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•  EY Gümrük İhtilafları Ekibi olarak gümrük 
danışmanlığı ile davaları alanında uzman bir ekibiz. 

•  Gümrük idarelerinin hedef almasının muhtemel 
olduğu konular hakkında derin bilgiler ile vergi 
hukukunun ve gümrük mevzuatının uygulanmasının 
yoruma ve fikir ayrılıklarına dayandığı durumlara 
ilişkin geniş stratejiler belirleme deneyimlerimizle 
birlikte, EY Gümrük İhtilafları Ekibi olarak gümrük ve 
vergi uyuşmazlığı konularında müşterilerimize daha 
iyi hizmet verebilmek için gerekli kaynak ve araçlarla 
desteklenmekteyiz.

 
•  Dünya çapındaki vergi ve gümrük ihtilafları uzmanları 

ile vergi ve gümrük ile ilgili diğer alanlardaki uzman 
kişilerle koordinasyon içerisinde olmamız, yerel ve 
uluslararası konuları dengeli bir şekilde anlamak, bu 
sorunlara değinmek ve çözüm geliştirmek açısından 
bizlere derin bir bilgi sağlamaktadır. Bu durum aynı 
zamanda dünyanın dört bir yanındaki vergi ve gümrük 
idaresi uygulamaları ile vergi mahkemelerince tesis 
edilen emsal kararlara ilişkin olarak ekip üyelerimizin 
kendilerini daha çok geliştirmelerini sağlamaya ve 
bu bulguların sonuçlarına göre elimizdeki durumları 
değerlendirmeye yardımcı olmaktadır. 

•  Özverili bir ekip: EY bünyesinde 49 tam zamanlı 
avukat ve 6 stajyer avukat çalışmaktadır. 
Bu avukatlardan 20’si yalnızca vergi ve 
gümrük uyuşmazlığı uygulaması alanında 
uzmanlaşmıştır. 

•  Konuya özgü profesyonel destek: EY Türkiye’de, 
hepsi uzman ekiplerden oluşan birkaç hizmet 
hattı bulunmaktadır (Uluslararası Vergi 
Hizmetleri, Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri, 
Dolaylı Vergi Hizmetleri, İnsan Kaynakları 
vs.). Buna göre, farklı konulardaki gümrük 
davalarında, ilgili hizmet hattından kıdemli 
müdür ve/veya ortak katılımı sağlanmaktadır. 

•  Müşterilerle iş birliği: Dava ve Danışmanlık 
hizmetlerimiz, sürecin başından sonuna kadar 
müşteri ile iş birliği içerisinde yürütülür. Her 
aşamada, müşterileri muhtemel sonuçlar ve 
alternatif çözümler konusunda bilgilendiren 
ve böylece karar alma sürecinde müşterilere 
yardımcı olan detaylı raporlar sunulur.

Neden EY?
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1 Danışmanlık Hizmetleri

2 İdari Aşamadaki Uyuşmazlıklara 
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4 Anayasa Mahkemesi Bireysel 
Başvuru Hizmetleri
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  Uzlaşma 

•  Uzlaşma öncesi ihtilaflı alacağa ilişkin gümrük ve dış ticaret 
mevzuatı kapsamında inceleme yapılması

•  Uzlaşma öncesi ihtilaflı alacağa ilişkin alternatif senaryolarının 
çalışılması

•  Olası vergi yükünün hesaplanması

•  Uzlaşma stratejisinin oluşturulmasına destek verilmesi

•  Uzlaşma toplantısına şirket ile veya şirket adına katılım 
sağlanması

  İtiraz Başvurusu 

•  Gümrük İdaresi tarafından eleştirilen konulara karşı 
savunulabilecek karşı argümanların geliştirilmesi

•  Gümrük İdaresi tarafından tesis edilen gümrük vergisi, ceza 
ve idari kararlara karşı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne 
sunulmak üzere itiraz dilekçesinin hazırlanması veya hazırlanan 
dilekçenin gözden geçirilmesi

2 İdari Aşamadaki Uyuşmazlıklara Yönelik Hizmetler

•  Gümrük İdaresi tarafından düzenlenen rapor, karar, idari yazılar, 
ithalat vergi ve cezalarının gümrük ve dış ticaret mevzuatı 
karşısında durumunun analiz edilmesi

• Uyuşmazlığa yönelik ilgili mevzuat ve yargı kararlarının 
incelenmesi

• Somut uyuşmazlığın ilgili mevzuat ve yargı kararları 
çerçevesinde değerlendirilmesi

1 Danışmanlık Hizmetleri

Gümrük Uyuşmazlıkları Hizmetlerimiz
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•  Dava dilekçesinin hazırlanması ve mahkemeye sunulması

•  Davalı İdare’nin savunma dilekçelerinin değerlendirilmesi 
ve savunmaya yanıt dilekçesinin hazırlanarak mahkemeye 
sunulması

•  Duruşmalara katılım

•  Mahkeme kararlarının değerlendirilmesi ve bu kararlara karşı 
alınacak aksiyonların belirlenmesi

•  Bölge İdare Mahkemesi (“BİM”) nezdinde istinaf başvurusunda 
 bulunulması ve/veya başvurulan istinaf yolunda istinafa yanıt 

dilekçesinin hazırlanarak mahkemeye sunulması

•  Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulması ve/
veya başvurulan temyiz yolunda temyize yanıt dilekçesinin 
hazırlanarak mahkemeye sunulması

•  Davanın her derece mahkeme nezdinde vekaleten takibi

•  Davaya ilişkin gelişmeler hakkında periyodik olarak 
bilgilendirme yapılması

•  Bireysel başvuru formu, ekleri ve gerekli diğer evrakın 
hazırlanması

•  Bireysel başvuru form ve eklerinin Anayasa Mahkemesi’ne 
sunulması

•  Başvurunun vekaleten takibi

•  Gerekmesi halinde duruşmaya katılım

•  Başvuruya ilişkin gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılması

3 Dava Hizmetleri 4 Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Hizmetleri

Gümrük Uyuşmazlıkları Hizmetlerimiz
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•  Gümrük Vergileri ve Cezalarına 
Karşı Başvurulabilecek Hukuki 
Yollar

•  Uzlaşma Başvurusu
• İtiraz Başvurusu 
• İtirazın Reddi Halinde Dava 

Yoluna Başvuru

•  Başvuru Süresi

• Gümrük vergileri ve 
cezalarına ilişkin tebligatın 
yükümlüye tebliğinden 
itibaren 15 gün içerisinde 
uzlaşma ya da itiraz yoluna 
başvurulması mümkündür. 

• Uzlaşma yoluna başvurulması 
ve uzlaşmanın vaki olmaması 
halinde ise, kalan itiraz süresi 
içinde itiraz yoluna başvuruda 
bulunulabilecektir.

• İtirazın reddi halinde, itirazın 
reddine ilişkin kararın 
yükümlüye tebliğinden 
itibaren 30 gün içerisinde 
dava yoluna başvurulması 
mümkündür. 

Gümrük 
vergileri ve 
cezalarına 

ilişkin karar

Uzlaşma 
komisyonunun 
nihai teklifinin 

mükellef 
tarafından kabul 

edilmesi
 (Kalan itiraz süresi 

içerisinde)

Uzlaşma Başvurusu
(İdari kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde) 

(Başvuru ile, itiraz veya dava açma
 süresi durur.)

Uzlaşmanın vaki olmaması 
(Mükellefin komisyonun teklifini 

kabul ememesi)
(Uzlaşma talebi ile duran 

itiraz süresi tekrar 
işlemeye başlar)

İtiraz
(İdari kararın 

tebliğinden itibaren 15 
gün içinde; uzlaşmaya 
başvuru halinde ise, 

uzlaşmanın vaki 
olmaması üzerine 
kalan itiraz süresi 

içerisinde)

Uzlaşılan tutarın 
mükellef tarafından 

ödenmesi 
(Uzlaşma tutanağının 
tebliğinden itibaren 

1 ay içerisinde)

Uzlaşılan tutarın 
gerçekleşmemiş 
sayılarak kamu 

alacağının genel 
hükümlere göre tahsili

Uzlaşılan tutarın 
mükellef tarafından 

ödenmemesi 
(Uzlaşma tutanağının 
tebliğinden itibaren 

1 ay içerisinde)

Ödeme

İtirazın 
Reddi

İtirazın 
Kabulü

Uzlaşmanın 
Sağlanması

Dava yoluna 
başvuru

(İtirazın reddine 
ilişkin kararın 

tebliğinden itibaren 
30 gün içinde)

Gümrük Vergileri ve Cezalarına Karşı Başvurulabilecek Hukuki Yollar
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•  2018 yılı itibarıyla, davanın konusu 5.000 TL’nin altında kalan 
vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal 
davalarında tesis edilen ilk derece mahkemesi kararları kesindir. 

• Söz konusu ilk derece mahkemesi kararlarına karşı BİM nezdinde istinaf 
yoluna başvurmak ya da Danıştay nezdinde temyiz yoluna başvurmak 
hukuken mümkün değildir. 

• Aleyhe kesin hükme karşı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu 
açıktır. Somut olay bazında konunun değerlendirilmesi gerekmektedir. 

• 5.000 TL'den Düşük Tutarlı Uyuşmazlıklar

Vergi Mahkemesince ilk aşamada lehe karar tesis edilmesi halinde;

İLK DERECE 
MAHKEMESİ

(Lehe)

LEHE KESİN 
HÜKÜM

• 5.000 TL'den Düşük Tutarlı Uyuşmazlıklar

Vergi Mahkemesince ilk aşamada aleyhe karar tesis edilmesi halinde;

İLK DERECE 
MAHKEMESİ

(Aleyhe)

ALEYHE
 KESİN 
HÜKÜM

Ödeme

Gümrük Vergileri ve Cezalarına Karşı Başvurulan Davalarda Yargı Süreci
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•  2018 yılı itibarıyla, dava konusu 5.000 TL’yi aşan vergi davaları, tam 
yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları için ilk derece 
mahkemesinin kararına karşı istinaf yoluna başvurulması mümkündür. 

•  2018 yılıitibarıyla, dava konusu tutar 5.000 TL’yi aşan ancak 117.000 TL 
 ve bu tutarın altında kalan vergi davaları, tam yargı davaları ve 

idari işlemlere karşı açılan iptal davaları için Bölge İdare Mahkemesi 
tarafından istinaf incelemesi sonucu verilecek karar kesindir. 

•  Bu kararlara karşı, Danıştay nezdinde temyiz yoluna başvurulması 
hukuken mümkün değildir.

•  Aleyhe kesin hükme karşı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu 
açıktır. Somut olay bazında konunun değerlendirilmesi gerekmektedir. 

• 5.000 TL - 117.000 TL Tutarlı Uyuşmazlıklar

Vergi Mahkemesince ilk aşamada lehe karar tesis edilmesi halinde;

İLK DERECE 
MAHKEMESİ

(Lehe)

BİM
Bozma

(Aleyhe)

BİM
Onama
(Lehe)

LEHE
 KESİN 
HÜKÜM

ALEYHE
 KESİN 
HÜKÜM

Ödeme

•  5.000 TL - 117.000 TL Tutarlı Uyuşmazlıklar

Vergi Mahkemesince ilk aşamada aleyhe karar tesis edilmesi halinde;

İLK DERECE 
MAHKEMESİ

(Aleyhe)

BİM
Onama
(Aleyhe)

BİM
Onama
(Lehe)

LEHE
 KESİN 
HÜKÜM

ALEYHE
 KESİN 
HÜKÜM

Ödeme Ödeme

Gümrük Vergileri ve Cezalarına Karşı Başvurulan Davalarda Yargı Süreci
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•  2018 yılı itibarıyla, dava konusu 
tutar 117.000 TL’yi aşan vergi 
davaları, tam yargı davaları 
ve idari işlemlere karşı açılan 
iptal davaları için öncelikle 
istinaf yoluna ve ancak istinaf 
incelemesi sonucunda Bölge 
İdare Mahkemesi tarafından 
tesis edilen karara karşı Danıştay 
nezdinde temyiz yoluna 
başvurulması mümkündür. 

• 2018 yılı itibarıyla, dava konusu 
tutar 5.000 TL’yi aşan ancak 
117.000 TL ve bu tutarın 
altında kalan vergi davaları, tam 
yargı davaları ve idari işlemlere 
karşı açılan iptal davaları 
için Bölge İdare Mahkemesi 
tarafından istinaf incelemesi 
sonucu verilecek karar kesindir. 

• Aleyhe kesin hükme karşı 
Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel başvuru yolu açıktır. 
Somut olay bazında konunun 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

• 117.000 TL Üzeri Tutarlı Uyuşmazlıklar

Vergi Mahkemesince ilk aşamada lehe karar tesis edilmesi halinde;

İLK DERECE 
MAHKEMESİ

(Lehe)

BİM 
Onama
(Lehe)

BİM 
Uyma
(Lehe)

Danıştay 
Bozma
(Lehe)

BİM 
Bozma

(Aleyhe)

BİM 
Israr

(Aleyhe)
VDDK

Danıştay 
Onama
(Aleyhe)

Danıştay 
Onama
(Lehe)

LEHE KESİN 
HÜKÜM

LEHE KESİN 
HÜKÜM

LEHE KESİN 
HÜKÜM

ALEYHE
 KESİN 
HÜKÜM

ALEYHE
 KESİN 
HÜKÜM

Ödeme Ödeme

Gümrük Vergileri ve Cezalarına Karşı Başvurulan Davalarda Yargı Süreci
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• 117.000 TL Üzeri Tutarlı Uyuşmazlıklar

Vergi Mahkemesince ilk aşamada aleyhe karar tesis edilmesi halinde;

İLK DERECE 
MAHKEMESİ

(Aleyhe)

BİM 
Onama
(Aleyhe)

BİM 
Uyma

(Aleyhe)

Danıştay 
Bozma

(Aleyhe)

BİM 
Bozma
(Lehe)

BİM 
Israr

(Lehe)
VDDK

Danıştay 
Onama
(Lehe)

Danıştay 
Onama
(Aleyhe)

ALEYHE
 KESİN 
HÜKÜM

LEHE KESİN 
HÜKÜM

ALEYHE
 KESİN 
HÜKÜM

ALEYHE
 KESİN 
HÜKÜM

LEHE KESİN 
HÜKÜM

Ödeme Ödeme

Gümrük Vergileri ve Cezalarına Karşı Başvurulan Davalarda Yargı Süreci
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EY Hakkında
EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık 
hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli hizmetlerimiz 
dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda 
bulunmaktadır. EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına verdiği 
sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları, müşterileri ve içinde 
yer aldığı diğer çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı oluşturulmasında 
önemli bir rol üstlenmektedir.   

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global 
Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, 
üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan 
Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. Daha 
fazla bilgi için lütfen ey.com adresini ziyaret ediniz.  

İletişim: 
Sercan Bahadır
EY Türkiye
sercan.bahadir@tr.ey.com

© 2018 EY Türkiye. 
Tüm Hakları Saklıdır.

Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi veya diğer profesyonel 
hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. Belirli bir 
konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulmalıdır.

ey.com/tr
vergidegundem.com
facebook.com/ErnstYoungTurkiye
instagram.com/eyturkiye
twitter.com/EY_Turkiye
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