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Resmi Gazete Tarih & Sayı : 07/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır..     
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Bazı Değişiklikler: 
 
 38 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
(2) Menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz 
edileceğinin serbest dolaşıma giriş 
beyannamesinde belirtilmesi veya ibraz edilen 
menşe şahadetnamesinin şekil veya muhteva 
itibarıyla yanlış veya eksik bilgi taşıması 
nedeniyle gümrük idaresince kabul edilmemesi 
halinde; menşe esaslı ticaret politikası 
önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali 
yükümlülük gibi diğer mali yükümlülükler nakit 
teminata bağlanmak suretiyle usulüne uygun 
bir menşe şahadetnamesi ibrazı için 
beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı 
aylık süre verilir. Mücbir sebep halleri saklı 
kalmak ve bitiminden önce başvurmak kaydıyla 
bu süre gümrük idare amirince en fazla otuz gün 
uzatılabilir. Süresi içinde usulüne uygun olarak 
düzenlenmiş menşe şahadetnamesinin ibrazı 
halinde alınan teminat iade edilir. Menşe 
şahadetnamesinin kabul edilmemesi halinde ise 
alınan teminat irat kaydedilir. 
 
 
 
(3) İkinci fıkrada belirtilen haller dışında, menşe  
esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük  
vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali 
yükümlülüklerin beyan edilerek ödenmesi 
halinde, beyannamenin tescil tarihinden 
itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere menşe 
şahadetnamesi ile gümrük idaresine 
başvurulması halinde, tahsil edilen tutar geri   

 
 
 
verilir. Mücbir sebep halleri saklı kalmak ve 
bitiminden önce başvurmak kaydıyla bu süre 
gümrük idare amirince en fazla otuz gün 
uzatılabilir.” 
 
--Yönetmeliğin Serbest dolaşıma girişte sözlü 
beyana tabi eşya  başlıklı 169 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle 
eklenmiştir. 
 
“Numunelik eşya ve modellerin yolcu 
beraberinde gelmesi durumunda, 131 inci 
maddede düzenlenen ve kapsamı Bakanlıkça 
belirlenen Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve 
Fuar Eşyası Beyan Formu ile beyan yapılabilir.” 
--Yönetmeliğin serbest dolaşıma giren eşya için 
başka bir tasarruf yoluyla beyan başlıklı 175 inci 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent 
eklenmiştir. 
 
“c) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 
Sayılı Karar ile belirlenen yolcu beraberinde 
yurda getirilen standart işlenmemiş altın.” 
 
--Yönetmeliğin  Laboratuvar tahliline tabi 
tutulacak eşya  başlıklı 196 ncı maddesinin ikinci 
fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
 
“d) (b) bendinde belirtilen özellikleri taşıyan 
eşyanın tahlilinin gümrük laboratuvarında 
yapılamaması sebebiyle 201 inci maddenin 
birinci ve ikinci fıkraları kapsamında uygun 
görülen gümrük laboratuvarı dışındaki akredite 
laboratuvarlarda yaptırılması halinde, bu 
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laboratuvarlarca düzenlenmiş olan ve 
beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl 
öncesine dayanan tahlil raporlarına itibar 
edilerek, eşya yeniden laboratuvar tahliline 
gönderilmez. Ancak bilgisayar sistemi 
tarafından beyanın kontrolü türünün kırmızı hat 
tam muayene olarak belirlenmesi halinde, 
yükümlünün bu kolaylıktan yararlanmasına izin 
verilmez.” 
 
          -- Yönetmeliğin Ticaret politikası 
önlemleri, ilave gümrük vergisi ve diğer mali 
yükümlülükler başlıklı  205 inci maddesinin 
dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler 
eklenmiştir. 
 
“Ancak, (c) bendinin istisnası olarak, eşyanın 
aynı zamanda birden fazla ticaret politikası 
önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali 
yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi 
olması ya da aynı düzenleme kapsamında 
ülkesine göre farklı oranların belirlenmiş olması 
durumunda menşe şahadetnamesi aranır. 
Menşe şahadetnamesi ibraz edilmemesi 
halinde, tahsil edilmesi gerekenlerden en 
yüksek tutarlar esas alınarak işlem yapılır.” 
 
--Yönetmeliğin süre uzatımı başlıklı 380 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
 
“(5) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi 
olan veya bir önceki takvim yılı içerisinde beş 
milyon ABD Dolarının üzerinde ihracat yapmış 
olan yükümlüler tarafından kısmi muafiyet 
suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan ve 
üçüncü fıkra kapsamına girmeyen eşyanın yirmi 
dört aydan daha uzun süre kullanımının söz 
konusu olduğu durumda, rejime giriş gümrük 
idaresince geçici ithalat izin süresi dokuz ay 
uzatılır. Süre uzatımı sonunda, geçici ithal 
eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesinde 
kullanımının devam ettiği durumda, gümrük 
idaresine yeni bir izin başvurusunda bulunulur, 
gümrük idaresince geçici ithal eşyasının rejim 
altında kalma süresi azami yirmi dört ay olarak 
belirlenir ve bu durumda eşyaya rejim 

hükümleri yeniden uygulanır.” 
 
--Yönetmeliğin Beyannamenin iptali nedeniyle 
vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması başlıklı 
499 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci 
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Gümrük beyannamesinin iptalinin eşyanın 
tesliminden önce yapılması halinde ödenmiş 
gümrük vergilerinin geri verilmesine ilişkin 
talebin Kanunun 46 ncı maddesinde ve 70 inci 
maddesinin ikinci fıkrasında; diğer iptal 
durumlarında iptal sebebine göre 124 üncü, 125 
inci, 127 nci ve 129 uncu maddelerde belirlenen 
süreler içerisinde yapılması gerekir.” 
 
  --Yönetmeliğin Yetkili Gümrük İdareleri başlıklı  
500 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
 
“(1) Gümrük vergilerinin; 
 

a) 500.000 TL’ye kadar olan geri verme 
veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili 
gümrük müdürlükleri, 
 

 b) 5.000.000 TL’ye kadar olan geri verme veya 
kaldırma işlemlerini yapmaya gümrük ve dış 
ticaret bölge müdürlükleri, 
 
c) 5.000.000 TL’nin üstündeki geri verme veya 
kaldırma işlemlerini yapmaya ise Bakanlık, 
yetkilidir.” 
 
--Yönetmeliğe 580 inci maddeden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 
 
“Yanlış izahat verilmesi 
MADDE 580/A – (1) Yükümlüler, gümrük 
idarelerinden gümrük mevzuatının uygulanması 
hakkında Kanunun 231 inci maddesinin beşinci 
fıkrası bağlamında izahat talep edebilirler. 
Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile 
yanlış izahat verilmiş olması hâlinde Kanunun 
231 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 
idari para cezası verilmez ve faiz uygulanmaz. 
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(2) Birinci fıkra kapsamında işlem yapılabilmesi 
için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir: 
 
a) Yükümlünün bu konuda yazılı talebinin 
bulunması. 
b) Talebin gerekli ve yeterli bilgileri içermesi. 
c) Talebin başkalarının işlemlerine ilişkin 
olmaması. 
ç) Talep konusu işlemin yargıya intikal etmiş 
olmaması. 
d) Talep konusu hakkında araştırma, inceleme 
veya soruşturma bulunmaması. 
e) Talebin somut bir olaya dayanması. 
f) Talebe konu işlemin sonuçlanmamış olması. 
g) Talebin tarife ve menşe tespitine ilişkin 
olmaması. 
ğ) Talebin gümrük idaresinde yürütülen bir 
işleme ilişkin olmaması. 
 
(3) Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında 
verilen bağlayıcı tarife bilgisi ve bağlayıcı menşe 
bilgisine ilişkin talepler ile sözlü, yazılı olarak 
veya internet aracılığıyla 1/11/1984 tarihli ve 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 
Kanun ve 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan talepler 
bu madde kapsamında değerlendirilmez. 
 
 (4) İkinci fıkrada belirtilen talepler, gümrük ve 
dış ticaret bölge müdürlüklerine yapılır. Bölge 
müdürlüklerince başvuruya ilişkin gerekli 
inceleme ve değerlendirme yapılarak konuya 
ilişkin görüş ile birlikte Bakanlığa (Gümrükler 
Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Verilen izahat 
ilgiliye bildirilir. İzahat bildirildiği tarihten 
itibaren hüküm ifade eder. İkinci fıkradaki 
belirtilen şartları taşımayan başvurular Bölge 
Müdürlüğünce doğrudan sonuçlandırılır. 
 
(5) İzahat verilmesine esas olan mevzuat 
hükümlerinde değişiklik olması ve verilen 
izahatın söz konusu değişiklikle getirilen 
hükümlere uymaması durumunda yeni 
düzenlemenin yapıldığı tarihten itibaren birinci 
fıkra kapsamında işlem yapılmaz. 
 

(6) Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye 
dayanılarak verilen izahat verildiği tarihten 
itibaren geçersizdir. 
 
(7) Yeniden yapılan değerlendirme neticesinde, 
verilen izahat iptal edilebilir veya değiştirilebilir. 
Değiştirildiği veya iptal edildiği yükümlüye 
bildirilen izahat ile ilgili olarak bildirildiği 
tarihten itibaren birinci fıkra hükmü 
uygulanmaz. 
 
(8) İzahat, izahat talep eden kişi tarafından 
verilen bilgi ve belgeler çerçevesinde ve sadece 
başvuru sahibi için izahat niteliği taşır. 
 
(9) İzahat, karar niteliği taşımaz ve itiraza konu 
olmaz. 
 
(10) 196 ila 201 inci maddeler ve 588 inci madde 
çerçevesinde Bakanlık laboratuvarlarınca 
düzenlenen tahlil raporlarına göre tarife 
beyanında bulunulduğu, ancak daha sonra 
yapılan tahlil sonucunda eşyanın farklı bir 
tarifede sınıflandırılması gerektiğinin 
belirlendiği durumlarda Kanunun 231 inci 
maddesinin beşinci fıkrası hükümleri uygulanır. 
 
(11) Gümrük ve dış ticaret bölge 
müdürlüklerince verilen tarife bilgisi 
kapsamında tespit edilen tarifenin gümrük 
idaresi tarafından sonradan değiştirilmesi 
durumunda Kanunun 231 inci maddesinin 
beşinci fıkrası hükümleri uygulanır.” 
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