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Konu :Gümrük Kanunu 242 nci madde.
26/07/2010

GENELGE
(2010/38)

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5911 sayılı Kanun ile değiştirilen 242 nci
maddesinin 1 inci fıkrasında

"1. Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı
tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama
verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir.

2. İdareye intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir.

3. İtiraz dilekçelerinin süresi içinde yanlış makama verilmesi halinde, itiraz süresinde yapılmış
sayılır ve idarece yetkili makama ulaştırılır.
4. İtirazın reddi kararlarına karşı işlemin yapıldığı yerdeki idari yargı mercilerine başvurulabilir."

hükmü yer almaktadır. Bu maddede yer alan "gümrük vergileri" ifadesi 5911 sayılı Kanun ile
değiştirilen 4458 sayılı Gümrük Kanununun Tanımların yapıldığı 3 üncü maddesinde,

"...8. a) “Gümrük vergileri” deyimi, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat

vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü;

9. “İthalat vergileri” deyimi,
a) Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri,

b) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan
özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri;

10. “İhracat vergileri” deyimi,
a) Eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri,

b) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan
özel düzenlemeler çerçevesinde ihracatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri;

......."ifade eder şeklinde tanımlanmaktadır.
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Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere gümrük vergisi deyiminin içerisine, yapılan kanun değişikliği
ile "mali yükler " ifadesi de eklenmiş olduğundan, özel karar ve kanunlarında gümrük vergisine atıf
yapılmayan, takip ve tahsili 6183 sayılı AATUHK' a göre yapılır ifadesi bulunan ek mali
yükümlülüklere ve cezalarına karşı da Gümrük Kanunu'nun 242. maddesine göre idari itiraz
müessesesi yolu kullanılacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Halit HANOĞLU
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