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BAZI İHTİSAS GÜMRÜK UYGULAMA TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLMİŞTİR. 

  

04 Aralık 2021 Tarihli ve 31679 sayılı Resmi Gazetede bazı ürün gruplarına uygulanan ihtisas gümrük 
uygulama tebliğlerinde değişikliklere gidilmiştir. Tüm Tebliğlerdeki ortak değişikliğin Birleşik Krallık 
menşeli bazı eşya için ihtisas gümrüğü uygulamasından muafiyet tanınmış olması diyebiliriz. Bu 
değişiklikler 04 Aralık 2021 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi. 
 

 Kozmetik ürünleri ihtisas gümrüklerinin belirlendiği 166 seri No.lu tebliğde değişiklik; 
 
Avrupa Birliği menşeli olmayan, Tebliğ eki Ek-1 de yer alan kozmetik ürünlerinin, serbest 
dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine, Derince ve Esenboğa 
Gümrük Müdürlükleri eklendi. Tebliğin üçüncü maddesinin birinci fıkrasında geçen ‘’Avrupa Birliği 
menşeli olmayan’’ ifadesi ‘’Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
menşeli olmayan’’ şeklinde değiştirilmiştir. 
 

 Oyuncakların ihtisas gümrüklerinin belirlendiği 164 Seri No.lu Tebliğde değişiklik; 
 
AB menşeli olmayan ve 96.09 tarife pozisyonundaki eşya hariç olmak üzere, Oyuncakların İthalat 
Denetimi Tebliği eki Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında İthalatta Denetime Tabi 
Ürünlerin Listesinde yer alan oyuncakların, serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük 
müdürlüklerinin belirlendiği tebliğin üçüncü maddesinin birinci fıkrasında geçen ‘’Avrupa Birliği 
menşeli olmayan’’ ifadesi ‘’Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
menşeli olmayan’’ şeklinde değiştirilmiştir. 

 
 50 ila 63 üncü fasılları kapsamındaki tekstil ürünlerinin belirlendiği 105 Seri No.lu Tebliğde 

değişiklik; 
 

o 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dahil) fasılları kapsamındaki tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma 
giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri belirlendiği 105 seri no.lu Tebliğin 
üçüncü maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerden” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallığı’ndan (Birleşik Krallık)” ibaresi eklenmiştir. 
 

o Aynı tebliğin altıncı maddesinin birinci fıkrasına ise Menşe beyanı ile tevsik edilmek 
kaydıyla Birleşik Krallıktan tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm gümrük 
müdürlüklerinden yapılabileceği ile ilgili hüküm eklenmiştir. 

 
 Pil ve akümülatörlerin Serbest Dolaşıma Giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili Gümrük 

Müdürlüklerinin belirlendiği 102 Seri No.lu Tebliğ'de değişiklik; 
 
Otomotiv sanayiinde faaliyet gösteren firmalarca otomotiv imalat ve montajında kullanılmak üzere 
getirilen Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri halihazırda yetkili olan 
gümrük müdürlüklerinin yanı sıra Aksaray, Halkalı Gar (sadece demir yoluyla gelen eşya için),  
İzmit ve Yalova Gümrük Müdürlüklerinden de yapılabilecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerini 
güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara  
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ait olan şirket ve müesseseler tarafından getirilen pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş 
işlemleri, eşyanın getirildiği yetkili gümrük müdürlüğünden de yapılabilecektir. 

 
 Düz camların Serbest Dolaşıma Giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlüklerinin 

belirlendiği 97 Seri No.lu Tebliğde değişiklik; 
 
Üçüncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “AB menşeli olmayan” ibaresi “Avrupa Birliği veya 
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan” şeklinde değiştirilmiştir. 

 
 Deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabıların Serbest Dolaşıma Giriş işlemlerinin 

yapılacağı gümrük müdürlüklerinin belirlendiği 96 Seri No.lu Tebliğde değişiklik; 
 

o Üçüncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Avrupa Birliği menşeli olmayan” ibaresi 
“Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (Birleşik Krallık) 
menşeli olmayan” şeklinde değiştirilmiştir.  
 

o ikinci fıkrasına ‘’Birleşik Krallık menşeli olması halinde, eşyanın geldiği yetkili gümrük 
müdürlüğünden yapılır.’’ İfadesi eklenmiştir.  

 
o Beşinci fıkrasında yer alan “AB menşeli olmayan” ibaresi “Avrupa Birliği veya Birleşik 

Krallık menşeli olmayan” şeklinde değiştirilmiştir. 
 

 Halıların Serbest Dolaşıma Giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlüklerinin 
belirlendiği 93 Seri No.lu Tebliğde değişiklik; 
 
Üçüncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “AB menşeli olmayan” ibaresi “Avrupa Birliği veya 
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan” şeklinde değiştirilmiştir. 

 
 Çakmaklar ve diğer ateşleyiciler ile aksamlarının ihtisas gümrüklerinin belirlendiği 92 Seri 

No.lu Tebliğde değişiklik; 
 
96.13 tarife pozisyonunda yer alan çakmaklar ve diğer ateşleyiciler ve bunların aksam ve 
parçalarının (çakmak taşları ve fitilleri hariç) serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye 
yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlendiği tebliğin Üçüncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Avrupa Birliği menşeli olmayan” ibaresi “Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallığı menşeli olmayan” şeklinde değiştirilmiştir.  
 

 Mobilyaların ihtisas gümrüklerinin belirlendiği 90 Seri No.lu Tebliğde değişiklik; 
 

o 94.01, 94.02, 94.03, 9404.10, 9404.21 ve 9404.29 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan 
mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlüklerinin 
belirlendiği tebliğin üçüncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “AB menşeli olmayan” 
ibaresi “Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (Birleşik 
Krallık) menşeli olmayan” şeklinde değişmiştir. 
 

o Üçüncü, dördüncü, onuncu ve on birinci fıkralarında yer alan “AB menşeli olmayan” 
ibareleri “Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık menşeli olmayan” şeklinde değiştirilmiştir. 
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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  

 


