
TURK TtCARET KANUNU BLE BAZIKANUN VE KANUN HUKMUNDE 
KARARNAMELERDE ©EGII^iKLiK YAPILMASINA DAIR 

KANUN TASARISITASLAGI

MADDE I" 13/1/2011 tariMi ve 6102 sayili Tiirk Ticaret Kanununim 64 iincu 
maddesinin iigiincu fikrasimn son ciimlesinden sonra gelmek uzere, “Giimruk ve Ticaret 
Bakanligi, pay defterinin ve genel kuml toplanti ve miizakere defterinin elektronik ortamda 
tutulmasim zonmlu kilabilir. Sennaye Piyasasi Kanunu hukumleii saklidir.” ciimlesi 
eklemni§tir.

MADDE 2-6102 sayili Kanunun 151 inci maddesinin birinci fikrasimn (d) bendinde 
yer alan “verilen oylann ii9te ikisinin 90gunluguyla” ibareleri “kayitli turn ortaklarm ii9te 
ikisinin karanyla” §eklinde, 399 uncu maddesinin altmci fikrasmm birinci ciimlesinde yer 
alan “dordiincu ayma” ibaresi “be§inci aym sonuna” §eklinde, 409 uncu madHpisinin birinci 
fikrasmm ikinci cumlesinde yer alan “u9” ibaresi “be§” §eklinde, 617 nci maddesinin birinci 
fikrasmm ikinci cumlesinde ge9en “119” ibaresi “be§” §eklinde, 1530 uncu maddesinin be§inci 
fikrasmm son cumlesinde yer alan “veya bor9lunun” ibareleri “ve bor9lunun” §eklinde 
degi§tirilmi§tir.

MADDE 3- 6102 sayih Kanunun 163 iincu maddesinin birinci fikrasimn sonuna “153 
uncii maddenin ikinci fikrasi, boliinme i§lemlerinde de kiyasen uygulamr.” ciimlesi ile 173 
iincii maddesine a§agidaki fikra eklenmi§tir.

“(4) Devralan sermaye §irketleii, boliinen sermaye §irketinin biitiin paylarma sahipse, 
171 inci maddedeki yukiimMuk yerine getirilmek §artiyla, boliinme sozle§mesi bdliinen §irket 
genel kurulunun onayma sunulmayabilir.”

MADDE 4- 6102 sayih Kanunun 195 inci maddesinin;
a) Birinci fikrasmm son ciimlesi “Bir ticaret §irketinin en az iki ticaret §irketinde 

dogrudan veya dolayli olarak hakimiyet saglamasi ve hakim veya bagh §irketlerden en az 
birinin merkezinin Tiirkiye’de olmasi halinde, bu §irketler haldonda Kanundaki sirkefler 
topluluguna ili§kin hiikiimler uygulamr.” §eklinde,

b) Be§inci fikrasmda yer alan “§irketler toplulugunun hakimim'n  ̂ merkezi veya 
yerle§im yen yurt i9inde veya di§mda b u lu n ^  bir te§ebbiis olmasi halinde de” ibaresi 
“Ticaret §irketi ohnayan ve merkezi veya yerle§im yen yurt i9inde ya da di§mda bulunan bir

, te§ebbiisiin, merkezi yurt i9inde olan en az ii9 ticaret §irketinde hakimiyet saglamasi halinde, 
te§ebbiis ile bagh §irketler hakkmda da” §eklinde,

degi§tiiilmi§tir.

MADDE 5-6102 sayih Kanunun 342 nci maddesinin birinci fikrasmdan sonra gelmek 
iizere a§agidaki fikra eklenmi§ ve meveut ikinci fikra buna gore teselsul ettirilmi§; 343 uncii 
maddesinin i]^c i  ciimlesi a§agidaki §ekilde degi§tuilmi§tir.

“(2) Ozel kanunlar uyarmca iizerinde irtifak hakki tesis edilen ta§inmazlar ile §irket 
ortagi veya ii9iincu ki§iye ait olmakla birlikte daha once §irket tarafind^ knllamlan kredi 
nedeniyle teminat qlar^  gosterilen ve uzerinde ipotek tesis edilen ta§inmazlar jirkete sermaye 
olarak konulabilir. ipotekli ta§mmazm sermaye olarak konulabilmesi i9in ipotek alaraklisinm 
yazih muvafakati aranir.”

“Degerleme raporunda, uygulanan degerleme yonteminin somut olaym ozellikleri 
bakimmdan herkes i9in en adil ve uygun seqim oldugu; ozel kanunlar uyarmca iizerinde 
irtiM; hakki tesis echlen ta§mmazlarui ayni sermaye olarak konuhnasi durumunda, irtifak 
nedeniyle ortaya 9ikan deger farkhhklan; sermaye olarak konulan alacaklarm ger9eMginin, 
ge9erliliginin ve 342 nci maddeye uygunlugunun belirlendigi, tahsil edilebilirlikleri ile tarn 
degerleri ayni olarak konulan her varlik kar§ihgmda tahsis edihnesi gereken pay miktan ile 
Tiirk lirasi kar§ihgi, tatmin edici gerek9elerle ve hesap verme ilkesinin icaplarma gore 
a9iklanir.”
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MADDE 6- 6102 sayili Kanunun 375 inci maddesinin birinci filcrasmin (d) bendi 
a§agidaki §ekilde degi§tirilmi§tir.

“d) 371 inci maddenin yedinci fikrasi uyarmca simrli yetki verilenler ile bir §ubenin 
i§leriyle ilgili olarak temsile yetkili kilmanlar hang, mudurlerin ve aym i§leve sahip imza 
yetkisini haiz bulunanlann atanmalan ve gorevden alinmalan.”

MADDE 7-6102 sayili Kanunun 456 nci maddesinin birinci fikrflsinin ikinci ciimlesi 
agagidaki §ekilde degi§tirilmi§tir.

“Sermayenin yiizde be§inden azmm 6denmemi§ olmasi sermaye artmmmi 
engellemez.”

MADDE 8- 6102 sayili Kanunun 462 nci maddesinin ufimcii fikrasi a§agidaki sekilde 
degi§tirilmi§tir.

“(3) Bilan9oda sermayeye eklenmesine mevzuatm izin verdigi fonlarm bulunmasi 
halinde, sermaye taahhiit edilmesi yoluyla sermaye artinmi yapilabilmesi ifin, aym yiimanHa 
ve aym oranda fonlarm da sermayeye ddn^turiilmesi zorunludur. Bu §ekilde yapilacak 
sermaye artmmlarmda, fon miktan taahhiit edilen miktardan az ise, fonun tamami sermayeye 
d6nu§turiilur. Ancak; §irkette oy hakkma haiz biitiin pay sahiplerinin sermaye artinmim  
ili|kin genel kumlda oybirligi ile alacaklan bir kararla, fonun kuUamlmasma ili§kin bu 
kurallara tabi olunmaksizm da taahhiit yoluyla sermaye artinlabilir. Artinm  genel kurul veya 
yonetim kurulu kararmm ve esas sozle§menin ilgili maddelerinin degi§ik §eklinin tescili ile 
kesinle§ir. Tescil ile o anda mevcut pay sahipleri mevcut paylarmm sermayeye oramna gore 
bedelsiz paylan kendiliginden iktisap ederler. Bedelsiz paylar iizerindeki hak kaldmlamaz ve 
simrlandinlamaz; bu haktan vazge9ilemez.”

MADDE 9- 6102 sayili Kanunun 490 mci maddesinin;
a) Birinci fikrasmda gc9en “paylar” ibaresinden soma gelmek iizere “veya 

senetleri” ibaresi eklenmi§tir.
b) Ikinci fikrasmdan soma gelmek iizere a§agidaki fikra eklenmi§tir.
“(3) Pay senedi bastinhnamig nama yazili paym devri ve devir borcunu doguran

i§lemler yazili §ekilde yapihr ve taraflarm imzalan noterce onaylann.”

pay

M ^ D E  10- 6102 sayili Kanunim 562 nci maddesinin birinci fikrasma a§agidaki bent
eklenmi§tir.

“g) 409 uncu maddesi ile 617 nci maddesinde ongdriilen siirelerde olagan genel kurulu 
toplanhya 9agmnayan anonim §irket yonetim kurulu iiyeleri ile limited §irket miidiirleri,”

MADDE 11- 6102 sayili Kanumm 621 inci maddesinin birinci fikrasinm birinci 
ciimlesi a§agi(yd §ekilde degi§tirilmi§tir.

“A§agidaki genel kunil kararlan, §irketteki toplam oylarm en az ii9te tkisinin ve oy 
hakki bulunan esas sermayenin salt 90gunlugunun bir arada b^umnasi halinde almabilir;”

MADDE 12- 6102 sayili Kanunun 428 inci maddesi, 430 uncu maddesi ve 431 inci 
maddesi yuriirlukten kaldinhni§tir.

MADDE 13- 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayili Tarun Uriinleri Lisansh Depoculuk 
Kanununun; 4 iincu maddesinin U9uncii fikrasi yii^liikten  kaldinlmi§, 8 inci maddesinin 
birinci fikrasi a§agidaki §ekilde degi§itirilmi§, be§inci fikrasma a§agidaki ciimle eklenmi§, 13 
iincii maddesinin birinci fikrasmdaki “iki” ibareSi “u9” §eklinde degi§tirilmi§tir.

“Kurulu§ izni alan §irket tarafindan, kmulu§ tescilinin Tiirkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde ilan edilmesini takiben en ge9 iki yil i9inde lisans aimak iizere Bakanliga 
ba§vuruda bulunulm. Bu siire, gerektiginde Bakanlik tarafindan en fazla bir yil uzatilabilir. 
Kurulu§ i ^  alan §irkete ancak bu Kanunun ongdrdiigu §artlan ta§idigmm tespiti halinde 
lisans verilir. Siiresi i9inde Bakanliga ba§vurmayan veya ba§vurusunun sonucunda kendisine 
lisans verilmesi uygun gdriilmeyenler ile kurulu§ta aramlan §artlan kaybedenleiin lisans alma 
halto  dii§er. Lisans alma hakki dii§en §irketlerin, bu hususun kendilerine teblig edildigi 
tarihten itibaren en geg ug ay i9inde esas s6zle§medeki ticaret imvam ile ama9 ve faaliyet 
konularmi lisansh depoculuk faaliyetini kapsamayacak §ekilde degi§tirmeleri ya da tasfiye
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karan alarak ticaret sicili mudurlugiine tescil ettiraieleri zorunludtir. §irket ancak lisans 
aldiktan sonra uriin kabul edebilir ve uriin senedi diizenleyebilir. Kurulu? izni almayan, lisans 
alma hakki dii§en veya lisansi iptal edilenler lisaosli depo veya lisansli depo i§letmesi 
izlenimini verecek hifbir isim, unvan, i§aret ve benzerlermi Imllanamazlar.”

“Lisansli depo i§letmeleri kendi depolanna konulacak iirunler i<}m yetkili 
smiflandmcilik hizmeti veremez.”

MADDE 14- 5300 sayili Kanunun 20 nci maddesi, madde ba§ligi ile birlikte a§agidaki 
§ekilde degi§tirilmi§tir.

“Uriinlerm kan§tinlmasi ve kalite farkliliklan
Madde 20- (1) Aym bitki turu, simf ve dereeesinde olan tanm  uriinleri kan§tmlarak 

depolanabilir. Urunlerin kan§tmlmasma ili§kin usul ve esaslar Bakanlik9a belirlenir.
(2) Kan§tmlarak depolanan uriinun mudiye tesliminde uygulanacak prim ve indirim 

tarifesi ve bu tarifede yapilacak degi§iklikler, borsamn g6rii§u almarak lisansli depo 
i§letmesince hazirlamr ve B^anlikga onaylanir.

(3) Kan§tinlarak depolanan urunlerin mudiye tesliminde uygulanaeak kiiterler ile 
depolama ko§ullarma bagli olmaksizm dogasi geregi kalite kaybina ugrayabilecek uriinler i9in 
olu§abileeek kalite kayiplanna ili§kin degerler, prim ve indirim tarifesinde belirlenir.

(4) Depolama ko§ullarma bagli olrhaksizm uriiniin dogasi geregi ortaya pikan kalite 
kayiplanna ili§kin degerler ipeiisindeki kalite kayiplarmdan lisansli depo i§letmesi sorumlu 
olmaz.

(5) Prim ve indirim tarifesinde belirlenen kriterlerin di§mda kalan uriinler ile bozulan, 
zayi olan, nitelik kaybma ugrayan ya da fire miktan fire tarifesinde belirlenen smirlan a§an 
lirMer ipin sigorta kapsammda kar§ilanmayan zararlarm tazminine ili§kin usul ve esaslar 
yonetmelikle belirlenir.”

MADDE 15- 5300 sayili Kanunun 24 iincii maddesinin birinci Okrasinda yer alan 
“mudiler ile yapacagi s6zle§mede” ibaresi “ikincil duzenlemelerinde” §eklinde 
degi§tirilmi§tir.

MADDE 16- 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayili Perakende Ticaretin Diizenlenmesi 
Hakkmda Kanunun 2 nci maddesinde gepen “Hizmet sektorunde faaliyet gosteren” ibareleri 
“Perakende” olarak degi§tirilmi§tir.

MADDE 17- 6585 sayili Kanunun 5 inci maddesinin madde ba§bgi ile yedinci fikrasi 
a§agidaki §ekilde degi§tirilmi§, maddeye sekizinci fikra eklenmi§ ve diger fikra buna gore 
teselsiil ettirilmi§tir.

“Ruhsatlandirma”
“(7) Buyuk§ehirlerde, ali§veri§ merkezi projeleri ile i9inde ali§veii§ merkeziyle birlikte 

ba§ka yapilar da bulunan projeler i9in yapi ruhsati ve yapi kullanma izin belgesi veimeye 
buyiik§eMr belediyeleri yetkilidir.”

“(8) Ali§veri§ merkezi projesi i9in yapi ruhsati veiilirken list meslek kurulu§lanmn 
gdru§u almir. Bu kunilu§lar g6ru§lerini on be§ i§ giinii i9inde bildirir.”

MADDE 18- 6585 sayih Kanunun 13 iincu maddesi madde ba§ligi ile birlikte 
a§agidaki §ekilde degi§tirilmi§tir.

“^ah§ma gun ve saatleri
MADDE 13 -  (1) Meslege, mevsime ve turizme dzgu §artlar ve benzeri hususlar 

gozetilerek perakende i§letmelerin bir kismimn veya tamamimn 9ah§ma giin ve saatleri, 
meslek kurulu§lanmn mu§terek teklifi iizerine yetkili idarenin g6ru§u alinmak suretiyle vali 
tarafindan belirlenebilir. Vali, bu belirlemeyi dogrudan meslek kurulu§lanmn ve yetkili 
idarenin g6ru§lerini alarak da yapabilir. Esnaf ve sanatkar i§letmeleri i9in belirleme 
yapilirken, meslek kurulu§unca ilgili esnaf ve sanatkar odasimn goru§u alimr.

(2) list meslek kurulu§lamun mii§terek teklifi tizerine, ya da bunlann dogrudan 
gdru§ileri almmak suretiyle, faaliyet kollarma gore perakende i§letmelerin 9ali§ma giin ve 
saatlerinin bolge veya ulke diizeyinde belirlenmesine Bakanlik yetkilidir.

(3) Ali§veri§ merkezi ipindekiler harip olmak iizere umuma a9ik istirahat ve eglence 
yerlerinin 9ah§ma giin ve saatlerinin belirlenmesine ili§kin mevzuat hukiimleri saklidu*.”
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MADDE 19- 6585 sayili Kanumm 15 inci maddesinin birinci fikrasmda 
“Yilda” ibaresi “Dd yilda” olarak degi§tirilmi§tir.

MADDE 20- 6585 sayili Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fikrasi a§agidaki sekilde 
degi§tirilmi§tir.

“(2) Yetkili idareler, Bakanligm talebi lizerine perakende i§letmeler nezdinde on 
inceleme mahiyetinde denetim yapmaMa gorevlidir.”

MADDE 21- 6585 sayili Kanunun 18 inci maddesinin birinci Akrasinin (h) bendi ile 
dordiincii fikrasi a§agidaki §elalde degi§tirilmi§tir.

“h) Bu Kanun 9er9evesinde Bakanlik9a alman tedbirlere ve ikincil diizenlemelerle 
belirlenen standartlar ile usul ve esaslara uymayanlara, denetimle gorevlendirilen personelce 
istenilen bilgi ve belgeleri vermeyenlere veya eksik verenlere ya da denetimle gorevlendirilen 
personelin gorevlerini yapmalanm engelleyenlere iki bin Tiirk lirasi,”

“(4) Bu maddede ongoriilen i d ^  para cezalanm uygulama yetkisi Bakanliga aittir. Bu 
yetki, I9 Ticaret Genel Muduriine devredilebilir.”

ge9en

MADDE 22- 6585 sayili Kanunun ge9id 1 inci maddesinin;
a) Dordiincii fikrasmdaki “tarihi itibanyla yapi ruhsati almi§ olmakla birlikte i§yeri 

a9ma ve 9ali§ma ruhsati almami§ olan” ibaresi “tarihten once yapi ruhsati ba§vurusu yapilan” 
§eklinde,

b) Yedinci fikrasmdaki “i§yeii a9ma ve 9ali§ma ruhsati almi§” ibaresi “faaliyete 
ge9mi§” §eklinde ve “bir” ibaresi “iki” §eklinde,

c) Sekizinci ve dokuzuncu fikralarmdaki “sati§ alanlan” ibaresi “i§yerleri” §eklinde,
9) Onuncu fikrasmdaki “magazalarda” ibaresi “magazalar ile bayi ve dzel v e ^ li  

i§letmelerde” §eklinde ve “bir” ibaresi “iki” §ieklinde, 
degi§tirilmi§tir.

MADDE 23- 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayili Tanm Sati§ Kooperatif ve Birlikleri 
Hakkmda Kanunun ge9ici 5 inci maddenin birinci fikrasmdaki “ve tahsil kabiliyeti kalmamis 
bulunan” ibaresi madde metninden 9ikanhm§tir.

MADDE 24 -  21/6/2005 tarihli ve 5362 sayili Esnaf ve Sanatkarlar Meslek 
Kurulu§lan Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fikrasi a§agidaki §ekilde degi§tirilmi§tir.

"Odalax, bu maddenin birinci fikrasmda belirtilen sebeplerle Bakanligm a9acagi dava 
iizerme yetkili asliye hukuk mahkemesi karanyla fesih olunur. Birinci fikrflTun (a) ve (d) 
bendinde belirtilen sebeplerle a9ilan fesih davalan, davanm a9il(hgi tarihteki Bakanlik e-esnaf 
ve sanatkar veri tabanmda yer alan oda iiye sayisi esas almarak sonu9landinlir.”

MADDE 25- 5362 sayili Kanunuii 75 inci maddcsindcn sonra gelmek tizerc asagidaki 
madde eklenmi§tir.

“Bakanlik e-esnaf ve sanatkar veri tabam
Madde 75/A- Bakanlik, esnaf ve sanatkarlar meslek kurulu§larmm turn i§lem ve 

hizmetleriyle ilgili muhasebe, bilgi, veri, kayit ve belgelerin Bakanlik e-esnaf ve sanatkSr veri 
tabanmda tutulmasmi, girihnesini ve alinmasmi esnaf ve sanatkMar meslek kurulu§larmdan 
ve uyelerinden istemeye yetkilidir.

Bu madde kapsammda verilerin girilmesi, toplanmasi, paylajihnasi, giincellenmesi, 
yaymlanmasi ve diger uygulamalarma ili§kin usul ve esaslar Bakanlik9a belirlenir.”

MADDE 26 -  5362 sayili Kanuna a§agidaki ge9ici madde eklenmi§tir.
“Ge9ici Madde 14 - Bu maddenin yururliige girmesinden once, Cumhuriyet savcilan 

tarafindan esnaf ve sanatkMar odalarinm feshi i9in a9ilmi§ olan davalarda, Bakanlik 
kendiliginden taraf sifatmi kazanir.”

MADDE 27- 10/7/1953 tarihli ve 6136 sajnli Ate§li Silahlar ve Bi9aklar ile Diger 
Aletler Hakkmda Kanunun 7 nci maddesinin birinci fikrasimn (4) nUmarali bendinin (B) alt 
bendine a§agidaki (f) alt bendi, ek 8 inci maddesinin birinci i^asm a  “9ar§i ve mahalle
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bek9ilerme,” ibaresinden sonra gelmek uzere “Giimruk ve Ticaret Bakanliginca temin edilen 
tabanca ve menniler, Giimruk ve Tiearet Bakanligimn merkez ve ta§ra te§kilatmda silah 
ta§ima yetkisini haiz personele,”, ek 9 uncu maddesine “tefti§ kurulu ba§kam” ibaresinden 
sonra gelmek uzere “Giimruk ve Ticaret Bakanligi Giimriikler Muhafaza Genel 
Miidiirliigiinde Genel Miidiir, Genel Mudiir Yardimcisi, Daire Ba§kam, Giimriik ve Ticaret 
Bolge Miidiirii, ” ibareleri eklenmi§tir.

“f) Giimriik ve Ticaret Bakanligi silah ta§imaya yetkili personelinden,”

MADDE 28- 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayili Bazi Kamu Personeline Taym Bedeli 
Verilmesi Hakkmda Kanunun 1 inci maddesinin birinci fikrasinda yer alan, “Giimruk 
Muhafaza merkez ve iller kurulu§undaki muhafaza ve muamele smifi kadrol’anna dahil 
memurlara ve muhafaza te§kilatmda gdrevli gemi adamlarma” ibaresi, “Giimruk ve Ticaret 
Bakanhgi merkez te§kilati Giimrukler Muhafaza Genel Miidiirlugtinde gorevli personel ile 
ta§ra te§kilatmda silah ta§nna yetkisihe sahip personel ve g i im ^  muhafaza hizmetlerini 
yiiriiten personele” §eklinde degi§tirilini§tir.

MADDE 29 -  3/11/1990 tarihh ve 2330 sayih Nakdi Tazminat ve Ayhk Baelanmasi 
Hakkmda Kanunun 2 nci maddesinin birinci fikrasinm (a) bendinin 5) numarali alt bendinde 
yer alan “Giimriik Muhafaza memurlarmi” ibaresi, “Gumriik ve Ticaret Bolge Mudiirliigii ve 
baglanti miidiirliikleri personelini” ibaresi olarak degi§tirilmi§tir.

MADDE 30- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayih Giimruk Kanununun 11 inci 
maddesinin birinci fikrasi a§a^daki §ekilde degi§tirilmi§tir.

“Giimriik i§lemleriyle dogrudan veya dolayli olarak ilgili bulunan kamu kurum ve 
kurulu§lan, ger9ek ve tiizel ki§iler ile tiizel ki§iligi olmayan diger ki§i ve kurulu§lar, 
Bakanligm talebi iizerine giimriik vergilerinin kontrolii amaciyla e§yanm vergilendinne’ 
unsurlarma ili§kin bil^  ve belgeler de dahil ohnak iizere, giimriik i§lemleri ile simrh olmak 
kaydiyla belirlenen siireler i9inde gerekli her tiirlii bilgi, beige ve bunlara ait her tiirlii 
ortamdaki kayitlan, bu kayitlara eri§imi saglamak veya okunabilir hale getinnek i9in gerekli 
tiim bilgi ve §ifreleri tarn ve dogru olarak vermek ve gerekh kolayhgi saglamakla 
yiikiimludiir.”

MADDE 31- 4458 sayih Kanunun 24 iincii maddesinin ii9iincii fikrasmdan 
gelmek iizere a§agidaki fikralar eklenmi§tir.

“4. idial e§yasmm beyan edhen gumriik kiymetinin; aym veya benzer e§ya 
kiymetlerinden, uluslararasi borsa veya piyasa fiyatlarmdan, yetkili distribiitorlerce yapilan 
ithalatlardaki ki^etlerden, Bakanhk9a piyasa bilgilerinden derleherek giimruk idarelerine 
kiymet kontrolii amaciyla bildirilen veri kiymetlerden onemli ol9iide farkli olmasi 

; durumlarmda Kanunun 65 inci maddesinin birinci fikrasina gore i§lem yapiln. Bakanlik, 
kiymet ara§tirmasi yapilacak benzeri durumlan belirlemeye yetkilidir.

5. Talep edilen bilgi ve belgelerin ahci tarafindan giimihk idaresine sunuhnamasi yeya 
giimriik idaresine sunulan bil^  ve belgelerin genel kabul edilmi§ muhasebe ilkeleii ile uyum 
i9inde hazirlanmamasi ya da giimriik i^ e s in e  sunulan bilgi ve belgelere ragmen beyan edilen 
kiymetin ger9ek ve dpgm ^  yansitmadigi sonucuna vanlmasi halinde, giimruk idaresi 25 inci 
maddeye uygun olarak g i im ^  kiymetini belMedikteh sonra ahciya, beyan edilen gumriik 
kiymetinin reddedilme sebebi ile kiymetin belirlenmesinde takip edilen ydntemi bildirir.”

MADDE 32- 4458 sayih Kanunun 52 nci maddesi a§agidaki §ekilde degi§tirilmi§tir.
“Madde 52- 1. Tiirkiye Giimruk Bolgesinde bir yerden diger bir yere transit rejimi 

kapsammda ta§marak van§ giimriik idaresine sunulan serbest dola§unda olmayan e§yaya 41 
ila 50 nci madde hiikiimleri uygulamr.”

MADDE 33- 4458 sayih Kanunun 177 nci maddesinin birinci fikrasinm (1) bendinde 
yer alan “ii9iincii fiikrasmda” ibaresinden sonra gelmek iizere “ve altmci fikrasinm (b) 
bendinde” ibaresi eklenmi§tir.

sonra
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MADDE 34- 4458 sayili Kanunun 178 inci maddesine ikinci fikraHan sonra gelmek 
iizere a§agidaki U9imcu fikra ekleruni§ ve mevcut U9uncu fikra buna gore teselsul ettirilmi§tir.

“E§yanm tasfiyesi amaciyla yapilan ihalelerde, ihalelerin dogrulugunu etkileyecek her 
tttrlu davram§ veya beyanda bulunanlar ile ihalelere ili§kin yukumliiluklerini yerine 
getirmeyenlere fiilin niteligine gore teminatm irat kaydedilmesi, U9 aydan bir yila kadar 
ihalelere almmama yaptmmlan ayn ayn veya birlikte uygulanabilir.”

MADDE 35- 4458 sayili Kanunun 179 uncu maddesinin ikinci fikrasi a§agidaki 
§ekilde degi§tirilmi§tir.

“2. 177 nci maddenin birinci fikrasmin (c), (d), (i), (1) ve (m) bentleri ile ikinci 
fikrasmin (a) bendinde belirtilen e§ya i9in birinci fikra huJanii uygulanmaz.”

MADDE 36- 4458 sayili Kanunun 180 inci maddesine a§agidaki fikra eklenmi§tir.
“6. Bu madde kapsammda emanete alinan tutarlarm iadesi. i9in, sahibine iadesine 

ili§kin mahkeme karanmn kesinle§tigi, digerlerinde ise emanete alindigi tarihten itibaren iki 
yildan sonra yapilan ba§vurular kabul edihnez.”

MADDE 37- 4458 sayili Kanuna 198 inci maddesinden sonra gelmek iizere asagiHaH 
madde eklenmi§tir.

“Madde 198/A -  (1) Bii Kanunun 5/A maddesi uyarmca yetkilendirilmi§ yiikumlu 
statusii tamnan yukiimlulerin gumruk vergileri, tahakkuk tarihini izleyen giinden itibaren ve 
teminat kar§ihgmda bir aya kadar ertelenebilir. Bu durumda vergiler erteleme suresinin 
bitiminden itibaren be§ giin i9erisinde odenir,

(2) Birinci fiJora uyarmca odemesi ertelenen aym yukumliiye ait birden fazla 
beyaimameye ili§kin vergilerin toplu olarak odenecek olmasi halinde, bir aya kadarki erteleme 
siiresi vergilerin tahakkuk tarihinin i9inde bulundugu takvim ayinm bitimine kadar olan 
siiredir.

(3) Odemesi ertelenen ve birinci fikra uyarmca suresi i9erisinde ddenen gumruk 
vergileri ye sair vergiler igin gecikme faizi veya teeil faizi aranmaz, bu Kanunun 207 nei 
maddesinin birinci fikrasi hukiimleri uygulanmaz.

(4) Bu maddede belirtilen vergi odenmesi i9in erteleme kolayhgmdan faydalanma 
ko§ullart, odeme ertelemesi kolay lig i^  askiya alinmasi, geri alinmas  ̂ veya iptali, bu 
kolayliga gunmik idaresince getirilmesi uygun goriilen kisitlamalar ve birinci fikra uyamca 
verilecek teminatm §ekli ve miktan ile bu kolayligm i§leyi§ §ekline ili§kin usul ve esaslar 
Yonetmelikle belirlenir.”

MADDE 38- 4458 sayili Kammim 216 nci maddesi a§agidaki §ekilde degi§tirilmi§tir.
“M ^de  216-1. Gumruk vergileri ile bunlarm odenmelerine bagli olarak tahsil edilmi§ 

gecikme faizinin veya gecikme zammmm geri verilmesinde geri verilecek tutar uzerinden, 
geri vermeye konu fazla tahsilatm yukiimliiden kaynaklanmasi durumunda geri verme 
ba§vurusunun yapildigi tarihten, diger durumlarda ise tahsilat tarihinden geri verme karanmn 
yukumluye teblig edildigi tarihe kadar ge9en sure i9in, aym donemde 6183 sayili Kanuna gore 
belirlenen tecil faizi oramnda hesaplanan faiz odenir.

2. Geri verme ba§vurularmda, g iim ^  idaresine banka hesap numarasmm bildirilmesi 
zorunludur. Banka hesap numarasi bildirilmemi§ ise, banka hesap numarasmm idareye 
bildirilecegi tarihe kadar ge9ecek siire i9in faiz i§lemez.”

MADDE 39- 4458 sayili Kanunun 223 iincii maddesi asagidaki §ekilde 
degi§tirilmi§tir.

"Bakanlik merkez ve yurtdi§i ile ta§ra te§kilatmda resmi kiyafet giyecek personel, 
resmi kiyafetlerin ve bunlara takilacak kokart, isim plaketleri ve diger i§aretlerin §ekli ile 
yaptigi i§in mahiyeti geregi sivil olarak 9ah§masi gereken personel yonetmelikle belirlenir."

MADDE 40- 4458 sayili Kanuna 230 uncu maddeden sonra gelmek iizere asagidaH 
maddeler eklenmi§tir.

“Madde 230/A- 1. Mii§avirler ve gumruk mii§avir yarduncilan, gorevleri sirasmda 
veya gorevleri sebebiyle i§ledikleri su9lardan dolayi fiillerinin niteligine gore Turk Ceza 
Kanununun kamu gdrevlilerine ait hukiimleri uyarmca cezalandmlir.
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2. Mu§avirlik mesleginin onunma aykm fiil ve hareketlerde bulvmanlarla gorevlerini 
yapmayan veya kusurlu olarak yapan ya da gorevin gerektirdigi saygi ve giivene uygun 
bifimde davramnayan mu§avirler, gumriik mu§avir yardimcilan ile stajyerler liakkinria 
mu§avirlik hizmetlerinin geregi gibi yiMtuImesi amaciyla, durumun niteligine ve agirlik 
derecesine gore a§agida tammlanan disiplin cezalan verilir.

a) Uyanna; meslegin icrasmda daha dikkatli davranilniasi gerektiginin yazi ile 
bildirilmesidir.

b) Kmama; gorevinde ve davram§inda kusurlu sayildigimn yazi ile bildirilmesidir.
c) Ge9ici olarak mesleki faaliyetten alikoyma; mesleki sifati sakli kalmak kaydiyla alti 

aydan az, bir yildan 90k olniamak iizere mesleki faaliyetten alikoymadir.
9) Meslekten 9ikarma; meslek izin/yetki belgesinin veya gumruk mii§avir yardunciligi 

kimliginin geii almarak, meslegi icra etmesine izin verilmemesi ve sicil kaydmm silinmesidir.
3. Gumriiklerde uy^anan  mevzuat hukumlermin ve Bakanlik tarafindan belirlenen 

usul ve esaslarm yerine getirilmesinde gerekli ozeni gostermemek uyarma cezasma tabidir.
4. Kmama cezasuu gerektiren fiil ve halier §unlardu-:
a) Mesleki konularda yapilacak s6zle§me hukumlerine liayet etmemek,
b) Meslegi icabi bihnesi gereken durumlarda yanh§ veya yamltici beyanda bulunmak,
c) Gorev sirasmda kamu gorevlilerine sozlu saldmda bulunmak,
9) Ba§ka bir meslek mensubu ile s6zle§mesi bulunan mu§terilere, bilerek i§ onermek 

ve diger meslek mensubu hakkmda olumsuz yorumlarda bulunmak,
d) Kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakkmda ger9ekdi§i veya yamltiei a9iklamalarda

bulunmak.
e) KuUamci/eri§im kodu ve §ifresini maiyetinde 9ali§an mii§avir yarduncisi ve 

stajyerlere kullandumak,
f) Giimruk niu§avirligi §irketinde ortakligi varken aym §ekilde kurulmu§ ikinci bir 

gumruk mu§avirligi §irketine o rt^  olmak,
g) Uyarma cezasmi gerektiren fiilin, cezanm verildigi tarihten itibaren iki yil minde 

tekrar i§lenmesi.
5. Ge9ici olarak mesleki faaliyetten alikoyma cezasmi gerektiren fiil ve halier

sunlardir:
a) Meslek mensubu olmayanlar ile gumruk mu§avirligi mesleginin icra edilmesini 

saglayacak i§birligi ve ortak 9ali§ma ortami olu§turmak,
b) Gerekh tedbirleri almayarak kullamci/eri§im kodu ve §ifi-esinin U9iincu ki§iler 

tarafindan kullamlmasim saglamak,
c) Gorev sirasmda kamu gorevlilerine fiili saldmda bulimmak,
9) Gumruk mu§aviri ve mu§avir yarchmcisi olmayan §ahislan giiinruk mu§avirligi 

§irketine o rl^  yapmak,
d) Dolayli temsilci sifatiyla, meslek mensubu olmayan ger9ek ve tiizel ki§ilere tabi ve 

onlann i§ yerlerine bagh olarak a9ik veya gizli hizmet akdi ile 9ali§mak,
e) Kmama cezasmi geretoen  fiilin, cezanm verildigi tau ten  itibaren iki yil i9inde 

tekrar i§lenmesi.
6. Meslekten 9ikarma cezasim gerektiren fiil ve halier sunlardir;
a) Yedi yilhk d6nem ,i9ihde iki defa gc9ici olarak mesleki faaliyetten alikoyma cezasi 

ile cezalandmldiktan sonra bu cezayi gerektiren fiili yeniden i§lemek,
b) Izin belgesini, kullamci/eri§im kodu ve §ifiesini bir ba§kasma kiraya vermek veya 

izin belgesini, kullamci/eri§im kodu ve §ifi*esini devamh veya gc9ici olarak u9uncu ki§ilere 
kullandirmak.

c) Ba§ka gumruk mu§avirlerinin ad, unvan ve §ifrelerini kullanarak beyanname
diizenlemek.

9) Diger mu§avir ve/veya mii§avir yarduncilan ile Bakanhk merkez ve ta§ra personeli 
hakkmda ilgili kumlu§ilara asilsiz ihbar veya §ikayette bulunmak,

d) Afia ugrami§, ertelemni§, h ii^ iin  a9iklanmasi geriye birakilmi? veya paraya 
9evrilmi§ olsa dahi Kanunun 227 nci maddesinin birinci fiilcrasmm (d) bendinde sayilan 
su9lardan birinden hukiim giymek.

7. Yukanda sayilan ve disiplin cezasi verilmesmi gerektiren fiil ve hallere nitelik ve 
agirliklan itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aym neviden disiplin cezalan verilir.

8. Gumriik mii§avirleri ve gumriik mu§avir yarduncilan, uyarma ve kmama cezalarmm 
verildigi tarihten itibaren be§ jol, gc9ici olarak mesleki faaliyetten alikoyma cezasmm
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verildigi tarihten itibaren on yil ge?tikten sonra BaJcanliga ba§vurarak, verilmi? olan cezalarm 
sicil dosyasmdan silimnesini isteyebilir. Ba§vurular Bakanlik5a degerlendirilerek 
sonuglandmhr. Meslekten fikarma cezalan sicil dosyasmdan silimnez.

9. Disiplin Kumllan, onerilen cezayi kabul veya reddedebilecegi gibi bir alt disiplin 
cezasmm uygulanmasma da karar verebilir.

10. Savunma almmadan disiplin cezasi verilemez. Yetkili disiplin kurulumm on 
giinden az olmamak iizere verdigi siire i9inde savunma yapmayanlar, savunma bakkindan 
vazgegmi? sayilir.

11. Disiplin cezalari, fiilin mevzuat hukumleiine aykinligmm giimruk idarelerince 
tespit edildigi tarihten itibaren U9 yil, her haliikarda fiilin i§lendigi tarihten itibaren be§ yil 
i9inde verihnedigi takdirde zamana§unma ugrar. Aneak, mevzuata aykm  i§lem ve eylemlerin 
aym zamanda bir adli kovu§turma konusu olmasi halinde, bu aykmlik i9in Turk Ceza 
Kanummda ongorulen zamana§mii hukiimlerine gore disiplin cezasi verilir.

12. Uyarma ve kmama cezasi yetkili giimruk ve ticaret bolge mudiini, gc9ici olarak 
mesleki faaliyetten alikoyma cezasi Bakarilik Merkez Disiplin Kurulu, meslekten pikarma 
cezasi Bakanlik Yiiksek Disiplin Kurulu tarafindan verilir.

13. Disiplin cezalan verildigi tarihten itibaren hukiim ifade eder ve derhal uygulamr.
14. Disiplin i§lem ve kararma konu te§kil edecek bir eylemden dolayi aym zamanda 

mahkemesinde dava a9ilmi§ olmasi disiplin soru§tunnasi a9ilmasmi engellemez. Ceza
mahkemesince mahkumiyet karan verilmesi veya verilmemesi halleri, aynca disiplin cezasi 
verihnesini etkilemez.

15. Giimruk Kanununa ve giimruklerde uygulanan mevzuat hukiimlerine aykm
hareketleri t^pit edilen g i im ^  mii§avirleri ve giimriik mii§avir yarduncilarmm izin belgeleri 
giimruk ve ticaret ba§miifetti§leri, giimriik ve ticaret mufetti§leri, giimruk ve ticaret miifettis 
yarduncilan ile giimriik ve ticaret bolge miidiirleri tarafindan gerek gdriilmesi halinde tedbir 
mahiyetinde ge9ici olarak alimr ve giimriiklerde i§ takip etmelerine izin verihnez. Bu durum, 
gerek9esi ile birlikte izin belgesinin almmasim izleyen giin Bakanhga bildirilir. Bu yondeki 
inceleme ve m^tirma ii9 ay i9erisinde tamamlanmadigi takdirde, tedbir kendiliginden kalkar. 
Bu §ekilde izin belgeleri almanlar hakkmda ge^ici mesleki faaliyetten alikoyma cezasi 
verilmesi halinde, tedbir mahiyetinde izin belgelerinin almdigi siire, verilen cezadan mahsup 
edilir. ^

ceza

16. Meslege almma §artlarmdan herhangi birini ta§imadigmm sonradan anlaylmasi 
veya meslegin ifasi snasmda bu §artlardan herhangi birinin kaybedihnesi halinde, mii§avir ve 
mii§avir yardimcihgi izin belgeleri Bakanlik tarafindan iptal edilir.”

“Madde 230/B- 1. Giimriik mii§avirligi ve giimriik mii§avir yarduncihgi smavi 
a9ilmasma ili§kin i§lemler Bakanlik9a yiirutiiliir. Giimriik mii§avirligi ve giimriik mii§avir 
yardimcihgi smavlan Bakanlikpa belirlenen usul ve esaslar 9er9evesinde yapilir. Kanunun 
227 ve 228 inci maddelerinde belirtilen ko§ullan smavm a9ildigi yilba§mda saglami§ olanlar, 
o )al a9ilan giimriik miijavirligi veya giimriik mii§avir yardmciligi smavlanna miiracaat 
edebilirler. Giimriik mii§avirligi ve giimriik mii§avir yardunciligi smavlanna en fazla ii9er kez 
girilebilir.”

MADDE 41- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayili Giimriik Kanununun 231 inci 
maddesine a§agidaki fikralar eklenmi§tir.

“3. Giimriik vergilerine ili§kin idari yaptmm kararlan ve bu kararlara yonelik itirazlar 
haldonda bu Kisun ve On ikinci PGsim hiikiiinleri uygulamr.

4. Idari para cezalan, yiikiimliiye teblig edildigi tarihten itibaren on be§ gun i9inde

5. Miilkiyetinin kamuya ge9irilmesine karar verilen e§yanm giimriik gdzetiminde 
olmamasi veya teslim edihnemesi halinde kaim deger olarak e§yanm giimriiklemni§ degerinin 
kamuya ge9irilmesine karar verilir.

6. Yargi mercileri tarafindan iptal edilen genel teblig ve genelgeler hari9 olmak iizere, 
bir hiikmiin uygulamnasi hususunda giimriik idaresinin genel teblig veya genelgede degi§iklik 
yapmak suretiyle gdrii§ degi§tirmesi veya giimriik idaresi tarafindan yiiktoluye yazili olarak 
hatah izahat verihni§ olmasi halinde bu Kisim hiikiimlerine gore para cezasi ve faiz 
uygulanmaz.”

ddenir.
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MADDE 42- 4458 sayili Kanuimn 234 iincu maddesinin birinci ve U9imcii fikralan 
a§agidaki §ekilde degi§tirilmi§tir.

“1. Serbest dola§ma giri§ rejimi veya kismi muafiyet suretiyle ge9ici ithalat rejimine 
tabi tutulan e§yaya ili§kin olarak yapilan muayene, denetleme veya teslimden sonra kontrol 
sonueunda, alimnasi gereken gtimnik vergilerinin beyana gore hesaplanan giimruk 
vergilerinden fazla olmasi halinde fark giimruk vergilerinin yam sira vergi farkintn U9 kati 
para cezasi almir.”

“3. Yukarida belirtilen aykuiliklarm giimruk idaresince tespit edilmesinden once 
beyan sahibince bildirilmesi durumunda ilgili fikralara gore hesaplanan cezalar yiizde on bes 
oranmda uygulamr.” ^

MADDE 43- Aym Kanumm 235 inci maddesinin birinci fibrasina a§agidaki (e) bendi 
ve ikinci fikrasma a§agidaki (c) bendi eklenmi§; ikinci fikrasmm (a) bendinde yer alan 
“giimriiklemhi? degerinin iki kati” ifadesi “gumriiklemni§ degeri kadar” ve (b) bendinde yer 
alan “giimriiklenmi§ degeri” ifadesi “giimriiklenmi§ degerinin onda biri” olarak ve besinei 
fikrasi a§agidaki §ekilde degi§tirilmi§ ve maddeye a§agidaki altmci ve yedinci fikralar 
eklenmi§tir.

“e) (c) bendinde belirtilen e§yanm, Bakanlik9a belirlenecek siire i9erisinde, ithalinin 
uygun bulunduguna ili§kin beige veya bilginin diizenlenmesi veya ilgili kurum veya kurulus 
tarafindan ger9ekle§tirilen denetimin olu^u  sonu9landigmm bildirilmesi halinde, 241 inci 
maddenin birinci fikrasi uyarmca para cezasi verilir.”

“c) (b) bendinde belirtilen e§yanm, Bakanlik9a belirlenecek siire i9erisinde, ihracmm 
uygun bulunduguna ili§kin beige veya bilginin diizenlenmesi veya ilgili kurum veya kurulus 
tarafindp ger9ekle§tirilen denetimin olumlu sonu9landigmm bildirfimesi halinde 241 inci 
maddenin birinci fil^asi uyarmca para cezasi verilir.”

“5. Tiirkiye Giimriik Bolgesine getirilen ve transit rejimine konu edilen serbest 
dola§mida olmayan e§yanm yapilan kontrolii veya muayenesi sonueunda, beyan edilenden 
belirgin bir §ekilde farkli cinste oldugunun tahlil, teknik inceleme ve ara§tmnaya gerek 
olmaksizm tespiti halinde;

a) Farkli 9ikan e§yanm giimriik vergileri toplammm beyan edilen e§yanm giimriik 
vergileri toplammdan fazla olmasi durumunda farkh 9ikan e§yaya ili§kin giimruk vergilerinin 
iki kati idari para cezasi verilir.

b) Farkh 9ikan e§yanm beyan edilen e§yadan farkli §ekilde, ithalinin lisansa, §arta, 
izne, kismtiya veya belli kurulu§larm verecegi uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olmasi 
durumunda e§yanm giimruklenmi§ degeri kadar para cezasi verilir ”

“6. Birinci ve ikinci fiJkra^ belirtilen aykinliklarm giimriik idaresince tespit 
edilmesinden once beyan sahibince bildirilmesi durumunda bu fikralara gore hesaplanan 
cezalar yiizde on be§ oranmda uygulamr.”

7. 34 tocii maddeye gore yapilan kontroUer kapsammda; deniz ve hava nakil vasitalan 
kaptanlan, pilotlan, hizmetlileri veya miirettebatmm beyanma aykm olarak iizerlerinde, 
e§yasi arasmda veya ta§ima ara9larmda ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen e§ya bulundugu 
t^ tode  beyan sahibine 241 nci maddenin altmci fikrasi hiikmune gore idari para cezasi 
verilir. E§yaya el konulur ve miilkiyetinin kamuya ge9irihnesine karar verilerek, 177 ila 180 
inci madde hiikiimlerine gore tasfiyeye tabi tutulur.

MADDE 44- Aym Kanunun 236 nci maddesinin be§inci fikrasi a§agidaki sekilde 
degistirilinistir.

“5. E§yanm giimriik antrepo rejimine tabi tutulmasma ili§kin beyanmm kontrolu veya 
muayenesi neticesinde antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir §ekilde farkli 
cinste e§ya oldugunun tahlil, teknik inceleme ve ara§tmnaya gerek olmaksizm tespiti halinde;

a) Farkh 9ikan e§yanm giimriik vergileri toplammm beyan edilen e§yamn giimri^ 
vergileri toplammdan fazla olmasi durumunda farkh 9ikan e§yaya ili§kin giimriik vergilerinin 
iki kati idari para cezasi verilir.

b) Farkli 9ikan e§yanm beyan edilen e§yadan farkli §ekilde, ithalinin lisansa, §arta, 
izne, kismtiya veya belli kurulu§larm vereeegi uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olmasi 
durumunda e§yanm giimriiklenmi§ degeri k a ^  para cezasi verilir.”
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MADDE 45- Ayni Kanunun 238 inci maddesinin birinci fikrasimn ikinci ciimlesinden 
sonra gelmek iizere a§agidaki ciimle eklenmi? ve ufimcii cumlesinde yer alan “Bu” ifadesi 
“Her ild durumda” olarak degi§tirilmi§tir.

“Tam muafiyet suretiyle ge9ici olarak ithal edilen ozel kullamma mahsus ta§itlar hari? 
olmak iizere, ge^ici ithalat rejimi kapsammda ithal edilen e§yanm siiresi i9eiisinde giimruk9e 
onaylanmi§ ba§ka bir i§lem veya kullamma tabi tutulmamasi durumunda ithal e§yasmm tahsis 
yeri, tahsis amaci ve giri§ ayniyetine uygun olarak bulundugunun tespiti halinde giimruk 
vergileii tutanmn iki kati para cezasi verilir.”

MADDE 46- 4458 sayih Kanuna a§agidaki ge9ici madde eklenmi§ ve ge9ici 6 nci 
madde yuriirlukten kalduihni§tir.

“Ge9ici Madde 9- 1. Bu Kanunun ge9ici 6 ncTmaddesi uyarmca yapilan giunruk 
mu§avirligi ve giimruk mu§avir yarduncihgi smavlan, Kanunun 230/B maddesi hiikmiine 
gore yapilacak smavlarda gdz Qniine ahmr.

2. Bu Kanunun ge9ici 6 nci maddesi uyarmca verilen disiplin cezalan, Kammun 230/A 
maddesi uyarmca verilecek disiplin cezalarmm uygulanmasmda esas ahmr.

3. Bu Kanunun yiiriirliige gi^esinden  once i§lenen su9lar nedeniyle disiplin cezasi 
onerilen ve Yiiksek Disiplin Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu giindeminde bulunan dosyalar 
3 ay i9inde 4458 sayih Kanunun bu Kanun ile yiiriirlulden kaldmlan ge9ici 6 nci maddesinin 
miilga hiikiimleri geregince karara baglamr. Bu Kanunun yiiriirliige girmesinden once i§lenen 
su9lar hakkmda 4458 sayili Kanunun bu Kanun ile yiiriirliikten kaldmlan ge9ici 6 nci 
maddesinin mulga hiikiimleri geregince i§lem yapilir.”

MADDE 47- 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayih Elektronik Haberle§me Kanununun 2 
nci maddesinin ii9uncii fikrasmda yer alan “Di§i§leri Bakanhgi,” ibaresinden sonra gelmek 
iizere “Giinmik ve Ticaret Bakanhgi,” ibaresi eklenmi§tir.

MADDE 48- 640 sayih Kamm Hiikmiinde Karamamenin 16 nci maddesi a§agidaki 
§ekilde degi§tirilmi§tir.

“MADDE 16- (1) Rehberlik ve Tefiti? Ba§kanhgi; Ba§kan ve Ba§kan Yardimcilan ile 
Giimruk ve Ticaret Miifetti§lerinden olu§ur. Ba§kanm atanmasmda ve Ba§kan Yardimcilarmm 
gdrevlendirihnelerinde fiilen on yildan fazla Giimnik ve Ticaret Miifetti§hgi yapmi§ ohna 
§arti aramr. Ba§kan Yarduncilan, Bakan tarafindan gorevlendirilir.

(2) Rehberlik ve Tefti§ Ba§kanligi, Bakamn emri veya onayi iizerine a§agidaki 
gdrevleri yapar:

a) B^aidik  te§kilati ile Bakanhga bagh ve ilgili kurulu§larm her tiirlii faaliyet ve 
i§lemleriyle ilgili olarak tefti§, inceleme ye soru§turma yapmak.

b) Bakanlik te§kilati ile Bakanligm bagli ve ilgili kurulu§larmm denetimi altmdaki her 
tiirlu ki§i veya kurulu§un hesap, i§lem, faaliyet ve varhklan ile ilgili olarak Bakanhgm gdrev 
ve yetidleri 9er9evesinde tefli§, inceleme ve soru§turma yapmak.

c) Ticari i§letmelerde giimruk ve di§ ticaret mevzuati uygulamalarmi, ticari kayit ve 
belgeleri incelemek, denetlemek, soru§turmak ve sonradan kontrble tabi tutmak.

9) Yetkilendirilmi§ giimriik mu§avirleri ve gumriik mii§avirlerinin her tiirlii faaliyet ve 
i§lemlerini incelemek, denetlemek ve soru§turmak.

d) Bakanliga verilen gorevler 9er9evesinde, tiiketicinin saghk ve giivenligi ile 
ekonpmik pikarlarmi korumak amaciyla inceleme ve soru§turma yapm5c; ticaret §irketlerinin, 
umumi magazalann, lisansh depoculuk tazmin fonunun, lisansli depo i§letmelerinin ve 
i§leticilerinin, yetkili siniflandmcilarm, kooperatif ve fist kurulu§larmm, ya§ sebze ve meyve 
toptanci hatlerinin, ticaret odalan, sanayi odalan, ticaret ve sanayi odalan, denir. ticaret 
odalan, borsalar ve Turkiye Odalar ve Borsalar Birligi ile bunlarm bagli ve ilgili 
kurulu§lanmn, esnaf ve sanatkarlar odalan, birlikleri, federasyonlan ve Turkiye Esnaf ve 
Sanatkarlan Konfederasyonu ile bunlarm bagh ve ilgili kurulu§larmm, ticaret sicili 
mudiirliikleri ve esnaf ve sanatkar sicil miidurluklerinin hesap, i§lem, faaliyet ve varliklan ile 
ilgili olarak Bakanliga verilen gorevler 9er9evesinde tefti§, inceleme ve soru§turma yapmak.

e) Bakanligm ama9lanmn daha iyi ger9ekle§tirilmesini ve mevzuata, plan ve programa 
uygun 9ah§ilmasmi saglamak iizere gerekli teklifleri hazirlamak ve Bakana sunmak.

f) Mevzuatm uygulanmasmda gdriilen aksakliklar hakkmda goru§ ve dnerilerini bir 
rapor halinde Bakana sunmak.
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g) <Pe§itli kanun, tiizuk, karar ve yonetmeliklerin Bakanliga ve Giimruk ve Ticaret 
Mufetti§lerine tamdigi tefti§, inceleme, ara§tirma ve soru§turma yetkilerini kullanmak.

g) Bakan tarafindan verilen benzeri gbrevleri yapmak.
(3) Gumnik ve Ticaret Mufetti§leri, giimruk bolgesi i9inde bulunan biitiin nakil 

vasitalarmi, bunlarm yiik ve e§yasmi, personel ve yolculaniu muayene etmeye, Bakanligm 
denetimine tabi giimruk ambar, antrepolan ve serbest bdlgelerdeki mevcut mallar ile bunlarm 
kayitlanm incelemeye, tefti§ etmeye ve gerektiginde Bakanlik ve  Hazinenin haklanm 
koruyacak tedbirler almmasmi saglayici dnerilerde bulumnaya, acil ve gecikmesinde sakmca 
bulunan hallerde Bakanlik ve Hazinenin haklaim  koruyacak tedbirler almaya yetkilidir.

(4) Denetime tabi olan ger9ek ve tiizel ki§iler, gizli dahi olsa biitiin beige, defter ve 
bilgiler ile elektronik kayitlanm ibraz etmek, para ve para hukmiindeki evraki ve ayniyati ilk 
talep halinde Giimriik ve Ticaret Mufetti§lerine gdstermek, Giimruk ve Ticaret Miifetti§lerinin 
saymasma ve incelemesine yardunci olmak zorundadir. Giiniriik ve  Ticaret Miifetti§leri, 
gdrevleri sirasmda bankalar, ttim resmi daire, kurum, kurulu§ ve kamuya yararli demeklerle’ 
ger9ek ve tiizel ki§ilerdeh gerekli yardun, bilgi, evrak, kayit ve belgeleri istemeye yetkilidir.’ 
Bu istegin yerine getirilmesi zorunludur.

(5) Giimruk ve Ticaret Miifetti§leri tarafindan diizenlenen raporlar, oncelikle 
Rehberlik ve Tefti§ Ba§kanligi bunyesinde olu§turulan Rapor Degerlendirme Komisyonlarma 
sunulur; Komisyonlarm yaptigi degerlendirme sonucunda hamlanan rapor dikkate almarak 
i§lem yapilm Degerlendirme Komisyonlarmm te§ekkiilii ile 9ali§ma usul ve esaslan 
yonetmelikle diizenlenir.

(6) Giimriik ve Ticaret Miifetti§ Yarduncilanmn meslege almmalan, yeti§tirilmeleri, 
yeterlik smavlan, Giimriik ve Ticaret Miifetti§lerinin gdrev, yetki ve sorumluluklan ile 
Ba§kanligm 9ali§ma usul ve esaslan yonetmelikle diizenlenir

(7) Bakan, bu maddede belirtilen yetkilerini alt kademelere devredebilir.”

MADDE 49- 640 sayili Kanun Hiikmiinde Karamamenin 18 inci maddesinin be§inci 
fikrasmda yer alan “idaii yargi mercilerinde Bakanlik adma dava a9abilir, Bakanliga kar§i 
a9ilan idan davalarda Bakanli^ temsil edebilir,” ibaresi, “idari ve adli yargi mercilerinde 
Bakanlik adma dava a9abilir, icra takibi ba§latabilir, Bakanliga kar§i a9ilan adli ve idan 
davalar ile icra takiplerinde Bakanligi temsil edebilir,” §eklinde degi§tirilmi§ ve maddeye 
a§agidaki fikra eklenmi§tir.

“(6) Bakanlik merkez ve ta§ra te§kilatmda, Bakanlik hizmetlerinin sunumu sirasmda 
veya bu gorevlerden dolayi personele kar§i i§lenen su9lar sebebiyle a9ilan ceza davalannda 
personelin talebi iizerine Bakanlik9a hukuki p rdun  yapibr. Bakanlik hukuk miijavirleri ve 
avukatlan, aynca vekaletname ibraz etmeksizin ilgili personeli vekil sifati ile temsil eder. Bu 
yardunm usiil ve esaslan Bakanlik9a belirlenir.”

MADDE 50 - 640 sayili Kanun Hukmiinde Karamameye 37 nci maddesinden 
gelmek iizere a§agidaki 37/B ve 37/C maddeleri eklenmi§tir.

“Bili§im Uzmanligi
MADDE 37/B- (1) Bakanlik merkez te§kilatmda Bili§im Uzmam ile Bili§im Uzman 

Yardimcisi is tih d ^  edilir.
(2) Bili§im Uzmanlan; en az dort yillik lisans egitimi veren ve yonetmelikle belirlenen 

fakulte veya yflksekokullar ile bunlara denkligi Yiiksekogretim Kurulunca onaylanan yabanci 
fakiilte veya yuksekokullardan mezun olanlar arasmdan yapilan yan§ma smavi sonucuna gore 
meslege Bili§im Uzman Yardimcisi olarak atanirlar.

(3) Bunlar en az ii9 yil 9ali§mak kaydiyla yeterlik smavma girmeye hak kazamrlar. 
Yapilacak yeterlik smavmda ba§anli olanlar, durumlarma uygun Bili§im Uzmam kadrolanna 
atanirlar.

sonra

(4) Bili§im Uzmam ile Bili§im Uzman Yarduncilanmn meslege almmalan, yan§ma 
smavlan, yeti§tirilmeleri, yeterlik smavlan, gorev, yetki ve sorumluluklan ile 9ali§ma usul ve 
esaslan yonetmelikle dtizenlenir.”

“Yer Degi§tirme
MADDE 37/C - (1) Giimruk ve Ticaret Bakanligi ta§ra te§kilatmda gorev yapan 

personelden, yer degi§tirme suretiyle atamaya tabi olacaklar, Bakanlik9a belirlenecek temel 
ilkeler, oztir gruplan, hizmet siireleri, hizmet bolgeleri ve diger hususlar yonetmelikle 
duzenlenir.”
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MADDE 51 - 640 sayili Kanun Hiilmiunde Karamameye a§agidaki gefici eklemni§tir.
“GE0CI MADDE 8 -  (1) a) Bilgi i§lem Dairesi Ba§kanligmda gorev yapan Giimruk 

ve Ticaret Uzman Yardimcisi, Bili§im Uzman Yardimciligma; Giimruk ve Ticaret Uzmani, 
Bili§im Uzmanligma herhangi bir i§leme gerek kalmaksizm ataimii§ sayilir.

b) Giunruk ve Ticaret Bakanligi merkez ve ta§ra te§kilatinda Miihendis, ^dzumleyici, 
Programci, Istatistik9i, Fizikpi, Matematik9i, S6zle§meli Bili§im Personeli kadro ve 
pozisyonlarmda gorev yapanlardan (657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 4/B maddesine 
gore istihdam edilenler dahil) 4 yilhk fakiilte veya yiiksekokul mezunlarmdan boliim §arti 
aramnaksizm Bakanlik9a en fazla U9 kez a9ilacak smavlardan birinde ba§anli olan ve son 3 
yil i9inde YDS’den (C) seviyesinde beige alanlardan;

1) 3 yildan az hizmeti olanlar Bili§im Uzman Yarduncisi kadrosuna,
2) 3 yildan fazla hizmeti olanlar Bili§im Uzmam kadrosuna atmurlar.”

M ^ D E  52- 640 sayili Kanun Hukmiinde Karamameye a§agidaki ek madde
eklenmi§tir.

“EK MADDE 2 -  (1) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli 
ve 190 sayili Genel Kadro ve Usultt Hakkmda Kanun Hukmiinde Karamamenin eki (T) sayili 
cetvelin Giimriik ve Ticaret Bakanligma ait boliimime eklenmi§tir.

(2) 190 sayili Kanim Hiikmiinde Karamamenin ek 7 nci maddesi ve merkezi ydnetim 
but9e kanunlan kapsammda yapilacak atamalar di§mda, merkezi ydnetim but9e kammlannH^ 
yer alan kisitlamalara tabi olmaksizin, toplam 400 adedi ge9memek iizere Bakanlik tarafindan 
belirlenecek bo§ kadrolara atama yapilabilir.”

MADDE 53 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayih Devlet Memurlan Kanununun;
a) 36 nci maddesinin (A) bendinin 11) numarali alt bendine “Giimruk ve Ticaret 

Uzman Yardimcilan,” ibaresinden sonra gelmek iizere “Bili§im Uzman Yardimcilan,” ibaresi 
ve aym bende “Giimruk ve Ticaret Uzmanligma,” ibmesinden sonra gelmek iizere “Bilisim 
Uzmanhgma” ibaresi eklenmi§tir.

b) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kismimn “A- Ozel Hizmet Tazminati” 
bdliimuniin (g) bendine “Giimriik ve Ticaret Uzmanlan,” ibaresinden sonra gelmek iizere 
“Bili§im Uzmanlan,” ibaresi eklenmi§tir.

c) Eki (I) sayih Ek Gdsterge Cetvelinin “I- Genel idare Hizmetleri Smifi” bdliimiiniin 
(g) bendine “Giimruk ve Ticaret Uzmanlan,” ibaresinden sonra gelmek iizere “Bilisim 
Uzmanlan,” ibaresi,

9) Eki n  sayili Ek Gdsterge Cetvelinin;
“4-Ba§bakanhk ve Bakanliklarda” bdliimiinde yer alan, “Gumriik ve Ticaret Bakanligi 

Bdlge Mudiir Yarduncisi” ibaresinden sonra gelmek iizere “Giimriik Miidiirii, Giimriik 
Muhafaza Ka9ak9ihk, Istihbarat Miidiiru, Tasfiye i§letme Mudiirii, Personel Mudiirii, 
Laboratuvar Miidiiru” ibaresi eklenmi§tir.

MADDE 54- Bu Kanun yayimi tarihinde yiirurliige girer.

MADDE 55- Bu Kanun hukumlerini Bakanlar Kurulu yiiriitiir.
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KURUWIU : GOMROK VE TittRET BAKAPiSLIGl 
TESKiLAT! : MERKEZ

1 SAYILI LiSTE
I'HDAS EDiLEN KADROLARII^

SERBEST
KADRO
ADEDi

TOPLAM
KADRO
ADEDi

Onvani DERECESiSINIFI

BjLi$iMUZMANI 
UZMANI 

BiLi§iM UZMANI 
BiLiSiM UZMAN YARD.

6iH 1 30 30
3 '6iH 50 50

GiH . 5 70 70
GiH 7 250 250

TOPLAM 400
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GENEL-GEREK^E

Uygulama surecinde ortaya 9ikan problemlerin giderilmesi ve ihtiyaflarm 
kar§ilamnasi amaciyla 6102 sayili Tiirk Ticaret Kanunu, 6585 sayili Perakende Ticaretm 
Duzenlemnesi Hakkmda Kanun ve 5300 sayili Tanm Uriinleri Lisansli Depoculuk 
Kanununun 9e§itli maddelerinde degi§iklik yapilmasi gerekmektedir.

6102 sayili Kanunda yapilan degi§iklikler ile; §irketlerde pay defterinin ve genel kund 
toplanti ve miizakere defterinin elektronik ortamda tutulmasma, kooperatiflerde tiir 
degi§tinneye, §irketlerde olagan genel kurul toplantilarma, KOBt veya tamnsal ya da 
hayvansal iiretici i§letmeler ile biiyiik ol9ekli i§letmeler arasmda yapilan s6zle§melerde altnu§ 
giinluk vadeden kimlerin yararlanabilecegi konusundaki tereddiitlerin ortadan kaldmlmasina, 
§irketlerde boliinme uygulamasinda AB §irketler Hukuku Faslina uyum saglanmasma’ 
§irketler topMugunda, hakim ve bagh §irketlere ili§kin esaslara a9iklik getirilmesine, ipotekli 
ve iizerinde irtifak hakla tesis edilen ta§imnazlarm §irketlerde ayni sermaye konulmasma, 
§irket yonetim kurulunun devredilemez gorev ve yetkilerine istisna getirilmesine, §irket 
fonlarmm sennayeye ddnu§turalmesi ile birlikte aym zamanda taahhiid yoluyla sermaye 
artmmi yapilabilmesinde simrlamanm kaldmlmasma, senede baglanmami§ nama yazili 
paylarm devrine, Kanunda ongoriilen siirede §irketi olagan genel kurul toplantisma 
9agmnayan yonetim kurulu uyeleri ile limited §irket mudiirlerine idari yaptinm 
uygulanmasma, §irketlerde, organ temsilcisi, bagimsiz temsilci ve kurumsal temsileiye tliskin 
diizenlemenin kaldmlmasma yonelik diizenlemeler yapilmaktadir.

6585 sayili Kanunda yapilan degi§iklikler ile; hizmet sektoriinde faaliyet gosteren 
perakende i§letmelerin tespitinde ya§anan problemlerin ortadan kaldmlmasma, ah§veii§ 
merkezi projeleri ile i§ yeri a9ma ve 9ali§ma ruhsatlarma ili§kin duzenlemelerin a9ikliga 
kavu§turulmasma, perakende i§letmelerin 9ali§ma giin ve saatlerinin tespitinde yetki konusuna 
a9ikld!; getirilmesine, Kanunun yururliige girdigi tarihten once faaliyete ge9mi§ olan 
ali§veri§ merkezlerine bu Kanuna uyum i9in verilen surelerin uzatiltnagina yonelik 
diizenlemeler yapilmaktadir.

5300 sayili Tanm Urunleri Lisansli Depoculuk Kanununda yapilan diizenlemeler ile; 
Gumriik ve Ticaret Bakanli^ca  verilen kurulu§ izni ile anonim §irket §eklinde kurulmakta 
olan lisansli depo i§letmeleri ile diger i§letmelerin unvanlarmda, “lisansh depo” ve benzeii 
isim, unvan ve i§aretlerin hangi hallerde kullamlamayacagi hususu diizenlenmekte; depolanan 
iirunlerin analizlerinin tarafsiz ve bagimsiz ayri bir tiizel ki§ilik tarafindan yapihnasi 
saglanmakta; iiriiniin depodan 9iki§mda kalite farkliliklarmda uygulanacak prim ve indirim 
tarifleri, kalite kayiplan ile kalite farkliliklarmda prim ve indirim tarifesinde esas almacak 
kriterlere ve sigorta kapsammda kar§ilanmayan mudi zararlarmm kar§ilanmasma ilisktn usul 
ve esaslar belirlenmektedir.

5362 sayih Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kurulu§lan Kanununda yapilan degi§iklik ile; 
esnaf ve sanatkarlar odalannm feshi davalannm dorudan Bakanlik tarafindan a9ilmasi 
saglanmakta, esnaf ve sanatkarlar ile meslek kurulu§larma ait bil^lerin, i§ ve i§lemlerin, 
hi^etlerin  veya belgelerin veii tabanmda ger9ekle§tirilecegi veya diizenlenecegi 
hususlarmda Giimriik ve Ticaret Bakanhgimn yetkileri diizerilemnektedir.

6136 sayili Ate§li Silahlar ve Bi9aklar ile Diger Aletler Hakkmda Kanunda yapilan 
degi§iklik ile, idkemizdeki dort adli kolluktan biri olarak sayilan ve silah ta§ima, bulundurma 
ve kullanma yetkisine sahip olan Giimriik Muhafaza amir ye memurlan ile Giimriikler 
Muhafaza Genel Miidurliigu yonetim kadrosunda gorevli olanlann da diger koUuk 
personeline taninan haklardan aynen istifade etmesini saglamaya doniik diizenleme 
yapilmakta, 640 sayih Kanun Hiikmimde Karamameden sonra degi§en ve kaldmlan kadrolar 
nedeniyle 2155 sayih Bazi Kamu Personeline Taym Bedeli Verihnesi Hakkmda Kanunda 
diizeltae yapilmal^  2330 sayih Nakdi Tazminat ve Aylik Baglanmak Hakkmda Kanunda 
degi§iklik yapilarak ka9ak9ihgm onlenmesi i9in gorev yapan ve gorevi ba§mda zarar gdren 
turn G iih i^  ve Ticaret Bolge Miidiirliigu personelinin 2330 sayih Kanun ile tanman 
haklardan yararlandmlmasi ama9lanmaktadir.

4458 sayih Giimruk Kanununun uygulanmasi sirasmda ortaya 9ikan tereddiitlerin 
giderilmesi ve uygulama birliginin saglanmasi amaciyla; giimruk vergilerinin kontrolii 
snasmda e§yamn giimriik kiymeti, men§ei, odeme §ekli gibi vergilendirme unsurlarma iliskin 
bilgilerin giimriik idaresine verihnesi zorunluluguna ili§kin olarak Kanunun 11 inci
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maddesinde duzenleme yapilmakta, 24 imcu maddede yapilan degi§iklik ile, e§yamn giimruk 
kiymetmin tespitine ili§kin hukimlerin etkin uygulanmasi, 52 inci maddede yapilan degisik 
ile Tiirkiye Giinmik Bolgesindeki bir yerden diger bir yere transit rejimi htikumleri uyarmca 
ta§inan serbest dola§imda olmayan e§yamn ge9ici depolama yerinde gumriik9e onaylanmis bir 
i§lem veya kuUanuna tabi tutulmasi i9in kalabilecegi stirenin hesaplanmasmda 
tereddutlerin gideribnesi hedeflemnektedir.

Vergilerin ertelenmesi sistemi 2913/92 sayili AB Giimruk Kodunun 224 ila 229 uncu 
maddelerinde diizenlemni§ olup AB iiyesi iUkelerin tiimunde uygulanmaktadir. Bu 
uygulamaya gore aym ki§i tarafindan bir takvim ayi i9erisinde diizenlenen beyannamelerden 
kaynaklanan vergiler bu aym bitimini takiben 15 giin i9erisinde odemnekte veya toplu i§lem 
yapilmayan durumlarda tek bir beyannameden kaynaklanan vergiler bir ay siireyle otelenerek 
15 giin i9erisinde odenmektedir. Uygulamada vergilerin genellikle toplu olarak ddendigi 
goriilmekte olup, bu uygulama sayesinde firmalara AB uygulamasmda oldugu iizere brr 
aylik erteleme siiresi ile 5 giinliik odeme siiresi tanmmaktadir.

Aynca; tasfiyelik hale gelen e§ya ile ilgili olarak uygulamada kar§ila§ilan sorunlarm 
96ziimii i9in 4458 sayih Kanunda duzenleme yapilmaktadrr.

Giimruk mu§ayirleri ve yarduncilarma ili§kin disiplin hukiimleri bugiine kadar 4458 
sayih Kanuhun ge9ici 6 nci maddesi ile diizenlenmi§ oldugundan, disiplin cezalan 230/A 
maddesinde duzenlenmekte, 4458 sayih Kanunun gegici 6 nci maddesi yuriirliikten 
kaldmhnakta ve giimruk mii§avirligi smavlarma ili§kin hususlar 230/B maddesi ile 
diizenlenmektedir.

Ote yandan Bakanhgimiz e§ ba§kanligmda koordine edilen YOIKK (Yatinm Ortamim 
Iyile§tirme Koordinasyon Kurulu) Di§ Ticaret ve Giimriikler Teknik Komitesinin Haziran 
2015-Haziran 2016 donemi eylemleri arasmda "Giimriik Kanunundaki para cezalarmm 
giiniimiiz ekonomik kp§ullarma gore degerlendirilmesine yonelik 9ali§ma yapilmasi" eylem 
dnerisi bulimmaktadn. Soz konusu eylem dnerisinden ama9lanau sonu9 "Giimriik 
Kanunundaki para cezalarma ili§kin diizenlemelerin giiniimiiz ekonomik ko§ullarma gdre 
degerlendirilerek gerekli mevzuat degi§ikliklerinin tespit edilmesi" olarak belirtilmi§tir. Bu 
9er9evede, sdz konusu eylem dnerisi kapsammda 4458 sayili Kanunun ilgili maddeleti usul 
hiikiimleri, _ ceza miktarlan ve pi§manlik hiikiimleri a9ismdan degerlendirilerek madde 
hukumlerinin giiniimiiz ekonomik ko§uUan 9er9evesinde gdzden ge9irilmesi ama9lanmistu-.

640 sayih Giimriik ve Ticaret Bakanligmm Te§kilat ve Gdrevleiri Hakkmda Kanun 
Hiikmiinde Karamamede yapilan degi§iklik ile Rehberlik ve Tefti§ Ba§kanhgmm gdrev ve 
yetkileri yeniden belirlenmektedir. Aynca, 659 sayih Genel Biitpe Kapsammdaki Kamu 
Id^eleri ve Ozel Biit9eli idarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yiirutiihnesine lli§kin Kanun 
Hiikmiinde Karamame hukumlerine paralel olarak ta§ra te§kilatmm dava a9ma ve temsil 
yetkisindeki simrlama kaldmhnakta ve maddeye eklenen fikra ile Bakanlik personelinin 
gdrevi ba§mda iken darp, saldm, hakaret ve iftiraya maruz kahnasi halinde, gdrevli personele 
idare desteginin hissettirihnesi ile giivenli bir 9ah§ma ortammm saglanmasi hedeflemnektedir.

06/03/2015 giin ve 29284 miikerrer sayih Resmi Gazetede yaymlanan Yuksek 
Planlama Kuralunun 2015-2018 Bilgj Toplumu Stratejisi ve Eylem Planmm 61 inci 
maddesinde yer alan kurumlardaki bilgi i§lem birimlerinin geli§tirilmesinin saglanmasi 
politikasi kapsammda^ Gumriik ve Ticaret Bakanhgmda Bili§im Uzmam ve Bih§im Uzmmi 
Yarduncisi kadrosu ihdas edilerek, gerek merkez, gerekse ta§ra birimlerinin bilgisayar 
teknolojileri konusundaki hizmetlerinin etkin ve verhnli olarak yerine getirmesi 
ama9lamnaktadir.

Bakanligimiz ta§ra te§kilatmda yer alan Giimriik ve Ticaret Bdlge Miidiirliiklerinin, 
gdrevin dnem ve dzeUigine, yurdun sifir noktasi olarak ifade edilebilecek stratejik yerlerde’ 
iilke giivenligi a9ismdan dnem ta§iyan gdrev ifa etmeleri, keza bdlge miidurlugu personelinin 
kolli^  gdrevini de ifa etmesi nedeniyle, Bakanhgmuzca yapilacak yer degi§tirme i§lemlerinde 
istenilen nitelikteki personel ihtiyacmm zamamnda kar§ilanabihnesi amaciyla Mlli Egitim 
Bakanligma bagh dgretmenler ve Emniyet Genel Miidurliigu personelinde oldugu gibi dzel 
bir yer degi§tirme sistemine sahip olmasi amaciyla 640 sayili Kanun Hiikmiinde Karamamede 
degi§iklik yapilmaktadir.

657 sayih Devlet Memurlan Kanununda yapilan degi§iklik ile Giimruk ve Ticaret 
Bakanhgi ta§ra idarelerinde gdrev yapan “Mudiir” unvanli kadrolarm ek gdstergelerinin diger 
B^anliklarm  ta§ra idarelerinde benzer gdrev yapan kadrolarm ek gdsterge oranlanyla 
e§itlenmesi ama9lamnaktadir.

ya§anan
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MADDE 1- Pay defteri, §irketin muhasebesiyle ilgili olmayan ancak pay sahiplerinin 
ad ve soyadlan veya unvanlarmm yer aldigi, §irketin mevcut ortaklik yapisuu ortaya koyan 
bir ticaii defterdir. Uygulamada pay defterinin kaybolmasi ya da bu deftere ula§ilamamasi, 
ortaklar arasmda husumetin ya§andigi hallerde mukerrer pay defteri tutulmasi ve ortakliktan 
aynlma ya da ortakbga dahil olma durumlannda pay defterine yapilan kayitlar yonetim kumlu 
tarafindan yapildigmdan, yonetim kurulunca bu gbrevin yerine getiribnemesi durumunda 
sonradan ortakligm ispatmda somnlarla ve buna bagli haklarmm ihlal edildigi iddialan ile 
kar§ila§ilmaktadn. 6102 sayili Kanunda anonim §irketlerde hisse devrinin tescil ve ilana tabi 
kilmmamasi da bu gibi durumlarda ortaklik yapismm tespitini zorla^tnmaktadn. §irket 
nezdinde yapilan incelemelerde de her zaman saglikh sonu9 almamamaktadir.

§irketler ihtiyari olarak pay defterini, §irketin muhasebesi ile ilgili oian defterler gibi 
istediMeri takdirde elektronik ortamda tutabihnektedir. Yapilan diizenlemede pay defterinin 
kaybolmasi, mukerrer pay defteri tutulmasi gibi uygulamada kar§ila§ilan sorunlarm online 
ge9ilmesi, hisse devirleri kayit altna  almarak ortaklik ve buna bagh haklann korunmasi, 
§irketler toplulugunda hakim ve bagh ortaklarm kolay tespitine imkan tamnmasi, ger9ek 
ortaklik yapismm saglikli bir §ekilde ortaya konulmasi ama9lanarak Giimruk ve’ Ticaret 
Bakanligma pay defterinin elektronik ortamda tutulmasmi zorunlu kilma yetkisi 
verihnektedir.

MADDE 2- Kanunun 151 inci maddesinde yapilan degi§iklikle, kooperatiflerde 
birle§me sozle§mesinin genel kurulda kabuliine ih§kin nisap a9ik ve a^a§ilir hale getirihni§tir

Yapilan diizenleme ile anonim §irketlerin genel kurullarmin faaliyet ddneminin ilk be§ 
ayi i9erisinde yapilabihne imkam getiiilerek siki§iklik ya§anmasi engellenmektedir. Diger 
taraftan, Olagan genel kurul toplantilarmm faaliyet donemini izleyen be§inci aym sonima 
kadar yapilmasi ongoruldu^den  denet9inin se9imine ili§kin sure de yeniden duzenlenmi§tir. 
Paralel diizenleme limited §irketler bakimmdan da dng6rulmu§tur.

Yine Kanunun 1530 uncu maddesinin be§inci fikrasmda yapilan degi§iklikle, en az bir 
tarafi buyiik dl9ekli i§letme olan tiim sozle§melerde degil, bir tarafi KOBl veya tanmsal ya da 
hayvansal iiretici, bir tarafi buyiik 6l9ekli i§letme olan s6zle§melerde odeme siiresinin altmi§ 
giinu a§amayacagi diizenlenerek, her iki tarafi da buyiik ol9ekli i§letme olan s6zle§meler 
istisna di§mda tutulmu§ ve diizenleme 1530 uncu maddenin gerek9esinde belirtilen 
uygun hale getirihni§tir.

MADDE 3- §irket boliinmelerinde, boliinen §irket malvarhginm bir kismmi 
tamammi devralan §irkete/§irketlere vermekte, kar§ihgmda ise boliinen §irketin kehdisi 
paylan nispetinde pay sahipleri devralan §irketten pay ahnaktadir.

Bolunmede boliinen §irketin paylanmn bir kismi kendisine veya devralan §irkete ait 
ise (veya bunlar adma hareket eden ii9iincii ki§ilere ait ise) bu paylar kar§ihgmda devralan 
§irketten pay verilmesi uygun degildir.

§oyle ki boliinen §irketin paylanmn bir kismi devralan §irkete ait ise, giden 
malvarligma o nispette de devralan §irket halihaznda sahiptir. Dolayisiyla bu paylarm, 
boliinmede devralan §irketten pay verilirken hesaba katilmamasi gerekmektedir.

Benzer §ekilde, boliinen §irket kendi payma sahipse, o paylarm kar§ihgi ohnadigmdan, 
bir deger ifade etmemektedir. Dolayisiyla bu paylar i9in de devralan §irket paylanmn 
verilmesi uygun degildir.

Omegin bolunen bir A §irketinin paylanmn %80’i X’e, %10’u girketin kendisine, 
%10’u  ise devralan konumcMi B §irketine aittir. Dolayisiyla A §irketinden giden 
malvarhginm %10’u zaten A §irketine, %10’u ise B §irketine ait oldugu i9in B §irketinden pay 
verilirken, bu paylar dikkate alinmayacaktir.

Nitekim 82/891 sayih AB Direktifine gore de boliinmede boliinen §irketin paylanmn 
bir kismi boliinen §irketin kendisine veya devralan §irkete ait ise (veya bunlar adma hareket 
eden u9iincu ki§ilere ait ise) bu paylar kar§ihgmda devralan §irketten pay verilmesi 
yasaklanmi§tir.

Bu sebeple, bdliinme uygulamasmda yanli§ iglemlerin yapilmasi engellemek ve aynca 
AB §irketler Hukuku Fash uyum 9^i§imalan 9er9evesinde, mevzuat uyumunu

amaca

veya
veya
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ger9ekle§tirmek adma TTK 163 iincii maddenin birinci fikrasmm devamina amlan hukiim 
eklenmektedir.

Bblumne i§leminde, devralan sermaye §irketlerinin, boliinen sennaye §irketin biitun 
paylanna sahip olmasi durumunda bolunme s6zle§mesinin boliinen §irketin genel kuruluna 
sunulmadan bolunme i§leminin kolayla§tinlmi§ usulde ger9ekle§tirilebilmesi imkam 
getuilmektedir. Soz konusu husus, Avrapa Komisyonuyla yuriitiilen mevzuat uyum 
9ali§malarmda da giindeme gelmi§ olup, bu degi§iklik ile Avrupa Birligi’nin (AB) 
82/891/AET sayili Sinirli Sorumlu §irketlerin Boliinmesi Konulu Direktifin 20 nci 
maddesinde yer alan diizenlemeyle uyum saglanmaktadrr.

M ^ D E  4-6102 sayih Kanunun 195 inci maddesinde §irketler toplulugunda, hakim 
ve bagli §irketlere ili§kin esaslar hiikme baglanmi§tu-. Ancak, maddenin mevcut halinde 
§irketler toplulugunun asgari ka9 §irketten olu§acagi hususunda bir netlik bulumnamaktadu- 
Bu durum ise uygulamada 9e§itli tarti§malara neden olmaktadir. Getirilen diizenleme ile 
§irketler toplulugu olu§abilmesi i9in bagh veya hakim konumda olmasma bakilmaksizm 
asgari U9 §irketin §art oldugu hiikme baglanmaktadir. Bbylece, §irketler toplulugu olustuima 
iradesmm kesm olarak yansunasi saglanmakta ve §irketler toplulugunun tiim yonleri ile ortaya 
9ikmasi hedeflenmektedir.

MADDE 5- §irketin nakde ihtiyaci oldugu durumlarda, §irket ortaklan veya U9iincu 
ki§ilere ait ta§mmazlar §irket tarafindan kullanilan krediler ifin  teminat olarak 
gosterilebilmektedir. Ancak 6102 sayih Ttirk Ticaret Kanununun 342 nci rnaddesinde 
iizeflerinde smirh ayni hak, haciz ve tedbir bulunmayan malvarhgi unsurlanmn ayni sennaye 
olarak konulabilecegi diizenlendiginden, teminat olarak gbsterilen bu ta§mmazlar sirkete ayni 
sermaye olarak konulamamaktadm Mezkur 342 nci maddenin gerek9esine bakildigmda 
hiikmun getirilmesinin amaci sermayenin korunmasi ilkesidir. Getirilen yeni diizenleme ile 
§irket ortagi veya ii9iincii ki§iye ait olup da 9ogunlukla §irketin acil nakde ihtiyaci oldugu 
durumlar^ kredi kullanabilmesi adma iizerinde ipotek tesis edilen ta§inmazlarm, sirket 
sermayesinin korunmasi ilkesine halel getirmeden ipotek alacaklismm muvafakatiyla’sirkete 
ayni sermaye olarak konulabihnesine imkan tanTnnustir

Diger taraftan diizenleme ile getirilen bir istisna da kamula§tuma yoluyla irtifak hakki 
tesis edilen ta§mmazlara ili§kindir. Boylece iizerinden eneiji nakil hath, sulama kanah vb 
gepen ta§mmazlarm da §irkete ayni sermaye olarak konulabilmesine imk^n tanimm^tm 
Ta§inmaz iizerinde tesis edilen irtifak haklannm tamami, ayni sermaye olarak konulan 
ta§i^azm , §irketin faaliyet konusuna uygunlugunu etkilememektedir. Nitekim tanmsal 
faaliyet 5diruten bir §irkete ait tarla iizerinde sulama kanah bulunmasi tasinmaym degerini 
artiracagi §iiphesizdir. Yine 343’iincii maddede yapilan degi§ikle, ta§mmaz iizerinde tesis 
edilen irtifak nedeniyle ta§mmazda meydana gelen deger farkliliklan bilirki§i raporunda 
belirtilecektir. Bu itiharla, iizerinde benzer irtifak hakki tesis edilen ta§mmazlarm bi9ilen 
deger dogrultusunda §irkete ayni sermaye konulmasma imkan taninarak, uygulamada 
§irketlerin magdur olmalanmn bniine ge9ilmektedir.

MADDE 6- Kanunun 375 inci maddesinde yonetim kurulunun devredilemez gprev ve 
yetkileri diizenlenmi§tir. Miidiirlerin ve aym i§leve sahip ki§iler ile imza yetkisini haiz 
ki§ilerin atanmasi ve gbrevden almmasi da yonetim kurulunun deVredilemeyecek gorev ve 
yetkileri arasmda sayihm§tir. hnzaya yetkili her personel i9in atama ve gbrevden alma 
yetkisinin ybnetim kurUlunda olmasihm, anonim §irketlerde i§leyi§i yavaslatacagi 
degerlendMdi^dpn, yapilan degi§iklik ile atamalarda ybnetim kurulunun yetkisi §irketin iist 
diizeyde ybnetimini ger9ekle§tirmek iizere atanan miidurler, aym i§leve sahip ki§iler ile imza 
yetkisine haiz bulunanlarla simrlandinlmi§; maddenin (a) bendi ile paralellik saglanmi§hr.

MADDE 7- 6102 sayih Kanunun 456 nci maddesinde, sermaye artmmma iliskin 
esaslara yer verilmi§tir. Birinci fikrasi mevcut duzenlemesinde ge9en “sermayeye oranla 
bnemli sayihnayan tutarlar”, “sermayenin yiizde be§inden azi” olarak diizenlenerek, net bir 
oran ortaya konuhnu§, bbylece farkli uygulamalarm bniine ge9ilerek uygulama birligi ve 
belirlilik saglanmasi ama9lanmaktadir.
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MADDE 8-6102 sayili Kanunda fonlarm sennayeye d6nu§turulmesi ile birlikte aym 
zamanda ve aym oranda sermaye taahhiidu yoluyla semiaye artimm yapilabilecegi hukme 
bagiandigindan, sdz konusu fonlarm dii§uk bir miktarda kaldigi durumlarda, §irketler ancak 
bu dii§uk fon miktan kadar sermaye artinmmda bulimabilmektedir. Bu da sermaye artirmii 
yaparak yatmmda bulunacak §irketler bakimmdan iki kez sermaye artmrm karan alimnasim 
gerektirmektedir.

Yapilan degi§iklikle, taahhut yoluyla yapilacak sermaye artinmlarmda; bilanfoda 
sennayeye eklemnesine mevzuatm izin verdigi fonlarm bulunmasi halinde, sermaye taahhut 
edilmesi yoluyla sermaye artmmi yapilmasi durumunda, fon miktan veya bu miktarHpm daha 
fazla sermaye artmmi yapilacaksa fonun tamammm e§ zamanli olarak sennayeye 
d6hu§turulmesi zorunlu kihnarak, fon miktanndan daha fazla miktarda taahhut yoluyla 
sermaye artmmi yapilabihnesi mumkiin kilmmi§; sermaye artinmmm yapildigi genel kurulda, 
§irkette oy hakkma haiz butiin pay sahiplerinin oybirligi ile karar ahnmasi kaydiyla bu 
kurallara tabi olunmaksizm da taahhut yoluyla sermaye arttnmi yapilabilecegi duzenlenmi§tir.

MADDE 9-6102 sayili Kanunun 490 mci maddesinde senede baglanmi§ mtna yazih 
laylann devil duzenlenmi§ olmakla birlikte, senede baglanmami§ nama yazih paylann devri 
lakkmda herhangi bir §ekil §arti veya diizenleme 6ngdruhnemi§, sadece bunlarm kanunda 

veya esas sdzle§mede aksi ong6riilmedik9e, herhangi bir smirlandmnaya bagli olmaksizm 
devredilebilecegi hukme baglanmi§tir. Anilan maddenin ba§ligi ise, “Nama yazih paylann ve 
pay senetlerinin devrinde ilke” §eklindedir. Ulkemizde anonim §irketlerin gogunda nama 
yazih paylar senede baglanmamaktadir. Bu itibarla, uygulamada bo§luk yaraten senede 
baglanmarm§ nama yazih paylann devrine ili§kin devir ve devir borcunu doguran i§lemlerin 
yazili §ekilde yapilacagi ve taraflarm imzalannm noterce onaylanacagi duzenlenmi§tir. 
Boylece anonim §irket pay defterinin ve genel kurul toplantilarmda bazirlanan hazir 
bulunanlar listelerinin iferiginin dogrulugu da sdz konusu i§lemler vasitasiyla daha kolay 
saptanabilecektir. Maddenin i5erigi de ba§ligma uygun §ekilde yeninden kaleme alinmis 
olmaktadir.

MADDE 10- Getiiilen diizenleme ile Kanunda dngdriilen siirede olagan genel kurulu 
toplantiya 9agmnayan ydnetim kundu liyeleri ile limited §irket mudurlerinin her bin bakkmrla 
ddrt bin Tiirk Lirasi idari para cezasi dngoriilmektedir.

MADDE 11- 6102 sayih Kanunun 589 imcu maddesinde genel kural olarak sozle§me 
degi§ikliklerinin nisabi hiikme baglanmi§ ve esas sermayenin U9te ikisini temsil eden 
ortaklam  karanyla §irket s6zle§mesinin degi§tirilebilecegi duzenlenmi§, Kanunun 621 inci 
maddesi hiikmu sakh tutulmu§tur. §irket i9in onemli kararlarm almmasma ili§kin istisnai bir 
hiikum olan 621 inci maddede ise toplanti yeter ve karar nisabi temsil edilen oylarm en az 
ii9te ikisinin ve oy hakki bulunan esas sermayenin tamammm salt 9ogunlugunun bir arada 
bulunmasi olarak hiikme baglanmi$tir. Ancak, 589 uncu maddede dngdriilen nisap, 621’inci 
maddede dngdrulen nisaptan daha agirdir. Buna gdre §irket sdzle§mesinin degi§tiiihnesini 
gerektiren adres degi§ikligi i9in esas sermayenin ii9te ikisini temsil eden ortaklarm olumlu 
05m mamcakken, §irketin tiizel ki§iligini sona erdirmeye ydnelik olduk9a onemli bir kararda, 
621 inci madde uyarmca oy hakki buliman esas sermayenin tamammm salt 9ogunlugunun 
olumlu oyu yetecektir. Bu itibarla, 589’uncu madde ile 621 inci madde arasmda mantiksal bir 
pmdellik saglamak adma 621 inci maddedeki nisap §irketteki toplm  oylarm en az ii9te 
ikisinin ve oy hakki bulunan esas sermayenin salt 90gunlugunun bir arada bulunmasi olarak 
belirlenmi§ ve Kanunun farkli hukiimlerindeki nisaplar arasmda paralellik saglanmaya 
9ali§ilmi§tu-.

MADDE 12- 6102 sayili Kanunun 428 inci maddesinde §irketlerde, organ temsilcisi, 
bagimsiz temsilci ve kurumsal temsilciye ili§kin esaslar diizenlenmi§tir. Madde gerek9esinde 
hiilonun hedefinin “...dzellikle halka a9ik anonim §irketlerde pay sahiplerinin tek se9enekle 
ve bir oldu bitti ile kar§i kar§iya kahnalarma engel olmak ve pay sahipleri demokrasisinin 
kurulmasmi saglamak...” olarak belirtildigi dikkate almdigmda, amlan maddede diizenlenen 
temsil kurumlanmn paylan borsada i§lem goren ve 90k sayida ortagi bulunan halka a9ik 
anonim ortakhklarda, ortagm haklannm korunmasi bakimmdan onem ta§idigi anla§ilmaktadir. 
Ancak maddede herhangi bir aynm yapilmadigmdan tiim anonim ortaMiklann maddede
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belirtilen zorunluluklari yerine getirmek durumundadirlar. Maddenin uygulamnasi dzellikle az 
sayida pay sahibi olan §irketlerde sonm yaratmaktadir. Bu §irketler bakimmdan boyle bir 
atiya9 bulunmadigi gibi, uygulama mali kiilfet dogurmakta ve genel kurul toplantilanmn 
gecikmesi ihtimalini ortaya fikarmaktadir. Diger yandan hukmiin asil fayda saglayacagi balka 
a9ik anonim ortakliklar bakimmdan 6362 sayili Seimaye Piyasasi Kanununun 30 uncu 
maddesinin son fikrasmda “6102 sayili Kanumm 428 inci maddesi bu  Kanun kapsammda 
uygulanmaz.” denilerek, halka a9ik anonim ortakliklar bakmiindan istisna tanmmistir Bu 
itibarla, halka a9ik anonim ortakliklarda uygulamnasi yolu kapatilan hukiim, yi±anda 
belirtilen uygulamada ya§anabilecek sorunlarm online ge9ilebihuesi amaciyla madde 
yiiriirlukten kaldinlmaktadir.

MADDE 13- Kurulu§ izni alan §irketin gerekli altyapisim kurarak faaliyet izni aimak 
iizere ba§vurmasmi saglamak ve lisans siirecinin suriincemede kalmasmi engellemek iizere 
lisans i9in ba§vuru siiresi ong6ruImii§tur.

Lisansli depo i§letmeleri, Giimruk ve Ticaret Bakanhgmca verilen kurulus izni ile 
anonim §irket §eklinde kurulmakta ve unvanlarmda 5300 sayili Kanunun 4 uncu maddesinin 
dordiincu fikrasi geregince “Tanm Uriinleri Lisansli Depoculuk” ibaresi bulunmaktadir. 
Madde, lisans almadan “lis^sli depoculuk” unvanmm kullamlmasmi yasaklanu§tir. Ancak 
§irketin kurulu§undan lisans almasma kadar gc9en siirede §irket9e yapilacak hukuki 
i§lemlerde §irket imvanmm kullamlmasi gerektiginden, madde metninde bu yonde bir 
diizenleme yapilmi§tir.

L is ^ h  depoculuk sisteminin iilkemizde geli§mesi ve yayginla§masi ipin sisteme 
duyulan guvenin tesisi gerekir. Lisansh depolarda depolanan uriinlerin analizlerinin tarafsiz 
ve bagunsiz kundU§lar ta r^ d a n  yapilmasi gtivenilirligi saglayacaktir. Yapilan diizenlemeyle 
lisansli depo i§letmelerinin kendi depolan i9in yetWli smiflandincilik faaliyetinde 
bulunamayacagi duzenlenmi§ ve iminlerin analizlerinin lisansh depo i§letmesinden bagunsiz 
ayn bir tiizel ki§ilik tarafindan yapilarak analizlerin guVenilirligi ama9lanmi§ttr.

Lisansh depo i§letmelerine lisans verilirken kapsamli teknik incelemeler 
yapihnaktadir. Aynca soz konusu i§letmeler faaliyetleri suresince her zaman Bakanligm 
denetimine tabi bulunmaktadn. Bu baglamda 13 iincu maddenin birinci fikraRinrt;̂  belirtilen 
iki yilm lisansm ge9erliligi i9in kisa bir sure oldugu degerlendirilmi§
9ikanlmasi 6ng6riilmu§tur.

MADDE 14- Madde ile uygulamada tereddutlere yol a9an, uruniin depodan 9ikismda 
ortaya 9ikabilecek kalite farkhliklarmdaki prim ve indirim uygulamasma ili§ldn hukiimlerin 
netle§tirilmesi ama9lanmakta olup, depolama ko§ullarma bagli olmaksizm uruniin dogasi 
geregi ortaya 9ikan kalite kayiplan ile kalite farkliliklarmm prim ve indirim taiifesinde 
belirlenen kriterlerin di§mda olmasi halinde uygulamaya ili§kin esaslarm yonetmelikle 
duzenlenecegi ifade edilmektedir.

MADDE 15- Maddenin mevcut halinde yer alan “mudiler ile yapilacak s6zle§me” nin 
iperiginin belirsiz olmasi ve Fomm veya Bakanligm kontrolii di§mda bulunmasi nedeniyle, 
lisaiwh depo i§letmesi ve mudiler arasmda Tazmin Fonunu uy^am ada  sikmtiya sokacak 
sozle§melerin yapilabilecegi ve bu durumdan Tazmin Fonunun sorumlu olacagi gdz oniinde 
bulundurularak, Tazmin Fonunun iki taraf arasmdaki s6zle§melerden degil yahnzca 
mevzuattp kaynafclanan yukiimluluklerin yerine getirihnemesinden sorumlu fufiilmaQing 
yonelik bir degi§iklik yapilmasi ongdrulmu§tur.

MADDE 16- ilgili fikrada, perakende i§letmelerin Kanim kapsami di§mda kalma 
ko§ulu ild d u ^ u n  aym anda ger9ekle§mesine baglanmi§tir. Soz konusu ko§ullar, perakende 
i§letmenin “hizmet sektoriinde faaliyet gostermesi” ve “a9ili§ ve/veya faaliyete gepi? siireci ile 
faaliyetleri ozel kanunlarla duzenlenmi§” olmasidir.

Hizmet sunumu ile mal sati§mm birbirine yakmh^ ve gepifkenligi nedeniyle hizmet 
sektorunde faaliyet gdsteren perakende i§letmelerin tespitinde ya§anari problemler de goz 
oniinde bulundurularak, a9ili§ ve faaliyete gC9i§ siireci ozel kanunlarla duzenlenen perakende 
i§letaeleiin tamammm Kanun kapsami di§mda yer ahnasi amaciyla “Hizmet sektoriinde 
faaliyet gdsteren” ibaresi metinden 9ikanlmi§ ve metnin ba§ma “Perakende” ibaresi 
eklenmi§tir.

olup, bu siirenin ii9 yila
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MADDE 17- Fikra ile, buyuk§ehirlerde ali§veri§ merkezlermin ruhsatlandinlmasmda 
buyiik§ehir belediyeleri yetkili kilmmi§tir. Ancak uy^lamada, aym proje i9inde yalmzca 
ali?veri§ merkezinin olmadigi, ali§veri§ merkeziyle birlikte otel, konut, i§yeri ve benzeri 
yapilann da bulundugu karma prqjelerin ruhsatlandinlmasmda tereddutler'olu§mu§ 
konusu tereddutiin ortadan kaldinlmasi amaciyla karma projeleri ruhsatlandiracak idarenin 
belirlemnesine ydnelik projeleri ile i^inde ali§veri§ merkeziyle birlikte ba?ka yapilar da 
bulunan projeler i9in” ibaresi eklemni§tir. Aynca, aym fikrada belirtilen i§yeri a9ma ve 
9ali§ma ruhsati duzenlemnesi hususunun uygulamada dnemli sorunlara yol a9abilecegi 
degerlendiiildiginden madde metninde degi§iklige gidilmi§tir. Ote yandan, amlan fikraHa 
belirtilen mhsatlandirma siirecinde list meslek kurulu§larmdan gdru§ alma surecinin, yalmzca 
buyuk§ehirlerde simrli kalmayacak §ekilde iilke genelinde kurulacak olan tiim ali§veri§ 
merkezleri i9in ge9erli olabilmesi 6ngorulmu§tur. Ancak fikranm ba§langicmm 
“buyuk§ehirlerde” ibaresiyle ba§lamasi nedeniyle kastedilen ama9 tarn olarak 
anla§ilamamaktadir. Bu nedenle, herhangi bir tere^dute mahal vemiemek adma soz konusu 
husus maddeye sekizinci fikra olarak eklenmi§tir.

MADDE 18- Sdz konusu madde, perakende i§letmelerin 9ali§ma saatlerinin hangi 
ko§uUar gozetilerek vali tarafindan belirlenebilecegine ili§kin hukiimler i9ermektedir. Ancak, 
birinci fikrada valiye verilen bu yetkinin kuUamlmasmda meslek kurulu§lannm mii§terek 
teklifinin ger9elde§mesi ve yetkili idarenin goru§imun almmasi gerekmektedir. Vali 
tarafindan mevsime, turizme dzgii §artlar ile benzeri hususlar bakimmdan 9ali§ma saatlerinin 
belirlemhesi gerekli goruldugu durumlarda bahse konu yetkinin kullamlabilmesi i9in 
dogrudan goru§ almabilmesi adma fikraya “Vali, bu belirlemeyi dogrudan meslek 
kurulu§larmm ve yetkili idarenin g6ra§lerini alarak da yapabilir.” ibaresi eklenmi§tir. Aym 
9er9evede, ikinci fikrada Bakanligm ise ust meslek kurulu§lannm dogrudm gdru§unu aimak 
suretiyle 9ali§ma saatlerini belirleycbilmesine ydnelik diizenleme yapilmi§tm Aynca, 
perakende i§letmeler nezdinde vali ve Bakanlik9a kullanilacak bu yetkinin yalmzca belirli bir 
saat araligi ile simrli kalmamasi ve giih bazmda da belirlemenin yapilabilmesi amaciyla 
madde ba§ligmda ve ilgili fikralarda “giin y e ib a r e s i  ekienerek degi§iklik yapilmi§tir.

Ote yandan, Belediye Kanunu ve II Ozel Idaresi Kanununda yer alan umuma a9ik 
istirahat ve eglence yerlerinin 9ali§ma saatlerinin belirlemnesine ili§kin yetki ile bu Kanunla 
verilen yetki arasmda 9ati§ma ya§anmamasi amaciyla ali§veri§ merkezi i9indekiler hari9 
olmak uzere umuma a9ik istirahat ve eglence yerlerinin 9ah§ma gun ve saatlerinin 
belirlemnesine ili§kin mevzuat hukiimleri sakli tutulmu§tur.

MADDE 19- Perakendeciler Konseyinde alman kararlarm uygulamaya 
konulabilmesi, uygulama sonu9lannm degerlendirilerek politika olu§turulmasmm saglanmagi 
ihtiya9 halinde 9ali§ma gruplan nezdinde gerekli ara§tirma ve hazirliklarm yapilabilmesi i9in 
Konsey toplantilarmm iki yilda en az bir defa yapilmasma ydnelik degi§iklik yapilmi§fir.

MADDE 20- Denetimde iki ba§lilik ya§anmamasi i9in yetkili idarelere perakende 
i§letmeler nezdinde yalmzca dn inceleme mahiyetinde olmak kaydiyla denetim yapma gdrevi 
verilmi§tir.

ve sdz

MADDE 21- Denetim maddesinde yapilan degi§iklige uygim olarak ceza uygulama 
yetkisinin tek elden kullamimasmm saglanmasi ve maddehin uygulanabilirliginin arttmlmasi 
amaciyla maddede degi§iklik yapilmi§tir.

MADDE 22- Kanunun yiirmluk tarihinden dnce il9e belediyelerine yapilan yapi 
ruhsati ba§vurularmm gc9i§ surecinde dikkate almmasi gerektigi degerlendiiildiginden 
ddrdiincu fikra hukmiinde degi§iklik yapilmi§tir.

Aynca, Kanun metninde yapilan degi§iklige uygun olarak ge9i§ maddesinde de 
degi§iklige ^dilerek Kanunun y t^ liig e  girdigi tarihten dnce faaliyete ge9mi§ olan ah§veri§ 
merkezleri i9in Kanunda drigdriilen ortsJc kullamm alanlarmm olu§turutaasi i9in yedinci 
fikrada belirtilen sure iki yila 9ikanlmi§tir.

Ote yandan, p9i§ surecinde ydnetmeligin yiirurluk tarihi dikkate almarak 
fikradaki bir yillik siirenin iki yila 9ikanhnasma, maddenin anla§ilabilirliginin saglanmasma
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ozel yetkili i§Ietmeleri de kapsamasina yonelik gerekli
degi§iklikler metne i§lenmi§tir.

MADDE 23- 6455 sayili Gumruk Kanunu ile Bazi Kanun ve Kanun Hukmiinde 
Kar^amelerde Degi§iklik Yapilmasma Dair Kanun ile Birliklerin kamuya olan borclan 
(DFIF) ppilandinlmi§ ye birlik kayitlamda gerekli diizeltmeler yapilmistir. Bu cercevede 
bnliklerm kooperatiflerden olan alacaklarmm da muhasebe kayitlan lizerinde diizeltilmesi 
gerekmektedir. Maddenin birinci fikrasmda yer alan ‘Ve tahsil kabiliyeti kalmamis bulunan” 
ibaresi nedeniyle bu-liklenn kooperatiflerden olan alacaklan konusunda tereddiitler 
ya§anmaktadir. Madde metninden soz konusu ibare 9ikanlarak birliklerin ortagi kooperatif 
kayitiarmda da gerekli diizeltmenin yapilmasmm saglanmasi amaplanmaktadir

, 24 -  Maddenin yururliikteki ikinci fikrasmda, odalarm feshine Bakanligm
teklifi uzerme yetkili asliye hukuk mahkemesince karar verilmesi ongoriilmustur Yareitav 4 
Hukuk Dairesince yerilen 12/6/1995 tarihli ve E:1995/4550, K:1995/5017 sayili karida  
Esnaf Odasmm fesih istemine ili§kin davanm Bakanligm Gumhuiiyet Savcfligina yapacaei 

teklif iizenne, ilgili Cumhuriyet Savciligmca afilabilecegi” belirtilmi§tir. Soz konusu k a r t  
uyamca, B^anlik oda feshine ili§kin taleplerini Cumhuriyet Bassavcihklaima 
gondepektedm  Cumhuriyet Ba§savcihklarmca diizenlenen davaname ile acilan davalarda 
Gumruk ve Ticaret Bakanhgmm taraf sifatmm bulunmamasi nedeniyle fer’i mfldahil 
olabilmekte, 6100 sayili Hukuk Muhakemeleri Kanununun 69/1 maddesi uyarmca hiikmiin 
taraflar hakkmda verilmesi nedeniyle fer'i mudahilin tek ba§ma temyiz hakkmm 
bulunmamasi, Yargitay iftihatlarmm da (Yargitay 18. Hukuk Dairesinin 10/11/2014 tarihli ve 
E:2014/4738, K: 15787) bu yonde ohnasi nedeniyle fesih davalarma iliskin verilen ve 
Cumhuriyet Ba§savciliklarmca temyiz edilemeyen kararlar Bakanhkca temyiz 
edilememektedir. Bu d i ™  fesih davalarmm istenilen diizeyde takip edilememesine yol 
afmaktadir. Yapilan degi§iklikle oda fesih davlarmm dogrudan yetkili asliye hukuk 
mahkemesinde Bakanhk tarafindan a9ilmasi duzenlenmi§ boylece, hem Cumhuriyet 
Ba§savciliklannm i§ yiiktode azalma meydana gelmesi, hem da davalann Bakanhk tarafindan 
daha etidn ve saglikh takip edilmesinin saglanmasi ama9lanmi§tir.

Diger taraftan, iiye sayismm lOO’un altma dii§mesi sebebiyle apilan fesih davalarmda, 
yargilama devam ederken odalarm yeni iiye kaydetmek suretiyle iiye sayilanm lOO’e 
tamamlamakta, bu nedenle de a9ilan davalarda davanm reddine ya da karar verilmesine yer 
olmachgma karar verilmektedir. Oda kurmak i9in gerekli iiye sayismm 500 oldugu da 
gozetilerek, dava a9ildiktan sonra uye tamamlama yolunun engellenmesi, dolayisiyla varhguu 
siirdiiremeyecek nitelikteki odalarm kapatihnasi ama9lanmi§tir.

Bakanl^ e-esnaf ve sanatkar veri tabam, Esnaf ve sanatkManmizm sicil 
i§lemleri ile Emaf ve sanatkarlar meslek kurulu§larmm faaliyetleriyle ilgili ihtiya9 duyduklan 
her tiirlii i§ ve i§lemlerin, elektronik ortamda (esbis.gtb.gov.tr) ger9ekle§tirildigi bir sistemdir

- Esnaf ve sanatkarlarm sicil ve oda i§lemleri (tescil, tadil, T e rl^  beige alma) 
Bakanlik e-esnaf ve sanatkar veri tabam iizerinden ger9ekle§tirilir.

- Meslek kurulu§larmm Genel Kurul i§lemleri yapilabihnektedir.
- Tiirkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Bakanlik e-esnaf ve sanatkar veri 

tabam iizerinden yayimlanmaktadir,
- Esnaf ve sanatkarlanm i zm vergi, niifiis ve ikamet bilgileri kolayca

dogrulanabihnektedir.
- Esnaf ve sanatkarlanmiz da sisteme e-devlet §ifiesiyle giri§ yapabihnektedirler.
- Bakanlik e-esnaf ve sanatkar veri tabamnda, esnaf ve sanatkMar ile meslek 

kurulu§lan hakkmda detayli raporlar iiretilebilmektedir.
5362 sayih Kanunun 3 iincu maddesinde (Bakanlik e-esnaf ve sanatkar veri tabam)- 

Esnaf ve sanatkar meslek kurulu§larmm i§lemlerinin ve verilecek hizmetlerin elektronik 
ortamda yapilmasim saglayan sistemi ifade eder §eklinde tammlamni§tir.

Yiiriittiikleri i§ ve ijlemleri Bakanlik e-esnaf ve sanatka- veri tabamnda 
giincelleyerek taHp etmek Kanunu’nun 11 inci maddesinde Oda Ydnetim Kurulunun, 21 inci 
maddesinde Birlik yonetim kurulunun, 30 uncu maddesinde Federasyon yonetim kurulunun 
38 nci maddesinde Konfederasyon yonetim kurulunun gorevleri arasmda sayihm§tir.
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Taslakla getirilen madde ile mevcut yuriirlukte olan Bakanlilc e-esnaf ve sanatkar veri 
tabanmm daha etkin ve verimli kullamlmasi amaciyla getirilmektedir.

MADDE 26 -  Kamimm 15 inci maddesinde yapilan degi§iklik ile uygulamada 
Cumhuriyet savcilan tarafindan a5ilan oda fesih davalannm Gumruk ve Ticaret Bakanligi 
tarafindan afilmasi 6ngdrulmu§tur. Bu maddenin yuriirluk tarihinden once Cumhuriyet 
savcilan tarafindan afilmi? olan oda fesih davalannm Bakanlik tarafindan takip edilebihnesi 
ve gerektiginde kanun yollarma ba§vurabihnesi ifin Gumruk ve Ticaret Bakanligmm davaci 
sifati kazahmasi duzenlenmi§tir.

MADDE 27- Ulkemizde kolluk gorevini ifa eden Emniyet Genel Miidurlugu, 
Jandarma Genel Komutanligi ve Sahil Giivenlik Komutanligi personelinden emekli olanlara 
yuriirlukte olan 6136 sayih Kanun’un; 7 nci maddesinin birinci fikrasimn (B) alt bendi ile 
silah ta§ima veya bulundurma yetkisi veren kayit ve belgelerin her tiirlu resim, vergi ve 
harftan muaf olmasi, Ek 8 inci madde ile; zati demirba? silah sati§mdan faydala^a bakki 
tanmmasi ve yukanda sayilan gdrevlilerden vazifeh olup, istifa, nakil veya emeklilik 
sebebiyle aynlanlarm da sati§ hukiimlerinden yararlanmasi, Ek 9 uncu madde ile; amlan 
kurumlarda ust duzey gorev yapan personelinden istifa, nakil veya emeklilik sebebiyle 
aynlanlarm da sati§ hukiimlerinden aynen istifade etmesi hakki tanmmi§ olup, halen 
uygulanmaktadir.

6136 sayih Kanunun yukanda sayilan maddelerinde yapilan degi§iklik ile, asli gorevi 
ka9ak9ilikla mucadele olan ve 5271 sayih Ceza Muhakemesi Kanununun 164 iincu maddesi 
uyannca yukanda belirtilen kolluk birimleriyle birlikte iilkemizdeki dort adli kolluktan biri 
olarak sajilan, Cumhuriyet savcismm adli gorevlere ili§kin emirlerini yerine getiren ve 640 
sâ yih Kanun Hiikmunde K^amamenin 39 uncu maddesi uyannca silah ta?una, bulundurma 
ve kullanma yetkisine sahip olan Giimnik Muhafaiia amir ve memurlan ile Giimriilder 
M uhaf^  Genel Miidiirlugu yonetim kadrosunda gorevli olanlann da diger kolluk 
personeline tanman haklardan aynen istifade etmesini saglamaya doniik diizenleme yapihnasi 
amaglanmaktadir.

MADDE 28- 640 sayih Kanun Hukmimde Karamameden once (rniilga) Giimruk 
Muste§arhgi ta§ra te§kilatmda Giimriik Miidiirlugu ve Giimriik Muhafaza Miidiirlugu ohnak 
iizere ikili bir yapmm bulunmasi nedeniyle, Giimriik Mudiirliigiinde gorev yapan personele 
taym bedeli odemesi yapilmazken, Giimriik Muhafaza Miidiirlugiindeki tiim personele taym 
bedeli odemesi yapilmaktaydi. Dolayisiyla hangi iinvanli personele taym bedeli ddenecegi 
konusunda bir sorun ya§anmami§ti.

Ancak, 640 sayih iCanun Hiikmiinde Karamameden sonra Gumriik ve Muhafaza 
Mildiirliikleri “Giimriik Mudiirlugu” adi altmda birle§mi§ ve bu tarihten sonra giimriik 
muhafaza hizmetleri ‘giimriik mudiirlugu’ altmda hizmet vermeye devam etmi§lerdir. 
Giimriik Muhafaza Miidiirliiklerinin baglantilan olan Giimriik Muhafaza Bolge Amirlikleri ve 
Giimriik Muhafaza Kisun Amirlikleri de Giimriik Miidiirliigii baglantisi olarak hizmet 
vermeye devam etmi§tir. Aynca, ka^akfilikla miicadelede ozellikli bir birim olan Giimriik 
Muhafaza Ka9ak9ihk ve Istihbarat Miidiirlugii kurulmu§tur.

Ortaya 9ikan yeni durum kar§ismda muhafaza personeli di§mda kimlerin taym bedeli 
alacagi konusuna a9ikhk getirmek amaciyla, Maliye Bakanhgmdan alman gorii§ler 
dogmltusunda, Bolge Miidiirii, muhafaza hizmetlerinin yiiriitiildiigu birimlerm bagh oldugu 
bolge Miidiir Yardimcisi, Giimruk Miidiirliikleri biinyesindeki ‘Giimriik Muhafaza Bolge 
Amirligi ve Gumriik Muhafaza Gumriik Muhafaza Kisun Amirligi birimlerinde 9ali§an 
persdnelin de taym bedeli alabilecegi hususunda bir uygulama olu§mu§tur.

Ancak, Sayi§tay Ba§kanligi tarafindan B^anligimizm 2014 yih denetimleri 
sonucunda taym bedeli ile ilgili olarak;

2155 sayih Bazi Kamu Personeline Taym Bedeli Verilmesi Hakkmda Kanunun 1 inci 
maddesinde, Giimriik Muhafaza merkez ve iller kurulu§undaki muhafaza ve muamele 
smifi kadrolarma dahil memurlara ve muhafaza te§kilatmda gorevli gemi adamlanna,” ayda 
giinliik er taym istihkakmm bir ayhk tutan taym bedeli olarak verilecegi hususu diizenlendigi,

Soz konusu maddeye gore taym bedeli odenecek personel arasmda sayilan giimriik 
muhafaza ve muamele smifi kadrolan; 08/06/2011 tarihli ve 27958 sayih Resmi GazetC’de 
yayimlanan 640 sayih Kanun Hiikmiinde Karamame ile yiiriirlii^en kaldmlan 18/12/1940
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tarih ve 3944 sayili Giimruk Muhafaza ve Muamele Sinifi Memurlan Teskilati Hakkinda 
Kanun’da diizenlendigi ve soz konusu 640 sayili Kamm Hukmunde Karamame ile Giiiiiruk ve 
Ticaret Bakanligi te§kilati i9in yeni kadrolar ihdas edildigi,

Miilga 3944 sayih Kanunun 4 imcii maddesinde muamele smifi memurlan- biiro 
i§lermde gah§m, sivil elbise giyen ve silah ta§iyamayan memurlar olarak tarif edildig’ 3944 
sayili Kanunu yuriirlukten kaldiran 640 sayili Kamm Hukmimde Karamamenin “Gecis 
hukiimleri” bajliMi ge9ici 3 iincu maddesinin u9uncu fikrasmda ise Muamele Memimi 
k a d ro ta d a  bulunanlar, Memur kadrolarma ba§ka bir i§leme gerek kalmaksizm atanmis 
sayilir. hiikmimun yer aldigi, yapilan bu mevzuat degi§ikliginden, 3944 sayili Kanunda 
muamele smifi memurlan olarak ifade edilen personelin Bakanligm yeni teskilat vamsmdaki 
kar§iligmm, “Memur” kadrolarmda 9ali§ian personel oldugu,

Muhafaza smifi kadrolarda 9ali§an personel ise miilga 3944 sayili Kmunun 7 nci 
maddesmde silah ta§imaya yetkili olan ve ba§mudiir ve mudiir haricinde resmi elbise eivinme 
mecbunyeti olan muhafaza ba§mudiir ve mudiirleri ile mmtika ve kisim amirleri ve m ^afaza  
memurlan olarak ifade edildigi,

640 sayih Kanun Hufaniinde Karamame, muhafaza simfina dahil memurlarm hanm 
kadrolara atandigma m§kin bir diizeiileme i9ermedigi, fakat KHK’mn “Silah tasima” basliMi 
39 uncu maddesmde silah ta§una yetkisine sahip olan personelin diizenlendigi bu madde 
geregince, miilga 3944 sayih Kanun’da silah ta§una yetkisine s ^ p  olmasi’nitelim ile 
belirtilen muhafaza simfina dahil memurlarm, 640 sayih Kanun Hiikmiinde KaramameiSn 39 
uncu maddesinde silah ta§una yetkisine sahip oldugunun a9ik9a belirtilen giimruk muhafaza 
personeli olarak degerlendirilmesi gerektigi,

2155 sayili Kanun kapsamma giren ve taym bedeli ddenebilecek Giimruk ve Ticaret 
Bakanhgi personelinin, 640 sayih Kanun Hiikmiinde Karamamenin 39 uncu maddesinde 
sayilan personel ile Ge9ici 3 uncii maddenin U9iincii fikrasmda belirtilen Memur 
kadrolarmdaki personel oldugu, diger bir ifadeyle, giimriik muhafaza is ve islemlerini 
^ tm e k le  gdrevh ve silah ta§ima yetkisi olan personel ile Memur kadrosunda 9ahsanlar 
di§mdaki personele, 2155 sayili Kanun kapsammda taym bedeli odenmesinin miimkiin 
olmadigi.

Belirtilmek suretiyle ba§ta merkezde Giimriikler Muhafaza Genel Miidiirliigiinde 
gorevh VHKI, Uzman, Giimriik Ticaret Uzmaiii ve Giimriik Ticaret Uzman Yardmicisi 
unvanlarmdaki personel ohnak iizere, ta§ra idarelerinde gorevli ve giimriik muahafaza 
hizmetlermde fiili olarak gorev yapan degi§ik unvanlardaki personele mevcut mevzuata gore 
taym bedeh odenemeyecegi belirtilmi§tir.

640 sayili Kanun Hukmunde Karamamenin 5diriirliige girmesi ve 3944 sayih 
Kanun’un yiiriirliikten kalkmasi sonucu yukanda izah edilen nedenlerden dolayi ortaya 9ikan 
belirsizlik Sayi§tay Denetim Raporlarma da konu edihni§ ve mevzuatta diizenleme yapihnasi 
gerektigi belirtilmi§tir. Taym bedeli odenecek personelin tespiti ile ilgili ortaya 9ikan bu 
belirsMigi ortadan kaldirmak ve Sayi§tay denetimlerinde ortaya konulan yorum farkliliklan 
ve mevzuat bo§lukgu gidermek igin konunun yasal diizenleme ile a9ikhga kavusturuhnasi 
ihtiyaci hasil olmu§tur.

MADDE 29 -  03/11/1980 giin ve 2330 sayih Nakdi Tazminat ve Aylik Baglanmasi 
Hakkmda Kanunun birinci maddesinde ka9ak9ihgi men, takip ve tahkiki ile gorevlendirilen 
Giimruk Muhafaza Memurlannm bu gbrevlerini yerine getirirken fiziksel butiinliiklerinin 
zarara ugramasi halinde nakdi tazminat odenmesi 6ng6riilmu§, ancak 640 sayih Kanun 
Hukmimde Karamame ile aym gdrevi yapmakla gorevlendirilen diger kadrolardaki bolge 
mfldiirlugu personeli^  unvanlan amlan kanunda zikredilmemi§tir. Bu durum ka9ak9ih& 
men, takip ve tahkiki ile gorevlendirilen diger unvanlardaki personelin bu gbrevlerini yerine 
getirirken fiziksel biitiinliilderinin zarara ugramasi halinde kendilerine nakdi tazminat 
bdenememesi suretiyle magduriyete ugramalarma sebebiyet verdiginden, bu magduriyetin 
gidenhnesinin gerektigi du§iinulmektedir. Yapilan degi§iklik ile ka9ak9iligm bnle^esi kin  
gorev yapan ve gbrevi ba§mda zarar gbren turn Giimruk ve Ticaret Bblge Mudurliigii 
personelmin 2330 sayih Kanun ile tanman haklardan yararlandmlmasi anianknmakfadir

MADDE 30- Giimruk i§lemlerine tabi tutulacak e§yanm giimriik idarelerine beyan 
edilmesi gerekmektedir. Bu beyannameler giimruk idarelerince incelenerek gerekli islemlere 
tabi tutulmaktadir. Ozellikle vergilendirmeye ili§kin konularda, yapilan beyanlarm ge9erlilik
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veya dogplugu konusunda tereddut hasil olabilmektedir. Yapilan yanli§ veya hatali beyanlar, 
odenmesi gereken gumruk vergilerinin miktarmi etkileyebilmekte ve noksan vergi fahsilaftnfl 
yol a9abilmektedir. Bu gibi durumlarda, yukiimlulerden ilave bilgi ve beige istenilebildigi gibi 
kamu kurum ve kurulu§lan, gerfek ve tiizel ki§iler ile tuzel ki§iligi olmayan kurulu§lardan da 
bilgi talep edilmesi de soz konusu olabilmektedir. Ancak, bu tiir taleplerin karsilanma«;inHa 

. siklikla sorun ya§anabilmekte ve il^lerce bu bilgiler gumruk idaresine sunulmayabilmektedir. 
Bu ise yapilan denetimlerin etkinligini kisitlamaktadir.

Bu duzenleme ile, gumruk idaresinin; gumruk vergilerinin kontrolu amaciyla e§yanm 
gumruk kiymeti, men§ei, odeme §ekli gibi ver^lendirme unsurlarma ili§kin hususlarm 
gumruk idaresine saglanmasmm zorunlu hale getirilmesi, bu suretle vergilendirmede tarn 
etkinliginin saglanmasi hedeflenmektedir.

MADDE 31- E§yamn giipiik  kiymeti, basit ifadesiyle ddenecek ad valorem, yani 
deger listiinden hesaplanan gumruk vergilerinin hesaplanmasmda esas almacak matrahi ifade 
etmektedir.

Soz konusu kiymetin hesaplanmasma ili§kin mevzuat hukiimleri, 27/10/1999 tarihli ve 
4458 sayili Gumruk Kanununun 23-31 ve Gumruk Ydnetmeliginin 43-57 nci maddeleri 
hukiimlerinde yer almaktadir.

Anilan hukiimler, Diinya ficaret Orgutu Giimruk Kiymeti Aniagmasi (1994 Giimruk 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anla§masimn VII nci Maddesinin Uygulanmasma Dair Anla§ma) 
9er9evesinde duzenlenmi§tir. Aynca, soz konusu mevzuat hukumleri, AB Gumruk Kanunu ile 
deuyumludur.

4458 sayili Kanunun 24/1. maddesi, “Ithal e§yasmm gumruk kiymeti, e§yanm sah§ 
bedelidir. Sati§ bedeli, Tiirkiye'ye ihra9 amaciyla yapilan sati§ta 27 ve 28 inci maddelere gore 
gerekli dtizeltmelerin de yapildigi;, fiilen ddenen veya ddenecek fiyattir.” ve aym Kanunun 
24/3-a maddesi ise; “Fiilen ddenen veya ddenecek fiyat, ithal e§yasi i9in ahcmin, saticiya 
veya satici yaranna yaptigi veya yapmasi gereken ddemelerin toplamidn. Bu fiyat, ithal 
e§yasmm sati§ ko§ulu olarak, alicinm saticiya veya saticmm bir yi&tolulugunu karsilamak 
iizere U9iincu bir ki§iye yaptigi veya yapacagi tiim ddemeleri kapsar. Odemeler, para transferi 
§eklinde olabilecegi gibi, akreditif veya ciro edilebilir bir kiymetli evrak kullanilarak ya da 
dogrudan veya dolayh yapilabilir.” hukmiinu amirdir.

Sdz konusu hukumlerin tetkikinden de anla§ilacagi iizere, en basit ifadesiyle, e§yanm 
gumruk kiymeti, alici ile satici arasmda yapilan ticari i§lemde fiilen ortaya 9ikan bedeli ifade 
etmeldedir. Sdz koniKu ticari i§lem ise iki taraf arasmda yapildigmdan gumruk idaresinin 
i§lemin ko§ullarma ili§kin bilgi sahibi olmasi sdz konusu olmamaktadn. Bunun i9in 
yukiimliilerden talep edilen kiymet bildirim formlan ile, ticari i§leme ili§kin aynhtih bilgi 
edinilmeye 9ah§ilmakta ama bu da yeterli olmayabilmektedir.

Bdyle d u ^ la rd a  yukumliilerden ilave bilgi ve beige talep edilerek ticari i§leme 
ili§kin ayrmtih bilgi istenilebilmekte, beyanm ger9eklik veya dogrulugu konusunda tereddut 
olu§masi durumunda yukiimliilerden konunun izabi istenilmektedir.

Ancak, yiikiimliilerce yeterince i§birligi yapilmayarak talep edilen bilgi ve belgelerin 
sunulmam^i ya da gerektigi gibi bilgilendinne yapilmamasi ve gumruk idaresinin makul 
§iiphelerinin giderihnemesi durumunda giimriik kiymetinin idarece tespiti giindeme 
gelmektedir.

Bu tiir durumlarda olaym yargi mercilerine intikali halinde, kanunda a9ik bir 
duzenleme bulunmadigmdan olumlu neticeler almamamakta, bu durumda da beyan edilen 
kiymetin ger9ekligi veya dogrulugu konusundaki tereddutlere ve konunun yiikiimliisunce izah 
edilememesine ragmen gumruk kiymeti beyana gdre belirlenmi§ olmaktadu:. Bu ise kiymet 
tespiti ydniiyle zafiyet olu§tunnakta(hr.

Ongdriilen duzenleme ile, kanunda dngdriilen durumlarda, beyanm reddedihnesi ve 
giimriik kiymetinin kanun^  dngdriilen diger usullere gdre belirlenmesine imkan saglanmasi, 
bu suretle de kiymet tespitine ili§kin hukiimlerin etkin uygulamnasi hedeflenmektedir.

MADDE 32- Madde ile, 4458 sayih Kanunun 52 nci maddesinde, 9eviri bataginHan 
kaynaklanan ve hareket giunriik idaresindeki i§lemleri diizenleyen hiikimi yerine AB giimriik 
mevzuatma da uyumlu §ekilde Tiirkiye Giimruk Bdlgesindeki bir yerden diger bir yere transit 
rejimi hukumleri uyannca ta§man serbest dola§unda olmayan e§ya i9in van§ giimriik 
idaresinde Giimriik Kanununun 41 ila 50 nci madde hukiimlerinin uygulamnasi ve serbest
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dola§imda olmayan e§yamn van§ giimnik idaresindeki gefici depolama yerinde giimrukce 
onaylamni? t o  i§lem yeya k u l l ^ a  tabi tutulmasi igin kalabilecegi surenin hesapl4nasm ^  
ya§anan tereddutlenn onlenmesi ama9lamnaktadir.

M ^ D E  33= 4458 sayili Kanunun 177 nci maddesinde tasfiyelik hale gelen esya 
sayilmi§ olup amlan Kanunun 235 inci maddenin sekizinci fikrasmda e§yanm tasfiye edilecegi 
belirtildiginden 177 nci maddede bu hususun yer almasuun saglanmasi ^

, .  , Kanunun 178 inci maddesine eklenen fikrayla ihalelerin
dogrulugmu etkileyecek her tiirlu dayrani§ veya beyanda bulunanlar ile ihalelere iliskin 
yukiimluliUdermi yenne getinneyenlere uygulanabiJecek yaptimnlar belirlenmektedir.

MADDE 35- 4458 sayih Kanunun 179 uncu maddesinin ikinci fikrasmda mulkiyeti 
kamuya gefen e§ya ipin amlan Kanunda e§ya sahiplerine tanman k o la y h ta  
y^arlamlamayacagi yolunda diizenleme yapilarak uygulamada kar§ilasilan sorunlarm 
gidenlmesi amaplanmaktadn.

MADDE 36- 4458 sayih Kammun 180 inci maddesine eklenen fikrayla gerek 5607 
sayih Kanun gerekse 4458 sayih Kanun uyarmca tasfiyelik hale gelen ve yapilan tasfiye 
sonucu emanete ahnan tutarlarm iadesi ipin e§ya sahiplerinin talepte bulunabhecem siire 
belu-lenmektedir. ^ a.

MADDE 37- Vergilerm ertelemnesi kolayhgi giivenilir, giimnik kurallanna riayet 
eden, kayitlan duzgiin ve izlenebilir olan firmalara verilmesi gerektiginden madde 
bu kolaylik yalmzca yetkilendirihni§ yukiimlii sertifikasi sahiplerine teminat verilinis ^ a s i  
§artiyla tounmi§tn. Madde taslagi ile firmalara AB uygulamasmda oldugu iizere bir 
aylik erteleme siiresi ile 5 gitoiik odeme siiresi tanmmi§tir.

Bir takvim ayi iperisinde birden fazla sayida beyanname kapsammda islem yapilarak 
odemenin toplu olarak gerpekle§tirihnek istenihnesi halinde, bu beyannamelerden 
kaynaklanan vergilerin ipinde bulunulan takvim ayi boyunca ertelemnesi ve ertesi takvim 
aymm ilk 5 gunii iperisinde odenmesi saglanmi§tu-.

Gerek AB Gumriik Koduna gerekse Kyoto S6zle§mesine uygun olarak, erteleme 
i§lemi ipin faiz aramtoamasi kurah konuhnu§tur. Benzer §ekilde bu kolaylik, 207/1 inci 
madde uyarmca teminat kabul edildigi durumlarda i§letihnekte olan geeitoe 
uygulamasmm di§mda tutulmu§tur.

zammi

Uygulamanm temel esaslarma madde taslagma yer verihni§ olup, diger detaylar daha 
soma diizenlemnek iizere Yonetmelige bnakilmi§tu:. Bu kolayliktan fayctoanma kosullan bu 
kolayhgmm askiya alimnasi, geri ahmnasi veya iptali, bu kolayliga giimnik idareshice 
getirihnesi u y ^  gonilen lasitlamalar ye bu kolayliktan faydalanabihnek ipin verilecek 
teminatm §ekli ve miktan ile bu kdlayhgm i§leyi§ §ekline iii§kin usul ve esaslar madde 
taslagmm kabul edilmesini muteakip Giimruk i§lenilerinin Kolaylajtmlmasi Ydnetmeh^de 
diizenlenecektir.

MADDE 38- 12.12.2014 tarihli ve 29203 sayih Resmi Gazetede yayunlanan Anavasa 
Mahkemesinin 22/5/2014 t a i ^  ve E: 2013/104, K: 2014/96 sayih Karan ile Giiinruk 
Kanunu’mm 216’nci maddesinin birihci fikrasmm birinci ciimlesi iptal edihni§tir. Olusan 
h u k ^  bo§lugun doldunilmasi amaciyla, sdz konusu maddenin birinci Okragimn ilk ciimlesi 
degi§tirilmi§tir. Aynca, banka hesap numarasi bildirihnesi zorunlulugu getirilerek ddemelerin 
d o ^  ki§iye yapihriasi amaplanmi§tir.

MADDE 39- Mevcut kanun metninde resmi kiyafet giyme zorunlulugu olmayan 
personel harip tutular^  diizenleme yapihni§tir. Ancak uygulamada, gerpeklestirilen gorevin 
mteligi itibanyle hanp tutulanlar di§mda kalan biitiin personelin resmi kiyafet giymedigi 
dunimlar da olabilmektedir. Bu durum, resmi kiyafet giyecek personelin unvan bazmda 
degerlendirihnesini gerektirmektedir. Ancak mevcut metin buna imkan saglamamaktadir 
Dolayisiyla, gerpeklestirilen gorevin niteligi itibanyle degerlendirme yapilmasma imkaii 
vermek iizere resmi kiyafet giyecek personelin unvan bazmda ydnetmelikle belirlemnesi 
amaplanmaktadir.
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4458 sayili Kanunun gegici 6 nci maddesinin yiirurluJcten kaldinlmasi nedenivle
230/B maddesi Ue duzenlenjasi

“  ss.*asc!

, .  Kanunun 232 nci maddesinin birinci fikrasmda, giimruk vergileri ile
b n l^ e  ^ a s i  gereken para cezalannm bu vergiler ile aym zamanda karara baglanarak 
teblig e^ecegi ye aym zamanda ddenecegi hiikme baglanmasma ragmen, giimruk versileri 
lie birhkte a l^ a s i  gerekmeyen para cezalarmin odeme siiresine iliskin bir h&iim 

Maddeye eklenen dordiincii fikra ile bu bo§lu|un g i d e i i S

, , Maddeye eldenen be§inci ^  ile mulkiyeti kamuya ge9irilen e§yanm bulimamamasi

Anayasa Mahkemesi kararlarmda da vurgiilandigi iizere, hukuk guvenligi ilkesi 
hukrik n o rn d an ^  ongoriilebilir olmasmi, bireylerin tiim eylem ve i§lemlerinde devlete suven 
duyabilmesuu, deyletin de huki^ normlamda bu gizven duygusunu zedeleyici yontemlCTden 
kagi^asuu  gerel^ Mar. Hutoiik devletinin hukuk giivenligi ilkesi vergilen^rmede belirliligi 
gerektmr. Belirlilik ilkesi, yukiimlulugun hem ki§iler hem de idare ydniinden belli ve kesin 
olmasmi, hukuk noimlanmn, dgili ki§ilerin mevcut §artlar altmda belirli bir islemin ne tiir 
sonu9lar dogurabilecegini makul bir diizeyde ongormelerini mumkiin kilacak bir sekilde 
duzenlenmesmi ve uygulanmasmi gerektirir.

Maddeye^eklenen altmci fikra ile; idarede istikrar ve vergide dngorulebilirlik ilkelerine
gumriik idaresinin genel teblig veya genelge vasitasiyla 

olu§toduklan goni§ ve kanaatlenm degi§tirmi§; olmasi nedeniyle olu§an yeni gdrtts ve kanaate 
ih§km genel teblig veya genelgenin, yayimlandigi tarihten itibaren ge9erh olmasmi ve bu gibi 
dummlarda para cezasi kesilmemesi ve faiz hesaplanmamasi saglanmaktadir.

M®vcut Kanun maddesinin sadele§tirilmesi, netlestirilmesi ve ilsiU 
maddede ^ e r m  tek tek sayihnp  nedeniyle ahnmasi gereken giimruk vergilerinin bevmia 
gore hesaplanan gumruk vergilerinden fazla olmasi halinde, olu§abilecek vergi farkliliVlannin 
cezasiz kalmasi durumunun engellenmesi ama9lanmi§tir.

IVL^DE 43- 4458 sayih Kanunun 235 inci maddesine eklenen (e) bendi ile- tel 
bendmde beto len  e§yamn, Bakanlik9a belirlenecek siire i9erisinde, itiialinin uveun 
bulimduguna ili§km beige veya bilginin diizenlenmesi veya ilgili kurum veya kunSus 
tara^dan  ger9ekle§tirilen denetimin olumlu sonu9landigmm bildirilmesi halinde fc) 
bendmde belirtilen ceza yerine 241 inci maddenin birinci fikrasi uyarmca para cezasi 
^ a c a g i  ydniinde diizenleme yapilmi§tir. Buna paralel olarak ihracat rejimin de de benzer bir 
duzenleme yapilarak 235 inci maddenin ikinci fikrasma eklenen (c) bendi ile Bakanlikca 
belu-lenecek siire i9erisinde e§yanm ihraemm uygun bulunduguna ili§kin beige veya bilginm 
duzenlenmesi veya ilgili k p im  veya ku^u§  tarafindan ger9ekle§tirilen denetimin olumlu 
sonu9landigmm bildirilmesi halinde 241 inci maddenin birinci fikrasi 
verilecegi hiikmii eklemni§tir. uyarmca para cezasi
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Aynca, 235 inci maddenin ikinci fikrasmin (b) bendinde yapilan diizenleine ile- 
e§yamn ihracimn lisansa, uygunluk belgesine veya bu belgeler yerine gefen bilgiye tabi 
olmasina kar?in, aksi beyanda bulunuldugunim tespiti halinde uygulanan mevcut idari para 
cezasimn ihracatgi firmalara agir yiikler yuklememesi, ihra? maliyetlerinin azaltilmasi ve bu 
suretle iilkemiz ihracatmin devammin saglanabilmesini teminen e§yanm gumruklemnis degeri 
kadar olan idari para cezasimn indirilmesi amaplanmi^tir. Buna paralel olarak ikinci ftkramn 
(a) bendinde belirtilen ceza da makul seviyeye 9ekilmi§tir.

235 inci maddesinin be§inci Mrasmda yapilan duzenleme ile; 28.03.2013 tarihli 6455 
saylli Kanun ile degi§ik Tiirkiye Giimruk Bdlgesine getirilen ve transit rejim b e y ^ d a  
bunulan serbest dola^unda olmayan e§yanm beyan edilenden belirgin bir §ekilde farkli einste 
oldugunun tespiti halinde, farkh pikan e§yanm gumruklenmi§ degermin iki kati kadar idari 
para cezasi venlecegi hiikme baglanarak transit rejiminde ger9ekle§mesi olasi usulsuzluklerin 
online ge9ilmesi ama9lanmi§tu-. Ancak, soz konusu madde hiikmuniin uygulamaya ge9ilmesi 
lie birlikte, giimruk vergileri ya da ticaret politikasi onlemleri bakimmdan 90k ku9iik 
farkliliklarda dahi e§yamn giimruklenmi? degerinin iki kati gibi bir cezamn uygulamnasi 
dolayisiyla, belmlenen cezamn i§lenen usulsiizliik ile orantisiz oldugu ve gerek taslmacilik 
sektoriiniin gerekse de maliyet artmci etkisi nedeniyle di§ ticaret sektoriiniin olumsuz 
etkilendigi yonunde Bakanligimiza intikal ettirilen hususlar 9er9evesinde yeniden duzenleme 
yapilmasi ve usulsiizliikle daha orantili bir cezamn uygulanmasmm gerekliligi ortaya eikmis 
olup soz konusu be§inci fikra yeniden duzenlemni§tir. j  y 9

235 inci maddeye eklenen altmci fikra ile, 235 inci maddenin birinci ve ikinci 
fikrasmda belirtilen aykinliklarm giimriik idaresince tespit edilmesinden once beyan sahibince 
bildinlmesr durumunda bu fikralara gore hesaplaUan cezalar yiizde on be§ oranmda 
uygulahacagi yonunde hiikum eklenerek yukiimliilere pi§manlik miiessesesi getirilmesi 
ama9lanmi§tir.

Aynca, deniz devriye ve gemi arama ekiplerinin yaptiklan yakalamalarda ticari miktar 
arz etmeyen tiitiin mamulleri ve i9kiler hususunda uygulanacak yaptmmlar tereddiit 
yaratmakta bazi savcilar 5607 sayili Ka9ak9ilikla Miicadele Kanunu hukiinileri kapsammda 
i§lem yapilmasi yonunde talimat verirken bazi savcilar ise i§lem yapilmamasi yonunde talimat 
vermektedir. Amlan nedeiderden otiini yukanda deginilen ve uygulamada tereddiit yaratan 
fiiller neticesinde ilgililere Giimruk Kanununda on goriilecek cezalar vasitasiyla yaptimn 
uygulanmasmm uygun olacagi degerlendirilerek 235 inci maddeye sekizinci fikra eklenmi§tir.

MADDE 44- Antrepo rejimi, ithalat vergilerine ve ticaret politikasi onlemlerine tabi 
tutulmami§ ve serbest dola§ima girmemi§ e§ya ile giimnik antreposuna almmasi halinde 
ihracata ili§kin onlemlerden yararlanabilecek serbest dola§unda bulunan e§yam bir giimruk 
antreposuna konulmasma ili§kin hiikiimleri belirleyen rejim olup e§yaya ili§kin nihai 
i§lemlem ger9ekle§tirildigi bir rejim degil, e§yanm bir siire depolanmasmi diizenleyen ara bir 
rejim niteligindedir. Antrepo rejimine tabi tutulan e§ya, ba§ka bir rejime tabi tutulmak ve ilgili 
rejim uyarmca beyanname diizenlenmek siiretiyle antrepodan 9i±anlmakta, e§yanm nihai 
i§lemleri antrepo rejimini sona erdiren ba§ka bir rejim beyam ile yapilmaktadir. Nihai rejim 
olan serbest dola§ima giri§ rejiminde e§ya cinsinin farkli beyan edilmesinde vergi farkinm U9 
kati para cezasi almirken, ara rejim olan antrepo rejiminde e§yanm, antrepo beyannamesinde 
beyan edilenden belirgin bir §ekilde farkli einste e§ya oldugunun tespiti halinde, bu e§yanm 
gumruklenmi§ degermin iki kati idari para cezasi verilmesi ve e§yaya el konularak 
mulkiyetinin kamuya ge9irilmesine karar verilerek tasfiyeye tabi tutulmasmm hakkaniyete 
uygun olmadigi ve soz konusu cezamn lojistik sektbru a9ismdan uygulamada sonin yarattigi 
tespit edilmi§tir. Bu 9er9evede, e§yanm cinsinin yanli§ beyamndan kaynaklanan yaptirunm 
ara rejim olan ^ trepo  rejimi a§amasmda nihai rejim a§amasma gore d ^  hafif olmasi 
gerelonektedir. Ote yandan, SU9 ve ceza arasmda orantililik ilkesi geregi ceza ile su9 arasmda 
makul bir denge olmasi gerekmektedir. Ancak, e§yanm, antrepo beyannamesinde beyan 
edilenden belirgin bir §ekilde farkh einste e§ya oldugunun tespiti halinde uygulanan soz 
konusu cezanm su9a nazaran agir oldugu degerlendirildiginden 236 nci maHHpniti besinci 
fikrasmda yeniden duzenleme yapilmi§tir.

MADDE 45- Tam muafiyet suretiyle ge9ici olarak ithal edilen dzel kuUamma mahsus 
ta§itlar hari9 ohnak iizere, ge9ici ithalat rejimi kapsammda ithal edilen e§ya i^in e§yanm 
siiresi i9erisinde gumruk9e onaylanmi§ ba§ka bir i§leme ve kullamma tabi tufuhnamasi
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durumunda, ithal e§yasmin tahsis yeri, tahsis amaci ve giri§ ayniyetine uygun olarak 
bulundugu tespit edilse dahi 238 inci maddenin birinci fikrasi~ • 1  ̂ j  , uyannca ithal e§yasmin
gumniJdeimii§ degermm iki kati oramnda ceza uygulanmaktadir. Ancak, idari para cezalan 
idan duzemn etkin ve dtizgiin i§leyi§ini saglama amaciyla 6ng6rulmu§ olup soz konusu 
cezalann caydmci olmasimn dnemli bir ko§ulu da orantihliktir. Bir ba§ka ile bir 
yaptirim olarak idari yaptmmlarm fiille orantili bir agirhga sahip olmasi gerekmektedir 
Kanunda belirlenen ceza tutanmn belli bir duhun i9in orantisiz bir §ekilde yiikek  oldugii 
durumlarda, idari diizenin dtizgiin i§leyi§ini teminden ziyade, ki§iye maddi olarak telafisi 
imkansiz zararlar vennesinin engellenmesi, fiil ile para cezasi arasindaki dengenin saglamnasi 
gerekmektedir. Bu itibarla, 238 inci maddenin birinci fikrasma eklenen ibare ile gecici ithalat 
rejimmde, izin stiresinm a§mii fiilinde, ithal e§yasinin tahsis yeri, tahsis amaci ve giris 
ayniyetine uygun olarak bulundugunun tespit edihnesi halinde, giimnik vergileri UitanTun iki 
kati oramnda para cezasi verilecegi, bu cezamn ddeme siiresi i9inde e§yanm gumrukce 
onaylannu§ ba§ka bir i§lem veya kidlanima tabi tutulmamasi halinde e§yanm gumriik vergileri 
tutarmda para cezasi tahsil edilecegi §eklinde diizCnleme yapilarak verilecek para cezasi fijlin 
agirhgi ile uyumla§tmlmi§tir. ’

MADDE 46- 4458 sayili Kanuna eklenen madde ile giimnik mu§avirleri odalari ve 
Giimriik Mii§avirleri Odalan Birliginin kurulmasma yasal olanak saglandigmdan gc9ici 6 nci 
madde yiiriirliikten kaldmlmakta ve gc9i§ hiikiimleri diizenlenmektedir.

MADDE 47- Bakanhgimizm gdrev alamna giren Giimriik faaliyetlerinin 7/24 
siirekliligini tesis etmek iizere video ve sistem ileti§im data hatlarma ili§kin hizmetlerinin 
istemlen seviyede idamesinin saglanmasinm iilke guvenUgi a9ismdan kritik dneme sahip 
oldugu du§iiniilmektedir. Bakanligimizm da bu madde hiikmundeki uygulamadan istifade 
edecek §ekilde gerekli degi§ikligin yapilmasi talep edilmektedir.

MADDE 48- Madde ile 640 sayih Kanun Hiikmiinde Karamamenin 16 nci maddesi 
yeniden duzenlenmektedir. Maddenin birinci fikrasmda; Rehberlik ve Teftis Baskanligmm 
olu§umu, Ba§kan ve Ba§kan Yardimcilannda'aranilacak §artlar ile Balkan Yarduncilanmn 
gdrevlendirihne §ekli, ikinci fikrasmda; Rehberlik ve Tefti§ Ba§kanhgmm gdrevleri U9iincu 
fikrasmda; Giimriik ve Ticaret Miifetti§lerinin yetkileri, ddrdiincii fikrasmHg; denetime tabi 
ger9ek ve tiizel ki§iliklerin yiikiimliiliikleri ile Giimriik ve Ticaret Miifetti§lerinin gdrevleri 
sirasmda denetimin geregi olarak ihtiya9 duyduklan bilgi ve beige isteklerinin karsilanmasi 
gerektigi, be§mci to sm d a ;  Giimriik ve Ticaret Miifetti§leri tarafindan diizenlenen raporlarm 
Ba§kanhk biinyesinde olu§turulan Rapor Degerlendirme Komisyonlarmca degerlendiiilecegi 
ve bu Komisyonlarm te§ekkiilii ile 9ah§ma usul ve esaslarmm ydnetmelikle diizenlenecegi 
altmci fikrasmda; Giimriik ve Ticaret Miifetti§leri ve Miifetti§ Yardimcilarmm meslele 
almmalan, yetigtirilmeleri, yeterlik simvlan, gdrev, yetki ve sorumluluklan ile B askanh^  
9ali§ma usul ve esaslarmm ydnetmelikle diizenlenecegi ve yedinci fikrasmda da Bakanm 
maddede belirtilen yetkilerini alt kademelere devredebilecegi duzenlenmektedir.

MADDE 49- 640 sayili Kanim Hiikmiinde Karamamenin 18 inci madHpQiiif» g/8/2011 
tarihli ve 649 sayili Kmirn Hukinunde Karamame ile eklenen be§inci fikrada ta§ra teskilatmm 
dava takip ve Bakanhgi temsil yetkisi idari davalar ile smirlandinhni§tu:. Ancak sdz konusu 
degi§iMikten sonra yiiriirluge giren 26/9/2011 tarihli ve 659 sayih Genel Biitge Kapsammdaki 
Kamu Idarelen Ve Ozel Bilt9eli Idarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yiirutulmesine lli§kin Kanun 
Hiikmiinde Karamamenin 6 ve 8 inci maddelerinde ta§ra idarelerine adh davalar ile icra 
t^plerinde  de ^ v a  a9ma ve icra takibi ba§latma yetkisi ile temsil yetkisi verilebilecegi 
hukmii getirildiginderi, madde ile ta§ra te§kilatimn dava a9ma ve temsil yetkisindeki 
simrlamanm kaldmlmasi ama9lanmaktadir. Aynca, maddeye eklenen fikra ile Bakanlik 
personelinin gdrevi ba§mda iken darp, saldin, hakaret ve iftiraya maruz kalmasi halinde 
gdrevli personele idare desteginin hissettirilmesi ile guvenli bir 9ah§ima ortammm saglamnasi 
hedeflenmektedir.

MADDE 50 - 640 sayili Giimriik ve Ticaret Bakanligimn Te§kilat ve Gdrevleri 
Hakkinda Kanun Hiikmiinde Karamame 08/06/2011 tarihinde yiirtirliige girmistir Sdz konusu 
kanun hiikmiinde karamame ile (miilga) Giimriik Mtiste§arhgi ile (miilga) Sanayi ve Ticaret
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Bakanligmin 4 adet Genel Mudiirlugu Giimruk ve Ticaret Bakanligi adi altmda birlestirilmis 
ta§ra te§kilatmda da Giimruk ve Ticaret Bolge MMurluklermin yam sira 81 adet Ticaret fi 
Mudiirlugu kurulmu§tur. Bakanligunizca tiim merkez ve ta§ra birimlerinin bilgisayar altvamsi 
kurulmu§ olmakla birlikte iist seviyede bilgisayar kullanabilen personel eksikli^ nedauvle 
zaman zaman sorunlar ya§anmaktadir. 06/03/2015 giin ve 29284 miikerrer sayili Resmi 
Gazete’de yaymlanan Yiiksek Planlama Kurulu’nun 2015-2018 Bilgi Toplumu Stoteiisi ve 
Eylem Planmm_61 mci maddesinde kurumlardaki bilgi i§lem birimlerinin gelistirilmesinin 
saglanmasi politikasi kapsammda, kamuda “Bili§im Uzman Yarduncisi” ve “Bilisim Uzmani” 
kadrosu ihdas edilmesi stratejisi 6ng6riilmii§tur. Bu ama9la Giimruk ve Ticaret Bakanligmda 
Bili§un Uzmani ve Bili§im Uzman Yarduncisi kadrosu ihdas edilerek, gerek merkez g^ekse 
ta§ra binmlermm bilgisayar teknolojileri konusundaki hizmetlerinin etkin ve verimli olarak 
yerine getirmesi ama9lanmi§hr.

Bakanligmiiz ta§ra te§kilatmda yer alan Giimriik ve Ticaret Bolge 
Mudiirlukleiimn, gorevin onem ve dzelligine, yurdun sifir noktasi olarak ifade edilebilecek

guvenligi a9ismdan onem ta§iyan gdrev ifa etmelerine, keza bolge 
miidiirliip p e rso n e l^  kolluk gdrevini de ifa etmesine ragmen, Bakanh|imizm  Milli Egitim 
Bakanligma bagh dgretmenler ve Emniyet Genel Miidiirliigu personelinde oldugu gibi ozel 
bir yer degi§tirme sistemin sahip olmamasuun, Bakanligunizca yapilacak yer degistirme 
i§lemlerinde istenilen nitelikteki personel ihtiyacuun zamanmda kar§ilanamamasi sorunu ile 
kar§i kar?iya kalmamiza neden olmaktadir. Aynca Devlet Memurlaruun Yer Degistirme 
Suretiyle Atanmasuia m§kin Yonetmelikte e§i ozel sektorde 3 yil sigorta primi odeyen 
memurun e§ durumu mazeretinden yararlanabilmesi uygulamasmdaki 3 yilm 360 giin d liak  
degi§tirilmesinin de bu sorunu buyutecegi, personelin i9 giimriiklere kaydinlmasi ye 5 inci 
hizmet bolgesi ile sum  bolgelerde gorevlendirilecek personel teminini daha da zorlastuacam 
degerlendirilmektedir. Bu nedenle Giimriik ve Ticaret Bolge Miidufluklerinde gorevli 
personelin yer de^§tinne i§lem leii^  ozel bir diizenlemeye tabi tutularak bu sorunlarm daha 
kolay a§ilabileccgi du§unulinektedir. Duzenlenen maddc ile Bakanliginiiz tasra teskilatinda 
yer alan Giimriik ve Ticaret Bolge Mudiirlugu personelinin tiim kamu kuriim ve 
ku^u§larm ^  uygulanan yer degi§tirme sisteminde etkili olan kurallar nedeniyle Bakanlik 
ihtiyacma gore yapilamayan ozel diizenlemelerin yururliige konulmasiyla hizmetin suratle ve 
etkin olarak yerine getirilmesi ve kaynaklarm da verimli §ekilde kullammi ama9lanmi§tu.

MADDE 51- 640 sayili Giimriik ve Ticaret Bakanliguun Teskilat ve Gorevleri 
Hakkmda Kanun Hiikmiinde Karamame 08/06/2011 tarihinde yiiriirluge ginnistir Soz konusu 
kanun hiikmiinde karamame ile (miilga) Giimriik Miiste§arhgi ile (mulga) Sanayi ve Ticaret 
Bakanhgmm 4 adet Genel Miidiirlugii Giimriik ve Ticaret Bakanligi adi altmda birlestirilmis 
ta§ra te§kilatmda da Giimruk ve Ticaret Bolge Miidiirliiklerinin yam sua 81 adet Ticaret fi 
Miidiirlugii kurulmu§tur. Bakanhgunizca tiim merkez ve ta§ra birimlerinin bilgisayar altyapisi 
kurulmu§ olmakla birlikte ust seviyede bilgisayar kullanabilen personel eksikligi nedeniyle 
zaman zaman sorunlar ya§anmaktadu.

06/03/2015 giin ye 29284 miikerrer sayih Resmi Gazetede yaymlanan Yiiksek 
Planlama Kurulu’mm 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planmm 61 inci 
maddesinde kurumlardaki bilgi i§lem birimlerinin geli§tirilmesinin saglanmasi politikasi 
kapsammda, kamuda “Bili§im Uzman Yarduncisi” ve “Bib§im Uzmam” kadrosu ihdas 
edibnesi stratejisi 6ng6rulmii§tiir. Bu ama9la Giimruk ve Ticaret Bakanligmda Bibsim 
Uzmam ve BiU§im Uzman Y^duncisi kadrosu ihdas edilerek, gerek merkez, gerekse tasra 
birimlerinin bilgisayar teknolojileri konusundaki hizmetlerinin e&in ve verimli olarak yerine 
getirmesini teminen ihdas edilen Bm§im Uzmam ve Bili§im Uzman Yarduncisi kadrolarma 
atanmada Bakanlik personeline bir gc9i§ hiikmii konularak, ihtiyacm acil olarak karsilanmasi 
ve §artlan uygun bulunan Bakanlik personelinin degerlendirilmesi ama9lanmi§tu.

MADDE 52 - Bili§im Uzmam ve Bili§im Uzman Yarduncisi kadrolarmm ihdas 
edilmesi geremiginin kar§ilanmasi, diger yandan Bakanlikta 90k sayida bilgi yonetim sistemi 
bulunmasi, bili§im sistemlerinde ve bu sistemlerle sunulan hizmetlerde u7maTilagmf, 
etkinlik, v e ^ i l ik  ve siirdurebilirlik saglanabilmesi i9in ihtiya9 duyulan persond 
kadrolarmm ihdas edilmesi ve merkezi yonetim biit9e kanunlarmda yer alan kisitlamalara tabi 
olmaksizm, ihdas edilen kadrolara atama yapilabihnesi flmay.lanmaktarlir

29/30



f)

MADDE, 53 - Bu kanimla ihdasi ongoriilen Bili§im Uzmani ve Bili§im Uzman 
Yarduncisi kadrolarmui kariyer gorev olarak duzenlenmesi, ozel hizmet tazmlnat oranlanmn 
ve ek gostergelerinin belirlemnesi, diger yandan; Bakanligimiz ta§ra te§kilatmda gorevli 
“Gunmik Miidurii, Giimruk Muhafaza Ka9ak9ilik, Istihbarat Mudiini, Tasfiye Isletme 
Mudiirii, Laboratuvar Mudtiru” kadrolannda 9ali§an personelin ifa ettikleii gorevin dnem ve 
ozelligine gore gostergelerinin yetersiz ve emsali kadrolara gore (Yurt Mudiiru Tapu Mudiini, 
Kadastro Mudiini, Vergi Dairesi Miidiiru gibi) daha alt seviyede belirlendigi anla§ildigmdan, 
ek gostergelerinde diizenleme yapilmasi ania9lanmi§tn.

MADDE 54- Yuriirluk maddesidir.

MADDE 55- Yuriitme maddesidir.
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