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Avrupa Birliğinin, dış ticaret ve gümrük işlemlerinin ülkeler arasında ki uygulamalarının
standartlaştırılması, basitleştirilmesi ve elektronik ortamda yürütülebilmesinin sağlanması
kapsamında düzenlemeleri içeren yeni gümrük kanunu 1 Mayıs 2016 tarihinde Resmî
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe alınmıştır.
Gümrük Birliği (1/95 Ortaklık Kararı) ve AB Üyelik sürecindeki yükümlülüklerimiz nedeniyle iç
mevzuatımızda uyum çalışmaları eş zamanlı olarak başlatılmış, 228 maddeden oluşan Gümrük
Kanunu taslağı Ticaret Bakanlığı’nca paylaşılarak görüşe açılmıştır.
“Yeni Gümrük Kanunu” taslağı incelendiğinde, hali hazırda yürürlükte bulunan 4458 Sayılı
Gümrük Kanunu kapsamında birçok değişiklik yapıldığı belirlenmiş olup, aşağıda paylaşmış
olduğumuz değerlendirmede teknik değişikliklerden ziyade operasyonel işlemler kapsamında
etkilerine ilişkin yorumlarımıza yer verilmiştir.
1- Mevcut Kanun’da geçici depolanan eşyaya ilişkin “Gümrüğe Sunulan Eşyaya Gümrükçe
Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanım Belirlenmesi Zorunluluğu” başlığı altında, geçici
depolama statüsünde olan eşyanın gümrük işlemlerinin,
•

Denizyolu ile eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren 45 gün,

•

Diğer bir yolla gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren 20 gün,

İçerisinde tamamlanması gerektiği ilişkin hükmün yeni taslakta “Geçici Depolama
Beyanı” ile değiştirildiği görülmektedir. Bu madde kapsamında, geçici depolanan
eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanması için 90 Günlük bir süre belirlenmiş ve
taşıma şekline göre herhangi bir ayrım belirlenmemiştir.
Antrepo rejimi kapsamında beyan edilen eşyaya ilişkin beyanname tescil tarihi
itibariyle işlemlerin 30 gün içerisinde tamamlanması hükmü yeni taslakta da yer
bulmuştur.
2- 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda, eşyanın tabi tutulacağı gümrük rejimleri 8 ayrı başlık
altında sınıflandırılırken, yeni kanun taslağında 3 ayrı başlık altında düzenlendiği
görülmektedir. Rejimlere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecektir.
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4458 SAYILI GK
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
Transit Rejimi
Gümrük Antrepo Rejimi
Dahilde İşleme Rejimi
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
Geçici İthalat Rejimi
Hariçte İşleme Rejimi
İhracat Rejimi

YENİ GK TASLAĞI
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
İhracat Rejimi
Özel Rejimler
- Transit Rejimi
- Depolama Rejimleri
 Gümrük Antrepo Rejimi
 Serbest Bölgeler Rejimi
- Özel Kullanım Rejimleri
 Geçici İthalat Rejimi
 Nihai Kullanım Rejimi
- İşleme Rejimleri
 Dahilde İşleme Rejimi
 Hariçte İşleme Rejimi

3- Bağlayıcı Tarife Bilgisinin geçerlilik süresi 3 yıl olarak düzenlenmiştir. (4458 sayılı
Gümrük Kanunu’nda bu süre 6 yıldır)
4- Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü tanınan kişilerin gerekli teminatın sağlanmış olması
şartıyla ve talep etmeleri halinde tek bir beyanına ilişkin gümrük vergilerinin ödenmesi,
tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 güne kadar ertelenebilecektir.
5- Gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi kapsamında, gümrük beyannamesinin eşyanın
gümrüğe sunulmasından önce verilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda,
gümrük beyannamesi verilen eşyanın 30 gün içerisinde gümrüğe sunulmaması
durumunda gümrük beyannamesi verilmemiş sayılacaktır. Maddenin uygulanmasında,
Onaylanmış Kişi Statü ya da Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü gerekliliği
aranmamaktadır.
6- Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü tanınan kişilerin başvurusu üzerine gümrük
beyannamesinin eşyanın sunulduğu gümrük idaresi yerine yerleşik bulunduğu yerdeki
gümrük idaresine verilebilmesine ilişkin “Merkezi Gümrükleme” kapsamında izin
verilebileceği hükmü eklenmiştir. İznin verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelik ile
belirlenecektir.
7- Yeni Gümrük Kanunu taslağında Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı
sınavlarına giriş hakkı 5 defa olarak düzenlenmiştir. (4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda
bu hak 3 olarak belirlenmiştir)
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8- 4458 Sayılı Gümrük Kanunun 234. Maddesinde tanımlanan “Vergi Kaybına Neden
Olacak İşlemlere Uygulanacak Cezalar” kapsamında yeniden düzenleme yapılmış,
eşyanın laboratuvar tahlili sonucunda GTIP değişikliği kapsamında vergi oranlarının
değişmesi nedeniyle oluşacak cezai durumlarda cezanın ithalat vergi farkının 3 katı
olarak uygulanması yerine, vergi farkının bir katı olarak uygulanması hükmü
eklenmiştir.
9- 4458 Sayılı Gümrük Kanunun 235/1-c Maddesinde tanımlanan serbest dolaşıma giriş
rejimi kapsamında beyan edilen eşyanın yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda
“İthalinin lisansa, şarta izne, kısıntıya ya da belli kuruluşların vereceği uygunluk veya
yeterlilik belgesine tabi olduğu halde tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine
tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın
gümrük vergilerinin yanı sıra, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası
uygulanır” hükmüne, “Bakanlıkça belirtilecek süre içerisinde, ithalinin uygun
bulunduğuna ilişkin belge ve bilginin düzenlenmesinin veya ilgili kurum veya kuruluş
tarafından gerçekleştirilen denetimin olumlu sonuçlandırıldığının bildirilmesi
halinde, 241. Madde kapsamında usulsüzlük cezası uygulanacağı” maddesi eklenerek
aynı düzenleme ihracata konu eşya içinde yapılmıştır.
Aynı zamanda, bu madde kapsamına giren ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin
aykırılıkların Gümrük İdaresinin tespitinden önce yükümlü tarafından bildirilmesi
halinde, cezanın %15 nispetinde uygulanmasına ilişkin hüküm eklenmiştir.
10- 4458 Sayılı Kanun’un 235 ila 237. Maddesinin belirlenen fıkraları kapsamında idari para
cezalarının yanı sıra eşyaya el konularak, Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesine karar
verilmekteydi. Yeni Gümrük Kanunu taslağında ise bu maddeler kapsamında
değerlendirilen cezalara ilişkin idari para cezaları hükümleri aynı kalmakla birlikte,
eşyalara el konulması ve Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesine ilişkin düzenlemelerin
yer almadığı görülmektedir.

Saygılarımızla
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