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Beyanname Onaylı Örneğinin Verilmesi 

 

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2017/16 sayılı Genelgesi ile yükümlüler 

tarafından talep edilmesi halinde, hat ayrımı yapılmaksızın "kapanmıĢ" ithalat ve ihracat 

beyannameleri ile dâhilde iĢleme rejimi kapsamında iĢlem gören "kapatılabilir" statüdeki 

beyannamelerin onaylı örneğinin verilmesine iliĢkin yapılacak iĢlemler belirtilmiĢtir. 

Ayrıca ilgili kurumlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı web sayfasında bulunan sorgu ekranından 

(http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/euygulamalar/Sayfalar/Projeler.aspx) tescil numarasını 

girerek beyanname nüshasının doğruluğunu kontrol edebilmesi de mümkün bulunmaktadır. 

Söz konusu genelgenin  tam metni ektedir. 

 

 

Toplu Teminat Mektupları 

 

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 27.11.2017 / 29787244 tarih ve sayılı yazısında; 

Toplu teminat için düzenlenen banka teminat mektuplarının tek bir gümrük idaresine hitaben 

düzenlenmemesi, söz konusu mektupların tüm gümrük idarelerinde iĢlem tesis edilmesine 

imkan verecek Ģekilde düzenlenmiĢ olması gerektiği ifade edilmiĢtir. 

Söz konusu yazının tam metni ektedir. 

 

 

 

 

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. 

 

http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/euygulamalar/Sayfalar/Projeler.aspx


 

nunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik   
05.12.2017 tarih ve  30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi 

Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun ile  yapılan bazı 

değiĢiklikler Ģu Ģekildedir. 

 

 9 uncu maddesi ile 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K  55 nci  maddesinde yer alan “Amme 

alacağını vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal 

bildiriminde bulunmaları lüzumu bir "ödeme emri" ile tebliğ olunur. hükmü ile 56 ncı 

maddesine yer alan  Karşılığında teminat gösterilmiş bulunan amme alacağı vadesinde 

ödenmediği takdirde, borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya 

çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. 7 

gün içinde borç ödenmediği takdirde teminat bu kanun hükümlerine göre paraya 

çevrilerek amme alacağı tahsil edilir. hükmünde belirtilen 7 günlük süre 15 güne 

çıkartılmıştır. 

 

 28 nci maddesi ile Gümrük Vergisinden muaf olan ürünler için muafiyetler kaldırılarak, 

bunun yerine vergi had ve nispetleri sıfır olarak belirlenmiĢ ve Bakanlar Kuruluna, 

Gümrük GiriĢ Tarife Cetveli'nde yer alan eĢyaların gümrük vergisi had ve nispetlerini 

50'ye kadar yükseltme, sıfıra kadar indirme veya cetveldeki had ve nispetleri yüzde 

50'sine kadar artırma yetkisi verilmesi verilmiĢtir. 

 

 

 44 ncü maddesi ile FATİH  projesine iliĢkin olarak serbest dolaĢıma sokulacak araç, 

gereç, malzeme ve yedek parçaların gümrük vergilerinden, kültür fonundan, TRT 

bandrol kesintisinden ve gümrük beyannamesine iliĢkin olarak damga vergisinden muaf 

tutulmuĢtur. 

Söz konusu torba yasanın tam metni ektedir. 

 

Sirkülerle ilgili sorularınız için: 

 

Memduh ÇAKICI : memduhc@hggumruk.com.tr 

Bahadır KAL :    bahadırk@hggumruk.com.tr 

Adil ÖZSOĞUK : adilo@hggumruk.com.tr 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya iliĢkin genel bilgiler içermektedir. HG 

GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ ve LOJĠSTĠK HĠZMETLERĠ LTD.ġTĠ.’ne, iĢbu dokümanın 

içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine iliĢkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi 

bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 
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