aykı
rıhareket edenlere bu Kanunda yazı
lı
ceza hükümleri uygulanı
r.
2. Bu Kanun hükümlerine göre para cezasıverilmesinde ve bu cezaları
n idari itiraz
mercilerince hükme bağlanması
nda, para cezası
nıgerektiren eylemde bulunanları
n
kası
tlıolup olmadı
klarıaranmaz.
3. Bu Kı
sı
m hükümlerine göre ceza tayin edilen eylemler hakkı
nda kaçakçı
lı
k ve
diğer ceza koyan kanunlara göre takibat yapı
lı
p, bu kı
sı
mda tayin edilen cezalardan
daha ağı
r bir ceza ile kesin olarak mahkum edilenler hakkı
nda, ayrı
ca bu Kı
sı
mdaki
maddelere göre ceza verilmez.
4. Aynıeylemin bu Kı
sı
mda yer alan maddelerdeki cezalardan birden fazlası
na
temas eder mahiyette olduğu hallerde, daha ağı
r ceza içeren madde hükmü
uygulanı
r.
5. Bu Kı
sı
m hükümlerine göre ceza verilmesi, bu eylemleri yapanlar hakkı
nda diğer
idari yaptı
rı
mları
n uygulanması
na engel teşkil etmez.
Madde 232 - 1. 234 üncü madde hükümlerine göre alı
nacak para cezaları
, itiraz
olmaksı
zı
n vergi tahakkukunun kesinleşmesinden veya idari itirazı
n red kararıile
sonuçlanması
ndan sonra karara bağlanı
r. İ
dari yargımercilerine başvurulması
,
gümrük idaresinin ceza uygulamaları
nı engellemez. Bu fı
kraya göre karara
bağlanacak para cezaları
nı
n zamanaşı
mısüresi vergi tahakkukunun kesinleştiği tarihi
takibeden günden itibaren işlemeye başlar.
2. 1 inci fı
kra dı
şı
nda kalan bu Kı
sı
mdaki madde hükümlerine göre karara
bağlanacak para cezaları
nı
n zamanaşı
mısüresi, sözkonusu maddelerde belirtilen
usulsüzlüklerin gümrük idarelerince tespit edildiği tarihi takibeden günden itibaren
işlemeye başlar.
3. 1 inci ve 2 nci fı
kralarda belirtilen para cezalarıüç yı
l içinde karara bağlanı
p,
tebliğedilmediği takdirde zamanaşı
mı
na uğrar.

4. İ
lgilisine tebliğedilerek kesinleşen para cezaları6183 sayı
lıAmme Alacakları
nı
n
Tahsil Usulü Hakkı
nda Kanun hükümlerine tabidir.
Madde 233 - Bu Kanunun 234 üncü maddesine göre alı
nan para cezaları
nı
n;
a) Muayene ve tahlilden önce cezayıgerektiren durumun meydana çı
karı
lması
na
hizmet veren muhbirlere %30'u,
b) Cezayıgerektiren durumu muayene, tahlil, denetleme veya inceleme ile
meydana çı
karanlara %30'u,
Dağı
tı
lı
r. Arta kalanı
, Müsteşarlı
kça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde,
idarenin eğitim, geliştirme ve otomasyon hizmetlerinde kullanı
lı
r. Muhbir olmaması
durumunda muhbire ayrı
lan pay da bu hüküm doğrultusunda kullanı
lı
r.
İ
Kİ
NCİ BÖLÜM : VERGİ KAYBINA
UYGULANACAK CEZALAR

NEDEN

OLAN

İ
ŞLEMLERE

Madde 234 - 1. Serbest dolaşı
ma giriş rejimine veya bir geçici muafiyet
düzenlemesine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapı
lan beyan ile muayene ve
denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda;
a) Eşyanı
n tarife uygulaması
nı etkileyen cins, tür ve niteliklerinde veya
vergilendirmeye esas olan sayı
, baş, ağı
rlı
k gibi ölçülerinde aykı
rı
lı
k görüldüğü ve
beyana göre hesaplanan gümrük vergisi ile muayene sonuçları
na göre alı
nması
gereken gümrük vergisi arası
ndaki fark %5'i aştı
ğıtakdirde, gümrük vergisinden ayrı
olarak bu farkı
n üç katıpara cezasıalı
nı
r.
b) Kı
ymeti üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanı
n beyan edilen kı
ymeti,
muayene ve denetleme sonucunda bu Kanunun 23 ila 31 inci maddelerinde yeralan
hükümler çerçevesinde belirlenen kı
ymete göre noksan bulunduğu takdirde, bu
noksanlı
ğa ait gümrük vergisinden başka bu vergi farkı
nı
n üç katıpara cezasıalı
nı
r.
2. Ancak, satı
şbirimine göre miktar itibariyle %5'i geçmeyen bir fark ile maddi
hesap hatası
ndan doğan noksan kı
ymet beyanları
nda, bu farklara ait gümrük
vergisinden başka bu verginin bir katıda para cezasıalı
nı
r.
3. Genel ve katma bütçeye dahil kamu kuruluşlarıile özel idareler ve belediyeler
için 1 inci ve 2 nci fı
kra hükümleri uygulanmaz. Bu gibi hallerde, 241 inci maddenin 1
inci fı
kra hükmüne göre işlem yapı
lı
r.
4. Bu maddeye göre verilen ceza hiçbir şekilde 241 inci maddenin 1 inci fı
krası
nda
belirtilen miktardan az olamaz.
Madde 235 - Teminat alı
nmı
şolsa bile, gümrük işlemlerine başlanmadan veya bu
işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alı
nmadan antrepolardan veya gümrük
idaresince eşya konulması
na izin verilen yerlerden kı
smen veya tamamen eşya
çı
karı
lmasıhalinde, çı
karı
lan eşyanı
n ithalat veya ihracat vergilerinin yanısı
ra, bu
vergilerin üç katıpara cezasıalı
nı
r.

Madde 236 - 1. Gümrük antrepoları
nda veya gümrük idaresince eşya konulması
na
izin verilen yerlerde yapı
lan sayı
mlarda kayı
tlara göre eşyanı
n bir kı
smı
nı
n noksan
olduğunun anlaşı
lmasıhalinde, noksan çı
kan eşyanı
n ithalat veya ihracat vergilerinin
yanısı
ra, bu vergilerin üç katıpara cezasıalı
nı
r.
2. Gümrük antrepoları
nda veya gümrük idaresince eşya konulması
na izin verilen
yerlerde yapı
lan sayı
mlarda kayı
tlara göre fazla eşya çı
kmasıhalinde, bu eşyanı
n
177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulması
nı
n yanısı
ra, fazla
çı
kan eşyaya ait ithalat veya ihracat vergileri tutarıkadar para cezasıalı
nı
r.
3. Bu maddede belirtilen para cezaları
, antrepo işleticilerinin veya kullanı
cı
ları
nı
n
sorumlulukları gözönünde bulundurularak, yapı
lan tespite göre bunlardan
müteselsilen alı
nı
r.
Madde 237 - 1. 42 ila 45 inci madde hükümlerine göre taşı
t araçları
nı
n sahipleri,
kaptanlarıveya acentalarıtarafı
ndan gümrük idaresine verilen özet beyan veya özet
beyan olarak kullanı
lan ticari veya resmi belgelerdeki kayı
tlımiktara göre noksan
çı
kan kapları
n mahrecinden yüklenmemişveya yanlı
şlı
kla başka yere çı
kartı
lmı
ş
veya kaza ve avarya sonucunda yok olmuş veya çalı
nmı
ş bulunduğu gümrük
idaresince belirlenecek süre içinde kanı
tlanamadı
ğıtakdirde, bu noksan kaplara ait
eşyadan tarife pozisyonuna veya tarife pozisyonu tespit edilemiyor ise cinsine ve
türüne göre tarifede dahil olduğu faslı
n en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre
hesaplanacak gümrük vergisi kadar para cezasıalı
nı
r.
2. 1 inci fı
kraya göre ceza belirlenmesi mümkün olamı
yorsa, noksan her kap için
241 inci maddenin 1 inci fı
krası
nda belirlenen miktarda para cezasıalı
nı
r.
3. 42 ila 45 inci madde hükümlerine göre taşı
t araçları
nı
n sahipleri, kaptanlarıveya
acentalarıtarafı
ndan gümrük idaresine verilen özet beyan veya özet beyan olarak
kullanı
lan ticari veya resmi belgelerdeki kayı
tlımiktara göre fazla çı
kan kapları
n
yanlı
şlı
kla mahrecinden fazla olarak yüklenmiş olduğu gümrük idaresince
belirlenecek süre içinde kanı
tlanamadı
ğıtakdirde, söz konusu eşyaya el konularak
müsadere olunur ve eşyanı
n CIF kı
ymeti kadar para cezasıalı
nı
r.
4. Dökme gelen eşyadaki %3'ü aşmayan eksiklik ve fazlalı
klar için takibat
yapı
lmaz.
5. Bu maddede belirtilen para cezaları
, yapı
lan tespite göre taşı
t araçları
nı
n
sahipleri, kaptanlarıveya acentalardan alı
nı
r.
Madde 238 - 108 ila 127 nci maddelerde düzenlenen Dahilde İ
şleme Rejimi ile 128
ila 134 üncü maddelerde düzenlenen Geçici İ
thalat Rejimine ilişkin hükümlerin ihlali
halinde, eşyaya ilişkin gümrük vergileri tahsil edilir. Ayrı
ca, bu vergilerin iki katıpara
cezasıalı
nı
r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : USULSÜZLÜKLERE İ
Lİ
ŞKİ
N CEZALAR
Madde 239 - İ
thalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı33 üncü madde
hükümleri gereğince belirlenen gümrük kapı
larıdı
şı
nda başka yerlerden izinsiz olarak
ithal veya ihraç veya bunlara teşebbüs edenlerle, bu tür eşyayıgümrük işlemlerini

yaptı
rmaksı
zı
n yurda sokanlar veya çı
karanlar ile buna teşebbüs edenlerden,
sözkonusu eşyanı
n ithalata konu olmasıhalinde, CIF değerinin, ihracata konu olması
halinde ise FOB değerinin onda biri oranı
nda para cezasıalı
nı
r.
Madde 240 - 179 uncu maddenin 1 inci fı
krasıhükmüne göre, beyan sahibinin
sözkonusu eşyayıserbest dolaşı
ma girişrejimine tabi tutmak istemesi halinde,
eşyanı
n döviz cinsinden CIF değerinin %1'i oranı
nda para cezasıTürk Lirasıolarak
alı
nı
r.
Madde 241 - 1. Bu Kanunda ayrıbir ceza tayin edilmişhaller saklıkalmak üzere,
bu Kanuna ve bu Kanunda tanı
nan yetkilere dayanı
larak çı
karı
lan tüzük, yönetmelik,
tebliğve talimatlarla getirilen şekil ve usullere aykı
rıhareket edenlere 30,000,000 TL.
usulsüzlük cezasıuygulanı
r.
2. 1 inci fı
krada belirtilen miktar, her yı
l, bir önceki yı
la ilişkin olarak 213 sayı
lıVergi
Usul Kanunu uyarı
nca belirlenen yeniden değerleme oranı
nda artı
rı
lı
r, bu
hesaplamada 1,000,000 TL.'sı
na kadar olan tutarlar dikkate alı
nmaz.
3. Usulsüzlük cezasıaşağı
daki hallerde 1 inci fı
krada belirtilen miktarı
n iki katı
olarak uygulanı
r:
a) 6 ve 7 nci maddelere göre, gümrük idarelerince verilen kararlara dayanak
oluşturan belge ve bilgilerin, ilgili kişiler tarafı
ndan yanlı
şolarak verilmesi,
b) Vergi kaybıdoğurmaması
na karşı
n, 24 üncü maddeye göre birbirleriyle ilişkisi
bulunan kişiler arası
nda bir satı
şişlemi olmasıve bu ilişkinin beyan edilmemesi,
c) Yabancılimanlardan gelen veya Türkiye Gümrük Bölgesinden yabancılimanlara
giden gemilerin gelişve gidişlerinden en az üç saat önce sahip veya acentası
tarafı
ndan gümrük idaresine bilgi verilmemesi,
d) 42 nci maddeye göre özet beyan veya özet beyan olarak kullanı
lan ticari veya
resmi belgenin süresi içinde verilmemesi,
e) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşı
yan taşı
t araçları
nı
n 91
inci maddeye göre verilen süreleri yirmidört saate kadar aşması
,
f) Gümrük antrepoları
nı
n 93 üncü maddenin 3 üncü fı
krası
nda belirtilen teknik
donanı
mları
nda noksanlı
k bulunması
,
g) Gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanı
n, antrepolara konulduklarıtarihte
işleticiler tarafı
ndan kayı
tlara geçirilmemesi,
h) Gümrük kontrolü altı
nda işleme rejimi çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesine
getirilen eşyanı
n, süresi içinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmemesi,
ı
) Geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dı
şı
na çı
karı
lan eşyanı
n verilen süreyi
aştı
ktan sonra geri getirilmesi,

j) Herhangi bir ihracat iadesinden yararlanmayan veya ihracat vergisine ve ticaret
politikasıönlemlerine tabi olmayan ihracata konu eşyanı
n cins, tür, miktar veya
kı
ymetinin yanlı
şbeyan edilmesi,
k) Serbest bölgelerde çalı
şan veya buralara giren ve çı
kan kişilerin bu Kanunla
konulmuşkurallara uymaması
,
l) Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen belgelerin beşyı
l süreyle saklanmaması
.
4. Usulsüzlük cezasıaşağı
daki hallerde 1 inci fı
krada belirtilen miktarı
n dört katı
olarak uygulanı
r:
a) Bir kişinin 5 inci madde hükümlerine göre geçerli bir temsil yetkisi olmadı
ğı
halde başka bir kişi adı
na veya hesabı
na gümrük idarelerinde iştakip etmesi,
b) 34 üncü maddenin 2 nci fı
krasıhükümlerinin aksine, karayolu taşı
tları
nı
n
gümrük idaresinin izni olmadan yük veya yolcu alarak yoluna devam etmesi,
c) 45 inci maddenin 1 inci fı
kra hükümlerine aykı
rıolarak, gümrük idaresine özet
beyan veya özet beyan olarak kullanı
lan ticari veya resmi belge verilmeksizin
taşı
tlardan eşya boşaltı
lması
, bu belgelerde kayı
tlıeşyanı
n cinsinin yanlı
şbeyan
edilmesi veya kapları
n türleri ile üzerlerinde kayı
tlınumara ve işaretlerin özet beyan
kayı
tları
na uygun olmaması
,
d) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşı
yan taşı
t araçları
nı
n 91
inci maddeye göre verilen süreleri kı
rksekiz saate kadar aşması
,
e) Genel antrepo ve serbest bölgelere getirilen parlayı
cı
, patlayı
cıveya bir arada
bulunduklarıeşya için tehlikeli olan ya da korunmalarıözel düzenek ve yapı
lara gerek
gösteren eşyanı
n 94 ve 154 üncü madde hükümlerine aykı
rıolarak genel amaçlı
eşya konulan yerlerde depolanması
,
f) Gümrük antrepoları
nda bulunan eşyanı
n gümrük idarelerinin izni olmaksı
zı
n 102
nci maddede belirtilen elleçlemelere tabi tutulması
.
5. Usulsüzlük cezasıaşağı
daki halde 1 inci fı
krada belirtilen miktarı
n altıkatıolarak
uygulanı
r:
Türkiye Gümrük Bölgesinde Karayoluyla transit eşya taşı
yan taşı
t araçları
nı
n 91
inci maddeye göre verilen süreleri yetmişiki saate kadar aşması
.
6. Usulsüzlük cezasıaşağı
daki hallerde 1 inci fı
krada belirtilen miktarı
n sekiz katı
olarak uygulanı
r:
a) 34 üncü maddenin 3 üncü fı
krasıhükümlerinin aksine, Türkiye Gümrük
Bölgesine giren gemilerin rota değiştirmesi, yolda durması
, başka gemilerle temas
etmesi, gümrük gözetimi yapı
lmasıiçin yol kesmemesi veya gümrük idaresi
bulunmayan yerlere yanaşması
,

b) Taşı
t araçları
nı
n 33 üncü ve 91 inci maddede belirtilen önceden belirlenmiş
yollar dı
şı
nda seyretmesi,
c) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşı
yan taşı
t araçları
nı
n 91
inci maddeye göre verilen süreleri yetmişiki saatten daha fazla bir süre ile aşması
.
ONİ
Kİ
NCİKISIM : İ
Tİ
RAZLAR
Madde 242 - 1. Yükümlüler, kendilerine tebliğedilen gümrük vergileri için tebliğ
tarihinden itibaren onbeşgün içinde ilgili gümrük idaresine verecekleri bir dilekçe ile
düzeltme talebinde bulunabilirler.
2. Düzeltme talepleri ilgili gümrük müdürlüğü tarafı
ndan otuz gün içinde karara
bağlanarak yükümlüye tebliğedilir.
3. Kişiler, düzeltme taleplerine ilişkin kararlara, idari kararlara, gümrük vergilerine
ve cezalara karşıyedi gün içinde kararıalan gümrük idaresinin bağlıbulunduğu
gümrük başmüdürlüğü nezdinde itirazda bulunabilirler.
4. Gümrük başmüdürlüklerine intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara
bağlanarak ilgili kişiye tebliğedilir.
5. İ
lk kararı
n alı
ndı
ğıidarenin gümrük başmüdürlüğü olduğu hallerde, bu karara
karşıonbeşgün içinde Gümrük Müsteşarlı
ğı
na itiraz edilebilir.
6. Gümrük Müsteşarlı
ğı
na intikal eden itirazlar kı
rkbeş gün içinde karara
bağlanarak ilgili kişiye tebliğedilir.
7. Gümrük başmüdürlükleri ile Gümrük Müsteşarlı
ğıkararları
na karşıişlemin
yapı
ldı
ğıgümrük müdürlüğünün veya gümrük başmüdürlüğünün bulunduğu yerdeki
idari yargımercilerine başvurulabilir.
Madde 243 - 1. İ
lgili kişilere 197 nci maddeye göre tebliğ edilen gümrük
vergilerinin hesaplanması
nda esas alı
nan kimyevi tahlil sonuçları
na karşıtebliğden
itibaren onbeşgün içinde gümrük başmüdürlüğüne yazı
lıolarak itiraz edilebilir.
2. İ
tiraz üzerine, birinci tahlilin yapı
ldı
ğıgümrük laboratuarı
nda görevli olan ve ilk
tahlili yapan kimyager dı
şı
ndaki iki kimyager tarafı
ndan ikinci tahlil yapı
lı
r.
Yükümlünün talebi halinde, gümrük idareleri, gümrük kimyageri olmayan bir gözlemci
kimyagerin de ikinci tahlilde hazı
r bulunması
na izin verirler.
Üç kimyagerden fazla kimyager bulunmayan gümrük laboratuarı
nda yapı
lan tahlile
itiraz edilmesi halinde, ikinci tahlil enaz iki kimyager bulunan en yakı
n gümrük
idaresine ait laboratuarda yaptı
rı
lı
r.
İ
kinci tahlil isteyenlerden, haklıçı
ktı
klarıtaktirde geri verilmek üzere, tahlil masrafı
alı
nı
r. Tahlil tarifeleri ilgili kuruluşları
n görüşleri alı
nmak suretiyle Müsteşarlı
ğı
n bağlı
olduğu Bakanlı
kça belirlenir.

3. İ
kinci tahlil sonucu, eşyanı
n teknik özelliklerinin ve niteliklerinin belirlenmesi
yönünden kesindir.
Madde 244 - Bu Kanuna göre verilen para cezaları
na karşıidari yargımercilerine
itiraz yoluna gidilmeden ve ceza kararları
nı
n tebliğtarihinden itibaren onbeşgün
içersinde sözkonusu cezanı
n ilgili kişi tarafı
ndan ödendiği veya ödeneceği yazı
lı
olarak gümrük idaresine bildirildiği ve bu miktarı
n ceza kararları
nı
n tebliği tarihinden
itibaren iki ay içinde ödendiği hallerde, ilgili kişilerin itirazıdüşer. Bu durumda, kesilen
para cezasıüçte bir noksanıile tahsil edilir.
Madde 245 - 1. Yükümlüler, gümrük idaresine verdikleri beyanname ve bu
beyanname eki bilgi ve belgeler esas alı
nmak suretiyle kendileri tarafı
ndan
hesaplanan gümrük vergilerine itirazda bulunamazlar.
2. (İ
ptal fı
kra: Anayasa Mah. 2003/7 E, 2005/71 K. ve 18.10.2005 tarihli iptal kararı
ile)
3. (İ
ptal fı
kra: Anayasa Mah. 2003/7 E, 2005/71 K. ve 18.10.2005 tarihli iptal kararı
ile)
ONÜÇÜNCÜ KISIM : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER, GEÇİ
Cİ
MADDELER VE YÜRÜRLÜK
Bİ
Rİ
NCİBÖLÜM : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 246 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle;
a) Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununun 113, 117 ve 118 inci maddeleri ile aynı
Kanunun 07/06/1926 tarihli ve 906 sayı
lıKanunla değiştirilen 112 ve 116 ncı
maddeleri,
b) 30/11/1960 tarihli ve 146 sayı
lıKanun,
c) 19/07/1972 tarihli ve 1615 sayı
lıGümrük Kanunu ile bu Kanunda değişiklik
yapan 25/02/1981 tarihli ve 2419 sayı
lı
, 18/04/1983 tarihli ve 2817 sayı
lı
, 22/05/1987
tarihli ve 3375 sayı
lı
, 10/02/1994 tarihli ve 3968 sayı
lı
, 03/04/1997 tarihli ve 4236
sayı
lıKanunlar ile 07/02/1990 tarihli ve 3612 sayı
lıKanunun 55 inci maddesi,
d) 30/06/1995 tarihli ve 564 sayı
lıKanun Hükmünde Kararname,
e) 07/01/1932 tarihli ve 1918 sayı
lıKaçakçı
lı
ğı
n Men ve Takibine Dair Kanunun 15
ve 16 ncımaddeleri,
Yürürlükten kaldı
rı
lmı
ştı
r.
İ
Kİ
NCİBÖLÜM : GEÇİ
CİMADDELER
Geçici Madde 1 - 1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Gümrük
Bölgesindeki gümrük sundurmaları
nda veya gümrükçe eşya konulması
na izin verilen

yerlerde bulunan eşyanı
n buralardaki bekleme süreleri ile bunlara ilişkin süre uzatı
m
talepleri hakkı
nda yürürlükten kaldı
rı
lan Gümrük Kanunu hükümleri uygulanı
r.
2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte genel, özel veya fiktif antrepolarda bulunan
eşyanı
n, buralardaki bekleme süreleri bu Kanun hükümlerine tabidir.
Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bir eşya hakkı
nda rejim
beyanı
nda bulunulmuş olmakla birlikte, henüz sonuçlandı
rı
lamamı
ş gümrük
işlemlerinin yürütülmesinde beyan hak sahibi olarak adlandı
rı
lan mükellefin lehine
olan hükümler uygulanı
r.
Beyannamesi tescil edilmişeşya ile ilgili olarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten başlamak üzere kı
rkbeşgün içinde beyan hak sahiplerinin rejim değişikliği
talepleri kabul olunur. Ancak, bu taleplerin kabulü, alı
nmı
ş veya alı
nacak ceza
kararları
nı
n uygulanması
nıortadan kaldı
rmaz.
Geçici Madde 3 - 1. Başka kanunlarda Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğı
'na; Gümrük
Müsteşarlı
ğı
nı
n görev ve yetki alanı
na giren konularda Maliye ve Gümrük
Bakanlı
ğı
'na yapı
lan atı
flar Gümrük Müsteşarlı
ğı
'na yapı
lmı
şsayı
lı
r.
2. Halen yürürlükte bulunan kanunlarda 1615 sayı
lıGümrük Kanunu ile sözkonusu
Kanunda değişiklik yapan kanunlara yapı
lmı
şolan atı
flar bu Kanuna yapı
lmı
şkabul
edilir.
Geçici Madde 4 - Yürürlükten kaldı
rı
lan Gümrük Kanunu hükümlerine göre
tasfiyelik hale gelmişeşyanı
n, ihale ilanı
nı
n henüz yayı
nlanmamı
şveya perakende
satı
şı
na karar verilmemişolmasıve beyan sahibinin bu Kanunun yürürlük tarihinden
itibaren otuz gün içinde gümrük idaresine başvurmasıhalinde, bu Kanunun 179 uncu
maddesi hükümleri uygulanı
r. Dı
şticaret tahdidine giren eşyalar için bu madde
hükmü uygulanmaz.
Geçici Madde 5 - 1. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce gümrük komisyoncu
yardı
mcı
sıkarnesine sahip olanlar, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki yı
l
içinde Gümrük Müsteşarlı
ğı
na müracaat etmeleri halinde, öğrenim şartıhariç olmak
üzere 227 nci maddede belirtilen koşullarıtaşı
maya devam ettiklerinin anlaşı
lması
durumunda, kendilerine Gümrük Müşavir Yardı
mcı
sıİ
zin Belgesi verilir. Bu şekilde
gümrük müşavir yardı
mcı
sıolanlar en az lise mezunu olmalarıhalinde, gümrük
müşavirliği için açı
lacak ilk üç sı
nava girebilirler.
2. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce gümrük komisyoncusu karnesine
sahip olanlar, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki yı
l içinde Gümrük
Müsteşarlı
ğı
na müracaat etmeleri halinde, Öğrenim şartıhariç olmak üzere 227 nci
maddede belirtilen koşullarıtaşı
maya devam ettiklerinin anlaşı
lmasıdurumunda,
kendilerine Gümrük Müşavirliği İ
zin Belgesi verilir.
3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yürürlükten kaldı
rı
lan 1615 sayı
lıGümrük
Kanununun 167 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fı
krasıile 168 inci maddesinin
üçüncü fı
krası
na göre gümrük komisyoncusu veya gümrük komisyoncu yardı
mcı
sı
olmaya hak kazananları
n görevlerinden istifa etmelerini veya emekli olmaları
nı

müteakip, kendilerine bu Kanun hükümlerine göre gümrük müşavirliği veya gümrük
müşavir yardı
mcı
lı
ğıizin belgesi verilir.
4. 227 nci maddenin 1 inci fı
krası
nı
n (d) bendinde belirtilen suçlarla ilgili olarak
devam eden davalar bulunduğu taktirde, 1 inci ve 2 nci fı
kralarda yer alan iki yı
llı
k
müracaat süresine bakı
lmaksı
zı
n, her halükarda davanı
n lehte sonuçlanması
ndan
itibaren bir yı
l içinde Müsteşarlı
ğa müracaat edilmesi gerekir.
Geçici Madde 6 -. Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardı
mcı
larıçı
karı
lacak
bir kanunla bağlıbulunduklarıgümrük başmüdürlüğü görev alanıitibariyle kamu
kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde örgütleninceye kadar aşağı
daki
hükümler uygulanı
r:
1. 1615 sayı
lıGümrük Kanunu hükümlerine göre kurulan Gümrük Komisyoncuları
Dernekleri faaliyetlerine devam eder ve sı
nav açı
lmasıile izin belgeleri verilmesi
işlemleri Gümrük Müsteşarlı
ğı
nca yürütülür.
a) Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardı
mcı
lı
ğısı
navlarıMüsteşarlı
kça
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde her yı
l bir kez yapı
lı
r.
b) 227 ve 228 inci maddelerde belirtilen koşullarısı
navı
n açı
ldı
ğıyı
l başı
nda
sağlamı
şolanlar, o yı
l açı
lan gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardı
mcı
lı
ğı
sı
navları
na müracaat edebilirler.
c) Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardı
mcı
lı
ğısı
navları
na en fazla üçer
kez girilebilir.
2. Gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardı
mcı
lı
ğımesleğinin vakar ve
onuruna aykı
rıfiil ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu
olarak yapan ya da görevinin gerektirdiği güveni sarsı
cıhareketlerde bulunan meslek
mensuplarıhakkı
nda, gümrük müşavirliği hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi
amacı
yla, durumun niteliğine ve ağı
rlı
k derecesine göre aşağı
da tanı
mlanan disiplin
cezalarıverilir.
a) Uyarma: Meslek mensubuna mesleğinin icrası
nda daha dikkatli davranması
gerektiğinin yazıile bildirilmesidir.
b) Kı
nama: Meslek mensubuna görevinde ve davranı
şı
nda kusurlu sayı
ldı
ğı
nı
n
yazıile bildirilmesidir.
c) Geçici olarak mesleki faaliyetten alı
koyma: Mesleki sı
fatısaklıkalmak şartı
yla
altıaydan az, bir yı
ldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alı
koymadı
r.
d) Meslekten çı
karma: Meslek mensubunun izin belgesinin geri alı
narak, bir daha
bu mesleği icra etmesine izin verilmemesidir.
3. Mesleki kurallara, mesleğin vakar ve onuruna aykı
rıfiil ve harekette
bulunanlarla, görevin gerektirdiği güveni sarsı
cı harekette bulunan meslek
mensuplarıhakkı
nda, ilk defası
nda uyarma, tekrarı
nda ise kı
nama cezasıuygulanı
r.

Görevini bağı
msı
zlı
k, tarafsı
zlı
k ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak
yapan ya da bu Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykı
rıharekette
bulunan meslek mensuplarıiçin geçici olarak mesleki faaliyetten alı
koyma cezası
uygulanı
r.
Sahte belgelere dayanı
larak yanlı
şbeyanda bulunulduğunun, ancak bu durumun
gümrük müşavirinin bilgisi dı
şı
nda olduğunun, bununla birlikte, bir araştı
rma
sonucunda gerçek durumun öğrenilebileceğinin Gümrük Müsteşarlı
ğı merkez
denetim elemanları
nca rapora bağlandı
ğıdurumlarda, ilgili gümrük müşavirine ilk
defası
nda kı
nama cezasıverilir. Bu hususun tekerrür etmesi halinde geçici olarak
mesleki faaliyetten alı
koyma cezasıuygulanı
r.
07/01/1932 tarihli ve 1918 sayı
lıKaçakçı
lı
ğı
n Men ve Takibine Dair Kanun
hükümlerine göre kaçakçı
lı
k suçundan mahkumiyet kararıkesinleşen meslek
mensupları
na, meslekten çı
karma cezasıverilir.
4. Üç yı
llı
k bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin cezası
nıgerektiren
davranı
şta bulunan meslek mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağı
r
ceza uygulanabilir. Beşyı
llı
k dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alı
koyma
cezasıile cezalandı
rı
lması
ndan sonra bu cezayıgerektiren fiili yeniden işleyen
meslek mensuplarıhakkı
nda meslekten çı
karma cezasıuygulanı
r.
Disiplin kurullarıbir derece ağı
r veya bir derece hafif disiplin cezası
nı
n
uygulanması
na karar verebilirler. Takibat ve hüküm tesisi, disiplin soruşturması
yapı
lması
na ve disiplin cezasıuygulanması
na engel değildir.
5. Meslek mensubu hakkı
nda savunmasıalı
nmadan disiplin cezasıverilemez.
Yetkili disiplin kurulunun on günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunma
yapmayanlar, savunma hakkı
ndan vazgeçmişsayı
lı
rlar.
Disiplin cezalarıkesinleşme tarihinden itibaren uygulanı
r.
6. Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardı
mcı
ları
, görevleri sı
rası
nda veya
görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayıfiillerinin niteliğine göre Türk Ceza
Kanununun Devlet memurları
na ait hükümleri uyarı
nca cezalandı
rı
lı
r.
7. Disiplin cezalarıbir dava sonucuna bağlıolmaksı
zı
n mevzuat hükümlerine
aykı
rı
lı
ğı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yı
l süreyle
uygulanmadı
ğıtaktirde zamanaşı
mı
na uğrar. Mevzuata aykı
rıişlem ve eylemlerin
aynızamanda bir adli kovuşturma konusu olmasıhalinde, bu aykı
rı
lı
k için Türk Ceza
Kanununda öngörülen zamanaşı
mıhükümlerine göre disiplin cezasıverilebilir.
8. 2 numaralıbentte belirtilen uyarma ve kı
nama cezasıyetkili gümrük başmüdürü,
geçici olarak mesleki faaliyetten alı
koyma cezasıMüsteşarlı
k Merkez Disiplin Kurulu,
meslekten çı
karma cezalarıMüsteşarlı
k Yüksek Disiplin Kurulu tarafı
ndan verilir.
9. Bu Kanuna ve gümrüklerde uygulanan mevzuat hükümlerine aykı
rıhareketleri
görülen gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardı
mcı
ları
nı
n izin belgeleri gümrük
müfettişleri, müfettişyardı
mcı
ları
, kontrolörler ve gümrük başmüdürleri tarafı
ndan
gerek görülmesi halinde tedbir mahiyetinde geçici olarak alı
nı
r ve gümrüklerde iş

takip etmelerine izin verilmez. Bu durum, gerekçesiyle birlikte izin belgesinin
alı
nması
nıizleyen günde Müsteşarlı
ğa bildirilir. Bu şekilde izin belgeleri alı
nanlar
hakkı
nda geçici mesleki faaliyetten alı
koyma cezasıverilmesi halinde, tedbir
mahiyetinde izin belgelerinin alı
ndı
ğısüre verilen cezadan mahsup edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
Madde 247 - Bu Kanun yayı
mı
nıizleyen tarihten itibaren üç ay sonra yürürlüğe
girer.
Madde 248 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

