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GÜMRÜK KANUNU
B R NC KISIM
Genel Hükümler
B R NC BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Temel Tan mlar
MADDE 1- Bu Kanunun amac , Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve ç kan
e/yaya ve ta/ t araçlar na uygulanacak gümrük kurallar n belirlemektir.
MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklar n
kapsar. Türkiye kara sular , iç sular ve hava sahas gümrük bölgesine dahildir.
Bu Kanunda geçen Türkiye Gümrük Bölgesi ve Gümrük Bölgesi kavramlar Türkiye
Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini ifade eder.
MADDE 3- Bu Kanunda geçen;
1. “Müste/arl k” deyimi, Gümrük Müste/arl n ;
2. “Gümrük idaresi veya idareleri” deyimi, gümrük mevzuat nda belirtilen i/lemlerin k smen
veya tamamen yerine getirildi i merkez veya ta/ra te/kilat ndaki hiyerar/ik yönetim birimlerinin
tamam n ;
3. “Ki/i” deyimi, gerçek ve tüzel ki/iler ile hukuken tüzel ki/ilik statüsüne sahip olmamakla
birlikte yürürlükteki mevzuat uyar nca hukuki tasarruflar yapma yetkisi tan nan ki/iler ortakl n ;
4. “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde yerle/ik ki/i” deyimi,
a) Bu bölgede kanuni ikametgâh olan bütün gerçek ki/ileri;
b) Bu bölgede kay tl i/yeri, kanuni i/ merkezi veya /ubesi bulunan bütün tüzel ki/i veya
ki/iler ortakl n ;
5. “Karar” deyimi, ba lay c tarife ve men/e bilgileri de dahil olmak üzere, gümrük
idaresinin, gümrük mevzuat ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla ki/i üzerinde
hukuki sonuç do uracak idari tasarrufunu;
6. “Serbest dola/ mda bulunan e/ya” deyimi, Türkiye'nin taraf oldu u uluslararas
anla/malara ait hükümler sakl kalmak kayd yla, serbest dola/ ma giri/ rejimine tabi tutularak
Türkiye Gümrük Bölgesine giren e/ya ile üretiminde kullan lan girdilerin yerli olup olmad na
bak lmaks z n,18 ve 19 uncu madde hükümlerine göre Türk men/eli say lan e/yay ;
7. “Gümrük statüsü” deyimi, e/yan n Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dola/ ma girmi/
olup olmad yönünden durumunu;
8. “Gümrük vergileri” deyimi, yürürlükteki hükümler uyar nca e/yaya uygulanan ithalat
vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü;
9. “=thalat vergileri” deyimi,
- E/yan n ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve e/ etkili vergileri,
- Tar m politikas veya i/lenmi/ tar m ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde
al nan ithalat vergilerini;
10. “=hracat vergileri” deyimi,
- E/yan n ihracat nda öngörülen gümrük vergileri ve e/ etkili mali yükleri,
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- Tar m politikas veya i/lenmi/ tar m ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde
al nan ihracat vergilerini;
11. “Yükümlü” deyimi, gümrük yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu bütün ki/ileri;
12. “Gümrük gözetimi” deyimi, gümrük mevzuat na ve gereken hallerde gümrük gözetimi
alt ndaki e/yaya uygulanacak di er hükümlere uyulmas n sa lamak üzere gümrük idareleri
taraf ndan genel olarak uygulanan i/lemleri;
13. “Gümrük denetimi” deyimi, gümrük mevzuat na ve gereken hallerde gümrük gözetimi
alt ndaki e/yaya uygulanacak di er hükümlere uyulmas n sa lamak üzere e/yan n muayenesini,
belgelerin varl n n ve gerçekli inin kan tlanmas n , i/letme hesaplar n n, defterlerinin ve di er
yaz l belgelerin tetkikini, nakil araçlar n n kontrolünü, bagajlar n ve ki/ilerin yanlar nda ya da
üstlerinde ta/ d klar e/yan n kontrolünü, idari ara/t rmalar ve benzeri di er i/lemlerin yap lmas
gibi özel i/lemlerin yerine getirilmesini;
14. “E/yan n gümrükçe onaylanm / bir i/lem veya kullan ma tabi tutulmas ” deyimi,
e/yan n,
a) Bir gümrük rejimine tabi tutulmas n ,
b) Bir serbest bölgeye girmesini,
c) Türkiye Gümrük Bölgesi d / na yeniden ihrac n ,
d) =mhas n ,
e) Gümrü e terk edilmesini;
15. “Gümrük rejimi” deyimi,
a) Serbest dola/ ma giri/ rejimini,
b) Transit rejimini,
c) Gümrük antrepo rejimini,
d) Dahilde i/leme rejimini,
e) Gümrük kontrolü alt nda i/leme rejimini,
f) Geçici ithalat rejimini,
g) Hariçte i/leme rejimini,
h) =hracat rejimini;
16. “Gümrük beyan ” deyimi, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde e/yan n bir gümrük
rejimine tabi tutulmas talebinde bulunulmas n ;
17. “Beyan sahibi” deyimi, kendi ad na beyanda bulunan ki/iyi veya ad na beyanda
bulunulan ki/iyi;
18. “E/yan n gümrü e sunulmas ” deyimi, e/yan n gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin
edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun
olarak, gümrük idarelerine yap lan bildirimi;
19. “E/yan n teslimi” deyimi, e/yan n tabi tutuldu u gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar
do rultusunda gümrük idareleri taraf ndan ilgilisine teslimini;
20. “Rejim hak sahibi” deyimi, gümrük beyan n yapan veya hesab na gümrük beyan
yap lan ki/i veya bu ki/iye ait bir gümrük rejimi ile ilgili haklar n ve yükümlülüklerin devredildi i
ki/iyi;
21. “=zin hak sahibi” deyimi, kendisine bir izin verilen ki/iyi;
22. “Elleçleme” deyimi, gümrük gözetimi alt ndaki e/yan n asli niteliklerini de i/tirmeden
istiflenmesi, yerinin de i/tirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktar lmas , kaplar n
yenilenmesi veya tamiri, havaland r lmas , kalburlanmas , kar /t r lmas ve benzeri i/lemleri;
23. “E/ya” deyimi, her türlü madde, ürün ve de eri;
=fade eder.
MADDE 4- Gümrük idareleriyle muhatap olan ki/iler bu Kanun ve bu Kanuna dayan larak
ç kar lan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak; gümrük idarelerinin gerek bu
Kanunda gerek di er kanun, tüzük ve kararnamelerde yaz l hükümlere göre yapaca gözetim ve
denetimlere tabi olmak; bu idarelerin kendi ad na veya ba/ka idareler nam veya hesab na tahsil
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edece i her tür vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek veya bunlar teminata ba lamak; kanun,
tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerinin uymay zorunlu k ld
her tür i/lemleri yerine
getirmekle yükümlüdürler.
K NC BÖLÜM
Gümrük Mevzuat Çerçevesinde Ki6ilerin Hak ve Yükümlülüklerine
li6kin Çe6itli Hükümler
B R NC AYIRIM
Temsil Hakk
MADDE 5- Bütün ki/iler, gümrük mevzuat ile öngörülen tasarruflar ve i/lemleri
gerçekle/tirmek üzere gümrük idarelerindeki i/leri için bir temsilci tayin edebilirler.
Transit ta/ mac l k yapan veya ar zi olarak beyanda bulunan ki/iler hariç olmak üzere,
temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerle/ik bulunan ki/ilerdir.
Temsil, do rudan veya dolayl olabilir. Temsilci, do rudan temsil durumunda ba/kas n n
ad na hareket eder. Dolayl temsil durumunda ise kendi ad na, ancak ba/kas n n hesab na hareket
eder. Temsilci, temsil edilen ki/i nam na hareket etti ini beyan etmek, temsilin do rudan veya
dolayl oldu unu belirtmek ve sahip oldu u temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmek
zorundad r.
Bir ba/ka ki/i ad na veya hesab na hareket etti ini beyan etmeyen ya da bir temsil yetkisine
sahip olmad halde, ba/ka bir ki/i ad na ya da hesab na hareket etti ini beyan eden ki/i, kendi
ad na ve kendi hesab na hareket ediyor say l r.
225 inci maddenin 1 inci f kras nda belirtilen ki/iler gümrük idarelerinde dolayl temsilci
olarak i/ takip edebilirler.
K NC AYIRIM
Gümrük Mevzuat n n Uygulanmas na li6kin Kararlar
MADDE 6- 1. Gümrük idarelerinin gümrük mevzuat n n uygulanmas na ili/kin bir karar
vermesini talep eden her ki/i, karar n verilebilmesi için gerekli bütün bilgi ve belgeleri söz konusu
idarelere ibraz etmek zorundad r.
2. Karar al nmas talebinin yaz l olarak yap lmas gerekir. Gümrük idareleri, söz konusu
talebe ili/kin ba/vurunun kendilerine ula/t tarihten itibaren otuz gün içinde karar al rlar. Verilen
kararlar ba/vuru sahibine yaz l olarak tebli edilir.
Ancak, gümrük idareleri taraf ndan bu süreye uyulmas mümkün de ilse, belirtilen süre
a/ labilir. Bu durumda, söz konusu idareler, yukar da belirlenen sürenin dolmas ndan önce ba/vuru
sahibine süre a/ m n hakl k lan gerekçeler ile talep hakk nda karar vermek için gerekli gördükleri
ek süreyi de belirterek bilgi verirler.
3. Gümrük idareleri taraf ndan gerek ba/vurular n reddine ve gerekse muhatab ki/inin
aleyhine olarak verilen yaz l kararlar, Onikinci K s mda belirtilen /ekilde itiraz yolu aç k olmak
üzere gerekçeli olarak al n r ve bu hususlar kararda belirtilir.
4. Al nan kararlar 245 inci madde hükümleri sakl kalmak üzere gümrük idareleri taraf ndan
derhal uygulan r.
MADDE 7- 1. Gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan kararlar a/a daki hallerde iptal
edilir.
a) Karar n yanl / veya eksik bilgilere dayan larak verilmesi halinde,
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b) Ba/vuru sahibinin bu yanl /l k veya eksikli i bilmesi veya bilmesi gerekti i hallerde,
c) Karar n do ru veya tam bilgilere dayan larak verilmesinin mümkün olmamas n n tespiti
halinde.
2. A/a daki hallerde ise ilgilinin lehine olan karar de i/tirilir veya iptal edilebilir.
a) Kararda öngörülen bir veya birden fazla ko/ulun gerçekle/memi/ veya gerçekle/emez
olmas ,
b) Lehine olan bir kararda öngörülen bir yükümlülü e ilgilinin uymamas halinde.
3. Karar n iptali, muhatab na tebli edilir.
4. 1 inci f kra hükümlerine göre karar n iptal i/lemi iptal karar n n verildi i tarihten, 2 nci
f kra hükümlerine göre verilen iptal veya de i/tirme karar tebli tarihinden itibaren yürürlü e girer.
Bununla birlikte, karar muhatab n n yasal ç karlar n n gerektirdi i istisnai hallerde, karar n iptalinin
veya de i/tirilmesinin yürürlük tarihi yönetmelikle belirlenen ko/ullar alt nda ertelenebilir.
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Bilgi
MADDE 8- 1. Ki/iler gümrük idarelerinden gümrük mevzuat n n uygulanmas hakk nda
bilgi talep edebilirler.
Ancak bu tür bir talep, fiilen tasarlanan bir ithalat ya da ihracat i/lemine dayanm yorsa
reddedilebilir.
2. Bilgiler, talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle e/yan n kimyevi
tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yap lan
masraflar, talepte bulunan taraf ndan kar/ lan r.
MADDE 9- 1. Yaz l talep üzerine Müste/arl k veya yetkilendirdi i gümrük idaresi
taraf ndan ba lay c tarife veya ba lay c men/e bilgileri verilir.
2. Ba lay c tarife veya ba lay c men/e bilgisi, gümrük idarelerini, hak sahibine kar/ sadece
e/yan n tarife pozisyonu konusunda veya e/yan n men/einin tespiti konusunda ve yaln zca bilginin
verildi i tarihten sonra tamamlanacak gümrük i/lemlerine konu olan e/ya için ba lar.
Ba lay c men/e bilgisinin verilmesinde, 17 ila 22 nci maddelerde yer alan e/yan n
men/einin belirlenmesine ili/kin hükümler esas al n r.
3. Bilgi alan ki/i;
a) Ba lay c tarife bilgisi için, beyan edilecek e/ya ile verilen bilgide tan mlanan e/ya
aras nda her bak mdan uygunluk bulundu unu,
b) Ba lay c men/e bilgisi için, beyan edilecek e/ya ve men/e kazan m gerektiren durumu
ile verilen bilgide tan mlanan e/ya ve men/e kazan m gerektiren durumunun her bak mdan uygun
bulundu unu,
Kan tlamak zorundad r.
4. Ba lay c tarife bilgisi verili/ tarihinden itibaren alt y l; ba lay c men/e bilgisi verili/
tarihinden itibaren üç y l geçerlidir. Talep edenin verdi i yanl / veya eksik bilgiye dayanan ba lay c
bilgi iptal edilir.
5. Ba lay c tarife bilgisi a/a daki durumlarda geçerlili ini kaybeder:
a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde de i/iklik yap lmas ve verilen bilginin söz konusu
de i/iklikle getirilen hükümlere uymamas ,
b) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulundu umuz nomanklatür, izahname,
tarife pozisyonlar na ili/kin kararlar ndaki bir de i/ikli e uymamas ,
c) Ba lay c tarife bilgisinin iptal edildi inin veya de i/tirildi inin bilgi verilen ki/iye tebli
edilmesi.
Bu f kran n (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerde ba lay c tarife bilgisinin geçerlili ini
kaybetme tarihi, söz konusu de i/ikliklerin Resmi Gazetede yay m tarihidir.
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6. Ba lay c men/e bilgisi a/a daki durumlarda geçerlili ini kaybeder:
a) Men/e kurallar nda bir mevzuat düzenlemesi veya bir uluslararas anla/ma gere ince
de i/iklik yap lmas ve verilen bilginin söz konusu de i/iklikle getirilen hükümlere uymamas ,
b) Dünya Ticaret Örgütünün uymakla yükümlü bulundu umuz Men/e Kurallar Anla/mas na
ve bu anla/maya ili/kin izahname ve kararlardaki bir de i/ikli e uymamas ,
c) Ba lay c men/e bilgisinin iptal edildi inin veya de i/tirildi inin bilgi verilen ki/iye tebli
edilmesi.
7. 5 ve 6 nc f kra hükümleri uyar nca geçerlili ini kaybeden ba lay c tarife veya men/e
bilgisinin hak sahibi, söz konusu ba lay c bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerlili ini
kaybetmesinden önce, ilgili e/yan n al m veya sat m üstüne ba lay c sözle/meler yapt takdirde,
geçerlili ini kaybeden tarife veya men/e bilgisini, söz konusu yay m n ya da tebligat n yap ld
tarihten itibaren alt ayl k bir süre boyunca kullanabilir. Ancak, gümrük i/lemleri s ras nda söz
konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrü e verilmesi halinde, bu
belgenin geçerlilik süresi esas al n r. Bu f kra hükümlerine istisna getirmeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
8. Ba lay c tarife veya men/e bilgisine ili/kin 7 nci f kra hükümleri ancak a/a daki
amaçlarla kullan labilir.
a) =thalat ya da ihracat vergilerinin belirlenmesi,
b) Tar m politikas kapsam nda ihracat vergi iadeleri ile ithalata ya da ihracata verilen di er
bütün ödemelerin hesaplanmas ,
c) Belgelerin, söz konusu tarife veya men/e bilgisine istinaden verilmi/ olmas ko/uluyla,
e/yaya ait gümrük beyannamesinin tescili için gümrük i/lemlerinin yürütülmesi s ras nda verilen
ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin kullan m .
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Di:er Hükümler
MADDE 10- 1. Gümrük Müste/arl , gümrük mevzuat n n do ru olarak uygulanmas için
gerekli gördü ü bütün önlemleri al r.
2. Gümrük mevzuat n n öngördü ü uygulamalar n, hangi hallerde ve hangi ko/ullar alt nda
basitle/tirilece ine ili/kin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
MADDE 11- Gümrük i/lemleriyle do rudan veya dolayl olarak ilgili bulunan ki/iler,
Gümrük Müste/arl n n veya gümrük idarelerinin talebi üzerine gümrük i/lemleri ile s n rl olmak
kayd yla belirlenen süreler içinde gerekli bütün belge ve bilgileri vermek ve her türlü yard m
sa lamakla yükümlüdür.
Kendilerinden bu konularda bilgi istenilen ki/iler, özel kanunlarda yaz l gizlilik hükümlerini
ileri sürerek bilgi vermekten kaç namazlar.
MADDE 12- 1. Gümrük idareleri gizli nitelikteki veya gizlilik esas na göre elde edilen
bütün bilgileri saklamak zorundad r. Bu bilgileri veren ki/inin veya makam n aç k izni olmaks z n
söz konusu bilgiler aç klanamaz. Hu kadar ki, gümrük idareleri verilerin korunmas na ili/kin yasal
hükümler veya yarg kararlar n n gere i olarak söz konusu bilgileri ilgili mercilere verirler.
2. Gümrük i/lemleri nedeniyle elde edilen gizli nitelikteki bilgilerin toplanmas ,
kullan lmas , saklanmas , saklanma süresi ve üçüncü ki/ilere verilmesine ili/kin hükümler
yönetmelikle belirlenir.
MADDE 13- =lgili ki/iler, 11 inci maddede belirtilen belge ve bilgileri gümrük kontrolü
amac yla be/ y l süre ile saklamak zorundad rlar.
Belge saklama süresi;
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a) (b) f kras nda öngörülen haller d / nda, serbest dola/ ma girmek veya ihraç edilmek üzere
beyan edilen e/ya ile ilgili olarak, serbest dola/ ma giri/ veya ihracat beyanlar na ili/kin belgelerin
tescil edildi i y l n;
b) Nihai kullan mlar nedeniyle indirimli veya s f r ithalat vergisi ile Türkiye'de serbest
dola/ ma giren e/ya için, gümrük gözetimine tabi olmalar n n sona erdi i y l n;
c) Ba/ka bir gümrük rejimine tabi tutulan e/ya için, söz konusu gümrük rejiminin sona erdi i
y l n;
d) Serbest bölgeye konulan e/ya için, buralardan ç kt klar y l n;
Sonundan itibaren i/lemeye ba/lar.
MADDE 14- 1. Bu Kanunda belirtilen süreler, tarih veya vadeler, aksine özel bir hüküm
bulunmad kça uzat lamaz veya ertelenemez. Süre, tarih veya vadelerin bitim tarihinin resmi tatil
gününe rastlamas halinde, bu süreler ilk i/gününün resmi çal /ma saatleri sonunda biter.
2. Süre hafta veya ay olarak belli edilmi/ ise; ba/lad güne son hafta veya ayda tekabül
eden günün mesai saati bitiminde sona erer. Sürenin bitti i ayda tekabül eden bir gün yoksa süre o
ay n son gününün mesai saati bitiminde sona erer.
K NC KISIM
Gümrük Vergileri ile E6ya Ticareti Konusunda Öngörülen Di:er Önlemlerin Uygulanmas na
li6kin Unsurlar
B R NC BÖLÜM
Gümrük Tarifesi ve E6yan n Tarife Pozisyonlar na Ayr lmas
MADDE 15- 1. Gümrük vergileri, gümrük yükümlülü ünün do du u tarihte yürürlükte olan
gümrük tarifesine göre hesaplan r.
2. E/ya ticaretine ili/kin özel hükümlerle belirlenmi/ di er önlemler, gerekti i takdirde, söz
konusu e/yan n tarife pozisyonuna göre uygulan r.
3. Gümrük Tarifesi:
a) Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
b) Tamamen veya k smen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt
aç l mlar ekleyen ve e/ya ticaretine ili/kin tarife önlemlerinin uygulanmas için tespit edilen di er
cetvelleri,
c) Türk Gümrük Tarifesinin kapsad e/yaya uygulanacak;
- Gümrük vergi oranlar n ,
- Tar m politikas veya i/lenmi/ tar m ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde
al nan ithalat vergilerini,
d) Türkiye'nin baz ülkeler veya ülke gruplar ile yapt
tercihli bir tarife uygulamas
gerektiren anla/malarda yer alan tercihli tarife uygulamalar n ,
e) Türkiye taraf ndan tek tarafl olarak baz ülkeler, ülke gruplar veya toprak parçalar için
tan nan tercihli tarife uygulamalar n ,
f) =thalat vergilerinde, baz e/yaya /artl olarak uygulanacak muafiyet veya indirim
uygulamalar n ,
g) Yukar dakilerin d / nda kalan di er tarife uygulamalar n ,
Kapsar.
4. Sabit oranl vergilendirmeye ili/kin hükümler sakl kalmak üzere, 3 üncü f kran n (d), (e)
ve (f) bentlerinde belirtilen ko/ullar ta/ yan e/yan n ithalinde, beyan sahibi (c) bendinde belirtilen
tarife yerine (d), (e) ve (f) bentleri hükümlerinin uygulanmas n isteyebilir. Gerekli ko/ullar n yerine
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getirilmesi halinde, söz konusu talep gümrük i/lemlerinin tamamlanmas ndan veya e/yan n
tesliminden sonra da yap labilir.
5. Bu maddenin 3 ncü f kras n n (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen belirli bir ithalat hacmi
i1e s n rland r lm / tarife uygulamalar ;
a) Tarife kotalar n n söz konusu oldu u durumlarda, tespit edilen ithalat hacmi s n r na
ula/ ld nda,
b) Tarife tavanlar n n söz konusu oldu u durumlarda ise Bakanlar Kurulu Karar ile,
Sona erer.
6. E/yan n tarife pozisyonunun belirlenmesi deyiminden, yürürlükteki hükümlere uygun
olarak, söz konusu e/yan n girdi i;
a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin veya 3 üncü f kran n (b) bendinde öngörülen di er
cetvelin bir alt pozisyonunun,
b) Tamamen veya k smen Türk Gümrük Tarifesine dayanan ya da bu tarife cetveline alt
aç l mlar ekleyen ve özel alanlara ait e/ya ticaretine ili/kin tarife d / önlemlerin uygulanmas
amac yla Bakanlar Kurulu Karar ile olu/turulan bir di er cetvelin alt pozisyonunun,
Belirlenmesi anla/ l r.
7. Gümrük Tarife Cetveli, izahnamesi ve e/ya fihristi, Müste/arl kça haz rlan r ve Resmi
Gazetede yay mlan r. Bu /ekilde yay mlanan metinler idari ve kazai uygulamalarda esas tutulur.
MADDE 16- l. Mahiyeti ve nihai kullan m /ekli gerekçesiyle, baz e/yan n yararlanabilece i
tercihli tarife uygulamas , Bakanlar Kurulunca belirlenen /artlara tabidir.
Bir izin gerekti inde 80 ve 81 inci madde hükümleri uygulan r.
2. 1 inci f krada sözü edilen tercihli tarife uygulamas ifadesi, tarife kotalar kapsam nda olsa
dahi, ithalat vergilerinde bir indirim veya /artl muafiyet uygulamas anlam na gelir.
K NC BÖLÜM
E6yan n Men6ei
B R NC AYIRIM
E6yan n Tercihli Olmayan Men6ei
MADDE 17- E/yan n tercihli olmayan men/ei;
a) 15 inci maddenin 3 üncü f kras n n (d) ve (e) bentlerinde öngörülen uygulamalar hariç
olmak üzere, Türk Gümrük Tarifesinin uygulanmas ,
b) E/ya ticaretine ili/kin tarife önlemleri d / nda, Bakanlar Kurulu Karar ile olu/turulan
önlemlerin uygulanmas ,
c) Men/e /ahadetnamelerinin haz rlanmas ve verilmesi,
Amaçlar ile bu Kanunun 18 ila 21 inci maddelerindeki hükümler çerçevesinde belirlenir.
MADDE 18- l. Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen e/ya, o ülke men/elidir.
2. Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen e/ya ifadesinden;
a) O ülkede ç kart lan madencilik ürünleri,
b) O ülkede toplanan bitkisel ürünler,
c) O ülkede do an ve yeti/tirilen canl hayvanlar,
d) O ülkede yeti/tirilen canl hayvanlardan elde edilen ürünler,
e) O ülkede tutulan ve avlanan bal kç l k ve avc l k ürünleri,
f) O ülkede kay tl veya tescilli olup, o ülkenin band ras n ta/ yan araçlar taraf ndan söz
konusu ülkenin kara sular d / ndaki denizlerden ç kart lan av ürünleri ve di er deniz ürünleri,
g) Söz konusu ülkede kay tl ya da tescilli olan ve ülkenin band ras n ta/ yan, fabrika
gemilerde (f) bendinde öngörülen ürünlerden elde edilen e/ya,
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h) O ülkenin kara sular d / ndaki denizlerin dibinden ya da deniz dibindeki topra n
alt ndan münhas r i/letme hakk na sahip olarak o ülke taraf ndan ç kart lan ürünler,
) Sadece hammadde elde etmek için o ülkede toplanan, imalat i/lemlerinden veya kullan m
kal nt lar ndan elde edilen at k ve art klar,
j) Yukar daki bentlerde say lan e/yadan üretimin herhangi bir a/amas nda elde edilen e/ya ile
bunlar n türevlerinden elde edilen e/ya,
Anla/ l r.
3. 2 nci f kran n uygulanmas nda ülke ifadesi o ülkenin kara sular n da kapsar.
MADDE 19- Üretimi birden fazla ülkede gerçekle/tirilen e/yan n bir ülke men/eli
say labilmesi için, o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya imalat n önemli bir a/amas n n ve
ekonomik yönden gerekli görülen en son esasl i/çilik ve eylemin o ülkede yap lmas gerekir.
MADDE 20- Esas amac n n, Türkiye taraf ndan belirli ülkelerin e/yas na uygulanan
hükümleri a/mak oldu u tespit edilen veya yap lan ara/t rma sonucunda hakk nda bu yönde bir
kanaat olu/an bir i/çilik veya i/lemle üretilmi/ e/ya, 19 uncu maddeye dayan larak o ülke men/eli
say lmaz.
MADDE 21- 1. Men/e /ahadetnamesi ibraz ihtiyaridir. Bununla birlikte, uluslararas ve
ikili anla/ma hükümlerine göre, men/e /ahadetnamesine dayan larak indirimli tarifeden
yararlan lmak istenilmesi halinde, e/yan n anla/maya taraf ülke men/eli oldu unu veya o ülkede
gördü ü de i/iklik ve i/lemler dolay s yla öyle say lmas gerekti ini bildirir men/e /ahadetnamesi
ibraz zorunludur.
2. 1 inci f kra hükmü d / nda kalan hallerde, men/e /ahadetnamesi ibraz na ili/kin ve
e/yan n k ymeti, men/ei, cinsi veya niteli i itibariyle, men/e /ahadetnamesi aranmamas na ili/kin
usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
3. Men/e /ahadetnamelerinin /ekli, içerece i bilgiler, uluslararas düzenlemeler dikkate
al narak yönetmelikle belirlenir.
4. Men/e /ahadetnamesinin ibraz na ra men ciddi bir /üphe durumunda, ek kan tlar isteme
konusunda gümrük idareleri yetkilidir.
K NC AYIRIM
E6yan n Tercihli Men6ei
MADDE 22- Bu Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen tercihli tarife uygulamalar ndan
yararland r lmak istenen e/yan n tercihli men/e kurallar ;
a) 15 inci maddenin 3 üncü f kras n n (d) bendinde belirtilen anla/malar kapsam e/ya için
bu anla/malar ile,
b) 15 inci maddenin 3 üncü f kras n n (e) bendinde belirtilen tercihli
tarife
uygulamalar ndan yararlanan e/ya için Bakanlar Kurulu Karar ile,
Belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
E6yan n Gümrük K ymeti
MADDE 23- E/yan n gümrük k ymeti, Gümrük Tarifesinin ve e/ya ticaretine ili/kin belirli
konularda getirilen tarife d / düzenlemelerin uygulanmas amac yla, bu bölümde yer alan hükümler
çerçevesinde belirlenen k ymettir.
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MADDE 24- 1. =thal e/yas n n gümrük k ymeti, e/yan n sat / bedelidir. Sat / bedeli,
Türkiye'ye ihraç amac yla yap lan sat /ta 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli düzeltmelerin de
yap ld , fiilen ödenen veya ödenecek fiyatt r.
Hu kadar ki, e/yan n sat / bedelinin gümrük k ymetine esas al nabilmesi, a/a daki ko/ullara
ba l d r:
a) E/yan n al c s taraf ndan elden ç kart lmas veya kullan m ;
- Türkiye Cumhuriyeti kanunlar , tüzükleri ve bunlar n yetkili k ld merciler taraf ndan
konulmu/ olan,
- E/yan n tekrar sat labilece i co rafi bölgeyi s n rlayan,
- E/yan n k ymetini önemli bir ölçüde etkilemeyen,
K s tlamalar d / nda, hiçbir k s tlamaya tabi olmamal d r.
b) Sat / veya fiyat, k ymeti belirlenmekte olan e/ya bak m ndan, k ymeti tespit edilemez bir
ko/ul veya edim konusu olmamal d r.
c) E/yan n al c taraf ndan tekrar sat / veya di er herhangi bir /ekilde elden ç kart lmas ya
da kullan m sonucu do an has lan n bir bölümünün do rudan veya dolayl olarak sat c ya intikal
etmesi halinde, ithal e/yas n n fiilen ödenen veya ödenecek fiyat na 27 nci madde hükümlerine göre
ilave yap labilmelidir.
d) Al c ve sat c aras nda bir ili/ki bulunmamal ; ili/kinin varl durumunda ise, sat / bedeli
bu maddenin 2 nci f kras hükümlerine göre gümrük k ymeti olarak kabul edilebilir nitelikte
olmal d r.
2. a) Yukar daki f kra hükümlerini uygulayarak sat / bedelinin belirlenmesinde, al c ile
sat c aras nda bir ili/kinin varl , sat / bedelinin reddedilmesi için tek ba/ na yeterli bir neden
olu/turmaz. Böyle durumlarda, sat /a ili/kin ko/ullar incelenerek, bu ili/kinin fiyat etkilemedi i
belirlenirse, sat / bedeli kabul edilir. Gümrük idaresi, beyan sahibi veya di er kaynaklardan elde
etti i bilgilere dayanarak, söz konusu ili/kinin fiyat etkiledi i kan s na var rsa, bu hususlar beyan
sahibine yaz l olarak bildirir. Süresi içinde verilmek /art yla beyan sahibinin cevap hakk sakl d r.
b) Birbirleri ile ili/kisi bulunan ki/iler aras ndaki bir sat /ta, beyan sahibi sat / bedelinin ayn
veya yak n bir tarihte gerçekle/en a/a da yer alan emsal k ymetlerden birine çok yak n oldu unu
ispatlarsa, bu sat / bedeli kabul edilerek, e/yan n k ymeti l inci f kra hükümlerine göre belirlenir.
- Türkiye'ye ihraç amac yla sat lan ayn veya benzer e/yan n birbiriyle hiçbir ili/kisi
bulunmayan sat c lar ve al c lar aras nda sat / ndaki sat / bedeli,
- Ayn veya benzer e/yan n, 25 inci maddenin 2 nci f kras n n (c) bendi hükümlerine göre
belirlenen gümrük k ymeti,
- Ayn veya benzer e/yan n, 25 inci maddenin 2 nci f kras n n (d) bendi hükümlerine göre
belirlenen gümrük k ymeti.
Yukar daki emsal k ymetlerle yap lan k yaslama s ras nda, ticari düzeye, miktara, 27 nci
maddede say lan unsurlara ve al c ile sat c aras nda ili/ki bulunmayan sat /larda, sat c n n
üstlendi i, ancak sat c ile al c aras nda ili/ki bulunan durumlarda sat c n n üstlenmedi i giderlere
ili/kin ispatlanm / farkl l klar dikkate al n r.
c) (b) bendinde say lan k ymetler, beyan sahibinin giri/imi ile ve yaln z k yaslama amac yla
kullan l r. (b) bendi hükümlerine dayanarak e/yan n sat / bedelinin yerini alacak bir k ymet tespit
edilemez.
3. a) Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat, ithal e/yas için al c n n, sat c veya sat c yarar na
yapt veya yapmas gereken ödemelerin toplam d r. Bu fiyat, ithal e/yas n n sat / ko/ulu olarak,
al c n n sat c ya veya sat c n n bir yükümlülü ünü kar/ lamak üzere üçüncü bir ki/iye yapt veya
yapaca tüm ödemeleri kapsar. Ödemeler, para transferi /eklinde olabilece i gibi, akreditif veya
ciro edilebilir bir k ymetli evrak kullan larak ya da do rudan veya dolayl yap labilir.
b) 27 nci maddeye göre yap lan ilaveler d / nda, al c n n pazarlama dahil kendi hesab na
yapt faaliyetler, sat c yarar na veya sat c ile yap lan bir anla/ma yoluyla da olsa, sat c ya yap lan
dolayl bir ödeme olarak de erlendirilmez. Bu tür i/lemlere ili/kin giderler, ithal e/yas n n gümrük
k ymetinin tespiti s ras nda fiilen ödenen veya ödenecek fiyata ilave edilmez.
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MADDE 25- l. 24 üncü madde hükümlerine göre belirlenemeyen gümrük k ymeti, bu
maddenin 2 nci f kras n n (a), (b), (c) ve (d) bentlerinin s ra halinde uygulanmas yla belirlenir.
E/yan n gümrük k ymeti bir üst bent hükümlerine göre belirlenebildi i sürece bir alt bent hükümleri
uygulanamaz. Ancak, beyan sahibinin yaz l talebinin gümrük idaresince uygun bulunmas /art yla
(c) ve (d) bentlerinin uygulama s ras de i/tirilebilir.
2. Bu madde hükümleri gere ince, gümrük k ymeti a/a daki yöntemlere göre belirlenir:
a) Türkiye'ye ihraç amac yla sat larak, k ymeti belirlenecek e/ya ile ayn veya yak n bir
tarihte ihraç edilen e/yan n sat / bedeli,
b) Türkiye'ye ihraç amac yla sat larak, k ymeti belirlenecek e/ya ile ayn veya yak n bir
tarihte ihraç edilen benzer e/yan n sat / bedeli,
c) =thal e/yas n n veya ayn ya da benzer e/yan n Türkiye içinde sat c lardan müstakil ki/ilere
yap lan en büyük miktardaki sat / na ait birim fiyata dayal k ymet,
d) =thal e/yas n n üretiminde kullan lan malzeme ve imalat veya di er imal i/lemlerinin
bedel veya k ymetleri ile Türkiye'ye ihraç edilmek üzere ihraç ülkesindeki üreticiler taraf ndan
üretilen, k ymeti belirlenecek e/ya ile ayn s n f veya cins e/yan n sat / nda mutat olan kâr ve genel
giderlere e/it bir tutar ve 27 nci maddenin 1 inci f kras n n (e) bendinde say lan di er bedel veya
k ymetler toplam ndan olu/an hesaplanm / k ymet.
3. 2 nci f kran n uygulanmas na ili/kin di er usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
MADDE 26- l. 24 ve 25 inci madde hükümlerine göre belirlenemeyen ithal e/yas n n
gümrük k ymeti;
a) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anla/mas n n VII nci Maddesinin Uygulanmas na
=li/kin Anla/man n,
b) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anla/mas n n VII nci Maddesinin,
c) Bu bölüm hükümlerinin,
Prensip ve genel hükümlerine uygun yöntemlerle ve Türkiye'de mevcut veriler esas al narak
belirlenir.
2. 1 inci f kra hükümlerine göre gümrük k ymetinin belirlenmesinde;
a) Türkiye'de üretilen e/yan n Türkiye içindeki sat / fiyat ,
b) Gümrük idaresinin iki alternatif k ymetten yüksek olan n n kabul etmesini öngören bir
sistem,
c) E/yan n ihraç ülkesindeki iç piyasa fiyat ,
d) Ayn veya benzer e/yan n, 25 inci maddenin 2 nci f kras n n (d) bendi hükümlerine göre
hesaplanm / k ymeti d / ndaki maliyet bedeli,
e) Türkiye'den ba/ka bir ülkeye ihraç edilmek üzere sat lm / e/yan n fiyat ,
f) Asgari gümrük k ymetleri,
g) Keyfi veya fiktif k ymetler,
Esas al nmaz.
MADDE 27- 1. 24 üncü madde hükümlerine göre gümrük k ymeti belirlenirken, ithal
e/yas n n fiilen ödenen veya ödenecek fiyat na a/a daki ilaveler yap l r:
a) A/a daki unsurlar n e/yan n fiilen ödenen veya ödenecek fiyat na dahil edilmemi/, ancak
al c taraf ndan üstlenilen bölümü;
i) Sat n alma komisyonlar d / ndaki komisyonlar ve tellâliye,
ii) Gümrük i/lemleri s ras nda söz konusu e/ya ile tek e/ya muamelesi gören kaplar n
maliyeti,
iii) =/çilik ve malzeme giderleri dahil ambalaj bedeli;
b) =thal e/yas n n üretiminde ve ihraç amac yla sat / nda kullan lmak üzere, al c taraf ndan
do rudan veya dolayl olarak, bedelsiz veya dü/ük bedelle sa lanan, fiilen ödenen veya ödenecek
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fiyata dahil edilmemi/ olan a/a da say lan mal ve hizmetlerin k ymetinden verilecek uygun
miktardaki pay;
i) =thal e/yas na kat lan malzeme, aksam, parça ve benzerleri,
ii) =thal e/yas n n üretimi s ras nda kullan lan araç, gereç, kal p ve benzeri aletler,
iii) =thal e/yas n n üretimi s ras nda tüketilen maddeler,
iv)
=thal e/yas n n üretimi için gereken ve ithal ülkesi d / nda gerçekle/tirilen
mühendislik, geli/tirme, sanat ve çizim çal /malar , plan ve taslak haz rlama hizmetleri;
c) K ymeti belirlenecek e/yan n sat / ko/ulu gere i, al c n n do rudan veya dolayl olarak
ödemesi gereken, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemi/ olan royalti ve lisans ücretleri;
d) =thal e/yas n n tekrar sat / veya di er herhangi bir /ekilde elden ç kart lmas ya da
kullan m sonucu do an hâs lan n, do rudan veya dolayl olarak sat c ya intikal eden k sm ;
e) =thal e/yas için Türkiye'deki giri/ liman veya yerine kadar yap lan nakliye ve sigorta
giderleri.
2. Bu maddeye göre fiilen ödenen veya ödenecek fiyata yap lacak ilaveler için nesnel ve
ölçülebilir veriler esas al n r.
3. Gümrük k ymetinin belirlenmesinde, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata bu maddede
öngörülenler d / nda hiçbir ilave yap lamaz.
4. Bu bölümde geçen sat n alma komisyonlar ifadesinden; ithalatç n n temsilcisine k ymeti
belirlenecek e/yan n sat n al nmas nda yurtd / nda verdi i temsil hizmeti kar/ l nda ödedi i ücret
anla/ l r.
5. =thal e/yas n n gümrük k ymetinin belirlenmesi s ras nda;
a) Türkiye'de ço alt lmas hakk için yap lan ödemeler ,
b) Türkiye'ye ihraç amac yla sat / nda bir sat / ko/ulu olmamas kayd yla, da t m veya
tekrar sat / haklar için al c n n yapt ödemeler,
1 inci f kran n (c) bendi kapsam nda de erlendirilmez ve fiilen ödenen veya ödenecek fiyata
ilave edilmez.
MADDE 28- =thal e/yas n n fiilen ödenen veya ödenecek fiyat ndan ay rdedilebilmeleri
ko/uluyla a/a daki giderler gümrük k ymetine dahil edilmez:
a) E/yan n, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi ile Türkiye'nin anla/malarla dahil oldu u
gümrük birli i gümrük bölgelerine giri/ yerine var / ndan sonra yap lan nakliye ve sigorta giderleri,
b) S nai tesis, makina veya teçhizat gibi, ithal e/yas için yap lan in/a, kurma, montaj, bak m
veya teknik yard ma ili/kin giderler,
c) =thal e/yas n n sat / yla ilgili olarak bir finansman anla/mas uyar nca al c taraf ndan
üstlenilen faiz giderleri;
d) =thal e/yas n n Türkiye'de ço alt lmas hakk için yap lan ödemeler;
e) Sat n alma komisyonlar ;
f) E/yan n ithali veya sat / nedeniyle Türkiye'de ödenecek ithalat vergileri.
(c) bendinde belirtilen hallerde, finansman n sat c veya bir ba/ka ki/i taraf ndan sa lanm /
olmas na bak lmaz. Ancak, finansman anla/mas n n yaz l olarak yap lm / olmas ve gerekti inde
al c n n;
- E/yan n, fiilen ödenen veya ödenecek fiyat olarak beyan edilen fiyattan sat ld n ,
- Söz konusu faiz oran n n, f nansman n sa land ülkede o tarihte bu tür bir i/lem için
geçerli olan faiz oran seviyesini a/mad n ,
Kan tlamas /artt r.
MADDE 29- Bilgisayarlarda kullan lmak üzere, veri veya komutlar yüklü bilgi
ta/ y c lar n n gümrük k ymetinin tespitine ili/kin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

11

MADDE 30- E/yan n gümrük vergisine esas al nacak k ymetinin Türk Liras olarak beyan
zorunludur. Fatura veya di er belgelerde yaz l yabanc paralar, gümrük yükümlülü ünün do du u
tarihte yürürlükte olan T.C. Merkez Bankas döviz sat / kurlar üzerinden Türk Liras na çevrilir.
MADDE 31- 1. Bu bölüm hükümleri, gümrükçe onaylanm / bir ba/ka i/lem veya kullan ma
tabi tutulduktan sonra serbest dola/ ma giren e/yan n gümrük k ymetinin belirlenmesine ili/kin özel
hükümleri etkilemez.
2. 24, 25 ve 26 nc maddelere istisna olarak, genellikle konsinye /ekilde teslim edilen çabuk
bozulabilir e/yan n gümrük k ymeti, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idaresince
basitle/tirilmi/ usullere göre belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
E6yan n A: rl : ve Kaplar
MADDE 32- 1. Gümrük Tarifesinde a rl k esas na göre vergiye tabi e/yada, vergiye esas
a rl klar ile baz pozisyon ve alt pozisyonlar n kapsam n n belirlenmesine esas al nan a rl klar;
a) Brüt a rl a at fta bulunulan hallerde, e/yan n kendi a rl ile tüm ambalaj maddeleri ve
kaplar n a rl klar toplam ,
b) Net a rl a veya sadece a rl a at fta bulunulan hallerde, e/yan n kendi a rl ,
Olarak de erlendirilir.
2. Brüt a rl üzerinden vergiye tabi e/ya ambalajs z geldi i takdirde, söz konusu e/ya
bulundu u haldeki a rl üzerinden vergiye tabi tutulur.
3. De i/ik vergi oranlar na ve ayn zamanda brüt a rl klar üzerinden vergiye tabi e/yan n
ayn ambalaj içinde gelmesi halinde, e/ya, net a rl klar üzerinden tart l r ve ambalaj a rl
orant l olarak net a rl klara ilave edilir.
4. Beyan edilen ölçü birimi ile vergilendirmeye esas al nan ölçü biriminin farkl olmas
halinde, bunlar n birbirlerine dönü/türülmesine ili/kin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
5. E/yan n ambalajlar n n;
a) Al / lagelen ve bilinen maddelerden olmamas veya gere inden farkl bir /ekilde
yap lmas ,
b) Ait olduklar e/yan n faturas nda k ymetlerinin ayr gösterilmesi ve ayn zamanda
ba ms z bir ticari e/ya niteli inde olmas ,
c) =thalat vergilerinden kaç nma amac yla ambalaj olarak getirilmesi,
Hallerinde, bunlar ayr olarak beyan edilir ve girdikleri tarife pozisyonlar na göre vergiye
tabi tutulur.
Ancak, yukar daki gibi kendi tarifeleri üzerinden vergiye tabi ambalaj maddelerinin vergi
oran , içindeki e/yan n gümrük vergi oran ndan dü/ük veya buna e/it bulundu u takdirde, ambalaj
maddelerinin gümrük vergisi e/yan n tabi bulundu u vergi oranlar üzerinden ve e/ya ile birlikte
hesaplan r.
6. A rl k üzerinden vergiye tabi e/yan n al / lagelen ambalaj niteli inde olmayan kutu, k l f
ve mahfazalar n n gümrük vergi oranlar , içindeki e/yan n vergi oran ndan daha yüksek bulundu u
takdirde, kendilerine ait tarife pozisyonlar na göre vergiye tabi tutulur.
K ymet üzerinden vergiye tabi e/yan n kutu, k l f ve mahfazalar , ba/l ba/ na bir ticari e/ya
niteli inde olmamas ve k ymetinin e/yan n k ymetine dahil bulunmas /art yla gümrük vergisine
tabi tutulmaz.
7. A rl klar üzerinden gümrük vergisine tabi e/yan n örnekleme yöntemiyle yap lan
gümrük muayenesi s ras nda;
a) Kaplar n yaln z bir kaç n n tart lmas sonucunda beyana göre fazlal k saptan rsa, ayn cins
ve türden e/yan n tart lmam / kaplar na da bu fazlal n ortalamas esas al narak ilaveler yap l r.
Beyan sahibi, bu /ekilde yap lan i/lemi kabul etmez ise gümrük idaresi taraf ndan bütün kaplar
tart l r.
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b) Tart lan kaplarda beyana göre eksiklik saptan rsa bunun e/yan n do al özelliklerinden
veya hasara u ramas ndan veya noksan gönderildi inden veya çal nmas ndan ileri geldi inin
kan tlanmas halinde, ithalat vergileri bulunan miktar üzerinden hesaplan r.
Ancak, bu gibi durumlarda gümrük idaresinin veya beyan sahibinin bütün kaplar tartt rmak
haklar sakl d r.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Ta6 tlar n Kontrolü ve Gümrük Bölgesine Getirilen E6ya Gümrükçe Onaylanm 6 Bir 6lem
veya Kullan ma Tabi Tutulana Kadar Uygulanacak Hükümler
B R NC BÖLÜM
Ta6 tlar n Türkiye Gümrük Bölgesine Giri6 ve Ç k 6
MADDE 33- Türkiye Gümrük Bölgesine giri/ ve ç k /, gümrük kap lar ndan yap l r. Türkiye
Gümrük Bölgesinin giri/ noktalar ndaki gümrük kap lar ile içeride bulunan gümrük kap lar
aras nda belirli yollar n takip edilmesi zorunludur. Giri/ ve ç k / kap lar ile bunlar birbirine
ba layan yollar ve hava ta/ tlar n n Türkiye Gümrük Bölgesinde inebilecekleri gümrük i/lemi
yap lan havalimanlar ilgili kamu kurulu/lar n n görü/leri al narak, Müste/arl kça tespit edilerek
Resmi Gazetede yay mlan r.
Genel hizmete aç k demiryollar gümrük yolu say l r.
MADDE 34- 1. Türkiye Gümrük Bölgesine giren veya ç kan ta/ tlar gümrük gözetimine
tabidir. Bunlar, yürürlükteki hükümlere uygun olarak, gümrük idareleri taraf ndan denetlenir.
2. Karayolu ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ta/ tlar n denetlenmesi bitmeden veya ilgili
gümrük idaresinin izni al nmadan söz konusu ta/ tlara yük ve yolcu al n p verilemez ve ta/ t yoluna
devam edemez; trenlerin vagon de i/tirmek veya eklemek suretiyle tertipleri de i/tirilemez.
Türkiye Gümrük Bölgesi d / ndan, demiryolundan ba/ka kara ta/ tlar ile ancak s n rdaki
yetkili bir gümrük idaresine e/ya getirilebilir. S n rdaki yetkili olmayan bir gümrük idaresine gelen
e/ya gümrük gözetimi alt nda yetkili bir gümrük idaresine götürülmedi i takdirde geri çevrilir.
Türkiye Gümrük Bölgesine yürütülerek getirilecek hayvanlar, sa l k kontrolü yap labilen
gümrük kap lar ndan girebilir.
3. a) Türkiye Gümrük Bölgesi d / ndaki limanlardan gelen gemiler, Gümrük Bölgesine
girmelerinden itibaren beklenmeyen haller veya mücbir sebep olmad kça ya da gümrük denetimi
gerektirmedikçe, gidecekleri limana göre mutat olan rotay de i/tiremez, yolda duramaz ba/ka
gemilerle temas edemez ve gümrük idaresi bulunmayan yerlere yana/amazlar. Gümrük memurlar
gemiyi, yükünü ve bunlara ait gerekli tüm defter, belge ve kay tlar denetlemeye, gerekti inde
ambarlar ve e/ya bulunan di er yerleri mühür alt na almaya yetkilidir.
Yabanc limanlardan gelip Türk limanlar na veya nehirlerine girecek olan gemiler, gümrük
denetlemesi yap lmak üzere belirli yerlerde durur veya yol keserler.
Yabanc limanlardan gelen veya Türkiye'den yabanc limanlara giden gemilerin geli/ ve
gidi/lerinden en az üç saat önce sahip veya acentas taraf ndan ilgili gümrük idarelerine bilgi verilir.
Gemi adamlar ve yolcular ile gemilere girip ç kacak görevli ve görevsiz kimseler
Türkiye'ye ancak yetkili gümrük idarelerinden giri/ ve ç k / yapabilirler.
b) Türkiye limanlar aras nda düzenli sefer yapan ve acentas bulunan gemiler serbest
dola/ mda olmayan e/ya al rlar veya yolda yabanc limana u rarlarsa (a) f kras hükümlerine tabi
tutulurlar. Bu tür gemiler ile bunlar n yolcu ve yüklerinin denetleme ve gümrük i/lemlerinde
kolayl k sa layacak usul ve esaslar koymaya Müste/arl k yetkilidir.
c) (b) f kras d / nda kalan gemilerin Türkiye limanlar aras ndaki sefer ve ta/ malar gümrük
gözetimine tabi tutulabilir. Bu tür gemiler, Müste/arl kça belirlenecek /artlar ve verilecek izin
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çerçevesinde serbest dola/ mda olmayan e/yay Türkiye limanlar aras nda transit suretiyle
ta/ yabilirler.
d) (c) f kras nda yaz l ta/ malar ile Türkiye karasular ve iç sular nda seyreden her türlü
ta/ tlar üzerinde gümrükçe yap lacak gözetim ve denetime ili/kin usul ve esaslar yönetmelikle
belirlenir.
4. Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den gidecek olan hava araçlar yetkili gümrük idaresi bulunan
havalimanlar na inebilir veya bu havalimanlar ndan kalkabilirler. Bu hava araçlar gümrük
gözetimine tabidir. Özel bir izin ile gelen ve giden hava gemilerinin kaptan pilotlar verilen talimata
uygun olarak hareket ederler.
5. Türk ve yabanc donanmas na mensup harp gemileri ile Türk Hava Kuvvetlerine mensup
hava harp gemileri ve Bakanlar Kurulunun izni ile gelen yabanc devletlerin hava harp gemileri,
içlerinde e/ya bulunmamas halinde gümrük gözetimine tabi de ildir.
MADDE 35- Türkiye Gümrük Bölgesine giri/ ve ç k / ile gümrük idarelerindeki her türlü
gümrük i/lemleri normal çal /ma saatleri içinde yap l r.
Ancak;
a) Demiryolu katarlar ve düzenli sefer yapan deniz, nehir, kara ve hava ta/ tlar gece ve
gündüzün her saatinde Gümrük Bölgesine girip ç kabilirler. Düzensiz seferli olan ve yolcu getiren
deniz, nehir, kara ve hava ta/ tlar da ayn /ekilde Gümrük Bölgesine girip ç kabilirler.
b) =/letme te/kilat bulunan limanlarda, gemiler gece ve gündüzün her saatinde yük ve yolcu
al p ç karabilirler.
c) Zorlay c sebeplerle çal /ma saatleri d / nda gümrük idaresi olan bir limana girmek veya
bu limandan ayr lmak zorunda kalan gemilerin yük al p verme istekleri de gümrük idarelerince
kabul edilir. Yolcu ve turist ta/ yan her türlü gemi mesai saatleri d / nda gümrük idaresi bulunan bir
limana girip ç kabilir.
K NC BÖLÜM
E6yan n Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi
MADDE 36- 1. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen e/ya, giri/inden itibaren gümrük
gözetimine tabidir. Bunlar, yürürlükteki hükümlere uygun olarak gümrük idareleri taraf ndan
denetlenir.
2. Söz konusu e/ya gümrük statüleri belirleninceye, serbest dola/ mda olmayan e/ya ise 77
nci maddenin 1 inci f kras hükmü sakl kalmak üzere, gümrük statüleri de i/inceye ya da serbest
bölgeye girinceye yahut 163 ve 164 üncü maddeler gere ince yeniden ihraç veya imha edilinceye
kadar gümrü ün gözetimi alt nda kal r.
MADDE 37- l. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen e/ya, getiren ki/i taraf ndan
gecikmeksizin Müste/arl 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
do rudan bir serbest bölgeye,
Götürülür.
2. Türkiye Gümrük Bölgesine getirildikten sonra e/yan n aktar lmas sonucunda
nakliyesinden sorumlu olanlar yukar da belirtilen hükümlere uymak zorundad r.
3. Gümrük idarelerinin gözetim ve denetimine ili/kin hükümler sakl kalmak kayd yla,
yolcu, s n r ahalisi ve posta e/yas ile ekonomik aç dan önem arz etmeyen e/ya için özel hükümler
getirmeye Müste/arl k yetkilidir.
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4. Yukar daki f kralar ve 38 ila 50 nci madde hükümleri, Türkiye'nin deniz ve hava
limanlar d / nda u rak yeri olmayan ve düzenli bir hava veya deniz seferiyle do rudan yap lan
ta/ mac l k nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesini geçici olarak terk eden e/yaya uygulanmaz.
Yabanc ülke limanlar nda, hava limanlar nda veya serbest limanlarda yüklenmi/ e/ya bu
hükmün d / ndad r.
5. Bu maddenin 1 inci f kras hükmü, var / yeri bir Türk liman veya havaliman olmaks z n,
Türkiye karasular n ya da hava sahas n geçen gemilerde veya hava araçlar nda yüklü e/yaya
uygulanmaz.
MADDE 38- 1. Beklenmeyen haller veya mücbir sebep nedeniyle 33 üncü madde ile 34
üncü maddenin 1 inci ve 3 üncü f kralar nda öngörülen yükümlülüklere uyulmad takdirde, söz
konusu yükümlülüklere tabi ki/i veya onun yerine hareket eden di er ki/iler, en yak n gümrük
idaresini gecikmeksizin bu durumdan ve e/yan n bulundu u hal ve yerden haberdar ederler.
2. Beklenmeyen haller veya mücbir sebep nedeniyle, Türkiye karasular içinde ta/ d e/yay
denize atan, karaya ç karan, ba/ka bir ta/ ta aktaran veya bu e/yay toplayan gemi kaptanlar yahut
di er ki/iler, e/yan n gümrük statüsünün belirlenmesi ve gereken di er önlemlerin al nmas
amac yla en yak n gümrük idaresini bu durumdan ve e/yan n bulundu u hal ve yerden haberdar
ederler.
3. 34 üncü maddenin 5 inci f kras nda belirtilen bir geminin veya hava gemisinin
beklenmeyen haller veya mücbir sebep nedeniyle 34 üncü maddenin 1, 3 ve 4 üncü f kralar nda
öngörülen yükümlülüklere uymaks z n geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi içinde demir atmaya
veya konaklamaya mecbur kalmas halinde, bu gemiyi veya hava gemisini Gümrük Bölgesine
getiren veya onun yerine hareket eden di er ki/iler, gümrük idaresini gecikmeksizin durumdan
haberdar ederler.
4. 1 inci f krada belirtilen e/ya ile 2 nci f krada belirtilen gemi veya hava gemisine yüklü
e/yan n gümrük denetimine imkan verecek ve gerekti inde daha sonra belirlenen veya uygun
görülen bir gümrük idaresine götürülmelerini sa layacak önlemler Müste/arl kça tespit edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
E6yan n Gümrü:e Sunulmas
MADDE 39- Müste/arl kça belirlenen esaslara uygun olarak serbest bölgelere konulan e/ya
hariç olmak üzere, gümrük idaresine veya gümrük idarelerinin belirledi i veya uygun gördü ü di er
bir yere gelen e/ya, bunu Türkiye Gümrük Bölgesine getiren ki/i veya yerine göre e/yan n
geli/inden sonra ta/ mas n üstlenen ki/i taraf ndan gümrü e sunulur.
MADDE 40- Müste/arl k;
a) Yolcu beraberinde getirilecek,
b) Gümrü e sunulmaks z n bir gümrük rejimine tabi tutulabilecek,
E/ya hakk nda, 39 uncu madde hükümleri d / nda özel düzenlemeler yapabilir.
MADDE 41- Talep üzerine, gümrükçe onaylanm / bir i/lem veya kullan ma tabi
tutulmas ndan önce, gümrü e sunulan e/yan n incelenmesi veya bundan numune al nmas yönünden
ilgili ve yetkili ki/ilere izin verilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Özet Beyan ve Gümrü:e Sunulan E6yan n Bo6alt lmas
MADDE 42- 44 üncü madde hükümleri sakl kalmak üzere, 39 uncu madde uyar nca
gümrü e sunulan e/ya için, e/yan n gümrü e sunulmas n takibeden ilk i/ günü mesai bitimine
kadar ilgili gümrük idaresine bir özet beyan verilir.
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MADDE 43- l. Özet beyan, Müste/arl kça belirlenen örne e uygun bir form ile yap l r.
Müste/arl k, e/yan n te/hisi için gerekli ayr nt lar içeren ve uluslararas kabul gören bir ticari veya
resmi belgenin de özet beyan olarak kullan m na izin vermeye yetkilidir.
2. Özet beyan;
a) E/yay Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya e/yan n geli/inden sonra ta/ ma
sorumlulu unu üstlenen,
b) (a) bendinde belirtilenlerin ad na hareket eden,
Ki/i taraf ndan verilir.
3. Türk ve yabanc ülke donanmas na ait harp gemileri ile Türk Hava Kuvvetlerine ait hava
harp gemileri ve Bakanlar Kurulu izni ile gelen yabanc devletlerin hava harp gemileri gümrük
gözetimine tabi de ildir. Ancak, harp gemileri ve hava harp gemileri ile getirilen e/ya, gümrük
muayenesi ve di er gümrük i/lemlerinin yap lmas n sa lamak amac yla, geli/lerinden sonra en geç
yirmidört saat içinde gemilerin komutanlar taraf ndan bir liste halinde en yak n gümrük idaresine
bildirilir. Söz konusu gemilerin komutan ve di er mürettebat na ait e/ya da bu hükme tabidir.
4. Türkiye Gümrük Bölgesine bo/ olarak gelen ta/ tlar n bu durumu, bir form ile gümrük
idarelerine bildirilir.
MADDE 44- Yolcu beraberinde getirilen e/ya ile yolculara ait olmakla birlikte ba/ka
ta/ tlarla getirilen e/ya ve posta yoluyla gönderilen koliler için özet beyan aranmamas hakk nda
özel hükümler koymaya Müste/arl k yetkilidir.
Ancak, özet beyan aranmayacak hallerde, 42 nci maddede belirtilen sürenin dolmas ndan
önce, e/yan n gümrükçe onaylanm / bir i/lem veya kullan ma tabi tutulmas ve gümrük denetiminin
tehlikeye dü/memesi /artt r.
MADDE 45- 1. E/ya bulundu u ta/ t araçlar ndan gümrük idarelerinin belirledikleri veya
uygun gördükleri yerlerde söz konusu idarelerin izni ile bo/alt labilir veya aktar labilir.
Gümrük idaresine özet beyan veya özet beyan olarak kullan lan ticari ya da resmi belge
verilmeksizin ta/ tlardan e/ya bo/alt lamaz.
Ancak, e/yan n tamamen veya k smen acilen bo/alt lmas n gerektiren kaç n lmaz bir
tehlikenin varl durumunda bu izin aranmaz. Bu gibi durumlarda en yak n gümrük idaresi derhal
haberdar edilir.
2. Gümrük idareleri, e/yan n ve bulundu u ta/ ma araçlar n n muayenesi amac yla
gerekti inde e/yan n bo/alt lmas n ve kaplar n aç lmas n isteyebilir.
3. E/ya konuldu u ilk yerden gümrük idarelerinin izni olmaks z n kald r lamaz.
BED NC BÖLÜM
Gümrü:e Sunulan E6yaya Gümrükçe Onaylanm 6 Bir 6lem veya Kullan m Belirlenmesi
Zorunlulu:u
MADDE 46- l. Gümrü e sunulan e/yaya, gümrükçe onaylanm / bir i/lem veya kullan m
tayin edilir.
2. Özet beyan kapsam ndaki e/yaya, gümrükçe onaylanm / bir i/lem veya kullan m
belirlenerek, buna ili/kin i/lemler;
a) Denizyolu ile gelen e/ya için, özet beyan verildi i tarihten itibaren k rkbe/ gün,
b) Di er bir yolla gelen e/ya için, özet beyan n verildi i tarihten itibaren yirmi gün,
=çinde tamamlan r.
3. Hartlar gerektirdi i takdirde, Müste/arl k 2 nci f krada belirtilen sürelerden daha k sa bir
süre saptayabilir veya bu sürelerin uzat lmas na izin verebilir. Ancak, gerçek ihtiyaçlar a/an süre
uzat m yap lamaz.
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ALTINCI BÖLÜM
E6yan n Geçici Depolanmas
MADDE 47- E/ya, gümrü e sunulmas ndan sonra gümrükçe onaylanm / bir i/lem veya
kullan ma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan e/ya statüsünde bulunur ve bu /ekilde
adland r l r.
MADDE 48- 1. Geçici depolanan e/ya, sadece gümrük idarelerinin uygun gördü ü yerlerde
ve bu idarelerin belirledi i ko/ullarda depolanabilir.
Gümrük idareleri, geçici depolanan e/ya için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin
ödenmesini sa lamak üzere e/ya sahibinden teminat isteyebilir.
2. Yolcu beraberinde getirilip gümrü e sunulmas ndan sonra gümrükçe onaylanm / bir i/lem
veya kullan ma tabi tutuluncaya kadar yolcu e/yas na mahsus gümrük ambarlar na konulan e/yan n
buralarda kalabilece i süre üç ayd r.
MADDE 49- 41 inci madde hükümleri sakl kalmak üzere, geçici depolanan e/ya, görünü/
ve teknik özelliklerinin de i/tirilmemesi ko/uluyla, ayn durumda muhafazalar n sa lamak üzere
yönetmelikle belirlenen elleçlemeye tabi tutulabilir.
MADDE 50- 1. 46 nc maddeye göre belirlenmi/ süreler ile 48 inci maddenin 2 nci
f kras nda belirtilen süre içinde kendilerine gümrükçe onaylanm / bir i/lem veya kullan m tayini
için gerekli i/lemlere ba/lanmam / e/ya, herhangi bir adli veya idari takibata konu olmamas
halinde, 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir.
2. Gümrük idareleri, söz konusu e/yay durumu belirleninceye kadar, e/ya sahibinin risk ve
hesab na gümrü ün denetimindeki özel bir yere sevk edebilir.
YED NC BÖLÜM
Transit Rejimi Alt nda Ta6 nan E6yaya Uygulanacak Hükümler
MADDE 51- 37 nci maddenin 1 inci f kras n n (a) bendi hariç olmak üzere, 37 ila 50 nci
madde hükümleri, daha önce ba/lam / bir transit rejimi alt nda Türkiye Gümrük Bö1gesine getirilen
e/yaya uygulanmaz.
MADDE 52- Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir yerden di er bir yere transit rejimi
hükümleri çerçevesinde nakledilmek üzere gümrü e sunulan e/yaya 41 ila 50 nci madde hükümleri
uygulan r.
SEK Z NC BÖLÜM
Di:er Hükümler
MADDE 53- Gümrük idareleri, /artlar gerektirdi i takdirde, gümrü e sunulan e/yay imha
ettirebilir. Gümrük idareleri bu durumu e/ya sahibine bildirir. E/yan n imhas na ili/kin masraflar
e/ya sahibinden tahsil edilir.
MADDE 54- Bu Kanun hükümlerine ayk r olarak, Türkiye Gümrük Bölgesine getirildi i
veya gümrük denetimine tabi tutulmad
saptanan e/yaya, 7.1.1932 tarih ve 1918 say l
Kaçakç l n Men ve Takibine Dair Kanun ile ilgili di er kanun hükümleri uygulan r.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Gümrükçe Onaylanm 6 6lem veya Kullan m
B R NC BÖLÜM
Genel Hükümler
MADDE 55- 1. Aksine hüküm bulunmad kça; niteli ine, miktar na, men/eine, yükleme
veya var / ülkesine bak lmaks z n, bir e/ya, belirlenmi/ /artlar alt nda her zaman gümrükçe
onaylanm / i/lem veya kullan mlardan birine tabi tutulabilir.
2. Bakanlar Kurulu; kamu ahlak , kamu düzeni, kamu güvenli i, insan, hayvan ve bitki
sa l k ve hayatlar n n korunmas , sanatsal, tarihi veya arkeolojik de eri olan ulusal hazinelerin
korunmas , fikri ve s nai mülkiyet haklar n n korunmas gerekçeleri ile e/yan n gümrükçe
onaylanm / bir i/lem veya kullan ma tabi tutulmas na yasaklama veya k s tlamalar koyabilir.
3. Türkiye ile ticaret, gümrük, ta/ mac l k anla/mas bulunmayan ve imzalanm / anla/malar
süresinden önce tek tarafl olarak k smen veya tamamen hükümsüz b rakan veya Türk kara, hava ve
deniz ta/ tlar na kar/ yasaklama ve k s tlamalar koyan veya bunlar hakk nda farkl i/lemler
uygulayan yabanc ülkelere ait e/ya ve ta/ tlara, kar/ l k olmak üzere, yasaklama veya k s tlamalar
koymaya ve farkl i/lemler veya farkl tarifeler uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
MADDE 56- 1. Gerek üzerlerinde, gerek iç ve d / ambalajlar nda üretildi i ülkeden ba/ka
bir ülke ürünü oldu unu gösteren veya böyle bir izlenim uyand ran isim ya da simgeler ta/ yan
e/yan n Türkiye'ye ithaline izin verilmez. Bu gibi e/yan n Türkiye'den transit geçi/ine veya antrepo
ve benzeri yerlere konulmas na ya da yeniden ihrac na Müste/arl kça izin verilebilir.
2. Türk men/eli e/yada kullan lmak üzere ve bunlar n ba/ka ülke men/eli oldu unu
gösterecek veya böyle bir izlenim uyand racak nitelikte, üzerleri yabanc dille yaz l veya bas l her
türlü bo/ zarf, /erit, etiket, damga ve benzeri e/ya ile Türkiye'de düzenlenebilecek belgeleri ba/ka
ülkelerde düzenlenmi/ gibi gösterebilecek nitelikte, üzerleri imzal veya imzas z olsun, Türkiye'de
yerle/ik olmayan yabanc firmalara ait proforma faturalar hariç bo/ faturalar n Türkiye’ye ithaline
izin verilmez.
Türkiye'de yerle/ik firmalarla, lisans, royalti veya patent anla/mas imzalam / yabanc
firmalar n bu tür e/yas bu hükmün d / ndad r.
MADDE 57- 1. Fikri ve s nai mülkiyet haklar n n korunmas mevzuat na göre, marka,
co rafi i/aret, endüstriyel tasar m haklar ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam na giren
haklarla ilgili olarak, hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki e/yan n gümrük i/lemleri;
hak sahibinin veya temsilcisinin talebi üzerine veya söz konusu e/yan n sahte markal ya da telif
hakk na tabi taklit mal tarifine uydu una ili/kin aç k deliller olmas halinde, re’sen gümrük idareleri
taraf ndan durdurulur. Durdurma karar ithalatç ya veya hak sahibine veya temsilcisine bildirilir.
2. Gümrük idareleri, olay n özelli ine göre ithalatç n n veya kamunun hakk n güvenceye
almak ve suistimalleri önlemek amac yla, ba/vuru sahibinden e/yan n k ymeti oran nda bir teminat
isteyebilirler.
3. Ba/vurunun kabul edildi i tarihte /ikayet konusu e/ya serbest dola/ ma girmi/ ise,
ba/vurunun gümrük idaresince kabul edilmesi; söz konusu e/yan n gere ince muayene edilmeden
ithaline izin verildi i gerekçesiyle hak sahibine tazminat hakk do urmaz. Sahte markal veya taklit
mallarla mücadele kapsam nda, gümrük i/lemleri gümrük idaresince re'sen durdurulan e/yadan
dolay , ilgili ki/ilerin yap lan i/lemler sonucunda fayda veya zarara u ramas halinde, gümrük
idaresi yetkilileri bu ki/ilere kar/ sorumlu tutulmaz.
4. Gümrük idaresince al nan durdurma karar n n hak sahibine tebli inden itibaren on gün
içinde esas hakk nda yetkili mahkemede dava aç lmaz veya mahkemeden tedbir niteli inde karar
al nmazsa, e/ya hakk nda beyan sahibinin talepte bulundu u gümrük rejimi hükümlerine göre i/lem
yap l r.
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5. Gümrük i/lemleri durdurulan e/ya, yetkili mahkemece al nan karar do rultusunda, tasfiye
rejimi hükümlerine göre imha veya asli nitelikleri de i/tirilerek sat / suretiyle tasfiye edilebilir.
6. Yolcu beraberinde getirilen zati ve hediyelik e/ya ile posta kolileri ile gönderilen ticari
mahiyette olmayan e/ya için bu madde hükümleri uygulanmaz.
K NC BÖLÜM
Gümrük Rejimleri
B R NC AYIRIM
E6yan n Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulmas
MADDE 58- l. Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenen e/ya, bu rejime uygun /ekilde
yetkili gümrük idaresine beyan edilir.
2. =hracat, hariçte i/leme, transit veya antrepo rejimi için beyan edilen serbest dola/ mda
bulunan e/ya, gümrü e verilen beyannamenin tescilinden itibaren Türkiye Gümrük Bölgesinden
ç k ncaya veya imha edilinceye ya da gümrük beyannamesi iptal edilinceye kadar gümrük gözetimi
alt nda kal r.
MADDE 59- l. Gümrük beyan ;
a) Yaz l olarak,
b) Bilgisayar veri i/leme tekni i yoluyla,
c) Sözlü olarak,
d) E/ya sahibinin bu e/yay bir gümrük rejimine tabi tutma iste ini ifade etti i herhangi bir
tasarruf yoluyla,
Yap labilir.
2. 1 inci f kran n (b), (c) ve (d) bendlerinde belirtilen /ekilde yap lan beyanlara ili/kin usuller
60 ila 71 inci madde hükümlerine ayk r olmayacak /ekilde yönetmelikle belirlenir.
A. Yaz l Beyanlar
I. Normal Usul
MADDE 60- 1. Yaz l beyan, 4 üncü f krada belirtilen beyanname ile yap l r. Bu
beyannamenin e/yan n beyan edildi i gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin uygulanmas için
gerekli bütün bilgileri ihtiva etmesi ve imzalanmas gerekir.
2. E/yan n beyan edildi i gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin uygulanmas için gerekli
bütün belgeler beyannameye eklenir.
3. Kaz nt l ve silintili beyannameler gümrük idarelerince kabul edilmez. Ancak,
beyannameler hatal yaz n n üzeri okunacak /ekilde çizilerek yan na do rusu yaz l p beyan sahibi
taraf ndan imzalanarak ve tescil s ras nda resmi mühürle mühürlenerek düzeltilir.
4. Gümrük i/lemleri, /ekil ve içeri i yönetmelikle belirlenen beyanname ve di er belgelerle
yap lmak zorundad r. Bu belgelerin bas m ve da t m na ili/kin usul ve esaslar Müste/arl kça
belirlenir. Bilgisayar ortam nda haz rlanan söz konusu belgelerin kabulüne Müste/arl k yetkilidir.
MADDE 61- 1. 60 nc maddede belirtilen /artlara uygun beyannameler, ait olduklar
e/yan n gümrü e sunulmu/ olmas halinde gümrük idareleri taraf ndan tescil edilir.
Tescil, beyanname veya beyanname hükmündeki belgenin üzerine mühür vurularak, s ra
numaras ve tarih konulmas ile bu beyannameye ait bilgilerin tescil defterine yaz lmas veya tescil
defteri yerine geçen bilgisayar kayd na al nmas yla tamamlan r.
2. Aksine hüküm bulunmad kça, e/yan n beyan edildi i gümrük rejimine ili/kin tüm
hükümlerin uygulanmas nda esas al nacak tarih, beyannamenin gümrük idareleri taraf ndan tescil
edildi i tarihtir.
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3. Gümrük idaresince tescil edilmi/ olan beyanname, ait oldu u e/yan n vergileri ve para
cezalar ndan dolay taahhüt niteli inde beyan sahibini ba lar ve gümrük vergileri tahakkukuna esas
tutulur.
MADDE 62- l. 5 inci madde hükümleri sakl kalmak üzere; gümrük beyannamesi, ilgili
e/yay ve e/yan n beyan edildi i gümrük rejimine ili/kin hükümlerin uygulanmas için gerekli
belgeleri yetkili gümrük idarelerine verme yetkisine sahip olan veya verilmesini sa layabilen ki/iler
taraf ndan verilebilir.
2. Ancak, bir beyannamenin tescilinin belirli bir ki/i için özel yükümlülükler getirmesi
halinde, bu beyan n söz konusu ki/i taraf ndan ya da bu ki/i hesab na yap lmas ve beyan sahibinin
Türkiye Gümrük Bölgesinde yerle/ik olmas gerekir.
Bununla birlikte, yerle/ik olma ko/ulu, transit ya da geçici ithalat beyan nda bulunan veya
gümrük idarelerinin uygun bulmas ko/uluyla ar zi olarak beyanda bulunan ki/ilere uygulanmaz.
MADDE 63- Beyannameler tescilden sonra düzeltilemezler. Ancak, beyan sahibinin talebi
üzerine, tescilden sonra e/yan n cins, nevi ve niteli i ile marka ve numaralar d / nda beyannamede
yer alan a rl k, adet, ölçü yahut k ymet yönlerinden bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine
gümrük idarelerince izin verilir.
Bu düzeltmeler, idare amirinin izni ile yap l r ve beyanda bulunan ile birlikte imzalanarak
resmi mühürle mühürlenir.
·
Ancak,
a) Beyan sahibine e/yan n muayene edilece inin bildirilmesinden,
b) Söz konusu bilgilerin yanl / oldu unun tespit edilmesinden,
c) 73 üncü madde hükümleri sakl kalmak üzere, e/yan n teslim edilmesinden,
Sonra beyannamede düzeltme yap lmas na izin verilmez.
MADDE 64- 1. Gümrük idareleri, beyan sahibinin talebi üzerine ve e/yan n yanl /l kla
beyanname konusu gümrük rejimine tabi tutulmas na veya beyan edildi i rejime tabi tutulmas n n
özel nedenlerle art k mümkün olmad na ili/kin kan tlay c belgeleri ibraz etmesi halinde, tescil
edilmi/ bir beyannameyi iptal ederek, gerekti inde yeni bir rejim beyan nda bulunulmas na izin
verebilirler.
Ancak, gümrük idarelerince beyan sahibine e/yan n muayene edilece inin bildirilmi/ oldu u
hallerde, muayenenin sonucu al nmadan beyannamenin iptaline ili/kin talep kabul edilmez.
2. Hiçbir /ekilde kullan lamaz hale gelmi/ e/yan n, talep halinde imhas na veya Gümrük
Bölgesi d / na ç kar lmas na izin verilir.
3. Beyannamenin tescilinden sonra, e/yan n niteliklerinde meydana gelen de i/iklikler veya
bozulmalar nedeniyle ithalat vergilerinden indirim yap lmaz.
Ancak;
a) Özellikle ilk madde olarak kullan lmas mümkün hale gelen e/yan n ilk madde olarak
beyan edilmesine gümrük idarelerince izin verilir. Gerekli görülmesi halinde, gümrük idareleri bu
e/yan n ilk madde /eklinden ba/ka bir /ekilde kullan lmas n önleyici tedbirleri al r.
b) K smen hasara u rayan e/yan n ayr lmas mümkün ise hasara u ram / k sm için (a) bendi
hükümlerine göre i/lem yap l r. E/yan n hasarl ve hasars z /ekilde ayr lmas n n mümkün olmad
hallerde, beyan sahibinin talebi do rultusunda (a) bendi hükmü uygulanabilece i gibi, bu e/yan n
Gümrük Bölgesi d / na ç kar lmas na veya imhas na da izin verilir.
4. Yönetmelikle belirlenen haller d / nda, e/yan n tesliminden sonra beyannameler iptal
edilemez.
5. Beyannamenin iptali, yürürlükteki cezai hükümlerin uygulanmas na engel olu/turmaz.
MADDE 65- 1. Gümrük idareleri, beyan n do rulu unu ara/t rmak üzere;
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a) Beyanname ile ilgili ve beyannameye ekli belgeleri kontrol edebilir ve beyannamenin
içerdi i bilgilerin do rulu unu ara/t rmak amac ile beyan sahibinden di er belgeleri de vermesini
isteyebilir,
b) E/yay muayene edebilir ve ayr nt l muayene veya tahlil amac yla numune alabilirler.
2. Beyanname kapsam e/yan n muayene edilmesi halinde, muayene sonuçlar , muayene
edilmemesi halinde ise beyannamede yer alan bilgiler, e/yan n tabi oldu u gümrük rejimi
hükümlerinin uygulanmas nda esas al n r.
3. Kontrol amac yla gümrük müfetti/leri, gümrük müfetti/ yard mc lar , gümrük
kontrolörleri ve gümrük idare amirleri muayenesi yap lm / ve i/lemleri tamamlanm / e/yan n ikinci
muayenesini her zaman yapabilirler. Keza, sözü edilenler gümrük i/lemlerini her a/amada
denetlemeye yetkilidirler.
4. Beyannameyi kontrol edenler ile muayeneyi ve ikinci muayeneyi yapanlar, yapt klar
kontrolden veya muayeneden, gümrük vergilerinin hesaplanmas ndan ya da muafiyet hükümlerinin
uygulanmas ndan, duruma göre tek ba/lar na veya müteselsilen sorumludurlar.
MADDE 66- 1. E/yan n muayenesi, bunlar n gümrük idarelerince konulmas na izin verilen
yerlerde veya antrepolarda yap l r. Bu yerler d / nda da e/ya muayenesi yap lmas na ili/kin usul ve
esaslar yönetmelikle belirlenir.
Kurye çantalar n n gümrük i/lemleri, Milli Savunma ve D /i/leri Bakanl klar ile Gümrük
Müste/arl taraf ndan mü/tereken belirlenir.
2. E/yan n muayene edilece i ve numunelerin al naca yerlere ta/ nmas ile bu muayene ve
numune alma i/lemleri için gerekli tüm elleçleme giderleri beyan sahibi taraf ndan kar/ lan r.
3. Beyan sahibi e/yan n muayenesi ve numune al nmas s ras nda haz r bulunabilir. Gümrük
idareleri, uygun gördükleri takdirde muayene ve numune alma i/lemini kolayla/t rmak için gerekli
yard m sa lamak üzere, beyan sahibinin söz konusu muayenede veya numune al m nda haz r
bulunmas n veya temsil edilmesini zorunlu tutabilirler.
4. Numunelerin yürürlükteki hükümlere uygun olarak al nmas /art yla, gümrük idareleri,
numuneler kar/ l nda herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü de ildir. Gümrük idareleri, kendi
yapt klar tahlil veya inceleme masraflar n üstlenir. Ancak, gümrük laboratuvarlar n n yetersiz
kalmas nedeniyle, hariçte yapt r lacak tahlil veya inceleme masraf beyan sahibi taraf ndan
kar/ lan r.
5. Tahlilden arta kalan numuneler, tahlil sonuçlar n n ilgilisine bildirilmesinden sonra bir ay
içinde al nmad takdirde gümrü e terk edilmi/ say l r.
6. Laboratuvar tahlillerine ili/kin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
MADDE 67- 1. Bir beyanname kapsam e/yan n tek kalemden olu/mas ve k smen muayene
edilmesi halinde, muayene sonuçlar söz konusu beyanname kapsam e/yan n tümüne uygulan r.
Bununla birlikte, beyan sahibi,k smi muayene sonuçlar n n beyan edilen e/yan n kalan k sm
için geçerli olmad dü/üncesinde ise e/yan n tamam n n muayenesini talep edebilir.
2. Bir beyannamenin iki veya daha fazla kalemi kapsamas halinde, her kaleme ili/kin
bilgiler ayr bir beyan say l r. Bir kalemin eksik veya fazlas , di er kalemin fazla veya eksi ine
mahsup edilemez.
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde ayn tarife pozisyonunun alt aç l m nda bulunan ve ayn
kanuni veya tercihli vergi oran na tabi olan e/ya bir kalem say l r.
MADDE 68- 1. Gümrük idareleri, e/yan n beyan edildi i gümrük rejimi /artlar na
uyulmas n sa lamak üzere zorunlu olan hallerde, e/yan n ayniyetini tespite yönelik önlemleri
al rlar.
2. E/yaya veya ta/ tlara ayniyet tespitine yönelik olarak tatbik edilen etiket, mühür ve
benzeri araçlar, beklenmeyen hal veya mücbir sebep nedeniyle, e/yan n veya ta/ tlar n korunmas n
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sa lamak için sökülmeleri veya imhalar zorunlu olmad kça, yaln z gümrük idareleri taraf ndan veya
bu idarelerin izni ile sökülebilir ya da imha edilebilir.
MADDE 69- 1. E/yan n ilgili rejime tabi tutulma /artlar n n yerine getirilmesi ve e/yan n
yasaklay c veya k s tlay c önlemlere tabi olmamas kayd yla, gümrük idareleri, tescilden sonra
beyannamedeki bilgileri kontrol ederek veya belli hallerde kontrol etmeksizin, e/yay teslim ederler.
Ancak, beyannamenin incelenmesinin makul bir süre içinde tamamlanamad
ve bu inceleme
s ras nda e/yan n haz r bulundurulmas na gerek olmad hallerde de e/ya teslim edilir.
Yasaklama veya k s tlamaya tabi olmas nedeniyle teslimine imkan bulunmayan e/yan n tabi
olaca i/lemlere ili/kin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
2. Ayn beyanname kapsam e/yan n tümünün ayn anda teslimi esast r.
Bu f kran n uygulamas nda, bir beyannamenin iki veya daha fazla kalemi kapsamas halinde,
her kaleme ili/kin bilgiler ayr bir beyanname konusu e/ya gibi de erlendirilir.
3. Beyannamenin tescilinin bir yükümlülü ü do urmas halinde, gümrük vergileri
ödenmedikçe veya teminata ba lanmad kça beyanname kapsam e/ya teslim edilemez. Ancak, bu
hüküm k smi muafiyete tabi geçici ithalat rejimine uygulanamaz.
4. Beyan edilen gümrük rejimi hükümlerine göre teminat istenmesi halinde, söz konusu
teminat al nmadan e/ya teslim edilemez.
MADDE 70- 1. Beyan sahibinden kaynaklanan sebeplerle 46 nc maddede belirtilen süreler
içerisinde, tescil edilmi/ beyanname kapsam e/yan n;
a) Muayenesine ba/lanamamas veya devam edilememesi,
b) Beyan edildi i gümrük rejimine tabi tutulmas için verilmesi gereken belgelerin
verilmemi/ olmas ,
c) Ödenmesi veya teminat alt na al nmas gereken ithalat veya ihracat vergilerinin
ödenmemesi veya teminat n verilmemesi,
Hallerinde, e/ya muayene edilir. Muayene sonucunda gümrük idarelerince al nacak para
cezas n veya di er takipleri gerektiren veya gerektirmeyen durumlar bir tutana a ba lan r ve daha
sonra e/ya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir.
2. Gümrük antrepolar nda bulunan e/ya için, serbest dola/ ma giri/ rejimine ili/kin
beyanname verilmesi halinde, gümrük i/lemlerinin beyannamenin tescil tarihinden itibaren otuz gün
içinde bitirilmesi gerekir. Bu süre içinde i/lemleri bitirilemeyen e/ya ile ilgili olarak 1 inci f kra
hükümleri uygulan r.
II. Basitle6tirilmi6 Usul
MADDE 71- 1. Gümrük idareleri, usul ve formalitelerin mümkün oldu unca
basitle/tirilmesi için ve gümrük i/lemlerinin yürürlükteki hükümlere uygun olarak yürütülmesini
sa layacak /ekilde, yönetmelikle belirlenen /artlar alt nda;
a) 60 nc maddede sözü edilen beyannameye eklenmesi gereken belgelerden baz lar n n
eklenmemesine ve kaydedilmesi gereken baz bilgilerin beyannameye yaz lmamas na,
b) Sözü edilen beyanname yerine, e/yan n ilgili gümrük rejimine tabi tutulmas talebi ile
birlikte, ticari veya idari bir belgenin verilmesine,
c) E/yan n ilgili rejime geçi/inin kay t yoluyla yap lmas na,
=zin verebilirler.
(c) bendinin uygulanmas nda beyan sahibi e/yay gümrü e sunma yükümlülü ünden muaf
tutulabilir.
Basitle/tirilmi/ usulle beyan, ticari veya idari belge yahut kay t, e/yan n te/hisi için gerekli
bilgileri kapsamak zorundad r. Kay t yoluyla i/lem yap lan hallerde kay t tarihinin yaz lmas /artt r.
2. Beyan sahibi genel, dönemsel veya özet niteli inde bir tamamlay c beyanda bulunur.
Tamamlay c beyan n aranmayaca haller yönetmelikle belirlenir.
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3. Tamamlay c beyanlar ile 1 inci f kran n (a), (b) ve (c) bentlerinde sözü edilen beyanlar,
ayr lmaz bir bütündür ve basitle/tirilmi/ i/leme ili/kin beyannamelerin tescil tarihinden itibaren
hüküm ifade ederler. 1 inci f kran n (c) bendinde belirtilen hallerde kay t i/lemi, 60 nc maddede
sözü edilen beyannamenin tescili ile ayn hukuki sonucu do urur.
B. Di:er Beyanlar
MADDE 72- A/a da yaz l hallerde yetkili makamlardan gönderilecek resmi yaz lar
beyanname kabul edilerek e/yan n gümrük i/lemleri, bu yaz lara dayan larak yürütülür.
a) Cumhurba/kan n n zat ve ikametgâh na ait e/ya hakk nda Cumhurba/kanl
Genel
Sekreterli inden gönderilecek yaz lar,
b) Diplomatik muafl k ve ayr cal klardan yararlananlar n ancak kendi adlar na veya elçilik
ad na gelecek e/ya için kar/ l kl olmak /art yla misyon /eflerinden veya muafl k hakk tan nm /
heyet ba/kanlar nca gönderilen yaz lar ile kurye çantalar na ait kurye mektuplar .
Bu mektuplar n /ekli, kapsayaca bilgiler ve görece i i/lemler D /i/leri Bakanl
ve
Gümrük Müste/arl nca mü/tereken tespit olunur.
C. E6yan n Tesliminden Sonra Beyan n Kontrolü
MADDE 73- 1. Gümrük idareleri, e/yan n tesliminden sonra ve beyannamedeki bilgilerin
do rulu unu saptamak amac yla, e/yan n ithal veya ihraç i/lemlerini veya sonraki ticari i/lemlere
ili/kin ticari belge ve verileri kontrol edebilirler. Bu kontroller beyan sahibine, söz konusu i/lemler
ile do rudan ya da dolayl olarak ticari yönden ilgili di er ki/ilere veya belge ve verileri ticari
amaçla elinde bulunduran di er ki/ilere ait yerlerde yap labilir. Mümkün oldu u takdirde e/ya
muayene de edilebilir.
2. Gümrük idareleri, kendi yetkileri do rultusunda veya beyan sahibinin talebi üzerine,
yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, beyannamenin düzeltilmesini e/yan n
tesliminden sonra da yapabilirler.
3. Beyannamenin incelenmesi veya e/yan n tesliminden sonraki kontrolü sonucunda, ilgili
gümrük rejimine ili/kin hükümlerin yanl / veya eksik bilgilere dayanarak uyguland n n
saptanmas halinde, gümrük idareleri, bu Kanunda yer alan ceza hükümleri sakl kalmak üzere,
beyan yeni bulgulara göre düzeltmek için gerekli i/lemleri yaparlar.
K NC AYIRIM
Serbest Dola6 ma Giri6 Rejimi
MADDE 74- Türkiye Gümrük Bölgesine gelen e/yan n serbest dola/ ma giri/i; ticaret
politikas önlemlerinin uygulanmas , e/yan n ithali için öngörülen di er i/lemlerin tamamlanmas ve
kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile mümkündür.
MADDE 75- l. Beyan sahibi, tar msal mali yükler d / nda kalan ithalat vergilerinin
oranlar n n serbest dola/ ma giri/ beyannamesinin tescil tarihinden sonra, fakat e/yaya ili/kin
gümrük vergilerinin ödenmesinden veya teminata ba lanmas ndan önce indirilmesi halinde, lehine
olan oran n uygulanmas n isteyebilir.
2. Beyan sahibinden kaynaklanan nedenlerle gümrük i/lemlerinin tamamlanamamas
halinde, 1 inci f kra hükmü uygulanmaz.
MADDE 76- Bir kon/imento içeri i e/yan n de i/ik tarife pozisyonlar na girdi i hallerde;
her bir e/ya için kendi tarife pozisyonuna göre i/lem yap lmas n n ek bir i/ yükü ve masrafa sebep
olmas halinde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idareleri, e/yan n tamam na en yüksek ithalat
vergi oran na tabi e/yan n tarife pozisyonuna göre vergi uygulayabilirler.
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MADDE 77- 1. Özel amaca yönelik kullan m nedeniyle indirimli veya s f r vergi oran ndan
yararlanarak serbest dola/ ma girmi/ e/yan n gümrük gözetimi, nihai kullan m olarak kabul edilen
üretim veya kullan m faaliyetiyle sona erer. Ayr ca, indirimli veya s f r vergi uygulamas na ili/kin
ko/ullar n sona erdi i, e/yan n ihraç veya imha edildi i, e/yan n indirimli veya s f r vergi
uygulamas için belirlenmi/ amaçlar d / nda kullan lmas nedeniyle tahsili gereken vergilerin
ödendi i hallerde de gümrük gözetimi sona erer.
2. Nihai kullan m nedeniyle serbest dola/ ma giren e/yaya, duruma göre 81 inci maddenin 2
nci f kras veya 83 üncü madde hükümleri uygulan r.
MADDE 78- Serbest dola/ mda bulunan e/ya, a/a da belirtilen hallerde bu statüsünü
kaybeder:
a) Serbest dola/ ma giri/ beyannamesinin iptal edilmesi,
b) Geri ödeme sisteminin uyguland dahilde i/leme rejimi çerçevesinde i/lendikten sonra
ihraç edilen e/yaya ili/kin gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kald r lmas ,
c) 213 üncü madde hükmü uyar nca, e/yan n kusurlu veya sat / sözle/mesi hükümlerine
uygun olmamas nedeniyle, gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kald r lmas ,
d) 214 üncü madde hükmü uyar nca, e/yan n ihrac na, geri gönderilmesine veya gümrükçe
onaylanm / ba/ka bir i/lem veya kullan ma tabi tutulmas nedeniyle gümrük vergilerinin geri
verilmesi veya kald r lmas .
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Dartl Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri
A. Ortak Hükümler
MADDE 79- 1. Bu Kanunun 80 ila 83 üncü maddelerinde geçen;
a) “Rejim” deyimi, serbest dola/ mda olmayan e/yaya,
- Transit,
- Antrepo,
- Hartl muafiyet sistemi kapsam nda dahilde i/leme,
- Gümrük kontrolü alt nda i/leme,
- Geçici ithalat;
b) “Ekonomik etkili gümrük rejimi” deyimi,
- Antrepo,
- Dahilde i/leme,
- Gümrük kontrolü alt nda i/leme,
- Geçici ithalat,
- Hariçte i/leme;
Düzenlemelerinin uygulanmas anlam na gelir.
2. “=thal e/yas ” deyimi, /artl muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan e/ya ile geri ödeme
sisteminin uyguland
dahilde i/leme rejiminde, 118 inci maddede belirtilen i/lemlere tabi
tutularak serbest dola/ ma giren e/ya anlam na gelir.
3. “De i/memi/ e/ya” deyimi, dahilde i/leme veya gümrük kontrolü alt nda i/leme rejimleri
çerçevesinde hiçbir /ekilde i/çilik görmemi/ ithal e/yas anlam na gelir.
MADDE 80- 1. Dahilde i/leme ve hariçte i/leme rejimleriyle ilgili usul ve esaslar Bakanlar
Kurulunca belirlenir.
2. Yararlan lacak rejime ili/kin özel hükümler sakl kalmak üzere, ekonomik etkili rejimlerin
kullan m na ili/kin izinler ile 95 inci maddenin 1 inci f kras nda belirtilen antrepo i/letme izni;
a) =/lemlerin usulüne uygun olarak yürütülmesi için gerekli taahhütnamelerin ve teminatlar n
verilmesi,
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b) Gümrük idarelerinin, rejimi denetim alt nda tutabilmesi veya izleyebilmesi için yapmas
gereken idari düzenlemelerin, söz konusu rejimden hedeflenen ekonomik amaçlarla orant l olmas ,
Halinde verilir.
MADDE 81- 1. =lgili rejimin kullan lmas na ili/kin /artlar verilen izinde belirtilir. =zin hak
sahibi, iznin verilmesinden sonra ortaya ç kan ve iznin devam n veya içeri ini etkileyebilecek olan
her türlü geli/meleri ilgili mercilere bildirmek zorundad r.
2. E/yan n bir /artl muafiyet düzenlemesine tabi tutulmas , söz konusu e/ya için tahakkuk
edebilecek her türlü gümrük vergilerine kar/ l k teminat verilmesi /art na ba l d r.
MADDE 82- Ekonomik etkili bir /artl muafiyet düzenlemesi, bu düzenlemeye tabi
tutulmakta olan e/yaya veya e/de er e/yaya ya da i/lenmi/ ürünlere, gümrükçe onaylanm / yeni bir
i/lem veya kullan m tayin edildi i takdirde sona erer.
Gümrük idareleri, bir rejimin öngörülen /artlar alt nda sona ermemi/ oldu u hallerde,
Onbirinci K s mdaki cezai hükümlere göre i/lem yaparlar.
MADDE 83- Ekonomik etkili bir gümrük rejimi hak sahibinin hak ve yükümlülükleri,
yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre, söz konusu rejimden yararlanma ko/ullar n ta/ yan
ki/ilere devredilebilir. Yeni hak sahibi bu hakk , ayn ko/ullar ta/ yan di er ki/ilere de devredebilir.
B. Transit Rejimi
I. Genel Hükümler
MADDE 84- 1. =thalat vergileri ve ticaret politikas önlemlerine tabi tutulmayan serbest
dola/ ma girmemi/ e/ya ile ihracatla ilgili gümrük i/lemleri tamamlanm / e/yan n, gümrük gözetimi
alt nda Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan di erine ta/ nmas , transit rejimi hükümlerine
tabidir.
2. Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan e/yan n Türkiye Gümrük Bölgesi içinde;
a) Yabanc bir ülkeden yabanc bir ülkeye,
b) Yabanc bir ülkeden Türkiye'ye,
c) Türkiye'den yabanc bir ülkeye,
d) Bir iç gümrükten di er bir iç gümrü e,
Ta/ nmas na izin verir.
3. 1 nci f krada belirtilen ta/ ma i/lemi;
a) Transit rejimi hükümleri kapsam nda,
b) Bir TIR karnesi kapsam nda,
c) Transit belgesi olarak kullan lan bir ATA karnesi kapsam nda,
d) 19 Haziran 1951'de Londra'da imzalanan, Kuvvetlerin Statüsü Hakk nda Kuzey Atlantik
Anla/mas na Taraf Devletler Aras ndaki Sözle/me ile öngörülen form 302 kapsam nda,
e) Posta kolileri dahil olmak üzere posta yoluyla,
f) Bir Türk liman ndan ba/ka bir Türk liman na veya Türkiye Gümrük Bölgesi d / ndaki bir
limana deniz veya hava yoluyla ta/ nan e/ya, özet beyan kapsam nda,
g) Antrepolardan veya gümrük idaresince konulmas na izin verilen yerlerden ç kar larak
transit edilecek e/ya, 55 ila 70 inci madde hükümlerine göre bir beyanname kapsam nda,
Yap l r.
4. Transit rejimi, e/yan n ve belgelerinin bu rejim hükümlerine uygun olarak var / gümrük
idaresine sunulmas üzerine sona erer.
5. Transit rejimi uygulamas nda, ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi e/yan n
ta/ nmas na ili/kin özel hükümler sakl d r. Müste/arl k, transit e/yan n cinsine, niteli ine ve
ta/ man n özelli ine göre veya Türkiye'nin uluslararas anla/malardan kaynaklanan yükümlülükleri
çerçevesinde, bu bölümdeki madde hükümlerine ba l kalmaks z n transit rejimine ili/kin
düzenlemeler yap lmas konusunda yetkilidir.
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II. Özel Hükümler
MADDE 85- Transit e/yas için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini
sa lamak üzere bir teminat verilmesi zorunludur.
Ancak;
a) Deniz ve havayolu ile yap lan ta/ malardan,
b) Boru hatt ile yap lan ta/ malardan,
c) Demiryolu ile yap lan ta/ malardan,
Yönetmelikle belirlenecek haller d / nda teminat aranmaz.
MADDE 86- l. Transit rejimi hak sahibi olan ki/iler; e/yay öngörülen süre içerisinde ve
gümrük idareleri taraf ndan e/yan n ayniyetinin tespiti amac yla al nan önlemlere uymak suretiyle,
var / yeri gümrük idaresine sa lam ve noksans z olarak sunmak ve transit rejimine ili/kin
hükümlere uymakla yükümlüdür.
2. 1 inci f krada belirtilen ki/ilerin yükümlülükleri sakl kalmak üzere, transit rejimine göre
ta/ nd n bilerek e/yay kabul eden ta/ y c veya al c da, e/yay öngörülen süre içerisinde ve
gümrük idareleri taraf ndan e/yan n ayniyetinin tespiti amac yla al nan tedbirlere uymak suretiyle,
var / yeri gümrük idaresine sa lam ve noksans z olarak sunmakla yükümlüdür.
MADDE 87- l. Transit rejiminin i/leyi/ine ili/kin usul ve esaslar ile istisnalar yönetmelikle
belirlenir.
2. Transit rejimine konu olan e/yan n, gümrük gözetimi alt ndaki antrepolarda veya gümrük
idarelerince e/ya konulmas na izin verilen yerlerde bir süre kalmas veya bir ta/ ttan di er bir ta/ ta
aktar lmas mümkündür.
III. Transite li6kin Gümrük 6lemleri
MADDE 88- 1. Transit rejimine tabi e/ya, /üphe veya ihbar durumlar hariç olmak üzere,
var / veya ç k / gümrük idaresine kadar muayene edilmeksizin ve gerekti inde mühür alt na
al narak veya memur e/li inde sevk edilir.
2. Antrepolardan veya gümrük idarelerince konulmas na izin verilen di er yerlerden transit
rejimi kapsam nda ta/ nan e/ya, gerek görülmesi halinde muayene edilir. Gümrük vergileri teminata
ba lanmak suretiyle bu rejim kapsam nda ta/ nacak e/yan n muayenesi 61 ila 70 inci madde
hükümlerine göre yap l r. Bu madde uyar nca yap lacak gümrük muayenesinde, rejim hak sahibi,
temsilcisi veya e/yan n ta/ nmas ndan sorumlu ki/iler de bulunabilir.
MADDE 89- Bu Kanunun 55 inci maddesinin 2 nci, 56 nc maddesinin 1 inci f kralar nda
belirtilen hallerde, transit rejimi kapsam nda ta/ nan e/yan n gümrük muayenesine tabi tutulmas ,
teminat al nmas , e/yan n memur e/li inde sevki veya di er önlemler al nmas hususlar nda
düzenleme yapmaya Müste/arl k yetkilidir.
MADDE 90- Türkiye karasular ndan geçen ve hakk nda ihbar bulunan veya /üphe edilen
transit e/ya yüklü gemilerin ambar kapaklar veya bu gibi e/ya konulan di er yerleri, gümrük
idarelerince mühür alt na al nabilir. Bu gemilere memur e/lik ettirilebilir veya gemiler seyir halinde
iken d / gözetim alt nda tutulabilir.
Yukar da belirtilen önlemler, gemilerin Türkiye karasular ndan ç k / üzerine kald r l r.
MADDE 91- Türkiye Gümrük Bölgesinde karayolu ile transit e/ya ta/ yan ta/ tlar n transit
süreleri, izleyecekleri yollar, kontrol noktalar ve konaklama yerleri ile ilgili olarak düzenlemeler
yapmaya Müste/arl k yetkilidir.

9

MADDE 92- l. Transit e/ya ta/ yan seyir halindeki bir ta/ t n beklenmeyen haller veya
mücbir sebeplerle yoluna devam edemedi i durumlarda, bu husus gecikmeksizin en yak n gümrük
idaresine bildirilir.
Transit e/yan n, söz konusu ta/ ttan di er bir ta/ ta aktar lmas gümrük idarelerinin gözetimi
alt nda yap larak, bu durum bir tutanakla belgelendirilir.
2. Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki transit halindeki e/yan n beklenmeyen haller veya
mücbir sebeplerle telef veya kayb halinde, gümrük vergileri aranmaz. Transit halindeki e/yan n
yukarda belirtilen nedenlerle telef veya kayb , idarenin de taraf olarak bulundu u mahkeme karar
ile kan tlan r.
Ancak;
a) Suçüstü /eklindeki h rs zl klar, haz rl k tahkikat üzerine Cumhuriyet Savc l nca verilen
belge ile,
b) Hasar, telef veya kay p herkesçe bilinen ve duyulan ba/ka olaylar yüzünden olmu/sa, o
yerin en büyük mülki idare amiri taraf ndan verilecek belge ile,
c) Trafik kazalar , trafik kaza raporuna göre ve en yak n gümrük idaresi taraf ndan yap lan
tespit sonucunda gümrük idare amirinin verece i karar ile,
Kan tlan r.
C. Gümrük Antrepo Rejimi
MADDE 93- 1. Gümrük antrepo rejimi;
a) =thalat vergilerine ve ticaret politikas önlemlerine tabi tutulmam / ve serbest dola/ ma
girmemi/ e/yan n,
b) Gümrük antreposuna al nmas halinde ihracata ili/kin önlemlerden yararlanabilecek ihraç
e/yas n n,
Bir gümrük antreposuna konulmas na ili/kin hükümleri belirler.
2. Antrepo i/leticisi, gümrük antreposu i/letmesine izin verilen ki/idir.
Kullan c , e/yan n antrepo rejimi beyan nda bulunan ki/i veya bu ki/inin hak ve
yükümlülüklerinin devredildi i ki/idir.
3. Gümrük antreposu, gümrük gözetimi alt nda bulunan e/yan n konulmas amac yla kurulan
ve kurulu/unda aran lacak ko/ullar ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerdir.
4. 1 inci f krada belirtilen e/yan n gümrük antreposu olmayan, ancak gümrük idaresince
antrepo addedilen bir yere konularak antrepo rejimi hükümlerine tabi tutulabilece i haller,
yönetmelikle belirlenir.
MADDE 94- 1. Gümrük antreposu, genel antrepo veya özel antrepo olabilir.
a) Genel Antrepolar, e/yan n konulmas için herkes taraf ndan kullan labilen;
b) Özel Antrepolar, yaln z antrepo i/leticisine ait e/yan n konulmas amac yla kurulan;
Gümrük antrepolar d r.
2. Parlay c ve patlay c veya bir arada bulunduklar e/ya için tehlikeli olan veya korunmalar
özel düzenek ve yap lara gerek gösteren e/ya, ancak bu niteliklerine uygun genel veya özel
antrepolara konulabilir. Bu tür e/ya bir liste halinde yönetmelikle belirlenir.
3. Serbest dola/ mda olmayan e/yan n sergilendi i fuar ve sergiler de özel antrepo say l r.
MADDE 95- 1. Gümrük idareleri taraf ndan antrepo i/letilmedi i veya mevcut i/letmelerin
yeterli olmad hallerde, gümrük antrepolar aç lmas ve i/letilmesi Gümrük Müste/arl n n izni
ile mümkündür. =znin verilmesine ili/kin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca ç kar lacak
yönetmelikle belirlenir.
2. Gümrük antreposu i/letmek isteyen ki/iler, izin verilmesi için gerekli bilgileri ihtiva eden
ve özellikle antrepoculu a ekonomik yönden ihtiyaç bulundu unu belirten yaz l bir talepte
bulunmak zorundad r. Gümrük antreposunun i/letilmesine ili/kin /artlar verilen izinde gösterilir.
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3. =zin, yaln zca Türkiye'de yerle/ik ki/ilere verilir.
4. Antrepo i/leticisinin hak ve yükümlülükleri, Gümrük Müste/arl
ki/iye devredilebilir.

n n izni ile ba/ka bir

MADDE 96- Antrepo i/leticisi;
a) Gümrük antreposunda bulundu u süre içerisinde e/yan n gümrük gözetimi alt nda
bulunmas n sa lamaktan,
b) Gümrük antrepo rejimi kapsam nda e/yan n muhafaza edilmesiyle ilgili yükümlülükleri
yerine getirmekten,
c) =zinde belirtilen özel /artlara uymaktan,
Sorumludur.
MADDE 97- l. Bir genel antrepo i/letilmesi için izin verildi inde, antrepo veya e/yan n
özelliklerine göre 96 nc maddenin bir istisnas olarak, ayn maddenin (a) veya (b) bentlerinde
belirtilen yükümlülüklerin do rudan kullan c ya ait oldu u, i/letme izninde belirtilebilir.
2. Kullan c , e/yan n antrepo rejimine tabi tutulmas na ili/kin yükümlülüklerini yerine
getirmekten her halükarda sorumludur.
MADDE 98- 81 inci maddenin 2 nci f kras hükmü sakl kalmak kayd yla, gümrük idareleri,
antrepo i/leticisinden 96 nc
maddede 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 e/ya için teminat aranmaz.
Teminat al nm / olsa bile, gümrük i/lemlerine ba/lanmadan ve bu i/lemler bitirilip gümrük
idaresinin izni al nmadan, antrepolardan k smen veya tamamen e/ya ç kart lamaz.
MADDE 99- Antrepo rejimine tabi tutulan e/ya, gümrük antreposuna konulduklar tarihte
i/letici taraf ndan kay tlara geçirilir. Gümrük idareleri taraf ndan i/letilmeyen antrepolardaki tüm
e/yan n antrepo kay tlar i/letici taraf ndan tutulur. Bu kay tlar her zaman gümrü ün denetlemesine
haz r halde bulundurulur. Söz konusu antrepo kay tlar ile 100 üncü maddede belirtilen antrepo
kay tlar na ili/kin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
MADDE 100- Gümrük antrepo rejimine tabi tutulmamakla birlikte, ekonomik yönden bir
ihtiyaç bulunmas ve gümrük gözetiminin olumsuz etkilenmemesi ko/uluyla;
a) =hraç amac d / nda, serbest dola/ mda bulunan e/yan n gümrük antrepo tesislerine
konulmas na,
b) Serbest dola/ mda olmayan e/yan n, gümrük antrepo tesislerinde dahilde i/leme veya
gümrük kontrolü alt nda i/leme rejimlerine ili/kin hükümler çerçevesinde i/çili e tabi tutulmas na,
Müste/arl kça belirlenecek /artlar alt nda izin verilebilir.
MADDE 101- 1. E/yan n antrepo rejimi alt nda kal / süresi s n rs zd r. Ancak, gümrük
idarelerince gerek görülen hallerde, e/yaya gümrükçe onaylanm / yeni bir i/lem veya kullan m tayin
edilmesi için bir süre belirlenebilir.
2. =hracata ba l önlemlerden yararlanabilecek tar m ürünleri için Müste/arl kça özel süreler
belirlenebilir.
MADDE 102- 1. =thal e/yas , iyi korunmalar , görünü/lerinin veya pazarlama kalitelerinin
geli/tirilmesi ya da da t m veya yeniden sat /a haz rlanmalar yönünden yönetmelikle belirlenen
mutat elleçleme i/lemlerine tabi tutulabilir.
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Piyasa düzeninin aksamadan i/leyi/ini sa lamak amac yla, tar m ürünlerinin antrepolarda
tabi tutulaca elleçleme i/lemleri Müste/arl kça s n rland r labilir.
2. =hracata ba l önlemlerden yararlanabilecek ve antrepo rejimine tabi tutulmu/ tar m
ürünlerine uygulanacak elleçleme i/lemleri yönetmelikle belirlenir.
3. Bu maddede belirtilen elleçleme i/lemleri, gümrük idarelerinin izniyle yap labilir.
MADDE 103- 1. Antrepo rejimine tabi tutulan e/ya, gümrük idarelerinden izin al nmak
/art yla geçici olarak gümrük antreposundan ç kar labilir.
E/ya gümrük antreposu d / nda bulundu u süre içinde l02 nci maddede belirtilen /artlar
alt nda elleçleme i/lemlerine tabi tutulabilir.
2. Antrepo rejimine tabi tutulmu/ e/yan n bir gümrük antreposundan di erine nakli, gümrük
idarelerinin iznine ba l d r.
MADDE 104- 1. =thal e/yas için bir gümrük yükümlülü ü do du unda, e/yan n antrepo
masraflar ile antrepoda kald
sürece muhafazas için yap lan masraflar, fiilen ödenen veya
ödenecek fiyattan ayr olarak gösterilmeleri /art yla gümrük k ymetine dahil edilmez.
2. Söz konusu e/yan n 102 nci madde çerçevesinde elleçleme i/lemlerine tabi tutulmas
halinde, e/yan n ithalat vergileri tutar n n belirlenmesinde dikkate al nacak niteli i, gümrük k ymeti
ve miktar , beyan sahibinin talebi üzerine, 193 üncü maddede belirtilen tarihte, e/ya söz konusu
elleçleme i/lemlerine tabi tutulmam / gibi tespit edilir. Ancak, bu hükümlere Müste/arl kça
istisnalar getirilebilir.
3. Gümrük antrepo rejimine tabi tutulmu/ ithal e/yas n n 71 inci maddenin 1 inci f kras n n
(c) bendi hükmüne göre, gümrü e sunulmaks z n ve beyannamesi verilmeden önce serbest
dola/ ma girmek üzere teslim edildi i hallerde, gümrük vergileri, e/yan n antrepo rejimine tabi
tutuldu u tarihte yürürlükte bulunan vergi oranlar ve di er vergilendirme unsurlar na dayanarak
hesaplan r. Bu hükmün uygulanmas , e/yan n nitelik, gümrük k ymeti ve miktar gibi vergilendirme
unsurlar n n, e/yan n antrepo rejimine tabi tutuldu u tarihte tespit edilmesi /art na ba l d r.
Ancak, yükümlünün serbest dola/ ma giri/ beyannamesinin tescil tarihinde e/yan n
bulundu u hal ve niteli i ile di er vergilendirme unsurlar na göre i/lem yap lmas yönünde talepte
bulunmas halinde, bu yönde i/lem yap l r.
73 üncü maddeye göre e/yan n tesliminden sonra kontrol hükümleri sakl d r.
MADDE 105- 1. Genel ve özel antrepo i/leticileri y l sonunda antrepo mevcutlar na ili/kin
bir listeyi gümrük idaresine verir. Her y l, genel ve özel antrepolardaki e/ya gümrük idaresince,
i/letici taraf ndan verilen liste göz önünde bulundurulmak suretiyle say l r. Genel antrepolardaki
e/yan n k sa sürede say lamayacak kadar çok olmas halinde, bunlar n gümrük idareleri taraf ndan
örnekleme yöntemiyle say lmas mümkündür.
2. Antrepolarda yap lan say m sonucunda noksan ç kan e/yan n gümrük vergileri, duruma
göre i/letici veya kullan c dan tahsil edilir.
3. Yap lan say m sonucunda fazla ç kan e/ya kay tlara al n r. Bu fazlal n geçerli
nedenlerden ileri geldi ine gümrük idaresince kanaat getirilmedi i takdirde, söz konusu e/ya 177 ila
180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.
MADDE 106- 1. =/leticiler ile 97 nci maddenin 1 inci f kras na göre kullan c lar antrepolara
konulan e/yan n, gümrük idarelerince miktar belirlenmi/ ise bu miktardan, belirlenmemi/ ise
belgelerinde yaz l miktarlar üzerinden gümrük idaresine kar/ sorumludur.
2. E/yan n niteli inden kaynaklanan kay plar ve fireler ile gümrü ün denetimi alt nda
yap lan i/leme faaliyeti sonucunda ortaya ç kan noksanl klar ve antrepo i/leticileri ile
kullan c lar n n kusur ve hatalar ndan ileri gelmedi i gümrük idaresine kan tlanan telef, kay p ve
çal nmalar için gümrük vergileri aranmaz.
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E/ya, gümrüklenmi/ k ymeti üzerinden sigorta ettirilmi/ ise noksan ç kan e/yan n vergileri
sigorta ettirenden veya lehine sigorta ettirilenden al n r.
3. 1 inci veya 2 nci f kralarda yaz l nedenler d / nda kalan noksanl klar kabul edilmez.
Bunlar n vergi ve cezalar toplam ndan olu/an tutar, yerine göre i/letici veya kullan c ya tazmin
ettirilir.
4. Nitelikleri itibariyle antrepolarda ve antrepolar aras ta/ malarda fire veren e/ya ile
antrepolarda yap lmas na izin verilen elleçlemeden dolay noksanla/an e/yan n fire oranlar ilgili
kurulu/lar n görü/leri al narak Müste/arl kça belirlenir.
MADDE 107- Gümrük antrepo rejimine tabi tutulup ihracata ili/kin önlemlerden
yararlanabilen ihraç e/yas n n, ihraç edilmesi veya bu Kanunda öngörülen gümrükçe onaylanm /
di er bir i/lem ya da kullan ma tabi tutulmas zorunludur.
D. Dahilde 6leme Rejimi
I. Genel Hükümler
MADDE 108- 1. Serbest dola/ mda olmayan e/ya, i/lem görmü/ ürünlerin üretiminde
kullan lmas ndan sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amac yla, gümrük
vergileri ve ticaret politikas önlemlerine tabi tutulmaks z n ve vergileri teminata ba lanmak
suretiyle, dahilde i/leme rejimi kapsam nda geçici olarak ithal edilebilir. E/yan n i/lem görmü/
ürünler /eklinde ihrac halinde, teminat iade olunur. E/yan n bu /ekilde dahilde i/leme rejiminden
yararlanmas na /artl muafiyet sistemi denir.
2. Serbest dola/ mda bulunan e/yan n i/lem görmü/ ürünlerin üretiminde kullan lmas ndan
sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi halinde, bu e/yan n serbest dola/ ma giri/i
esnas nda tahsil edilmi/ olan ithalat vergileri, dahilde i/leme rejimi kapsam nda geri verilir.
E/yan n bu /ekilde dahilde i/leme rejiminden yararlanmas na geri ödeme sistemi denir.
3. “=/leme faaliyetleri” deyimi ;
a) E/yan n montaj , kurulmas ve di er e/ya ile birle/tirilmesi dahil olmak üzere i/çili e tabi
tutulmas ,
b) E/yan n i/lenmesi,
c) E/yan n yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi,
d) =/leme s ras nda tamamen veya k smen tüketilseler dahi, i/lem görmü/ ürünler içinde
bulunmayan ancak, bu ürünlerin üretilmesini sa layan veya kolayla/t ran önceden belirlenmi/ baz
e/yan n kullan lmas ,
Anlam na gelir.
4. “=/lem görmü/ ürün” deyimi, i/leme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünler
anlam na gelir.
5. “As l i/lem görmü/ ürün” deyimi, dahilde i/leme rejimi kapsam nda elde edilmesi
amaçlanan ürün anlam na gelir.
6. “=kincil i/lem görmü/ ürün” deyimi, i/leme faaliyetleri sonucunda elde edilen as l i/lem
görmü/ ürün d / ndaki ürünler anlam na gelir.
7. “E/de er e/ya” deyimi, i/lem görmü/ ürünlerin imali için ithal e/yas n n yerine kullan lan
serbest dola/ mda bulunan e/ya anlam na gelir.
8. “Verimlilik oran ” deyimi, belirli miktardaki ithal e/yas n n i/lenmesi sonucunda elde
edilen i/lem görmü/ ürünlerin miktar veya yüzde oran anlam na gelir.
MADDE 109- =/lem görmü/ ürünlerin e/de er e/yadan elde edilmesine veya e/de er
e/yadan elde edilen i/lem görmü/ ürünlerin ithal e/yas n n serbest dola/ ma girmesinden önce
Türkiye Gümrük Bölgesi d / na ihraç edilmesine izin verilebilir. E/de er e/ya kullan m na
yasaklama veya k s tlama getirilebilir.
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E/de er e/yan n, ithal e/yas ile ayn özellik ve ayn nitelikleri ta/ mas gerekir. Ancak,
belirlenecek özel hallerde e/de er e/yan n ithal e/yas ndan daha kaliteli veya daha ileri bir imalat
a/amas nda olmas na izin verilebilir.
=/lem görmü/ ürünlerin e/de er e/yadan elde edilmesi durumunda, gümrük i/lemlerinde
ithal e/yas e/de er e/ya, e/de er e/ya ise ithal e/ya olarak de erlendirilir.
Henüz ithal edilmemi/ e/yan n yerine ihracat vergilerine tabi e/de er e/yadan elde edilen
i/lem görmü/ ürünlerin ihrac halinde, ithal e/yas n n süresi içinde ithal edilmesine kar/ l k olarak
izin hak sahibinden, ihracat vergileri kadar teminat al n r.
II. znin Verilmesi
MADDE 110- 1. Dahilde i/leme izni, 80 inci madde çerçevesinde, i/leme faaliyetlerini
yapan veya yapt ran ki/inin talebi üzerine verilebilir.
2. Dahilde i/leme izni sadece;
a) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerle/ik ki/ilere,
b) 108 inci maddenin 3 üncü f kras n n (d) bendinde belirtilen e/yan n kullan m hariç, ithal
e/yas n n i/lem görmü/ ürünler içerisinde mevcudiyetinin veya 109 uncu madde kapsam nda
e/de er e/ya için konulmu/ ko/ullara uyuldu unun tespit edilebildi i hallerde,
c) Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin temel ekonomik ç karlar n n olumsuz
etkilenmemesi /art yla, dahilde i/leme rejiminin i/lem görmü/ ürünlerin ihrac veya yeniden ihrac
için en iyi imkanlar n yarat lmas na yard mc oldu u hallerde,
Verilebilir.
3. Ticari nitelikte olmayan dahilde i/leme amaçl ithalat için Türkiye Gümrük Bölgesi
d / nda yerle/ik ki/ilere de izin verilmesi mümkündür.
III. Rejimin 6leyi6i
MADDE 111- 1. =/lem görmü/ ürünlerin ihrac veya yeniden ihrac ya da gümrükçe
onaylanm / ba/ka bir i/leme tabi tutulmas için gerekli süreler, i/leme faaliyetlerinin
gerçekle/tirilmesi ve i/lem görmü/ ürünlerin elden ç kart lmas için yeterli olacak /ekilde belirlenir.
2. Süre, serbest dola/ mda bulunmayan e/ya için dahilde i/leme rejimine ili/kin iznin
al nd
tarihten itibaren i/lemeye ba/lar ve bitimin rastlad ay n son günü sona erer. Bu süre ve
ek süreler, Bakanlar Kurulu Karar yla belirlenir.
3. =thal e/yas n n ithalinden önce e/de er e/yadan elde edilen i/lem görmü/ ürünlerin ihrac
halinde, ithal e/yas n n rejim beyan için gereken süre Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu süre, ilgili
e/de er e/yadan elde edilen i/lem görmü/ ürünler için ihracat beyannamesinin tescil tarihinden
itibaren i/lemeye ba/lar.
MADDE 112- l. Bir dahilde i/leme izni kapsam e/yan n verimlilik oran veya gerekli
oldu unda bu oran n belirlenme yöntemi, i/leme faaliyetinin gerçekle/ti i ya da gerçekle/ece i
ko/ullar göz önünde bulundurularak belirlenir.
2. =lgili kurulu/lar n görü/leri al narak hesaplanan standart verimlilik oranlar , asli nitelikleri
itibariyle ayn özelliklere sahip e/ya kullan lmak /art yla, ayn kalitede i/lem görmü/ ürünlerin elde
edilmesi ile sonuçlanan ve belirli teknik ko/ullar alt nda yürütülen i/leme faaliyetlerine ili/kin,
do rulu u önceden belirlenmi/ verilere göre tespit edilir.
MADDE 113- De i/memi/ e/yan n veya i/lem görmü/ ürünlerin serbest dola/ ma girmi/
say laca durum ve ko/ullar serbest dola/ ma giri/ rejimi hükümleri çerçevesinde belirlenir.
MADDE 114- 1. Dahilde i/leme rejimi kapsam nda bir gümrük yükümlülü ünün do mas
halinde, 115 inci madde hükümleri sakl kalmak kayd yla, gümrük vergileri, ithal e/yas n n dahilde
i/leme rejimine ili/kin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oran ve di er vergilendirme unsurlar
göz önünde bulundurularak hesaplan r.
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2. =thal e/yas , dahilde i/leme rejimine ili/kin beyannamenin tescil tarihinde, tarife kotalar
ve tarife tavanlar çerçevesinde tercihli tarife uygulamas ndan yararlanabilir durumda ise söz konusu
e/yan n bu tercihli tarifeden yararlanabilmesi, serbest dola/ ma giri/ beyannamesinin tescil edildi i
tarihte de mevcut tercihli tarifenin yürürlükte olmas na ba l d r.
MADDE 115- a) =lgili kurulu/lar n görü/leri al narak yönetmelikle belirlenen listede yer
alan i/leme faaliyetleri sonucunda, as l i/lem görmü/ ürünlerle birlikte söz konusu listede belirtilen
ikincil i/lem görmü/ ürünlerin elde edilmesi ve bu ikincil ürünlerin serbest dola/ ma sokulmas
halinde ithalat vergileri; as l i/lem görmü/ ürünün ihraç edilen k sm oran nda ikincil i/lem görmü/
ürünlerin serbest dola/ ma giri/ine ili/kin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oran ve di er
vergilendirme unsurlar esas al narak hesaplan r. Ancak, izin hak sahibi, bu ürünlere ili/kin
vergilerin 114 üncü maddede belirtilen usule göre tahakkukunu talep edebilir.
Tar m politikas çerçevesinde bir vergiye konu olan i/lem görmü/ ürünlerin vergiye tabi
tutulmas na ili/kin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.
b) Bir /artl muafiyet düzenlemesine tabi tutulan ya da serbest bölgeye konulan i/lem görmü/
ürünlerin ithalat vergileri, söz konusu /artl muafiyet düzenlemesinin öngördü ü ya da serbest
bölgelere ili/kin hükümlerin öngördü ü /ekilde hesaplan r.
Ancak, i/lem görmü/ ürünlerin, gümrük kontrolü alt nda i/leme rejimi d / nda, yukarda
düzenlenen gümrükçe onaylanm / i/lem veya kullan m /ekillerinden birine tabi tutuldu u hallerde,
uygulanacak vergi 114 üncü madde uyar nca hesaplanan miktardan az olamaz.
=lgili ki/i, verginin 114 üncü maddede belirtilen usule göre hesaplanmas n isteyebilir.
c) =thal e/yas n n, gümrük kontrolü alt nda i/leme rejimine tabi tutuldu u hallerde, i/lem
görmü/ ürünler söz konusu rejim çerçevesinde vergiye tabi tutulur.
d) Söz konusu ithal e/yas için özel amaca yönelik nihai kullan m nedeniyle indirimli veya
s f r ithalat vergi oran n n uygulanmas n n öngörüldü ü hallerde, bu uygulamadan i/lem görmü/
ürünler de yararland r l r.
e) Söz konusu ithal e/yas n n 167 nci madde uyar nca ithalat vergilerinden muaf oldu u
hallerde, i/lem görmü/ ürünler de bu muafiyetten yararland r l r.
IV. Türkiye Gümrük Bölgesi D 6 nda 6leme Faaliyetleri
MADDE 116- 1. Gerekli izin al nmas ko/uluyla, i/lem görmü/ ürünlerin veya de i/memi/
e/yan n tamam veya bir k sm , hariçte i/leme rejimi hükümleri çerçevesinde, daha ileri düzeyde
i/lenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi d / na geçici olarak ihraç edilebilir.
2. Yeniden ithal edilen ürünler için bir gümrük yükümlülü ünün do mas halinde, ithalat
vergileri;
a) 1 inci f krada belirtilen i/lem görmü/ ürünler veya de i/memi/ e/ya için 114 ve 115 inci
maddeler uyar nca,
b) Türkiye Gümrük Bölgesi d / nda i/lendikten sonra yeniden ithal edilen ürünler için hariçte
i/leme rejimi hükümleri uyar nca,
Hesaplan r.
V. Geri Ödeme Sisteminden Yararlanma
MADDE 117- l. Geri ödeme sisteminden her e/ya yararlanabilir.
Ancak, serbest dola/ ma giri/ beyannamesinin tescili s ras nda;
a) =thalat miktar k s tlamalar na tabi olan,
b) 15 inci maddenin 3 üncü f kras n n (d), (e) ve (f) bentleri kapsam nda, tercihli bir tarife
veya özel bir /artl muafiyet düzenlemesinden kotalar dahilinde yararlanabilen,
c) Tar m politikas veya i/lenmi/ tar m ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde
al nan ithalat vergilerine tabi olan,
E/ya geri ödeme sisteminden yararlanamaz.
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2. Geri ödeme sistemi, ancak ithal e/yas n n serbest dola/ ma giri/ beyannamesinin tescili
s ras nda ve i/lem görmü/ ürünlerin herhangi bir parasal ihracat iadesinden yararlanmad hallerde
uygulanabilir.
3. Geri ödeme sistemi uygulama izni ancak, i/lem görmü/ ürünlerin ihrac na ili/kin
beyannamenin tescili s ras nda;
a) =thal e/yas n n 1 inci f kran n (c) bendinde belirtilen vergi ve di er mali yüklerden
herhangi birine tabi olmad ,
b) =/lem görmü/ ürünlerin herhangi bir parasal ihracat iadesinden yararlanmad ,
Hallerde verilir.
MADDE 118- Dahilde i/leme rejimine tabi tutulacak ithal e/yas na ili/kin serbest dola/ ma
giri/ beyannamesinde, e/yan n geri ödeme sistemi kapsam nda oldu u belirtilir ve izne ili/kin
bilgiler beyanname üzerinde gösterilir. Ayr ca, söz konusu izin belgesinin bir örne i beyannameye
eklenir.
MADDE 119- Dahilde i/leme rejiminde geri ödeme sisteminin uyguland hallerde;
a) E/de er e/yadan elde edilen i/lem görmü/ ürünlerin ithal e/yas n n serbest dola/ ma
girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi d / na ihraç edilmesi hükmü,
b) =/lem görmü/ ürünlerin e/de er e/yadan elde edildi i durumlarda, gümrük i/lemlerinde
ithal e/yas n n e/de er e/ya, e/de er e/yan n ise ithal e/yas gibi de erlendirilmesi hükmü,
c) Henüz ithal edilmemi/ e/yan n yerine ihracat vergilerine tabi e/yadan elde edilen i/lem
görmü/ ürünlerin ihrac halinde, ithal e/yas n n süresi içinde ithal edilmesine kar/ l k olarak izin hak
sahibinden, ihracat vergileri kadar teminat al nmas hükmü,
d) 113, 114 ve 122 nci madde ile 115 inci maddenin (a) bendinin ikinci alt bendi ile (c)
bendi hükümleri;
Uygulanmaz.
MADDE 120- =/lem görmü/ ürünlerin veya de i/memi/ e/yan n hariçte i/leme rejimi
hükümleri çerçevesinde daha ileri düzeyde i/lenmek üzere geçici ihrac , söz konusu ürünlerin tespit
edilmi/ süreler içinde Türkiye Gümrük Bölgesine yeniden ithal edilmemeleri hariç olmak üzere, 121
inci madde çerçevesinde bir ihracat olarak kabul edilmez.
MADDE 121- 1. =zin hak sahibi, geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest dola/ ma giren
ithal e/yas ndan elde edilmi/ i/lem görmü/ ürünlerin veya de i/memi/ e/yan n;
a) =hraç edildiklerini,
b) Daha sonra yeniden ihraç edilmek üzere transit rejimi, gümrük antrepo rejimi, geçici
ithalat rejimi veya /artl muafiyet sistemine tabi dahilde i/leme rejimine tabi tutuldu unu,
c) Serbest bölgeye konuldu unu,
Belgelendirmek ve rejimin uygulanmas na ili/kin di er tüm /artlara uyulmu/ olmak
kayd yla, ithalat vergilerinin geri verilmesini veya kald r lmas n isteyebilir.
2. =/lem görmü/ ürünler veya de i/memi/ e/ya, 1 inci f kran n (b) bendinde belirtilen
gümrükçe onaylanm / bir i/lem veya kullan ma tabi tutulma bak m ndan, serbest dola/ mda
olmayan e/ya say l r.
3. Geri ödeme ba/vurusunun yap lmas için gereken süre ilgili Bakanlar Kurulu Karar nda
belirtilir.
4. 115 inci maddenin (b) f kras hükmü sakl kalmak üzere, 1 inci f kra hükümleri
çerçevesinde bir gümrük rejimine tabi tutulan ya da serbest bölgeye konulan i/lem görmü/ ürünler
veya de i/memi/ e/ya, yönetmelikle belirlenen esaslar dahilinde yeniden serbest dola/ ma girebilir.
Bu /ekilde serbest dola/ ma sokulacak e/yan n gümrük vergileri tutar , 1 inci f kra hükmüne göre
geri verilen veya kald r lan vergi tutar kadard r.
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5. Geri verilecek veya kald r lacak ithalat vergileri tutar n n tespitinde, gerekti inde 115 inci
maddenin (a) bendinin birinci alt bendi hükmü uygulan r.
VI. Di:er Hükümler
MADDE 122- Hartl muafiyet sisteminin uyguland dahilde i/leme rejiminde, ihraç olunan
i/lem görmü/ ürünlerin ihracat vergilerine tabi e/de er e/yadan elde edilmesi durumunda, söz
konusu e/de er e/ya ihracat vergilerinden muaf tutulur.
E. Gümrük Kontrolü Alt nda 6leme Rejimi
MADDE 123- 1. Gümrük kontrolü alt nda i/leme rejimi, serbest dola/ ma girmemi/ e/yan n
Türkiye Gümrük Bölgesinde,
ithalat vergilerine veya ticaret politikas önlemlerine tabi
tutulmaks z n, niteli ini veya durumunu de i/tiren i/lemlere tabi tutulmalar ve bu i/lemlerden elde
edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dola/ ma girmelerine ili/kin hükümlerin
uyguland rejimdir. Elde edilen bu tür ürünler, i/lenmi/ ürün olarak adland r l r.
2. Gümrük kontrolü alt nda i/leme rejiminin uygulanabilece i durumlar n listesi
yönetmelikle belirlenir.
MADDE 124- 1. Gümrük kontrolü alt nda i/leme izni, i/leme i/ini yapan veya yapt ran
ki/inin talebi üzerine gümrük idarelerince verilir.
2. =zin, sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde yerle/ik ki/ilere;
a) =/lenmi/ ürünler içinde ithal e/yas n n te/hisinin mümkün oldu u,
b) E/yan n i/lenmesinden sonra, rejime tabi tutuldu u s radaki niteli ine veya durumuna
dönü/türülmesinin ekonomik olarak mümkün olmad ,
c) Rejimin uygulanmas n n, ithal e/yas n n tabi oldu u men/e ve miktar k s tlamas
kurallar n n etkilerini sapt rmayaca ,
d) Türkiye'deki benzer e/yan n üreticilerinin temel ekonomik ç karlar n olumsuz
etkilemeyen, bir i/leme faaliyeti yaratma veya devam ettirme yönündeki ekonomik amaçlara
uyuldu u,
Hallerde verilir.
MADDE 125- Gümrük kontrolü alt nda i/leme rejimine ili/kin süreler ve verimlilik oranlar ,
111 ve 112 nci maddelerdeki esaslar çerçevesinde yönetmelikle belirlenir.
MADDE 126- De i/memi/ e/yaya veya izinde öngörülen i/lemin ara a/amalar ndan birinde
bulunan ürünlere ili/kin bir gümrük yükümlülü ü do du unda, gümrük vergileri tutar , ithal
e/yas n n bu rejime ili/kin beyannamenin tescili s ras nda yürürlükte bulunan vergi oran ve di er
vergilendirme unsurlar na dayan larak belirlenir.
MADDE 127- 1. Gümrük kontrolü alt nda i/leme rejimine tabi tutulan ithal e/yas n n,
tercihli bir tarife uygulanmas ndan yararlanabildi i ve ayn tercihli tarife uygulamas n n serbest
dola/ ma giren ayn nitelikteki i/lenmi/ ürünlere de uygulanabildi i hallerde, i/lenmi/ ürünlerin tabi
oldu u ithalat vergileri, söz konusu tercihli tarife çerçevesinde belirlenmi/ vergi oran na göre
hesaplan r.
2. Tercihli tarife uygulamas n n, tarife kotalar veya tarife tavanlar na tabi olmas halinde,
i/lenmi/ ürünler için 1 inci f krada belirtilen vergi oran n n uygulanmas , söz konusu tercihli
tarifenin serbest dola/ ma giri/ beyannamesinin tescili s ras nda ithal e/yas na uygulanabilmesi
ko/uluna ba l d r. Serbest dola/ ma giren i/lenmi/ ürünlerin imalat nda fiilen kullan lan ithal e/yas
miktar , serbest dola/ ma giri/ beyannamesinin tescili s ras nda yürürlükte olan tarife kotalar ve
tarife tavanlar hesab na kat l r. Bu durumda, i/lenmi/ ürünlerle ayn olan ürünler için aç lm / tarife
kotalar veya tavanlar n n hesab na herhangi bir ilave yap lmaz.
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F. Geçici thalat Rejimi
MADDE 128- Geçici ithalat rejimi, serbest dola/ ma girmemi/ e/yan n ithalat vergilerinden
tamamen ya da k smen muaf olarak ve ticaret politikas önlemlerine tabi tutulmaks z n, Türkiye
Gümrük Bölgesi içinde kullan lmas ve bu kullan m s ras ndaki ola an y pranma d / nda, herhangi
bir de i/ikli e u ramaks z n yeniden ihrac na olanak sa layan hükümlerin uyguland rejimdir.
MADDE 129- 1. Geçici ithalat izni, e/yay kullanan veya kulland ran ki/inin talebi üzerine
gümrük idarelerince verilir.
2. =thal e/yas ile ilgili ayniyet tespitinin mümkün olmad hallerde, geçici ithalat rejiminin
kullan lmas na izin verilmez. Ancak, e/yan n veya yap lacak i/in niteli i itibariyle, ayniyet tespiti ile
ilgili önlemlerin al nmamas n n rejimin kötüye kullan lmas na sebep olmayaca hallerde, gümrük
idareleri vergilerin tümünü teminata ba lamak suretiyle, geçici ithalat rejiminin kullan lmas na izin
verebilirler.
MADDE 130- 1. =thal e/yas n n yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanm / yeni bir
i/lem veya kullan ma tabi tutulmas için gerekli süreler, izin verilen kullan m n amac na uygun
olacak /ekilde Müste/arl kça belirlenir.
2. 131 inci madde uyar nca tespit edilecek özel süreler sakl kalmak üzere, e/yan n geçici
ithalat rejimi alt nda kalma süresi azami yirmidört ay olarak belirlenir. Bununla birlikte, gümrük
idareleri ilgili ki/inin de kabul etmesiyle daha k sa süreler saptayabilir.
3. Ancak, istisnai hallerde ve ilgilinin talebi üzerine, 1 ve 2 nci f kralarda belirtilen sürelerin
uzat lmas na ili/kin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
MADDE 131- =thal vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminin
uygulanabilece i durumlar ve özel /artlar Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
MADDE 132- 1. Mülkiyeti, Türkiye Gümrük Bölgesi d / nda yerle/ik bir ki/iye ait olan ve
131 inci madde uyar nca konulmu/ hükümlere tabi olmayan veya söz konusu hükümlere tabi
olmakla birlikte, tam muafiyet suretiyle geçici ithalat iznine ili/kin hükümlerde öngörülen ko/ullar
ta/ mayan e/yan n, k smi muafiyet uygulanmas suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlanmas
mümkündür.
2. K smi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararland r lmayacak e/yaya ili/kin liste
Bakanlar Kurulunca belirlenir.
MADDE 133- 1. K smi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan e/yadan her ay
için al nacak ithalat vergileri, geçici ithalat rejimine ili/kin beyannamenin tescil tarihinde, söz
konusu e/yan n serbest dola/ ma girmi/ olmas halinde al nacak vergiler tutar n n %3'ü olarak tespit
edilir.
Söz konusu vergiler e/yan n bu rejimden yararland her ay için al n r ve bir aydan daha az
süreler tam ay olarak de erlendirilir.
2. Al nacak ithalat vergileri tutar , uygulanacak faizler hariç olmak üzere, söz konusu
e/yan n geçici ithalat rejimine tabi tutuldu u tarihte serbest dola/ ma girmesi halinde al nacak
vergileri a/amaz.
3. Geçici ithalat rejiminden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin 83 üncü madde uyar nca
devri halinde, yeni hak sahibi rejime ili/kin kalan süreyi 130 uncu maddenin 3 üncü f kras hükmü
sakl kalmak üzere kullanabilir.
4. 3 üncü f krada belirtilen devir i/leminin ayn ay içerisinde, rejimi k smi muafiyetle
kullanmas na izin verilmi/ iki ki/i aras nda gerçekle/tirilmesi halinde, ilk hak sahibi söz konusu
ay n tamam için tahakkuk eden ithalat vergileri tutar n ödemekle yükümlüdür.
MADDE 134- 1. =thal e/yas için gümrük yükümlülü ü do du unda, gümrük vergilerinin
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tutar , geçici ithalat rejimine ili/kin beyanda bulunuldu u tarihte söz konusu e/yaya ait vergi oran
ve di er vergilendirme unsurlar na istinaden tespit edilir. Ancak, tam muafiyet suretiyle geçici ithal
edilen e/ya ile ilgili olarak gümrük yükümlülü ü do mas halinde,193 üncü maddede belirtilen
tarihte söz konusu e/yaya ili/kin vergi oran ve di er vergilendirme unsurlar esas al n r.
2. K smi muafiyet suretiyle geçici ithalat hükümleri d / nda herhangi bir nedenle ithal e/yas
için gümrük yükümlülü ü do mas halinde, 1 inci f kra uyar nca hesaplanan vergi tutar ndan 133
üncü madde hükümlerine göre ödenen vergi miktar dü/ülür.
G. Hariçte 6leme Rejimi
I. Genel Hükümler
MADDE 135- 1. Hariçte i/leme rejimi,144 ila 148 inci maddelerde öngörülen standart
de i/im sistemine ili/kin hükümler ile 116 nc madde hükmü sakl kalmak üzere, serbest
dola/ mdaki e/yan n hariçte i/leme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden
geçici olarak ihrac ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya
k smi muafiyet suretiyle yeniden serbest dola/ ma giri/ine ili/kin hükümlerin uyguland rejimdir.
2. Serbest dola/ mdaki e/yan n geçici ihrac halinde, söz konusu e/yaya Türkiye Gümrük
Bölgesi d / na ç k / için öngörülen ihracat vergileri, ticaret politikas önlemleri ve di er i/lemler
uygulan r.
3. Bu rejimde geçen;
a) “Geçici ihracat e/yas ” deyimi, hariçte i/leme rejimine tabi tutulan e/ya,
b) “=/leme faaliyetleri” deyimi, 108 inci maddenin 3 üncü f kras n n (a), (b) ve (c)
bendlerinde düzenlenen faaliyetler,
c) “=/lem görmü/ ürünler” deyimi, i/leme faaliyetleri sonucu elde edilen bütün ürünler,
d) “Verimlilik oran ” deyimi, belirli miktardaki geçici ihracat e/yas n n i/lenmesi sonucunda
elde edilen i/lem görmü/ ürünlerin miktar veya yüzde oran ,
Anlam na gelir.
MADDE 136- Hariçte i/leme rejimi;
a) =hrac , ödenmi/ ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata ba lanm / ithalat
vergilerinin kald r lmas na yol açan,
b) =hrac ndan önce, nihai kullan mlar nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dola/ ma
giren ve bu muafiyetin tan nmas için gerekli ko/ullar ta/ maya devam eden,
c) =hrac , ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihrac nedeniyle tar m politikas çerçevesinde
vergi iadesi d / nda bir mali avantaj sa lanan,
Serbest dola/ mdaki e/yaya uygulanmaz.
(b) bendinin istisnalar yönetmelikle belirlenir.
II. znin Verilmesi
MADDE 137- l. Hariçte i/leme izni, talep üzerine, 80 inci madde çerçevesinde i/leme
faaliyetini yapt racak ki/iye verilebilir.
2. Ancak, rejimin uygulanmas n n, ithal edilen i/lem görmü/ ürünlerin ayn s n veya
benzerini üreten Türkiye’deki üreticilerin temel ç karlar n olumsuz etkilemeksizin ihraç e/yas n n
sat / n te/vik etmesi ve i/leme faaliyetinin Türk men/eli e/ya ile Türkiye d / nda elde edilen
e/yan n birle/tirilmesiyle olu/an i/lem görmü/ ürün olarak ithal edilmesi halinde, hariçte i/leme izni
i/leme faaliyetini yapt racak ki/i d / nda ba/ka bir ki/iye de verilebilir.
MADDE 138- Hariçte i/leme izni;
a) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerle/ik ki/ilere,
b) =/lem görmü/ ürünlerin geçici ihracat e/yas n n i/lenmesi sonucu elde edildi inin tespiti
mümkün olan hallerde,
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c) Talep edilen iznin; Türkiye'deki üreticilerin temel ekonomik ç karlar na ciddi bir zarar
verecek durumda olmad hallerde,
Verilir.
(b) bendinde istisna getirilecek haller ve bu istisnalar n uygulanmas na ili/kin /artlar ilgili
Bakanlar Kurulu Karar nda belirtilir.
III. Rejimin 6leyi6i
MADDE 139- l. =/lem görmü/ ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine yeniden ithal
edilmeleri için gereken süre verilen izinde belirtilir. =zin hak sahibinin talebinin uygun bulunmas
halinde, bu süre uzat labilir.
2. Faaliyetin verimlilik oran veya bu oran n belirlenmesine ili/kin usul ve esaslar ilgili
Bakanlar Kurulu Karar nda belirtilir.
MADDE 140- 1. 135 inci maddenin 1 inci f kras nda belirtilen ithalat vergilerinden tam
veya k smi muafiyet, yaln zca i/lem görmü/ ürünlerin serbest dola/ ma giri/ beyan n n, izin hak
sahibi veya izin hak sahibinin onay al nm / ve izin ko/ullar na uyulmu/ olmak kayd ile Türkiye
Gümrük Bölgesinde yerle/ik bir ba/ka ki/i ad na ya da hesab na yap lmas halinde tan nabilir.
2. Hariçte i/leme rejimine ili/kin /artlar veya yükümlülüklerden birine uyulmad takdirde,
135 inci maddenin 1 inci f kras nda belirtilen ithalat vergilerinden tam veya k smi muafiyet
uygulamas yap lmaz. Ancak, bu durumun, söz konusu rejimin do ru i/leyi/ine önemli bir etkisinin
olmad n n tespit edilmesi halinde, ithalat vergilerinden tam veya k smi muafiyet uygulamas
yap l r.
MADDE 141- l. 135 inci maddenin 1 inci f kras nda belirtilen ithalat vergileri, i/lem görmü/
ürünlere ait ithalat vergileri tutar ndan, geçici ihracat e/yas na en son i/leme faaliyetine tabi
tutuldu u ülkeden ayn tarihte ithal edilse idi uygulanacak olan ithalat vergileri tutar n n indirilmesi
suretiyle hesaplan r.
2. 1 inci f kra uyar nca indirilecek tutar n hesaplanmas nda geçici ihracat e/yas n n, hariçte
i/leme rejimine ili/kin beyannamenin tescili tarihindeki miktar ve niteli i ile i/lem görmü/ ürünlerin
yeniden serbest dola/ ma giri/ine ili/kin beyannamenin tescili tarihinde uygulanabilir di er
vergilendirme unsurlar dikkate al n r.
=/lem görmü/ ürünlerin gümrük k ymetinin belirlenmesinde 27 nci maddenin 1 inci
f kras n n (b) bendinin (i) alt bendi dikkate al n r. K ymetin bu /ekilde belirlenememesi durumunda,
i/lem görmü/ ürünlerin gümrük k ymeti ile makul bir yöntemle belirlenen i/leme masraflar
aras ndaki fark, geçici ihracat e/yas n n k ymetini olu/turur.
Bununla birlikte;
a) Bakanlar Kurulunca yürürlü e konulacak yönetmelikle belirlenecek giderler, indirilecek
tutar n hesaplanmas nda dikkate al nmaz.
b) Hariçte i/leme rejimine tabi tutulmadan önce geçici ihracat e/yas n n nihai kullan m
nedeniyle indirimli bir orandan serbest dola/ ma girdi i ve bu indirimli oran n tan nmas için gerekli
ko/ullar n yürürlükte kalmaya devam etti i hallerde indirilecek tutar, e/yan n serbest dola/ ma ilk
giri/i s ras nda hesaplanan gerçek ithalat vergileri tutar d r.
3. Geçici ihracat e/yas n n, nihai kullan m amac yla serbest dola/ ma giri/i s ras nda
indirimli veya s f r vergi oran ndan yararlanabildi i hallerde, bu e/yaya en son i/leme faaliyetinin
gerçekle/ti i ülkede de nihai kullan ma uygun i/çilik görmesi ko/uluyla, söz konusu indirimli veya
s f r vergi oran uygulan r.
4. =/lem görmü/ ürünlerin 15 inci maddenin 3 üncü f kras n n (d) veya (e) bentleri
çerçevesinde tercihli bir tarife uygulamas ndan yararlanmas ve bu tarifenin geçici ihracat e/yas ile
ayn tarife pozisyonundaki e/ya için de geçerli olmas halinde,1 inci f kra uyar nca indirilecek
tutar n hesaplanmas nda dikkate al nacak vergi oran , söz konusu tercihli tarifenin uygulanabilmesi
için gerekli ko/ullara uygun geçici ihracat e/yas na uygulanmas gereken orand r.
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5. =ki veya çok tarafl ticaret anla/malar çerçevesinde baz i/lem görmü/ ürünler için
konulmu/ veya konulacak olan ithalat vergi muafiyeti içeren hükümler sakl d r.
MADDE 142- Tamir amac yla geçici ihraç edilen e/ya, tamirat n garanti nedeniyle
sözle/meye ba l olarak veya kanuni bir yükümlülü e dayanarak ya da bir imalat hatas nedeniyle,
bedelsiz yap ld n n kan tlanmas halinde, serbest dola/ ma ithalat vergilerinden tam muaf olarak
girer. Ancak, söz konusu e/yan n serbest dola/ ma ilk giri/i s ras nda kusurlu oldu unun dikkate
al narak i/lem yap lm / olmas halinde, bu hüküm uygulanmaz.
MADDE 143- E/yan n tamir amac yla geçici ihraç edildi i ve tamirat n bedel kar/ l nda
yap ld hallerde, 135 inci maddenin 1 inci f kras nda belirtilen ithalat vergileri, gümrük k ymeti
olarak tamir masraflar na e/it bir tutar dikkate al narak, i/lem görmü/ ürünlerin serbest dola/ ma
giri/ beyannamesinin tescil edildi i tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oran ve di er
vergilendirme unsurlar na istinaden belirlenir. Ancak, izin hak sahibinin tamir masraflar d / nda
ba/ka bir ödeme yapmam / olmas ve bu ödemenin izin hak sahibi ile faaliyeti yapan ki/i aras ndaki
ili/kiden etkilenmemesi gerekir.
IV. Standart De:i6im Sistemine Dayal Hariçte 6leme
MADDE 144- 1. Hariçte i/leme rejimine ili/kin önceki hükümlerin yan s ra, bu madde ve
145 ila 148 inci madde hükümlerine göre ikame ürün olarak adland r lan ithal e/yas n n bir i/lem
görmü/ ürün ile de i/tirilmesi, standart de i/im sistemi kapsam nda mümkündür.
2. Tar m politikas na veya tar m ürünlerinin i/lenmesi sonucu elde edilen ve özel
düzenlemelere tabi e/ya d / nda kalan serbest dola/ mdaki e/yan n tamirinin söz konusu oldu u
hallerde, gümrük idareleri standart de i/im sisteminin uygulanmas na izin verirler.
3. 148 inci madde hükmü sakl kalmak üzere, i/lem görmü/ ürünlere uygulanan hükümler
ikame ürünlere de uygulan r.
4. Gümrük Müste/arl nca, tespit edilen ko/ullar alt nda ve ithalat vergileri tutar n
kar/ layan bir teminat verilmesi halinde, ikame ürünlerin geçici ihracat e/yas n n ihrac ndan önce
ithal edilmelerine izin verilir.
MADDE 145- 1. =kame ürünlerin, tamirata konu olan geçici ihracat e/yas ile ayn tarife
pozisyonuna girmesi, ayn ticari nitelikte ve ayn teknik özelliklere sahip olmas gerekir.
2. Geçici ihracat e/yas n n ihracattan önce kullan lm / olmas halinde, ikame ürünlerin de
yeni olmamalar ve kullan lm / olmalar gerekir.
Ancak, ikame ürünün sat / sözle/mesindeki garanti hükümleri uyar nca veya kanuni bir
yükümlülük ya da bir imalat hatas nedeniyle bedelsiz olarak verilmesi halinde, kullan lm / e/ya
yerine yeni e/ya getirilebilir.
MADDE 146- =thalat n önceden yap ld durumda, ikame ürünlerin serbest dola/ ma giri/
beyannamesinin tescili tarihinden itibaren iki ayl k süre içinde geçici ihracat e/yas n n ihraç
edilmesi gerekir.
Ancak, istisnai hallerde, söz konusu süre dolmadan ilgili ki/inin talebi üzerine gümrük
idareleri bu süreyi makul ölçüde uzatabilirler.
MADDE 147- =thalat n önceden yap ld
durumda ve 141 inci maddenin uygulanmas
halinde, indirilecek tutar, geçici ihracat rejimine ili/kin beyannamenin tescili tarihinde geçici ihracat
e/yas na uygulanabilir vergi oran ve di er vergilendirme unsurlar na istinaden belirlenir.
MADDE 148- Standart de i/im çerçevesinde yürütülen i/lemler, 137 nci maddenin 2 nci
f kras ile 138 inci maddenin (b) bendi hükümlerine tabi de ildir.
21

V. Di:er Hükümler
MADDE 149- Hariçte i/leme rejimi çerçevesinde öngörülen usuller, tarife d / ticaret
politikas önlemlerinin yürütülmesi amac yla da uygulanabilirler.
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
hracat Rejimi
MADDE 150- l. =hracat rejimi, serbest dola/ mda bulunan e/yan n ihraç amac yla Türkiye
Gümrük Bölgesi d / na ç k / na ili/kin hükümlerin uyguland rejimdir.
=hracat, ticaret politikas önlemleri ve gerekti i takdirde ihracat vergileri de dahil olmak
üzere ç k / i/lemlerine ili/kin hükümlerin uygulanmas yla gerçekle/tirilir.
2. Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilecek e/ya, ihracata ili/kin gümrük beyannamesi
ile yetkili gümrük idaresine beyan edilir.
3. Türkiye Gümrük Bölgesinden ç kacak e/yan n gümrük beyannamesine tabi olmayaca
hal ve /artlar yönetmelikle belirlenir.
4. Müste/arl k, gerekti inde ihraç e/yas n n cinsine, niteliklerine ve ihracat n özelli ine göre
ihracat n daha kolay yap lmas n sa layacak usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.
MADDE 151- =hraç e/yas , buna ili/kin gümrük beyannamesinin tescili s ras nda bulundu u
durum ve niteli ini gümrük denetiminden ç kt s rada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle
Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi ko/uluyla fiilen ihraç edilmi/ say l r. Bu durumda, ihraç
e/yas üzerindeki gümrük denetimi sona erer.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gümrükçe Onaylanm 6 Di:er 6lem veya Kullan m Dekilleri
B R NC AYIRIM
Serbest Bölgeler
A. Genel Hükümler
MADDE 152- Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçalar olmakla beraber;
a) Serbest dola/ mda olmayan e/yan n herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaks z n ve
serbest dola/ ma sokulmaks z n, gümrük mevzuat nda öngörülen haller d / nda kullan lmamak ya
da tüketilmemek kayd yla konuldu u, ithalat vergileri ile ticaret politikas önlemlerinin ve kambiyo
mevzuat n n uygulanmas bak m ndan, Türkiye Gümrük Bölgesi d / nda oldu u kabul edilen;
b) Serbest dola/ mdaki e/yan n, bir serbest bölgeye konulmas nedeniyle normal olarak
e/yan n ihrac na ba l olanaklardan yararland ;
Yerlerdir.
MADDE 153- 1. Serbest bölgelerin s n rlar ile giri/ ve ç k / noktalar gümrük idarelerinin
denetimine tabidir.
2. Bir serbest bölgeye giri/ veya ç k / yapan ki/iler ve nakil araçlar gümrük muayenesine
tabi tutulur.
3. Gümrük idareleri, serbest bölgeye giren, burada kalan veya ç kan e/yay muayene
edebilirler. Muayenenin yap lmas n sa lamak üzere e/yaya giri/ veya ç k /larda e/lik etmesi
gereken ta/ ma belgesinin bir nüshas n n gümrük idaresine verilmesi veya tetkike haz r tutulmas
gerekir. Muayene gerekti i takdirde, e/ya gümrük idarelerine sunulur.
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B. Serbest Bölgelere E6ya Konulmas
MADDE 154- Serbest dola/ mda olan veya olmayan her türlü e/ya serbest bölgelere
konulabilir. Ancak, parlay c ve patlay c veya bir arada bulunduklar e/ya için tehlikeli olan veya
korunmalar özel düzenek veya yap lara gerek gösteren e/ya serbest bölgelerdeki bu niteliklere
uygun yerlere konulur.
MADDE 155- l. 153 üncü maddenin 3 üncü f kras hükmü sakl kalmak üzere, serbest
bölgeye giren e/yan n gümrük idarelerine sunulmas na ve beyanname verilmesine gerek yoktur.
2. a) Serbest bölgeye giri/iyle sona erecek olan bir gümrük rejimine tabi tutulan,
b) Bir serbest bölgeye ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kald r lmas na ili/kin bir
karardan sonra konulan,
c) Bir serbest bölgeye ihracat kayd yla konulan,
E/yan n gümrük idarelerine sunulmas ve gerekli gümrük i/lemine tabi tutulmas /artt r.
Ancak, (a) bendinde belirtilen gümrük rejimi hükümlerinin böyle bir zorunlulu u aramad
hallerde, e/yan n gümrü e sunulmas gerekmez.
3.
=hracat vergilerine veya ihracatla ilgili di er hükümlere tabi olan e/yan n gümrük
idarelerine bildirilmesi gerekir.
4. =lgilinin talebi üzerine, gümrük idareleri serbest bölgeye konulmu/ e/yan n gümrük
statüsünü onaylayan bir belge verebilirler.
C. Serbest Bölgelerin 6leyi6i
MADDE 156- E/yan n serbest bölgelerde kalabilece i süre s n rs zd r.
MADDE 157- 1. Bir serbest bölgeye konulmu/ serbest dola/ mda olmayan e/ya;
a) Serbest dola/ ma giri/ rejimi kapsam nda ve 161 inci maddede belirtilen ko/ullar alt nda,
serbest dola/ ma girebilir.
b) =zne gerek olmaks z n mutat elleçleme i/lemlerine tabi tutulabilir.
c) Dahilde i/leme rejimine tabi tutulabilir.
d) Gümrük kontrolü alt nda i/leme rejimine tabi tutulabilir.
e) Geçici ithalat rejimine tabi tutulabilir.
f) 164 üncü maddeye göre gümrü e terk edilebilir.
g) =lgili ki/inin, gümrük idarelerince gerekli görülen tüm bilgileri vermesi /art yla imha
edilebilir.
E/yan n (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen rejimlerden birine tabi tutulmas halinde, serbest
bölgelerin i/letilmesine ve gümrük gözetimine ili/kin ko/ullar da gözönünde bulundurularak, ilgili
rejimin gerektirdi i düzenlemeler yönetmelikle belirlenir.
2. Normal olarak ihracata ba l olanaklardan yararlanan tar m politikas kapsam ndaki e/ya,
yaln zca mutat elleçleme i/lemine tabi tutulabilir. Bu i/lemler izin al nmaks z n da yap labilir.
MADDE 158- l. 160 nc madde hükümleri uygulanmaks z n, serbest dola/ mda olmayan
e/ya ile 152 nci maddenin (b) bendinde belirtilen serbest dola/ mda olan e/ya, serbest bölgelerde
tüketilemez veya kullan lamazlar.
2. Yönetmelikle belirlenen teçhizat ve tedarik ürünlerine ili/kin hükümler sakl kalmak
kayd yla ve ilgili rejimde öngörülen hallerde 1 inci f kra uygulamas , e/yan n serbest dola/ ma giri/i
veya geçici ithalata tabi tutulmas na ili/kin ithalat vergileri veya tar m politikas ya da ticaret
politikas önlemlerinin uygulanmas n gerektirmemesi halinde, bu e/yan n kullan lmas na veya
tüketilmesine engel olu/turmaz. Ancak, söz konusu e/yan n bir kota veya tarife tavan na tabi olmas
halinde, bu e/ya ile ilgili olarak gümrük beyannamesi verilmesi zorunludur.
MADDE 159- 1. Serbest bölgelerde depolama, i/çilik, i/leme veya al m ve sat m
faaliyetlerinde bulunan ki/iler taraf ndan, gümrük idarelerince kabul edilen forma uygun olarak
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envanter kay tlar tutulur. E/ya, söz konusu ki/iye ait yere konulmas ndan sonra k rksekiz saat
içinde envanter kay tlar na geçirilir. Söz konusu envanter kay tlar , gümrük idarelerine e/yay te/his
ve e/ya hareketlerini izleme olana n verecek /ekilde tutulmak zorundad r.
2. E/yan n serbest bölge içinde bir yerden bir yere aktar lmas ile ilgili belgeler yetkili
gümrük idaresinin incelemesine haz r bulundurulur. Bu uygulamada, e/yan n k sa süreli
depolanmas , aktarma i/leminin bir parças olarak kabul edilir.
D. E6yan n Serbest Bölgelerden Ç k 6
MADDE 160- Yürürlükteki hükümlerin aksini öngörmedi i hallerde, bir serbest bölgeden
ç kan e/ya, Türkiye Gümrük Bölgesi d / na ihraç veya yeniden ihraç edilebilir veya Türkiye Gümrük
Bölgesine getirilebilir.
Bir serbest bölgeden, transit veya ba/ka bir gümrük rejimine tabi tutulmaks z n, deniz ya da
hava yoluyla ç kan e/ya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen e/ya, Üçüncü K s m
hükümlerine tabidir. Ancak, söz konusu e/yan n serbest dola/ mda bulunan e/ya olmas halinde, 46
ila 50 nci madde hükümleri uygulanmaz.
E/yan n bir serbest bölgeden ihrac veya yeniden ihrac halinde, bu i/lemlere ili/kin
hükümlere uyulmas zorunludur.
MADDE 161- 1. Serbest dola/ mda olmayan e/ya için bir gümrük yükümlülü ü
do du unda, bu e/yan n gümrük k ymetinin serbest bölgede kal / süreleri içinde depolanma ve
muhafaza edilme masraflar n da içeren fiilen ödenmi/ veya ödenecek fiyata dayand hallerde ve
söz konusu masraflar bu fiyattan ayr olarak gösterildi i takdirde, gümrük k ymetine dahil edilmez.
2. Serbest bölgede
mutat elleçlemelere tabi tutulan e/yan n gümrük vergilerinin
hesaplanmas nda, söz konusu e/yan n dikkate al nacak niteli i, gümrük k ymeti ve miktar ; beyan
sahibinin talebi ve söz konusu elleçlemelerin yap lmas na izin verilmi/ olmas kayd yla, bu e/yan n
193 üncü maddede belirtilen tarihte söz konusu elleçlemelere tabi tutulmam / gibi dikkate al nacak
niteli i, gümrük k ymeti ve miktar d r. Bu hükme Bakanlar Kurulunca istisna getirilebilir.
MADDE 162- l. E/yan n Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi veya geri gelmesi ya da bir
gümrük rejimine tabi tutulmas halinde, 155 inci maddenin 4 üncü f kras nda belirtilen onay belgesi,
e/yan n gümrük statüsünün tespitinde kan t olarak kullan l r.
2. Onay belgesi ile veya ba/ka yoldan e/yan n gümrük statüsünün kan tlanamamas halinde,
söz konusu e/ya;
a) =hracat vergilerinin, ihracat lisanslar n n veya ticaret politikas önlemlerinin uygulanmas
bak m ndan, serbest dola/ mda bulunan e/ya;
b) Di er tüm hallerde serbest dola/ mda olmayan e/ya;
Olarak kabul edilir.
K NC AYIRIM
Yeniden hracat, mha ve Terk
MADDE 163- 1. Serbest dola/ mda olmayan e/yan n, Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden
ihrac mümkündür.
2. Ticaret politikas önlemleri dahil olmak üzere, e/yan n ihrac için öngörülen i/lemler,
gerekti inde yeniden ihraç edilecek e/yaya da uygulan r.
Serbest dola/ mda olmayan e/yan n, Türkiye Gümrük Bölgesinde ihracata ili/kin ticaret
politikas önlemlerinin uygulanmayaca n öngören /artl muafiyet içeren bir gümrük rejimine tabi
tutulabilece i haller, yönetmelikle belirlenir.
MADDE 164- l. Serbest dola/ mda olmayan e/yan n hazineye hiçbir masraf getirmeyecek
/ekilde, gümrük idaresinin gözetiminde imhas veya gümrü e terk edilmesi mümkündür.
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2. =mha sonucunda ç kan art k ve at klar, serbest dola/ mda olmayan e/ya için öngörülen bir
i/lem veya kullan ma tabi tutulur. Söz konusu art k ve at klar, 36 nc maddenin 2 nci f kras nda
belirlenen i/lemler tamamlan ncaya kadar gümrük gözetimi alt nda kal r.
MADDE 165- Müste/arl kça belirlenen haller sakl kalmak üzere, yeniden ihracat veya
imha, gümrük idarelerine önceden bildirilir. Gümrük Müste/arl , ticaret politikas önlemleri dahil
olmak üzere e/yan n ihrac veya yeniden ihrac na ili/kin i/lemlerin veya önlemlerin gerektirdi i
hallerde, yeniden ihracat yasaklar. Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunduklar s rada ekonomik etkili
bir gümrük rejimine tabi tutulan e/yan n yeniden ihraç edilmek istenmesi halinde, 58 ilâ 71 inci
maddeler çerçevesinde bir gümrük beyannamesinin verilmesi gerekir. Bu gibi hallerde, 150 nci
maddenin 2 nci ve 4 üncü f kralar uygulan r.
BED NC KISIM
Türkiye Gümrük Bölgesinden Ç kan E6ya
MADDE 166- Türkiye Gümrük Bölgesi d / na ç kan e/ya, yürürlükteki hükümlere göre
gümrük idareleri taraf ndan yap lan denetimlere tabi olup, bunlar önceden belirlenen yollardan ve
gümrü ün gözetimi alt nda yurtd / edilir.
ALTINCI KISIM
Özellik Gösteren Faaliyetler
B R NC BÖLÜM
Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve stisna
MADDE 167- A/a da say lan hallerde, serbest dola/ ma sokulacak e/ya gümrük
vergilerinden muaft r:
1. Cumhurba/kan n n zat ve ikametgah için gelen e/ya,
2. Mütekabiliyet esas na göre ithal edilen diplomatik e/ya,
3. a) Milli Savunma Bakanl , Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl
ihtiyaçlar için gümrük beyannamesi bu kurulu/lar ad na düzenlenmi/ olmak kayd yla, yurt d / ndan
tedarik olunan her türlü harp silah, araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunlar n
yap m, bak m ve onar mlar nda kullan lacak yedek parçalar, akaryak t ve ya lar, hammadde,
malzeme ve harp ganimetleri,
b) Milli Savunma Bakanl , Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl
ihtiyac için bedelsiz olarak d / kaynaklardan al nan her türlü yard m malzemesi,
c) Emniyet Genel Müdürlü ü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlü ü taraf ndan emniyet
ve gümrük muhafaza hizmetleri ihtiyac için d / memleketlerden mubayaa ve ithal olunacak (a)
bendinde yaz l araç, gereç ve silahlar ile bunlar n teferruat ,
4. De eri 100 EURO' yu geçmeyen e/ya,
5. Gerçek ki/iler taraf ndan ithal edilen kullan lm / /ahsi e/yadan;
a) Kanuni ikametgahlar n Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek ki/ilere ait al nd
tarihte üç ya/ ndan büyük olmayan kullan lm / motorlu veya motorsuz özel kara nakil vas talar ,
b) Kanuni ikametgahlar n Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek ki/ilere ait her türlü
kullan lm / ev e/yas ,
c) =kametgah Türkiye'de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere Türkiye gelen
ki/ilere ait çeyiz e/yas ,
d) Miras yoluyla intikal eden ki/isel e/ya,
e) Türkiye 'ye ö renim görmek amac yla gelen ö rencilere ili/kin e itimle ilgili malzemeler
ve e itimle ilgili di er ev e/yalar ,
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f) Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ç kan gerçek ki/ilerin geri getirdi i kullan lm /
ev e/yas ,
6. Gerçek ki/ilerce ithal edilen di er e/yadan;
a) De eri 300 EURO' yu geçmemek üzere gerçek bir ki/iden di erine gönderilen veya
yolcular taraf ndan ithal edilen hediyelik e/ya,
b) Heref ni/anlar veya ödülleri,
c) Uluslar aras ili/kiler çerçevesinde al nan hediyeler,
7. Kamu kurum ve kurulu/lar ile kamu yarar na çal /an dernekler ve Bakanlar Kurulunca
vergi muafiyeti tan nan vak flar taraf ndan ticari gaye güdülmemek ve kurulu/ amaçlar
do rultusunda kullan lmak üzere ithal edilen e/yadan;
a) E itim, bilim ve kültürel amaçl e/ya ile bilimsel alet ve cihazlar,
b) T bbi te/his, tedavi ve ara/t rma yap lmas na mahsus alet ve cihazlar,
c) Bilimsel ara/t rma amac na yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler,
d) =nsan kaynakl tedavi edici maddeler ile kan gruplama ve doku tipi ay rma belirteçleri,
e) =laç özelli i olan ürünlerin kalite kontrolü amac na yönelik maddeler,
8. Bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile ba lant l ithalat;
a) =/yeri nakli suretiyle ithal edilen sermaye mallar ve di er malzemeler,
b) Türkiye Gümrük Bölgesinde faaliyette bulunan çiftçilerin, kom/u ülkedeki mülklerinden
elde ettikleri ürünler,
c) Kom/u ülkelerdeki çiftçiler taraf ndan Türkiye Gümrük Bölgesindeki mülklerinde
kullan lmak üzere getirilen, toprak ve ekinlerin i/lenmesi amac na yönelik tohum, gübre ve di er
ürünler,
d) Ticari mahiyet arz etmeyen numuneler,
i- Önemli de eri olmayan numunelik e/ya ve modeller,
ii- Bas l reklamc l k dökümanlar ve reklamc l k amac na yönelik malzemeler,
iii-Bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette kullan lan veya tüketilen ürünler,
e) =nceleme, analiz veya test amaçl olarak ithal edilen e/ya,
9. Ula/t rmac l kta kullan lan e/ya;
a) Ta/ ma s ras nda e/yan n istifi ve korunmas için yard mc maddeler,
b) Canl hayvanlar n nakli s ras nda kullan lan kuru ot, yem ve yiyecek maddeleri ile ilaçlar ,
c) Ula/ m araçlar ile özel konteynerlerde mevcut bulunan akaryak t ve madeni ya lar ,
d) Deniz ve hava ula/ m araçlar na ait donat m ve i/letme malzemesi,
10. Bilgi materyali ithalat ;
a) Yay n haklar veya endüstriyel ve ticari patent haklar n koruyan örgütlere gönderilen
e/ya,
b) Turistik reklamc l k malzemeleri,
c) Ticari de eri olmayan çe/itli belge ve e/ya,
11. Cenaze ve cenaze ile ilgili e/yan n ithali;
a) Sava/ kurbanlar an tlar ile mezarl klar n yap m , bak m ve süslenmesi amac na yönelik
e/ya,
b) Tabutlar, cenaze kül kaplar ve süsleme niteli i olan cenaze levaz mat ,
12. Di er e/ya;
a) Malül ve sakatlar n kullan m na mahsus e/ya,
b) Do al afetlerden zarar görenlere gönderilen e/ya,
c) Türkiye'de düzenlenen uluslararas spor müsabakalar nda kullan lmak üzere getirilen
eczac l k ürünleri,
Bu maddenin 4 ila 12 inci f kralar nda yer alan e/yay tan mlamaya, bunlar n cins, nevi ve
miktarlar ile muafiyet ve istisna uygulanacak tutarlar belirlemeye, maktu hadleri s f ra kadar
indirmeye veya iki kat na kadar ç kartmaya ve sürelerle ilgili alt ve üst s n rlar belirlemeye ve bu
muafiyet ve istisnay farkl e/yalar itibariyle birlikte veya ayr ayr uygulatmaya Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
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K NC BÖLÜM
Geri Gelen E6ya
MADDE 168- 1. Serbest dola/ mda bulunan e/ya, Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç
edildikten sonra üç y l içinde yeniden serbest dola/ ma girmesi halinde ve beyan sahibinin talebi
üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulur. Üç y ll k süre, beklenmeyen haller veya mücbir
sebeplerle uzat labilir.
Geri gelen e/yan n, Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmeden önce, nihai kullan m
nedeniyle indirimli veya s f r vergi oran ndan yararlanarak serbest dola/ ma girmi/ oldu u hallerde,
e/yan n ayn amaca yönelik olarak tekrar serbest dola/ ma sokulmak istenmesi durumunda, bu
e/yaya indirimli veya s f r vergi oran uygulan r. =thal amac n n ayn olmamas halinde, söz konusu
e/yaya uygulanacak ithalat vergileri tutar , serbest dola/ ma ilk giri/i s ras nda al nm / tutar kadar
indirilir.
Ancak, serbest dola/ ma ilk giri/i s ras nda al nm / tutar n geri gelen e/yan n
yeniden serbest dola/ ma giri/i s ras nda al nacak tutardan daha fazla olmas halinde hiçbir iade
yap lmaz.
2. 1 inci f krada belirtilen ithalat vergilerinden muafiyet;
a) Aynen ihraç edildi i durumda olmas hali hariç, hariçte i/leme rejimi çerçevesinde
Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilen e/yaya,
b) =hrac , bir d / ticaret önlemine konu olan e/yaya,
Tan nmaz.
(b) f kras na istisna getirilmesine ili/kin hal ve /artlar Bakanlar Kurulunca belirlenir.
MADDE 169- 168 inci maddede belirtilen ithalat vergilerinden muafiyet, geri gelen e/yan n
ihrac s ras ndaki ayniyeti de i/meden yeniden ithali halinde tan n r. Bu ko/ula istisna getirilmesine
ili/kin hal ve /artlar Bakanlar Kurulunca belirlenir.
MADDE 170- 168 ve 169 uncu madde hükümleri, dahilde i/leme rejiminin
uygulanmas ndan sonra ihraç edilen ve daha sonra geri gelen i/lem görmü/ ürünlere de uygulan r.
Ayn hüküm yeniden ihraç edilen i/lem görmü/ ürünler için de geçerlidir.
Bu gibi hallerde, e/yan n yeniden ihraç tarihi, serbest dola/ ma giri/ tarihi olarak kabul edilir
ve kanunen al nmas gereken ithalat vergileri tutar , dahilde i/leme rejimi hükümlerine göre
belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Deniz Bal kç l : Ürünleri ve Denizden Ç kart lan Di:er Ürünler
MADDE 171-18 inci maddenin 2 nci f kras n n (f) bendi sakl kalmak kayd yla, serbest
dola/ ma giren;
a) Türkiye'de kay tl veya tescilli ve Türk band ras n ta/ yan gemilerin ba/ka ülkelerin kara
sular ndan ç kartt deniz bal kç l ürünleri ve di er deniz ürünleri,
b) (a) f kras nda öngörülen ko/ullar ta/ yan fabrika gemilerde, ayn f krada belirtilen
ürünlerden elde edilen ürünler,
=thalat vergilerinden muaft r.
YED NC KISIM
S n r Ticareti
MADDE 172 1- (26/6/2003 tarih ve 4910 say l Kanun ile de i ik) Türkiye ile kom/u
1

Maddenin de:i6iklikten önceki hali: “ Türkiye ile kom/u ülkeler aras nda co rafi durum ve bölge ihtiyaçlar göz
önünde bulundurularak yap lacak s n r ticaretinin kapsam Bakanlar Kurulunca belirlenir.
S n r ticaretine ili/kin gümrük i/lemleri yönetmelikle belirlenir.”
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ülkeler aras nda co rafî durum ve bölge ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yap lacak s n r
ticaretinin kapsam n belirlemeye, s n r ticareti yap lacak s n r ticaret merkezlerinin kurulmas na ve
buralardan yap lacak ihracat ve ithalat n usul ve esaslar n belirlemeye veya s n r ticareti yoluyla
serbest dola/ ma girecek e/yadan al nacak vergileri göstermek üzere ilgili kanunlarda belirtilen
azamî hadleri geçmemek /art yla tek ve maktu bir tarife uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
S n r ticaret merkezleri, gümrük i/lemlerinin yürütülmesinde Türkiye Cumhuriyeti Gümrük
Bölgesi d / nda addedilir.
S n r ticaretine ili/kin gümrük i/lemleri Müste/arl kça belirlenir.
SEK Z NC KISIM
Di:er Gümrük 6lemleri
B R NC BÖLÜM
Posta Gümrük 6lemleri
MADDE 173-1. Posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen, Türkiye'den gönderilen
veya Türkiye'ye iade edilen e/ya, posta çantalar ve koliler gümrük idaresinin denetimine ve
muayenesine tabidir.
=çinde e/ya bulunmad anla/ lan mektuplar bu hükmün d / ndad r.
2. Türkiye Gümrük Bölgesine gelen bütün posta çantalar ve koliler ilk giri/ kap s ndan
itibaren gümrük gözetimi alt nda posta idarelerine sevk edilir ve buralarda gümrük muayenesine tabi
tutulur.
3. Türkiye Gümrük Bölgesinden gönderilecek posta çantalar ve koliler de gümrük
denetlemesine tabi olup, bunlar n daha önce gümrükçe kontrol edildi ine ili/kin gümrük idarelerinin
mühür veya di er i/aretlerinin bulunup bulunmad ve kaplar n sa laml tespit edildikten sonra
ç k / gümrü ünden, ihrac na izin verilir.
4. Posta gönderilerine ait gümrük denetlemelerinin kapsam ve yöntemi, Ula/t rma Bakanl
ve Gümrük Müste/arl n n ba l oldu u Bakanl kça mü/tereken haz rlanacak bir yönetmelikle
belirlenir.
MADDE 174- Posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen veya Gümrük Bölgesinden
giden e/ya, 93 ila 107 nci maddelerde belirtilen hükümlere tabi genel antrepo say lan yerlere, posta
idaresinin sorumlulu u ve gümrük idaresinin gözetimi alt nda konulur. E/yan n buralarda bekleme
süresi, Türkiye'nin taraf oldu u uluslararas posta anla/malar hükümlerine tabidir.
MADDE 175- l. Posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen veya Türkiye'den
gönderilecek olan ticari mahiyetteki e/ya, 58 ilâ 71 inci madde hükümleri uyar nca gümrük
idarelerine beyan edilir.
2. Ticari mahiyette olmayan e/yan n gümrük idaresine sunulmas s ras nda, ibraz edilen
uluslararas kabul görmü/ belgeler beyanname hükmünde olup, ayr ca beyanname aranmaz.
K NC BÖLÜM
Akaryak t ve Kumanya ile lgili Hükümler
MADDE 176- l. Gemilerin, botlar n, di er deniz ta/ tlar n n ve hava gemilerinin d /
seferlerde kullanacaklar yak t ve ya lar ile karaya ç kar lmamak /art yla yurtd / ndan getirdikleri
kumanyalar ithalat vergilerinden muaft r.
2. Antrepolarda bulunan ve henüz serbest dola/ ma girmemi/ olan yak t ve ya lar ile
kumanyalar, transit hükümlerine göre 1 inci f krada belirtilen ta/ tlara verilir.
Serbest dola/ mda bulunan yak t ve ya lar ile kumanyalar n d / sefere ç kan gemi, bot ve
di er deniz ta/ tlar ile hava gemilerine verilmesi ihracat hükmündedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tasfiye Edilecek E6yaya li6kin 6lemler
MADDE 177- Bu Kanunun;
1. a) 48 inci maddesinin 2 nci f kras na göre yolcu e/yas na mahsus gümrük ambarlar na
konulan ve buralarda bekleme süresi dolan yolculara ait e/ya,
b) 50 nci maddesine göre verilen süre içinde kendilerine gümrükçe onaylanm / bir i/lem
veya kullan m tayini için gerekli i/lemlere ba/lanmam / e/ya,
c) 66 nc maddesinin 5 inci fikras na göre tahlilden arta kalan ve ilgilisi taraf ndan bir ay
içerisinde al nmayan numunelik e/ya,
d) 70 inci maddesinin 1 inci f kras na göre beyannamesi tescil edilen ve süresi içinde
i/lemleri tamamlanmayan e/ya,
e) 70 inci maddesinin 2 nci f kras na göre antrepoda bulunan e/ya için gümrükçe onaylanm /
bir i/lem veya kullan m tayin edilmesine ili/kin beyannamenin tescilinden sonra otuz gün içinde
i/lemleri bitirilmeyen e/ya,
f) 101 inci maddesine göre belirlenen süreleri dolan e/ya,
g) 105 inci maddesinin 3 üncü f kras na göre antrepolarda yap lan say m sonucunda fazla
ç kan e/ya,
h) 164 üncü maddesine göre gümrü e terk edilen e/ya,
) 174 üncü maddesine göre posta gönderileri ile gelen ve süresi içinde al c s veya
göndericisi taraf ndan kabul edilmeyen e/ya,
j) =lgili maddelerinde yaz l süreleri dolduktan sonra beyan hak sahibine ya da Türkiye'deki
temsilcisine yap lacak yaz l tebligata kar/ n, altm / gün içinde bulundu u yerden kald r lmayan
gümrük gözetimi alt nda bulunan yerlere konulmu/ transit e/yas ,
k) =lgili maddelerine göre kanuni bekleme süreleri bulunup bulunmad na bak lmaks z n,
çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanmas masrafl ve külfetli olan
e/ya,
l) 237 nc maddesinin 3 üncü f kras na göre el konulan e/ya,
2. 7.1.1932 tarih ve 1918 say l Kaçakç l n Men ve Takibine Dair Kanun ile 20.1.1993
tarih ve 3864 say l Kaçakç l n Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zann ile
Tutulan Her Çe/it E/ya, Alet ve Ta/ ma Vas talar n n Tasfiyesi Hakk ndaki Kanun hükümleri
uyar nca tasfiye edilebilecek duruma gelen e/ya;
178 inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir.
Bu maddeye göre tasfiyelik hale gelen e/yan n tespit ve tahakkuk belgeleri otuz gün içinde
Tasfiye =daresine intikal ettirilir. Tasfiye =daresi de, tasfiyeye konu e/yay otuz gün içinde teslim
almakla mükelleftir.
MADDE 178 2-(5/4/2007 tarih ve 5622 say l Kanunla de i ik.)177 nci maddede belirtilen
e/ya;
a) =hale yoluyla sat / suretiyle,
b) Yeniden ihraç amaçl sat / suretiyle,
c) Perakende sat lmak suretiyle,
2

Maddenin de:i6iklikten önceki hali – “177 nci maddede belirtilen e/ya;
a) =hale yoluyla sat / suretiyle,
b)Yeniden ihraç amaçl sat / suretiyle,
c)Perakende sat lmak suretiyle,
d) Kamu kurulu/lar ile özel kanunla kurulmu/ vak f ve derneklere tahsis edilmek suretiyle,
e) =mha suretiyle,
Tasfiyeye tabi tutulur.
Tasfiyeye ili/kin usul ve esaslar Maliye Bakanl ile Gümrük Müste/arl n n ba l oldu u Bakanl kça mü/tereken
haz rlanacak bir tüzükle belirlenir.”
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d) Kamu kurulu/lar ile özel kanunla kurulmu/ vak f ve derneklere tahsis edilmek suretiyle,
e) =mha suretiyle,
Tasfiyeye tabi tutulur.
Tasfiyeye ili/kin usul ve esaslar tüzükle belirlenir.
MADDE 179- 1.178 inci maddenin (a) bendine göre ihaleye ç kar lan e/yan n beyan sahibi,
ihale ilan n n yay mland tarihe kadar, gümrük idaresine ba/vurarak söz konusu e/yan n serbest
dola/ ma giri/ rejimine tabi tutulmas n isteyebilir.
Ancak, bu talebin kabulü, söz konusu e/yaya ait tüm ithalat vergileri, cezalar ile ambarlama
ve elleçleme giderleri ve di er giderlerin beyan sahibi taraf ndan üstlenilmesine ba l d r.
2. 178 inci maddenin (c) bendine göre tasfiyeye tabi e/ya perakende sat / na karar verildikten
sonra, beyan sahibi bu maddenin 1 inci f kras na göre talepte bulunamaz.
3. 177 nci maddenin 1 numaral bendinin (h) ve (l) alt bentleri ile 2 numaral bendinde
belirtilen e/ya için, 1 inci f kra hükümleri uygulanmaz.
MADDE 180- 1.177 nci maddenin 1 numaral bendinin (b), (d), (e), (f), (j) ve (k) alt
bentlerinde belirtilen e/yan n sat / bedelinden;
a) Hizmet kar/ l alacaklar ve yap lm / masraflar,
b) =thalat vergileri,
c) Sat / için yap lm / masraflar,
d) Para cezalar ,
Ayr larak, hak sahiplerine da t l r.
Sat / bedeli alacaklar n tamam n kar/ lamazsa garameten payla/t rma yap l r.
Bu bedellerin da t m ndan sonra artan para olursa, e/ya sahipleri ad na emanet hesab na
al n r. Emanete al nd tarihten itibaren bir y l içinde al nmayan para hazineye irat kaydedilir.
2. 177 nci maddenin 2 numaral bendine göre sat lan e/yan n sat / bedelinden, bu maddenin
1 inci f kras hükümlerine göre yap lan da t mdan sonra artan ve emanete al nan para oldu unda,
bu miktar, e/ya ile ilgili dava sonucuna göre hazineye irat kaydedilir veya sahibine ödenir.
3. 177 nci maddenin 1 numaral bendinin (a), (c), (g), (h), ( ) ve (l) alt bentlerinde belirtilen
e/yan n sat / bedelinin 1 inci f kra ile 16.5.1984 tarihli ve 3007 say l Gümrük Mevzuat na Göre
Tasfiye Edilecek E/ya Hakk nda Döner Sermaye Kanunu hükümlerine göre da t m ndan sonra
artan para, do rudan hazineye irat kaydedilir.
DOKUZUNCU KISIM
Gümrük Yükümlülü:ü
B R NC BÖLÜM
Gümrük Yükümlülü:ünün Do:mas
MADDE 181- l. =thalatta gümrük yükümlülü ü;
a) =thalat vergilerine tabi e/yan n serbest dola/ ma girmesi,
b) =thalat vergilerine tabi e/yan n ithalat vergilerinden k smi muafiyet suretiyle geçici ithali
halinde,
Do ar.
2. Gümrük yükümlülü ü, söz konusu gümrük beyannamesinin tescil tarihinde ba/lar.
3. =thalatta gümrük yükümlülü ünde yükümlü, beyan sahibidir. Dolayl temsil durumunda,
hesab na gümrük beyan nda bulunulan ki/i de yükümlüdür.
1 inci f krada belirtilen rejimlerden biri için bulunulan beyanda kullan lan veriler, kanunen
al nmas gereken vergilerin tamamen veya k smen tahsil edilememesine sebep oldu u takdirde,
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beyan n yap labilmesi için bu verileri veren ve bu verilerin yanl / oldu unu bilen veya normal
olarak bilmesi gereken ki/iler de gümrük vergilerinden sorumludur.
MADDE 182- 1. =thalat vergilerine tabi e/yan n, bu Kanuna ayk r /ekilde Türkiye Gümrük
Bölgesine girmesi ya da bir serbest bölgede bulunan ithalat vergilerine tabi e/yan n, bu Kanuna
ayk r olarak Gümrük Bölgesinin ba/ka bir yerine gitmesi hallerinde, gümrük yükümlülü ü do ar.
2. Gümrük yükümlülü ü, e/yan n Türkiye Gümrük Bölgesine bu Kanuna ayk r olarak giri/i
tarihinde ba/lar.
3. Bu Kanun hükümlerine göre;
a) E/yan n kanuna ayk r olarak giri/ini gerçekle/tiren ki/iler,
b) E/yan n kanuna ayk r giri/ine i/tirak eden ve giri/in kanuna ayk r oldu unu bilen veya
normal olarak bilmesi gereken ki/iler,
c) Söz konusu e/yay elde eden veya elinde bulunduran ve bu e/yay elde etti i veya ald
s rada e/yan n kanuna ayk r olarak girdi ini bilen veya normal olarak bilmesi gereken ki/iler,
Gümrük vergilerinden sorumludurlar.
MADDE 183- 1. Gümrük gözetimi alt ndaki ithalat vergilerine tabi e/yan n, kanuna ayk r
olarak gümrük gözetimi d / na ç kar lmas halinde gümrük yükümlülü ü do ar.
2. Gümrük yükümlülü ü, e/yan n gümrük gözetiminden ç kar ld tarihte do ar.
3. Bu Kanun hükümlerine göre;
a) E/yay gümrük gözetiminden ç karan ki/iler,
b) Bu ç karma i/ine i/tirak eden ve e/yan n gümrük gözetiminden ç kar ld n bilen veya
normal olarak bilmesi gereken ki/iler,
c) Söz konusu e/yay elde eden veya elinde bulunduran ve bu e/yay elde etti i veya ald
s rada gümrük gözetiminden ç kar ld n bilen veya normal olarak bilmesi gereken ki/iler,
d) E/yan n geçici depolanmas nda veya tabi tutulmu/ oldu u gümrük rejiminin
kullan lmas ndan do an yükümlülükleri yerine getirmesi gereken ki/iler,
Gümrük vergilerinden sorumludurlar.
MADDE 184- 1. 183 üncü maddede belirtilen haller d / nda;
a) =thalat vergilerine tabi e/yan n geçici depolanmas ndan veya tabi tutulmu/ oldu u gümrük
rejiminin uygulanmas ndan do an yükümlülüklerden birinin yerine getirilmemesi,
b) E/yan n söz konusu gümrük rejimine tabi tutulmas na veya nihai kullan m nedeniyle
indirimli yahut s f r ithalat vergi oran uygulanmas na ili/kin ko/ullardan birine uyulmamas
hallerinde ve bu fiillerin geçici depolaman n veya ilgili gümrük rejiminin yanl / uygulanmas
sonucunu yaratt n n tespit edilmesi durumunda, ithalat nedeniyle gümrük yükümlülü ü ba/lar.
2. Gümrük yükümlülü ü;
a) 1 inci f kran n (a) bendinde belirtilen hükmün yerine getirilememesinin bir gümrük
yükümlülü ü do urmas halinde, bu tarihte,
b) E/yan n söz konusu gümrük rejimine tabi tutulmas na veya özel amaçl kullan m
nedeniyle indirimli ya da s f r ithalat vergi oran uygulanmas na ili/kin bir ko/ula uyulmad n n
sonradan tespiti halinde, ilgili rejime tabi tutuldu u tarihte,
Ba/lar.
3. Yükümlü, ithalat vergilerine tabi e/yan n geçici depolanmas ndan veya tabi tutuldu u
gümrük rejiminin uygulanmas ndan do an yükümlülükleri yerine getirmesi gereken ki/i ya da söz
konusu rejime tabi tutulmas için konulmu/ ko/ullara uymas gereken ki/idir.
MADDE 185- l. Serbest bölgelerde bulunan ithalat vergilerine tabi e/yan n, bu Kanuna
ayk r olarak tüketilmesi veya kullan lmas halinde gümrük yükümlülü ü do ar.
E/yan n kaybolmas ve bu kayb n kan tlanamamas halinde, e/ya serbest bölgede tüketilmi/
veya kullan lm / say l r.
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2. Gümrük yükümlülü ü, serbest bölgede bulunan e/yan n bu Kanuna ayk r olarak
tüketildi i veya ilk kez kullan ld tarihte ba/lar.
3. Yükümlü, e/yay tüketen veya kullanan, buna i/tirak eden ve tüketimin veya kullan m n
bu Kanuna ayk r oldu unu bilen veya normal olarak bilmesi gereken ki/ilerdir.
Gümrük idarelerinin kaybolan e/yay serbest bölgede tüketilmi/ veya kullan lm / sayd ve
bu f kran n uygulanmas na imkan bulunmad hallerde, e/yan n gümrük idarelerince bilinen en son
kullan c s , gümrük vergilerini ödemekle yükümlü ki/idir.
MADDE 186-1. 182 nci madde ile 184 üncü maddenin 1 inci f kras n n (a) bendi hükümleri
sakl kalmak kayd yla, yükümlünün;
a) 37 ila 40 nc madde hükümlerinden,
b) Bir serbest bölgeden Türkiye'ye e/ya sokulmas ndan,
c) E/yan n geçici depolanmas ndan,
d) E/yan n tabi tutuldu u gümrük rejiminin kullan lmas ndan,
Do an yükümlülüklerini yerine getirememesinin e/yan n tahrip olmas n n veya tekrar yerine
konulamamas /eklinde kayb n n, e/yan n özelliklerine ba l bir nedenden veya beklenmeyen hal
veya mücbir sebepten ya da gümrük idarelerinin izninden kaynakland n kan tlamas halinde,
ithalat nedeniyle gümrük yükümlülü ü do mu/ say lmaz.
E/yan n tekrar yerine konulamaz /ekilde kayb , bunun kullan lamaz hale gelmi/ olmas n
ifade eder. Gümrük idarelerinin izninden kaynaklanmayan hallerde, e/yan n telef olmas veya kayb ,
idarenin taraf oldu u mahkeme karar ile kan tlan r.
Ancak;
a) Suçüstü /eklindeki h rs zl klar, haz rl k tahkikat üzerine Cumhuriyet Savc l nca verilen
belge ile,
b) Hasar, telef veya kay p herkesçe bilinen ve duyulan ba/ka olaylar yüzünden olmu/sa o
yerin en büyük mülki idare amiri taraf ndan verilecek belge ile,
Kan tlan r.
2. Nihai kullan m nedeniyle indirimli veya s f r ithalat vergi oran ndan yararlanarak serbest
dola/ ma giren e/yan n, gümrük idarelerinin izni ile ihraç veya yeniden ihraç edilmesi halinde de
ithalat nedeni ile bir gümrük yükümlülü ü do mu/ say lmaz.
MADDE 187- l. Özel amaçl kullan m nedeni ile indirimli veya s f r ithalat vergi oran ndan
yararlanarak ithal edilen e/ya için 186 nc maddenin 1 inci f kras uyar nca, bir gümrük
yükümlülü ünün do mad n n kabulü halinde, söz konusu f krada belirtilen tahribattan
kaynaklanan at k ve art klar serbest dola/ mda olmayan e/ya say l r.
2. Özel amaçl nihai kullan m nedeniyle indirimli veya s f r ithalat vergi oran ndan
yararlanarak serbest dola/ ma giren e/ya için 183 ve 184 üncü madde uyar nca, gümrük vergileri
tahakkuk etti inde, serbest dola/ ma giri/ s ras nda ödenen gümrük vergileri tutar , tahakkuk eden
gümrük vergileri tutar ndan indirilir. Bu hüküm, gerekti inde bu tür e/yan n tahribi sonucu kalan
at k ve art klar için bir gümrük yükümlülü ü do du unda da uygulan r.
MADDE 188-1. =hracat vergilerine tabi e/yan n bir gümrük beyannamesi kapsam nda
Türkiye Gümrük Bölgesi d / na ihraç edilmesi halinde, gümrük yükümlülü ü do ar.
2. Gümrük yükümlülü ü, söz konusu gümrük beyannamesinin tescili tarihinde ba/lar.
3. Yükümlü, beyan sahibidir. Dolayl temsil durumunda, hesab na beyanda bulunulan ki/i de
yükümlüdür.
MADDE 189-1. =hracat vergilerine tabi e/yan n gümrük beyan nda bulunulmaks z n Türkiye
Gümrük Bölgesi d / na ç kart lmas halinde, gümrük yükümlülü ü do ar.
2. Gümrük yükümlülü ü, söz konusu e/yan n fiilen Türkiye Gümrük Bölgesi d / na ç kt
tarihte ba/lar.
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3. Söz konusu e/yay Türkiye Gümrük Bölgesi d / na ç karan, bu fiile i/tirak eden, beyanda
bulunulmas gerekti ini bildi i veya bilmesi gerekti i halde bulunmayan ki/iler, gümrük
vergilerinden sorumludur.
MADDE 190- 1. E/yan n Türkiye Gümrük Bölgesi d / na ihracat vergilerinden tam veya
k smi muafiyete tabi tutularak ç kmas na ili/kin hükümlere uyulmamas halinde, gümrük
yükümlülü ü do ar.
2. a) =hracat vergilerinin tam veya k smi muafiyete tabi tutularak, Türkiye Gümrük Bölgesi
d / na gönderilmesine izin verilen e/yan n gümrük yükümlülü ü, izin verilen yerden ba/ka bir var /
yerine ula/t tarihte ba/lar.
b) Gümrük idarelerinin (a) bendinde belirtilen tarihi tespit edememesi halinde, e/yan n söz
konusu muafiyete hak kazanmas na ili/kin hükümlere uyuldu unu kan tlayan bir belgenin ibraz için
rejim hak sahibine süre verilir. Söz konusu belgenin ibraz edilememesi halinde, verilen sürenin
bitti i tarihte gümrük yükümlü ü do ar.
3. Yükümlü, beyan sahibidir. Dolayl temsil durumunda, hesab na beyanda bulunulan ki/i de
yükümlüdür.
MADDE 191- =thali ve ihrac yasaklama veya k s tlamaya tabi e/ya için de 181 ilâ 185 ve
188 ila 190 nc maddelerde belirtilen gümrük yükümlülü ü do ar. Ancak, sahte paralar ile t bbi ve
bilimsel amaçl kullan mlar nedeniyle yetkili idareler taraf ndan s k bir /ekilde denetlenen
ekonomik dola/ ma girmeyen narkotik uyu/turucu ve uyar c maddelerin Türkiye Gümrük
Bölgesine kanuna ayk r olarak girmesi halinde, kaçakç l k ve di er ceza koyan kanun hükümlerine
göre i/lem yap laca ndan, gümrük yükümlülü ü do maz. Bununla birlikte, cezai hükümler koyan
kanunlar gere ince, gümrük vergilerinin ceza tespitine esas olmas veya cezai kovu/turmalar n
gümrük yükümlülü ünün varl na ba l olmas hallerinde, gümrük yükümlülü ü do mu/ say l r.
MADDE 192- Ayn gümrük vergilerinin ödenmesinden birden çok yükümlünün sorumlu
oldu u hallerde, bunlar söz konusu vergilerin ödenmesinden mü/tereken ve müteselsilen
sorumludurlar.
MADDE 193- l. Bu Kanunla konulmu/ aksine hükümler ve 2 nci f kra hükümleri sakl
kalmak kayd yla, bir e/yaya uygulanacak ithalat veya ihracat vergileri tutar , bu e/yaya ili/kin
gümrük yükümlülü ünün do du u tarihteki vergi oranlar ve di er vergilendirme unsurlar na göre
belirlenir.
2. Gümrük yükümlülü ünün do du u tarihi kesin olarak tespit etmenin mümkün olmad
hallerde, ilgili e/yaya ili/kin vergi oranlar ve di er vergilendirme unsurlar n n uygulanmas için
dikkate al nacak tarih, gümrük idarelerinin bu e/ya için bir gümrük yükümlülü ü do du u sonucuna
vard klar tarihtir.
Ancak, gümrük idarelerinin elde ettikleri bilgilerin gümrük yükümlülü ünün daha önceki
bir tarihte do du unu tespit etmelerine imkân vermesi halinde, e/yan n ithalat veya ihracat vergileri
tutar , elde edilen bilgilere göre söz konusu yükümlülü ün do du unun anla/ ld en eski tarihteki
vergi oranlar ve di er vergilendirme unsurlar na dayan larak tespit edilir.
3. Gümrük yükümlülü ünün do mas ndan sonra yükümlü taraf ndan gümrük vergileri için
ihtilaf yarat larak idari yarg mercilerine ba/vurulmas ve yarg kararlar n n k smen veya tamamen
idare lehine kesinle/mesi durumunda, itiraz edilerek ihtilaf yarat lan tarih ile amme alaca n n
kesinle/ti i tarih aras ndaki süre için kesinle/en k sma 21.7.1953 tarih ve 6183 say l Amme
Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zamm oran nda
gecikme faizi uygulan r.
MADDE 194-1. Türkiye'nin taraf oldu u anla/ma hükümlerine göre dahilde i/leme rejimi
alt nda elde edilen Türk men/eli e/yan n anla/malara taraf ülkelere ithalinde, tercihli tarife
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uygulamas ndan yararlanmas n n, bunlar n bünyelerine giren serbest dola/ mda olmayan e/yan n
ithalat vergilerinin ödenmesi ve buna ili/kin belgelerin onaylanmas ko/uluna ba l olmas halinde,
ithalata ili/kin bir gümrük yükümlülü ü do ar.
2. Bu halde
gümrük yükümlülü ü, söz konusu e/yan n ihrac na ili/kin gümrük
beyannamesinin gümrük idaresi taraf ndan tescil edildi i tarihte ba/lar.
3. Yükümlü, beyan sahibidir. Dolayl temsil durumunda, hesab na beyanda bulunulan ki/i de
yükümlüdür.
4. Dahilde i/leme rejimine tabi tutulan serbest dola/ mda bulunmayan e/yaya ili/kin ithalat
vergileri, ihracata ili/kin beyannamenin tescili tarihindeki vergi oran ve di er vergilendirme
unsurlar na göre hesaplan r.
K NC BÖLÜM
Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebli:i ve Ödenmesi
MADDE 195-1. Gümrük idaresi taraf ndan gerekli bilgiler kullan larak tahakkuk ettirilen
gümrük vergileri, Gümrük Vergileri Tahakkukunu =zleme Defterine veya bilgisayara kaydedilir.
Bilgisayara kay t halinde, bilgisayar ç kt lar Gümrük Vergileri Tahakkukunu =zleme Defteri yerine
geçer.
Ancak;
a) Geçici bir anti-damping vergisi veya fark giderici vergi uyguland ,
b) Kanunen al nmas gereken vergi tutar n n, bir ba lay c tarife ve men/e bilgisine istinaden
belirlenen tutarlardan yüksek oldu u,
c) Vergi tutar n n Bakanlar Kurulu taraf ndan belirlenen seviyenin alt nda kald ,
Hallerde, hesaplanan vergiler Gümrük Vergileri Tahakkukunu =zleme Defterine
kaydedilmekle birlikte, bunlar n özel durumu defterde belirtilir.
2. Gümrük Vergilerinin Tahakkukunu =zleme Defterinin /ekli ile bu defterin tutulmas na
ili/kin usul ve esaslar Müste/arl kça belirlenir.
MADDE 196- Gerekli teminat n sa lanmas /art yla, belirli aral klarla ve ayn ki/iye teslim
edilen ayn cins e/yan n gümrük vergileri otuz günü geçmeyecek /ekilde belirlenecek bir süre içinde
tahakkuk ettirilerek Gümrük Vergilerinin Tahakkukunu =zleme Defterine kaydedilebilir.
MADDE 197- l. Gümrük vergileri, tahakkukundan hemen sonra beyanname veya
beyanname yerine geçen belge üzerinde yükümlüye tebli edilir.
2. Yap lan denetlemeler sonucunda hiç al nmad veya noksan al nd belirlenen veya 1
inci f krada belirtilen /ekilde tebli edilemeyen gümrük vergilerine ili/kin tebligat, gümrük
yükümlülü ünün do du u tarihten itibaren üç y l içinde yap l r. Hu kadar ki, gümrük
yükümlülü ünün do du u olayla ilgili olarak dava aç lmas zaman a/ m n durdurur.
3. Yükümlü taraf ndan gümrük beyannamesinde gösterilen vergi tutar ile gümrük idaresince
hesaplanan vergi tutar n n e/it olmas halinde, gümrük idarelerinin e/yay teslim etmesi, gümrük
vergilerinin yükümlüye tebli i yerine geçer.
4. Gümrük vergileri alacaklar , ceza uygulamas n gerektiren bir fiile ili/kin olmas ve suçun
zamana/ m n n daha uzun bulunmas halinde, bu alacaklar Türk Ceza Kanunundaki dava ve ceza
zamana/ m süreleri içerisinde kovu/turulup tahsil edilir.
MADDE 198- 1. 69 uncu madde hükümleri sakl kalmak kayd yla, yap lan kontrol ve
denetlemeler sonucunda hiç al nmad
veya noksan al nd
belirlenen gümrük vergileri ile
i/lemleri daha sonra yap lmak üzere teslim edilen e/yaya ili/kin gümrük vergilerinin, yükümlüye
tebli edildi i tarihten itibaren on gün içinde ödenmesi zorunludur.
Bununla birlikte, bu sürelerin bitti i tarihten itibaren ilgilinin yaz l istemde bulunmas ve
teminat al nmas ko/uluyla bu süre otuz gün daha uzat labilir. Bu süre uzat m bir beyanname
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kapsam e/yan n her bir kalemi için ayr ayr da yap labilir. Uzat lan süre için 6183 say l Amme
Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümlerine göre gecikme zamm oran nda faiz al n r.
2. =darenin yürüttü ü i/lemlerin gecikmesi nedeniyle veya adli mercilerce ya da e/yan n
ithaline veya ihrac na ili/kin olarak resmi mercilerce yürütülen herhangi bir i/lem nedeniyle geçecek
süreler ödeme süresini durdurur.
3. Yükümlü, vergi tutar n n tamam n veya bir k sm n verilen sürenin bitimini
beklemeksizin ödeyebilir.
MADDE 199- Basitle/tirilmi/ usule göre tescil edilen bir beyannamede eksik bulunan bilgi
veya belgenin tamamlanmas için gümrük idaresi taraf ndan verilen süre içinde bu eksikliklerin
tamamlanmamas halinde, söz konusu beyanname kapsam e/yan n ödenmesi gereken vergileri
ertelenmez.
MADDE 200- 1. Gümrük vergileri Türk Liras olarak ödenir. Bu ödeme 6183 say l Amme
Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunda öngörülen usullere göre yap l r.
2. Gümrük vergileri, yetki verilen bankalar arac l yla da tahsil edilebilir.
MADDE 201- Süresi içinde ödenmeyen kesinle/mi/ gümrük vergileri hakk nda 6183 say l
Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümleri uygulan r.
ÜÇÜNCÜ BÕLÜM
Teminat
MADDE 202- 1. Gümrük mevzuat uyar nca, gümrük idarelerinin gümrük vergilerinin
ödenmesini sa lamak üzere bir teminat verilmesini gerekli görmeleri halinde, bu teminat yükümlü
veya yükümlü olmas muhtemel ki/i taraf ndan verilir.
2. Gümrük idareleri, teminat vermesi istenen ki/inin yerine ba/ka bir ki/inin de teminat
vermesini kabul edebilir.
3. Genel ve katma bütçeye dahil kamu kurulu/lar n n, belediyelerin, sermayesinin tamam
devlete ait olan kamu iktisadi kurulu/lar n n ve Türkiye'deki yabanc misyon /eflerinin verecekleri
garanti mektuplar n teminat olarak kabule Müste/arl k yetkilidir.
4. Teminat aranmayacak ve k smi teminat uygulanacak halleri belirlemeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
MADDE 203- 202 nci maddenin 1 inci veya 3 üncü f kras nda belirtilen ki/ilerin talebi
üzerine, gümrük idareleri, bir gümrük yükümlülü ünü gerektiren veya gerektirebilecek iki veya
daha fazla i/lemi kapsamak üzere toplu teminat verilmesine izin verirler.
MADDE 204- 1. Teminat tutar , teminata konu gümrük vergileri tutar n n kesin olarak
tespiti halinde bu miktar, di er hallerde ise tahakkuk edilen veya edilebilecek gümrük vergilerinin
en yüksek tutar na e/it düzeyde saptan r.
Zaman içinde de i/kenlik gösteren gümrük vergileri için verilen toplu teminat tutarlar , söz
konusu gümrük vergilerini her zaman kar/ layabilecek biçimde belirlenir.
2. Götürü teminat al nmas na ili/kin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
MADDE 205- Gümrük vergileri için kabul edilecek teminatlar ile bunlar n de erlendirilmesi
6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümlerine tabidir. Yabanc
paralar n T.C. Merkez Bankas efektif al / kuru üzerinden hesaplanan de eri üzerinden teminat
olarak kabulüne Müste/arl k yetkilidir.
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MADDE 206- l. Teminat n zaman içinde de erini yitirmesi veya yetersiz kalmas halinde,
ilgili gümrük idaresi ek teminat verilmesini veya ilk teminat n yeni bir teminat ile de i/tirilmesini
isteyebilir.
2. Teminat n al nmas n gerektiren gümrük yükümlülü ü sona erdi inde teminat çözülür.
3. Gümrük yükümlülü ü k smen sona erdi inde, ilgilinin talebi üzerine verilmi/ teminat
k smen çözülür. Ancak, söz konusu teminat n k smen çözülmeye uygun olmas gerekir.
MADDE 207- Nakdi teminat d / nda, bu Kanuna göre;
a) Tahakkuk ettirilip tahsili gereken gümrük vergileri için verilen teminat n kabulü
tarihinden itibaren,
b) Bir /artl muafiyet düzenlemesine ve ekonomik etkili gümrük rejimine tabi tutulan
e/yan n ilgili rejimin öngördü ü hükümlere uyulmamas nedeniyle bir gümrük yükümlülü ü
do mas halinde, buna ili/kin teminat n kabulü tarihinden itibaren,
Ba/lamak üzere, 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun
hükümlerine göre belirlenen gecikme zamm oran nda faiz tahsil edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gümrük Yükümlülü:ünün Sona Ermesi
MADDE 208- 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk ndaki Kanun hükümleri
sakl kalmak üzere, gümrük yükümlülü ü;
a) Vergilerin ödenmesi,
b) Vergilerin kald r lmas na karar verilmesi,
c) Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi,
d) E/yan n bir gümrük rejimi kapsam nda tesliminden önce zapt ve müsadere edilmesi veya
imha edilmesi, 164 üncü madde uyar nca imha veya terk edilmesi, do al özellikleri veya
beklenmeyen haller yahut mücbir sebep nedeniyle telef veya kayb ,
e) 182 nci madde uyar nca gümrük yükümlülü ü do an e/yan n kanuna ayk r giri/i
nedeniyle müsadere edilmesi,
Hallerinde sona erer.
MADDE 209- 194 üncü maddenin 1 inci f kras uyar nca do an gümrük yükümlülü ü, bu
i/lemlerin iptal edilmesiyle ortadan kalkar.
BED NC BÖLÜM
Vergilerin Geri Verilmesi veya Kald r lmas
MADDE 210- Bu Kanunda geçen;
a) “Geri verme” deyimi, ödenmi/ olan gümrük vergilerinin tamamen veya k smen geri
ödenmesi,
b) “Kald rma” deyimi, henüz ödenmemi/ olan gümrük vergilerinin tamamen veya k smen
al nmamas na karar verilmesi,
Anlam na gelir.
MADDE 211- 1. Kanunen ödenmemeleri gerekti i halde ödenmi/ oldu u belirlenen gümrük
vergileri geri verilir. Kanunen tahakkuk ettirilmemeleri gerekti i halde tahakkuk ettirilen gümrük
vergileri kald r l r.
Ancak, kanunen ödenmemesi veya tahakkuk ettirilmemesi gereken gümrük vergileri ilgili
ki/inin kasten yapt bir tahrifat sonucunda ödenmi/ veya tahakkuk ettirilmi/se, bu vergilerin geri
verilmesine veya kald r lmas na ili/kin talepler kabul edilmez.
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2. Kanunen ödenmemeleri gereken gümrük vergileri, söz konusu vergilerin yükümlüye
tebli edilmesi ve ilgilinin üç y l içinde gümrük idaresine müracaat üzerine geri verilir veya
kald r l r.
Kontrol ve denetleme sonucunda, geri verme veya kald rma hallerinden birinin tespiti
durumunda, ayn süre içinde geri verme veya kald rma i/lemi do rudan yap l r.
Bu süre mücbir sebep veya beklenmeyen hallerde uzat labilir.
MADDE 212- Bir gümrük beyannamesine dayan larak ödenmi/ olan gümrük vergileri bu
beyannamenin iptal edilmesi üzerine ilgilinin talebiyle geri verilir. Bu istemin, gümrük
beyannamesinin iptal edilmesi amac yla müracaatta bulunulmas için öngörülen süreler içerisinde
yap lmas gerekir.
MADDE 213-1. Beyannamenin tescili tarihi itibariyle, kusurlu veya ithallerine esas te/kil
eden sözle/me hükümlerine ayk r olduklar ndan bahisle, ithalatç taraf ndan kabul edilmeyen
e/yaya ili/kin ithalat vergileri geri verilir veya kald r l r. Kusurlu e/yaya, teslimden önce hasar gören
e/ya da dahildir.
2. Bu tür e/yaya ili/kin ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kald r lmas , kusurlu veya
sözle/me hükümlerine ayk r olduklar n n tespiti için gerekli olan ilk kullan m d / nda e/yan n
kullan lmam / olmas ve e/yan n Türkiye Gümrük Bölgesi d / na ihraç edilmesi ko/ullar na ba l d r.
Gümrük idareleri, ilgilinin talebi üzerine, e/yan n ihrac yerine; imhas na, yeniden ihraç
amac yla transit veya gümrük antrepo rejimine tabi tutulmas na veya serbest bölgeye konulmas na
izin verirler. Söz konusu i/lem veya kullan mlardan birine tabi tutulan e/ya, serbest dola/ mda
olmayan e/ya olarak de erlendirilir.
3. Gümrük beyan ndan önce denenmek üzere geçici olarak teslim edilen e/yan n vergileri,
e/yan n kusurlu veya sözle/me hükümlerine ayk r oldu u hususlar n n deneme s ras nda
anla/ lamad kan tlanmad kça geri verilmez veya kald r lmaz.
4. Bu madde uyar nca geri verilecek veya kald r lacak gümrük vergileri için vergilerin
yükümlüye tebli i tarihinden itibaren bir y l içerisinde gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekir.
Mücbir sebebin tespiti halinde bu süre Müste/arl kça uzat l r.
MADDE 214- Gümrük vergileri 211, 212 ve 213 üncü maddelerde belirtilen haller d / nda,
Türkiye'nin taraf oldu u uluslararas anla/ma hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulu taraf ndan
belirlenecek hallerde geri verilir veya kald r l r.
Bu maddede belirlenen geri verme ve kald rma i/lemleri, gümrük vergilerinin yükümlüye
tebli i tarihinden itibaren bir y l içinde ilgili gümrük idaresine ba/vurulmas üzerine yap l r.
Ancak, mücbir sebebin tespiti halinde, bu sürenin a/ lmas na Müste/arl kça izin verilir.
MADDE 215- Geri verme veya kald rma i/lemine tabi olmayacak gümrük vergileri miktar
Bakanlar Kurulu Karar ile belirlenir.
MADDE 216- Yetkili idareler taraf ndan, gümrük vergileri ile bunlar n ödenmelerine ba l
olarak tahsil edilmi/ gecikme faizinin veya gecikme zamm n n geri verilmesinde idarece faiz
ödenmez. Ancak, geri verme karar n n al nd tarihten itibaren üç ay içerisinde idarece söz konusu
karar n uygulanmamas halinde, ilgilinin talebi üzerine, üç ayl k sürenin bitiminden itibaren faiz
ödenir. Bu faiz, 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun tecil faizine
ili/kin hükümlerine göre hesaplan r.
MADDE 217- Gümrük vergilerinin hatal olarak kald r lmas veya geri verilmesi halinde,
ba/lang çta tahakkuk eden vergiler ile 216 nc madde uyar nca ödenmi/ faizler yeniden tahsil edilir.
Tahsil edilmeyen miktarlar tebli tarihinden itibaren on gün içinde ödenir. Bu süre içinde
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ödenmeyenler için 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümlerine
göre i/lem yap l r.
ONUNCU KISIM
Di:er Hükümler
B R NC BÖLÜM
Liman ve Antrepo 6letmelerinin Yükümlülükleri
MADDE 218- 1. Türkiye ile di er ülkeler aras nda demiryolu dahil kara, deniz ve hava
yoluyla yap lan e/ya ve yolcu ta/ malar nda yararlan lan istasyon, deniz ve hava limanlar n i/leten
kurulu/lar ile posta idareleri, bu Kanun hükümlerine göre gerekli gümrük gözetim ve denetim
i/lemlerinin yap lmas n sa lamak üzere; yolcu salonlar , geçici depolama yerleri, antrepolar ile
görevli gümrük ve gümrük muhafaza idarelerinin çal /malar na elveri/li ve yeterli bürolar ve
gözetleme kuleleri tesis etmek; buralar n ayd nlatma, s tma ve temizlik ihtiyaçlar n kar/ lamak;
demirba/ e/ya ile telefon ve di er teknik donan mlar n bedelsiz olarak sa lamak; limanlarda ve
gümrük kap lar nda gümrük gözetimine tabi e/ya ve ki/iler ile di erlerinin birbirine kar /mas n
önlemeye yönelik her türlü fiziki yap lar n sa lanmas konusunda Gümrük Müste/arl n n
isteklerini yerine getirmek zorundad rlar.
2. Posta idareleri,1 inci f krada say lanlar n yan s ra posta kolilerinin muayene ve tahlili için
gerekli ölçü aletleri ve di er donan mlar sa lamakla yükümlüdür.
MADDE 219- 1. Antrepo i/leticileri buralardaki e/yan n güvenli i ve hizmetlerin çabuk
görülmesi bak m ndan, zaman içerisinde Müste/arl kça gerekli görülecek ek donan mlar ve
de i/iklikleri yapmak ve ileri teknolojinin gerektirdi i araçlar sa lamak zorundad rlar.
2. a) Özel antrepo i/leticileri, buralarda görevlendirilmesini istedikleri gümrük veya gümrük
muhafaza memurlar na ödenecek olan ve miktar Müste/arl kça belirlenecek fazla çal /ma
ücretlerini ve yolluklar n pe/in olarak gümrük veznesine ödemekle yükümlüdürler.
b) Do rudan do ruya belirli bir özel veya genel antrepo ile ilgili gümrük i/lemlerini yerine
getirmek üzere kurulan gümrük ve gümrük muhafaza idarelerinde görevli memurlar n devlet
taraf ndan belirlenen maa/, fazla çal /ma ücreti ve di er tahsisat tutarlar , antrepo i/leticileri
taraf ndan her ay pe/in olarak gümrük veznesine yat r lmak zorundad r.
c) Posta idarelerinde yap lacak gümrük denetimleri ve gümrük i/lemleri nedeniyle gümrük
memurlar na ödenecek olan ve Müste/arl kça belirlenen fazla çal /ma ücretleri, posta idareleri
taraf ndan gümrük veznesine yat r l r.
K NC BÖLÜM
Çal 6ma Zamanlar , Gümrük Personelinin K yafeti ve Gümrük Bayra:
B R NC AYIRIM
Çal 6ma Zaman ve Fazla Çal 6ma Ücreti
MADDE 220- Gümrük idarelerinde normal çal /ma saatleri; iklim, mevsim ve bölgenin
ekonomik durumu ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Müste/arl kça belirlenir.
35 inci madde hükümleri sakl kalmak üzere, gece ve gündüzün her saatinde yolcu ve yük
al p verme i/leri yap lan veya ta/ tlar n geli/ ve gidi/leri normal çal /ma saatlerine uymayan kara
hudut kap lar , demiryolu istasyonlar ile deniz ve hava limanlar ndaki gümrük idareleri devaml
surette aç k bulundurulur. Buralarda görevli memurlar n çal /ma saatleri, aralar nda nöbet esas na
göre düzenlenir.
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MADDE 221 3- (5/4/2007 tarih ve 5622 say l Kanunla de i ik) Yolcular n ve ta/ t
araçlar n n giri/ ve ç k /lar na ait i/lem d / nda, yükleme ve bo/altma ile her türlü gümrük
i/lemlerinin normal çal /ma saatleri içinde yap lmas gerekir. Ancak, bu saatler d / nda veya tatil
zamanlar nda hizmet talebinde bulunuldu unda, yaz l olarak yap lacak bu talep, i/in yap laca
gümrük idarelerince yerinde görülürse, gerekli önlemler al nmak ve çal /acak personelin fazla
çal /ma ücreti ve varsa hak sahibine ödenecek kanunî yolluklar kar/ l tutarlar, talep sahipleri
taraf ndan ilgili muhasebe birimi hesab na yat r lmak ko/uluyla kabul edilir. Fazla çal /ma
ücretinden yararlanan personel, bu suretle kendilerine verilecek i/leri yapmakla görevlidir.
Ba/müdür, müdür veya vekilleri normal çal /ma saatleri d / nda verilecek hizmetleri düzenler ve
kontrol eder.
Normal çal /ma saatleri içinde veya d / nda oldu una bak lmaks z n, çal /ma ücretinin
yat r lmas halinde, özel kurye ta/ mac l gümrük hizmeti ile özel yolcu servisi taleplerinin yetkili
gümrük idarelerince kar/ lanmas mümkündür.
Fazla çal /ma ücreti olarak yat r lan tutarlar n % 50'si bütçeye gelir kaydedilir. Geri kalan %
50'si, personelin fazla çal /ma süresi, görev yapm / oldu u yer, görevinin önem ve güçlü ü, s n f ,
kadro unvan gibi hususlar dikkate al nmak suretiyle belirlenecek usûl ve esaslar dahilinde
Müste/arl k merkez ve ta/ra te/kilât kadrolar nda bulunan personele ödenmek üzere Ankara
Gümrük Muhasebe Birimi hesab na aktar l r. Söz konusu ödemeler, Maliye Bakanl n n uygun
görü/ü üzerine Gümrük Müste/arl n n ba l oldu u Bakan taraf ndan belirlenir ve bu ödemelerin
ayl k miktar , (36.500) gösterge rakam n n memur ayl k katsay s yla çarp m sonucu bulunacak
tutar geçemez. Ödenen fazla çal /ma ücretinin net tutar , 222 nci maddeye göre yap lmas
öngörülen ek ödemenin net tutar ndan mahsup edilir. Yap lan da t mdan sonra y l sonu itibar yla
hesaplarda kalan tutarlar, takip eden Ocak ay sonuna kadar bütçeye gelir kaydedilir. Ayr ca,
gümrük idaresinin ihtiyaçlar nda kullan lmak üzere Kurum bütçesine yeterli ödenek konulur.
Üçüncü f krada belirtilen ödemeden gümrük idarelerinin hizmetini yürüten muhasebe birimi
personelinden Maliye Bakanl ile Müste/arl n ba l oldu u Bakan taraf ndan belirlenecekler ile
görevli mülkî idare amirleri de yararland r l r. Kara s n r kap lar nda, gümrük i/lemleri ile ba lant l ,
araç ve e/ya geçi/i için zorunlu ve bizzat hizmet veren di er kurum memurlar , ilgili kurumlar n
görü/ü al nmak suretiyle Müste/arl n ba l oldu u Bakan taraf ndan belirlenecek usûl ve esaslara
göre bu ödemeden yararland r labilir. Bu kapsamdaki personelin 375 say l Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci f kras kapsam na giren personel olmas halinde, an lan
ek 3 üncü maddenin üçüncü f kras bu ödeme bak m ndan bunlar hakk nda da uygulan r.
=lgililerden tahsil edilecek çal /ma ücretlerinin miktar ve tahsiline ili/kin usûl ve esaslar
Müste/arl n ba l oldu u Bakanl k taraf ndan yürürlü e konulacak yönetmelikle belirlenir.
MADDE 222 4- (14/7/2004 tarih ve 5217 say l Kanunla De i ik) Gümrük Müste/arl
merkez ve ta/ra te/kilât kadrolar nda fiilen çal /an memurlar ile sözle/meli personele, en yüksek
3

Maddenin de:i6iklikten önceki hali – “1. Yolcular n ve ta/ t araçlar n n giri/ ve ç k /lar na ait i/lem d / nda, yükleme
ve bo/altma ve her türlü gümrük i/lemlerinin normal çal /ma saatleri içinde yap lmas gerekir.
Ancak, bu saatler d / nda veya tatil zamanlar nda hizmet talebinde bulunuldu unda, yaz l olarak yap lacak bu talep, i/in
yap laca gümrük idare amirince yerinde görülürse, gerekli önlemler al nmak ve çal /acak personelin fazla çal /ma
ücretleri ve varsa kanuni yolluklar talep sahipleri taraf ndan ödenmek ko/uluyla kabul edilir. Memurlar (gümrüklerdeki
sorumlu saymanl k ve TAS=H personeli dahil) bu suretle kendilerine verilecek i/leri yapmakla görevlidirler. Ba/müdür,
müdür veya vekilleri normal çal /ma saatleri d / nda verilecek hizmetleri düzenler ve kontrol ederler. Bunlar ve normal
çal /ma saatlerine ba l olmaks z n hizmet görenler 222 nci maddenin 3 üncü f kras hükmünden yararlan rlar.
2. Normal çal /ma saatleri içinde veya d / nda oldu una bak lmaks z n, çal /ma ücretinin yat r lmas halinde, özel kurye
ta/ mac l gümrük hizmeti ile özel yolcu servisi taleplerinin yetkili gümrük idarelerince kar/ lanmas mümkündür.”
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Maddenin de:i6iklikten önceki hali – “221 inci maddeye göre çal /acak personele ödenecek çal /ma ücretinin miktar
ile bunun tahsil ve da t m /ekli Gümrük Müste/arl n n ba l oldu u Bakanl kça ç kar lacak bir yönetmelikle
belirlenir. Merkez personeline yap lacak ödemelerin ayl k miktar , en yüksek devlet memuru ayl n n (ek gösterge
dahil) %200’ünü geçemez.
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Devlet memuru ayl n n (ek gösterge dahil) % 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yap l r. Ek
ödemenin miktar ile esas ve usulleri; görev yap lan birim ve i/ hacmi, görevin önem ve güçlü ü,
çal /ma süresi, personelin s n f , kadro unvan ve derecesi, atanma usulü ile personele ayl k ve özlük
haklar d / nda ilgili mevzuat na göre yap lan di er ilave ödemeler gibi kriterler dikkate al narak
Maliye Bakanl n n uygun görü/ü üzerine Gümrük Müste/arl n n ba l oldu u Bakan taraf ndan
belirlenir. Bu ödemede 657 say l Kanunun ayl klara ili/kin hükümleri uygulan r ve bu ödemelerden
damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yap lmaz.
K NC AYIRIM
Gümrük Personelinin K yafeti ve Gümrük Bayra:
MADDE 223- 1. Gümrük muhafaza bölge ve k s m amirleri, memurlar ; yolcu veya i/
sahipleriyle do rudan temas halinde olan gümrük memurlar resmi k yafet giymek zorundad r.
Resmi k yafetlerin ve bunlara tak lacak kokart, isim plaketleri ve di er i/aretlerin /ekli
Müste/arl kça belirlenir.
2. Ba/müdür ve Ba/müdür Yard mc lar ile Müste/arl k merkez te/kilat nda çal /an personel
1 inci f kra hükmünün d / ndad r.
MADDE 224- Günün her saatinde hizmet veren gümrük kap lar nda gümrük bayra sürekli
olarak çekili kal r. Di er gümrük binalar nda ise yaln z kanuni çal /ma saatlerinde gümrük bayra
çekilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gümrüklerde 6 Takibi ve Gümrük Mü6avirleri
MADDE 225- l. E/yan n gümrükçe onaylanm / bir i/lem veya kullan ma tabi tutulmas na
ili/kin faaliyetler, 5 inci madde hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunlar n ad na hareket edenler
taraf ndan do rudan temsil yoluyla veya gümrük mü/avirleri taraf ndan dolayl temsil yoluyla takip
edilir ve sonuçland r l r.
2. Devlet, belediye, il özel idareleri ve di er kamu tüzel ki/ilerinin amir ve memurlar , özel
hukuk tüzel ki/ilerinin kendilerini temsile yetkili personeli, tüm gümrük i/lemlerini do rudan temsil
yoluyla takip edebilirler.
Kara, deniz ve havayolu i/letmeleri ile nakliyeci kurulu/ temsilcileri, ta/ d klar e/yan n
sadece transit i/lemlerini do rudan temsil yoluyla takip edebilirIer.
MADDE 226- 1. Gümrük mü/avirleri her türlü gümrük i/lemini takip ederek
sonuçland rabilirler.
2. Gümrük mü/avir yard mc lar bir gümrük mü/avirinin yan nda çal / r ve onun ad na
gümrük idarelerinde i/ takip edebilirler. Gümrük mü/avir yard mc lar n n gümrüklerde i/ takibine
ili/kin s n rland rmalar yapmaya Gümrük Müste/arl yetkilidir.
MADDE 227- l. Gümrük mü/avir yard mc s olabilecek ki/ilerin a/a da belirtilen ko/ullara
sahip olmalar gerekir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatanda/ olmak,
b) Medeni haklar kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
2. Bu /ekilde tahsil edilen çal /ma ücretlerinin %50’si hak sahibi olan personele ödenir. Geri kalan miktar n %40’
gümrük idaresinin ihtiyaçlar nda kullan lmak üzere Merkezdeki Hesaba aktar l r.
3. 2 nci f kra hükmüne göre kullan lan miktar d / nda kalan mebla n di er personele da t lmas na ili/kin usul ve
esaslar yönetmelikle belirlenir.
Bu f kraya göre yap lacak ödemelerde, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yap lmaz.”
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c) Kamu haklar ndan mahrum bulunmamak,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa u ram / olsalar dahi, a r hapis veya be/ y ldan
fazla hapis ya da kaçakç l k, zimmet, ihtilas, irtikap, rü/vet, h rs zl k, doland r c l k, sahtecilik,
inanc kötüye kullanma, dolanl iflas, yalan yere /ahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz k zart c suçlar
ile resmi ihale ve al m sat mlara fesat kar /t rma veya devlet s rlar n aç a vurma, vergi kaçakç l
veya vergi kaçakç l na te/ebbüs suçlar ndan dolay hüküm giymi/ bulunmamak,
e) Ceza veya disiplin soru/turmas sonucunda memuriyetten ç kar lm / olmamak,
f) i) Hukuk, iktisat, maliye, i/letme, muhasebe, bankac l k, kamu yönetimi, siyasal bilgiler
ve endüstri mühendisli i dallar nda e itim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkli i
Yüksek Ö retim Kurumunca tasdik edilmi/ yabanc yüksek ö retim kurumlar ndan en az lisans
seviyesinde mezun olmak,
ii) Di er ö retim kurumlar ndan lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendinde
belirtilen bilim dallar ndan lisans üstü seviyede diploma alm / olmak ya da ön lisans e itimi veren
gümrük, d / ticaret ve Avrupa Toplulu u konular nda uzmanl k program olan meslek yüksek
okullar ndan mezun olmak,
g) Staj amac yla bir gümrük mü/avirinin yan nda üç y l çal /m / olmak,
h) Yap lan gümrük mevzuat ve gümrü e ili/kin iktisadi, ticari ve mali konular kapsayan
s navda ba/ar l olmak,
2. a) Gümrük idaresinde en az onbe/ y l çal / p da görevlerinden istifa ederek veya emekli
olarak ayr lan memurlardan 1 inci f kradaki ko/ullar ta/ yanlar, staj ko/ulu aranmaks z n gümrük
mü/avir yard mc s s nav na girebilirler.
b) Gümrük idaresinde en az onbe/ y l çal / p da bunun üç y l n gümrük muayene memuru,
gümrük ba/memuru ve gümrük müdür yard mc s görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa
eden veya emekliye ayr lan ve 1 inci f kradaki ko/ullar ta/ yanlar s nav ve staj ko/ulu aranmaks z n
gümrük mü/avir yard mc s olabilirler.
3. Yukar da belirtilen ko/ullar yerine getirenlere gerekli müracaat belgelerinin
tamamlanmas ndan itibaren altm / gün içinde Gümrük Müste/arl taraf ndan Gümrük Mü/avir
Yard mc l =zin Belgesi verilir. Gümrük mü/avir yard mc lar ancak bu izin belgesini ald ktan
sonra mesleki faaliyette bulunabilirler.
MADDE 228- 1. 227 nci maddenin 1 inci f kras n n (f) bendinin (ii) alt bendi hariç olmak
üzere, ayn f krada belirtilen ko/ullar ta/ yan ve üç y l süre ile gümrük mü/avir yard mc l
yaparak, gümrük mevzuat ve gümrü e ili/kin iktisadi, ticari ve mali konular kapsayan s navda
ba/ar l olan ki/iler, gümrük mü/avirli i yapmaya hak kazan r.
2. a) Gümrük idaresinde on y l çal /m / olup, bunun üç y l n /ube müdürü, gümrük müdürü,
gümrük muhafaza müdürü, gümrük ba/müdür yard mc s ve gümrük muhafaza ba/müdür yard mc s
görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayr lanlar 227 nci maddenin 1
inci f kras nda belirtilen ko/ullar ta/ malar halinde, staj ko/uluna tabi tutulmaks z n gümrük
mü/avirli i s nav na girebilirler. Bu ki/ilere, talep halinde s nav ve staj ko/ulu aranmaks z n
Gümrük Mü/avir Yard mc s =zin Belgesi verilir.
b) Gümrük idaresinde gümrük ba/müdürü, gümrük muhafaza ba/müdürü, gümrük uzman ,
kontrolör, gümrük müfetti/i, daire ba/kan ve daha üst görevlerde en az on y l çal /m / olanlardan,
görevlerinden istifa eden veya emekliye ayr lanlar, 227 nci maddenin 1 inci f kras nda belirtilen
ko/ullar ta/ malar halinde, s nav ve staj ko/uluna ba l olmaks z n gümrük mü/aviri olmaya hak
kazan rlar.
3. 1 inci ve 2 nci f kralarda belirtilen ko/ullar yerine getirenlere, gerekli müracaat
belgelerinin tamamlanmas ndan itibaren altm / gün içinde Müste/arl kça Gümrük Mü/avirli i =zin
Belgesi verilir. Gümrük mü/avirleri ancak bu izin belgesini ald ktan sonra mesleki faaliyette
bulunabilirler
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MADDE 229- 1. Gümrük mü/avirleri tebligat adreslerinde kullan lacak çal /ma yerlerini, bu
yerin ba l bulundu u Gümrük Ba/müdürlü üne yaz ile bildirirler.
2. Gümrük mü/avirli inin bir tüzel ki/ilik olu/turularak yürütülmesi halinde, tüzel ki/ilik
ortaklar n n gümrük mü/aviri olmas zorunludur. Bu durumda, gümrük beyannamesi veya
beyanname kabul edilen di er belgeler üzerine imzas n atm / olanlar n vergi kayb na neden olan
durumu bildi i veya bilmesi gerekti i hallerde, bunlar, gümrük idaresine kar/ ba l bulunduklar
tüzel ki/ilikle birlikte müteselsilen sorumlu olurlar. Bu hallerde, ilgili gümrük mü/avirinin ki/isel
cezai sorumlulu u sakl kalmak kayd yla, i/lemi yapan ki/i ile birlikte /irket de gümrük idaresince
al nan vergiler ve para cezalar yönünden müteselsilen sorumludur.
MADDE 230- Gümrük mü/avirleri, kanunlara göre tutmaya mecbur olduklar ticari veya
kanuni defterlerini, vekaletname ve sözle/melerini; i/lerine dair yazd klar ve ald klar mektup, faks,
telgraf ve benzeri belgeler ile düzenledikleri fatura, makbuz ve masraflar na ili/kin belgelerin
as llar n ve örneklerini özel kanunlardaki hükümler sakl kalmak kayd yla be/ y l muhafaza
etmeye; bunlar gümrük müfetti/i, gümrük müfetti/ yard mc s , kontrolör, yetkili gümrük amir ve
memurlar na göstermeye; bunlar n incelenmesine, denetlenmesine izin vermeye ve gerekti inde
yaz l istek üzerine bunlar yukar da belirtilen görevlilere ibraz etmeye mecburdurlar.
ONB R NC KISIM
Cezalar
B R NC BÖLÜM
Genel Hükümler
MADDE 231- 1. Bu Kanun hükümlerine ayk r hareket edenlere bu Kanunda yaz l ceza
hükümleri uygulan r.
2. Bu Kanun hükümlerine göre para cezas verilmesinde ve bu cezalar n idari itiraz
mercilerince hükme ba lanmas nda, para cezas n gerektiren eylemde bulunanlar n kas tl olup
olmad klar aranmaz.
3. Bu K s m hükümlerine göre ceza tayin edilen eylemler hakk nda kaçakç l k ve di er ceza
koyan kanunlara göre takibat yap l p, bu K s mda tayin edilen cezalardan daha a r bir ceza ile kesin
olarak mahkûm edilenler hakk nda, ayr ca bu K s mdaki maddelere göre ceza verilmez.
4. Ayn eylemin bu K s mda yer alan maddelerdeki cezalardan birden fazlas na temas eder
mahiyette oldu u hallerde, daha a r ceza içeren madde hükmü uygulan r.
5. Bu K s m hükümlerine göre ceza verilmesi, bu eylemleri yapanlar hakk nda di er idari
yapt r mlar n uygulanmas na engel te/kil etmez.
MADDE 232- 1. 234 üncü madde hükümlerine göre al nacak para cezalar , itiraz olmaks z n
vergi tahakkukunun kesinle/mesinden veya idari itiraz n red karar ile sonuçlanmas ndan sonra
karara ba lan r. =dari yarg mercilerine ba/vurulmas , gümrük idaresinin ceza uygulamalar n
engellemez. Bu f kraya göre karara ba lanacak para cezalar n n zamana/ m süresi vergi
tahakkukunun kesinle/ti i tarihi takibeden günden itibaren i/lemeye ba/lar.
2. 1 inci f kra d / nda kalan bu K s mdaki madde hükümlerine göre karara ba lanacak para
cezalar n n zamana/ m süresi, söz konusu maddelerde belirtilen usulsüzlüklerin gümrük
idarelerince tespit edildi i tarihi takibeden günden itibaren i/lemeye ba/lar.
3. 1 inci ve 2 nci f kralarda belirtilen para cezalar üç y l içinde karara ba lan p, tebli
edilmedi i takdirde zamana/ m na u rar.
4. =lgilisine tebli edilerek kesinle/en para cezalar 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil
Usulü Hakk nda Kanun hükümlerine tabidir.
MADDE 233- Bu Kanunun 234 üncü maddesine göre al nan para cezalar n n;
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a) Muayene ve tahlilden önce cezay gerektiren durumun meydana ç kar lmas na hizmet
veren muhbirlere % 30’u,
b) Cezay gerektiren durumu muayene, tahlil, denetleme veya inceleme ile meydana
ç karanlara % 30’u,
da t l r. Arta kalan , Müste/arl kça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, idarenin
e itim, geli/tirme ve otomasyon hizmetlerinde kullan l r. Muhbir olmamas durumunda muhbire
ayr lan pay da bu hüküm do rultusunda kullan l r.
K NC BÖLÜM
Vergi Kayb na Neden Olan 6lemlere Uygulanacak Cezalar
MADDE 234- 1. Serbest dola/ ma giri/ rejimine veya bir geçici muafiyet düzenlemesine
tabi tutulan e/yaya ili/kin olarak, yap lan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra
kontrol sonucunda;
a) E/yan n tarife uygulamas n etkileyen cins, tür ve niteliklerinde veya vergilendirmeye esas
olan say , ba/, a rl k gibi ölçülerinde ayk r l k görüldü ü ve beyana göre hesaplanan gümrük
vergisi ile muayene sonuçlar na göre al nmas gereken gümrük vergisi aras ndaki fark %5'i a/t
takdirde, gümrük vergisinden ayr olarak bu fark n üç kat para cezas al n r.
b) K ymeti üzerinden gümrük vergisine tabi e/yan n beyan edilen k ymeti, muayene ve
denetleme sonucunda bu Kanunun 23 ila 31 inci maddelerinde yeralan hükümler çerçevesinde
belirlenen k ymete göre noksan bulundu u takdirde, bu noksanl a ait gümrük vergisinden ba/ka bu
vergi fark n n üç kat para cezas al n r.
2. Ancak, sat / birimine göre miktar itibariyle %5'i geçmeyen bir fark ile maddi hesap
hatas ndan do an noksan k ymet beyanlar nda, bu farklara ait gümrük vergisinden ba/ka bu verginin
bir kat da para cezas al n r.
3. Genel ve katma bütçeye dahil kamu kurulu/lar ile özel idareler ve belediyeler için 1 inci
ve 2 nci f kra hükümleri uygulanmaz. Bu gibi hallerde, 241 inci maddenin 1 inci f kra hükmüne
göre i/lem yap l r.
4. Bu maddeye göre verilen ceza hiçbir /ekilde 241 inci maddenin 1 inci f kras nda belirtilen
miktardan az olamaz.
MADDE 235- Teminat al nm / olsa bile, gümrük i/lemlerine ba/lanmadan veya bu i/lemler
bitirilip gümrük idaresinin izni al nmadan antrepolardan veya gümrük idaresince e/ya konulmas na
izin verilen yerlerden k smen veya tamamen e/ya ç kar lmas halinde, ç kar lan e/yan n ithalat veya
ihracat vergilerinin yan s ra, bu vergilerin üç kat para cezas al n r.
MADDE 236- 1. Gümrük antrepolar nda veya gümrük idaresince e/ya konulmas na izin
verilen yerlerde yap lan say mlarda kay tlara göre e/yan n bir k sm n n noksan oldu unun
anla/ lmas halinde, noksan ç kan e/yan n ithalat veya ihracat vergilerinin yan s ra, bu vergilerin üç
kat para cezas al n r.
2. Gümrük antrepolar nda veya gümrük idaresince e/ya konulmas na izin verilen yerlerde
yap lan say mlarda kay tlara göre fazla e/ya ç kmas halinde, bu e/yan n 177 ila 180 inci madde
hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulmas n n yan s ra, fazla ç kan e/yaya ait ithalat veya ihracat
vergileri tutar kadar para cezas al n r.
3. Bu maddede belirtilen para cezalar , antrepo i/leticilerinin veya kullan c lar n n
sorumluluklar göz önünde bulundurularak, yap lan tespite göre bunlardan müteselsilen al n r.
MADDE 237- 1. 42 ila 45 inci madde hükümlerine göre ta/ t araçlar n n sahipleri, kaptanlar
veya acentalar taraf ndan gümrük idaresine verilen özet beyan veya özet beyan olarak kullan lan
ticari veya resmi belgelerdeki kay tl miktara göre noksan ç kan kaplar n mahrecinden yüklenmemi/
veya yanl /l kla ba/ka yere ç kart lm / veya kaza ve avarya sonucunda yok olmu/ veya çal nm /
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bulundu u gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kan tlanamad takdirde, bu noksan kaplara
ait e/yadan tarife pozisyonuna veya tarife pozisyonu tespit edilemiyor ise cinsine ve türüne göre
tarifede dahil oldu u fasl n en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanacak gümrük vergisi
kadar para cezas al n r.
2. 1 inci f kraya göre ceza belirlenmesi mümkün olam yorsa, noksan her kap için 241 inci
maddenin 1 inci f kras nda belirlenen miktarda para cezas al n r.
3. 42 ila 45 inci madde hükümlerine göre ta/ t araçlar n n sahipleri, kaptanlar veya
acentalar taraf ndan gümrük idaresine verilen özet beyan veya özet beyan olarak kullan lan ticari
veya resmi belgelerdeki kay tl miktara göre fazla ç kan kaplar n yanl /l kla mahrecinden fazla
olarak yüklenmi/ oldu u gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kan tlanamad takdirde, söz
konusu e/yaya el konularak müsadere olunur ve e/yan n CIF k ymeti kadar para cezas al n r.
4. Dökme gelen e/yadaki % 3'ü a/mayan eksiklik ve fazlal klar için takibat yap lmaz.
5. Bu maddede belirtilen para cezalar , yap lan tespite göre ta/ t araçlar n n sahipleri,
kaptanlar veya acentalardan al n r.
MADDE 238- 108 ila 127 nci maddelerde düzenlenen Dahilde =/leme Rejimi ile 128 ila 134
üncü maddelerde düzenlenen Geçici =thalat Rejimine ili/kin hükümlerin ihlali halinde, e/yaya
ili/kin gümrük vergileri tahsil edilir. Ayr ca, bu vergilerin iki kat para cezas al n r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Usulsüzlüklere li6kin Cezalar
MADDE 239- =thalat veya ihracat vergilerinden muaf e/yay 33 üncü madde hükümleri
gere ince belirlenen gümrük kap lar d / nda ba/ka yerlerden izinsiz olarak ithal veya ihraç veya
bunlara te/ebbüs edenlerle, bu tür e/yay gümrük i/lemlerini yapt rmaks z n yurda sokanlar veya
ç karanlar ile buna te/ebbüs edenlerden, söz konusu e/yan n ithalata konu olmas halinde, CIF
de erinin, ihracata konu olmas halinde ise FOB de erinin onda biri oran nda para cezas al n r.
MADDE 240-179 uncu maddenin 1 inci f kras hükmüne göre, beyan sahibinin söz konusu
e/yay serbest dola/ ma giri/ rejimine tabi tutmak istemesi halinde, e/yan n döviz cinsinden CIF
de erinin % 1`i oran nda para cezas Türk Liras olarak al n r.
MADDE 241- 1. Bu Kanunda ayr bir ceza tayin edilmi/ haller sakl kalmak üzere, bu
Kanuna ve bu Kanunda tan nan yetkilere dayan larak ç kar lan tüzük, yönetmelik, tebli ve
talimatlarla getirilen /ekil ve usullere ayk r hareket edenlere 30.000.000 TL usulsüzlük cezas
uygulan r.
2. 1 inci f krada belirtilen miktar, her y l, bir önceki y la ili/kin olarak 213 say l Vergi Usul
Kanunu uyar nca belirlenen yeniden de erleme oran nda artt r l r, bu hesaplamada 1.000.000
TL’s na kadar olan tutarlar dikkate al nmaz.
3. Usulsüzlük cezas a/a daki hallerde 1 inci f krada belirtilen miktar n iki kat olarak
uygulan r:
a) 6 ve 7 nci maddelere göre, gümrük idarelerince verilen kararlara dayanak olu/turan belge
ve bilgilerin, ilgili ki/iler taraf ndan yanl / olarak verilmesi,
b) Vergi kayb do urmamas na kar/ n, 24 üncü maddeye göre birbirleriyle ili/kisi bulunan
ki/iler aras nda bir sat / i/lemi olmas ve bu ili/kinin beyan edilmemesi,
c) Yabanc limanlardan gelen veya Türkiye Gümrük Bölgesinden yabanc limanlara giden
gemilerin geli/ ve gidi/lerinden en az üç saat önce sahip veya acentas taraf ndan gümrük idaresine
bilgi verilmemesi,
d) 42 nci maddeye göre özet beyan veya özet beyan olarak kullan lan ticari veya resmi
belgenin süresi içinde verilmemesi,
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e) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit e/ya ta/ yan ta/ t araçlar n n 91 inci
maddeye göre verilen süreleri yirmidört saate kadar a/mas ,
f) Gümrük antrepolar n n 93 üncü maddenin 3 üncü f kras nda belirtilen teknik
donan mlar nda noksanl k bulunmas ,
g) Gümrük antrepo rejimine tabi tutulan e/yan n, antrepolara konulduklar tarihte i/leticiler
taraf ndan kay tlara geçirilmemesi,
h) Gümrük kontrolü alt nda i/leme rejimi çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen
e/yan n süresi içinde rejimin gerektirdi i i/lemlerinin bitirilmemesi,
) Geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi d / na ç kar lan e/yan n verilen süreyi a/t ktan
sonra geri getirilmesi,
j) Herhangi bir ihracat iadesinden yararlanmayan veya ihracat vergisine ve ticaret politikas
önlemlerine tabi olmayan ihracata konu e/yan n cins, tür, miktar veya k ymetinin yanl / beyan
edilmesi,
k) Serbest bölgelerde çal /an veya buralara giren ve ç kan ki/ilerin bu Kanunla konulmu/
kurallara uymamas ,
l) Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen belgelerin be/ y l süreyle saklanmamas .
4. Usulsüzlük cezas a/a daki hallerde 1 inci f krada belirtilen miktar n dört kat olarak
uygulan r:
a) Bir ki/inin 5 inci madde hükümlerine göre geçerli bir temsil yetkisi olmad halde ba/ka
bir ki/i ad na veya hesab na gümrük idarelerinde i/ takip etmesi,
b) 34 üncü maddenin 2 nci f kras hükümlerinin aksine, karayolu ta/ tlar n n gümrük
idaresinin izni olmadan yük veya yolcu alarak yoluna devam etmesi,
c) 45 inci maddenin 1 inci f kra hükümlerine ayk r olarak, gümrük idaresine özet beyan
veya özet beyan olarak kullan lan ticari veya resmi belge verilmeksizin ta/ tlardan e/ya bo/alt lmas ,
bu belgelerde kay tl e/yan n cinsinin yanl / beyan edilmesi veya kaplar n türleri ile üzerlerinde
kay tl numara ve i/aretlerin özet beyan kay tlar na uygun olmamas ,
d) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit e/ya ta/ yan ta/ t araçlar n n 91 inci
maddeye göre verilen süreleri k rksekiz saate kadar a/mas ,
e) Genel antrepo ve serbest bölgelere getirilen parlay c , patlay c veya bir arada bulunduklar
e/ya için tehlikeli olan ya da korunmalar özel düzenek ve yap lara gerek gösteren e/yan n 94 ve 154
üncü madde hükümlerine ayk r olarak genel amaçl e/ya konulan yerlerde depolanmas ,
f) Gümrük antrepolar nda bulunan e/yan n gümrük idarelerinin izni olmaks z n 102 nci
maddede belirtilen elleçlemelere tabi tutulmas ,
5. Usulsüzlük cezas a/a daki hallerde 1 inci f krada belirtilen miktar n alt kat olarak
uygulan r:
Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit e/ya ta/ yan ta/ t araçlar n n 91 inci
maddeye göre verilen süreleri yetmi/iki saate kadar a/mas .
6. Usulsüzlük cezas a/a daki hallerde 1 inci f krada belirtilen miktar n sekiz kat olarak
uygulan r:
a) 34 üncü maddenin 3 üncü f kras hükümlerinin aksine, Türkiye Gümrük Bölgesine giren
gemilerin rota de i/tirmesi, yolda durmas , ba/ka gemilerle temas etmesi, gümrük gözetimi
yap lmas için yol kesmemesi veya gümrük idaresi bulunmayan yerlere yana/mas ,
b) Ta/ t araçlar n n 33 üncü ve 91 inci maddede belirtilen önceden belirlenmi/ yollar d / nda
seyretmesi,
c) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit e/ya ta/ yan ta/ t araçlar n n 91 inci
maddeye göre verilen süreleri yetmi/iki saatten daha fazla bir süre ile a/mas .
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ON K NC KISIM
tirazlar
MADDE 242 5(5/4/2007 tarih ve 5622 say l Kanunla 8 inci f kra eklenmi tir.) 1.
Yükümlüler, kendilerine tebli edilen gümrük vergileri için tebli tarihinden itibaren onbe/ gün
içinde ilgili gümrük idaresine verecekleri bir dilekçe ile düzeltme talebinde bulunabilirler.
2. Düzeltme talepleri ilgili gümrük müdürlü ü taraf ndan otuz gün içinde karara ba lanarak
yükümlüye tebli edilir.
3. Ki/iler, düzeltme taleplerine ili/kin kararlara, idari kararlara, gümrük vergilerine ve
cezalara kar/ yedi gün içinde karar alan gümrük idaresinin ba l bulundu u gümrük ba/müdürlü ü
nezdinde itirazda bulunabilirler.
4. Gümrük ba/müdürlüklerine intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara ba lanarak ilgili
ki/iye tebli edilir.
5. =lk karar n al nd idarenin gümrük ba/müdürlü ü oldu u hallerde, bu karara kar/ onbe/
gün içinde Gümrük Müste/arl na itiraz edilebilir.
6. Gümrük Müste/arl na intikal eden itirazlar k rkbe/ gün içinde karara ba lanarak ilgili
ki/iye tebli edilir.
7. Gümrük ba/müdürlükleri ile Gümrük Müste/arl
kararlar na kar/ i/lemin yap ld
gümrük müdürlü ünün veya gümrük ba/müdürlü ünün bulundu u yerdeki idari yarg mercilerine
ba/vurulabilir.
8. Bu Kanuna göre yap lacak yaz l bildirimler posta ile taahhütlü olarak gönderilebilir. Bu
takdirde bildirimin postaya verildi i tarih gümrük idaresine verilme tarihi yerine geçer. Bu hüküm
derdest olan uyu/mazl klarda da uygulan r.
MADDE 243-1. =lgili ki/ilere 197 nci maddeye göre tebli edilen gümrük vergilerinin
hesaplanmas nda esas al nan kimyevi tahlil sonuçlar na kar/ tebli den itibaren onbe/ gün içinde
gümrük ba/müdürlü üne yaz l olarak itiraz edilebilir.
2. =tiraz üzerine, birinci tahlilin yap ld gümrük laboratuar nda görevli olan ve ilk tahlili
yapan kimyager d / ndaki iki kimyager taraf ndan ikinci tahlil yap l r. Yükümlünün talebi halinde,
gümrük idareleri, gümrük kimyageri olmayan bir gözlemci kimyagerin de ikinci tahlilde haz r
bulunmas na izin verirler.
Üç kimyagerden fazla kimyager bulunmayan gümrük laboratuar nda yap lan tahlile itiraz
edilmesi halinde, ikinci tahlil enaz iki kimyager bulunan en yak n gümrük idaresine ait laboratuarda
yapt r l r.
=kinci tahlil isteyenlerden, hakl ç kt klar takdirde geri verilmek üzere, tahlil masraf al n r.
Tahlil tarifeleri ilgili kurulu/lar n görü/leri al nmak suretiyle Müste/arl n ba l oldu u Bakanl kça
belirlenir.
3. =kinci tahlil sonucu, e/yan n teknik özelliklerinin ve niteliklerinin belirlenmesi yönünden
kesindir.
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Maddenin de:i6iklikten önceki hali – “1. Yükümlüler, kendilerine tebli edilen gümrük vergileri için tebli
tarihinden itibaren onbe/ gün içinde ilgili gümrük idaresine verecekleri bir dilekçe ile düzeltme talebinde bulunabilirler.
2.Düzeltme talepleri ilgili gümrük müdürlü ü taraf ndan otuz gün içinde karara ba lanarak yükümlüye tebli edilir.
3. Ki/iler, düzeltme taleplerine ili/kin kararlara, idari kararlara, gümrük vergilerine ve cezalara kar/ yedi gün içinde
karar alan gümrük idaresinin ba l bulundu u gümrük ba/müdürlü ü nezdinde itirazda bulunabilirler.
4. Gümrük ba/müdürlüklerine intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara ba lanarak ilgili ki/iye tebli edilir.
5. =lk karar n al nd
idarenin gümrük ba/müdürlü ü oldu u hallerde, bu karara kar/ onbe/ gün içinde Gümrük
Müste/arl na itiraz edilebilir.
6. Gümrük Müste/arl na intikal eden itirazlar k rkbe/ gün içinde karara ba lanarak ilgili ki/iye tebli edilir.
7. Gümrük ba/müdürlükleri ile Gümrük Müste/arl
kararlar na kar/ i/lemin yap ld gümrük müdürlü ünün veya
gümrük ba/müdürlü ünün bulundu u yerdeki idari yarg mercilerine ba/vurulabilir.”
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MADDE 244- Bu Kanuna göre verilen para cezalar na kar/ idari yarg mercilerine itiraz
yoluna gidilmeden ve ceza kararlar n n tebli tarihinden itibaren onbe/ gün içerisinde sözkonusu
cezan n ilgili ki/i taraf ndan ödendi i veya ödenece i yaz l olarak gümrük idaresine bildirildi i ve
bu miktar n ceza kararlar n n tebli i tarihinden itibaren iki ay içinde ödendi i hallerde, ilgili
ki/ilerin itiraz dü/er. Bu durumda, kesilen para cezas üçte bir noksan ile tahsil edilir.
MADDE 245- 1. Yükümlüler, gümrük idaresine verdikleri beyanname ve bu beyanname eki
bilgi ve belgeler esas al nmak suretiyle kendileri taraf ndan hesaplanan gümrük vergilerine itirazda
bulunamazlar.
(…)
(…)6 (2 nci ve 3 üncü f kralar Anayasa Mahkemesinin 18/10/2005 tarih ve 2003/7 E. ve
2005/71 K. say l karar yla iptal edilmi ve bu Karar 22/02/2006 tarih ve 26088 say l Resmi
Gazete’de yay mlanm t r.)
ONÜÇÜNCÜ KISIM
Yürürlükten Kald r lan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük
B R NC BÖLÜM
Yürürlükten Kald r lan Hükümler
MADDE 246- Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarih itibariyle;
a) Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununun 113, 117 ve 118 inci maddeleri ile ayn Kanunun
07.06.1926 tarihli 906 say l Kanunla de i/tirilen 112 ve 116 nc maddeleri,
b) 30.11.1960 tarihli 146 say l Kanun,
c) 19.07.1972 tarihli 1615 say l Gümrük Kanunu ile bu Kanunda de i/iklik yapan
25.02.1981 tarihli 2419 say l , 18.04.1983 tarihli 2817 say l , 22.05.1987 tarihli 3375 say l ,
10.02.1994 tarihli 3968 say l , 03.04.1997 tarihli 4236 say l Kanunlar ile 07.02.1990 tarihli 3612
say l Kanunun 55 inci maddesi,
d) 30.06.1995 tarihli 564 say l Kanun Hükmünde Kararname,
e) 7.1.1932 tarihli 1918 say l Kaçakç l n Men ve Takibine Dair Kanunun 15 ve 16 nc
maddeleri,
Yürürlükten kald r lm /t r.
K NC BÖLÜM
Geçici Maddeler
GEÇ C MADDE 1- 1. Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihte Türkiye Gümrük
Bölgesindeki gümrük sundurmalar nda veya gümrükçe e/ya konulmas na izin verilen yerlerde
bulunan e/yan n buralardaki bekleme süreleri ile bunlara ili/kin süre uzat m talepleri hakk nda
yürürlükten kald r lan Gümrük Kanunu hükümleri uygulan r.
2. Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihte genel, özel veya fiktif antrepolarda bulunan e/yan n,
buralardaki bekleme süreleri bu Kanun hükümlerine tabidir.
GEÇ C MADDE 2- Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihte bir e/ya hakk nda rejim
beyan nda bulunulmu/ olmakla birlikte, henüz sonuçland r lamam / gümrük i/lemlerinin
yürütülmesinde beyan hak sahibi olarak adland r lan mükellefin lehine olan hükümler uygulan r.
6

ptal edilen f kralar:

2. =dari yarg mercilerine yap lan itirazda, gümrük idaresine itiraz s ras nda kullan lan bilgi ve belgeler d / nda herhangi
bir bilgi ve belge kullan lamaz.
3. Al nan kararlara kar/ idari yarg merciine ba/vurulmas , bu karar n idare taraf ndan uygulanmas na engel olu/turmaz.
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Beyannamesi tescil edilmi/ e/ya ile ilgili olarak, bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten
ba/lamak üzere k rkbe/ gün içinde beyan hak sahiplerinin rejim de i/ikli i talepleri kabul olunur.
Ancak, bu taleplerin kabulü, al nm / veya al nacak ceza kararlar n n uygulanmas n ortadan
kald rmaz.
GEÇ C MADDE 3- 1. Ba/ka kanunlarda Gümrük ve Tekel Bakanl 'na; Gümrük
Müste/arl n n görev ve yetki alan na giren konularda Maliye ve Gümrük Bakanl 'na yap lan
at flar Gümrük Müste/arl 'na yap lm / say l r.
2. Halen yürürlükte bulunan kanunlarda 1615 say l Gümrük Kanunu ile söz konusu
Kanunda de i/iklik yapan kanunlara yap lm / olan at flar bu Kanuna yap lm / kabul edilir.
GEÇ C MADDE 4- Yürürlükten kald r lan Gümrük Kanunu hükümlerine göre tasfiyelik
hale gelmi/ e/yan n, ihale ilan n n henüz yay nlanmam / veya perakende sat / na karar verilmemi/
olmas ve beyan sahibinin bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren otuz gün içinde gümrük
idaresine ba/vurmas halinde, bu Kanunun 179 uncu maddesi hükümleri uygulan r. D / ticaret
tahdidine giren e/yalar için bu madde hükmü uygulanmaz.
GEÇ C MADDE 5- 1. Bu Kanunun yürürlü e girmesinden önce gümrük komisyoncu
yard mc s karnesine sahip olanlar, Kanunun yürürlü e girmesinden itibaren iki y l içinde Gümrük
Müste/arl na müracaat etmeleri halinde, ö renim /art hariç olmak üzere 227 nci maddede
belirtilen ko/ullar ta/ maya devam ettiklerinin anla/ lmas durumunda, kendilerine Gümrük
Mü/avir Yard mc s =zin Belgesi verilir. Bu /ekilde gümrük mü/avir yard mc s olanlar en az lise
mezunu olmalar halinde, gümrük mü/avirli i için aç lacak ilk üç s nava girebilirler.
2. Bu Kanunun yürürlü e girmesinden önce gümrük komisyoncusu karnesine sahip olanlar,
Kanunun yürürlü e girmesinden itibaren iki y l içinde Gümrük Müste/arl na müracaat etmeleri
halinde, ö renim /art hariç olmak üzere 227 nci maddede belirtilen ko/ullar ta/ maya devam
ettiklerinin anla/ lmas durumunda, kendilerine Gümrük Mü/avirli i =zin Belgesi verilir.
3. Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihte, yürürlükten kald r lan 1615 say l Gümrük
Kanununun 167 nci maddesinin ikinci ve üçüncü f kras ile 168 inci maddesinin üçüncü f kras na
göre gümrük komisyoncusu veya gümrük komisyoncu yard mc s olmaya hak kazananlar n
görevlerinden istifa etmelerini veya emekli olmalar n müteakip, kendilerine bu Kanun hükümlerine
göre gümrük mü/avirli i veya gümrük mü/avir yard mc l izin belgesi verilir.
4. 227 nci maddenin 1 inci f kras n n (d) bendinde belirtilen suçlarla ilgili olarak devam eden
davalar bulundu u takdirde, 1 inci ve 2 nci f kralarda yer alan iki y ll k müracaat süresine
bak lmaks z n, her halükarda davan n lehte sonuçlanmas ndan itibaren bir y l içinde Müste/arl a
müracaat edilmesi gerekir.
GEÇ C MADDE 6-. Gümrük mü/avirleri ve gümrük mü/avir yard mc lar ç kar lacak bir
kanunla ba l bulunduklar gümrük ba/müdürlü ü görev alan itibariyle kamu kurumu niteli inde
meslek kurulu/u /eklinde örgütleninceye kadar a/a daki hükümler uygulan r:
1.1615 say l Gümrük Kanunu hükümlerine göre kurulan Gümrük Komisyoncular
Dernekleri faaliyetlerine devam eder ve s nav aç lmas ile izin belgeleri verilmesi i/lemleri Gümrük
Müste/arl nca yürütülür.
a) Gümrük mü/avirli i ve gümrük mü/avir yard mc l s navlar Müste/arl kça belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde her y l bir kez yap l r.
b) 227 ve 228 inci maddelerde belirtilen ko/ullar s nav n aç ld y l ba/ nda sa lam /
olanlar, o y l aç lan gümrük mü/avirli i veya gümrük mü/avir yard mc l s navlar na müracaat
edebilirler.
c) Gümrük mü/avirli i ve gümrük mü/avir yard mc l
s navlar na en fazla üçer kez
girilebilir.
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2. Gümrük mü/avirli i veya gümrük mü/avir yard mc l
mesle inin vakar ve onuruna
ayk r fiil ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan ya da
görevinin gerektirdi i güveni sars c hareketlerde bulunan meslek mensuplar hakk nda, gümrük
mü/avirli i hizmetlerinin gere i gibi yürütülmesi amac yla, durumun niteli ine ve a rl k derecesine
göre a/a da tan mlanan disiplin cezalar verilir.
a) Uyarma: Meslek mensubuna mesle inin icras nda daha dikkatli davranmas gerekti inin
yaz ile bildirilmesidir.
b) K nama: Meslek mensubuna görevinde ve davran / nda kusurlu say ld n n yaz ile
bildirilmesidir.
c) Geçici olarak mesleki faaliyetten al koyma: Mesleki s fat sakl kalmak /art yla alt aydan
az, bir y ldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten al koymad r.
d) Meslekten ç karma: Meslek mensubunun izin belgesinin geri al narak, bir daha bu
mesle i icra etmesine izin verilmemesidir.
3. Mesleki kurallara, mesle in vakar ve onuruna ayk r fiil ve harekette bulunanlarla, görevin
gerektirdi i güveni sars c harekette bulunan meslek mensuplar hakk nda, ilk defas nda uyarma,
tekrar nda ise k nama cezas uygulan r.
Görevini ba ms zl k, tarafs zl k ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan ya da
bu Kanunda yer alan mesle in genel prensiplerine ayk r harekette bulunan meslek mensuplar için
geçici olarak mesleki faaliyetten al koyma cezas uygulan r.
Sahte belgelere dayan larak yanl / beyanda bulunuldu unun, ancak bu durumun gümrük
mü/avirinin bilgisi d / nda oldu unun, bununla birlikte, bir ara/t rma sonucunda gerçek durumun
ö renilebilece inin Gümrük Müste/arl
merkez denetim elemanlar nca rapora ba land
durumlarda, ilgili gümrük mü/avirine ilk defas nda k nama cezas verilir. Bu hususun tekerrür
etmesi halinde geçici olarak mesleki faaliyetten al koyma cezas uygulan r.
7.1.1932 tarih ve 1918 say l Kaçakç l n Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine göre
kaçakç l k suçundan mahkumiyet karar kesinle/en meslek mensuplar na, meslekten ç karma cezas
verilir.
4. Üç y ll k bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin cezas n gerektiren davran /ta
bulunan meslek mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha a r ceza uygulanabilir. Be/
y ll k dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten al koyma cezas ile cezaland r lmas ndan sonra bu
cezay gerektiren fiili yeniden i/leyen meslek mensuplar hakk nda meslekten ç karma cezas
uygulan r.
Disiplin kurullar bir derece a r veya bir derece hafif disiplin cezas n n uygulanmas na karar
verebilirler. Takibat ve hüküm tesisi, disiplin soru/turmas yap lmas na ve disiplin cezas
uygulanmas na engel de ildir.
5. Meslek mensubu hakk nda savunmas al nmadan disiplin cezas verilemez. Yetkili
disiplin kurulunun on günden az olmamak üzere verdi i süre içinde savunma yapmayanlar,
savunma hakk ndan vazgeçmi/ say l rlar.
Disiplin cezalar kesinle/me tarihinden itibaren uygulan r.
6. Gümrük mü/avirleri ve gümrük mü/avir yard mc lar , görevleri s ras nda veya görevleri
sebebiyle i/ledikleri suçlardan dolay fiillerinin niteli ine göre Türk Ceza Kanununun Devlet
memurlar na ait hükümleri uyar nca cezaland r l r.
7. Disiplin cezalar bir dava sonucuna ba l olmaks z n mevzuat hükümlerine ayk r l
gümrük idarelerince tespit edildi i tarihten itibaren üç y l süreyle uygulanmad
takdirde
zamana/ m na u rar. Mevzuata ayk r i/lem ve eylemlerin ayn zamanda bir adli kovu/turma konusu
olmas halinde, bu ayk r l k için Türk Ceza Kanununda öngörülen zamana/ m hükümlerine göre
disiplin cezas verilebilir.
8. 2 numaral bentte belirtilen uyarma ve k nama cezas yetkili gümrük ba/müdürü, geçici
olarak mesleki faaliyetten al koyma cezas Müste/arl k Merkez Disiplin Kurulu, meslekten ç karma
cezalar Müste/arl k Yüksek Disiplin Kurulu taraf ndan verilir.
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9. Bu Kanuna ve gümrüklerde uygulanan mevzuat hükümlerine ayk r hareketleri görülen
gümrük mü/avirleri ve gümrük mü/avir yard mc lar n n izin belgeleri gümrük müfetti/leri, müfetti/
yard mc lar , kontrolörler ve gümrük ba/müdürleri taraf ndan gerek görülmesi halinde tedbir
mahiyetinde geçici olarak al n r ve gümrüklerde i/ takip etmelerine izin verilmez. Bu durum,
gerekçesiyle birlikte izin belgesinin al nmas n izleyen günde Müste/arl a bildirilir. Bu /ekilde izin
belgeleri al nanlar hakk nda geçici mesleki faaliyetten al koyma cezas verilmesi halinde, tedbir
mahiyetinde izin belgelerinin al nd süre verilen cezadan mahsup edilir.
GEÇ C MADDE 7- Bu Kanunun 152 nci, birinci f kras n n (a) bendi hariç olmak üzere
157 nci, 158 inci bölgede faaliyette bulunan i/letmelerin ihtiyaçlar yla s n rl olarak 185 inci
maddelerinin 3218 say l Serbest Bölgeler Kanununa ayk r olan hükümleri, Avrupa Birli ine tam
üyeli in gerçekle/ti i tarihe kadar uygulanmaz. Ancak 158 inci ve 185 inci madde hükümleri, 4760
say l Özel Tüketim Vergisi Kanunu yönünden uygulanmaya devam olunur.
Bu maddenin yürürlü e girdi i tarihten önceki dönemler için 4760 say l Kanuna göre
tarhiyat yap lmaz, daha önce yap lan tarhiyatlardan vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir.
Tahsil edilmi/ tutarlar ret ve iade edilmez. (12/11/2008 tarih ve 5810 say l Kanun ile eklenmi tir)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
MADDE 247- Bu Kanun yay m n izleyen tarihten itibaren üç ay sonra yürürlü e girer.
MADDE 248- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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