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1 N�san 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31086

YÖNETMELİK

T�caret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/10/2009 tar�hl� ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Yönetmel�ğ�n�n 24 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde yer alan “b�r ay �ç�nde” �bares� “b�r yıl �ç�nde
ortalama” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 26 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Onaylanmış k�ş� statü belges�n�n düzenlenme tar�h�n� tak�p eden on �k� aylık dönem �ç�nde 23 üncü

madden�n b�r�nc� fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentler�nde veya belgen�n geçerl�l�k süres� �ç�nde aynı fıkranın d�ğer
bentler�nde bel�rt�len genel koşullardan herhang� b�r�n�n veya 24 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde
bel�rt�len özel koşulun ortadan kalktığının öğren�lmes� ya da belge sah�b�nce talep ed�lmes� hal�nde, onaylanmış k�ş�
statü belges� ger� alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 38 �nc� maddes�n�n �k�nc� ve üçüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(2) Menşe şahadetnames�n�n sonradan �braz ed�leceğ�n�n serbest dolaşıma g�r�ş beyannames�nde bel�rt�lmes�
veya �braz ed�len menşe şahadetnames�n�n şek�l veya muhteva �t�barıyla yanlış veya eks�k b�lg� taşıması neden�yle
gümrük �dares�nce kabul ed�lmemes� hal�nde; menşe esaslı t�caret pol�t�kası önlemler�, �lave gümrük verg�s� veya ek
mal� yükümlülük g�b� d�ğer mal� yükümlülükler nak�t tem�nata bağlanmak suret�yle usulüne uygun b�r menşe
şahadetnames� �brazı �ç�n beyannamen�n tesc�l tar�h�nden �t�baren altı aylık süre ver�l�r. Mücb�r sebep haller� saklı
kalmak ve b�t�m�nden önce başvurmak kaydıyla bu süre gümrük �dare am�r�nce en fazla otuz gün uzatılab�l�r. Süres�
�ç�nde usulüne uygun olarak düzenlenm�ş menşe şahadetnames�n�n �brazı hal�nde alınan tem�nat �ade ed�l�r. Menşe
şahadetnames�n�n kabul ed�lmemes� hal�nde �se alınan tem�nat �rat kayded�l�r.

(3) İk�nc� fıkrada bel�rt�len haller dışında, menşe esaslı t�caret pol�t�kası önlemler�, �lave gümrük verg�s� veya
ek mal� yükümlülük g�b� d�ğer mal� yükümlülükler�n beyan ed�lerek ödenmes� hal�nde, beyannamen�n tesc�l tar�h�nden
�t�baren altı aylık sürey� aşmamak üzere menşe şahadetnames� �le gümrük �dares�ne başvurulması hal�nde, tahs�l ed�len
tutar ger� ver�l�r. Mücb�r sebep haller� saklı kalmak ve b�t�m�nden önce başvurmak kaydıyla bu süre gümrük �dare
am�r�nce en fazla otuz gün uzatılab�l�r.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 41 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasında yer alan “emanet hesabına alınmak
veya” �bares� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 94 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 94 – (1) Gümrük �şlemler�n�n s�stem üzer�nde tamamlandığının anlaşılması üzer�ne b�lg�sayar

s�stem�nde çıkış onayı ver�lerek eşya sah�b�n�n, tems�lc�s�n�n veya eşya sah�b� tarafından eşyayı tesl�m almak �ç�n
vekâlet ver�lm�ş d�ğer k�ş�ler�n eşyayı geç�c� depolama yer�nden çıkarmasına �z�n ver�l�r.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 97 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasının (b) bend�nde yer alan “%20 fazlasıyla”
�bares� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 115 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend�nde yer alan “Eşyanın
gümrük tar�fe �stat�st�k poz�syonu” �bares� “Eşyanın tanımı” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 131 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “CPD Karnes�” �bares�nden
sonra gelmek üzere “, Yolcu Beraber� Numune, Serg� ve Fuar Eşyası Beyan Formu” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 169 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasının sonuna aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
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“Numunel�k eşya ve modeller�n yolcu beraber�nde gelmes� durumunda, 131 �nc� maddede düzenlenen ve kapsamı
Bakanlıkça bel�rlenen Yolcu Beraber� Numune, Serg� ve Fuar Eşyası Beyan Formu �le beyan yapılab�l�r.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n 175 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“c) Türk Parası Kıymet�n� Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar �le bel�rlenen yolcu beraber�nde yurda get�r�len

standart �şlenmem�ş altın.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n 178 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) 175 �la 177 nc� maddelerde yer alan eşyanın �k� hat s�stem�n�n çalıştığı gümrük �dareler�nde yeş�l veya

“beyana tab� eşyam yoktur” hattından geç�r�lmes�, hat s�stem�n�n çalışmadığı b�r gümrük �dares�nden beyan
yapılmaksızın geç�r�lmes�, EK 22/A’da yer alan formla veya 175 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�ne münhasır
olmak üzere Bakanlıkça bel�rlenecek form �le yapılan beyan başka b�r tasarruf yoluyla beyandır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğ�n 181 �nc� maddes�n�n b�r�nc� ve sek�z�nc� fıkralarında yer alan “uygunluk
belges�ne” �bareler�nden sonra gelmek üzere “veya bu belgeler yer�ne geçen b�lg�ye” �bareler� eklenm�ş, dördüncü
fıkrasının (b) ve (c) bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkraya aşağıdak� bent eklenm�ş, onuncu fıkrasının
(a), (c) ve (ç) bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, aynı maddeye onuncu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdak� on
b�r�nc� ve on �k�nc� fıkralar eklenm�ş ve d�ğer fıkra buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

“b) İlg�l� kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarını �çer�r gümrük �dares�ne �brazı veya beyanı zorunlu olan
belge veya bu belge yer�ne geçen b�lg�, gümrük beyannames�n�n 44 no.lu kutusuna kayded�l�r. Altıncı fıkra har�ç, bu
madde kapsamında yapılacak �thalat ve �hracat kontroller�n�n yer�ne get�r�lmes�nden yükümlü sorumludur. Bakanlıkça
bel�rlenen haller har�ç olmak üzere, b�r belge veya bu belge yer�ne geçen b�lg�n�n �braz ya da beyan ed�lmed�ğ�
durumlarda yükümlü beyanı esas alınarak gümrük �dareler�nce herhang� b�r belge aranmaz.

c) Tam beyanlı yaygın bas�tleşt�r�lm�ş usule tab� tutulacak eşyaya �l�şk�n �şlemler saklı kalmak üzere, yapılan
beyanın aks�ne, beyanın kontrolü sonucunda eşyanın �lg�l� kurumun �thalat kontrolünü gerekt�rmes� durumunda,
gümrük beyannames�n�n tesc�l�nde �brazı ya da beyanı gereken belgeler veya bu belgeler yer�ne geçen b�lg�ler tesc�l
�şlem�nden sonra da �braz ya da beyan ed�leb�l�r.”

“e) Bu fıkra kapsamında d�ğer kurumların kontrolüne tab� eşyanın serbest dolaşıma g�reb�lmes� �ç�n gerekl�
olan l�sans, �z�n, uygunluk belges� ya da bu belgeler yer�ne geçen b�lg�n�n sonradan �braz ya da beyan ed�leceğ�n�n
beyannamen�n 44 no.lu kutusuna kayded�lmes� koşuluyla, tam beyanlı yaygın bas�tleşt�r�lm�ş usulden yararlanılması
ve �lg�l� kurumca beyanname tesc�l�nden sonra yapılan denet�m�n olumsuz sonuçlanması hal�nde, beyanname �ptal
ed�lerek (ç) bend�nde bel�rt�len şek�lde �şlem yapılır.”

“a) İthalat ve �hracat kontroller�ne konu eşyanın denet�m sonuçlarını gösteren ve 114 üncü madde uyarınca
bel�rlenen belgeler veya bu belgeler yer�ne geçen b�lg�ler�n beyannameye kayded�lmes� zorunludur.”

“c) Denet�me �l�şk�n belgeler veya bu belgeler yer�ne geçen b�lg�ler�n beyannamede yer almadığının,
beyannamen�n kapatılmasından veya eşyanın tesl�m�nden sonra yapılan kontroller net�ces�nde anlaşılması durumunda
�lg�l� kurum b�lg�lend�r�l�r.

ç) Yapılan yönlend�rme veya b�lg�lend�rme net�ces�nde; �lg�l� kurumca gerçekleşt�r�len denet�m�n olumsuz
sonuçlandığının b�ld�r�lmes� veya eşyanın �thal� ve �hracı, bell� kuruluşların vereceğ� ve gümrük �dares�ne �brazı veya
beyanı zorunlu olan l�sans, �z�n, uygunluk belges� veya bu belgeler yer�ne geçen b�lg�ye tab� olan eşyanın
denetlend�ğ�ne da�r l�sans, �z�n, uygunluk belges� veya bu belgeler yer�ne geçen b�lg� alınmadığı halde alınmış g�b�
göster�lmes� hal�nde Kanunun 235 �nc� maddes� hükümler� uygulanır.”

“(11) Kanunun 235 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len eşya, yükümlü taleb�
doğrultusunda, �thal�n�n yasak olduğunun yükümlüye b�ld�r�ld�ğ� tar�hten �t�baren otuz gün �ç�nde mahrec�ne �ade ya
da �lg�l� kurum ya da kuruluşun uygun görüşü �le doğrudan üçüncü ülkeye trans�t ed�l�r. Bu süre �çer�s�nde mahrec�ne
�ade veya üçüncü ülkeye trans�t ed�lmeyen eşya, �hraç kaydıyla satış ya da masrafları sah�b�nce karşılanmak koşuluyla
�mha suret�yle tasf�ye ed�lmek üzere bulunduğu gümrük �dares�ne terk ed�l�r.
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(12) Kanunun 235 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (c) bentler�ne göre �dar� para cezası uygulanan
eşyanın bulunamaması hal�nde, eşyanın gümrüklenm�ş değer�n�n kamuya geç�r�lmes�ne karar ver�l�r.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmel�ğ�n 196 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“d) (b) bend�nde bel�rt�len özell�kler� taşıyan eşyanın tahl�l�n�n gümrük laboratuvarında yapılamaması

sebeb�yle 201 �nc� madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkraları kapsamında uygun görülen gümrük laboratuvarı dışındak�
akred�te laboratuvarlarda yaptırılması hal�nde, bu laboratuvarlarca düzenlenm�ş olan ve beyanname tesc�l tar�h�
�t�barıyla en fazla b�r yıl önces�ne dayanan tahl�l raporlarına �t�bar ed�lerek, eşya yen�den laboratuvar tahl�l�ne
gönder�lmez. Ancak b�lg�sayar s�stem� tarafından beyanın kontrolü türünün kırmızı hat tam muayene olarak
bel�rlenmes� hal�nde, yükümlünün bu kolaylıktan yararlanmasına �z�n ver�lmez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmel�ğ�n 205 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdak� cümleler
eklenm�şt�r.
“Ancak, (c) bend�n�n �st�snası olarak, eşyanın aynı zamanda b�rden fazla t�caret pol�t�kası önlem�, �lave gümrük verg�s�
veya ek mal� yükümlülük g�b� d�ğer mal� yükümlülüklere tab� olması ya da aynı düzenleme kapsamında ülkes�ne göre
farklı oranların bel�rlenm�ş olması durumunda menşe şahadetnames� aranır. Menşe şahadetnames� �braz ed�lmemes�
hal�nde, tahs�l ed�lmes� gerekenlerden en yüksek tutarlar esas alınarak �şlem yapılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmel�ğ�n 239 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b) ve (c) bentler� �le �k�nc�
fıkrasının (a) ve (b) bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“a) Varış gümrük �dares�nce, eks�k çıkan m�ktar üzer�nden hareket gümrük �dares�ne uyuşmazlık b�ld�r�l�r.
Eks�kl�ğ�n mahrec�ndek� eks�k yüklemeden veya yanlış beyandan kaynaklandığının, uyuşmazlık b�ld�r�m�nden �t�baren
28 gün �çer�s�nde rej�m hak sah�b�nce hareket gümrük �dares�ne �spat ed�lmes� gerek�r. Bu süre yazılı başvuru hal�nde
28 gün daha uzatılab�l�r. Eks�kl�ğ�n sebeb�n�n, süres� �çer�s�nde �spat ed�lmes� hal�nde �şlemler tamamlanır ve hareket
gümrük �dares�nce rej�m �bra ed�l�r. Eks�kl�ğ�n sebeb�n�n süres� �çer�s�nde �spat ed�lememes� hal�nde, gümrük verg�ler�
ve d�ğer yükler�n tahs�l ed�lmes�n�n yanı sıra, Kanunun 235 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrasının (c) bend� uyarınca
eşyanın gümrük verg�ler�n�n �k� katı �dar� para cezası uygulanır ve hareket gümrük �dares�nce rej�m �bra ed�l�r.

b) Varış gümrük �dares�nde, s�stemde kontrol sonucu g�r�lmeden, yükümlüsünce eks�kl�ğe �l�şk�n gümrük
verg�ler� ve d�ğer yükler �le Kanunun 235 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrasının (c) bend� uyarınca eşyanın gümrük
verg�ler�n�n �k� katı �dar� para cezasının ödenmek �stenmes� ve bunların varış b�ld�r�m�n� müteak�p üç gün �ç�nde
ödenmes� hal�nde, varış gümrük �dares� s�stem üzer�nden uyuşmazlığın çözümünün beklen�lmed�ğ�n� ve verg�ler�n
ödend�ğ�n� �çeren mesajı hareket gümrük �dares�ne gönder�r. Bu durumda, hareket gümrük �dares�nce �lave b�lg� ve
belge aranmaksızın rej�m �bra ed�l�r. Bu süre �ç�nde gerekl� ödemen�n yapılmaması hal�nde varış gümrük �dares�
kontrol sonucunun uygun olmadığını ve uyuşmazlığın hareket gümrük �dares�nce çözüleceğ�n� bel�rt�r ve �şlemler (a)
bend�ne göre yapılır.

c) Türk�ye Gümrük Bölges�n�n dışına çıkarılacak eşya �ç�n verg�ler�n tahs�l�n� ve Kanunun 235 �nc�
maddes�n�n beş�nc� fıkrasının (c) bend� uyarınca eşyanın gümrük verg�ler�n�n �k� katı �dar� para cezasının
uygulanmasını müteak�p aracın çıkışına �z�n ver�l�r.”

“a) Fazla çıkan eşya geç�c� depolama yer� veya antrepoya alınır; talep ed�lmes� hal�nde, beyana konu d�ğer
eşyanın gümrük �şlemler�ne devam ed�l�r. Beyannameye ekl� fatura ve t�car� belgelerde kayıtlı b�lg�lerden fazlalığın
yanlış beyan sebeb�yle ortaya çıktığı anlaşılırsa, fazla eşyaya �l�şk�n rej�m beyanında bulunulmasına �z�n ver�l�r. Aks�
halde, fazlalığın mahrec�ndek� fazla yüklemeden veya yanlış beyandan kaynaklandığının, 28 gün �çer�s�nde �spat
ed�lmes� gerek�r. Bu süre yazılı başvuru hal�nde 28 gün daha uzatılab�l�r. Yükümlüsünce süres� �çer�s�nde �spat
ed�lmes� hal�nde, fazla eşyaya �l�şk�n rej�m beyanında bulunulmasına �z�n ver�l�r. Süres� �çer�s�nde �spat ed�lememes�
hal�nde, Kanunun 235 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrasının (d) bend� uyarınca �şlem yapılır. Her �k� durumda da, varış
gümrük �dares�nce hareket gümrük �dares�ne b�ld�r�mde bulunulmasını müteak�p hareket gümrük �dares�nce rej�m �bra
ed�l�r.
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b) Türk�ye Gümrük Bölges�n�n dışına çıkarılacak eşya �ç�n, fazla çıkan eşya �le beyan ed�len eşyanın aynı
olması durumunda, tesp�t ed�len fazlalık trans�t refakat belges�ne ve s�steme gerekl� açıklamalar yapılarak kayded�l�r
ve trans�t rej�m� sonlandırılarak eşyanın Türk�ye Gümrük Bölges� dışına çıkarılmasına �z�n ver�l�r. Ayrıca, hareket
veya g�r�ş gümrük �dares�ne b�lg� ver�l�r. Çıkış gümrük �dares�nde, beyan ed�len serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya
�laveten farklı eşya tesp�t ed�lmes� hal�nde �se, durum trans�t refakat belges�ne ve s�steme gerekl� açıklamalar yapılarak
kayded�l�r, trans�t rej�m� sonlandırılarak beyan ed�len eşyanın Türk�ye Gümrük Bölges� dışına çıkarılmasına �z�n
ver�l�r, ancak farklı çıkan eşyanın yurtdışına çıkışına �z�n ver�lmez. Farklı eşya bulunması durumunun mahrec�ndek�
yüklemeden veya yanlış beyandan kaynaklandığının 28 gün �çer�s�nde �spat ed�lmes� gerek�r. Bu süre yazılı başvuru
hal�nde 28 gün daha uzatılab�l�r. Yükümlüsünce süres� �çer�s�nde �spat ed�lmes� hal�nde, bu eşyanın yurtdışı ed�lmes�ne
ya da trans�t rej�m�ne tab� tutulmasına �z�n ver�l�r. Süres� �çer�s�nde �spat ed�lememes� hal�nde, Kanunun 235 �nc�
maddes�n�n beş�nc� fıkrasının (d) bend� uyarınca �şlem yapılır. Ayrıca, hareket veya g�r�ş gümrük �dares�ne b�lg�
ver�l�r.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmel�ğ�n 240 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş ve üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.

“b) Hareket/trans�t gümrük �dares�nde tatb�k ed�len or�j�nal mührün sağlam olmaması veya sökülmüş olması
ya da eşyanın Türk�ye Gümrük Bölges� �ç�nde boşaltıldığı veya değ�şt�r�ld�ğ�ne �l�şk�n kanaat�n oluşması durumunda,
gümrük verg�ler� ve d�ğer yükler�n tahs�l ed�lmes�ne yönel�k tahs�lat �şlem� başlatılır ve Kanunun 235 �nc� maddes�n�n
beş�nc� fıkrasının (c) bend� uyarınca eşyanın gümrük verg�ler�n�n �k� katı �dar� para cezası uygulanır. Tahs�lat henüz
gerçekleşmeden hareket gümrük �dares�nce araştırma başlatılması durumunda, tahs�lat taleb�nde bulunulur. Hareket
gümrük �dares�nce araştırma başlatılmadan ya da araştırma başlatılıp varış gümrük �dares�nce araştırmaya cevap
verme süres� dolmadan önce verg� ve d�ğer yükler�n tahs�l ed�lmes� durumunda, verg�ler�n ödend�ğ�n� �çeren mesaj
hareket gümrük �dares�ne gönder�l�r.”

“Bu fıkra kapsamındak� eks�kl�k ve fazlalık durumlarında Kanunun 235 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrasının (c)
veya (d) bentler� uyarınca �şlem yapılmaz.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmel�ğ�n 241 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(4) Trans�t rej�m�ne konu ed�len serbest dolaşımda olmayan eşyanın, hareket gümrük �dares�nden sevk

ed�lmes�nden sonra varış gümrük �dares�ne varışından önce yapılan kontrolü veya muayenes� sonucunda beyana göre
eks�kl�k veya fazlalık tesp�t ed�lmes� hal�nde söz konusu tesp�t� yapan �dare tarafından, 239 uncu ve 240 ıncı
maddeler�n �lg�l� fıkraları �le bu madde kapsamında varış gümrük �dares�nce yapılacağı bel�rt�len �şlemler
gerçekleşt�r�l�r.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmel�ğ�n 243 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 243 – (1) Türk�ye Gümrük Bölges�ne get�r�len ve varış gümrük �dares�ne karayolu �le sevk ed�lmek

üzere trans�t rej�m�ne konu ed�len serbest dolaşımda olmayan eşyanın, g�r�ş gümrük �dares�nde yapılan kontrol veya
muayene sonucunda, beyan ed�lenden bel�rg�n b�r şek�lde farklı c�nste olduğunun tahl�l, tekn�k �nceleme ve
araştırmaya gerek olmaksızın tesp�t� hâl�nde f��l�n n�tel�ğ�ne göre Kanunun 235 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrasının (a)
veya (b) bentler� uyarınca �dar� para cezasının uygulanmasını müteak�p eşyanın sevk�ne �z�n ver�l�r.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmel�ğ�n 316 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 20 – Aynı Yönetmel�ğ�n 347 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının sonuna aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.

“Yetk�lend�r�lm�ş yükümlü sert�f�kası sah�pler� tarafından �şlet�len antrepolarda, gümrük �dares�nden �z�n alınması
gerekmeks�z�n farklı beyanname muhtev�yatı eşya b�r arada �st�flenmek suret�yle depolanab�l�r, ancak antrepo rej�m�ne
�l�şk�n hükümler�n �hlal ed�ld�ğ�ne yönel�k b�r tesp�tte bulunulması hal�nde gümrük �dares�nce �hlal�n n�tel�ğ� de göz
önünde bulundurularak bu şek�lde �şlem yapılmasına kısıtlama get�r�leb�l�r.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmel�ğ�n 380 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
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“(5) Yetk�lend�r�lm�ş yükümlü sert�f�kası sah�b� olan veya b�r öncek� takv�m yılı �çer�s�nde beş m�lyon ABD
Dolarının üzer�nde �hracat yapmış olan yükümlüler tarafından kısm� muaf�yet suret�yle geç�c� �thalat rej�m�ne tab�
tutulan ve üçüncü fıkra kapsamına g�rmeyen eşyanın y�rm� dört aydan daha uzun süre kullanımının söz konusu olduğu
durumda, rej�me g�r�ş gümrük �dares�nce geç�c� �thalat �z�n süres� dokuz ay uzatılır. Süre uzatımı sonunda, geç�c� �thal
eşyasının Türk�ye Gümrük Bölges�nde kullanımının devam ett�ğ� durumda, gümrük �dares�ne yen� b�r �z�n
başvurusunda bulunulur, gümrük �dares�nce geç�c� �thal eşyasının rej�m altında kalma süres� azam� y�rm� dört ay
olarak bel�rlen�r ve bu durumda eşyaya rej�m hükümler� yen�den uygulanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmel�ğ�n 388 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 388 – (1) Geç�c� �thalat rej�m� kapsamında �thal ed�len eşyanın �z�n hak sah�b� veya tems�lc�s�

tarafından yen�den �hracından veya başka b�r gümrükçe onaylanmış �şlem veya kullanıma tab� tutulmasından sonra
tem�natın çözülmes� �ç�n g�r�ş �şlem�n� yapan gümrük �dares�ne d�lekçe �le başvurulması gerek�r. Başvuru üzer�ne,
�lg�l� gümrük beyannameler� �ncelenerek g�ren eşyanın şartlarına uygun olarak yen�den �hraç ed�ld�ğ�n�n veya başka
b�r gümrükçe onaylanmış �şlem veya kullanıma tab� tutulduğunun anlaşılması durumunda tem�nat çözülür.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmel�ğ�n 390 ıncı maddes� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 24 – Aynı Yönetmel�ğ�n 444 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“d) Türk�ye Gümrük Bölges�nden yolcu beraber�nde geç�c� olarak çıkarılacak ve ger� get�r�lecek numune, serg�

ve fuar eşyasının beyanı, Yolcu Beraber� Numune, Serg� ve Fuar Eşyası Beyan Formu �le yapılab�l�r.”
MADDE 25 – Aynı Yönetmel�ğ�n 493 üncü maddes�n�n altıncı fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(6) Götürü tem�nat, 4760 sayılı Özel Tüket�m Verg�s� Kanununun ek�ndek� (I) sayılı l�stede yer alan eşyaya

�l�şk�n kamu alacakları har�ç, eşyanın gümrükçe onaylanmış �şlem veya kullanıma tab� tutulmasına �l�şk�n tüm kamu
alacakları �ç�n geçerl�d�r.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmel�ğ�n 496 ncı maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 496 – (1) Tem�natı veren, verd�ğ� tem�natın, �dare am�r�n�n �zn�yle kısmen veya tamamen başka b�r

tem�nat �le değ�şt�r�lmes�n� �steyeb�l�r.
(2) Daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük �şlemler� �ç�n ver�lm�ş olan tem�natın

değ�şt�r�lmes�n�n talep ed�lmes� hal�nde yen� tem�nat mektubunun Ek-77/C’de yer alan met�ndek� �fadeler� de �çermes�
gerek�r.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmel�ğ�n 497 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 497 – (1) Gümrük �şlemler� dolayısıyla, verg�ler�n tem�natı olarak kabul ed�leb�lecek tem�nat

mektupları, �dareye �braz olunduktan sonra, a�t oldukları tahakkuku yapılmış verg�ler tutarını karşılayıp
karşılamadıkları �ncelen�r ve tem�nat mektupları Ek-77’de yer alan örneğe uygun görüldüğü takd�rde kabul ed�l�r.
Götürü tem�nat s�stem�nden yararlanmak �ç�n �braz ed�lm�ş tem�nat mektupları �se 494 üncü madde uyarınca
bel�rlenecek tem�nat tutarını karşılamaları ve Ek-77/A’da yer alan örneğe uygun görülmeler�; toplu tem�nat
s�stem�nden yararlanmak �ç�n �braz ed�lm�ş tem�nat mektupları �se Ek-77/B’de yer alan örneğe uygun görülmeler�
durumunda kabul ed�l�r.

(2) Elektron�k �mza �le oluşturulan, gümrük �dareler�nce kabul ed�lecek elektron�k tem�nat mektuplarının
�şleme alınmasına �l�şk�n standartları, formatı ve kuralları bel�rlemeye Bakanlık yetk�l�d�r.

(3) Tem�nat mektuplarının kağıt olarak düzenlenmes� hal�nde bu tem�nat mektupları ayn�yet alındısı
karşılığında Bakanlık adına �lg�l� muhasebe b�r�m�ne tesl�m ed�l�r.

(4) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca �hraç ed�len devlet �ç borçlanma senetler� veya bu senetler yer�ne
düzenlenen belgeler �le döv�z�n kabulü b�r�nc� fıkra hükmüne tab�d�r.

(5) Garant� mektupları, �lg�l� gümrük �dares�nde muhafaza ed�l�r.”
MADDE 28 – Aynı Yönetmel�ğ�n 499 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının �k�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�şt�r.
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“Gümrük beyannames�n�n �ptal�n�n eşyanın tesl�m�nden önce yapılması hal�nde ödenm�ş gümrük verg�ler�n�n ger�
ver�lmes�ne �l�şk�n taleb�n Kanunun 46 ncı maddes�nde ve 70 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında; d�ğer �ptal
durumlarında �ptal sebeb�ne göre 124 üncü, 125 �nc�, 127 nc� ve 129 uncu maddelerde bel�rlenen süreler �çer�s�nde
yapılması gerek�r.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmel�ğ�n 500 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Gümrük verg�ler�n�n;
a) 500.000 TL’ye kadar olan ger� verme veya kaldırma �şlemler�n� yapmaya �lg�l� gümrük müdürlükler�,
b) 5.000.000 TL’ye kadar olan ger� verme veya kaldırma �şlemler�n� yapmaya gümrük ve dış t�caret bölge

müdürlükler�,
c) 5.000.000 TL’n�n üstündek� ger� verme veya kaldırma �şlemler�n� yapmaya �se Bakanlık,
yetk�l�d�r.”
MADDE 30 – Aynı Yönetmel�ğ�n 502 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, üçüncü

fıkrasının sonuna aşağıdak� cümleler eklenm�ş ve dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Gümrük verg�ler�n�n ve para cezalarının ger� ver�lmes� veya kaldırılması başvurusu, bu verg�ler� ve

cezaları ödeyen veya ödemekle yükümlü olan k�ş� veya bunların tems�lc�ler� veya hak ve yükümlülükler� devralan k�ş�
tarafından Ek-78’de yer alan Ger� Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu �le elektron�k olarak �lg�l� gümrük
�dareler�ne yapılır. Bu Forma gerekl� belgeler de elektron�k ortamda eklen�r.”
“Tek başvuru kapsamı b�r beyanname ve bu beyannameye bağlı ceza kararı �le b�r ek tahakkuk ve buna bağlı ceza
kararı �ç�n 500 üncü madde uyarınca ger� verme veya kaldırma �şlem�n� yapmaya yetk�l� �daren�n tesp�t� toplam tutar
d�kkate alınarak yapılır. Konusu ve gümrük �dares�n�n aynı olması, aralarında madd� veya hukuk� yönden bağlılık
bulunması şartıyla b�rden fazla beyanname, ek tahakkuk ve ceza kararı �ç�n elektron�k ortamda tek b�r başvuru formu
�le başvuru yapılab�lmes�ne �l�şk�n düzenleme yapmaya Bakanlık yetk�l�d�r. Bu durumda yetk�l� gümrük �dares�n�n
bel�rlenmes�nde her b�r beyanname, ek tahakkuk ve ceza kararındak� tutar ayrı ayrı d�kkate alınır.”

“(4) Ger� verme veya kaldırma başvuru formu, Ek-78’de yer alan b�lg�ler� �çer�r ve bu ek�n doldurulmasına
�l�şk�n açıklama notlarına uygun olarak elektron�k ortamda düzenlen�r. Eks�k b�lg� ve/veya belge bulunması hal�nde
tamamlanması �ç�n �lg�l� gümrük �dares� b�r süre bel�rleyeb�l�r. Bu süreye uyulmaması hal�nde başvuru ger� çek�lm�ş
sayılarak başvuru sah�b� derhal bu durumdan haberdar ed�l�r. Mücb�r sebep ve beklenmeyen hallerde süres� �çer�s�nde
bu durumu kanıtlayan belge �le müracaat ed�lmes� üzer�ne gümrük �dares�nce ek süre ver�l�r.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmel�ğ�n 504 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 32 – Aynı Yönetmel�ğ�n 505 �nc� maddes�n�n b�r�nc� ve üçüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�ş ve �k�nc� fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Ger� verme veya kaldırma �şlem�nde s�stem üzer�ndek� ver�ler esas alınır. Başvuru sırasında elektron�k

ortamda sunulan b�lg� ve belgeler gerekt�ğ�nde her b�r beyanname, ek tahakkuk veya ceza kararına �l�şk�n olarak
�ncelenmek ve sorgulanmak üzere s�stemde tutulur. Ancak, menşe ve dolaşım belgeler� g�b� aslı �braz ed�lmes� gereken
belgeler ger� verme sürec�n�n tamamlanmasını müteak�p �lg�l� olduğu beyannameye �l�şk�n dosyada saklanır.”

“(3) Gümrük verg�ler�, yükümlüler�n dah�l� verg�ler açısından g�der kalem� olması neden�yle, nakden veya
mahsup suret�yle ger� ver�lmes�ne karar ver�len gümrük verg�ler�, yükümlünün bağlı bulunduğu verg� da�res�ne
b�ld�r�l�r.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmel�ğ�n 512 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Geç�c� depolama yer� açmak üzere başvuran gerçek k�ş�ler�n ve tüzel k�ş�ler�n yönet�m kurulu başkanı ve

üyeler� �le ş�rket sermayes�n�n % 10 veya daha fazlasına sah�p gerçek k�ş�ler�n, affa uğramış olsalar dah� devlet�n
güvenl�ğ�ne karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, kamu güven�ne karşı suçlar, suç �şlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, z�mmet, �rt�kâp, denet�m görev�n�n
�hmal�, güven� kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, �nancı kötüye kullanma, h�lel� �flas, yalan tanıklık, yalan yere
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yem�n, suç uydurma ve �ft�ra, �haleye fesat karıştırma, suç del�ller�n� yok etme, g�zleme veya değ�şt�rme, ed�m�n
�fasına fesat karıştırma, muhafaza görev�n� kötüye kullanma suçları �le verg� kaçakçılığı veya verg� kaçakçılığına
teşebbüs suçlarına �l�şk�n 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun 359 uncu maddes�ne (1/1/1999
tar�h�nden öncek� dönem �ç�n aynı Kanunun 344 üncü maddes�n�n l-6 numaralı bentler�nde), 21/3/2007 tar�hl� ve 5607
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa (mülga 7/1/1932 tar�hl� ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Tak�b�ne Da�r
Kanuna, mülga 10/7/2003 tar�hl� ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa), 20/2/1930 tar�hl� ve 1567 sayılı
Türk Parasının Kıymet�n� Koruma Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tar�hl� ve 5015 sayılı Petrol P�yasası Kanununun
mülga ek 5 �nc� maddes�ne, 3/1/2002 tar�hl� ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamuller� ve Alkol P�yasasının
Düzenlenmes�ne Da�r Kanunun mülga 8 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasına, 11/10/2006 tar�hl� ve 5549 sayılı Suç
Gel�rler�n�n Aklanmasının Önlenmes� Hakkında Kanuna ve 12/6/1933 tar�hl� ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddeler�n
Murakabes� Hakkında Kanuna, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerler�n� aklama suçlarından 13/11/1996 tar�hl� ve
4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmes�ne, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddeler�n Murakebes� Hakkında
Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Mal�ye Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamede Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanuna, mülga 1/3/1926 tar�hl� ve 765 sayılı Türk Ceza
Kanunu �le 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa, 19/4/1990 tar�hl� ve 3628 sayılı Mal B�ld�r�m�nde
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, 3/6/1986 tar�hl� ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle
İlg�l� Kanuna muhalefetten ve 12/4/1991 tar�hl� ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlardan
haklarında kes�nleşm�ş mahkûm�yet kararı bulunmaması şarttır.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmel�ğ�n 513 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde yer alan “(tad�ller
dâh�l)” �bares� “(f�rmanın ortaklık yapısı ve sermaye dağılımının son hal�n� gösteren)” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, üçüncü
fıkrasında yer alan “T�caret S�c�l Gazetes� ve �mza s�rküler�” �bares� “b�r�nc� fıkranın (a), (c) ve (ç) bentler�nde
bel�rt�len belgeler” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(9) Geç�c� depolama yer� açma �zn� almak üzere başvuracak l�m�ted veya anon�m ş�rketler�n, gümrük
mevzuatı uyarınca kes�nleşm�ş verg� ve ceza borcu �le verg� mevzuatı uyarınca kes�nleşm�ş verg� borcu bulunmaması
şarttır.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmel�ğ�n 518 �nc� maddes�n�n üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş ve sek�z�nc� fıkrasında yer alan “�mza s�rküler�” �bares� “�mza s�rküler�n�n aslı veya noterden tasd�kl�
örneğ�” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(3) Antrepo açma �zn� almak üzere başvuracak gerçek k�ş�ler�n ve tüzel k�ş�ler�n yönet�m kurulu başkanı ve
üyeler� �le ş�rket sermayes�n�n % 10 veya daha fazlasına sah�p gerçek k�ş�ler�n, affa uğramış olsalar dah� devlet�n
güvenl�ğ�ne karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, kamu güven�ne karşı suçlar, suç �şlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, z�mmet, �rt�kâp, denet�m görev�n�n
�hmal�, güven� kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, �nancı kötüye kullanma, h�lel� �flas, yalan tanıklık, yalan yere
yem�n, suç uydurma ve �ft�ra, �haleye fesat karıştırma, suç del�ller�n� yok etme, g�zleme veya değ�şt�rme, ed�m�n
�fasına fesat karıştırma, muhafaza görev�n� kötüye kullanma suçları �le verg� kaçakçılığı veya verg� kaçakçılığına
teşebbüs suçlarına �l�şk�n 213 sayılı Verg� Usul Kanununun 359 uncu maddes�ne (1/1/1999 tar�h�nden öncek� dönem
�ç�n aynı Kanunun 344 üncü maddes�n�n l-6 numaralı bentler�nde), 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa
(mülga 7/1/1932 tar�hl� ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Tak�b�ne Da�r Kanuna, mülga 10/7/2003 tar�hl� ve 4926
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa), 1567 sayılı Türk Parasının Kıymet�n� Koruma Hakkında Kanuna, 5015
sayılı Petrol P�yasası Kanununun mülga ek 5 �nc� maddes�ne, 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamuller� ve Alkol
P�yasasının Düzenlenmes�ne Da�r Kanunun mülga 8 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasına, 5549 sayılı Suç Gel�rler�n�n
Aklanmasının Önlenmes� Hakkında Kanuna ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddeler�n Murakabes� Hakkında Kanuna,
suçtan kaynaklanan mal varlığı değerler�n� aklama suçlarından 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmes�ne,
2313 Sayılı Uyuşturucu Maddeler�n Murakebes� Hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178



05.04.2020 https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2020/04/20200401-3.htm

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2020/04/20200401-3.htm 8/12

Sayılı Mal�ye Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değ�ş�kl�k Yapılmasına
Da�r Kanuna, mülga 1/3/1926 tar�hl� ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu �le 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa, 3628 sayılı
Mal B�ld�r�m�nde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle
İlg�l� Kanuna muhalefetten ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlardan haklarında kes�nleşm�ş
mahkum�yet kararı bulunmaması şarttır.

(4) L�m�ted ş�rketlerde ortaklar �le ş�rket müdürünün üçüncü fıkrada bel�rt�len suçlardan haklarında
kes�nleşm�ş mahkum�yet kararı bulunmaması şarttır.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmel�ğ�n 519 uncu maddes�n�n üçüncü fıkrasında yer alan “eşyanın konulduğu
antrepolarda” �bares� “veya kıymetl� maden ve kıymetl� taşların konulduğu antrepolar” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 37 – Aynı Yönetmel�ğ�n 521 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasında yer alan “beş�nc� fıkrasında” �bares�
“sek�z�nc� fıkrasında” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(6) Antrepo açma ve �şletme yer� �zn� almak üzere başvuracak l�m�ted veya anon�m ş�rketler�n, gümrük
mevzuatı uyarınca kes�nleşm�ş verg� ve ceza borcu �le verg� mevzuatı uyarınca kes�nleşm�ş verg� borcu bulunmaması
şarttır.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmel�ğ�n 522 nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(8) Türk�ye Gümrük Bölges�ne den�zyoluyla konteyner �le taşınarak get�r�len ve g�r�ş gümrük �dares�nce

m�ktar tesp�t� yapılmaksızın belgeler�nde kayıtlı m�ktarlara göre antrepo beyannames� ver�lerek aynı gümrük
müdürlüğüne bağlı b�r gümrük antreposuna konteyner �le sevk ed�len eşyanın antrepoya alınması sırasında eşyanın
kap aded�nde antrepo rej�m� beyanına göre farklılık tesp�t ed�lmes� hal�nde, kullanıcıdan söz konusu farklılığın
sebeb�n�n 45 gün �ç�nde �zah ed�lmes� �sten�r. Süres� �çer�s�nde talepte bulunulması hal�nde bu süre gümrük �dares�nce
30 gün daha uzatılab�l�r. Söz konusu farklılığın kap aded�nde eks�kl�ğe �l�şk�n olması durumunda antrepo
beyannames�nde gerekl� düzeltme yapılarak (a) bend�ne, fazlalığa �l�şk�n olması durumunda �se fazla çıkan eşya
antrepo �şlet�c�s�n�n sorumluluğunda antrepoya alınarak (b) bend�ne göre �şlem yapılır. Eks�kl�k veya fazlalığa konu
olmayan kaplara �l�şk�n gümrük �şlemler� devam ett�r�l�r.

a) Eşyanın mahrec�nden eks�k yüklend�ğ�n�n ve eks�kl�ğ�n kullanıcıdan kaynaklanmadığının süres� �ç�nde
kanıtlanamaması hal�nde eks�k çıkan eşyaya �l�şk�n gümrük verg�ler� kullanıcıdan tahs�l ed�l�r ve ayrıca kullanıcı
hakkında Kanunun 241 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca �şlem yapılır.

b) Eşyanın mahrec�nden fazla yüklend�ğ�n�n süres� �ç�nde kanıtlanması hal�nde fazla çıkan eşyanın �lg�l�s�
tarafından gümrükçe onaylanmış b�r �şlem veya kullanıma tab� tutulmasına �z�n ver�l�r. Eşyanın mahrec�nden fazla
yüklend�ğ�n�n süres� �ç�nde kanıtlanamaması hal�nde fazla çıkan eşya Kanunun 177 nc� maddes� kapsamında tasf�yeye
tab� tutulur.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmel�ğ�n 523 üncü maddes�n�n on b�r�nc� fıkrasında yer alan “dördüncü ve beş�nc�
fıkrası” �bares� “sek�z�nc� fıkrası” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

 “(12) Ş�rket h�sseler�n�n devr� durumunda, 10 �ş günü �çer�s�nde Gümrük Müdürlüğüne b�lg� ver�l�r. Ş�rket
sermayes�n�n % 10 veya fazlasının devred�lmes� durumunda, devralan k�ş�lere �l�şk�n 518 �nc� madden�n üçüncü ve
yed�nc� fıkraları hükümler� uygulanır. Bu hükümler�n sağlanamaması durumunda, yürürlükte olan mevzuata uygun
şartlar sağlanıncaya kadar antrepoya eşya g�r�ş�ne �z�n ver�lmez.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmel�ğ�n 524 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “gümrük �dares�”
�bares�nden sonra gelmek üzere “veya aynı Bölge Müdürlüğü bağlantısı farklı gümrük �dares�” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 41 – Aynı Yönetmel�ğe 580 �nc� maddeden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Yanlış �zahat ver�lmes�
MADDE 580/A – (1) Yükümlüler, gümrük �dareler�nden gümrük mevzuatının uygulanması hakkında

Kanunun 231 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrası bağlamında �zahat talep edeb�l�rler. Gümrük �dares� tarafından
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yükümlüye yazı �le yanlış �zahat ver�lm�ş olması hâl�nde Kanunun 231 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrası uyarınca �dar�
para cezası ver�lmez ve fa�z uygulanmaz.

(2) B�r�nc� fıkra kapsamında �şlem yapılab�lmes� �ç�n aşağıdak� şartların sağlanması gerek�r:
a) Yükümlünün bu konuda yazılı taleb�n�n bulunması.
b) Taleb�n gerekl� ve yeterl� b�lg�ler� �çermes�.
c) Taleb�n başkalarının �şlemler�ne �l�şk�n olmaması.
ç) Talep konusu �şlem�n yargıya �nt�kal etm�ş olmaması.
d) Talep konusu hakkında araştırma, �nceleme veya soruşturma bulunmaması.
e) Taleb�n somut b�r olaya dayanması.
f) Talebe konu �şlem�n sonuçlanmamış olması.
g) Taleb�n tar�fe ve menşe tesp�t�ne �l�şk�n olmaması.
ğ) Taleb�n gümrük �dares�nde yürütülen b�r �şleme �l�şk�n olmaması.
(3) Kanunun 9 uncu maddes� kapsamında ver�len bağlayıcı tar�fe b�lg�s� ve bağlayıcı menşe b�lg�s�ne �l�şk�n

talepler �le sözlü, yazılı olarak veya �nternet aracılığıyla 1/11/1984 tar�hl� ve 3071 sayılı D�lekçe Hakkının
Kullanılmasına Da�r Kanun ve 9/10/2003 tar�hl� ve 4982 sayılı B�lg� Ed�nme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan talepler
bu madde kapsamında değerlend�r�lmez.

 (4) İk�nc� fıkrada bel�rt�len talepler, gümrük ve dış t�caret bölge müdürlükler�ne yapılır. Bölge
müdürlükler�nce başvuruya �l�şk�n gerekl� �nceleme ve değerlend�rme yapılarak konuya �l�şk�n görüş �le b�rl�kte
Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) �nt�kal ett�r�l�r. Ver�len �zahat �lg�l�ye b�ld�r�l�r. İzahat b�ld�r�ld�ğ� tar�hten
�t�baren hüküm �fade eder. İk�nc� fıkradak� bel�rt�len şartları taşımayan başvurular Bölge Müdürlüğünce doğrudan
sonuçlandırılır.

(5) İzahat ver�lmes�ne esas olan mevzuat hükümler�nde değ�ş�kl�k olması ve ver�len �zahatın söz konusu
değ�ş�kl�kle get�r�len hükümlere uymaması durumunda yen� düzenlemen�n yapıldığı tar�hten �t�baren b�r�nc� fıkra
kapsamında �şlem yapılmaz.

(6) Talep eden�n verd�ğ� yanlış veya eks�k b�lg�ye dayanılarak ver�len �zahat ver�ld�ğ� tar�hten �t�baren
geçers�zd�r.

(7) Yen�den yapılan değerlend�rme net�ces�nde, ver�len �zahat �ptal ed�leb�l�r veya değ�şt�r�leb�l�r. Değ�şt�r�ld�ğ�
veya �ptal ed�ld�ğ� yükümlüye b�ld�r�len �zahat �le �lg�l� olarak b�ld�r�ld�ğ� tar�hten �t�baren b�r�nc� fıkra hükmü
uygulanmaz.

(8) İzahat, �zahat talep eden k�ş� tarafından ver�len b�lg� ve belgeler çerçeves�nde ve sadece başvuru sah�b� �ç�n
�zahat n�tel�ğ� taşır.

(9) İzahat, karar n�tel�ğ� taşımaz ve �t�raza konu olmaz.
(10) 196 �la 201 �nc� maddeler ve 588 �nc� madde çerçeves�nde Bakanlık laboratuvarlarınca düzenlenen tahl�l

raporlarına göre tar�fe beyanında bulunulduğu, ancak daha sonra yapılan tahl�l sonucunda eşyanın farklı b�r tar�fede
sınıflandırılması gerekt�ğ�n�n bel�rlend�ğ� durumlarda Kanunun 231 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrası hükümler�
uygulanır.

(11) Gümrük ve dış t�caret bölge müdürlükler�nce ver�len tar�fe b�lg�s� kapsamında tesp�t ed�len tar�fen�n
gümrük �dares� tarafından sonradan değ�şt�r�lmes� durumunda Kanunun 231 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrası hükümler�
uygulanır.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� maddeler eklenm�şt�r.
“Onaylanmış k�ş� statü belges� başvurularına �l�şk�n geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 15 – (1) 24 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� �le 26 ncı madden�n �k�nc�

fıkrasında bu maddey� �hdas eden Yönetmel�k �le yapılan düzenlemeler, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce
adlarına onaylanmış k�ş� statü belges� düzenlenm�ş k�ş�ler �ç�n, belge geçerl�l�k süres� sonuna kadar uygulanmaz.
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Eşyanın menşe�n� tevs�k eden belgeler�n sonradan �brazına �l�şk�n geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 16 – (1) Bu madden�n yürürlüğe g�rmes�nden önce yapılan �thalatlarda menşe esaslı t�caret

pol�t�kası önlemler�, �lave gümrük verg�s� veya ek mal� yükümlülük g�b� d�ğer mal� yükümlülüklere tab� olan eşya �ç�n
beyannamen�n tesc�l tar�h�nden �t�baren altı aylık süre ve varsa ek süre �ç�nde usulüne uygun olarak düzenlenm�ş
menşe şahadetnames�n�n �braz ed�ld�ğ� durumlar �le �lg�l� olarak 38 �nc� madden�n �k�nc� ve üçüncü fıkrası
hükümler�ne göre �şlem yapılır.

(2) Avrupa B�rl�ğ� ülkeler�nden A.TR dolaşım belges� eşl�ğ�nde gelen ve bu madden�n yürürlüğe g�rmes�nden
önce beyannames� tesc�l ed�lm�ş olan, beyanname ek�nde eşyanın menşe�n� tevs�k eden uygun belges� bulunmadığı
halde menşe esaslı t�caret pol�t�kası önlem�, �lave gümrük verg�s� veya ek mal� yükümlülük g�b� d�ğer mal�
yükümlülükler�n ödenmed�ğ�, eks�k ödend�ğ� veya beyan ed�lmed�ğ� tesp�t ed�len eşyanın, Avrupa B�rl�ğ� menşel�
olduğunu tevs�k eden menşe şahadetnames�n�n veya Türk�ye'n�n taraf olduğu serbest t�caret anlaşmaları çerçeves�nde
b�r çapraz menşe kümülasyon s�stem�ne dah�l ülkeler menşel� olduğunu tevs�k eden tedar�kç� beyanının, bu madden�n
yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren altı aylık süre �çer�s�nde gümrük �dares�ne �brazı mümkündür.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan EK:80’�n I. BAŞVURU İÇİN ARANACAK BİLGİ VE
BELGELER başlığının 1 �nc� maddes�ne aşağıdak� bentler eklenm�ş ve II. ANTREPOLARDA ARANACAK ŞART
VE NİTELİKLER başlığının B- ÖZELLİK ARZ EDEN EŞYANIN DEPOLANDIĞI ANTREPOLARIN
ÖZELLİKLERİ alt başlığında yer alan 10 uncu ve 11 �nc� maddeler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“s) F�rmanın ortaklık yapısı ve ödenm�ş sermaye durumunu göster�r yem�nl� mal� müşav�r raporu,
ş) Kes�nleşm�ş verg� borcu bulunmadığına da�r �lg�l� verg� da�res�nden alınacak yazı.”
“10. Beyaz ürün geçen boru hatlarında, ana g�r�ş borusunda eşyanın akışını ve reng�n� göreb�lmek �ç�n ana

borunun/boruların dağıtım merkez�ne yakın uygun b�r yer�nde gözetleme camı bulunması,
11. B�r borudak� eşyanın n�tel�ğ�n�n bel�rleneb�lmes� �ç�n; yetk�l� kurum ve kuruluşlardan alınacak tekn�k

raporda bel�rt�len sayıda numune alma yer� bulunması,”
MADDE 44 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan EK 82’n�n 12 ve 13 numaralı satırları yürürlükten

kaldırılmış, 15 numaralı satırı aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı eke aşağıdak� satırlar eklenm�şt�r.

MADDE 45 – Aynı Yönetmel�ğ�n Ek-77’s�, EK 77/A’sı ve EK 77-B’s� ektek� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı
Yönetmel�ğe ekte yer alan Ek-77/C eklenm�şt�r.

MADDE 46 – Aynı Yönetmel�ğ�n EK 78’� ektek� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 47 – Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 5 �nc�, 30 uncu, 31 �nc� ve 46 ncı maddeler� yayımı tar�h�nden �k� ay sonra,
b) D�ğer maddeler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 48 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.
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