
 
                 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MEVCUT MADDELER                   DEĞİŞİKLİĞE KONU MADDELER 

MADDE-1 

Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya 

Uygulanacak Hükümler 

 

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 

uygulanır. 
 

MADDE-1 

Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya 

Uygulanacak Hükümler 

 

MADDE 52- Türkiye Gümrük Bölgesinde bir 

yerden diğer bir yere transit rejimi kapsamında 

taşınarak varış gümrük idaresine sunulan serbest 

dolaşımda olmayan eşyaya 41 ila 50 nci madde 

hükümleri uygulanır.(DEĞİŞLİK) 

  
Değişiklik Amacı:Eşyanın varış gümrük 

idaresindeki geçici depolama yerinde gümrükçe 

onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi 

tutulması için kalabileceği sürenin 

hesaplanmasında yaşanan tereddütlerin 

önlenmesi. 

MADDE-2 

Transit Rejimi 

MADDE 86-  

l. Asıl sorumlu, eşyayı öngörülen süre içerisinde 

ve gümrük idareleri tarafından eşyanın 

ayniyetinin tespiti amacıyla alınan önlemlere 

uymak suretiyle, varış gümrük idaresine sağlam 

ve noksansız olarak sunmak ve transit rejimine 

ilişkin hükümlere uymakla yükümlüdür. 

2.Asıl sorumlunun birinci fıkrada belirtilen 

yükümlülükleri saklı kalmak üzere, transit 

rejimine göre taşındığını bilerek eşyayı kabul 

eden taşıyıcı veya alıcı da, eşyayı öngörülen süre 

içerisinde ve gümrük idareleri tarafından 

eşyanın ayniyetinin tespiti amacıyla alınan 

tedbirlere uymak suretiyle, varış gümrük 

idaresine sağlam ve noksansız olarak sunmakla 

yükümlüdür 

MADDE-2 

Transit Rejimi 

MADDE 86-  

l. Asıl sorumlu, eşyayı öngörülen süre içerisinde 

ve gümrük idareleri tarafından eşyanın 

ayniyetinin tespiti amacıyla alınan önlemlere 

uymak suretiyle, varış gümrük idaresine sağlam 

ve noksansız olarak sunmak ve transit rejimine 

ilişkin hükümlere uymakla yükümlüdür. 

2.Asıl sorumlunun birinci fıkrada belirtilen 

yükümlülükleri saklı kalmak üzere, transit 

rejimine göre taşındığını bilerek eşyayı kabul 

eden taşıyıcı veya alıcı da, eşyayı öngörülen süre 

içerisinde ve gümrük idareleri tarafından 

eşyanın ayniyetinin tespiti amacıyla alınan 

tedbirlere uymak suretiyle, varış gümrük 

idaresine sağlam ve noksansız olarak sunmakla 

yükümlüdür. 

3.183 ve 184 üncü maddeler kapsamında bir 

gümrük yükümlülüğü doğduğunda, asıl sorumlu 

transit rejimine tabi tutulan eşya ile ilgili olarak 

gümrük idaresine karşı mali olarak 

sorumludur.5607 sayılı Kanun uyarınca gümrük 

idaresince işlem yapıldığı hallerde, asıl 

sorumlunun sorumluluğunun belirlenmesinde 

fiilin işlenmesinde dahlinin bulup bulunmadığı 

hususu dikkate alınır.(EKLENDİ) 

 

MADDE-3 

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna 

 

MADDE-3 

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna 

 



MADDE 167- Aşağıda sayılan hallerde, serbest 

dolaşıma sokulacak eşya gümrük vergilerinden 

muaftır (2) NBF konusu efektifin ihracat bedeli 

olarak alışının yapılabilmesi için; 

3. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma 

Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli 

İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma 

Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 

ve Emniyet Genel Müdürlüğünün münhasıran 

asli görevleri ve Müsteşarlığın kaçakçılıkla 

mücadele görevi ile ilgili olarak ithal edecekleri 

her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, 

cihaz ve sistemleri ve bunların araştırma, 

geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve 

yazılımı ile yapım, bakım ve onarımlarında 

kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, 

hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış 

kaynaklardan alınan yardım malzemesi. 

MADDE 167- Aşağıda sayılan hallerde, serbest 

dolaşıma sokulacak eşya gümrük vergilerinden 

muaftır (2) NBF konusu efektifin ihracat bedeli 

olarak alışının yapılabilmesi için; 

 3. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma 

Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli 

İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı,Savunma 

Sanayii Başkanlığı ,Jandarma Genel 

Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 

Emniyet Genel Müdürlüğünün münhasıran asli 

görevleri ve Müsteşarlığın kaçakçılıkla 

mücadele görevi ile ilgili olarak ithal edecekleri 

her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, 

cihaz ve sistemleri ve bunların araştırma, 

geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve 

yazılımı ile yapım, bakım ve onarımlarında 

kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, 

hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış 

kaynaklardan alınan yardım 

malzemesi.(EKLENDİ) 

 

Değişiklik Gerekçesi:Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı Milli Savunma Bakanlığından 

Kanun Hükmünde Kararname ile 

Cumhurbaşkanlığına bağlanması nedeniyle 

yaşanılabilecek tereddütlerin giderilmesi için 

ayrıca eklenmiştir. 

MADDE-4 

Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler 

 

MADDE 177-  

1.Bu Kanunun; 

235 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) 

bentleri ile üçüncü fıkrasında belirtilen eşya ve 

237 inci maddesinin 3 üncü ve 6 ncı fıkralarında 

belirtilen eşya, 

178 inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir. 

 

 

 

 

MADDE-4 

Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler 

 

MADDE 177-  

1.Bu Kanunun; 

235 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) 

bentleri,üçüncü fıkrası ve beşinci fıkrasının (ç) 

bendinde belirtilen eşya ile üçüncü fıkrasında 

belirtilen eşya ve 237 inci maddesinin 3 üncü ve 

6 ncı fıkralarında belirtilen eşya,(EKLENDİ) 

178 inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir. 

 

Değişiklik Gerekçesi:Kanunun 235 inci 

maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendinde 

eşyanın tasfiye edileceği belirtildiğinden 177 

inci maddede bu hususun yer almasının 

sağlanması amaçlanmıştır. 

MADDE-5 

Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler 

MADDE 179- 

1. 178 inci maddenin (a) bendine göre ihaleye 

çıkarılacak, (c) bendine göre perakende satılacak 

eşyanın, ihale ilanının yayımlandığı veya 

MADDE-5 

Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler 

MADDE 179- 

1. 178 inci maddenin (a) bendine göre ihaleye 

çıkarılacak, (c) bendine göre perakende satılacak 

eşyanın, ihale ilanının yayımlandığı veya 



perakende satış kararının alındığı tarihe kadar, 

gümrük idaresine başvurularak bir gümrük 

rejimine tabi tutulması veya gümrük bölgesi 

dışına yeniden ihracı istenebilir. 

İthali yasak veya kısıtlamaya tabi olması 

nedeniyle 178 inci maddenin (b) bendine göre 

yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle tasfiyesi 

yapılacak eşyanın, ihale ilanının yayımlandığı 

veya perakende satış kararının alındığı tarihe 

kadar gümrük idaresine başvurularak gümrük 

bölgesi dışına yeniden ihracı istenebilir. 

Ancak, yukarıdaki taleplerin kabulü, söz konusu 

eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve 

elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın 

döviz cinsinden CIF değerinin % 1’i oranında 

bir tutarın ödenmesine bağlıdır. 

2. 177 nci maddenin birinci fıkrasının (c), (d), (ı) 

ve (m) bentleri ile ikinci fıkrasında belirtilen 

eşya için, birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

  

 

perakende satış kararının alındığı tarihe kadar, 

gümrük idaresine başvurularak bir gümrük 

rejimine tabi tutulması veya gümrük bölgesi 

dışına yeniden ihracı istenebilir. 

İthali yasak veya kısıtlamaya tabi olması 

nedeniyle 178 inci maddenin (b) bendine göre 

yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle tasfiyesi 

yapılacak eşyanın, ihale ilanının yayımlandığı 

veya perakende satış kararının alındığı tarihe 

kadar gümrük idaresine başvurularak gümrük 

bölgesi dışına yeniden ihracı istenebilir. 

Ancak, yukarıdaki taleplerin kabulü, söz konusu 

eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve 

elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın 

döviz cinsinden CIF değerinin % 1’i ,bu 

uygulamadan ikinci kez yararlanmak istenmesi 

halinde CIF değerinin % 3’ü oranında bir tutarın 

ödenmesine bağlıdır.Başvurunun ,eşyanın ihale 

ilanı yayımlandıktan veya perakende satış kararı 

alındıktan sonra ve satışın gerçekleşmesinden 

önce yapılması halinde bu taleplerin kabulü söz 

konusu eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama 

ve elleçleme giderleri ve diğer giderler ile 

eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin % 10’u 

oranında bir tutarın ödenmesine bağlıdır.Bunun 

dışında başvurular kabul 

edilmez.(DEĞİŞTİRİLDİ) 

2. 177 nci maddenin birinci fıkrasının (c), (d), 

(ı),(l) ve (m) bentleri ile ikinci fıkrasının (a) 

bendinde belirtilen eşya için, birinci fıkra hükmü 

uygulanmaz. (EKLENDİ) 

Değişiklik Gerekçesi:Tasfiyelik hale gelen 

eşyanın has sahibince alınarak gümrük 

işlemlerine devam etmesini sağlayan 

düzenlemenin kapsamı genişletilmiş ve daha 

önce bir kez yararlanılabilen bu uygulamadan 

saha fazla yararlanma imkanı 

sağlanmıştır.Ayrıca maddesinin ikinci fıkrasında 

ise,mülkyeti kanuya geçen eşya için eşya 

sahiplerine tanınan kolaylıktan 

yararlanılmayacağı yolunda düzenleme 

yapılarak uygulamada karşılaşılan  sorunların 

giderilmesi amaçlanmıştır. 

 

MADDE-6 

Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler 

MADDE 180- 

1. 177 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (e), 

(f), (g) ve (k) bentlerinde ve ikinci fıkrasının (b) 

bendinde belirtilen eşyanın satış bedelinden 

MADDE-6 

Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler 

MADDE 180- 

1. 177 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (e), 

(f), (g) ve (k) bentlerinde ve ikinci fıkrasının (b) 

bendinde belirtilen eşyanın satış bedelinden 



sırasıyla; 

a) Hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış 

masraflar, 

b) Gümrük vergileri, 

c) Satış için yapılmış masraflar, 

d) Para cezaları, 

ayrılarak hak sahiplerine dağıtılır. Bu bedellerin 

dağıtımından sonra artan para olursa, eşya 

sahipleri adına emanet hesabına alınır. Emanete 

alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde alınmayan 

para ile 177 nci maddenin birinci fıkrasının 

diğer bentlerinde belirtilen eşyanın satış 

bedelinden bu fıkradaki usule göre yapılacak 

dağıtımdan sonra kalan para Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı döner sermaye işletmesine irat 

kaydedilir. 

2. 177 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 

ve satış suretiyle tasfiye edilen eşya ve taşıtların 

satış bedelleri, Kaçakçılıkla Mücadele 

Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasında belirtilen taşıtlar için taşıtın 

muhafazası ve satışı için gerekli olan bütün 

giderler düşüldükten sonra, aynı Kanunun 16 ncı 

maddesindeki eşya ve taşıtlarda ise tamamı 

sahipleri adına emanet hesabına alınır. Bu 

tutarlar, eşya ile ilgili dava sonucunda iade 

kararı verilmesi halinde sahibine ödenir. Eşyanın 

sahibine iade edilmesine karar verilmesi halinde 

tasfiye edilen eşyanın gümrük vergileri iade 

edilmez, müsadere kararı verilmesi halinde satış 

bedeli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı döner 

sermaye işletmesine irat kaydedilir. 

3. Tasfiye edilen eşya ve taşıtın satış bedelinden 

alınacak gümrük vergileri, eşya için gümrük 

beyannamesi verilmiş ise beyannamenin tescil 

edildiği tarihte, kaçak eşya için kaçak eşya tespit 

tutanağının düzenlendiği tarihte, söz konusu 

tarihler bilinmiyorsa tespit ve tahakkuk 

belgesinin düzenlendiği tarihteki vergi 

oranlarına göre belirlenir. 

4. Üzerlerinde satılamaz, devredilemez, haciz, 

rehin, ipotek gibi şerhler bulunan taşıtların 

tasfiyesinde, bu şerhler ayrıca bir işleme gerek 

olmaksızın, tasfiye kararı alındığı tarihten 

itibaren kalkmış sayılarak varsa tescil kayıtları 

buna göre düzeltilir ve tasfiyesi tamamlanarak 

birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde 

kalan para emanete alınır. Dava sonucunda 

taşıtın sahibine iadesine karar verilmesi halinde, 

şerhlere konu bedel ilgilisine ödendikten sonra 

kalan tutar ikinci fıkra hükmü uyarınca sahibine 

sırasıyla; 

a) Hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış 

masraflar, 

b) Gümrük vergileri, 

c) Satış için yapılmış masraflar, 

d) Para cezaları, 

ayrılarak hak sahiplerine dağıtılır. Bu bedellerin 

dağıtımından sonra artan para olursa, eşya 

sahipleri adına emanet hesabına alınır. Emanete 

alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde alınmayan 

para ile 177 nci maddenin birinci fıkrasının 

diğer bentlerinde belirtilen eşyanın satış 

bedelinden bu fıkradaki usule göre yapılacak 

dağıtımdan sonra kalan para Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı döner sermaye işletmesine irat 

kaydedilir. 

2. 177 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 

ve satış suretiyle tasfiye edilen eşya ve taşıtların 

satış bedelleri, Kaçakçılıkla Mücadele 

Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasında belirtilen taşıtlar için taşıtın 

muhafazası ve satışı için gerekli olan bütün 

giderler düşüldükten sonra, aynı Kanunun 16 ncı 

maddesindeki eşya ve taşıtlarda ise tamamı 

sahipleri adına emanet hesabına alınır. Bu 

tutarlar, eşya ile ilgili dava sonucunda iade 

kararı verilmesi halinde sahibine ödenir. Eşyanın 

sahibine iade edilmesine karar verilmesi halinde 

tasfiye edilen eşyanın gümrük vergileri iade 

edilmez, müsadere kararı verilmesi halinde satış 

bedeli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı döner 

sermaye işletmesine irat kaydedilir. 

3. Tasfiye edilen eşya ve taşıtın satış bedelinden 

alınacak gümrük vergileri, eşya için gümrük 

beyannamesi verilmiş ise beyannamenin tescil 

edildiği tarihte, kaçak eşya için kaçak eşya tespit 

tutanağının düzenlendiği tarihte, söz konusu 

tarihler bilinmiyorsa tespit ve tahakkuk 

belgesinin düzenlendiği tarihteki vergi 

oranlarına göre belirlenir. 

4. Üzerlerinde satılamaz, devredilemez, haciz, 

rehin, ipotek gibi şerhler bulunan taşıtların 

tasfiyesinde, bu şerhler ayrıca bir işleme gerek 

olmaksızın, tasfiye kararı alındığı tarihten 

itibaren kalkmış sayılarak varsa tescil kayıtları 

buna göre düzeltilir ve tasfiyesi tamamlanarak 

birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde 

kalan para emanete alınır. Dava sonucunda 

taşıtın sahibine iadesine karar verilmesi halinde, 

şerhlere konu bedel ilgilisine ödendikten sonra 

kalan tutar ikinci fıkra hükmü uyarınca sahibine 
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ödenir. 

5. Bu Kanun kapsamında yapılacak tasfiye 

işlemlerinde 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz ve 

buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 

belirlenir 

 

ödenir. 

5. Bu Kanun kapsamında yapılacak tasfiye 

işlemlerinde 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz ve 

buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 

belirlenir. 

6.Bu madde kapsamında emanete alınan 

tutarların iadesi için ,sahibine iadesine ilişkin 

mahkeme kararının kesinleştiği,diğerlerinde ise 

emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde 

yapılan başvurular kabul edilir.(EKLENDİ) 

Değişiklik Gerekçesi:5607 sayılı Kanun ve 

4458 sayılı Kanun uyarınca tasfiyelik hale gelen 

ve yapılan tasfiye sonucu emanete alınan 

tutarların iadesi için eşya sahiplerinin talepte 

bulunabileceği süre belirlenmektedir. 

MADDE-7 

Teminat 

MADDE 202-  

1. Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük 

idarelerinin gümrük vergilerinin ve diğer amme 

alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir 

teminat verilmesini gerekli görmeleri halinde, bu 

teminat söz konusu vergiler tutarının % 20 

fazlasıyla yükümlü veya yükümlü olması 

muhtemel kişi tarafından verilir. 

 

MADDE-7 

Teminat 

MADDE 202-  

1. Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük 

idarelerinin gümrük vergilerinin ve diğer amme 

alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir 

teminat verilmesini gerekli görmeleri halinde, bu 

teminat söz konusu vergiler ve diğer amme 

alacakları tutarı kadar yükümlü veya yükümlü 

olması muhtemel kişi tarafından 

verilir.(DEĞİŞİKLİK) 

Değişiklik Gerekçesi:Teminat mektubu 

temininde maliyeti düşürücü bir unsur olarak 

sektörün desteklenmesi ve teminat tutarının 

hesaplanmasında ve takibinde yaşanılan 

sıkıntıların giderilmesi amaçlanmıştır. 

 

MADDE-8 

Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması 

MADDE 216- Ancak, geri verme kararının 

alındığı tarihten itibaren üç ay içerisinde idarece 

söz konusu kararın uygulanmaması halinde, 

ilgilinin talebi üzerine, üç aylık sürenin 

bitiminden itibaren faiz ödenir. Bu faiz, 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunun tecil faizine ilişkin 

hükümlerine göre hesaplanır.  

 

 

MADDE-8 

Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması 

MADDE 216- 

1.Gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine 

bağlı olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya 

gecikme zammının geri verilmesinde,geri 

vermeye konu fazla tahsilatın yükümlüden 

kaynaklanması durumunda geri verme 

başvurusunun yapıldığı tarihten,diğer 

durumlarda ise tahsilat tarihinden geri verme 

kararının tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre 

için geri verilecek tutar üzerinden,aynı dönemde 

6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi 

oranında hesaplanan faiz ödenir. 

(DEĞİŞİKLİK) 
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2.Geri verme kararının tebliğ edildiği tarihten 

itibaren üç ay içerisinde idarece söz konusu 

kararın uygulanmaması halinde,ilgilinin talebi 

üzerine,tebliğ tarihinden ödemenin yapıldığı 

tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna 

göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan 

faiz ödenir.(DEĞİŞİKLİK) 

Değişiklik Gerekçesi:Anayasa Mahkemesi ilgili 

kararına ile Gümrük Kanununun 216 ıncı 

maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi 

iptal edilmiştir.Bu iptal kararı sebebiyle oluşan 

hukuki boşluğun doldurulması amacıyla ,söz 

konu madde değiştirilmiştir. 

MADDE-9 

Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük 

Müşavirleri  

MADDE 227-  

l. Gümrük müşavir yardımcısı olabilecek 

kişilerin aşağıda belirtilen koşullara sahip 

olmaları gerekir. 

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa 

uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan 

fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, 

irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, 

yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz 

kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara 

fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa 

vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi 

kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı 

hüküm giymiş bulunmamak, 

 

 

MADDE-9 

Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük 

Müşavirleri  

MADDE 227-  

l. Gümrük müşavir yardımcısı olabilecek 

kişilerin aşağıda belirtilen koşullara sahip 

olmaları gerekir. 

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa 

uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan 

fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, 

irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, 

yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz 

kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara 

fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini aklama,terörün finansmanı,Devlet 

sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya 

vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları ile 

12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 

Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü 

suçlardan hüküm giymemiş 

olmak,(DEĞİŞİKLİK)  

 

MADDE-10 

Cezalar 

Genel Hükümler 

1. İdari yaptırıma konu fiilin, ceza uygulamasını 

gerektiren bir fiile ilişkin olması ve zamanaşımı 

daha uzun bulunan bu fiil nedeniyle ceza davası 

açılmış olmak kaydıyla, idari yaptırım kararları 

Türk Ceza Kanunundaki dava ve ceza 

zamanaşımı süreleri içerisinde uygulanır. 

2.Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para 

cezalarının zamanaşımı, bu idari para cezalarına 

ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına 

tabidir. 

MADDE-10 

Cezalar 

Genel Hükümler 

1. İdari yaptırıma konu fiilin, ceza uygulamasını 

gerektiren bir fiile ilişkin olması ve zamanaşımı 

daha uzun bulunan bu fiil nedeniyle ceza davası 

açılmış olmak kaydıyla, idari yaptırım kararları 

Türk Ceza Kanunundaki dava ve ceza 

zamanaşımı süreleri içerisinde uygulanır. 

2.Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para 

cezalarının zamanaşımı, bu idari para cezalarına 

ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına 

tabidir. 
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3.Gümrük vergilerine ilişkin idari yaptırım 

kararları ve bu kararlara yönelik itirazlar 

hakkında bu Kısım ve Onikinci Kısım hükümleri 

uygulanır. 

4.Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar 

verilen eşyanın bulunmaması halinde kaim 

değer olarak eşyanın gümrüklenmiş değerinin 

kamuya geçirilmesine karar verilir. 

5.Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile 

yanlış izahat verilmiş olması halinde bu Kısım 

hükümlerine göre idari para cezası ve fazi 

uygulanmaz.(DEĞİŞİKLİK) 

Değişiklik Gerekçesi:Gümrük vergileri ve para 

cezalarının tahsilinde uygulamada tereddüt 

oluşturan hususlara açıklık getirilmesi 

amaçlanmıştır. 

MADDE-11 

Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere 

Uygulanacak Cezalar  

MADDE 234- 

2. Dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü 

altında işleme rejimi ve tam muafiyetli geçici 

ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin 

olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme 

veya teslimden sonra kontrol sonucunda; birinci 

fıkrada belirtilen farklılıkların tespiti durumunda 

aynı fıkrada öngörülen cezaların yarısı kadar 

para cezası alınır. 

3. Yukarıda belirtilen aykırılıkların gümrük 

idaresince tespit edilmesinden önce beyan 

sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu 

cezalar yüzde onbeş nisbetinde uygulanır 

 

MADDE-11 

Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere 

Uygulanacak Cezalar  

MADDE 234- 

2. Dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü 

altında işleme rejimi ve tam muafiyetli geçici 

ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin 

olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme 

veya teslimden sonra kontrol sonucunda; birinci 

fıkrada belirtilen farklılıkların tespiti durumunda 

vergi farkının yarısı tutarında idari para 

cezası verilir.(DEĞİŞİKLİK) 

3. Yukarıda belirtilen aykırılıkların gümrük 

idaresince tespit edilmesinden önce beyan 

sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu 

cezalar yüzde on nisbetinde 

uygulanır.(DEĞİŞİKLİK) 

MADDE-12 

Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere 

Uygulanacak Cezalar  

MADDE 235 – 

1. Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan 

eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene 

ve denetleme veya teslimden sonra kontrol 

sonucunda; 

a) Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle 

ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti halinde, 

eşyanın gümrük vergilerinin alınmasının yanı 

sıra, gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para 

cezası verilir. 

c) Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya 

MADDE-12 

Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere 

Uygulanacak Cezalar  

MADDE 235 – 

1. Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan 

eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene 

ve denetleme veya teslimden sonra kontrol 

sonucunda; 

a) Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle 

ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti halinde, 

varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin 
alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin 

dört katı idari para cezası 

verilir.(DEĞİŞİKLİK) 



veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya 

yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk 

ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge 

alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi 

halinde, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra, 

eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari 

para cezası verilir. 

2. İhracat rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin 

olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme 

veya kontrol sonucunda; 

b) Eşyanın ihracı, lisansa, şarta, izne, kısıntıya 

veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya 

yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk 

ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge 

alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi 

halinde, eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar 

idari para cezası verilir. 

4. Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde 

belirtilen eşyaya el konularak mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya 177 

ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye 

tabi tutulur. Kara, deniz ve hava ulaşım araçları 

hakkında verilen el koyma kararları, bu araçların 

siciline şerh verilmek suretiyle icra olunarak el 

koyma ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi 

işlemlerine devam edilir1. 

5. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve transit 

rejim beyanında bulunulan serbest dolaşımda 

olmayan eşyanın, beyan edilenden belirgin bir 

şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti 

halinde, farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş 

değerinin iki katı idari para cezası verilir. 

 

 

c) Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya 

veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya 

yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk 

ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge 

alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi 

halinde, varsa eşyanın fark gümrük 

vergilerinin alınmasının yanı sıra, eşyanın 

gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası 

verilir. .(DEĞİŞİKLİK) 

e) Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde,(c) 

bendinde belirtilen eşyanın,ithalinin uygun 

bulunduğuna ilişkin belge veya bilginin 

düzenlenmesi veya ilgili kurum veya kuruluş 

tarafından gerçekleştirilen denetimin olumlu 

sonuçlandığının bildirilmesi halinde,241 inci 

maddenin birinci fıkrası uyarınca idari para 

cezası verilir.(EKLENDİ) 

2. İhracat rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin 

olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme 

veya kontrol sonucunda; 

b) Eşyanın ihracı, belli kuruluşların vereceği ve 

gümrük idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu 

olan lisans,izin, uygunluk belgesi veya bu 

belgeler yerine geçen bilgiye bağlı olmasına 

rağmen, eşya belge veya bilgiye tabi değilmiş 

yada belge veya bilgi alınmış gibi beyanda 

bulunulduğunun tespit edilmesi 

halinde,gümrüklenmiş değerin onda biri kadar 

idari para cezası verilir.(DEĞİŞTİ) 

c) Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde,(b) 

bendinde belirtilen eşyanın,ihracının uygun 

bulunduğuna ilişkin belge veya bilginin 

düzenlenmesi veya ilgili kurum veya kuruluş 

tarafından gerçekleştirilen denetimin olumlu 

sonuçlandığının bildirilmesi halinde,241 inci 

maddenin birinci fıkrası uyarınca idari para 

cezası verilir.(EKLENDİ) 

4.Cezai hükümler saklı kalmak üzere; 

a) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen 

eşya,yükümlü talebi doğrultusunda otuz gün 

içerisinde mahrece iade yada ilgili kurum yada 

kuruluşun uygun görüşü ile doğrudan üçüncü 

ülkeye transit edilir.Bu süre içerisinde mahrece 

iade veya üçüncü ülkeye transit edilmeyen 

eşya,ihraç kaydıyla satış yada masrafları 

sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle 

tasfiye edilmek üzere bulunduğu gümrük 

idaresine terk edilir.(DEĞİŞİKLİK) 

b) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen 
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eşya,yükümlü talebi doğrultusunda mahrece iade 

yada ilgili kurum yada kuruluşun uygun görüşü 

ile doğrudan yada serbest bölge üzerinden 

üçüncü ülkeye transit veya ihraç kaydıyla satış 

yada masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla 

imha suretiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu 

gümrük idaresine terk edilir. (DEĞİŞİKLİK) 

c) Teslimden sonra kontrol sonucunda 

uygunsuzluğu tespit edilen ancak bulunamayan 

eşyanın gümrüklenmiş değerinin kamuya 

geçirilmesine karar verilir. (DEĞİŞİKLİK) 

5.Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve varış 

gümrük idaresine karayolu ile sevk edilmek 

üzere transit rejimine konu edilen serbest 

dolaşımda olmayan eşyanın,yapılan kontrol veya 

muayene sonucunda,beyan edilenden belirgin 

bir şekilde  farklı cinste olduğunun tahlil,teknik 

inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tespiti 

halinde fiilin niteliğine göre (a) ve (b) 

bentlerine,transit rejimine konu edilen serbest 

dolaşımda olmayan eşyanın,hareket gümrük 

idaresinden sevk edilmesinden sonra varış 

gümrük idaresine varışından önce yada varış 

gümrük idaresinde yapılan kontrolü veya 

muayenesi sonucunda beyana göre eksiklik veya 

fazlalık tespit edilmesi halinde fiilin niteliğine 

göre (c) ve (ç) bentleri uyarınca işlem yapılır.(c) 

ve (ç) bentleri kapsamında 

değerlendirilemeyecek eksiklik ve fazlalık 

durumları ile bu durumların tespitine ilişkin usul 

ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

(DEĞİŞİKLİK) 

a) Farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri 

toplamının beyan edilen eşyanın gümrük 

vergileri toplamından fazla olması durumunda 

farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin 

iki katı idari para cezası verilir. (DEĞİŞİKLİK) 

b) Farklı çıkan eşyanın beyan edilen eşyadan 

farklı şekilde,ithalinin lisansa,şarta,izne,kısıntıya 

veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya 

yeterlilik belgesine tabi olması durumunda farklı 

çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı 

kadar idari para cezası verilir. (DEĞİŞİKLİK) 

c) Beyana göre eksiklik olduğunun tespit 

edilmesi halinde,eksik çıkan eşyaya ilişkin 

gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra 

eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para 

cezası verilir. (DEĞİŞİKLİK) 

ç) Beyana göre fazla olduğunun tespit edilmesi 

halinde,fazla çıkan eşyanın gümrük vergileri 

kdar idari para cezası verilir ve fazla çıkan eşya 

177 ila 180 inci madde hükümlerine göre 



tasfiyeye tabi tutulur. (DEĞİŞİKLİK) 

6.Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen 

aykırıkların gümrük idaresi tarafından tespit 

edilmesinden önce beyan sahibi tarafından 

bildirilmesi durumunda bu fıkralara göre 

hesaplanan cezalar yüze on oranında 

uygulanır.(EKLENDİ) 

MADDE-13 

Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere 

Uygulanacak Cezalar  

MADDE 236- 

5. Gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo 

beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir 

şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti 

halinde, bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki 

katı idari para cezası verilir, eşyaya el konularak 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir 

ve eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine 

göre tasfiyeye tabi tutulur 

 

MADDE-13 

Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere 

Uygulanacak Cezalar  

MADDE 236- 

5.Eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi 

tutulmasına ilişkin beyanın kontrolü veya 

muayenesi neticesinde antrepo beyannamesinde 

beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste 

eşya olduğunun tahlil,teknik inceleme ve 

araştırmaya gerek olmaksızın tespiti halinde; 

a) Farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri 

toplamının beyan edilen eşyanın gümrük 

vergileri toplamından fazla olması durumunda 

farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin 

iki katı idari para cezası verilir. 

b) Farklı çıkan eşyanın beyan edilen eşyadan 

farklı şekilde,ithalinin lisansa,şarta,izne,kısıntıya 

veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya 

yeterlilik belgesine tabi olması durumunda farklı 

çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı 

idari para cezası verilir.(DEĞİŞİKLİK) 

MADDE-14 

Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere 

Uygulanacak Cezalar  

MADDE 238- 

1. 241 inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (l) 

ve (m) bentleri, dördüncü fıkrasının (g) ve (h) 

bentleri ile beşinci fıkrasının (b) bendinde 

belirtilen durumlar hariç, dâhilde işleme rejimi, 

gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici 

ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde 

eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı, tam 

muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel 

kullanıma mahsus taşıtlar için gümrük vergileri 

tutarının dörtte biri oranında para cezası verilir. 

Ancak, dâhilde işleme rejimi kapsamı ithal 

eşyasının, işleme faaliyetindeki hali veya işlem 

görmüş ürün hali de dahil olmak üzere rejim 

çerçevesinde izin verilen yerlerde tespiti halinde, 

ithal eşyasının gümrük vergileri tutarının iki katı 

oranında para cezası verilir. Bu cezanın ödeme 

süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış 

MADDE-14 

Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere 

Uygulanacak Cezalar  

MADDE 238- 

1. 241 inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (l) 

ve (m) bentleri, dördüncü fıkrasının (g) ve (h) 

bentleri ile beşinci fıkrasının (b) bendinde 

belirtilen durumlar hariç; 

a) Dahilde işleme rejimi,gümrük kontrolü 

altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine 

ilişkin hükümlerin ihlali halinde,eşyanın 

gümrüklenmiş değerinin iki katı, 

(DEĞİŞİKLİK) 

b) Tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal 

edilen özel kullanıma mahsus taşıtlar ilişkin 

rejim ihlallerinde, gümrük vergileri tutarının 

dörtte biri, (DEĞİŞİKLİK) 

c) Dahilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü 

altında işleme rejimine ilişkin hükümler ihlal 

edilmekle birlikte,rejim kapsamı ithal eşyasının 
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başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması 

halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para 

cezası tahsil edilir. 

işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş 

ürün hali de dahil olmak üzere,gümrük 

gözetiminden mevzuata aykırı olarak 

çıkarılmamış olduğunun tespiti halinde,ithal 

eşyasının gümrük vergileri ile ilgili rejime 

ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin 

yapıldığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı 

Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı 

oranında faizin toplamı kadar, (DEĞİŞİKLİK) 

d) (b) bendinde belirtilen taşıtlar hariç olmak 

üzere,geçici ithalat kapsamında ithal edilen 

eşyanın süresi içerisinde gümrükçe onaylanmış 

başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması 

durumunda gümrük vergileri ile rejime ilişkin 

beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı 

tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna 

göre tespit edilen gecikme zammı oranında 

faizin toplamı kadar, (DEĞİŞİKLİK) 

idari para cezası verilir. 

2.Birinci fıkranın (c) ve (d) bentlerinde belirtilen 

eşyanın,yapılacak tebligat tarihinden itibaren 

almış gün içinde gümrükçe onaylanmış başka bir 

işlem veya kullanıma tabi tutulmaması 

halinde,ayrıca gümrük vergileri tutarında idari 

para cezası verilir.(EKLENDİ) 

MADDE-15 

Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar  

MADDE 241- 

4. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde 1 inci 

fıkrada belirtilen miktarın dört katı olarak 

uygulanır: 

ı) 11 inci madde hükmüne göre kendilerinden 

yazılı olarak bilgi ve belge istenilmesine rağmen 

bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi 

6. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde 1 inci 

fıkrada belirtilen miktarın sekiz katı olarak 

uygulanır: 

d) 13 üncü maddede belirtilen belgelerin beş yıl 

süreyle saklanmaması 

 

MADDE-15 

Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar  

MADDE 241- 

4. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde 1 inci 

fıkrada belirtilen miktarın dört katı olarak 

uygulanır: 

ı) 11 inci madde hükmüne göre kendilerinden 

yazılı olarak bilgi ve belge istenilmesine rağmen 

bilgi ve belgelerin ibraz 

edilmemesi(KALDIRILDI) 

6. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde 1 inci 

fıkrada belirtilen miktarın sekiz katı olarak 

uygulanır: 

d) 11 inci madde hükmüne göre yazılı olarak 

talep edilen bilgi ve belgeler ile 13 üncü madde 

hükmü uyarınca beş yıl süreyle saklanması 

gereken belgelerin gümrük kontrolü sırasında 

ibraz edilmemesi. (DEĞİŞİKLİK) 

Değişiklik Gerekçesi:Cezanın temel amacından 

uzaklaşarak beyannamenin zayi olması 

nedeniyle yükümlü tarafından gümrük idaresine 

yapılan beyannamenin onaylı nüshası 

taleplerininde de mevcut hükümden dolayı 

uygulanmak zorunda kalınan cezanın uygulama 

alanı tam olarak belirlenmiş ve bu konuda 



yaşanan sıkıntıların giderilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE-16 

İtirazlar 

MADDE 244- 

1. Beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit 

sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ 

edilen gümrük vergileri alacakları ile bu 

Kanunda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen 

cezalar hakkında; yükümlü veya ceza muhatabı 

tarafından, söz konusu eksiklik veya 

aykırılıkların kanun hükümlerine yeterince 

nüfuz edememekten veya kanun hükümlerini 

yanlış yorumlamaktan kaynaklandığının veya 

yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda 

görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi 

durumunda, idare bu maddede yer alan 

hükümler çerçevesinde yükümlüler veya cezanın 

muhatabı ile uzlaşabilir. Uzlaşma talebi, tebliğ 

tarihinden itibaren onbeş gün içinde, henüz itiraz 

başvurusu yapılmamış gümrük vergileri ve 

cezalar için yapılır. Uzlaşma talebinde 

bulunulması halinde, itiraz veya dava açma 

süresi durur, uzlaşmanın vaki olmaması veya 

temin edilememesi halinde süre kaldığı yerden 

işlemeye başlar, ancak sürenin bitimine üç 

günden az kalmış olması halinde süre üç gün 

uzar. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin 

edilememesi halinde yeniden uzlaşma talebinde 

bulunulamaz. 

2- Gümrük vergileri ve cezalarına ilişkin fiilin, 

5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer 

alan kaçakçılık suçları ile ilişkili olması halinde 

bu madde hükmü uygulanmaz. 

3. Bu madde kapsamında yapılan uzlaşma 

talepleri, gümrük uzlaşma komisyonları 

tarafından değerlendirilir. Gümrük uzlaşma 

komisyonlarının kurulması, çalışması ile bu 

madde kapsamında yapılacak başvurulara ilişkin 

usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.  

4. Gümrük uzlaşma komisyonlarının tutacakları 

uzlaşma tutanakları kesin olup gereği idarece 

derhal yerine getirilir. Yükümlü veya ceza 

muhatabı; üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit 

olunan hususlar hakkında dava açamaz ve hiçbir 

mercie şikâyette bulunamaz.  

5. Uzlaşma konusu yapılan gümrük vergileri ve 

cezalar, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma 

tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde 

ödenir. Uzlaşılan vergilerin alınması gerektiği 

tarihten itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı 

tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanun 

MADDE-16 

İtirazlar 

MADDE 244- 

1.Gümrük idarelerince düzenlenen ek tahakkuk 

ve ceza kararı muhteviyatı alacaklar için 

yükümlü veya ceza muhatabı tarafından uzlaşma 

başvurusu yapılabilir.Uzlaşmanın kapsamına; 

a) Beyan ile gümrük idaresi tarafından yapılan 

tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin 

tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları, 

b) Gümrük idaresi tarafından tespit 

edilmesinden önce beyan sahibi tarafından 

bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen 

gümrük vergileri alacakları, 

c) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlar uyarınca 

gümrük idaresi tarafından düzenlenen idari para 

cezaları, 

 girer.Uzlaşma talebi,henüz itiraz başvurusu 

yapılmamış veya itiraz edilmiş olmakla 

birlikte itiraz henüz sonuçlanmamış gümrük 

vergileri ve idari para cezaları için,tebliğ 

tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılır. 

Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz 

veya dava açma süresi durur, uzlaşmanın vaki 

olmaması veya temin edilememesi halinde süre 

kaldığı yerden işlemeye başlar, ancak sürenin 

bitimine üç günden az kalmış olması halinde 

süre üç gün uzar. Uzlaşmanın vaki olmaması 

veya temin edilememesi halinde yeniden 

uzlaşma talebinde 

bulunulamaz.(DEĞİŞİKLİK) 

2. Gümrük vergileri ve cezalarına ilişkin fiilin, 

5607 sayılı Kanunda yer alan kaçakçılık suçları 

ile ilişkili olması halinde bu madde hükmü 

uygulanmaz. (DEĞİŞİKLİK) 

3. Bu madde kapsamında yapılan uzlaşma 

talepleri, gümrük uzlaşma komisyonları 

tarafından değerlendirilir. Gümrük uzlaşma 

komisyonlarının kurulması, çalışması ile bu 

madde kapsamında yapılacak başvurulara ilişkin 

usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.  

4.Gümrük uzlaşma komisyonları çalışmaları 

gizlidir.Uzlaşma tutanakları kesin olup gereği 

idarece derhal yerine getirilir.Vergi yükümlüsü 

veya ceza muhatabı,üzerinde uzlaşılan ve 

tutanakla tespit olunan hususlar hakkında dava 

açamaz ve hiçbir mercie şikayette bulunamaz. 

(DEĞİŞİKLİK) 
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hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı 

oranında gecikme faizi uygulanır. Uzlaşmanın 

vaki olmaması veya temin edilememesi halinde, 

genel hükümlere göre işlem yapılır.  

 

 

5.Uzlaşılan gümrük vergileri ve cezalar,uzlaşma 

tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde 

ödeniz.Uzlaşılan vergilere ilişkin gümrük 

yükümlülüğünün başladığı tarihten uzlaşma 

tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre 

için 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre 

belirlenen gecikme zammı oranında gecikme 

faizi uygulanır.Uzlaşma vaki olmaması veya 

temin edilememesi halinde,genel hükümlere 

göre işlem yapılır. (DEĞİŞİKLİK) 

 

MADDE-17 

Geçici Maddeler  

GEÇİCİ MADDE 6- 

Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir 

yardımcıları çıkarılacak bir kanunla bağlı 

bulundukları gümrük ve muhafaza 

başmüdürlüğü2 görev alanı itibariyle kamu 

kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde 

örgütleninceye kadar aşağıdaki hükümler 

uygulanır: 

1. 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine 

göre kurulan Gümrük Komisyoncuları 

Dernekleri faaliyetlerine devam eder ve sınav 

açılması ile izin belgeleri verilmesi işlemleri 

Gümrük Müsteşarlığınca yürütülür. 

9. Bu Kanuna ve gümrüklerde uygulanan 

mevzuat hükümlerine aykırı hareketleri görülen 

gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir 

yardımcılarının izin belgeleri gümrük 

müfettişleri, müfettiş yardımcıları, kontrolörler, 

stajyer kontrolörle ve gümrük başmüdürleri 

tarafından gerek görülmesi halinde tedbir 

mahiyetinde geçici olarak alınır ve gümrüklerde 

iş takip etmelerine izin verilmez. Bu durum, 

gerekçesiyle birlikte izin belgesinin alınmasını 

izleyen günde Müsteşarlığa bildirilir. Bu şekilde 

izin belgeleri alınanlar hakkında geçici mesleki 

faaliyetten alıkoyma cezası verilmesi halinde, 

tedbir mahiyetinde izin belgelerinin alındığı süre 

verilen cezadan mahsup edilir. 

 

 

 

MADDE-17 

Geçici Maddeler  

GEÇİCİ MADDE 6- 

Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir 

yardımcıları çıkarılacak bir kanunla bağlı 

bulundukları gümrük ve muhafaza 

başmüdürlüğü3 görev alanı itibariyle kamu 

kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde 

örgütleninceye kadar aşağıdaki hükümler 

uygulanır: 

1. 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine 

göre kurulan Gümrük Komisyoncuları 

Dernekleri faaliyetlerine devam eder ve sınav 

açılması ile izin belgeleri verilmesi işlemleri 

Gümrük Müsteşarlığınca yürütülür. 

9. Bu Kanuna ve gümrüklerde uygulanan 

mevzuat hükümlerine aykırı hareketleri görülen 

gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir 

yardımcılarının izin belgeleri Bakanlık 

müfettişleri, , gümrük ve dış ticaret bölge  

müdürleri tarafından gerek görülmesi halinde 

tedbir mahiyetinde en fazla altı ay süre ile 

geçici olarak alınır ve gümrüklerde iş takip 

etmelerine izin verilmez. Bu durum, 

gerekçesiyle birlikte izin belgesinin alınmasını 

izleyen günde Bakanlığa bildirilir. Bu şekilde 

izin belgeleri alınanlar hakkında geçici mesleki 

faaliyetten alıkoyma cezası verilmesi halinde, 

tedbir mahiyetinde izin belgelerinin alındığı süre 

verilen cezadan mahsup edilir.3713 sayılı 

Kanun(Terörle Mücadele Kanunu) kapsamında 

haklarında kovuşturma başlatılanların izin 

belgeleri kovuşturma sonuçlanıncaya kadar 

tedbiren geri alınır.(DEĞİŞİKLİK) 

Madde 19-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

Madde 20-Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 
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