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ÖÖLLÇÇÜÜ  VVEE  ÖÖLLÇÇÜÜ  AALLEETTLLEERRİİNNİİNN  İİTTHHAALL  VVEE  
İİHHRRAACCAATTIINNDDAA  UUYYGGUULLAANNAACCAAKK  İİŞŞLLEEMMLLEERR  HHAAKKKKIINNDDAA  YYÖÖNNEETTMMEELLİİKK  

  
BBİİRRİİNNCCİİ  BBÖÖLLÜÜMM  

GGEENNEELL    HHÜÜKKÜÜMMLLEERR  
  
AAmmaaçç  
MMaaddddee  11  --    BBuu  yyöönneettmmeelliiğğiinn  aammaaccıı,,  KKaannuunnaa  ggöörree,,  iitthhaall  vvee  iihhrraaçç  eeddiilleenn  ööllççüü  vvee  ööllççüü  aalleettlleerriinniinn  
ggüümmrrüükk  iişşlleemmlleerriinnddee  uuyygguullaannaaccaakk  uussuull  vvee  eessaassllaarrıı  ddüüzzeennlleemmeekkttiirr..  
  
KKaappssaamm  
MMaaddddee  22--  BBuu  yyöönneettmmeelliikk,,  kkaannuunnaa  ddaayyaannııllaarraakk  iitthhaall  vvee  iihhrraaçç  eeddiilleenn  ööllççüü  vvee  ööllççüü  aalleettlleerriinniinn  
ggüümmrrüükk  kkaappııllaarrıınnddaa  yyaappııllaaccaakk  iişşlleemmlleerriinnii  kkaappssaarr..  
  
DDaayyaannaakk    
MMaaddddee  33  --  BBuu  yyöönneettmmeelliikk,,  33551166  ssaayyııllıı  ÖÖllççüülleerr  vvee  AAyyaarr  KKaannuunnuu''nnuunn  1122..  mmaaddddeessii  uuyyaarrıınnccaa  
hhaazzıırrllaannmmıışşttıırr..  
  
TTaannıımmllaarr    
MMaaddddee  44  --  BBuu  yyöönneettmmeelliikkttee  ggeeççeenn  ::    
BBaakkaannllııkk;;  SSaannaayyii  vvee  TTiiccaarreett  BBaakkaannllıığğıınnıı,,    
KKaannuunn  33551166  ssaayyııllıı  ÖÖllççüülleerr  vvee  AAyyaarr  KKaannuunnuu''nnuu,,    
ÖÖllççüülleerr  TTeeşşkkiillaattıı;;  SSaannaayyii  vvee  TTiiccaarreett  İİll  MMüüddüürrllüükklleerrii  bbüünnyyeessiinnddeekkii  ÖÖllççüülleerr  vvee  AAyyaarr  ŞŞuubbee  
MMüüddüürrllüükklleerriinnii,,    
iiffaaddee  eeddeerr..    
  
UUlluussllaarraarraassıı  BBiirriimmlleerr  SSiisstteemmii    
MMaaddddee  55  --  UUlluussllaarraarraassıı  bbiirriimmlleerr  ssiisstteemmiinnee  ggöörree  iimmaall  eeddiillmmeeyyeenn  ööllççüü  vvee  ööllççüü  aalleettlleerriinniinn  iitthhaall  
eeddiillmmeessii,,  yyuurrddaa  ssookkuullmmaassıı  vvee  kkuullllaannııllmmaassıı  yyaassaakkttıırr..  
YYaallnnıızz,,  iihhrraaçç  eeddiillmmeekk  mmaakkssaaddııyyllaa,,  mmiikkttaarrıı,,  şşeekkllii  vvee  iimmaall  mmaaddddeessii  bbiillddiirriilleerreekk,,  BBaakkaannllııkkttaann    
iizziinn  aallıınnmmaakk  ssuurreettiiyyllee  yyaappııllaaccaakk  iimmaallaatt  bbuu  yyaassaakk  ddıışşıınnddaaddıırr..  
  
TTiipp  vvee  SSiisstteemm  OOnnaayyıı  iillee  MMaarrkkaa  KKaayyddıı    
MMaaddddee  66--  YYuurrtt  ddıışşıınnddaann    ggeettiirriilleecceekk  eelleekkttrriikk,,  ssuu  ,,  aakkaarryyaakkııtt,,  hhaavvaaggaazzıı  vvee  ddooğğaallggaazz  ssaayyaaççllaarrıı  iillee  
ttaakkssiimmeettrree  vvee  nnaakklliimmeettrreelleerriinn,,  ttiipp  vvee  ssiisstteemmlleerriinniinn  oonnaayyllaannmmıışş,,  ddiiğğeerr  ööllççüü  vvee  ööllççüü  aalleettlleerriinniinn  
iissee  mmaarrkkaa  kkaayyııttllaarrıınnıınn  yyaappııllmmıışş  oollmmaassıı  ggeerreekkmmeekktteeddiirr..  
  
TTiipp  vvee  SSiisstteemm  OOnnaayyıı  vvee  MMaarrkkaa  KKaayyddıı  İİççiinn  BBaaşşvvuurruu    
MMaaddddee  77  --    YYuurrtt  ddıışşıınnddaann  ggeettiirriilleenn  ööllççüü  vvee  ööllççüü  aalleettlleerriinniinn  ttiipp  vvee  ssiisstteemmlleerriinniinn  oonnaayyllaannmmaassıı  vvee  
mmaarrkkaa  kkaayyııttllaarrıınnıınn  yyaappııllmmaassıı  aammaaccııyyllaa,,  BBaakkaannllıığğaa  yyaappııllaaccaakk  bbaaşşvvuurruullaarrddaa;;  
11--  KKaattoollooğğ,,  şşeemmaa  vvee  ssaaiirr  ttaammaammllaayyııccıı  tteekknniikk  bbiillggiilleerrii  iihhttiivvaa  eeddeenn  bbeellggeelleerriinn  aassııllllaarrıı,,    
22--  YYaabbaannccıı  ddiilllleerrddee  yyaazzııllmmıışş  oollaann  nnootteerrlliikkççee  oonnaayyllıı  tteerrccüümmeelleerrii,,    
33--  İİtthhaall  eeddiilleenn  üüllkkeeddee  kkuullllaannııllddıığğıınnaa  ddaaiirr  TTüürrkkiiyyee  KKoonnssoolloosslluukkllaarrıınnddaann  oonnaayyllıı,,  bbeellggeelleerriinn  
ddiilleekkççee  iillee  bbiirrlliikkttee  vveerriillmmeessii  ggeerreekkiirr..  
  
ÖÖllççüü  vvee  ÖÖllççüü  AAlleettlleerriinniinn  TTüürrkkççee  TTaannııttmmaallııkkllaa  İİtthhaall  vvee  SSaattıışşaa  AArrzzıı  
MMaaddddee  88  --  İİtthhaall  eeddiilleenn  ööllççüü  vvee  ööllççüü  aalleettlleerriinniinn  bbaakkıımm  vvee  kkuullllaannııllmmaassıınnaa  aaiitt  ttaannııttmmaallııkkllaarrıınn  
TTüürrkkççee  tteerrccüümmeelleerrii  iillee  bbiirrlliikkttee  ssaattııllmmaassıı  zzoorruunnlluudduurr..  
  
  



IIII..  BBÖÖLLÜÜMM  
GGÜÜMMRRÜÜKK  İİŞŞLLEEMMLLEERRİİ  

  
GGüümmrrüükkttee  MMuuaayyeennee    
MMaaddddee  99  --  İİtthhaall  eeddiilleenn  ööllççüü  vvee  ööllççüü  aalleettlleerrii,,  ssaahhiipplleerriinniinn  bbaaşşvvuurruu  ttaarriihhiinnddeenn  iittiibbaarreenn  1155  ggüünn  
iiççiinnddee  GGüümmrrüükklleerrddee  iillkk  mmuuaayyeenneelleerrii  yyaappııllaarraakk  ddooğğrruu  oolldduukkllaarrıı  ttaakkddiirrddee  ddaammggaallaannıırr..  
GGüümmrrüükklleerrddee  mmuuaayyeenneessii  mmüümmkküünn  oollmmaayyaannllaarrıınn  iissee  ggeeççiiccii  oollaarraakk  yyuurrddaa  ggiirriişşiinnee  mmüüssaaaaddee  
eeddiilleerreekk  ööllççüülleerr  tteeşşkkiillaattıı  llaabboorraattuuaarrllaarrıınnddaa  ,,  aayyaarr  iissttaassyyoonnllaarrıınnddaa  vveeyyaa  mmoonnttaajj  mmaahhaalllleerriinnddee  
mmuuaayyeennee  eeddiilleerreekk  ddaammggaallaannıırr  vvee  yyuurrddaa  kkeessiinn  ggiirriişşlleerrii  ssaağğllaannıırr..    
MMuuaayyeennee  MMaassrraaffllaarrıı    
MMaaddddee  1100  --    BBeelleeddiiyyee  hhuudduuttllaarrıı  ddaahhiilliinnddee  yyaappııllaaccaakk  mmuuaayyeenneelleerr  iiççiinn  ggiiddiilleecceekk  yyeerr  bbiirr  vvaassııttaayyıı  
ggeerreekkttiirriiyyoorrssaa,,  bbuu  vvaassııttaa  iillggiilliilleerrccee  tteemmiinn  eeddiilliirr..    
ŞŞeehhiirr  ddıışşıınnddaa  yyaappııllaaccaakk  mmuuaayyeenneelleerr  iiççiinn,,  mmeemmuurruunn  yyooll  vvee  zzaarruurrii  mmaassrraaffllaarrıı  66224455    SSaayyııllıı  
HHaarrccıırraahh  kkaannuunnuu    hhüükküümmlleerriinnee  ggöörree  hheessaappllaannaarraakk  iillggiillii  ttaarraaffıınnddaann  ööddeenniirr..    
GGiirriişş  GGüümmrrüükklleerriinniinn  TTeessppiittii  
MMaaddddee  --1111  KKaannuunnaa  ggöörree  iitthhaall  eeddiilleecceekk  ööllççüü  vvee  ööllççüü  aalleettlleerrii  iillee  iillggiillii  ggüümmrrüükk  iişşlleemmlleerrii,,  MMaalliiyyee  
vvee  GGüümmrrüükk  BBaakkaannllıığğıı  ttaarraaffıınnddaann  tteessppiitt  vvee  iillaann  oolluunnaann  ggüümmrrüükklleerrddeenn  yyaappııllıırr..  
GGüümmrrüükkttee  TTaassffiiyyee  
MMaaddddee  1122  --  GGüümmrrüükklleerrddee  yyaappııllaann    mmuuaayyeennee  ssoonnuuccuunnddaa,,  KKaannuunnaa  aayykkıırrıı  oolldduuğğuu  aannllaaşşııllaann  vvee  
kkaannuunnaa  uuyygguunn  hhaallee  ggeettiirriillmmeeyyeenn,,  ööllççüü  aalleettlleerriinniinn  iitthhaalliinnee  mmüüssaaaaddee  eeddiillmmeezz..    
İİtthhaalliinnee  mmüüssaaaaddee  eeddiillmmeeyyeenn  ööllççüü  vvee  ööllççüü  aalleettlleerriinniinn  bbiillddiirriimm  ttaarriihhiinnddeenn  iittiibbaarreenn  iikkii  aayy  
iiççeerriissiinnddee  yyuurrtt  ddıışşıınnaa  ççııkkaarrııllmmaassıı  ggeerreekkmmeekktteeddiirr..  AAnnccaakk,,  bbuu  ggiibbii  aalleettlleerriinn  aallııccııssıı  ttaarraaffıınnddaann  
ııssllaahh  eeddiilliipp  ddaammggaallaattttıırrııllmmaassıı  şşaarrttııyyllaa  yyuurrddaa  ssookkuullmmaakk  üüzzeerree  ssaattııllmmaassıınnaa  mmüüssaaaaddee  eeddiilliirr..  BBuu  
mmüümmkküünn  oollmmaaddıığğıı  ttaakkddiirrddee  ööllççüülleerr  tteeşşkkiillaattıı  tteemmssiillcciilleerrii  hhuuzzuurruunnddaa  ööllççüüllüükk  vvaassffıınnıınn  yyookk  
eeddiillmmeelleerriinnddeenn  ssoonnrraa  hhuurrddaa    oollaarraakk  ssaattıışşıı  yyaappııllıırr..  
ÖÖllççüü  vvee  ööllççüü  aalleettlleerriinniinn  iimmhhaa  vvee  ttaassffiiyyee  iişşlleemmlleerrii  33000077  ssaayyııllıı  TTaassffiiyyee  KKaannuunnuu  vvee  TTüüzzüüğğüü    vvee  
11661155  ssaayyııllıı  GGüümmrrüükk  KKaannuunnuu  iillee  GGüümmrrüükk  YYöönneettmmeelliiğğiinniinn  334488  iinnccii  mmaaddddeessii  ççeerrççeevveessiinnddee  
yyaappııllıırr..  
GGüümmrrüükkttee  YYaarrddıımm    
MMaaddddee  1133  --  GGüümmrrüükk  iiddaarreelleerrii,,  ööllççüü  vvee  ööllççüü  aalleettlleerriinniinn  ggüümmrrüükklleennmmeessii  ssıırraassıınnddaa  bbuu  iişş  iillee  
ggöörreevvllii  ddiiğğeerr  iiddaarree  mmeemmuurrllaarrıınnaa  yyaarrddıımm  vvee  kkoollaayyllııkk  ggöösstteerriirrlleerr..  
TTiiccaarreettttee  KKuullllaannııllmmaayyaaccaakk  ÖÖllççüü  vvee  ÖÖllççüü  AAlleettlleerriinniinn  iitthhaallii    
MMaaddddee  1144  --    KKaannuunnuunn  33  nnccüü  mmaaddddeessiinnddee  bbeelliirrttiilleenn  ööllççüü  vvee  ööllççüü  aalleettlleerriinniinn  iitthhaallii  mmüüssaaaaddeeyyee  
ttaabbii  oolluupp,,  tteekknniikk  iişşlleerr  ddıışşıınnddaa  vvee  ttiiccaarreettttee  kkuullllaannııllaabbiilleecceekk  nniitteelliikkttee  oollaannllaarrıınnıınn  üüzzeerriinnee  aalleetttteenn  
aayyrrııllmmaayyaaccaakk  vvee  ssiilliinnmmeeyyeecceekk  şşeekkiillddee  ''AALLIIMM    vvee  SSAATTIIMMDDAA  KKUULLLLAANNIILLAAMMAAZZ""  iibbaarreessiinniinn  
yyaazzııllmmaassıı    vveeyyaa  bbuu  iibbaarreeyyii  hhaavvii  bbiirr  ppllaakkeettiinn  aalleett    üüzzeerriinnee  tteessppiitt  eeddiillmmiişş  oollmmaassıı  ggeerreekkmmeekktteeddiirr..  
  

IIIIII  BBÖÖLLÜÜMM  
SSOONN  HHÜÜKKÜÜMMLLEERR  

CCeezzaa  UUyygguullaammaassıı    
MMaaddddee  1155  --  İİtthhaall    eeddiilleenn  ööllççüü    aalleettlleerriinnii  ttaannııttmmaallııkkssıızz  vveeyyaa  aassllıınnaa  uuyymmaayyaann  ttaannııttmmaallııkkllaa,,  
iitthhaallaattççıı,,  ttooppttaannccıı  vveeyyaa  ppaarreekkeennddeeccii  oollaarraakk  ssaattaann  vveeyyaa  ssaattttıırraannllaarr  hhaakkkkııddaa  663322  ssaayyııllıı  İİtthhaall  vvee  
YYuurrtt  İİççiinnddee  İİmmaall  EEddiilleenn  TTaaşşııtt  AArraaççllaarrıı,,  MMoottoorr,,  MMaakkiinnaa  AAlleett  vvee  CCiihhaazzllaarrıınn  TTaannııttmmaallııkk  iillee  
BBiirrlliikkttee  SSaattıışşıı  HHaakkkkıınnddaa  KKaannuunnaa  ggöörree  ggeerreekkllii  kkoovvuuşşttuurrmmaa  yyaappııllıırr..    
YYüürrüürrllüükk    
MMaaddddee  1166  --  BBuu  yyöönneettmmeelliikk  hhüükküümmlleerrii  yyaayyıımmıınnıı  ttaakkiipp  eeddeenn  aayyıınn  bbaaşşıınnddaa  yyüürrüürrllüüğğee  ggiirreerr..  
YYüürrüüttmmee    
MMaaddddee  1177  --    BBuu  yyöönneettmmeelliikk  hhüükküümmlleerriinnii  SSaannaayyii  vvee  TTiiccaarreett  BBaakkaannıı  yyüürrüüttüürr..  


