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De¤erli SYKONSEPT okuyucular›,
Yeni y›l›, yirmi y›ldan sonra ‹zmir’e bile kar ya¤d›ran
bir k›ﬂla karﬂ›lad›k. Do¤al afetlere ve krizlere
ne kadar al›ﬂk›n olursak olal›m, kar bizim için
her zaman iﬂlerin aksamas›na uygun bir
ortam yarat›yor.
‹ﬂi gere¤i yolculuk etmesi gereken kiﬂiler bir yana,
pek çok insan iﬂine bile ulaﬂam›yor ‹stanbul’da...
Belki de bu durumu, do¤al sebepler veya ulaﬂ›m
aksakl›klar›n›n yan› s›ra, insanlar›n motivasyonlar›
ve iﬂlerine ba¤l›l›klar› baz›nda da de¤erlendirmek
gerekli...
Ulaﬂ›m, hatta kar alt›nda ulaﬂ›ma de¤inmiﬂken,
Haydarpaﬂa Gar›’n›n ﬂu anki durumu ve
gelece¤inden de bahsetmek gerek...
Ekonomik ve h›zl› ulaﬂ›m biçimi olan rayl› sistemler,
tüm dünyada yayg›n olarak kullan›l›yor.
Eskiﬂehir-Ankara aras› baﬂlayan h›zl› tren
uygulamas›ndan sonra, ‹stanbul-Eskiﬂehir aras›
h›zl› tren çal›ﬂmalar› yap›lmaya baﬂland›. Çal›ﬂman›n,
2013 sonu itibar›yla bitirilmesi planlan›yor.
K›saca iki sene, trenle yolculuk edecek kiﬂiler için
bir hayli s›k›nt›l› olacak. Ancak çal›ﬂma
sonland›¤›nda, ‹stanbul-Ankara aras› yolculuk
sadece 3 saat 10 dakikaya düﬂecek.
Haydarpaﬂa Gar›’n›n otel veya al›ﬂveriﬂ merkezi
olaca¤› konusundaki söylentilere ise Ulaﬂt›rma,
Denizcilik ve Haberleﬂme Bakan› Binali Y›ld›r›m
son cevab› verdi: “Haydarpaﬂa, tren gar› olarak
muhafaza edilecek ve etraf› da bir yaﬂam alan›na
dönüﬂtürülecektir. Buradan, nostaljik tren seferleri
yap›lmaya devam edecektir.”
...ve nihayet yavaﬂ yavaﬂ bahar geliyor. Il›k ve güzel
günlere varana dek, içimizi ›s›tacak kadar verimli
çal›ﬂmaya devam...
Sayg›lar›m›zla

DAMP‹NG VE SÜBVANS‹YON

Önlem al›nmas›n› gerektiren hâller;
dampinge veya sübvansiyona
konu olan ithalat›n, Türkiye'de
bir üretim dal›nda maddi zarara
yol açmas›, maddi zarar tehdidi
oluﬂturmas› veya bir üretim dal›n›n
kurulmas›n› fiziki olarak
geciktirmesidir.

Çetin Tok
SYK Gümrük Müﬂavirli¤i
Operasyon Yönetmeni
14.06.1989 tarihinde kabul edilen 3577 say›l› ‹thalatta Haks›z Rekabetin
Önlenmesi Hakk›nda Kanun ile ithalatta haks›z rekabet hâllerinden
dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalat›n sebep oldu¤u zarara
karﬂ› bir üretim dal›n›n korunmas› amac›yla yap›lacak iﬂlemlere,
al›nacak önlemlere, gerekli ilke ve uygulama kararlar›n› verecek bir
kurul oluﬂturulmas›na ve bunun görevlerine iliﬂkin usul ve esaslar›
belirlenmiﬂtir.

Damping: Bir mal›n Türkiye'ye ihraç fiyat›n›n, benzer mal›n normal de¤erinin alt›nda olmas›n›,
Sübvansiyon: Menﬂe veya ihracatç› ülkenin fayda sa¤layan, do¤rudan veya dolayl› mali katk›s›n› veya
GATT 1994'ün 16. maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat deste¤ini,
‹hraç Fiyat›: ‹hraç amac›yla sat›lan mal için fiilen ödenmiﬂ olan veya ödenmesi gereken fiyat›,
Benzer Mal: Dampinge veya sübvansiyona konu olan mal ile ayn› özellikleri taﬂ›yan bir mal›, böyle bir mal›n
bulunmamas› hâlinde ise benzer özellikleri taﬂ›yan baﬂka bir mal›,
Normal De¤er:
1- ‹hracatç› veya menﬂe ülkede tüketime konu olan benzer mal için normal ticari iﬂlemler sonucunda fiilen
ödenmiﬂ olan veya ödenmesi gereken karﬂ›laﬂt›r›labilir fiyat›,
2- ‹hracatç› ülke veya menﬂe ülkenin iç piyasas›nda normal ticari iﬂlemler çerçevesinde benzer mal›n sat›ﬂlar›n›n
olmamas› ya da bu sat›ﬂlar›n uygun bir karﬂ›laﬂt›rma yap›lmas›na elveriﬂli bulunmamas› durumunda; benzer
mal›n üçüncü bir ülkeye ihracat›nda temsil niteli¤ine haiz karﬂ›laﬂt›r›labilir fiyat› veya menﬂe ülkedeki maliyetine
makul bir kâr marj›n›n eklenmesiyle tespit edilen fiyat›,
Damping Marj›: Normal de¤erin ihraç fiyat›n› aﬂt›¤› miktar›,
Sübvansiyon Miktar›: Menﬂe veya ihracatç› ülke taraf›ndan ihraç edilen mal›n imal, üretim, ihracat veya taﬂ›nma
aﬂamas›nda sa¤lanan, do¤rudan veya dolayl› mali katk› veya GATT 1994'ün 16. maddesi çerçevesinde herhangi
bir gelir veya fiyat deste¤i ﬂeklindeki faydalar›n tutar›n›,
Zarar: Bir üretim dal›nda maddi zarar›, maddi zarar tehdidini veya bir üretim dal›n›n kurulmas›n›n fiziki olarak
gecikmesini,
Önlemlerin Etkisiz K›l›nmas›:
1- Yürürlükteki dampinge karﬂ› vergi veya telafi edici vergiden kaç›nma d›ﬂ›nda yeterli bir hakl› nedeni veya
ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, iﬂlem veya iﬂ sonucunda, Türkiye ile üçüncü bir ülke veya
Türkiye ile önleme konu ülke veya Türkiye ile önleme konu ülkedeki firmalar aras›ndaki ticaretin gerçekleﬂtirilme
ﬂeklinde bir de¤iﬂikli¤in meydana geldi¤ine ve yürürlükteki dampinge karﬂ› vergi veya telafi edici verginin
iyileﬂtirici etkisinin azalt›ld›¤›na veya bertaraf edildi¤ine dair delillerin bulundu¤u hâlleri
2- ‹hraç fiyatlar›n› düﬂürmek suretiyle; dampinge karﬂ› verginin, önlem konusu ithal mallar›n Türkiye pazar›ndaki
sat›ﬂ fiyatlar› üzerindeki beklenen etkisinin azalt›ld›¤›na veya ortadan kald›r›ld›¤›na ve böylece kesin önlemin
yerli sanayi üzerindeki zarar›n giderilmesine yönelik iyileﬂtirici etkisinin zaafa u¤rat›ld›¤›na dair delillerin bulundu¤u
hâlleri,
Bakanl›k: Ekonomi Bakanl›¤›n›
Genel Müdürlük: ‹thalat Genel Müdürlü¤ünü,
Kurul: ‹thalatta Haks›z Rekabeti De¤erlendirme Kurulunu,
GATT 1994: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaﬂmas› 1994'ü,
Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaﬂmas›: 26.1.1995 tarihli ve 4067 say›l› Kanun ile onaylanmas›
uygun bulunan ve 3.2.1995 tarihli ve 95/6525 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü
Kuruluﬂ Anlaﬂmas› Ek 1'de yer alan anlaﬂmay›,

GATT 1994'ün 6. Maddesinin Uygulanmas›na ‹liﬂkin Anlaﬂma: 26.1.1995 tarihli ve 4067 say›l› Kanun ile
onaylanmas› uygun bulunan ve 3.2.1995 tarihli ve 95/6525 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile onaylanan Dünya
Ticaret Örgütü Kuruluﬂ Anlaﬂmas› Ek 1'de yer alan anlaﬂmay› ifade eder.
Önlem Al›nmas›n› Gerektiren Hâller:
Önlem al›nmas›n› gerektiren hâller; dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalat›n Türkiye'de bir üretim
dal›nda maddi zarara yol açmas›, maddi zarar tehdidi oluﬂturmas› veya bir üretim dal›n›n kurulmas›n› fiziki olarak
geciktirmesidir. Ancak, sübvansiyona konu ithalata karﬂ› önlem al›nabilmesi için, sübvansiyonun Sübvansiyonlar
ve Telafi Edici Tedbirler Anlaﬂmas›’n›n 2. maddesi çerçevesinde bir firma/firma grubu veya bir üretim dal›/üretim
dal› grubuna yönelik oldu¤unun da tespit edilmiﬂ olmas› gerekir.
ﬁikâyet ve ‹nceleme:
Genel Müdürlük ﬂikâyet üzerine veya gerekti¤inde re'sen damping ya da sübvansiyon incelemesi yapabilir. Dampinge
ya da sübvansiyona konu olan ithalattan, maddi zarar gördü¤ünü, maddi zarar tehdidi alt›nda bulundu¤unu, bu tür
ithalat›n bir üretim dal›n›n kurulmas›n› fiziki olarak geciktirdi¤ini iddia eden üreticiler veya üretim dal› ad›na hareket
eden gerçek veya tüzel kiﬂi ve kuruluﬂlar, Genel Müdürlü¤e yaz›l› olarak baﬂvuruda bulunabilirler.
Re’sen veya ﬂikayet üzerine yap›lan inceleme sonucunda dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalat›n ve
bu ithalattan kaynaklanan zarar›n varl›¤› konusunda yeterli delilin bulunmas› durumunda soruﬂturma aç›l›r.
ﬁikâyet ve incelemeye iliﬂkin usul ve esaslar bakanl›k taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle tespit edilir.
Genel Müdürlü¤ün Görevleri:
Genel Müdürlü¤ün bu kanun ile ilgili görevleri ﬂunlard›r:
a) ﬁikâyet üzerine veya gerekti¤inde re'sen verilen bilgi ve belgeler veya mevcut di¤er bilgilerin ›ﬂ›¤› alt›nda
ön incelemeyi yapmak,
b) Soruﬂturma aç›l›p aç›lmayaca¤› hususunda kurula teklif sunmak,
c) Soruﬂturma aç›lmas› hâlinde, soruﬂturmay› yürütmek ve önlemlerle ilgili olarak kurula teklif sunmak,
d) Kurulun sekreterlik hizmetlerini yürütmek ve kurul taraf›ndan verilecek di¤er görevleri yapmak.
‹thalatta Haks›z Rekabeti De¤erlendirme Kurulu ve Görevleri:
Kurul, ‹thalat Genel Müdürünün veya görevlendirece¤i genel müdür yard›mc›s›n›n baﬂkanl›¤›nda, Tar›m ve Köy
‹ﬂleri Bakanl›¤›, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Devlet Planlama Teﬂkilat› Müsteﬂarl›¤›, Gümrük Müsteﬂarl›¤›, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i ile Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤inin birer yetkili temsilcisi ile ‹thalat Genel Müdürlü¤ü’nün
ilgili daire baﬂkan›ndan teﬂekkül eder.
Kurul, gerekirse, üniversitelerden ve di¤er kurum ve kuruluﬂlardan bilgi alabilir.
Kurulun görevleri ﬂunlard›r:
a) Soruﬂturma aç›l›p aç›lmamas›na veya aç›lm›ﬂ bir soruﬂturman›n durdurulmas›na karar vermek,
b) Soruﬂturma s›ras›nda yeterli delil olmas› hâlinde geçici önlem karar›n› bakanl›¤›n onay›na sunmak,
c) Soruﬂturma sonuçlar›n› de¤erlendirmek, bunun gerektirece¤i tedbirleri almak ve kesin önlem karar›n› bakanl›¤›n
onay›na sunmak,
d) Soruﬂturma s›ras›nda taahhütte bulunulmas›n› önermek; taahhütte bulunulmas› hâlinde, taahhüdü kabul edip
etmemek hususunda karar vermek ve taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda gerekli önlemleri almak.
Kurulun çal›ﬂma usul ve esaslar› bakanl›k taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle tespit edilir.
Dampinge Karﬂ› Vergi ve Telafi Edici Vergi:
Yap›lan soruﬂturma sonucunda kurul taraf›ndan belirlenen ve bakanl›k taraf›ndan onaylanan damping marj› ve
sübvansiyon miktar› kadar dampinge konu mal›n ithalinde dampinge karﬂ› vergi, sübvansiyona konu mal›n
ithalinde ise telafi edici vergi al›n›r. Bununla birlikte, dampinge veya sübvansiyona konu ithalat nedeniyle
meydana gelen zarar›n telafisinin, tespit edilen damping marj› veya sübvansiyon miktar›ndan daha az bir miktar
veya oranda vergi konulmas›yla mümkün olabilece¤inin belirlenmesi hâlinde bu oran veya miktarda vergi
uygulan›r.
Bu vergilerin, ithali evvelce gerçekleﬂtirilen mallar için, geriye dönük olarak uygulanmas›na iliﬂkin esaslar
Bakanlar Kurulu Karar› ile tespit edilir. Ancak, geriye dönük uygulaman›n süresi geçici önlemlerin al›nd›¤› tarihten
itibaren 90 günü geçemez.
Mükellef:
Dampinge karﬂ› vergi veya telafi edici vergi mükellefi; dampinge veya sübvansiyona konu mal› ithal eden gerçek
ve tüzel kiﬂilerdir.
Tahsil Mercii:
Dampinge karﬂ› vergi veya telafi edici vergi gümrük idarelerince, ithalde al›nan di¤er vergilerden ayr› olarak
tahsil olunur veya teminata ba¤lan›r.
Soruﬂturma:
Re'sen veya ﬂikâyet üzerine yap›lan inceleme sonucunda dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalat›n ve

bu ithalattan kaynaklanan zarar›n varl›¤› konusunda yeterli delillerin bulunmas› durumunda soruﬂturma aç›l›r.
Soruﬂturman›n usul ve esaslar› bakanl›k taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelik ile tespit edilir.
Taahhütler:
Soruﬂturma s›ras›nda menﬂe ülke, ihracatç› ülke veya ihracatç›, soruﬂturma konusu dampingli veya sübvansiyonlu
ithalattan kaynaklanan zarar› ortadan kald›racak ﬂekilde kendili¤inden veya kurulun önerisi üzerine taahhütte
bulunabilir. Kurulun taahhüdü kabul etmesi hâlinde soruﬂturma, geçici veya kesin önlem al›nmaks›z›n durdurulabilir
veya sonuçland›r›labilir. Soruﬂturman›n sonuçland›r›lm›ﬂ olmas›, taahhüdün yürürlü¤e girmesine kadar uygulanm›ﬂ
olan geçici önlemlerin gerekli k›ld›¤› tahsilât› engellemez. Taahhütlerin yerine getirilmemesi hâlinde, kurul
taraf›ndan mevcut verilere dayal› olarak geçici veya kesin önlem al›nabilir. Taahhütler ile ilgili usul ve esaslar
bakanl›k taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikte, taahhütlerin geçerlilik süresi ve gözden geçirilme esaslar› ise
Bakanlar Kurulu Karar› ile tespit edilir.
Önlem Al›nmas›n› Gerektiren Hâller ve Önlemler:
Önlem al›nmas›n› gerektiren hâller, dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalat›n Türkiye'de bir üretim
dal›nda maddi zarara yol açmas› veya maddi zarar tehdidi oluﬂturmas› veya bir üretim dal›n›n kurulmas›n› fiziki
olarak geciktirmesidir.
ﬁikâyet konusu ithalata iliﬂkin soruﬂturma s›ras›nda, dampingli veya sübvansiyonlu ithalat›n varl›¤› ve bu ithalat›n
zarara neden oldu¤u konusunda ön belirlemeler yap›lmas› hâlinde, soruﬂturma süresince zarar›n önlenmesi
amac›yla, damping marj› veya sübvansiyon miktar› kadar veya zarar› ortadan kald›rmaya yetecek daha az bir
oran veya miktarda teminat ﬂeklinde geçici önlem uygulanabilir.
Soruﬂturma s›ras›nda, soruﬂturma konusu dampingli veya sübvansiyonlu ithalattan kaynaklanan zarar› ortadan
kald›racak ﬂekilde menﬂe ülke, ihracatç› ülke veya ihracatç›n›n taahhütleri kabul edilebilir.
Soruﬂturma sonucunda, dampingli veya sübvansiyonlu ithalat›n varl›¤› ve bu ithalat›n zarara neden oldu¤u
belirlendi¤inde, bu zarar›n önlenmesi amac›yla, damping marj› veya sübvansiyon miktar› kadar veya zarar›
ortadan kald›racak daha az bir oran veya miktarda dampinge karﬂ› vergi veya telafi edici vergi kesin önlem
olarak al›n›r.
Geçici Önlemler:
ﬁikâyet konusu ithalata iliﬂkin soruﬂturma s›ras›nda, dampingli veya sübvansiyonlu ithalat›n varl›¤› ve bu ithalat›n
zarara neden oldu¤u konusunda ön belirlemeler yap›lmas› hâlinde, soruﬂturma süresince zarar›n önlenmesi
amac›yla, kurul taraf›ndan belirlenen damping marj› veya sübvansiyon miktar› kadar veya zarar› ortadan
kald›rmaya yetecek daha az bir oran veya miktarda teminat ﬂeklinde geçici önlem uygulanmas› bakanl›k
makam›n›n onay› ile kararlaﬂt›r›labilir. Bu durum Resmî Gazete’de yay›mlanmak suretiyle ilgililere duyurulur.
Soruﬂturman›n aç›ld›¤› tarihten itibaren altm›ﬂ gün içerisinde geçici önlem uygulanmaz. Geçici önlemlerin
geçerlilik süresi dört ayd›r. Ancak, damping soruﬂturmas›na konu mal›n Türkiye'ye ihracat›n›n önemli bir k›sm›n›
gerçekleﬂtiren ihracatç›lar›n talebi hâlinde, kurulun karar› üzerine bakanl›k onay› ile bu süre, alt› aya kadar
ç›kar›labilir.
Damping soruﬂturmas› s›ras›nda, zarar›n önlenmesi için damping marj›ndan daha düﬂük oranda bir kesin
önlemin yeterli olup olmad›¤›n›n incelenmesi amac›yla, bu süreler s›ras›yla alt› ve dokuz ay olarak belirlenebilir.
Geçici önlemlerin uygulama esaslar› Bakanlar Kurulu Karar› ile tespit edilir.
Kesin Önlemler:
Soruﬂturma sonucunda dampingli veya sübvansiyonlu ithalat›n varl›¤› ve bu ithalat›n zarara neden oldu¤u
belirlendi¤inde, bu zarar›n önlenmesi amac›yla, kurul taraf›ndan belirlenen ve bakanl›k taraf›ndan onaylanarak
kesinleﬂen damping marj› veya sübvansiyon miktar› kadar veya zarar› ortadan kald›racak daha az bir oran veya
miktarda dampinge karﬂ› vergi veya telafi edici vergi al›n›r. Daha önce teminat al›nm›ﬂ olmas› hâlinde 14.
maddeye göre iﬂlem yap›l›r. Ancak, kesin önlem karar›n›n maddi zarar tehdidi veya bir üretim dal›n›n kurulmas›n›n
fiziki olarak gecikmesine iliﬂkin olarak al›nmas› durumunda, soruﬂturma s›ras›nda al›nan teminat›n tahsil
edilebilmesi için kurulun, geçici önlem al›nmas› sebebiyle maddi zarar oluﬂmad›¤› hususunda bir belirleme
yapmas› gerekir. Böyle bir belirleme yap›lmad›¤› takdirde, soruﬂturma s›ras›nda geçici önlem olarak al›nan
teminat iade edilir. Yürürlü¤e konulan dampinge karﬂ› verginin veya telafi edici verginin geçerlilik süresi,
uygulanmas›, ask›ya al›nmas›, gözden geçirilmesi ve iadesi ile yürürlükte bulunan önlemlerin etkisiz k›l›nmas›
hâlinde yap›lacak iﬂlemlere iliﬂkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu Karar› ile tespit edilir. Soruﬂturmaya konu
olan mal için hem damping yap›lm›ﬂ olmas› hem de sübvansiyon verilmiﬂ olmas› hâlinde, ayn› durumun telafisi
için dampinge karﬂ› vergi ve telafi edici vergi birlikte uygulanamaz.
Dampinge karﬂ› vergi veya telafi edici vergi konulmuﬂ olmas›, ilgili mal›n ithalat›n› engellemez.
Geçici ve Kesin Önlemlerin Uygulanmas›na ‹liﬂkin Esaslar:
Al›nacak teminat veya verginin miktar veya oran›, mal›n ihracatç›lar› ile menﬂe veya ihraç ülkesi de belirtilmek
suretiyle tespit edilir. Ancak, bir veya birden fazla ülkeden çok say›da ihracatç›n›n mevcut olmas› ve hepsinin
belirtilmesinin tatbik edilebilir bulunmamas› hâlinde, geçici veya kesin önlemler, yaln›zca söz konusu ülke veya

ülkeler belirtilmek suretiyle de uygulanabilir. Geçici veya kesin önlemler, taahhütleri kabul edilen firma veya
ülkelerden yap›lan ithalat hariç, dampingli veya sübvansiyonlu oldu¤u ve zarara yol açt›¤› belirlenen soruﬂturma
konusu ithalat›n tamam›na ayr›m yap›lmaks›z›n uygulan›r.
Herhangi bir soruﬂturma sonucunda kesin önlem al›nmas›na karar verilmesi hâlinde, daha önce soruﬂturma
s›ras›nda geçici önlem al›nm›ﬂ ise, bunlar kesin önleme dönüﬂtürülür. Bir taahhüdün kabul edilmesi üzerine
soruﬂturman›n durdurulmas› veya sonuçland›r›lmas› daha önce al›nan geçici önlemlerin gerekli k›ld›¤› tahsilat›
engellemez.
Vergilerin Geriye Dönük Uygulanmas›na ‹liﬂkin Esaslar:
Dampingli mallar için; zarara yol açan dampingli ithalat›n daha önce de yap›lm›ﬂ olmas› veya ithalatç›n›n,
ihracatç›n›n damping yapt›¤›n› ve bu uygulaman›n zarara yol açaca¤›n› bilmesi veya bilecek durumda olmas›,
k›sa bir dönem içinde ve zarara yol açacak miktarda dampingli ithalat›n gerçekleﬂtirilmiﬂ olmas› nedeniyle,
uygulanacak kesin önlemin iyileﬂtirici etkisinin azalaca¤›n›n belirlenmesi hâlinde, tespit edilen vergiler geriye
dönük olarak uygulanabilir.
Sübvansiyonlu mallar için; k›sa bir dönem içinde, giderilmesi güç bir zarara yol açacak miktarda, GATT 1994
ve Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaﬂmas› hükümlerine ayk›r› sübvansiyonlara konu olan ithalat›n
yap›lm›ﬂ olmas› ve böyle bir zarar›n tekrar›n›n önlenmesinin gerekli görülmesi hâlinde geriye dönük uygulama
yap›labilir.
Yukar›daki iki f›krada sözü edilen geriye dönük uygulama, soruﬂturman›n baﬂlang›ç tarihinden öncesine gitmemek
kayd›yla, geçici önlemlerin al›nd›¤› tarihten itibaren geriye 90 gün ile s›n›rl› olup, geriye dönük uygulama
konusunda ithalatç›lara görüﬂlerini bildirme f›rsat› tan›n›r.
Dampingli veya sübvansiyonlu mallar için verilen bir taahhüdün ihlâl edilmesi hâlinde de, taahhüdün ihlal edildi¤i
tarihten öncesine gitmemek ve geçici önlemin al›nd›¤› tarihten geriye 90 günü aﬂmamak üzere, geriye dönük
uygulama yap›labilir.
Kesin Önlemlerin ve Taahhütlerin Süresi ve Gözden Geçirilmesi:
Kesin önlemler, dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalat›n neden oldu¤u zarar›n etkisini ortadan kald›rmaya
yetecek süre kadar yürürlükte kal›r.
Kesin önlemler, yürürlü¤e girdikleri tarihten itibaren en az bir y›l sonra ilgili taraflardan birinin talebi üzerine veya
re'sen gözden geçirilebilir. Gözden geçirme talebinde bulunan taraflarca, gözden geçirmeyi hakl› k›lacak delillerin
Genel Müdürlü¤e sunulmas› gereklidir. Gözden geçirmeyi gerekli k›lan duruma ba¤l› olarak damping veya
sübvansiyon ile zarar birlikte veya ayr› ayr› incelenmek üzere gözden geçirme soruﬂturmas› aç›l›r ve yürütülür.
Kesin önlemler, damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden
geçirme soruﬂturmas›n›n sonuçland›¤› tarihten veya yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren 5 y›l süreyle yürürlükte
kal›r. Ayr›ca, kesin önlemin yürürlük süresinin sona ermesinden evvel, yerli üretim dal›n›n destekleyici delilleri
içeren talebi üzerine veya re'sen, nihai gözden geçirme soruﬂturmas› aç›labilir. Bu soruﬂturmada; önlemin sona
erdirilmesinin, dampingin veya sübvansiyonun ve zarar›n devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine
yol aç›p açmayaca¤› tespit edilir.
Gözden geçirme soruﬂturmas› aç›lmas›, yürürlükte bulunan kesin önlemlerin uygulanmas›n› engellemez. Kesin
önlemlerin süresi ve gözden geçirilmesi ile ilgili olarak bu maddede yer alan hükümler, taahhütler için de aynen
uygulan›r. Gözden geçirme soruﬂturmalar› ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Kesin Önlemlerin ve Taahhütlerin Gözden Geçirilmesi:
Kesin önlemler ve taahhütlerle ilgili kararlar, ilgili taraflardan birinin talebi üzerine veya re'sen gözden geçirilebilir.
Kurul taraf›ndan gözden geçirme karar› verilmesi hâlinde, yeniden soruﬂturma aç›l›r ve yürütülür. Ancak, yeniden
soruﬂturma aç›lmas›, yürürlükte bulunan kesin önlemlerin ve taahhütlerin uygulanmas›n› engellemez. Soruﬂturma
sonucunda kesin önlem ve taahhüt uygulamas› hakk›nda kurul taraf›ndan karar verilir. Kesin önlem karar›,
soruﬂturma döneminde soruﬂturma konusu mal› ihraç etmemiﬂ olan üretici veya ihracatç›lar›n talebi üzerine
de gözden geçirilebilir. Böyle bir talep üzerine aç›lacak soruﬂturma sonucuna iliﬂkin karar yürürlü¤e girene
kadar, uygulanmakta olan kesin önlem, talepte bulunan üretici veya ihracatç›n›n ihraç etti¤i soruﬂturma konusu
mal ithalat› için teminata ba¤lan›r.
Yeni ‹hracatç› için Gözden Geçirme:
Kesin önlem karar›; soruﬂturma döneminde soruﬂturma konusu mal› ihraç etmemiﬂ olan ve ürünleri hâlen
önleme tâbi tutulan ihracatç›lar veya üreticiler ile ba¤lant›s› bulunmayan yeni üretici veya ihracatç›lar›n talebi
üzerine gözden geçirilebilir. Ancak, bu tür gözden geçirme talebinde bulunacak üretici ve ihracatç›lar›n soruﬂturma
döneminden sonra önleme konu olan mal› Türkiye’ye ihraç etmiﬂ olmalar› ya da önemli miktarda ihraç etmek
hususunda gayrikabilirücu bir akdi yükümlülük alt›na girmiﬂ bulunmalar› gerekmektedir.
Yeni ihracatç› için gözden geçirme soruﬂturmas›, talepte bulunanlar için damping marj›n› veya sübvansiyon
miktar›n› belirlemek üzere h›zland›r›lm›ﬂ ﬂekilde yürütülür. Yeni ihracatç› için gözden geçirme soruﬂturmas›na
iliﬂkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Kesin Önlemlerin Ask›ya Al›nmas›:
Pazar koﬂullar›n›n geçici olarak de¤iﬂmesi nedeniyle, önlemlerin ask›ya al›nmas› sonucunda yerli üretim dal›ndaki
zarar›n devam etme veya yinelenme ihtimalinin bulunmamas› ve ilgili üreticilerin konuya iliﬂkin görüﬂlerinin de
dikkate al›nmas› kayd›yla, en az bir y›l yürürlükte bulunan önlemlerin uygulanmas›, kurulun karar› ve bakanl›k
onay› ile dokuz ay süresince geçici olarak durdurulabilir. Bu süre, en fazla bir y›l daha uzat›labilir.
Pazar koﬂullar›ndaki de¤iﬂmenin savaﬂ hâli, do¤al afet, yang›n, grev, lokavt gibi mücbir sebep hâllerinden
kaynaklanmas› durumunda, önlemin bir y›l yürürlükte bulunmas› koﬂulu aranmaz.
Önlemlerin uygulanmas›n›n durdurulma gerekçesinin ortadan kalkmas› hâlinde ise kurulun karar› ve bakanl›k
onay› ile önlemlerin tekrar yürürlü¤e konulmas›na karar verilebilir.
Kesin önlemlerin ask›ya al›nmas›na ve tekrar yürürlü¤e konulmas›na iliﬂkin kararlar Resmî Gazete’de yay›mlanacak
bir tebli¤le ilan edilir.
Geri Ödeme:
Kesinleﬂen dampinge karﬂ› vergi veya telafi edici vergi, daha önce al›nan teminattan yüksek ise fark tahsil
edilmez. Kesinleﬂen vergi, daha önce al›nan teminattan düﬂük ise fark geri ödenir.
Soruﬂturman›n kapat›lmas›na karar verilmesi hâlinde geçici önlemler kald›r›l›r ve al›nan teminatlar iade edilir.
Sat›ﬂ akdi hükümlerine ayk›r› olmas›ndan dolay› iade veya imha edilmek istenen mal›n evvelce al›nm›ﬂ olan
dampinge karﬂ› vergisi veya telafi edici vergisi, gümrük mevzuat›n›n bu konuda gümrük vergisinin geri verilmesine
iliﬂkin hükümleri dâhilinde iade edilir.
Fazla Al›nan Vergilerin ‹adesi:
Gerçek damping marj› veya sübvansiyon miktar›ndan daha fazla ödenmiﬂ vergilerin iadesi için ithalatç›lar
delilleriyle birlikte yaz›l› olarak Genel Müdürlükten geri ödeme talebinde bulunabilirler. Baﬂvurunun yeterli bilgi
ve belgeleri içermesi hâlinde aç›lacak soruﬂturma neticesinde, ödenen dampinge karﬂ› vergi veya telafi edici
verginin gerçek damping marj›n› veya sübvansiyon miktar›n› aﬂt›¤›n›n belirlenmesi hâlinde, aﬂan k›sm›n iadesine
kurul taraf›ndan karar verilir. ‹adeye iliﬂkin iﬂlemler ve yürütülecek soruﬂturma ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle
belirlenir.
Önlemlerin Etkisiz K›l›nmas›n›n Engellenmesi:
Kesin önlemlerin, yürürlükteki dampinge karﬂ› vergi veya telafi edici vergiden kaç›nma d›ﬂ›nda yeterli bir hakl›
nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, iﬂlem veya iﬂ sonucunda etkisiz k›l›nd›¤›n›n aç›lacak
soruﬂturma neticesinde belirlenmesi hâlinde, dampinge karﬂ› vergiler ile telafi edici vergiler, önleme konu
ülkeden benzer mallar ya da parçalar› ile bunlar›n üçüncü ülkelerden ithalat›n› da kapsayacak ﬂekilde geniﬂletilerek
uygulanabilir. Dampinge karﬂ› vergi ya da telafi edici verginin önleme, konu ülkede yerleﬂik üretici/ihracatç›lar›n
belirtilmesi suretiyle ayr› olarak tespit edildi¤i hâllerde, ayr› miktar veya oranlara tâbi olan firmalar için uygulanan
dampinge karﬂ› vergi veya telafi edici vergi, o ülke için geçerli en yüksek oran ya da miktardaki dampinge karﬂ›
vergi veya telafi edici vergiyi geçmeyecek ﬂekilde yükseltilebilir. Bu f›kraya göre yürütülecek soruﬂturmalar
süresince, soruﬂturma konusu mallar›n ithalat›, etkisiz k›l›nd›¤› öngörülen önlem tutar› kadar teminata ba¤lanabilir.
Kesin önlemlerin ihraç fiyatlar›n› düﬂürmek suretiyle etkisiz k›l›nd›¤›n›n aç›lacak soruﬂturma neticesinde
belirlenmesi hâlinde, belirlenen yeni damping marj›na göre dampinge karﬂ› vergi yeniden tespit edilir.
Bu f›kraya göre yürütülecek soruﬂturmalar›n, normal de¤erin yeniden incelenmesini de kapsamas› hâlinde,
soruﬂturma konusu mallar›n ithalat› soruﬂturma süresince, etkisiz k›l›nd›¤› öngörülen önlem tutar› kadar teminata
ba¤lanabilir. Soruﬂturma konusu mallar›n ithalat›n›n teminata ba¤lanmas› ve bilahare soruﬂturma sonucunda
önlem uygulanmas›na karar verilmesi hâlinde; karar verilen önlem ile mevcut önlem aras›ndaki farka tekabül
eden teminatlar hazineye irat olarak kaydedilir. Karar verilen önlem ile mevcut önlem aras›ndaki farktan fazla
olan teminat iade edilir, az olan k›s›m için ise tahsilât yap›lmaz. Soruﬂturman›n önlemsiz kapat›lmas›na karar
verilmesi hâlinde teminat uygulamas›na son verilir ve al›nan teminatlar iade edilir.
Önlemlerin etkisiz k›l›nmas›n›n engellenmesine iliﬂkin iﬂlemler ve yürütülecek soruﬂturmalar ile ilgili usul ve
esaslar yönetmelikle belirlenir.
Soruﬂturman›n Kapat›lmas› ve Durdurulmas›:
Soruﬂturma sonucunda, soruﬂturma konusu ithalat›n dampinge veya sübvansiyona konu olmad›¤›n›n veya bu
ithalattan kaynaklanan zarar›n bulunmad›¤›n›n belirlenmesi hâlinde veya ﬂikâyet konusunun ortadan kalkmas›
durumunda, kurul taraf›ndan soruﬂturma kapat›l›r.
Damping marj›n›n veya sübvansiyon miktar›n›n veya ithalat miktar›n›n ihmal edilebilecek düzeyde oldu¤unun
tespiti durumunda da damping veya sübvansiyon soruﬂturmas› kapat›l›r. Damping marj›n›n veya sübvansiyon
miktar›n›n veya ithalat miktar›n›n ihmal edilebilecek düzeylerine iliﬂkin oranlar yönetmelik ile belirlenir. ﬁikâyetin
geri çekilmesi hâlinde kurul taraf›ndan soruﬂturman›n kapat›lmas›na karar verilebilir. Taahhütlerin kabul edilmesi
hâlinde soruﬂturma durdurulabilir. Sübvansiyonun uygulamadan kald›r›lmas› hâlinde de soruﬂturma durdurulabilir
veya kapat›labilir.

POSTA - HIZLI KARGO EﬁYASI MUAF‹YET‹

Yurt d›ﬂ›ndan posta veya
h›zl› kargo taﬂ›mac›l›¤› yoluyla
getirilecek eﬂya ile ilgili
k›s›tlamalar› ve uygulanacak
vergi oranlar›n›, ürünü
tedarik etmeden önce
bilmek önem arz etmektedir.

Seda Ya¤ç›
SYK Gümrük Müﬂavirli¤i
Operasyon Yönetmeni

Posta ve yolcu iﬂlemleri 4458 say›l› Gümrük Kanunu’nun, gümrük
vergilerinden muafiyet ve istisna tan›nan eﬂyalara iliﬂkin 167. maddesi,
2009/15481 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› eki, 4458 say›l› Gümrük Kanunu’nun
Baz› Maddelerinin Uygulanmas› Hakk›nda Karar›n baz› maddeleri ve 2011/39
say›l› Genelge ile düzenlenmiﬂtir. 2011/39 say›l› Genelge ile posta iﬂlemleri
ve uygulamalar› daha net ifadelendirilmiﬂtir.
Posta/h›zl› kargo eﬂyas› için muafiyetin kapsam› nedir?
Türkiye Gümrük Bölgesi’ndeki bir kiﬂiye posta ya da h›zl› kargo taﬂ›mac›l›¤› yoluyla gelen, gümrük k›ymeti
gönderim baﬂ›na toplam 75 avroyu geçmeyen eﬂya, önemli de¤eri olmayan eﬂya olarak kabul edilmekte ve
gümrük vergilerinden muafiyet tan›nmaktad›r. Karar kapsam›nda, gümrük vergilerinden muaf tutulan veya istisna
edilen ticari mahiyette bulunmayan ve ithalat tebli¤leri kapsam›na giren eﬂya için ayr›ca kambiyo ve ithalat
rejimi k›s›tlamalar› (“ce”, “TSE” vb. iﬂaretler) aranmayacakt›r.
K›ymeti 75 avro ve 1500 avro aras›nda, vergileri ödenmek suretiyle posta ya da h›zl› kargo taﬂ›mac›l›¤›
yoluyla serbest dolaﬂ›ma sokulacak eﬂyaya uygulanacak vergi uygulamalar› ve bu eﬂyan›n taﬂ›mas›
gereken özellikler nelerdir?
Her bir sevkiyat için k›ymeti 1500 avroyu aﬂmayan eﬂyaya, geldi¤i ülkeye göre tek ve maktu vergi oran›
uygulanacakt›r. Söz konusu vergi oranlar› eﬂyan›n;
- AB ülkelerinden do¤rudan gelmesi durumunda %18,
- Di¤er ülkelerden gelmesi durumunda %20 olarak uygulanmaktad›r.
Söz konusu eﬂyan›n;
- Yabanc› bir ülkeden posta veya h›zl› kargo taﬂ›mac›l›¤› yoluyla gelmesi,
- Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,
- Kiﬂinin ﬂahs›na ve ailesinin kullan›m›na mahsus olmas›,
- Posta veya h›zl› kargo taﬂ›mac›l›¤› yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogram› geçmemesi gerekmektedir.
Eﬂyan›n vergilendirilmesinde, eﬂya k›ymetinden önemli de¤eri olmayan eﬂyaya iliﬂkin olan 75 avro mahsup
edilmeyecektir.
Posta/h›zl› kargo yoluyla gönderilen eﬂyan›n tek baﬂ›na k›ymetinin 1500 avroyu aﬂmas› hâlinde ne iﬂlem
yap›l›r?
Eﬂyaya yürürlükte olan gümrük vergilerine iliﬂkin oranlar
uygulanacakt›r.
Hediyelik eﬂya muafiyeti, posta/h›zl› kargo yoluyla
gelen eﬂya için dikkate al›nmakta m›d›r?
Hay›r. Yolcu beraberi 430 avroluk hediyelik eﬂya limiti,
posta yolu ile getirilen eﬂya için uygulanmaz.
Posta/h›zl› kargo yoluyla gelen eﬂyan›n
vergilendirilmesi neye göre yap›l›r? Kargo ücreti
dikkate al›n›r m›?
Posta ve h›zl› kargo yoluyla gelen eﬂyan›n
vergilendirilmesinde, kargo ücreti dikkate al›nmayacak;
ayr›ca ayn› gönderici taraf›ndan Türkiye’deki bir al›c› ad›na
gönderilen ayn› konﬂimento muhteviyat› gönderiler, bir bütün
teﬂkil ederek tamam›n›n k›ymeti birlikte dikkate al›nacakt›r.

Önemli de¤eri olmayan eﬂyaya iliﬂkin muafiyetten faydalanman›n bir s›n›r› var m›d›r?
Evet, 2011/39 say›l› genelge ile posta/h›zl› kargo yoluyla gelen ve de¤eri 75 Avroya kadar olan eﬂya için
uygulanan muafiyet, y›lda en fazla beﬂ kere ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Bu limitlerin aﬂ›lmas› hâlinde, eﬂyan›n ticari
mahiyette oldu¤u kabul edilip buna göre iﬂlem yap›l›r.
Bu s›n›rlaman›n aﬂ›lmas› hâlinde, Gümrük Yönetmeli¤i'nin 169. maddesine göre sözlü beyan usulü çerçevesinde
iﬂlem yap›larak, karar›n 62. maddesi kapsam›nda maktu vergi tahsil edilmesi kayd›yla eﬂya teslim edilir. 2011/23
say›l› Genelgenin yürürlük tarihi olan 19.04.2011 tarihinden önce gönderilmiﬂ olan sevkiyatlar, bu s›n›rlamalar›n
uygulanmas›nda dikkate al›nmayacakt›r. Ticari nitelik arz etmeyen CD, VCD, DVD, doküman ile kitap, dergi vb.
bas›l› yay›mlar için bu s›n›rlama uygulanmayacakt›r.
Posta/h›zl› kargo yoluyla her türlü eﬂya getirilebilir mi?
Posta/h›zl› kargo yoluyla getirilebilecek eﬂyaya iliﬂkin olarak aﬂa¤›da detaylar› belirtilen çeﬂitli k›s›tlamalar
mevcuttur.
Posta/h›zl› kargo yoluyla cep telefonu getirmek mümkün müdür?
Hay›r, posta/h›zl› kargo taﬂ›mac›l›¤› yoluyla muaf olarak veya vergileri ödenerek
cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla, bu yolla cep telefonu
getirilmiﬂ olsa dahi hiçbir surette sahibine teslim edilmemektedir. Ancak 2011/39
say›l› genelge ile yolcu beraberinde kiﬂisel eﬂya statütüsünde olmak sureti ile iki
takvim y›l›nda bir defa ile s›n›rland›rmak üzere; gümrük vergilerinden muaf olarak
yurda cep telefonu getirebilmektedir. Yolcunun beraberinde hediyelik eﬂya statüsünde
muafen veya vergileri ödeyerek cep telefonu getirmesi mümkün de¤ildir.
Herhangi bir nedenle yurt d›ﬂ›nda kalan/unutulan cep telefonunun, posta/h›zl›
kargo yoluyla geri gönderilmesi hâlinde teslimi mümkün müdür?
Evet. Yurt d›ﬂ›na giden yolcular›n IMEI numaras› hâlihaz›rda kay›tl› olan cep telefonlar›n›n
çeﬂitli nedenlerle yurt d›ﬂ›nda kalmas› ve bu telefonlar›n, posta/h›zl› kargo yoluyla
geri gönderilmesi durumunda, söz konusu telefonlar›n IMEI numaralar›n›n kay›tl›
oldu¤unun http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php adresinden yap›lacak sorgulama
sonucu teyit edilmesi hâlinde teslim edilmesi mümkündür.
Kozmetik ürünlerinin posta/h›zl› kargo yoluyla getirilmesi mümkün müdür?
Hay›r, 30.03.2005 tarihli ve 25771 say›l› Resmî Gazete'de yay›mlanan 5324 say›l› Kozmetik Kanunu’nun ikinci
maddesiyle kapsam› belirlenmiﬂ olan kozmetik ürünlerinin, muaf olarak posta ve h›zl› kargo yoluyla getirilmesi
mümkün bulunmamaktad›r.
Takviye edici g›dalar/sporcu g›dalar› olarak nitelendirilen baz› ürünlerin posta/h›zl› kargo yoluyla getirilmesi
mümkün müdür?
Hay›r. 13.06.2010 tarihli ve 27610 say›l› Resmî Gazete'de yay›mlanan 5996 say›l› Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sa¤l›¤›, G›da ve Yem Kanunu’nun 3. maddesinin birinci f›kras›n›n 65 no.’lu alt bendinde tan›mlanan "takviye
edici g›dalar" ile 06.12.2003 tarihli ve 25308 say›l› Resmî Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Türk G›da
Kodeksi 2003/42 No.’lu Sporcu G›dalar› Tebli¤i'nin 4. maddesinde tan›mlanan "sporcu g›dalar›"n›n muaf olarak
posta ve h›zl› kargo yoluyla getirilmesi mümkün bulunmamaktad›r.
Takviye edici g›dalar/sporcu g›dalar› olarak nitelendirilen baz› ürünlerin posta/h›zl› kargo yoluyla
getirilmesine iliﬂkin bir istisna var m›d›r?
Evet. Bu kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanan kiﬂilerin, hastal›klar›na dair resmî hastaneden al›nm›ﬂ
bir raporu ve doktorun önerdi¤ine dair bir reçeteyi, millî sporcular›n ise "Millî Sporcu Belgesi"ni gümrük idaresine
ibraz etmeleri hâlinde ürünleri posta ve h›zl› kargo yoluyla getirmelerine izin verilir.

CEZASIZ GÜMRÜK ‹ﬁLEMLER‹ HEDEF‹NE ULAﬁMA

Geliﬂen dünya ticareti, teknolojik
geliﬂmelere ba¤l› ürün çeﬂitlili¤i,
uluslararas› ticaret a¤lar›ndaki
karmaﬂ›kl›k ve yorumlara aç›k
ulusal ve uluslararas› mevzuat da
ceza tahakkuklar›nda art›ﬂa
sebep olmaktad›r.

Gümrük Müﬂavirli¤i hizmetinde, s›f›r ceza hedefi ile hizmet veren ﬂirketimiz,
ithalatç› ve ihracatç› firmalar›n da ayn› hedefi yakalamalar› için bir çal›ﬂma
yapt›.

Bir ekip marifetiyle yap›lan çal›ﬂma neticesinde, müﬂterilerimiz ad›na
tahakkuk eden cezalarda birçok etken tespit edilmiﬂtir. Tespit edilen
etkenler basit olmakla birlikte, ac›mas›z rekabetin getirmiﬂ oldu¤u zamanla
yar›ﬂmaktan dolay› eksik ve/veya yanl›ﬂ bilgilerle iﬂlemlere baﬂlan›lmas›, bu etkenlerin en baﬂ›nda yer almaktad›r.
Bununla birlikte geliﬂen dünya ticareti, teknolojik geliﬂmelere ba¤l› ürün çeﬂitlili¤i, uluslararas› ticaret a¤lar›ndaki
karmaﬂ›kl›k ve yorumlara aç›k ulusal ve uluslararas› mevzuat da ceza tahakkuklar›nda art›ﬂa sebep olmaktad›r.
Ekibimiz ithalat ve ihracat yapan firmalar›n adli ve idari cezalarla karﬂ› karﬂ›ya kalmamas› için cezalara sebebiyet
veren sorunlar›n, ceza maddelerinin ve çözümlerin yer ald›¤› ekli tabloyu haz›rlam›ﬂt›r. Haz›rlanan tablonun
incelenmesi ve gerekli önlemlerin al›nmas›, ithalatç› ve ihracatç› firmalara finansal aç›dan büyük katk› ve prestij
sa¤layacakt›r.
Bilgi ve de¤erlendirmelerinize sunar›z.
Sabri Kazanç - Operasyon Grup Yönetmeni / Gümrük Müﬂaviri
Canan Erdem - Operasyon Yönetmeni / Gümrük Müﬂavir Yard›mc›s›
Ümit Mutlu - Operasyon Yönetmeni / Gümrük Müﬂavir Yard›mc›s›
Sevda Kutun - Operasyon Yönetmen Yard›mc›s› / Gümrük Müﬂavir Yard›mc›s›
Yasemin Y›ld›r›m - Müﬂteri Temsilcisi

Gümrük Kanunu, Madde 234: Serbest dolaﬂ›ma giriﬂ rejimi k›smi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tâbi
tutulan eﬂyaya iliﬂkin beyan ile muayene aras›nda tespit edilecek miktar veya k›ymet fark› tespit edilmesi hâlinde,
farka iliﬂkin gümrük vergisi fark›n›n üç kat› ceza uygulan›r.
Gümrük Kanunu, Madde 235: Teminat al›nm›ﬂ olsa bile, gümrük iﬂlemlerine baﬂlanmadan veya bu iﬂlemler
bitirilip gümrük idaresinin izni al›nmadan antrepolardan veya geçici depolama yerlerinden eﬂya ç›kar›lmas›
hâlinde vergilerinin yan› s›ra, bu vergilerin üç kat› para cezas› al›n›r.
Gümrük Kanunu, Madde 237: Özet beyan kap fazlal›¤› tespiti hâlinde fazla gelen eﬂyaya el konulur ve eﬂyan›n
CIF k›ymeti kadar para cezas› al›n›r. Özet beyan kap eksikli¤i tespiti hâlinde; eksik kaplara ait eﬂyadan tarife
pozisyonuna göre dâhil oldu¤u fasl›n en yüksek vergiye tâbi pozisyonuna göre hesaplanacak gümrük vergisi
kadar para cezas› al›n›r.
Gümrük Kanunu, Madde 238: Dâhilde iﬂleme rejimi, gümrük kontrolü alt›nda iﬂleme rejimi ile geçici ithalat
rejimi kapsam›nda eﬂyalar›n belirtilen sürede geri gönderilmemesi veya üretilmemesi hâlinde, eﬂyan›n gümrük
vergileri tutar›n›n iki kat› para cezas› al›n›r.
Gümrük Kanunu, Madde 241: Kanunda ayr› bir ceza tayin edilmiﬂ hâller sakl› kalmak üzere gümrü¤e ayr›ca
iﬂ yükü getiren durumlarda usulsüzlük cezas› uygulan›r.

SORUN

CEZA

ÇÖZÜM

1

Kimyahaneye giden eﬂyalarda GT‹P de¤iﬂikli¤i

GK.241
GK.234

Kimyevî maddelerde beyan öncesi analiz yapt›r›lmas› için gerekli
onay›n verilmesi

2

‹hracat iﬂlemlerinde acente gemi veya gümrük
bilgisi de¤iﬂikli¤ine ba¤l› beyanname iptali

GK.241

‹hracat iﬂlemlerinde konu eﬂyalar› taﬂ›yan deniz acenteleri ve
lojistik ﬂirketlerindeki araç ve gümrük bilgilerinin yaz›l› al›nmas›

3

Eﬂyalar›n geçici depolama sürelerinin
CIF
aﬂ›lmas›ndan kaynakl› CIF %1 ceza (süresi BEDEL‹N
içinde iﬂ emri at›lmad›¤›ndan)
%1

Gümrük sahas›na gelen eﬂyan›n geçici depolama sürelerinin
aﬂ›lmamas› için eﬂyan›n geliﬂ tarihinde bilgi verilmesi, nakliyeci
var›ﬂ ihbarnamelerinin anl›k firmam›zla paylaﬂ›lmas›

4

Faks fatural› iﬂlemlerde ilgili taahhütnamede
belirtilen sürede orijinal faturan›n gümrü¤e
sunulmas›

GK.241

Faks fatura ile yap›lan iﬂlemlerde fatura asl›n›n taahhüt süresi olan
15 gün içinde gümrü¤e ibraz edilmesi

5

‹hracat faturalar›nda k›ymet, döviz cinsi, birim,
miktar vb. bilgilerde yanl›ﬂl›k olmas›

GK.241

‹hracat konusu eﬂyalara ait faturalarda olas› hatalar›n (k›ymet, miktar,
döviz cinsi, vb) önlenmesi amac›yla faturalar›n sat›ﬂ ve yüklemeyi
yapan departmanlarca kontrol edildikten sonra gönderilmesi

6

Nakliyecinin ambar onay iﬂlemlerini zaman›nda
yapmamas›ndan kaynakl› antrepo
beyannamesinin süresi içinde verilememesi

GK.241

Kara taﬂ›mac›l›¤› yapan lojistik ﬂirketlerin özet beyan ve ambar
onay iﬂlemlerine iliﬂkin teyitlerin yaz›l› al›narak oluﬂacak gecikme
ve cezalar›n önlenmesi

7

Eﬂyan›n GT‹P tespiti için gerekli olan bilgilerin
eksik verilmesi

GK.241
GK.234

Taraf›m›zdan gönderilen GT‹P tespit formunun do¤ru ve eksiksiz
doldurulmas›. Eksik bilgi olmas› hâlinde ön inceleme talep edilmesi.
Önceden ‹nceleme: Gümrük Yönetmeli¤i 87. maddesinde tan›nm›ﬂ
olan haktan yararlanarak eﬂyan›n muayene edilmesi ve gerekirse
numune al›narak GT‹P tespiti yap›lmas›

8

‹thalat veya ihracat konusu eﬂyalar›n menﬂe
bilgisinin yanl›ﬂ verilmesi veya menﬂe ülkenin
bilinmemesi

GK.241
GK.234

Eﬂyan›n menﬂe ülkesinin yanl›ﬂ bildirilmesinden dolay› eksik vergi
ödenmesi veya al›nmas› gereken izinlerin al›nmamas›ndan dolay›
oluﬂacak cezalar›n engellenmesi için kesin olmayan menﬂe
bilgilerinin verilmemesi ve önceden inceleme yap›lmas› (Örnek:
Eﬂyan›n sadece Almanya'dan geldi¤i için Almanya menﬂeli
olmamas› -Almanya'dan gelen bir eﬂyan›n herhangi bir ülke menﬂeli
olmas› mümkündür-.)

9

Geçici ithalat veya geçici ç›k›ﬂ konusu
eﬂyalar›n yurt d›ﬂ›na ç›kar›lmamas› veya yurda
getirilmemesi

GK.238

1- Geçici ithalat rejimi veya dâhilde iﬂleme rejimi kapsam›nda
ithal edilen eﬂyalar›n izinlerinde belirtilen süre içinde yurt d›ﬂ›
edilebilmesi için firmalarca takip raporlama sisteminin oluﬂturulmas›
(Örnek: Geçici ithal edilen makinenin izin süresinin bitimine bir ay
kala raporun uyar› vermesi)
2- Geçici ihracatta yine süre sonunun takip edilmesi, süresi
içerisinde yurda getirilmesi veya kat’î ihracata dönüﬂtürülmesi

10 Al›c›-sat›c› iliﬂkisinin yanl›ﬂ beyan edilmesi

GK.241
(2 Kat›)

Al›c› sat›c› iliﬂkisinin do¤ru bildirilmesi. Gümrük k›ymetinin
belirlenmesinde al›c› ile sat›c› aras›ndaki iliﬂkinin varl›¤› yaln›zca
aﬂa¤›daki durumlarda kabul edilir.
a) Birbirlerinin memuru veya idarecileri olmalar›
b)Birbirlerinin yasal ortaklar› olmalar›
c) ‹ﬂçi ve iﬂveren iliﬂkisi içinde bulunmalar›
ç) Her iki firman›n oy hakk› veren hisse senedi veya sermaye
paylar›n›n en az %5'i do¤rudan veya dolayl› olarak ayn› kiﬂilere
ait olmas› veya bu kiﬂilerin kontrolü alt›nda veya elinde bulunmas›
d)Birinin di¤erini dolayl› veya dolays›z olarak kontrol etmesi
e) Her ikisinin de do¤rudan veya dolayl› olarak bir üçüncü kiﬂi
taraf›ndan kontrol edilmesi
f) Her ikisinin birlikte, bir üçüncü kiﬂiyi do¤rudan veya dolayl›
olarak kontrol etmesi
g) Ayn› ailenin üyeleri olmalar›

eki faturada ve di¤er belgelerde
11 Beyanname
yer alan bilgiler ile nakliyecilerden gelen fatura

GK.241
GK.234

Nakliyecilerden konﬂimento, cmr ekinde gelen fatura ile firmalardan
gelen evraklar aras›nda bilgi farkl›l›¤› olmas› hâlinde, evraklar›n
sipariﬂ bilgileri aç›s›ndan kontrol edilmesi ve teyit edilmesi. ﬁüphe
has›l olmas› hâlinde önceden inceleme yap›lmas›

GK.237
GK.241

Nakliyeciler taraf›ndan gönderilen ihbarnamelerin sipariﬂler ile
karﬂ›laﬂt›r›lmas› (Kap adedi, kg, vb.). Nakliyeciden gelen özet
beyan bilgilerinin yaz›l› temin edilmesi.

aras›nda farkl›l›klar ç›kmas›

beyan bilgilerinin yanl›ﬂ ve/veya eksik
12 Özet
olmas›

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU’NUN GEÇM‹ﬁTEN GÜNÜMÜZE GEL‹ﬁ‹M‹

19.07.2003 tarihli 4926 say›l›
Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu
gerçekten de tam anlam›yla
“ekonomik suça ekonomik
ceza” mant›¤›n›n bir sonucu
olarak hapis cezalar›n›
çok özel durumlar haricinde
ortadan kald›rm›ﬂt›r.

Emin Baykal
SYK Gümrük Müﬂavirli¤i
Operasyon Yönetmen Yard›mc›s›

Hepimizin bildi¤i üzere, yaﬂad›¤›m›z dünyada Türkiye çok önemli ve stratejik
bir konumdad›r. Bu konum, sadece co¤rafi özellik olarak de¤il, do¤u, bat›,
kuzey ve güneyi birleﬂtiren tüm kültürlerin baﬂ merkezi haline gelmesi ile
daha da önem kazanm›ﬂt›r. Bu iyi konumumuz ve gidiﬂat›m›zda da,
devletimizi ve vatandaﬂlar›m›z› her türlü iç ve d›ﬂ yapt›r›m ile aksiyonlardan
koruma amaçl› özgürlük, hak, hukuk ba¤lamlar›ndan dolayl› ve dolays›z
olarak etkileyen tüm mücadeleleri yapmak ve bu mücadelelerde gerekli önlemlerin tamam›n› alarak yürürlü¤e
koydu¤u ve devaml› takipte oldu¤u kanunlar› ç›kar›p geliﬂtirmek devletimizin en önemli mecburiyetlerindendir.
Bu mecburiyetlerden bir tanesi de Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu’dur. Yaz›mda Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu’nun
bir nevi tarihçesini sunarak geçmiﬂten günümüze geliﬂimini ve nas›l sürekli iyileﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› anlataca¤›m.
Kaçakç›l›kla ilgili, Cumhuriyetimizin ilan›ndan dört y›l sonra ilk defa ç›kar›lan 10.12.1927 tarihli 1126 say›l›
Kaçakç›l›¤›n Men'i ve Takibi Hakk›nda Kanun, bu kapsamdaki yürürlü¤e giren ilk kanunumuzdur. Tabii ki o
zaman›n ﬂartlar›nda devletimizin kalk›nma ve ilerleme durumunda devaml› bir iyileﬂtirme sürecinin oluﬂtu¤u
hepimizce malûmdur. 1126 say›l› Kanun yürürlü¤e giriﬂinin üzerinden henüz iki y›l bile geçmeden yerini 15.06.1929
tarihli 1510 say›l› Kaçakç›l›¤›n Men'i ve Takibi Hakk›nda Kanun’a b›rakm›ﬂ, bu 1510 say›l› Kanun ise 07.01.1932
tarihli 1918 say›l› Kaçakç›l›¤›n Men’i ve Takibine Dair Kanun ile yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
Uzun bir süre yürürlükte kalacak olan 1918 say›l› Kanun de¤erlendirilirken, ç›kar›ld›¤› tarihte ülkemizin içinde
bulundu¤u durumun da göz önünde bulundurulmas› gerekmektedir. 1929 y›l›, dönemin iktisat politikalar›n›n
bir anlamda ciddî bir sars›nt› geçirdi¤i ve bir-iki y›l içinde baﬂlayacak temel bir revizyonun ilk belirtilerinin
gözlendi¤i bir u¤rakt›r. Genç Cumhuriyetin ilk y›llar› ekonomik olarak çökmüﬂ bir toplumun tedavi süreci
oldu¤undan, oldukça korumac› bir zihniyetle haz›rlanan ilk iki kanunun ard›ndan bir de büyük ekonomik krizin
yaﬂanm›ﬂ olmas›, 1918 say›l› Kanun’u iyiden iyiye korumac› bir yap›ya büründürmüﬂtür. Lozan Antlaﬂmas›’n›n
gümrük tarifeleri için koydu¤u s›n›rlamalar 1928 y›l› içinde son buluyor, dolay›s›yla 1929’dan itibaren yeni ve
herhâlde daha korumac› bir gümrük tarifesi uygulanmas› imkân dâhiline giriyordu. Ayr›ca, Osmanl› borçlar›n›n
ilk taksitinin ödenmeye baﬂlanaca¤› y›l da 1929 idi. Dolay›s›yla, o y›l dünya ekonomisini sarsacak olan büyük
buhran patlak vermeseydi bile, 1929 y›l›, Türkiye ekonomisi bak›m›ndan bir dönüm noktas› olma özelliklerini
taﬂ›maktayd›. Büyük buhran›n etkileri bu ihtimâli bir kesinlik hâline dönüﬂtürdü. 1930 y›l›ndan itibaren yaklaﬂ›k
on y›l süreyle iktisat politikalar›nda korumac›l›¤›n ve devletçili¤in belirleyici oldu¤u söylenebilir. Dolay›s›yla,
Gümrük Tarifesi Kanunu’nun (1499 sy.) 01.10.1929 tarihinden itibaren uygulanmaya baﬂlanmas› ve gümrük
resimlerinin de art›r›lm›ﬂ olmas› nedeniyle, kaçakç›l›k olaylar›nda da art›ﬂlar görülmüﬂ ve kaçakç›l›k olaylar›
güney s›n›rlar›m›zda büyük boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r. ‹ﬂte, 1918 say›l› Kanun bu ﬂartlarda yürürlü¤e girmiﬂtir. Asl›nda
1932 y›l›nda ç›kar›lan bu kanunun birkaç de¤iﬂiklik ile 2003 y›l›na kadar yürürlükte kalmas› kan›mca o y›ldan
sonra da siyasî ve ekonomik krizlerin süregelmesi ile ba¤lant›l›d›r. Bu tarihsel süreç içerisinde ekonomik anlamda
önemli s›k›nt›lar yaﬂanm›ﬂ, yerli sermayenin güç toplama süreci uzam›ﬂ, yerli üreticilerin korunmas›na yönelik
ihtiyaç bir türlü ortadan kalkmam›ﬂt›r. Ancak, an›lan kanun da bu süreçte hiç tart›ﬂ›lmam›ﬂ de¤ildir. Özellikle
2003 öncesi dönemde fazlaca dillendirilen “ekonomik suça ekonomik ceza” mant›¤›, nihayetinde neredeyse
tüm gümrük personelinin ezbere bildi¤i, 71 y›l yürürlükte kalan, yorum ve içtihatlarla asl›nda daha da kat› hale
gelen 1918 say›l› Kanun’un yerini 4926 say›l› Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu’na b›rakmas› sonucunu do¤urmuﬂtur.
Asl›nda kaçakç›l›k kanunlar›n›n ismi de kanunlar›n genel mant›¤›na yans›m›ﬂt›r. ‹lk üç kanunun ad› “Kaçakç›l›¤›n
Men’i ve Takibi” iken 4926 say›l› Kanun’da “Kaçakç›l›kla Mücadele” ismi tercih edilmiﬂtir.
19.07.2003 tarihli 4926 say›l› Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu gerçekten de tam anlam›yla “ekonomik suça
ekonomik ceza” mant›¤›n›n bir sonucu olarak hapis cezalar›n› çok özel durumlar haricinde ortadan kald›rm›ﬂt›r.
Ancak, kaçakç›l›k fiillerine isabet eden cezalara bak›ld›¤›nda bu kanunun getirdi¤i ekonomik cezalar›n asl›nda
hiç de ekonomik olmad›¤› görülmüﬂ ve kanun bu yönüyle eleﬂtiriler alm›ﬂt›r. Birçok yönüyle 1918 say›l› Kanun’a
göre daha olumlu karﬂ›lanmas›na karﬂ›n 4926 say›l› Kanun ile ilgili eleﬂtiriler sadece bununla da s›n›rl› kalmam›ﬂt›r.
Kanunun genel sistemati¤indeki belli baﬂl› sorunlar özellikle; fiil ve ceza maddelerinin ayr› olmas›, teﬂebbüs
ile ilgili hükümlerdeki karmaﬂa, fer’i faillerin durumuna iliﬂkin yetersizlik, baz› fiillerin cezas›z kalmas› veya yetersiz
ceza konulmas› olmuﬂtur.
AB ile uyum çal›ﬂmalar› kapsam›nda 2006 y›l›nda ç›kar›lan 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu’nun 5. ve 5326 say›l›
Kabahatler Kanunu’nun 3. maddeleri uyar›nca 4926 say›l› Kanun’un suç ve kabahatlere iliﬂkin genel düzenlemelerinin

an›lan kanunlara uyumlu hale getirilmesi gere¤i ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu amaçla yap›lan çal›ﬂmalarda 4926 say›l›
Kanun’un uygulamada tereddüt yaratan hükümleri de gözden geçirilmiﬂ ve madde metinleri sadeleﬂtirilmiﬂ,
5237 ve 5326 say›l› kanunlarda düzenlenmiﬂ bulunan genel hükümler kanun metninden ç›kar›lm›ﬂt›r.
Her geçen gün geliﬂen ve de¤iﬂiklik gösteren dünyam›zda söz konusu kanunlar ve mücadelelerde de geri
kalmamak, geliﬂmek ve ileriye gitmek ad›na yap›lan birçok çal›ﬂma ve tasar›yla ülke olarak kendimizi geliﬂtirmek
zorunday›z. Bu kapsamda, 4926 say›l› Kanun’un da üzerine konularak, 2006 y›l›n›n ikinci yar›s›nda haz›rlanan
5607 say›l› Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu öncesindeki ulaﬂma ﬂans›n› buldu¤um, hükümetimizin özellikle
de¤iﬂimdeki gerekçelerini sundu¤u tasar›y› sizlerle paylaﬂmak isterim:
“TÜRK‹YE BÜYÜK M‹LLET MECL‹S‹ BAﬁKANLI⁄I’NA
Baﬂkanl›¤›n›za arz› Bakanlar Kurulunca 3/7/2006 tarihinde kararlaﬂt›r›lan
“Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu Tasar›s›” ile gerekçesi iliﬂikte gönderilmiﬂtir.
Gere¤ini arz ederim.
Baﬂbakan
Genel Gerekçe
1918 say›l› Kaçakç›l›¤›n Men ve Takibine Dair Kanun, 4926 say›l› Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu ile yürürlükten
kald›r›lm›ﬂt›r. 4926 say›l› Kanun’un yürürlü¤e girdi¤i 19/7/2003 tarihinden sonra, 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu
1/6/2005 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir. 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu’nun 5. maddesinde bu Kanun’un genel
hükümlerinin özel ceza kanunlar› ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakk›nda da uygulanaca¤› düzenlenmiﬂtir.
5252 say›l› Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama ﬁekli Hakk›nda Kanun’un 5349 say›l› Kanun ile de¤iﬂik
geçici 1. maddesinde; “Di¤er kanunlar›n, 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu’nun Birinci Kitab›nda yer alan
düzenlemelere ayk›r› hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli de¤iﬂiklikler yap›l›ncaya ve en geç 31 Aral›k 2006 tarihine
kadar uygulan›r.” hükmü yer almaktad›r.
5237 say›l› Türk Ceza Kanunu’ndan sonra, 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu ile 5326 say›l› Kabahatler
Kanunu 1/6/2005 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir. 5326 say›l› Kabahatler Kanunu’nun 3. maddesinde de, bu
kanunun genel hükümlerinin di¤er kanunlardaki kabahatler hakk›nda da uygulanaca¤› hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
5237 say›l› Türk Ceza Kanunu’nun 5. maddesi ile 5326 say›l› Kabahatler Kanunu’nun 3. maddesi gere¤ince
4926 say›l› Kanun’un suç ve kabahatlere iliﬂkin genel düzenlemelerinin 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu ve 5326
say›l› Kabahatler Kanunu’na uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bu uyum çal›ﬂmalar› s›ras›nda 4926 say›l›
Kanun’un uygulamada tereddüt yaratan hükümleri de gözden geçirilmiﬂ ve madde metinleri sadeleﬂtirilmiﬂ ve
5237 ve 5326 say›l› kanunlarda düzenlenmiﬂ bulunan genel hükümler 4926 say›l› Kanun metninden ç›kar›lm›ﬂt›r.
Öngörülen bu düzenlemeler, 4926 say›l› Kanun’un madde düzeni ve s›ralamas›nda büyük de¤iﬂiklikler gerektirdi¤i
için 4926 say›l› Kanun’un tamam›n› yürürlükten kald›ran bu tasar› haz›rlanm›ﬂt›r.
Madde Gerekçeleri
1. Maddede, kanunun amac› belirtilmiﬂtir.
2. Maddede, kanunda ifade edilen baz› kavramlar›n tan›mlar›na yer verilmiﬂtir.
3. Maddede, 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümleri karﬂ›s›nda, 4926 say›l› Kaçakç›l›kla Mücadele
Kanunu’nda tan›mlanan fiillerin bir k›sm› müeyyidesiz kalaca¤›ndan, söz konusu boﬂlu¤un doldurulmas› amac›yla,
madde hükmünde suç tan›mlar› yeniden yap›lm›ﬂ ve baz› fiiller, 5326 say›l› Kabahatler Kanunu hükümlerine
göre idari para cezas›n› gerektiren kabahat olarak tan›mlanm›ﬂt›r. 4926 say›l› Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu’nun
mevcut sisteminde, suç oluﬂturan fiiller 3. maddede, buna karﬂ›l›k bu fiillerin yapt›r›m› ise 4. maddede
düzenlenmiﬂtir. 3. maddede yap›lan de¤iﬂiklikle, suç veya kabahat oluﬂturan fiillerin yapt›r›m› da ayn› madde
kapsam›nda düzenlenmiﬂtir.
4. Madde, yeni Türk Ceza Kanunu’nun bir suçun nitelikli hâllerine iliﬂkin düzenlemelerine uygun olarak yeniden
düzenlenmiﬂtir.
5. Madde, 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu’nun etkin piﬂmanl›k konusundaki düzenlemelerine uygun olarak tanzim
edilmiﬂtir.
6. Maddede, yolcu beraberinde getirilen kaçak eﬂyaya iliﬂkin özel düzenlemeler yer almaktad›r. Yolcular›n
gümrük mevzuat›na göre beraberlerinde getirme haklar› bulunan eﬂya d›ﬂ›nda bir eﬂyay› getirmeleri hâlinde
eﬂyaya iliﬂkin gümrük vergileri birinci f›krada belirtilen halde iki kat, ikinci f›krada belirtilen halde ise üç kat olarak
tahsil edilecek ve eﬂya, sahibine iade edilecektir. Yolcu beraberindeki eﬂyan›n ticari mahiyette veya ithali veya
ihrac›n›n yasak olmas› hâlinde eﬂya veya fiilin niteli¤ine göre 3. maddede düzenlenen kaçakç›l›k fiillerine iliﬂkin
ceza uygulanacakt›r.
7. Maddede, hukuken geçerli bir mazereti olmad›¤› halde, izinsiz olarak gümrük bölgesine girerek sahile veya

bir baﬂka gemiye yanaﬂan geminin kaptan›, acentesi veya donatan›n›n, kanunda yer alan kaçakç›l›k suçuna
iliﬂkin hükümler uyar›nca cezaland›r›laca¤› belirtilerek deniz taﬂ›tlar›na iliﬂkin özel düzenleme yap›lm›ﬂt›r.
8. Maddede, kaçak eﬂya bulundu¤undan ﬂüphelenilen eﬂya ve araçlar ile kiﬂilerin üzerinde yap›lacak arama
ve el koymalara iliﬂkin hükümlere yer verilmiﬂtir.
9. Maddede, 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesinin dördüncü f›kras›nda yer alan kara,
deniz ve hava ulaﬂ›m araçlar› hakk›nda verilen el koyma kararlar›n›n bu araçlar›n kay›tl› bulundu¤u sicile ﬂerh
verilmek suretiyle icra olunaca¤› yönündeki düzenlemeye uygun olarak kaçak eﬂya naklinde kullan›lan taﬂ›tlara
el konulmas› usulü düzenlenmiﬂtir.
10. Maddede, kaçak ﬂüphesiyle el konulan eﬂya ile 9. maddenin ikinci f›kras› gere¤ince al›konulan taﬂ›t ve
araçlar›n muhafazas› ile ilgili düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r.
11. Maddenin birinci f›kras›nda, yabanc› ülkelerden gelen yasak eﬂyan›n yükleme ve taﬂ›ma belgelerinde
belirtilmesi hâlinde kaçakç›l›k fiilinin oluﬂmayaca¤› ve eﬂyan›n gümrü¤e giriﬂine izin verilmeden geldi¤i yere
veya baﬂka bir ülkeye iade edilece¤i düzenlenmiﬂtir. Yasak eﬂyan›n yükleme ve taﬂ›ma belgelerinde belirtilmemesi
hâlinde 3. madde hükümlerinin uygulanaca¤› aç›kt›r.
11. Maddenin ikinci f›kras›nda, toplum ve çevre sa¤l›¤› yönünden tehlikeli ve zararl› eﬂya ile at›k maddelerin
ülkeye giriﬂlerinin önlenmesi için, müsaderesine veya mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilmeyerek
derhal getirildi¤i ülkeye iade edilmesi öngörülmüﬂtür.
12. Maddede, kanunda tan›mlanan suçlar›n iﬂlenmesinde kullan›lan her türlü araçla ilgili olarak 5237 say›l› Türk
Ceza Kanunu’nda suçla ba¤lant›l› olarak benimsenen müsadere kavram› ile ilgili genel düzenleme ile kaçak
eﬂya taﬂ›mas›nda kullan›lan veya kullan›lmaya teﬂebbüs edilen her türlü taﬂ›ma araçlar›n›n müsaderesi ile ilgili
özel düzenlemeye yer verilmiﬂtir.
13. Maddede, 5326 say›l› Kabahatler Kanunu’nda kabahatle ba¤lant›l› olarak benimsenmiﬂ bulunan mülkiyetin
kamuya geçirilmesi yapt›r›m› ile ilgili hükme yer verilmiﬂtir.
14. Maddede, 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu ile eﬂya müsaderesinin yan› s›ra getirilen kazanç
müsaderesine iliﬂkin esaslar göz önünde bulundurularak, eﬂyan›n kazanç müsaderesine esas olacak kaim
de¤erinin tespiti ile ilgili düzenlemeye yer verilmiﬂtir.
15. Maddede, kanunda tan›mlanan suçlar›n veya kabahatlerin konusunu oluﬂturmas› dolay›s›yla müsadere
veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yapt›r›mlar›n›n uygulanabilece¤i eﬂyan›n sahibine iade edilemeyece¤i hükme
ba¤lanm›ﬂ ve söz konusu eﬂyan›n tasfiyesi ile ilgili usuller düzenlenmiﬂtir.
16. Maddede, kanunda yer alan kabahatlere iliﬂkin idari yapt›r›m karar› vermeye yetkili merci, gümrük komisyonlar›
olarak belirlenmiﬂ; kaçakç›l›k davalar›n›n özel ihtisas› gerektirmesi nedeniyle kaçakç›l›k davalar›na Adalet
Bakanl›¤›’n›n teklifi üzerine Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu taraf›ndan belirlenen mahkemelerce bak›laca¤›
düzenlenmiﬂtir.
17. Maddede, kaçakç›l›k suçlar›nda mahkemelerin iddianamenin bir örne¤ini ilgili gümrük idaresine gönderece¤i
ve gümrük idaresinin baﬂvurusu üzerine davaya kat›lan olarak kabul edilece¤i düzenlenmiﬂtir.
18. Maddenin birinci f›kras›nda, kaçakç›l›¤› önleme, izleme ve araﬂt›rmakla görevli olanlar say›lm›ﬂt›r. Maddenin
ikinci f›kras›nda ise, kaçakç›l›k olaylar›n› bildiren kiﬂilerin güvence alt›na al›narak kaçakç›l›k olaylar›n›n ortaya
ç›kar›lmas›n› kolaylaﬂt›rmak için muhbirlerin kimliklerinin aç›klanmamas› ve bu kiﬂiler hakk›nda tan›k korumaya
iliﬂkin hükümlerin uygulanmas› öngörülmüﬂtür.
19. Maddede, kaçakç›l›k fiillerinin izlenmesine iliﬂkin tutanaklar›n, olay› tam olarak ifade etmesi ve yarg›lama
sürecinde tereddütlere yer b›rakmamas› için hangi bilgileri içerece¤i aç›kça belirtilmiﬂtir.
20. Maddede, gümrük komisyonlar›n›n kimlerden oluﬂaca¤› ve bu komisyonlar›n kuruluﬂ, çal›ﬂma usul ve
esaslar›n›n Gümrük Müsteﬂarl›¤›nca belirlenece¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
21. Maddede, kaçakç›l›k fiillerinin önlenmesi ve izlenmesi çal›ﬂmalar›na iliﬂkin olarak yap›lacak kontrollü teslimat
iﬂlemlerinin Gümrük Müsteﬂarl›¤›, Emniyet Genel Müdürlü¤ü, Jandarma Genel Komutanl›¤› ve Sahil Güvenlik
Komutanl›¤› taraf›ndan yürütülece¤i düzenlenmektedir.
22. Maddede, gümrük bölgesine 4458 say›l› Gümrük Kanunu uyar›nca belirlenen kap› ve yollar›n d›ﬂ›nda giriﬂç›k›ﬂ yap›lmas›n›n yasak oldu¤u belirtilmiﬂ, bu yasa¤a uymayan kiﬂi ve taﬂ›tlar›n durdurulmas› ve aranmas› ile
görevli memurlar›n silâh kullanabilece¤i hâller düzenlenmiﬂtir. Maddede ayr›ca, silâh kullanma yetkisi, keyfî
silâh kullanman›n önüne geçilmesi amac›yla s›n›rland›r›lm›ﬂ ve silâh kullanmalar›ndan dolay› haklar›nda soruﬂturma
ve kovuﬂturma aç›lan memurlara ba¤l› bulunduklar› kurum taraf›ndan avukat sa¤lanmas› zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
23. Madde ile kaçak zann›yla eﬂya yakalanmas› hâlinde muhbir ve el koyanlara ödenecek ikramiyenin esas
ve usulleri düzenlenmiﬂ, ikramiyelerin el koyanlar›n ba¤l› oldu¤u kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenece¤i
belirtilerek ikramiye tutar› olay baz›nda s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.

24. Maddede, kaçakç›l›k olaylar›na iliﬂkin delillerin sa¤l›kl› bir ﬂekilde toplanmas› ve davalar›n daha k›sa sürede
sonuçlanmas›na yard›mc› olunmas› amac›yla Gümrük Müsteﬂarl›¤› bünyesinde kriminal laboratuvarlar›n kurulmas›
öngörülmüﬂtür.
25. Maddede, 4926 say›l› Kanun’un yürürlükten kald›r›lmas› öngörülmektedir.
Geçici 1. Maddede, di¤er mevzuatta, 1918 say›l› Kanun ve 4926 say›l› Kanun’a yap›lan at›flar›n bu kanuna
yap›lm›ﬂ say›laca¤› hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Geçici Maddenin 2. Maddesinde, 4616 say›l› 23 Nisan 1999 tarihine kadar iﬂlenen suçlardan dolay› ﬂartl›
sal›verilmeye, Dava ve Cezalar›n Ertelenmesine Dair Kanun’da suça konu eﬂyaya iliﬂkin bir düzenleme
bulunmad›¤›ndan, maddede ad› geçen kanun uyar›nca davan›n ertelenmesine karar verilmesi hâlinde, deneme
süresinin dolup dolmad›¤›na bak›lmaks›z›n, el konulan eﬂyan›n derhâl tasfiye edilece¤i düzenlenmiﬂtir.
26. Madde, yürürlük maddesidir.
27. Madde, yürütme maddesidir.”
Bu tasar›dan sonra uzlaﬂ›yla karara ba¤lan›larak, Türkiye Büyük Millet Meclisince 21.03.2007 tarihinde kabul
edilen 5607 say›l› Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu Cumhurbaﬂkanl›¤› Makam›nca onaylanmas›n›n ard›ndan,
31.03.2007 tarihli 26479 say›l› Resmî Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂ bulunmaktad›r. Dolay›s›yla
17.07.2003 tarihinde yürürlü¤e giren 4926 say›l› Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
TBMM tarar›ndan kabul edilen 5607 say›l› Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu hükümleri ile 4926 say›l› Kaçakç›l›kla
Mücadele Kanunu hükümleri aras›nda do¤al olarak farkl›l›klar bulunmaktad›r. Meselâ 5607 say›l› Kanun’da,
4926 say›l› Kanun’dan farkl› olarak suç ve kabahat ayr›m›na gidilmiﬂ ve kaçakç›l›k fiilleri kendi aras›nda kaçakç›l›k
suçlar› ve kaçakç›l›k kabahatleri olarak ikiye ayr›lm›ﬂt›r. Söz konusu kanunda kaçakç›l›k suçlar› için hapis cezas›,
kaçakç›l›k kabahatleri içinse idari para cezalar› öngörülerek uygulanmaya sokulmuﬂtur. Bilindi¤i üzere 4926
say›l› Kanun, ekonomik suça ekonomik ceza prensibi ile haz›rland›¤›ndan, ticari hayat›n gereklerine bir nevi
uygun hükümler içermekteydi. 5607 say›l› Kanun’u inceledi¤imizde ise, yeni Kanun’da 1932 tarihli mülga, 1918
say›l› Kaçakç›l›¤›n Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerinde oldu¤u gibi kaçakç›l›k suçlar›nda ayn› zamanda
hürriyeti ba¤lay›c› cezalar öngörülerek uygulanmaya sokulmuﬂtur.
ﬁimdiye kadar sundu¤um hep de¤iﬂen ak›ﬂtan da anlaﬂ›laca¤› üzere, günümüz insan›n›n ve ülkenin
gerek ekonomik gerekse uygulama ﬂartlar›n›n durumunun da her geçen gün de¤iﬂiklik gösterece¤i
aﬂikârd›r. Dolay›s›yla 5607 say›l› Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu'nda da de¤iﬂiklikler olaca¤›n›,
hatta bu konuda Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›'n›n yeni bir mant›kla bu söz konusu de¤iﬂiklikleri
içeren kanun tasar›s› tasla¤›n› ilk önce ilgililerin görüﬂlerine sundu¤u duyumunu alm›ﬂ
bulunmaktay›z.
Bu tasar› tasla¤›nda sunulan birkaç görüﬂü sizlerle paylaﬂmay› faydal› görüyorum.
Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu'nda yer alan kabahat fiillerinden baz›lar› ve benzerleri ayn›
zamanda 4458 say›l› Gümrük Kanunu'nda da kabahat olarak düzenlenmiﬂ ve ayr› cezalar
öngörüldü¤ü için bu paylaﬂ›mda yeni bir düzenleme oluﬂturulmas› söz konusu olmuﬂtur. Gümrük
Kanunu'nda idari para cezas› verilebilmesi için bu kabahat fiillerinin taksirle iﬂlenmesi yeterli görülmüﬂtür. Fakat
5607 say›l› Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu'ndaki kabahat fiillerinin ise kasten iﬂlenebilece¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Gümrük idareleri, fiilin Gümrük Kanunu'nda da yer almas› hâlinde, hem bu kanun hükümleri uyar›nca idari para
cezas› verip hem de fiilin kas›tla iﬂlenip iﬂlenmedi¤i hususunu mahkemelerin takdirine b›rak›yor normal olarak.
Bu durumda dolay›s›yla fiilde kas›t unsuru bulunup bulunmad›¤› yönünden araﬂt›rma yapmaks›z›n konu gümrük
idareleri taraf›ndan Cumhuriyet Baﬂsavc›l›klar›na intikâl ettiriliyor. Do¤al olarak Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu'ndaki
idari para cezalar›n› Cumhuriyet Savc›s›, Gümrük Kanunu'ndaki idari para cezalar›n› ise gümrük idare amirleri
veriyor. ‹tiraz yollar› da buna paralel olarak düzenlenmiﬂ tabi. Yani, ayn› fiil için birden fazla kanunda hüküm
bulunmas›, ayn› fiil için iki ayr› ceza uygulanmas›na ve iki ayr› dava aç›lmas›na, gümrük idarelerinin yan› s›ra
yarg›n›n yükünün de artmas›na neden oluyor görüﬂü fazlaca gündemdedir. Bir de hem yükümlüye hem de
gümrük müﬂavirine ayn› ceza kararlar› tebli¤ edildi¤i durumlar oldu¤unu camiam›z içinden de ço¤umuzun
haberdar oldu¤unu biliyoruz. Bu ﬂekilde ceza kararlar›n›n ulaﬂt›¤› ve iç yap›s›n›n okundu¤u durumlarda tam
bir karmaﬂa ortam› oluﬂmas› normaldir. Ayr›ca günümüz ekonomik ﬂartlar›na ve de iktisadi geliﬂmelerine uymakta
olan ekonomik suça ekonomik ceza mantalitesinin yönünü do¤ru tarafa döndürüyor.
Sonuç olarak, günümüzün ﬂartlar›na ve Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaﬂlar›na daha uygun bir hâle getirilmesi
beklenen Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan ve gerekçelerinin
bir k›sm›n›n yukar›daki gibi belirtildi¤i taslak tasar›s›ndan sonra TBMM'ne sunularak, daha yeni bir mant›kla
düzenlenen tasar› ile konu baﬂl›¤›ndaki ‘Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu’nun Geçmiﬂten Günümüze Geliﬂimi’nde
oldu¤u gibi ad›mlar› yeniden at›lm›ﬂt›r...

SYK’DAN HABERLER

Kurum olarak, dünyan›n daha
iyi bir yer olmas›na çal›ﬂ›yor,
do¤a ad›na mümkün oldu¤unca
çok projeye dâhil oluyoruz.
Dünyaya umutla bakarken,
yaﬂanan iki güzel olayla
içimiz ›s›nd›.

SYK Gümrük Müﬂavirli¤i Bursa ﬁubesinde Muhasebe Yetkilisi olarak görev
alan de¤erli arkadaﬂ›m›z Bayram Alemdar ile eﬂinin Zeynep Ela adl› k›zlar›
dünyaya gözlerini açm›ﬂt›r.
‹stanbul Ambarl›'da Tak›m Lideri olarak görev yapan Gürkan Göken arkadaﬂ›m›z
evlenmiﬂtir. Yeni evli çiftimize sa¤l›k ve mutluluk dolu bir ömür diliyoruz.

DAHA AZ ELEKTRON‹K ATIK, DAHA TEM‹Z B‹R DÜNYA
SYK Gümrük Müﬂavirli¤i, y›llar önce arﬂivini dijital ortama taﬂ›yarak baﬂlatt›¤› çevre dostu faaliyetlerini, geçti¤imiz
y›l dâhil oldu¤u iki projeyle sürdürüyor.
Gelece¤e daha iyi ve yaﬂanabilir bir dünya b›rakmak politikam›z kapsam›nda, at›klar›m›z›n do¤ru bertaraf›na iliﬂkin
çal›ﬂmalar›m›zla 72 kg. elektronik at›k biriktirerek, bu at›klar›, EAG Geri Dönüﬂüm kurumuna ilettik. “E-at›k Geri
Dönüﬂüm Projesi”ne kat›l›m›m›z nedeniyle EAG, TEMA Vakf› arac›l›¤›yla, ad›m›za dokuz adet meﬂe tohumu
dikilmesine arac› olmuﬂtur.
Elektronik at›k geri dönüﬂümü kadar önemli bir di¤er husus da, akü ve pil geri dönüﬂümüdür. Zira hacmen
ka¤›t, cam vb., materyaller kadar hacimli olmasalar bile içerdi¤i insan sa¤l›¤›na zararl› a¤›r metaller dolay›s›yla
do¤aya, insana ve hayvanlara direkt olarak zararlar› bulunmaktad›r.
Örne¤in bir kalem pil, uygun ﬂekilde bertaraf edilmedi¤i takdirde c›va, kurﬂun, kadmiyum gibi zararl› maddeler
topra¤a ve suya kar›ﬂarak yaklaﬂ›k 4 metrekare topra¤› üretim yap›lamayacak hâle getiriyor. Do¤ada yok olma
süresi ise 5-15 y›l aral›¤›nda.
2011 Nisan ay›ndan bu yana SYK ‹stanbul Merkez Ofisimiz ile ‹zmir
ve Bursa ﬁubelerimizde baﬂlatt›¤›m›z oluﬂum sayesinde pil at›klar›n› toplayarak
yüzlerce metrekare topra¤› zehirlenmekten kurtard›k.
‹stanbul Merkez Ofisimiz 736 metrekare, ‹zmir ﬁubemiz 100 metrekare
ve Bursa ﬁubemiz 500 metrekare topra¤› kurtaracak kadar at›k pil
biriktirdi.
‹çinde bulundu¤umuz yüzy›l›n bir gere¤i olarak her kiﬂi ve kurumun,
bu tarz projelere destek vermesi, kendisinden sonraki nesillere yaﬂanabilir
bir dünya b›rakmak için çabalamas› gerekti¤ine yürekten inan›yoruz.

