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GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 

  
 
01 Nisan 2020 Tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ ile Gümrük Yönetmeliğinde önemli değişiklikler olmuştur. 
 
Öne çıkan önemli değişiklikler; 
 

 OKSB başvurusu ön inceleme koşulu olarak ‘’Sözleşme yaptığı tarihten itibaren geriye yönelik bir 
ay içinde 30 işçi istihdam ediyor olması’’ şartı ‘’Geriye dönük bir yıl içinde ortalama 30 işçi 
istidam etmesi ediyor olması’’ olarak değiştirildi. OKSB sahibi olan veya başvuru yapacak 
firmaların elini güçlendiren bir husus olarak görünmektedir. 
 

 Menşe Şahadetnamesinin sonradan ibrazı veya yanlış/eksik bilgi olması durumunda 38. Madde 
kapsamında teminata bağlanması halinde kabul edilecek teminat türü sadece Nakit Teminat 
olarak belirlenmiştir. 

 
 Ticaret politikası kapsamında İGV ve EMY gibi mali yükümlülüklerin beyan edilerek ödenmesi 

halinde, beyanname tescil tarihinden itibaren 6 aylık (ek 30 gün) süreyi aşmamak kaydıyla 
menşe şahadetnamesi ile başvuru yapılması halinde tahsil edilen tutar geri verilir. Bu sayede 
işlem sırasında olmayan veya beyan edilmeyen menşe ispat eden belgelerin sonradan sunulması 
halinde ödenen vergiler geri alınabilir duruma gelmiştir. 

 
 Eşya sahibi tarafından verilen vekalet ile eşyayı teslim alacak kişilerin eşyayı geçici depolama 

alanlarından çıkarılmasına izin verilmiştir.  
 

 Beyanname yerine kullanılan belgelere Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan 
Formu eklenmiştir. 

 
 Yolcu beraberinde geçici olarak çıkartılacak ve geri getirilecek numune, sergi ve fuar eşyasını, 

Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Formu ile yapabilecektir. 
 

 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile belirlenen ve yolcu beraberinde yurda 
getirilen standart işlenmemiş altın Bakanlıkça belirlenecek form ile beyan edilebilecektir. 

 
 Gümrük işlemlerinde kullanılan faturada içermesi gereken bilgilerden GTİP bilgisi  "eşya tanımı" 

olarak değiştirilmiştir. Böylece, ithalat işlemlerinde zaman zaman aksamalara veya ihtilaflara 
sebep olan bu sorunun önüne geçilmiştir. 

 Eşyanın tahlilinin gümrük laboratuvarında yapılamaması sebebiyle uygun görülen gümrük 
laboratuvarı dışındaki akredite  laboratuvarlarca düzenlenmiş olan ve beyanname tescil tarihi 
itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan tahlil raporları emsal tahlil raporu olarak kabul edilerek, 
eşya yeniden laboratuvar tahliline tabi tutulmayacaktır. 
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 Doğrudan ticaret politikası önleminin uygulandığı ülkeden ithal edilen veya ticaret politikası 
önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülük uygulanan ülke 
menşeli olduğu beyan edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesi 
aranmayacağı hükmüne bir istisna getirildi. Eşyanın aynı zamanda birden fazla ticaret politikası 
önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olması 
ya da aynı düzenleme kapsamında ülkesine göre farklı oranların belirlenmiş olması durumunda 
menşe şahadetnamesi aranacak. Menşe şahadetnamesi ibraz edilmemesi halinde, tahsil 
edilmesi gereken vergi oranlarından en yüksek oran esas alınarak işlem yapılması gereklidir. 

 Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile, Avrupa Birliği ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde 
gelen ve  daha önce beyannamesi tescil edilmiş olan, beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik 
eden uygun belgesi 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, Avrupa Birliği menşeli olduğunu tevsik eden menşe 
şahadetnamesinin veya Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir 
çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olduğunu tevsik eden tedarikçi beyanı 
altı aylık süre içerisinde ibrazı mümkün hale getirilmiştir. Menşe affı niteliğindeki bu madde 
sayesinde, geçmiş işlemler için düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararlarının kaldırılmasının önü 
açılmıştır. 

 Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olan veya bir önceki takvim yılı içerisinde beş milyon 
ABD Dolarının üzerinde ihracat yapmış olan yükümlüler tarafından kısmi muafiyet suretiyle geçici 
ithalat rejimine tabi tutulan özelliği nedeniyle mülkiyeti devredilemeyen, yirmi dört aydan uzun 
süreli yatırımlarda kullanılan ve kamu kuruşlarına ait eşyaların dışındaki eşyanın yirmi dört aydan 
daha uzun süre kullanımının söz konusu olduğu durumda, rejime giriş gümrük idaresince geçici 
ithalat izin süresi dokuz ay uzatılmasına imkan tanınmıştır. Süre uzatımı sonunda, geçici ithal 
eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesinde kullanımının devam ettiği durumda, gümrük idaresine yeni 
bir izin başvurusunda bulunulacak, gümrük idaresince geçici ithal eşyasının rejim altında kalma 
süresi azami yirmi dört ay olarak belirlenebilecek ve bu durumda eşyaya rejim hükümleri yeniden 
uygulanır. Yani şartları sağlayan firma 24+9+24 = Ay bazında ithalat vergilerinin %3’ünü ödeyerek 
eşyayı 57 ay tutabilir 

 Ulusal Transit Rejiminde beyana aykırılık durumunda, varış gümrük idaresince eksik çıkan miktar 
üzerinden hareket gümrük idaresine bildirimden sonra 28 gün bekleniyordu. Ama süresi içerisinde 
ispat edilemez ise eskiden gümrük vergileri ve diğer yükler tahsil ediliyorken, yapılan değişiklik ile 
Gümrük Kanunu’nun 235/1-c maddesi uyarınca gümrük vergilerinin 2 katı idari para cezası 
uygulanacaktır. 

 Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına yapılacak transitte farklı çıkan eşya tasfiyeye tabi tutulurken, 
değişiklik ile Gümrük Kanunu’nun 235/5-d maddesi uyarınca fazla çıkan eşyanın gümrük vergileri 
kadar ceza verilir ve eşya tasfiyeye tabi tutulur. 

 Ortak Transit rejiminde serbest dolaşımda olmayan eşyada aykırılığın tespiti halinde vergi ve 
diğer yüklerin tahsil ediliyordu, değişiklik ile 235/5-c maddesi uyarınca gümrük vergilerinin 2 katı 
idari para cezası uygulanır olarak değiştirilmiştir. 
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 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın yeniden ihractan başka bir gümrükçe 
onaylanmış işlem veya kullanıma (Örn: imha, terk,) tabi tutulması durumunda da teminatı 
çözülebileceği düzenlenmiştir. 

 Gümrük idareleri hiyerarşisi doğrultusunda geri verme ve kaldırma yetkilerinin vergisel 
sınırlarında değişiklik yapılarak  500.000 TL’ye kadar  ilgili gümrük müdürlükleri, 5.000.000 TL’ye 
kadar  gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, 5.000.000 TL’nin üstündekiler için  Bakanlık 
yetkilendirilmiştir. 

 Geri Verme veya Kaldırma Başvuruları  elektronik ortama taşınmıştır. Bu durum sürecin daha 
hızlı ilerlemesine olanak sağlayacaktır. 

 Geçici depolama yeri ve antrepo açma izni başvurusunda; şirketi gümrük ve dış ticaret 
işlemlerinde temsile yetkili kişilerin 512.madde kapsamında belirtilen suçlardan mahkumiyeti 
bulunmama şartı kaldırılmış, yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve şirket sermayesinin %10 veya 
daha fazlasına sahip olanlar için suç kapsamı genişletilmiştir. 
 

 Geçici depolama ve antrepo açma ve işletme yeri izni almak isteyen LİMİTED ve ANONİM 
şirketlerin gümrük vergi ve cezası ile vergi mevzuatı kapsamında vergi borcu bulunmaması şartı 
getirilmiştir. 
 

 Yönetmeliğin ‘’Kap içinde gelen sıvılar ve diğer maddeler’’ başlıklı 347. Maddesi kapsamında 
YYS sahipleri tarafından işletilen antrepolarda, gümrük idaresinden izin alınması gerekmeksizin 
farklı beyanname muhteviyatı eşya bir arada istiflenmek suretiyle depolanabilecek, ancak antrepo 
rejimine ilişkin hükümlerin ihlal edildiğine yönelik bir tespitte bulunulması halinde gümrük 
idaresince ihlalin niteliği de göz önünde bulundurularak bu şekilde işlem yapılmasına kısıtlama 
getirilebilecek 
 

 Deniz yolu ile konteynerde gelen eşyanın antrepo beyannamesine göre kap adedinde farklılık 
tespit edilmesi durumunda 45 gün içinde izahı istenmiş, talep haline idare tarafından 30 gün ek 
süre verileceği belirtilmiştir. 
 

 Eşyanın eksik yüklendiğinin kanıtlanmaması halinde; eksik çıkan eşyanın gümrük vergileri ile GK 
241/1 usulsüzlük cezasının kullanıcıdan tahsil edileceği, eşyanın fazla gönderildiğinin 
kanıtlanması durumunda ise fazla gelen eşya için beyanda bulunulmasına izin verileceği, 
kanıtlanamaması durumunda ise tasfiyeye tabi tutulacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 Yönetmeliğe yeni eklenen "Yanlış izahat verilmesi" başlıklı yeni maddeyle gümrük idaresi 
tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması nedeniyle  Kanunun 231 inci 
maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmeme ve faiz uygulanmaması için 
sağlanması gereken şartlar sıralandı. 

 
 Teminat mektubuna konu bir işlem için teminat mektubunun değiştirilmesi talep 

ediliyorsa, Ek/77-C’deki metindeki ifadeler yer almalı (Bkz. Görseldeki) 
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İlgili yönetmelik değişikliği ve ekleri sirkülerimizin ekinde yer almaktadır. 
 
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. 

 
İletişim: 

Levent ÖZKARDEŞ 
levento@hggumruk.com.tr       

Bahadır KAL 
bahadirk@hggumruk.com.tr 

Barış ŞİŞİK 
bariss@hggumruk.com.tr  

 


