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TASFİYE İŞLEMLERİ EL KİTABI
Geçici depolama yerleri ve Gümrüklü antrepolarda tasfiyelik hale gelen eşyaların
tasfiye sürecinin hızlandırılması ve tasfiye işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken
hususlarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİNDEKİ EŞYALARIN TASFİYE BAŞLANGIÇ
SÜRELERİNİN TESPİTİ
Özet beyan kapsamındaki bir eşyanın geçici depolama yerlerinde bekleyeceği süre
4458 sayılı Gümrük kanununun 46. maddesinde belirtilmiştir.
MADDE 46- 1. Gümrüğe sunulan eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya
kullanım tayin edilir.
2. Özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım
belirlenerek, buna ilişkin işlemler;
a) Denizyolu ile gelen eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren 45 gün (kırk beş
gün)
b) Diğer bir yolla gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren 20 gün (yirmi
gün)
İçinde tamamlanır.
3. Şartlar gerektirdiği takdirde, Müsteşarlık 2’nci fıkrada ve 48’inci maddenin 2’nci
fıkrasında belirtilen sürelerden daha kısa bir süre saptayabilir veya bu sürelerin uzatılmasına
izin verebilir. Ancak, gerçek ihtiyaçları aşan süre uzatımı yapılamaz.
MADDE 50- 1. 46’ncı maddeye göre belirlenmiş süreler ile 48’inci maddenin 2’nci
fıkrasında belirtilen süre içinde kendilerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım
tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya, herhangi bir adli veya idari takibata konu
olmaması halinde, 177 ila 180’inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir.
2. Gümrük idareleri, söz konusu eşyayı durumu belirleninceye kadar, eşya sahibinin
risk ve hesabına gümrüğün denetimindeki özel bir yere sevk edebilir.
MADDE 70- 1. Beyan sahibinden kaynaklanan sebeplerle 46’ncı maddede belirtilen
süreler içerisinde, tescil edilmiş beyanname kapsamı eşyanın;
a)Muayenesine başlanamaması veya devam edilememesi,
b)Beyan edildiği gümrük rejimine tabi tutulması için verilmesi gereken belgelerin verilmemiş
olması,
c)Ödenmesi veya teminat altına alınması gereken ithalat veya ihracat vergilerinin
ödenmemesi veya teminatın verilmemesi,

Hallerinde, eşya muayene edilir. Muayene sonucunda gümrük idarelerince alınacak para
cezasını veya diğer takipleri gerektiren veya gerektirmeyen durumlar bir tutanağa bağlanır ve
daha sonra eşya 177 ila 180’inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir.
GÜMRÜK ANTREPOLARINDAKİ EŞYALARIN TASFİYE BAŞLANGIÇ
SÜRELERİNİN TESPİTİ
MADDE 101- 1. Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır. Ancak,
gümrük idarelerince gerek görülen hallerde, eşyaya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem
veya kullanım tayin edilmesi için bir süre belirlenebilir.
1’nci maddeye istinaden Bakanlıkça yayınlanan 13.8.2010 tarihli, 2010/41 sayılı genelge ile 6
ayı aşan süre antrepoda bekleyen eşyaların sahip veya temsilcilerine tebligat yapılarak,
tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma
tabi tutulmayan veya sahip, kanuni temsilcisi ya da kanuni mirasçıları tarafından antrepoda
kalmaya devam etmesi talebinde bulunulmayan eşyanın Gümrük Kanununun 177’nci
maddesinin (g) bendi uyarınca tasfiye edilmesi hüküm altına alınmıştır.
MADDE 70/2. Gümrük antrepolarında bulunan eşya için, gümrükçe onaylanmış bir
işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi halinde, gümrük
işlemlerinin beyannamenin tescil tarihinden itibaren otuz gün içinde bitirilmesi
gerekir. Bu süre içinde işlemleri bitirilemeyen eşya ile ilgili olarak 1’inci fıkra hükümleri
uygulanır.
MADDE 177- 1. Bu Kanunun;
a) 48’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre yolcu eşyasına mahsus gümrük
ambarlarına konulan ve buralarda bekleme süresi dolan yolculara ait eşya,
b) 50’nci maddesine göre verilen süre içinde kendilerine gümrükçe onaylanmış bir
işlem veya kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya,
c) 57’nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen eşya,
d) 66’ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre tahlilden arta kalan ve ilgilisi tarafından bir
ay içerisinde alınmayan numunelik eşya,
e) 70’inci maddesinin birinci fıkrasına göre beyannamesi tescil edilen ve süresi içinde
işlemleri tamamlanmayan eşya,
f) 70’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre antrepoda bulunan eşya için gümrükçe
onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden sonra
otuz gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya,
g) 101’inci maddesine göre belirlenen süreleri dolan eşya,
h) 105’inci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 236’ncı maddesinin ikinci fıkrasında
belirtilen antrepolarda veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan
sayım sonucunda fazla çıkan eşya,

ı) 164’üncü maddesine göre gümrüğe terk edilen eşya ile yönetmelikle belirlenen
esaslar dâhilinde gümrüğe terk edilmiş sayılan eşya,
j) 174’üncü maddesine göre posta gönderileri ile gelen ve tasfiye edilebilecek duruma
gelen eşya,
k)İlgili hükümlerine göre kanuni bekleme süreleri bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın, çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması
masraflı ve külfetli olan eşya,
l) 235’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile üçüncü fıkrasında
belirtilen eşya ve 237’nci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen eşya,
m) Diğer mevzuatla bu Kanuna göre tasfiyesi öngörülen eşya,
178’inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir.
2. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca;
a) Tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya,
b) El konulan eşyanın mahkemesince sahibine iadesine karar verilmesi halinde,
eşyanın teslim alınması için ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim
alınmayan eşya,
178’inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir.”
3. Tasfiye edilmesine karar verilen eşyanın bulunmaması halinde, ithal eşyası için
CIF, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile bunlara ilişkin gümrük vergileri tutarları tahsil edilir.
4. Yukarıdaki fıkralara göre tasfiyelik hale gelen eşyanın tespit ve tahakkuk
belgeleri otuz gün içinde tasfiye idaresine intikal ettirilir. Tasfiye idaresi, tasfiyeye
konu eşyayı otuz gün içinde teslim almakla mükelleftir.

Tasfiye Yönetmeliğinin İlgili Maddeleri
Tasfiye edilecek eşyanın tespiti ve teslimi
MADDE 30 – (1) Eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihten itibaren en geç on gün
içinde her özet beyan veya transit beyannamesi ya da yerine geçen belge için ayrı ayrı
konşimento, CMR, CIM ve CIV numaraları gösterilmek ve antrepo beyannameleri, ambar
giriş listeleri, hasar tutanakları, giriş ve çıkış kayıtları ve diğer belgeler göz önünde
bulundurulmak suretiyle geçici depolama ve antrepo işleticileri tarafından tasfiye listesi
düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir.
“(5) Tasfiye listelerinin elektronik sistem aracılığıyla oluşturulmasına ilişkin
usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

(6) Gümrük müdürlüğünce tasfiye listeleri içeriği eşyanın tasfiyelik hale gelip
gelmediği kontrol edilir. Gümrük idaresi tarafından tasfiyelik hale geldiği tespit edilen eşya
bulunduğu yerde görülerek tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenir ve eşyanın tasfiyelik hale
geldiği tarihi izleyen en geç otuz gün içinde varsa eşya hakkında ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının görüşleri ile birlikte işletme müdürlüklerine gönderilir. Düzenlenen tespit ve
tahakkuk belgeleri her bir gümrük müdürlüğünde elektronik ortamda kaydedilerek takip
edilir. Tespit ve tahakkuk belgeleri gümrük müdürlüğünce eşyanın tasfiyelik hale geldiğinin
tespitinden sonra işletme müdürlüklerinde görevlendirilecek muayene memurları tarafından
da düzenlenebilir. Ayrıca, gümrük idarelerince düzenlemiş tespit ve tahakkuk belgelerindeki
bilgiler esas alınarak, eşya cinsi veya tasfiye şekli itibariyle yeni bir tespit ve tahakkuk belgesi
düzenlenmesi gereken durumlarda da bu belgeler işletme müdürlüklerinde görevlendirilecek
muayene memurları tarafından düzenlenebilir.
(7) Bekleme süresi dolmamış olmakla beraber bekletilmeyecek eşya olduğu
belgelerinden veya fiili durumundan anlaşılan eşya için en geç iki iş günü içerisinde tasfiye
listesi düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir. Gümrük müdürlüğünce de derhal
tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenir.
(9) 5607 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre alıkoyma tarihinden
itibaren otuz gün içinde teminatı verilmeyen kaçak eşya naklinde kullanılan araçlar ve 16’ncı
maddesine göre tasfiyelik hale gelen eşya hakkında gümrük müdürlüğünce en geç üç iş
günü içerisinde tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenerek işletme müdürlüğüne gönderilir.
(10) Tasfiyelik eşya, belgelerin geliş tarihinden itibaren on beş gün içinde işletme
müdürlüklerince teslim alınır. Ancak taşınması güç, masraflı, hacimce büyük, ekonomik
olmayan, bekletilmeyecek veya özel tesis ve tertibat gerektiren eşya bulundukları yerde
tasfiye edilir. Yerinde tasfiye edilecek eşyanın tasfiye süresi altı ayı geçemez. Bu sürede
tasfiye edilemeyenler fiziken mümkün olması halinde işletme müdürlüklerince teslim alınır.
(14) Tasfiye listelerinin işleticiler tarafından, tespit ve tahakkuk belgesinin ise görevli
memurlar tarafından zamanında düzenlenmesi ve ilgili birimlere gönderilmesi gümrük idare
amirince sağlanır.
(15) Antrepo ve geçici depolama yerlerinin işletmeci tarafından veya gümrük
idaresince kapatılmak istenmesi halinde buradaki tasfiyelik eşya ile ilgili işlemler öncelikli
olarak sonuçlandırılır.

********
Eşyanın görülmesi
MADDE 36 – (1) Gümrük idarelerinin ambarlarında bulunan ve ihale yoluyla satışa
konu edilen eşya bulunduğu yerde görülebilir. Gümrük idarelerinin ambarları dışında
muhafaza edilen eşya, işletme müdürlüğünce satışa sunulduğunda bu durum eşyayı
muhafaza eden yere bildirilir. Bu eşyanın ihale yoluyla yapılacak satışına katılacak
olanlar ilgili gümrük idaresinden alacakları izin belgesini göstererek eşyayı bulunduğu
yerde görebilirler. Satış sonuçlandıktan sonra ihaleyi kazanan kişinin eşya bedelini
yatırmadan önce eşyayı görmesine izin verilir. İşletme müdürlüğünce eşyanın niteliğinde,

miktarında ve değerinde önemli bir değişikliğe neden olmayacak şekilde bedeli karşılığında
eşyadan örnek verilebilir. Ancak 5607 sayılı Kanun kapsamında davası devam eden eşyadan
numune verilmez.
(2) Satışı yapan işletme müdürlüğü veya ilgili gümrük müdürlüğünce, satışa sunulan
eşyanın üzerine liste sıra numarasını gösterir bir etiket konulur. Araçlarda ayrıca 18’inci
madde uyarınca araca yerleştirilmiş olan “Tespit ve Teslim Tesellüm Tutanağı”nın okunaklı
olması sağlanır.
(3) Görüş sırasında satış konusu eşyanın ve diğer eşyanın zarar görmemesi için idare
amirleri gerekli tedbirleri alır. Gerekmesi halinde görüş gün ve saatleri belirlenerek ihale
ilanında duyurulur.

********
TASFİYE EDİLECEK EŞYAYA İLİŞKİN ÜYELERİMİZİN YAPMASI GEREKEN
İŞLEMLER
BİRİNCİ ADIM: Yukarıda belirtilen süreleri doldurduğu tespit edilen eşyalar için işletmeci
kuruluşların, tasfiye sürecinin başlatılmasını teminen sürenin dolduğu tarihten itibaren 10 gün
içerisinde Tasfiye listelerini hazırlayarak Gümrük Müdürlüğüne vermesi gerekmektedir. Bu
bağlamda ilgili yüke ait özet beyan, konşimento ve var ise fatura ve diğer evrakları ile eşya
fiziki olarak kontrol edilir. Menşei, CE belgesi, HS kodu vb. ibareler not alınarak adedi ve
kilosu saptanır. İlgili ambar memur tarafından TTB (Tespit Tahakkuk Belgesi) evrakı
oluşturabilmek için yapılan bu ön kontrol ile Gümrük bakanlığının 2015 yılında hayata
geçirdiği TYS sistemine aktarılır.
TYS sistemi (Tasfiye Yönetim Sistemi) Nedir?
Tasfiye Yönetim Sistemi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2015 yılında
geliştirilmiş bir yazılımdır. Bu sistemin oluşturulmasındaki başlıca amaca tek pencereden tüm
ilgililerin TTB’si düzenlenen bir eşya ile ilgili durumu görebilmeleri ve uyarmasıdır. Örneğin,
eskiden düzenlenen bir TTB’de muayene memuru atamasını ilgili Gümrük Müdür Yardımcısı
yapmaktaydı. Ayrıca evrakın TASİŞ kurumuna sevki ve diğer tüm yazışmalar evrak üzerinde
gidiyordu. Bu sistem ile Muayene memurunu TTB’yi düzenleyen kişi seçebilmektedir.
TASİŞ’e evrakın gitmesi ve TTB’si düzenlenen eşya ile ilgili tüm yazışmalar buradan sanal
ortamdan anında yapılabilmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kendi sitesinde
yayınladığı E-İhale’lerde yine bu sistem üzerinden yapılmaktadır.
TYS sisteminde oluşturulan bir TTB’de öncelikle beş haneden oluşan bir takip
numarası olmaktadır. Muayene memuru eşyayı muayene edip TTB’nin son halini oluşturana
kadar eşyanın durumu beş haneli takip numarası ile takip edilir. Muayene memurunun GTIP
numarası, mal değeri ve vergileri belirlemesinin ardından kaydederek ilgili Tasfiye kurumuna
göndermesi ile 13 rakamlı TTB numarası oluşur.
Oluşturulan bu TTB numarası ile artık eşyanın TAŞİS ve bağlı olunan gümrük
idaresinde bu numara ile aratılarak akıbeti öğrenilebilmektedir.

TTB’ si Düzenlenen Eşya
TTB’si düzenlenmiş bir eşya için İhale yolu ile Satış, İhraç amaçlı Satış, Yerinde
Satış, Kamu kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis edilmek
suretiyle, Perakende Yolu ile Satış, özel yolla satış ve İmha kararları alınabilir. Bu kararların
alınmasındaki kriterler eşyanın mal bedeli, gerekli uygunluklar, vs. olabilir. TTB’si
düzenlenmiş bir eşyanın hangi yollarla tasfiyeye tabi olacağı Gümrük kanunu 178. maddede
belirtilmiştir.
MADDE 178-177’nci maddede belirtilen eşya;
a) İhale yoluyla satış suretiyle,
b) Yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle,
c) Perakende satılmak suretiyle,
d) Kamu kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis edilmek
suretiyle,
e) İmha suretiyle,
f) Özel yolla, (07.07.2009/27281 R.G. 5911 s. Kanun ile eklenmiştir)
İhale Yoluyla Satış
İhale yolu ile satış üç şekilde yapılmaktadır.
-

TASİŞ tarafından teslim alınan eşyanın İhale yolu ile satışı,

-

TASİŞ tarafından teslim alınmayan eşyanın yerinde satışı,

-

TASİŞ tarafından teslim alınan ya da alınmayan eşyanın ihraç amaçlı satışı

Eşyanın yerinde mi satış, yoksa teslim alınarak ihale yoluyla satış mı olacağı konusu
Tasfiye Yönetmeliğinin 30.maddesinin 10. fıkrasında şu şekilde anlatılmaktadır.
(10) Tasfiyelik eşya, belgelerin geliş tarihinden itibaren otuz gün içinde işletme
müdürlüklerince teslim alınır. Ancak taşınması güç, masraflı, hacimce büyük, ekonomik
olmayan, bekletilmeyecek veya özel tesis ve tertibat gerektiren eşya bulundukları yerde
tasfiye edilir. Yerinde tasfiye edilecek eşyanın tasfiye süresi altı ayı geçemez. Bu sürede
tasfiye edilemeyenler fiziken mümkün olması halinde işletme müdürlüklerince teslim
alınır.
ÜÇÜNCÜ ADIM: Yukarıdaki yasal düzenlemeden de anlaşıldığı üzere üye işletmelerimizin
30 gün içerisinde eşyanın TASİŞ tarafından ihaleye çıkarılması veya teslim alınması sürecini
de takip etmesi gerekir.
Bu satışlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığının E-İhale sayfasında satışa sunulmaktadır.
İlgili link şu şekildedir.
https://uygulama.gtb.gov.tr/EIhale/Site/Oturum/Giris
Satışlar site üzerinden tarih ve saat sınırı içerisinde teklifler alınarak yapılır. En
yüksek teklifi veren kişi satışı kazanır. Satış için teklif verilebilmesi için bakanlığın belirttiği

tasfiye hesabınızda Satış bedelinin % 10’una tekabül eden ücretin bulunması gerekmektedir.
Satış kazanılıp eşyanın belirtilen sürede alınmaması durumunda teminat bedeli olan %10’luk
tutar yanacaktır.
DÖRDÜNCÜ ADIM: İşletmeler yazılı dilekçe ile 30 gün içerisinde talep etmeleri şartıyla,
ardiye ücreti olarak İhale yolu ile satılan eşyada satış bedelinin %7,5’uğunu, yerinde satış ile
satılan eşyada ise satış bedelinin %15’ini alabilirler. Buradaki önemli konu 30 gün içerisinde
yazılı olarak eşyayı satan TAŞİS Müdürlüğü’ne başvuru yapmaktır. İlgili kanun maddesi şu
şekildedir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 25.06.2013 tarihli, 28688 sayılı R.G
yayımlanan Tasfiye Yönetmenliği’nin Satış Sonrasında Yapılacak İşlemler başlıklı 64.
maddenin 5. fıkrasında
“30’uncu maddenin onuncu fıkrasında belirtilen süreler geçtikten sonra gümrük
idaresine ait ambarlara nakledilip tasfiye edilen eşyanın satış bedelinden, eşyanın teslim
tarihine kadar oluşan ardiye ve diğer hizmetler karşılığı olarak hesaplanan yüzde on beşinin
yarısı, otuz gün içinde talep edilmesi halinde eşyanın bulunduğu son işletmeye ödenir”
Perakende yolu ile Satış
Perakende yolu ile satış kararı alınan eşyalar genellikle bitmiş tam mamul denilen
eşyalardır. Perakende kararı alınan bir eşya için artık CIF %1 yatırılarak işlem yapılamaz.
Ayrıca perakende yolu ile tasfiyesi yapılan eşyalar için gümrük idarelerince herhangi bir
ardiye ödemesi yapılmaz. Bu konu Tasfiye yönetmeliğinin 64. maddesinin 6. fıkrasında
şu şekilde geçmektedir.
“Gümrük idaresi ve diğer işletmeciler tarafından verilmiş olan ardiye ve diğer hizmetler
karşılığı ücretler için ödeme yapılması gereken durumlarda, satış bedelinden ayrılacak tutar
satış bedelinin yüzde on beşini geçemez. Gümrük idaresi tarafından verilmiş ardiye ve diğer
hizmetler karşılığı olarak ayrılan tutar döner sermayeye gelir kaydedilir. Perakende satılan,
özel yolla tasfiye edilen veya imha edilen eşyayı muhafaza eden kişi ve kuruluşlara ardiye ve
diğer hizmetler için işletme müdürlüğünce bir ödeme yapılmaz”
Eşyanın imhası
TTB’si düzenlenen bir eşyanın ekonomik değerini yitirmesi, bozulması gibi nedenlerle
imhası için Muayene memurları doğrudan imha kararı aldıkları gibi, TASİŞ tarafından 4 kez
ihale yolu ile bir kez de pazarlık usulü ile satışa çıkartılan fakat satılamayan eşyalar için imha
kararı alabilirler. Konu ile alakalı durum Tasfiye Yönetmeliğinin 59. maddesinin 3.
fıkrasında şu şekilde anlatılmaktadır.
“Satışa çıkarılıp satılamayan ve diğer yollarla da tasfiyesi yapılamayan eşya, imha
edilmeden önce son kez olmak üzere pazarlık usulüyle satışa sunulabilir. Daha önceki
ihalelerde verilen teklif var ise en yüksek teklif verenler ile işletme müdürlüğünün bulunduğu
yerde eşyanın niteliği itibariyle faaliyette bulunan kişiler var ise pazarlık usulüyle satışa davet
edilir.”

Bir eşyanın imha işlemlerine başlamak için öncelikle işletmenin bağlı bulunduğu
Gümrük Müdürlüğünün ASB servislerinde ilgili imha karar numarası ile imha kurulu
oluşturulması gerekmektedir. Bu kurulda,
-

Gümrük Müdürü ( Başkan)

-

Gümrük Md. Yardımcısı (Üye)

-

ASB Şefi (Üye)

-

Muayene memuru(Üye)

-

Ambar memuru (Üye)

-

İşletme Yetkilisi (Üye)

-

İmha kuruluşu Çevre Mühendisi (Üye)

Sıfatı ile imza atarlar. İmhanın depodan yüklenip imha kuruluşunda imhası
tamamlanana kadar geçen süre refakat memuru nezaretinde videoya alınarak gerçekleştirilir.
İmhası tamamlandıktan sonra 2 kopya halinde üst yazı ile bağlı bulunan Gümrük
İdaresi’ne bildirilir.
İmhası yapılan eşyaların imha masrafları ile ilgili kanun maddeleri aşağıdaki gibi
belirtilmiştir.
Gümrük Yönetmeliği
MADDE 98 – (1) Gümrüğe sunulan eşyanın gümrük beyanında bulunulmadan önce
herhangi bir kaza sonucu ya da elde olmayan nedenlerle tamamen veya kısmen hasara
uğraması, harap olması, bozulması gibi nedenlerle bir arada bulunduğu eşya veya çevreye
zarar verir hale gelmesi veya tehlike arz etmesi halinde, gümrük idaresi bu eşyayı sahibine
veya gümrük beyanında bulunacak kişiye haber vermeden re’sen imha ettirebilir. Yapılan
işler sonucundan eşya sahibine yazılı bilgi verilir ve eşyanın imhasına ilişkin varsa yapılmış
olan masraflar sahibinden tahsil edilir.
Gümrük Kanunu 53. Madde
MADDE 53- Gümrük idareleri, şartlar gerektirdiği takdirde, gümrüğe sunulan eşyayı
imha ettirebilir. Gümrük idareleri bu durumu eşya sahibine bildirir. Eşyanın imhasına ilişkin
masraflar eşya sahibinden tahsil edilir.
Kaçak ve Hacizli Eşyaların Tasfiyesi
Kaçak şüphesi ile el konulan akaryakıt hariç her türlü eşya için 6 ay bekledikten sonra
Tespit Tahakkuk belgesi (TTB) düzenlenebilir.

Konu ile ilgili 5607 sayılı kaçakçılık ile mücadele kanununun 16. maddesinin 1.
fıkrası şöyledir.
MADDE 16 – (1) Bu Kanunda tanımlanan suçların konusunu oluşturması dolayısıyla
müsadere yaptırımının uygulanabileceği eşya, sahibine iade edilemez. Kaçak şüphesiyle el
konulan kaçak akaryakıt hariç her türlü eşya hakkında, el koyma tarihinden itibaren altı ay,
ancak eşyanın zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme
tehlikesinin varlığı veya muhafazasının ciddi külfet oluşturması halinde bir ay içinde, gerekli
tespitler yaptırılarak soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasında mahkeme
tarafından tasfiye kararı verilir. Bu süreler içinde karar verilmemesi halinde eşya derhal
tasfiye edilir. Bu fıkra kapsamında tasfiye edilecek eşyadan tasfiye edilmeden önce numune
alınması mümkün olan durumlarda numune alınır, numune alınması mümkün olmayan
durumlarda eşyanın her türlü ayırt edici özellikleri tespit edilir.
İhale yolu ile (yerinde satış, ihraç amaçlı satış, ihale usulü satış) satışı yapılan kaçak
eşyalar ile ilgili ardiye ücreti 30 gün içerisinde başvurulması halinde işletmeye ödenir. Bu
ücret Yerinde satışlar için %15, TASİŞ tarafından teslim alınan yükler için %7,5 oranındadır.

*********
TASFİYELİK İHALE GELMİŞ EŞYALARIN İHALE İLANININ YAYINLANDIĞI, YA DA
PERAKENDE SATIŞ KARARININ ALINDIĞI TARİHTEN ÖNCE YÜKÜMLÜSÜNCE CIF
KIYMETİN % 1’İ ORANINDA CEZA YATIRILARAK, YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ
YOLUYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLMESİ YA DA YENİDEN İTHALAT TALEBİNDE
BULUNULMASI MÜMKÜNDÜR.

TASFİYE YÖNETMELİĞİ İLGİLİ MADDELERİ
Yeniden ihraç amaçlı teslim
MADDE 56 – (1) İthalatı yasak veya kısıtlamaya tabi eşya sadece yeniden ihraç
amacıyla satılır. Eşyanın yeniden ihraç amaçlı olarak ihale yoluyla satışa sunulmasında
beşinci bölümde belirtilen hükümler uygulanır.
(2) Eşyanın mülkiyetine sahip olduğunu ispatlayan yurtiçindeki alıcısı veya
yurtdışındaki sahibi veya bunların temsilcisi, ihale ilanının yayımlandığı, perakende satış
kararının alındığı veya diğer tasfiye yollarına göre yapılan tasfiyede onay tarihine kadar
gümrük müdürlüğüne başvurarak söz konusu eşyanın yeniden ihraç amacıyla kendisine
teslimini isteyebilir.
(3) Eşya sahibi, yurtdışındaki göndericiye döviz transferi yapılmışsa yurtiçindeki alıcı,
döviz transferi yapılmamışsa yurtdışındaki gönderici, transfer edilmiş dövizin iadesi
durumunda yurtdışındaki göndericidir.

(4) Eşya sahibinin talebi, eşya için tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmemiş ise
gümrük idaresince bu fıkrada yer alan usuller çerçevesinde karşılanır. Eşya için tespit ve
tahakkuk belgesi düzenlenmiş ise talep, en geç izleyen iş günü içinde işletme müdürlüğüne
bildirilir. İşletme müdürlüğünce eşyanın tasfiyesi ile ilgili olarak ikinci fıkrada belirtilen
işlemlerin yapılmadığının bildirilmesi üzerine gümrük müdürlüğünce eşyanın tespit ve
tahakkuk belgesinde belirtilen döviz cinsinden CIF bedelinin yüzde birinin on gün içinde
döner sermaye hesabına ödenmesi gerektiği eşya sahibine imzası alınmak suretiyle bildirilir
veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilir. Yazının postaya verildiği tarihi
izleyen yedinci gün tebliğ tarihi sayılır. İşletme müdürlüğünce, vezne alındısı veya internet
üzerinden banka hesabı veya muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı kontrol edilir. Ödeme
yapıldığının anlaşılması halinde işlemlere devam edilir. Tahsil edilen tutar döner sermayeye
gelir kaydedilir. Bu tarihten itibaren otuz gün içinde, varsa eşyaya ait cezalar, ambarlama ve
elleçleme giderleri ile yapılmış diğer giderler de tahsil edilerek eşya gümrük müdürlüğünün
denetiminde yurtdışına çıkarılır.
(5) Bu hak kullanılmadığı takdirde veya yeniden ihraç amaçlı teslimi yapılan eşyanın
verilen süreler içerisinde gümrük müdürlüğünün denetiminde yurtdışına çıkarılmaması
halinde idaresince ihale şartnamesinin özel hükümler bölümünde belirtilecek koşullarla ve
CIF bedeli ihaleye esas bedel kabul edilerek, eşya yeniden ihraç amacıyla ihale yoluyla
satılır. İhale bedelinin yatırıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde gümrük müdürlüğünün
denetiminde eşya yurtdışına çıkarılır. Yeniden ihraç amaçlı satışı gerçekleşmeyen eşya imha
edilir.
(6) Eşya, yurtiçindeki sahibince yeniden ihraç amaçlı teslim suretiyle, eşyayı
gönderen kişiye veya aynı ülkeden farklı bir kişiye veya farklı bir ülkeye gönderilebilir.
Yurtdışındaki sahibinin de ayrıca eşyanın iadesini talep etme hakkı vardır.
Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması
MADDE 65 – (1) Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin esaslar aşağıda
belirlenmiştir:
a) İthalatı yasak veya kısıtlamaya tabi olan eşya hariç, ihale ilanının yayımlandığı,
perakende satış kararının alındığı tarihe veya diğer yollarla yapılan tasfiyede ise onay
tarihine kadar, eşya üzerinde tasarruf hakkına sahip olan kişi, gümrük müdürlüğüne
başvurarak söz konusu eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasını veya gümrük bölgesi
dışına yeniden ihracını isteyebilir. Bu eşya için kısmi talep yapılamaz.
b) Talep, en geç izleyen iş günü içinde işletme müdürlüğüne iletilir. İşletme
müdürlüğünce eşyanın durumu üç iş günü içinde gümrük müdürlüğüne bildirilir. Gümrük
müdürlüğünce talebin uygun bulunması halinde başvuru tarihinden itibaren yedi iş günü
içinde söz konusu eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer
giderler ile döner sermaye hesabına ödenmesi gereken eşyanın döviz cinsinden CIF
değerinin yüzde birinin yedi gün içinde ödenmesi gerektiği eşya sahibine imzası alınmak
suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilir. Yazının postaya
verildiği tarihi izleyen yedinci gün tebliğ tarihi sayılır.
c) Eşyanın gümrük işlemleri (b) bendinde belirtilen ödemelerin yapıldığı tarihten
itibaren otuz gün içinde tamamlanır. Talep sahibinin süresi içerisinde yükümlülüklerini yerine
getirmemesi halinde eşya tasfiye edilir.
ç) Sahibi yurtdışında bulunan ve ithali yasak veya kısıtlamaya tabi olmayan eşya
hakkında da ithal vergilerinin ödenmesi veya teminata bağlanması hükmü hariç yukarıdaki
hükümler uygulanır.

d) 4458 sayılı Kanunun 177’nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (ı) ve (m) bentleri
ile ikinci fıkrasında belirtilen eşya için yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

