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GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİK İLE MENŞE AFFINDA GÜNCELLEME OLDU. 

  

13 Şubat 2021 Tarihli ve 31394 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapıldı ve "Türkiye 
Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya" başlıklı bölümündeki "çıkış bildirimi" 437 nci maddesine aşağıda 
detayını göreceğiniz (8) inci fıkra eklenmiştir. 

Şöyle ki; 

 Posta yoluyla yapılan çıkışlarda taşımacıdan bilgi almak kaydı ile çıkış özet beyanı posta kargo 
firmasının verebileceği hükme bağlanmıştır. 

 13.02.2021 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş, İGV, EMY veya Ticaret Politikası 
Önlemine tabi olan eşya için Menşe Şahadetnamesi ve Tedarikçi Beyanının 30.06.2021 tarihine 
kadar sonradan ibraz edilebilmesi imkanını getirdi. Böylece; 

o Halihazırda sadece geriye dönük menşe şahadetnamesinin sunulması için geçerli olan Af 
düzenlemesi Tedarikçi Beyanını da kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu. 

o 20.10.2020’den 13.02.2021 tarihine kadar olan beyannameler de Menşe Affı kapsamına 
alınmış oldu. 

o Menşe Affı süresi 20.04.2021 tarihinden 30.06.2021 tarihine uzatılmış oldu. 

 Gümrük Yönetmeliğinin 437. Maddesi  

“(8) Kanunun 225 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca posta idaresi tarafından dolaylı temsilci 
sıfatıyla elektronik beyanı yapılan posta gönderilerinin çıkış bildirimi, taşıyıcıdan bilgi alınmak suretiyle 
posta idaresince verilebilir. Bu durumda, eşyanın çıkışına ilişkin bilgiler gümrük idaresince kontrol 
edildikten sonra çıkış bildirimi onaylanır.” 

Gümrük Yönetmeliği Geçici Madde-16  

“(3) Bu fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve 
beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı 
bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük 
gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın 
menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine 
kadar gümrük idaresine ibrazı mümkündür.” 

Bilgilerinize sunulur. 

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. 
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