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GÜMRÜK YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

  

30 Aralık 2021 Tarihli ve 31705 Sayılı Resmî Gazete yayınlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinde bazı değişikler yapıldı. 
 
Yapılan değişiklikler şu şekilde; 
 
Geçici Depolama Yerine Eşya Alınması 
Gümrü Yönetmeliğinin ‘Geçici Depolama Yerine Eşya Alınması’ başlıklı 78. Maddesinin 3. Fıkrasının 
sonuna yeni bir cümle eklendi; 
 
“Havayolu veya denizyolu ile gelen eşyanın, geldiği limanda bulunan geçici depolama yerine alınmasına 
ilişkin işletici tarafından elektronik olarak tutulan ve Bakanlık ile paylaşılan veriler doğrultusunda sistemde 
geçici depolama yeri giriş kayıtlarının oluşturulmasına Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar 
çerçevesinde izin verilebilir.” 
 
Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya 
Aynı yönetmeliğin ‘Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya’ başlıklı 196. Maddesinden sonra gelmek 
üzere 196/A maddesi eklendi. Yapılan değişiklikle laboratuvar tahliline gönderilmesi gereken eşya ilgili 
gümrük idaresine başvurularak herhangi bir rejim beyanında bulunmadan önce yani özet beyan, fatura 
veya diğer idari ya da ticari belgelerden, eşyanın tahlil edilen eşya ile aynı olduğunun belirlenebilmesi 
koşuluyla, tahlile gönderilebilecektir. 
 
Geçici İthal Eşyasının Ayniyeti 
Yönetmeliğin ‘geçici ithal eşyasının ayniyeti’ başlıklı 381.maddesine yeni bir fıkra eklendi. Yapılan ekleme 
ile geçici olarak ithal edilen ticari kullanıma mahsus havayolu taşıtlarına ait motorlar, geçici ithalat rejimi 
için verilen süre içerisinde aynı havayolu şirketi ya da iştirakleri bünyesinde bulunan havayolu 
taşıtlarındaki motorlarla veya yedek motorlarla değiştirilerek kullanılabilecektir. 
 
Kesin İhracı Yapıldıktan Sonra Geri Gelen Eşyanın İspatı 
Aynı Yönetmeliğin ‘kesin ihracı yapıldıktan sonra geri gelen eşyanın ispatı’ başlıklı 451 inci maddesine 
yeni fıkra eklendi. Yapılan ekleme ile; Geri gelen eşyaya tekabül eden KDV ve ÖTV ile ihracata ilişkin 
diğer hak ve menfaatlere karşılık gerekli teminatın verilmesi halinde, söz konusu hak ve menfaatlerden 
yararlanılıp yararlanılmadığının tespit edilmesinden önce eşyanın teslimine izin verilecektir.  
 
Saygılarımızla, 

İşbu Sirkülerde yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup bilgilendirme amaçlıdır.  
HG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan 

veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 
İşbu Sirkülere http://www.hggumruk.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. 

 
Sirkülerle ilgili sorularınız için: 

Levent ÖZKARDEŞ 
Levent.ozkardes@hggumruk.com.tr      

Bahadır KAL 
bahadir.kal@hggumruk.com.tr 

Barış ŞİŞİK 
baris.sisik@hggumruk.com.tr  

 


