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7 Kasım 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30941

KANUN

GÜMRÜK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7190                                                                                                       Kabul Tar�h�: 24/10/2019
MADDE 1 – 27/10/1999 tar�hl� ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 52 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 52 – Türk�ye Gümrük Bölges�nde b�r yerden d�ğer b�r yere trans�t rej�m� kapsamında taşınarak varış

gümrük �dares�ne sunulan serbest dolaşımda olmayan eşyaya 41 �la 50 nc� madde hükümler� uygulanır.”
MADDE 2 – 4458 sayılı Kanunun 86 ncı maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“3. 183 ve 184 üncü maddeler kapsamında b�r gümrük yükümlülüğü doğduğunda, asıl sorumlu, trans�t

rej�m�ne tab� tutulan eşya �le �lg�l� olarak gümrük �dares�ne karşı mal� olarak sorumludur. 5607 sayılı Kanun uyarınca
gümrük �dares�nce �şlem yapıldığı hâllerde, asıl sorumlunun sorumluluğunun bel�rlenmes�nde f��l�n �şlenmes�nde
dahl�n�n olup olmadığı hususu d�kkate alınır.”

MADDE 3 – 4458 sayılı Kanunun 167 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (3) numaralı bend�ne “M�ll� İst�hbarat
Teşk�latı Müsteşarlığı,” �bares�nden sonra gelmek üzere “Savunma Sanay�� Başkanlığı,” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 4 – 4458 sayılı Kanunun 177 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (l) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“l) 235 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (c) bentler�, üçüncü fıkrası ve beş�nc� fıkrasının (d) bend�nde
bel�rt�len eşya �le 237 nc� maddes�n�n üçüncü ve altıncı fıkralarında bel�rt�len eşya,”

MADDE 5 – 4458 sayılı Kanunun 179 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının üçüncü paragrafı �le �k�nc� fıkrası
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“Ancak, yukarıdak� talepler�n kabulü, söz konusu eşyaya a�t varsa cezalar �le ambarlama ve elleçleme g�derler�
ve d�ğer g�derler �le eşyanın döv�z c�ns�nden CIF değer�n�n %1’�, bu uygulamadan �k�nc� kez yararlanmak �stenmes�
hâl�nde �se CIF değer�n�n %3’ü oranında b�r tutarın ödenmes�ne bağlıdır. Başvurunun, eşyanın �hale �lanı
yayımlandıktan veya perakende satış kararı alındıktan sonra ve satışının gerçekleşmes�nden önce yapılması hâl�nde bu
talepler�n kabulü söz konusu eşyaya a�t varsa cezalar �le ambarlama ve elleçleme g�derler� ve d�ğer g�derler �le eşyanın
döv�z c�ns�nden CIF değer�n�n %10’u oranında b�r tutarın ödenmes�ne bağlıdır. Bunun dışındak� başvurular kabul
ed�lmez.

2. 177 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (c), (d), (ı), (l) ve (m) bentler� �le �k�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len
eşya �ç�n b�r�nc� fıkra hükmü uygulanmaz.”

MADDE 6 – 4458 sayılı Kanunun 180 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“6. Bu madde kapsamında emanete alınan tutarların �ades� �ç�n, sah�b�ne �ades�ne �l�şk�n mahkeme kararının

kes�nleşt�ğ�, d�ğerler�nde �se emanete alındığı tar�hten �t�baren b�r yıl �ç�nde yapılan başvurular kabul ed�l�r.”
MADDE 7 – 4458 sayılı Kanunun 202 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“1. Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük verg�ler�n�n ve d�ğer amme alacaklarının ödenmes�n� sağlamak üzere

b�r tem�nat ver�lmes� gereken hâllerde, bu tem�nat söz konusu verg�ler ve d�ğer amme alacakları tutarı kadar yükümlü
veya yükümlü olması muhtemel k�ş� tarafından ver�l�r.”

MADDE 8 – 4458 sayılı Kanunun 216 ncı maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 216 – 1. Gümrük verg�ler� �le bunların ödenmeler�ne bağlı olarak tahs�l ed�lm�ş gec�kme fa�z�n�n

veya gec�kme zammının ger� ver�lmes�nde, ger� vermeye konu fazla tahs�latın yükümlüden kaynaklanması durumunda
ger� verme başvurusunun yapıldığı tar�hten, d�ğer durumlarda �se tahs�lat tar�h�nden ger� verme kararının tebl�ğ
ed�ld�ğ� tar�he kadar geçen süre �ç�n ger� ver�lecek tutar üzer�nden, aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre bel�rlenen
tec�l fa�z� oranında hesaplanan fa�z öden�r.

2. Ger� verme kararının tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren üç ay �çer�s�nde �darece söz konusu kararın
uygulanmaması hâl�nde, �lg�l�n�n taleb� üzer�ne, tebl�ğ tar�h�nden ödemen�n yapıldığı tar�he kadar geçen süre �ç�n ger�
ver�lecek tutar üzer�nden, aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre bel�rlenen tec�l fa�z� oranında hesaplanan fa�z
öden�r.”

MADDE 9 – 4458 sayılı Kanunun 227 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“d) Taks�rl� suçlar har�ç olmak üzere; affa uğramış olsalar dah�, ağır hap�s veya beş yıldan fazla hap�s ya da
kaçakçılık, z�mmet, �ht�las, �rt�kap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, dolanlı �flas,
yalan yere şahadet, suç tasn��, �ft�ra g�b� yüz kızartıcı suçlar �le resm� �hale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama, terörün f�nansmanı, Devlet sırlarını açığa vurma, verg� kaçakçılığı veya
verg� kaçakçılığına teşebbüs suçları �le 12/4/1991 tar�hl� ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlar �le
örgütlü suçlardan hüküm g�ymem�ş olmak,”

MADDE 10 – 4458 sayılı Kanunun 231 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“3. Gümrük verg�ler�ne �l�şk�n �dar� yaptırım kararları ve bu kararlara yönel�k �t�razlar hakkında bu Kısım ve

On�k�nc� Kısım hükümler� uygulanır.
4. Mülk�yet�n�n kamuya geç�r�lmes�ne karar ver�len eşyanın bulunamaması hâl�nde ka�m değer olarak eşyanın

gümrüklenm�ş değer�n�n kamuya geç�r�lmes�ne karar ver�l�r.
5. Gümrük �dares� tarafından yükümlüye yazı �le yanlış �zahat ver�lm�ş olması hâl�nde bu Kısım hükümler�ne

göre �dar� para cezası ve fa�z uygulanmaz.”
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MADDE 11 – 4458 sayılı Kanunun 234 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde ve üçüncü fıkrasında
yer alan “onbeş” �bares� “on” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

“2. Dah�lde �şleme rej�m�, gümrük kontrolü altında �şleme rej�m� ve tam muaf�yet suret�yle geç�c� �thalat rej�m�
hükümler�ne tab� eşyaya �l�şk�n olarak yapılan beyan �le muayene ve denetleme veya tesl�mden sonra kontrol
sonucunda; b�r�nc� fıkrada bel�rt�len farklılıkların tesp�t� durumunda verg� farkının yarısı tutarında �dar� para cezası
ver�l�r.”

MADDE 12 – 4458 sayılı Kanunun 235 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (c) bentler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş, fıkraya aşağıdak� (e) bend� eklenm�ş, �k�nc� fıkrasının (b) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, fıkraya
aşağıdak� (c) bend� eklenm�ş, dördüncü ve beş�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve maddeye aşağıdak� fıkra
eklenm�şt�r.

“a) Eşyanın genel düzenley�c� �dar� �şlemlerle �thal�n�n yasaklanmış olduğunun tesp�t� hâl�nde, varsa eşyanın
fark gümrük verg�ler�n�n alınmasının yanı sıra, gümrüklenm�ş değer�n�n dört katı �dar� para cezası ver�l�r.”

“c) Eşyanın �thal�, bell� kuruluşların vereceğ� ve gümrük �dares�ne �brazı veya beyanı zorunlu olan l�sans, �z�n,
uygunluk belges� veya bu belgeler yer�ne geçen b�lg�ye bağlı olmasına rağmen, eşya belge veya b�lg�ye tab� değ�lm�ş
ya da belge veya b�lg� alınmış g�b� beyanda bulunulduğunun tesp�t ed�lmes� hâl�nde, varsa eşyanın fark gümrük
verg�ler�n�n alınmasının yanı sıra, gümrüklenm�ş değer�n�n �k� katı �dar� para cezası ver�l�r.”

“e) Bakanlıkça bel�rlenecek süre �çer�s�nde, (c) bend�nde bel�rt�len eşyanın �thal�n�n uygun bulunduğuna �l�şk�n
belge veya b�lg�n�n düzenlenmes� veya �lg�l� kurum veya kuruluş tarafından gerçekleşt�r�len denet�m�n olumlu
sonuçlandığının b�ld�r�lmes� hâl�nde, 241 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrası uyarınca �dar� para cezası ver�l�r.”

“b) Eşyanın �hracı, bell� kuruluşların vereceğ� ve gümrük �dares�ne �brazı veya beyanı zorunlu olan l�sans, �z�n,
uygunluk belges� veya bu belgeler yer�ne geçen b�lg�ye bağlı olmasına rağmen, eşya belge veya b�lg�ye tab� değ�lm�ş
ya da belge veya b�lg� alınmış g�b� beyanda bulunulduğunun tesp�t ed�lmes� hâl�nde, gümrüklenm�ş değer�n�n onda b�r�
kadar �dar� para cezası ver�l�r.”

“c) Bakanlıkça bel�rlenecek süre �çer�s�nde, (b) bend�nde bel�rt�len eşyanın �hracının uygun bulunduğuna
�l�şk�n belge veya b�lg�n�n düzenlenmes� veya �lg�l� kurum veya kuruluş tarafından gerçekleşt�r�len denet�m�n olumlu
sonuçlandığının b�ld�r�lmes� hâl�nde 241 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrası uyarınca �dar� para cezası ver�l�r.”

“4. Ceza� hükümler saklı kalmak üzere;
a) B�r�nc� fıkranın (a) bend�nde bel�rt�len eşya, yükümlü taleb� doğrultusunda otuz gün �ç�nde mahrec�ne �ade

ya da �lg�l� kurum ya da kuruluşun uygun görüşü �le doğrudan üçüncü ülkeye trans�t ed�l�r. Bu süre �çer�s�nde
mahrec�ne �ade veya üçüncü ülkeye trans�t ed�lmeyen eşya, �hraç kaydıyla satış ya da masrafları sah�b�nce karşılanmak
koşuluyla �mha suret�yle tasf�ye ed�lmek üzere bulunduğu gümrük �dares�ne terk ed�l�r.

b) B�r�nc� fıkranın (c) bend�nde bel�rt�len eşya, yükümlü taleb� doğrultusunda mahrec�ne �ade, �lg�l� kurum ya
da kuruluşun uygun görüşü �le doğrudan ya da serbest bölge üzer�nden üçüncü ülkeye trans�t veya �hraç kaydıyla satış
ya da masrafları sah�b�nce karşılanmak koşuluyla �mha suret�yle tasf�ye ed�lmek üzere bulunduğu gümrük �dares�ne
terk ed�l�r.

c) Tesl�mden sonra kontrol sonucunda uygunsuzluğu tesp�t ed�len ancak bulunamayan eşyanın gümrüklenm�ş
değer�n�n kamuya geç�r�lmes�ne karar ver�l�r.

5. Türk�ye Gümrük Bölges�ne get�r�len ve varış gümrük �dares�ne karayolu �le sevk ed�lmek üzere trans�t
rej�m�ne konu ed�len serbest dolaşımda olmayan eşyanın, yapılan kontrol veya muayene sonucunda, beyan ed�lenden
bel�rg�n b�r şek�lde farklı c�nste olduğunun tahl�l, tekn�k �nceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tesp�t� hâl�nde f��l�n
n�tel�ğ�ne göre bu fıkranın (a) ve (b) bentler�ne, trans�t rej�m�ne konu ed�len serbest dolaşımda olmayan eşyanın,
hareket gümrük �dares�nden sevk ed�lmes�nden sonra varış gümrük �dares�ne varışından önce ya da varış gümrük
�dares�nde yapılan kontrolü veya muayenes� sonucunda beyana göre eks�kl�k veya fazlalık tesp�t ed�lmes� hâl�nde f��l�n
n�tel�ğ�ne göre bu fıkranın (c) veya (d) bentler� uyarınca �şlem yapılır. Bu fıkranın (c) ve (d) bentler� kapsamında
değerlend�r�lemeyecek eks�kl�k ve fazlalık durumları �le bu durumların tesp�t�ne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça
bel�rlen�r.

a) Farklı çıkan eşyanın gümrük verg�ler� toplamının beyan ed�len eşyanın gümrük verg�ler� toplamından fazla
olması durumunda farklı çıkan eşyaya �l�şk�n gümrük verg�ler�n�n �k� katı �dar� para cezası ver�l�r.

b) Farklı çıkan eşyanın beyan ed�len eşyadan farklı şek�lde, �thal�n�n l�sansa, şarta, �zne, kısıntıya veya bell�
kuruluşların vereceğ� uygunluk veya yeterl�l�k belges�ne tab� olması durumunda farklı çıkan eşyanın gümrüklenm�ş
değer�n�n �k� katı �dar� para cezası ver�l�r.

c) Beyana göre eks�k olduğunun tesp�t ed�lmes� hâl�nde, eks�k çıkan eşyaya �l�şk�n gümrük verg�ler�n�n
alınmasının yanı sıra eşyanın gümrük verg�ler�n�n �k� katı �dar� para cezası ver�l�r.

d) Beyana göre fazla olduğunun tesp�t ed�lmes� hâl�nde, fazla çıkan eşyanın gümrük verg�ler� kadar �dar� para
cezası ver�l�r ve fazla çıkan eşya 177 �la 180 �nc� madde hükümler�ne göre tasf�yeye tab� tutulur.”

“6. B�r�nc� ve �k�nc� fıkralarda bel�rt�len aykırılıkların gümrük �dares� tarafından tesp�t ed�lmes�nden önce
beyan sah�b� tarafından b�ld�r�lmes� durumunda bu fıkralara göre hesaplanan cezalar yüzde on oranında uygulanır.”

MADDE 13 – 4458 sayılı Kanunun 236 ncı maddes�n�n beş�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“5. Eşyanın gümrük antrepo rej�m�ne tab� tutulmasına �l�şk�n beyanının kontrolü veya muayenes� net�ces�nde

antrepo beyannames�nde beyan ed�lenden bel�rg�n b�r şek�lde farklı c�nste eşya olduğunun tahl�l, tekn�k �nceleme ve
araştırmaya gerek olmaksızın tesp�t� hâl�nde;

a) Farklı çıkan eşyanın gümrük verg�ler� toplamının beyan ed�len eşyanın gümrük verg�ler� toplamından fazla
olması durumunda farklı çıkan eşyaya �l�şk�n gümrük verg�ler�n�n �k� katı �dar� para cezası ver�l�r.

b) Farklı çıkan eşyanın beyan ed�len eşyadan farklı şek�lde, �thal�n�n l�sansa, şarta, �zne, kısıntıya veya bell�
kuruluşların vereceğ� uygunluk veya yeterl�l�k belges�ne tab� olması durumunda farklı çıkan eşyanın gümrüklenm�ş
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değer�n�n �k� katı �dar� para cezası ver�l�r.”
MADDE 14 – 4458 sayılı Kanunun 238 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş,

maddeye b�r�nc� fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�ş ve d�ğer fıkralar buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.
“1. 241 �nc� madden�n üçüncü fıkrasının (h), (l) ve (m) bentler�, dördüncü fıkrasının (g) ve (h) bentler� �le

beş�nc� fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len durumlar har�ç;
a) Dah�lde �şleme rej�m�, gümrük kontrolü altında �şleme rej�m� �le geç�c� �thalat rej�m�ne �l�şk�n hükümler�n

�hlal� hâl�nde, eşyanın gümrüklenm�ş değer�n�n �k� katı,
b) Tam muaf�yet suret�yle geç�c� olarak �thal ed�len özel kullanıma mahsus taşıtlara �l�şk�n rej�m �hlaller�nde,

gümrük verg�ler� tutarının dörtte b�r�,
c) Dah�lde �şleme rej�m� ve gümrük kontrolü altında �şleme rej�m�ne �l�şk�n hükümler �hlal ed�lmekle b�rl�kte,

rej�m kapsamı �thal eşyasının �şleme faal�yet�ndek� hâl� veya �şlem görmüş ürün hâl� de dah�l olmak üzere, gümrük
gözet�m�nden mevzuata aykırı olarak çıkarılmamış olduğunun tesp�t� hâl�nde, �thal eşyasının gümrük verg�ler� �le �lg�l�
rej�me �l�şk�n beyannamen�n tesc�l tar�h�nden tesp�t�n yapıldığı tar�he kadar geçen süre �ç�n 6183 sayılı Kanuna göre
tesp�t ed�len gec�kme zammı oranında fa�z�n toplamı kadar,

d) (b) bend�nde bel�rt�len taşıtlar har�ç olmak üzere, geç�c� �thalat rej�m� kapsamında �thal ed�len eşyanın süres�
�çer�s�nde gümrükçe onaylanmış başka b�r �şlem veya kullanıma tab� tutulmaması durumunda gümrük verg�ler� �le
rej�me �l�şk�n beyannamen�n tesc�l tar�h�nden tesp�t�n yapıldığı tar�he kadar geçen süre �ç�n 6183 sayılı Kanuna göre
tesp�t ed�len gec�kme zammı oranında fa�z�n toplamı kadar,

�dar� para cezası ver�l�r.”
“2. B�r�nc� fıkranın (c) ve (d) bentler�nde bel�rt�len eşyanın, yapılacak tebl�gat tar�h�nden �t�baren altmış gün

�ç�nde gümrükçe onaylanmış başka b�r �şlem veya kullanıma tab� tutulmaması hâl�nde, ayrıca gümrük verg�ler�
tutarında �dar� para cezası ver�l�r.”

MADDE 15 – 4458 sayılı Kanunun 241 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasının (ı) bend� yürürlükten kaldırılmış
ve altıncı fıkrasının (d) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“d) 11 �nc� madde hükmüne göre yazılı olarak talep ed�len b�lg� ve belgeler �le 13 üncü madde hükmü uyarınca
beş yıl süreyle saklanması gereken belgeler�n gümrük kontrolü sırasında �braz ed�lmemes�.”

MADDE 16 – 4458 sayılı Kanunun 244 üncü maddes�n�n b�r�nc�, �k�nc�, üçüncü, dördüncü ve beş�nc� fıkraları
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“1. Gümrük �dareler�nce düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı muhtev�yatı alacaklar �ç�n yükümlü veya ceza
muhatabı tarafından uzlaşma başvurusu yapılab�l�r. Uzlaşmanın kapsamına;

a) Beyan �le gümrük �dares� tarafından yapılan tesp�t sonucunda bel�rlenen farklılıklara �l�şk�n tebl�ğ ed�len
gümrük verg�ler� alacakları,

b) Gümrük �dares� tarafından tesp�t ed�lmes�nden önce beyan sah�b� tarafından b�ld�r�len farklılıklara �l�şk�n
tebl�ğ ed�len gümrük verg�ler� alacakları,

c) Bu Kanun ve �lg�l� d�ğer kanunlar uyarınca gümrük �dares� tarafından düzenlenen �dar� para cezaları,
g�rer. Uzlaşma taleb�, henüz �t�raz başvurusu yapılmamış veya �t�raz ed�lm�ş olmakla b�rl�kte �t�razı henüz

sonuçlandırılmamış gümrük verg�ler� ve �dar� para cezaları �ç�n, tebl�ğ tar�h�nden �t�baren onbeş gün �ç�nde yapılır.
Uzlaşma taleb�nde bulunulması hâl�nde, �t�raz veya dava açma süres� durur, uzlaşmanın vak� olmaması veya tem�n
ed�lememes� hâl�nde süre kaldığı yerden �şlemeye başlar, ancak süren�n b�t�m�ne beş günden az kalmış olması hâl�nde
süre beş güne tamamlanır. Uzlaşmanın vak� olmaması veya tem�n ed�lememes� hâl�nde yen�den uzlaşma taleb�nde
bulunulamaz.

2. Gümrük verg�ler� ve cezalarına �l�şk�n f��l�n, 5607 sayılı Kanunda yer alan kaçakçılık suçları �le �l�şk�l�
olması hâl�nde bu madde hükmü uygulanmaz.

3. Bu madde kapsamında yapılan uzlaşma talepler�, gümrük uzlaşma kom�syonları tarafından değerlend�r�l�r.
Gümrük uzlaşma kom�syonlarının kurulması, çalışması �le bu madde kapsamında yapılacak �şlemlere �l�şk�n usul ve
esaslar yönetmel�kle düzenlen�r.

4. Gümrük uzlaşma kom�syonlarının çalışmaları g�zl�d�r. Uzlaşma tutanakları kes�n olup gereğ� �darece derhal
yer�ne get�r�l�r. Verg� yükümlüsü veya ceza muhatabı, üzer�nde uzlaşılan ve tutanakla tesp�t olunan hususlar hakkında
dava açamaz ve h�çb�r merc�e ş�kâyette bulunamaz.

5. Uzlaşılan gümrük verg�ler� ve cezalar, uzlaşma tutanağının tebl�ğ�nden �t�baren b�r ay �ç�nde öden�r.
Uzlaşılan verg�lere �l�şk�n gümrük yükümlülüğünün başladığı tar�hten uzlaşma tutanağının �mzalandığı tar�he kadar
geçen süre �ç�n 6183 sayılı Kanun hükümler�ne göre bel�rlenen gec�kme zammı oranında gec�kme fa�z� uygulanır.
Uzlaşmanın vak� olmaması veya tem�n ed�lememes� hâl�nde, genel hükümlere göre �şlem yapılır.”

MADDE 17 – 4458 sayılı Kanunun geç�c� 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (9) numaralı bend� aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“9. Bu Kanuna ve gümrüklerde uygulanan mevzuat hükümler�ne aykırı hareketler� görülen gümrük
müşav�rler� ve gümrük müşav�r yardımcılarının �z�n belgeler� Bakanlık müfett�şler� ve gümrük ve dış t�caret bölge
müdürler� tarafından gerek görülmes� hâl�nde tedb�r mah�yet�nde en fazla altı ay süre �le geç�c� olarak alınır ve
gümrüklerde �ş tak�p etmeler�ne �z�n ver�lmez. Bu durum, gerekçes�yle b�rl�kte �z�n belges�n�n alınmasını �zleyen
günde Bakanlığa b�ld�r�l�r. Bu şek�lde �z�n belgeler� alınanlar hakkında geç�c� meslek� faal�yetten alıkoyma cezası
ver�lmes� hâl�nde, tedb�r mah�yet�nde �z�n belgeler�n�n alındığı süre ver�len cezadan mahsup ed�l�r. 3713 sayılı Kanun
kapsamında haklarında kovuşturma başlatılanların �z�n belgeler� kovuşturma sonuçlanıncaya kadar tedb�ren ger�
alınır.”

MADDE 18 – 10/7/1953 tar�hl� ve 6136 sayılı Ateşl� S�lahlar ve Bıçaklar �le D�ğer Aletler Hakkında Kanunun
7 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
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“MADDE 7 – Ateşl� s�lahları ancak;
1. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Bakanlar, Yasama Organı üyeler� ve Bakan

yardımcıları �le bu görevlerde bulunmuş olanlar,
2. Özel kanunlarına göre s�lah taşıma yetk�s�ne sah�p bulunanlar,
3. Cumhurbaşkanı kararı �le s�lah taşıyab�lecekler�ne karar ver�len Devlet, beled�ye, özel �dare ve kamu

�kt�sad� teşebbüsler� memur ve mensupları,
4. A) Mahkeme kararı �le ya da haklarında ver�len mahkûm�yet kararının sonucu olarak Türk S�lahlı

Kuvvetler�, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığından tart ve �hraç ed�lenler, rütbes�n�n ger�
alınmasına hükmolunanlar �le 31/1/2013 tar�hl� ve 6413 sayılı Türk S�lahlı Kuvvetler� D�s�pl�n Kanunu hükümler�
uyarınca ayırma �şlem�ne tab� tutulanlar, 27/7/1967 tar�hl� ve 926 sayılı Türk S�lâhlı Kuvvetler� Personel Kanununun
50 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının mülga (c) bend�, 18/3/1986 tar�hl� ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16 ncı
maddes�n�n üçüncü fıkrası ve 28/5/1988 tar�hl� ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun mülga 15 �nc� maddes�
uyarınca d�s�pl�ns�zl�k veya ahlak� durumları sebeb�yle ayırma �şlem�ne tab� tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nc�
maddes� uyarınca başarısız görülenler �le 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeler� uyarınca �l�ş�kler� kes�lenler
veya mülga 13/5/1971 tar�hl� ve 1402 sayılı Sıkıyönet�m Kanununun 2 nc� maddes� uyarınca emekl� ed�lenler �le
31/1/2018 tar�hl� ve 7068 sayılı Genel Kolluk D�s�pl�n Hükümler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n Kabul
Ed�lmes�ne Da�r Kanun gereğ�nce meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar har�ç olmak üzere; emekl�
subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar �le mecbur� h�zmet�n� tamamlayarak �st�fa etmek suret�yle Türk
S�lahlı Kuvvetler�, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığından ayrılan subay, astsubay ve
uzman jandarmalar �le en az on yıl görev yapıp sözleşmeler�n�n uzatılmaması sonucu veya kend� �steğ�yle Türk S�lahlı
Kuvvetler�, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığından ayrılan uzman erbaşlar �le en az on yıl
görev yapmış olmak kaydıyla �st�fa etmek veya kurum değ�şt�rmek suret�yle Emn�yet Genel Müdürlüğünden ayrılan
emn�yet h�zmetler� sınıfı personel�,

B) D�s�pl�n kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da
haklarında ver�len mahkûm�yet kararı sonucu memur�yetle �l�ş�ğ� kes�lenler veya s�c�len ya da mülga 1402 sayılı
Kanunun 2 nc� maddes� gereğ�nce emekl� ed�lenler har�ç olmak üzere,

a) Val�, val� muav�n�, kaymakam ve bucak müdürlüğünden veya mülk� �dare am�rl�ğ� h�zmetler�nden,
b) Hak�m ve Cumhur�yet savcısı �le bu meslekten sayılanlardan,
c) Emn�yet h�zmetler� sınıfına dah�l kadrolarda çalışan personelden,
d) MİT h�zmetler� mensuplarından,
e) Büyükelç� unvanlarından,
f) Cumhurbaşkanlığı merkez teşk�latında Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü ve Cumhurbaşkanlığına bağlı

kurum ve kuruluşların en üst yönet�c�ler� �le Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından,
g) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Da�re Başkanı �le

merkez ve taşra teşk�latında görevl� Kaçakçılık ve İst�hbarat Müdürü, Bölge Am�r�, Kısım Am�r� ve Gümrük
Muhafaza Memuru unvanlarından,

ğ) Ceza İnfaz Kurumu başkontrolörler� ve kontrolörler�, b�r�nc� ve �k�nc� müdürler�, �dare memurları, �nfaz ve
koruma başmemurları ve memurları �le denet�ml� serbestl�k müdür ve müdür yardımcılarından,

h) Orman muhafaza memurları ve orman bölge şefler�nden,
emekl� olanlar.
5. Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmel�kte bel�rlenecek esaslara göre val�ler tarafından ver�lecek �z�n

ves�kasını alanlar,
6. 18/3/1924 tar�hl� ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddes�ne göre görevlend�r�len güvenl�k

korucularından hâl�hazırda görevde bulunanlar �le aynı Kanunun mülga ek 16 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına ve
27/5/2007 tar�hl� ve 5673 sayılı Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunun geç�c� 1
�nc� maddes�ne göre görevler�yle �l�ş�ğ� kes�lenler,

7. Yapılan soruşturma sonucu veya kes�nleşm�ş yargı kararı üzer�ne görev�ne son ver�lenler �le terör
örgütler�ne veya M�ll� Güvenl�k Kurulunca Devlet�n m�ll� güvenl�ğ�ne karşı faal�yette bulunduğuna karar ver�len yapı,
oluşum veya gruplara üyel�ğ�, mensub�yet� veya �lt�sakı yahut bunlarla �rt�batı olanlar har�ç olmak üzere, en az b�r
dönem köy veya mahalle muhtarlığı ya da beled�ye başkanlığı yapmış bulunanlar,

taşıyab�l�rler veya mesken ya da �şyer�nde bulundurab�l�rler.
B�r�nc� fıkranın (4) numaralı bend�n�n (A) alt bend�nden �st�fade edenler �lg�l� Kuvvet Komutanlıkları,

Emn�yet Genel Müdürlüğü, Sah�l Güvenl�k Komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığının kayıtlarına geçmek ve
bu makamlarca ver�len belgelere �şlenmek şartıyla ateşl� s�lah taşıyab�l�rler veya bulundurab�l�rler. Bu şek�lde
düzenlenen belgeler, taşıma veya bulundurma �z�n belges� yer�ne geçer.

B�r�nc� fıkranın (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentler�nde sayılan k�ş�lere a�t s�lahların, (6) ve (7) numaralı
bentlerde sayılan k�ş�ler�n ed�necekler� en fazla b�r adet s�lahın, 8/6/1949 tar�hl� ve 5434 sayılı Türk�ye Cumhur�yet�
Emekl� Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddes�ne, 3/11/1980 tar�hl� ve 2330 sayılı Nakd� Tazm�nat ve Aylık
Bağlanması Hakkında Kanuna, 23/4/1981 tar�hl� ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevl� Personele Nakdî Tazm�nat
Ver�lmes� ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 18/12/1981 tar�hl� ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevl�ler�ne Nakd�
Tazm�nat Ver�lmes� ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 28/2/1982 tar�hl� ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Den�zaltı,
Dalgıç ve Kurbağa Adam H�zmetler� Tazm�nat Kanununa, 24/2/1968 tar�hl� ve 1005 sayılı İst�klâl Madalyası Ver�lm�ş
Bulunanlara Vatanî H�zmet Tert�b�nden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanuna ve 12/4/1991 tar�hl� ve 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanununa göre aylık bağlananlara a�t s�lahların, barışta veya olağanüstü hallerde �ç güvenl�k ve
asay�ş�n sağlanmasına yönel�k her türlü faal�yet, eğ�t�m, tatb�kat ve manevralar �le b�rl�k veya grup hal�nde �nt�kaller
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sırasında veya bu harekat ve h�zmetler�n sebep ve etk�ler� �le hayatlarını kaybedenler ve s�lah ruhsatı alamayacak
derecede malul olanların ana, baba, eş ve çocuklarına bu k�ş�lerden �nt�kal eden ateşl� s�lahlar �le yukarıda sayılan
kanunlara göre aylık bağlanmamış olsa b�le bu şek�lde yaralananlara a�t ateşl� s�lahların taşınmasına veya
bulundurulmasına yetk� veren kayıt ve belgeler her türlü verg�, res�m ve harçtan muaftır. Barışta veya olağanüstü
hallerde �ç güvenl�k ve asay�ş�n sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faal�yet, eğ�t�m, tatb�kat ve manevralar �le
b�rl�k veya grup hal�nde �nt�kaller sırasında bu harekat ve h�zmetler�n sebep ve etk�ler�yle vefat edenlerden (şeh�t, er,
erbaş ve malûl gaz�ler dah�l) �nt�kal eden s�lah bulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından
sadece b�r�n�n, b�r ateşl� s�lahla sınırlı olmak kaydıyla, s�lah taşımasına veya bulundurmasına yetk� veren kayıt ve
belgeler her türlü verg�, res�m ve harçtan muaftır.

S�lah taşımaya yetk� veren k�ml�k kartları �le belgeler�n düzenlenmes� ve gerekt�ğ�nde yen�lenmes� ya da ger�
alınmasına �l�şk�n usul ve esaslar M�ll� Savunma Bakanlığı ve İç�şler� Bakanlığınca müştereken hazırlanacak b�r
yönetmel�kte düzenlen�r.

26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İk�nc� K�tap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beş�nc�,
Altıncı ve Yed�nc� Bölümünde tanımlanan suçlar �le 3713 sayılı Kanun kapsamına g�ren suçlardan mahkûm olanlara
affa uğramış olsalar b�le ateşl� s�lah taşıma ve bulundurma �zn� ver�lemez. Ateşl� s�lahla �şlenen suçlardan hükümlü
bulunanlar �le taks�rl� suçlar har�ç olmak üzere b�r yıldan fazla hap�s cezasına mahkûm olanlara, mahkûm olunan
cezanın �nfazının tamamlandığı tar�hten �t�baren beş yıl geçmed�kçe ve haklarında yasaklanmış hakların ger�
ver�lmes�ne �l�şk�n karar ver�lmed�kçe, ateşl� s�lah taşıma ve bulundurma �zn� ver�lemez.

8/3/2012 tar�hl� ve 6284 sayılı A�len�n Korunması ve Kadına Karşı Ş�ddet�n Önlenmes�ne Da�r Kanun
kapsamında haklarında tedb�r kararı ver�lenlere tedb�r kararı süres�nce ateşl� s�lahları taşıma ve bulundurma �zn�
ver�lmez, varsa ruhsat ver�lmes�ne ve yen�lemes�ne �l�şk�n �şlemler beklet�l�r. Bunların ruhsata bağlanmış s�lahları �se
tedb�r kararı kalkıncaya kadar genel kolluk kuvvetler� tarafından muhafaza altına alınır.”

MADDE 19 – 6136 sayılı Kanunun ek 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“Cumhurbaşkanlığınca tem�n ed�len tabanca ve merm�ler Cumhurbaşkanlığı Koruma H�zmetler� Genel
Müdürlüğündek� koruma personel�ne ve bunların am�rler�ne; M�ll� Savunma Bakanlığınca tem�n ed�len tabanca ve
merm�ler, Türk S�lahlı Kuvvetler� bünyes�ndek� subay, astsubay ve uzman erbaşlara; Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sah�l Güvenl�k Komutanlığınca tem�n ed�len tabanca ve merm�ler, kend� bünyeler�ndek� subay, astsubay, uzman
jandarma ve uzman erbaşlara; Emn�yet Genel Müdürlüğünce tem�n ed�len tabanca ve merm�ler, emn�yet h�zmetler�
sınıfı personel�ne; T�caret Bakanlığınca satın alınan tabanca ve merm�ler, T�caret Bakanlığının merkez ve taşra
teşk�latında s�lah taşıma yetk�s�n� ha�z personele, görevler�nde kullanmak üzere bedel� mukab�l� zat� dem�rbaş s�lah
olarak satılır.”

MADDE 20 – 11/9/1981 tar�hl� ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, N�şan Tabancaları ve Av
Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Da�r Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.

“EK MADDDE 1 – 8/3/2012 tar�hl� ve 6284 sayılı A�len�n Korunması ve Kadına Karşı Ş�ddet�n Önlenmes�ne
Da�r Kanun kapsamında haklarında tedb�r kararı ver�lenlere, tedb�r kararı süres�nce bu Kanun kapsamındak� y�vs�z av
tüfekler�, spor ve n�şan tüfek ve tabancaları taşıma ve bulundurma �zn� ver�lmez, varsa ruhsat ver�lmes�ne ve
yen�lemes�ne �l�şk�n �şlemler beklet�l�r. Bunların bu Kanun kapsamında eller�nde bulunan y�vs�z av tüfekler�, spor ve
n�şan tüfek ve tabancaları �se tedb�r kararı kalkıncaya kadar genel kolluk kuvvetler� tarafından muhafaza altına alınır.”

MADDE 21 – Bu Kanun yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 22 – Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.
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