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GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. 

  

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 
‘Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümleri’ içeren Gümrük 
Yönetmeliği’nin Geçici 16. Maddesinde değişikliğe gidildi ve Yönetmeliği’nin geçici 16. maddesine yeni 
bir fıkra eklendi. 
 
Buna göre; 
 
13/2/2021 tarihinden önce 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 mümkün 
olduğu hakkında yapılan düzenlemede belirtilen süre 31.12.2021 olarak revize edilmiştir. 
 
Eklenen yeni fıkra ile; 
 
ABD menşeli bazı ürünlerin ithalinde uygulanan ek mali yükümlülük konusunda 21.06.2018 ila 
23.05.2019 tarihleri arasında tescil edilen beyannamelere ilişkin sonradan menşe tevsikine imkân 
tanınmış olup, bu tarihler arasında tescil edilen ve ekinde menşe ispat belgesi bulunmayan 
beyannamelerin beyanname eki belgelerinde (fatura, dolaşım belgeleri, konşimento, teslimat notu vb. 
ticari belgeler üzerinde) menşe ülkesinin yazılı olması halinde ayrıca menşe tevsiki aranmayacaktır. 
 
Beyanname eki belgelerde menşe ülkesinin yazılı olmadığı beyannamelerle ilgili olarak 31.05.2022 
tarihine kadar eşyanın ihracatçısı tarafından düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen formatta hazırlanmış 
taahhütnamenin ibrazı halinde ayrıca menşe belgesi ibrazına gerek kalmayacaktır. 
 
“Aşağıda imzası bulunan ben, ….. tarihli ….. sayılı faturada belirtilen ….. tanımlı eşyanın ….. menşeli 
olduğunu ve üreticisinin ….. ülkede yerleşik ….. firması olduğunu beyan ederim. İstenildiğinde, ilgili kamu 
otoritesine bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları sağlamayı taahhüt ederim. 
 
I, the undersigned, declare that the goods named as ….. listed in this invoice ….. (date and number) 
originate in ….. and produced by ….. (name of the firm) in ….. (name of country). I undertake to make 
available to the related public authorities any further supporting documents they require.” 
 
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 
levento@hggumruk.com.tr       

Bahadır KAL 
bahadirk@hggumruk.com.tr 

Barış ŞİŞİK 
bariss@hggumruk.com.tr  

 


