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TBMM’nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki son dönem en 
önemli çalışmalarından birisi, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nda yapılan 
değişiklikler oldu. TBMM Genel Kurulu, 23 Eylül tarihinde komisyona 

sunulan 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ni; 24 Ekim 2019 tarihli oturumda kabul etti. Gümrük Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7190 sayılı söz konusu Kanun 
değişikliği, Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandıktan sonra 30941 
sayılı 07.11.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 7190 
sayılı Kanun, Gümrük Kanunu’nda 17 maddede yapılan değişiklikler ile, 
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un iki 
maddesinde yapılan değişiklikleri ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan 
Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve 
Bulundurulmasına Dair Kanun’un bir maddesinde yapılan değişikliği 
içermektedir. Gümrük Kanunu’nda yapılan değişiklikler genel hatlarıyla 
incelendiğinde; özellikle ihracatçı ve sanayici açısından bazı rahatlatıcı 
düzenlemeler yapıldığı göze çarpıyor.  Toplam 17 maddeden oluşan söz 
konusu düzenlemeleri birkaç grup altında toplamak mümkündür:
✓ Cezalarda ve uzlaşma uygulamasında iyileştirmeler öngören 
maddeler (Gümrük Kanunu’nun  234., 235., 236., 238., 241., 244. 
maddelerinde yapılan değişiklikler),
✓ Gümrüklerde devlet malı haline gelen ve bu nedenle tasfi yesi
gereken eşyaya ilişkin mükellef lehine yapılan kolaylaştırıcı 
düzenlemeler (Gümrük Kanunu’nun 177., 179. ve 180. maddeleri), 
✓  Gümrük işlemlerindeki teminata ilişkin iyileştirici düzenleme 
(Gümrük Kanunu’nun 202. maddesi),
✓ Vergilerin geri verilmesi ve kaldırılmasında mükellef lehine faiz 
ödenmesine dair düzenleme (Gümrük Kanunu’nun 216. maddesi),
✓Transit rejimine ilişkin düzenlemeler(Gümrük Kanunu’nun 52. ve 
86. maddeleri),
✓ Gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için gereken şartlara 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan 
hüküm giymemek koşulu eklenmesine dair düzenleme (Gümrük 
Kanunu’nun 227 nci maddesi). 
Dünyada da büyümenin gerilediği, piyasaların daraldığı ve 
ihracatın çok daha önem kazandığı bu dönemde, özellikle ihracatı 
teşvik etmeye dönük olarak dahilde işleme rejiminde yapılan 
iyileştirmeler, cezai indirimler önem arz ediyor.
Başta ekonomik etkili gümrük rejimlerine bağlı geçici ithalat 
işlemleri olmak üzere; antrepo rejimi, serbest dolaşıma giriş 
rejimi, transit ve benzeri uygulamalar için, bazı ihlal hallerinde 
oluşabilecek cezalarda indirime gidilmesi sevindiricidir.
Bu çerçevede gerçekleşen Kanun değişikliği ile; ceza uygulanırken 
daha önce baz alınan ve ithal eşyası için CİF kıymet ile gümrük 
vergileri toplamını, ihraç eşyasında ise FOB kıymet ve gümrük 
vergileri toplamını ifade eden, bu nedenle de eşyanın kıymetiyle 
birlikte yüksek meblağlara ulaşabilen “Gümrüklenmiş Değer’’ 
üzerinden alınan cezanın, Gümrük Kanunu’nun 236 ncı maddesinde 
“Gümrük Vergileri’’ şeklinde revize edildiği görülmektedir. Böylelikle 
gümrük işlemlerine başlanılmadan veya bu işlemler bitirilip 
gümrük idaresinin izni alınmadan gümrük antrepolarından veya 
gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerden kısmen 
veya tamamen çıkarılan veya buralarda değiştirilen ya da yapılan 
sayımlarda eksik çıkan eşyada uygulanan ceza, makul seviyelere 
çekilmiştir. Ancak farklı çıkan eşya ithali lisansa, şarta, izne 
kısıntıya, uygunluk/yeterlilik belgesine tabi ise, farklı çıkan eşyanın 
gümrüklenmiş değerinin iki katı para cezası uygulanacaktır.  
Yine dahilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi 
ve tam muafi yetli geçici ithalat işlemlerinde yapılan beyan ile 
muayene ve denetleme veya eşyanın tesliminden sonra yapılan 
kontrol sonucunda çıkan farklılıklarda, Gümrük Kanunu’nun 234 
üncü maddesi uyarınca uygulanan “vergilerin üç katının yarısı” 
oranındaki cezanın;  “vergi farkının yarısı” oranına çekildiği ve 
böylelikle çok ciddi bir indirime gidildiği görülmektedir.
Ayrıca, Gümrük Kanunu’nun 234. Maddesi 3 üncü fıkrasında yer 
alan ve “kendini ihbar” olarak bilinen, cezai durumların gümrük 
idaresince tespitinden önce beyan sahibince idareye durumun 
haber verilmesi halinde, öngörülen cezanın uygulanma oranı, % 
15’ten %10’a çekilmiştir. Ceza oranının %15 ten %10 a çekilmesi 
olumlu olmakla birlikte; hiç ceza alınmaması ve sadece oluşacak 
farka ilişkin işlem yapılması yeterli görülebilirdi diye düşünmekteyiz
Diğer yandan; Gümrük Kanunu’nun 235 nci maddesi 1/(a) ve 
(c) bentlerinde yapılan değişikliklerle, eşyanın gümrük vergileri 
yerine fark gümrük vergilerinin alınması; aynı maddeye ilave 
edilen (e) bendi ile de, Bakanlıkça belirlenen sürede istenilen 
uygunluk belgelerinin sunulması ya da ilgili kurum ve kuruluşların 
denetimlerinin olumlu sonuçlanması halinde Kanun’un 241 nci 
maddedeki idari ceza ile yetinilmesi hükmü bağlanmıştır.  Gümrük 
Kanunu’nun 235 nci maddesi 2 inci fıkrası (b) bendinde yapılan 
düzenleme ile de; eşyanın ihracı lisansa, izne, şarta, kısıntıya, 
uygunluk belgesine veya bu belgeler yerine geçen bilgiye tabi 
olmasına karşın; eşya uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi 
değilmiş veya belge alınmış gibi gösterilmesi halinde, daha önce 
eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar ceza uygulanıyor iken; ihracat 
maliyetlerinin azaltılması, ihracatçı fi rmaların ağır yaptırımlarla 
karşılaşmaması için, idari ceza, gümrüklenmiş değerin onda 
biri oranına indirilmiştir. Ayrıca yeni eklenen (c) bendi ile de, (b) 
bendinde sayılan eşyanın ihracının uygun olduğuna dair belge veya 
bilginin Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde düzenlenmesi veya 
ilgili kurum veya kuruluşça yapılan denetimin olumlu sonuçlanması 
hallerinde, Gümrük Kanunu’nun 241/1. maddesi çerçevesinde 2019 
yılı için 130 TL idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. 
Aynı maddenin 4 üncü fıkrasında yapılan değişiklikle; Kanunun 
235 inci maddesi 1 nci fıkrası (a) ve (c) bentlerinde zikredilen 
ithali yasak ya da belli kuruluşların vereceği izin, lisans, uygunluk 
belgesine bağlı eşyada gerçekleşen ihlallerde, daha önce eşyaya 
el konularak mülkiyeti kamuya geçiriliyor ve tasfi ye ediliyor iken;  
yeni düzenlemede iki durum ayrı ayrı düzenlenmiş; (a) bendindeki 
eşya için 30 gün içerisinde mahrece iade ya da ilgili kurum ya da 
kuruluşun uygun görüşü ile doğrudan üçüncü ülkeye transit imkanı 
getirilmiştir. (c) bendindeki eşya için ise, mahrece iade ve 3.ülkeye 
transit imkanının yanı sıra, ihraç kaydıyla satış ya da masrafl arı 
sahibince karşılanmak koşuluyla imha edilmek üzere gümrük 
idaresine terk imkanı getirilmiştir.
Kanunun 235 nci maddesi 5 nci fıkrasında ise, daha önce transit 
rejimi beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın 
beyan edilenden belirgin şekilde farklı cinste eşya çıkması halinde, 
farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı ceza alınır iken; 
yeni düzenleme ile farklı çıkan eşyanın gümrük vergilerinin iki katı 
ceza alınacağı; ama bu eşyanın ithali izne, kısıntıya ya da uygunluk, 
yeterlilik belgesine tabi ise bu gibi durumlarda gümrüklenmiş 
değerinin iki katı para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 
Eklenen 6 ncı fıkra ile de, aykırılıkların gümrük idaresince 
tespitinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda bu 
fıkralara göre hesaplanan cezaların % 10’unun uygulanacağı 
hükmü eklenmiş; böylelikle Kanun’un 234 üncü maddesinde var 
olan pişmanlık müessesi, 235 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralarındaki 
eylemler için de getirilmiştir.
Ayrıca, Kanun’un 238 inci maddesi 1 nci fıkrasında yer alan; dahilde 
işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin 
hükümler ihlal edilmekle birlikte, rejim kapsamı ithal eşyasının 
işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil 
olmak üzere, gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak 
çıkarılmamış olduğunun tespiti halinde, daha önce “ithal eşyasının 
gümrük vergileri tutarının iki katı’’ oranında uygulanan ceza,  
“ithal eşyasının gümrük vergileri ile beyannamenin tescilinden 
tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna 
göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamının 
tahsili’’ oranına indirilmiştir. Ancak bu maddede dikkat çekici bir 
değişikliğe daha gidilmiştir. Daha önce “eşyanın rejim çerçevesinde 
izin verilen yerlerde tespiti” halinde bu hüküm uygulanırken; yeni 
düzenlemede, “”gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak 
çıkarılmamış olduğunun tespiti halinde…” ibaresi konulmuştur. 
Gümrük Kanunu’nun 3 üncü maddesi 12 nci fıkrasında “gümrük 
gözetimi” deyiminin, “gümrük mevzuatına ve gereken hallerde 
gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere 
uyulmasını sağlamak üzere gümrük idareleri tarafından genel 
olarak uygulanan işlemleri” ifade ettiği hükmü yer almaktadır. 
Dolayısıyla genel ve çok geniş bir kavram olan gümrük gözetimi 
kavramının kullanılmış olmasının, bu maddeyle getirilen indirimin 

uygulanmasında daraltıcı yorumlara gdilmesine yol açabileceği ve böylece 
fi ilen hiç uygulanamayabileceği endişesindeyiz. Ticaret Bakanlığı’nca, bu 
konuda gerekli ikincil düzenlemelerin mutlaka açıklayıcı ve yoruma yer 
vermeyecek biçimde yapılması yerinde olacaktır.
Kanun Değişikliği ile getirilen bir başka kolaylık da, “ithalatta CİF % 1” 
uygulaması olarak bilinen işlemlere dairdir. Özellikle ekonomik nedenlerden 
kaynaklanan ödeme güçlükleriyle yasal süreleri içerisinde ithal edilemeyen 
ve bu nedenle devlet malı haline gelerek tasfi ye sürecine giren eşyalar 
için; daha önce hak sahiplerince eşyanın döviz cinsinden CİF değerinin 
%1 ‘i oranında bir tutar ödenerek, sadece bir kez bu eşyanın gümrük 
işlemlerine devam edebilme hakkı verilmiş iken; Gümrük Kanunu’nun 179 
uncu maddesinde yapılan değişiklikle bu uygulamadan aşamalı olarak 
iki defa (sırasıyla CİF değerin % 3 ve % 10 oranlarında tutarla yatırılmak 
suretiyle) yararlanma fırsatı getirilmiştir. Böylece oranların ve dolayısı 
ile kademeli olarak sürelerin arttırılmasıyla, mükellefl er rahatlayacağı 
gibi kamu gelirleri de artacaktır.  Bir diğer önemli iyileştirme de, gümrük 
işlemlerindeki teminatlar açısından yapılmıştır. Gümrük Kanunu’nun 202 
nci maddesinde yer alan gümrük mevzuatı uyarınca alınan teminatların 
% 20 fazla alınmasından vazgeçilerek, teminat tutarı vergiler ve diğer 
amme alacakları kadar olan bir tutarla sınırlandırılmıştır. Teminat 
sisteminde, %20 fazla alınmasından vazgeçilmesi ve Gümrük Kanunu’nun 
216 ncı maddesinde yapılan değişiklikle vergilerin geri alınması ile ilgili 
işlemlerde geçen süreler için İdarece, mükellefl ere 6183 sayılı Kanuna 
göre belirlenen tecil faizi oranında faiz ödemesi yapılması, dış ticaret 

erbabının yaşadığı fi nansal sıkıntıların çözümü anlamında bir destek unsuru 
olarak değerlendirilmektedir. İlaveten; transit işlemlerine ilişkin de bazı 
iyileştirmelere gidilmiştir. Bu kapsamda; Kanun’un 52 nci maddesinde 
yer alan ifade genişletilerek, “serbest dolaşımda olmayan eşya” ibaresi 
eklenmiş; böylece transit eşyası için varış gümrük idaresinde Gümrük 
Kanunu’nun 41 ila 50 nci maddeleri hükümlerinin uygulanması ve serbest 
dolaşımda olmayan eşyanın varış gümrük idaresindeki geçici depolama 
yerinde gümrükçe onaylanmış bir işleme veya kullanıma tabi tutulması için 
kalabileceği sürenin hesaplanmasındaki tereddütler giderilmiştir. 
Transit işlemlerinde asıl sorumluya ilişkin 86 ncı maddede yapılan 
değişiklikle de, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde 
gümrük idaresince işlem tesis edildiği hallerde, asıl sorumlunun 
fi ilin işlenmesinde dahlinin olup olmadığı hususunun göz önünde 
bulundurulacağı eklenmiştir.  Geri verme kaldırma işlemlerinde mükellefi n 
beklediği süreler için artık ilgili idarelerin faiz ödemesinin söz konusu olması, 
fi nansal destek boyutu dışında, idare ve mükellef arasındaki ilişkiler ve 
devlete güven açısından da olumlu bir düzenleme olarak göze çarpmaktadır.
Gümrük Kanunu’nun 231 inci maddesindeki değişiklikle de; mülkiyetinin 
kamuya geçirilmesine karar verilen eşyanın bulunamaması halinde, eşyanın 
gümrüklenmiş değerinin kamuya geçirilmesine karar verileceği hususu 
hükme bağlanmıştır. Yine Kanun’un 167 inci maddesine yapılan ilaveyle 
gümrük vergilerinden muafen işlem yapabilecek kurumlar arasına Savunma 
Sanayii Başkanlığı da eklenmiştir.
Diğer yandan; uzlaşma uygulamasına ilişkin 244. Maddede yapılan 

düzenleme ile de, madde metni sadeleştirilmiş ve daha anlaşılır hale 
getirilmiş; süresi içerisinde yapılması ve itirazın sonuçlanmamış olması 
kaydıyla, itirazdan vazgeçilerek 15 gün içerisinde uzlaşma talep edilebilmesi 
hakkı sağlanmış; uzlaşmanın gizliliği prensibi de getirilmiştir. Böylelikle 
gümrük idarelerince düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı muhteviyatı 
alacaklar için yükümlü veya ceza muhatabı tarafından uzlaşma talebi 
yapılması halinde, itiraz veya dava açma süresi duracak; uzlaşmanın vaki 
olmaması halinde süre kaldığı yerden işlemeye başlayacaktır.  Ancak, 
tebligatın mükellefe ulaşmasını takip eden 15 gün içerinde itiraz etmek ve 
yine bu süre içinde itirazdan vazgeçip uzlaşmaya yönelmek çok da pratik 
bir durum değildir. Bu sürenin daha uzun tutulmasının hedefl enen faydayı 
daha çok sağlayabileceği düşünülmektedir. Gümrük Kanunu’nda yapılan söz 
konusu düzenlemeler,  her ne kadar önemli değişiklikler barındırıyor olsa da, 
bazı beklentilerin tam olarak karşılandığını söylemek de mümkün değildir.
Ticarette korumacı politikaların beraberinde getirdiği Ek Mali Yükümlülük, 
İlave Vergi gibi hususlarda eşyanın tercihli ve tercihsiz menşeini ispat eden, 
ancak ihracatçılar tarafından tanzimi ithalatçı açısından zaman kaybı 
ve ek maliyet yaratan hususlar için yapılabilecek kolaylaştırıcı nitelikte 
bir düzenleme ile, menşe uygulamalarında karşılaşılan mevcut kaotik 
durumun da rahatlatılabileceği düşünülmektedir. Genel yapısı itibarı ile 
özellikle kendini ihbar işlemlerindeki cezaların indirimi ve diğer bir maddeye 
de monte edilmesi, kamu otoritesi ile mükellef arasında pozitif bir ilişki 
tesis edecek niteliktedir. Yine özellikle Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri 
ihlallerinde uygulanan bazı cezalardaki indirimler de, sanayici ve ihracatçı 
için olumlu sonuçlar doğuracaktır. Cezai unsurları sadeleştirilmiş bir Kanun, 
uygulamaya ilişkin ikincil mevzuatın da zamanla sadeleşmesine sebep 
olabilecektir.  Bununla birlikte, yeni düzenlemeden beklenen faydaların 
sağlanmasının ancak, uygulayıcıların Kanunu yorumlama biçimlerini de 
pozitife dönüştürmeleriyle mümkün olabileceği de unutulmamalıdır..

GÜMRÜK KANUNU'NDA YAPILAN SON 
DEĞİŞİKLİKLER NELER GETİRİYOR?
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