
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

KarşılaştırmaTablosu 
  

 
ESKI HALI YENI HALI 

GY 38-Menşe şahadetnamesi aranılacak haller GY 38 Menşe şahadetnamesi aranılacak haller 

 
(1) (Değişik:RG-30/4/2011-27920) 205inci 

maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine 

tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin 

uygulanmaması için eşyanın önlem uygulanan ülke 

menşeli olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü 

değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli 

sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe 

ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca 

düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz 

edilir. 

 
(1) 205 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla menşe esaslı ticaret politikası 

önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali 

 yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi 

 eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin, ilave 

gümrük  vergisinin  veya  mali yükümlülüklerin 

 uygulanmaması için eşyanın söz konusu 

 uygulamalara tabi ülke menşeli olmadığını veya başka 

bir ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o 

ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek 

üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili 

makamlarınca düzenlenmiş olan menşe 

şahadetnamesi ibraz edilir.” 

GY-41 Menşe şahadetnamelerinin incelenmesi ve 

sonradan kontrolü 

GY-41 Menşe şahadetnamelerinin incelenmesi ve 

sonradan kontrolü 

(3) Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında belirtilen 

ticaret politikası önlemleri çerçevesinde dampinge 

karşı vergi veya ek mali yükümlülüğe tabi olan eşya 

için yükümlülerce yazılı olarak talepte bulunulması 

halinde, tahsil edilmesi gereken vergi veya ek mali 

yükümlülük emanet hesabına alınmak veya 

teminata bağlanmak suretiyle eşya araştırma 

sonucu beklenmeden teslim edilebilir. 

(3) Ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük 

vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali 

yükümlülüklere tabi olan eşya için yükümlülerce yazılı 

olarak talepte bulunulması halinde, tahsil edilmesi 

gereken vergi veya diğer mali yükümlülükler emanet 

hesabına alınmak veya teminata bağlanmak suretiyle 

eşya araştırma sonucu beklenmeden teslim edilebilir.” 



  

Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri 

GY 112-Gümrük beyannamesi 

Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri 

GY 112-Gümrük beyannamesi 

(Yururluluk Tarihi 2 ay sonra) 

MADDE 112 (1) Yazılı beyan, ek-14’te bir 

örneği yer alan gümrük beyannamesi ile yapılır ve 

gümrük beyannamesinin doldurulmasında anılan 

ekte yer alan kullanma talimatı esas alınır. 

(2) Beyanın, bilgisayar veri işleme tekniği 

yoluyla yapılması esastır. Ancak, beyanın elektronik 

imzayla yapılamayacağı istisnai haller Müsteşarlıkça 

belirlenir. 

(3) (Ek:RG-28/12/2011-28156) Beyanın 

bilgisayar veri işleme tekniği yolu ile yapılması 

halinde talep üzerine gümrük beyannamesinin 

onaylı örneğinin beyan sahibine verilmesine ilişkin 

usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

MADDE 112 (1) Yazılı beyan, ek-14’te bir örneği 

yer alan gümrük beyannamesi ile yapılır ve gümrük 

beyannamesinin doldurulmasında anılan ekte yer alan 

kullanma talimatı esas alınır. 

(2) Beyanın, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla 

yapılması esastır. Ancak, beyanın elektronik imzayla 

yapılamayacağı istisnai haller Müsteşarlıkça belirlenir. 

 
(3) (Ek:RG-28/12/2011-28156) Beyanın 

bilgisayar veri işleme tekniği yolu ile yapılması halinde 

talep üzerine gümrük beyannamesinin onaylı 

örneğinin beyan sahibine verilmesine ilişkin usul ve 

esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

 
“(4) İhracata ilişkin gümrük 

beyannamesinin kağıt ortamında basımına, ibrazına, 

yükümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin olarak 

ek-14’te yer alan hükümler uygulanmaz. İhracata 

ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından 

elektronik imza ile imzalanır. Bu beyannameye ilişkin 

gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm işlemler 

elektronik imza ile yapılır. İhracata ilişkin gümrük 

beyannamesi ihracatçı ile elektronik ortamda 

paylaşılır ve gümrük idaresi tarafından elektronik 

ortamda saklanır.” 

GY 114-Beyannameye eklenecek belgeler GY 114-Beyannameye eklenecek belgeler 

(Yururluluk Tarihi 2 ay sonra) 

MADDE 114 – (Değişik:RG-28/12/2011-28156) (4)
 

(1) Bakanlıkça belirlenecek haller hariç olmak 

üzere ve bu Yönetmeliğin eksik beyana ilişkin 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kodları ile 

açıklamaları ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenerek 

Bakanlığın kurumsal internet sayfasında duyurulan 

ve aşağıda belirtilen belgelerin gümrük 

beyannamesine eklenmesi zorunludur. Bu belgeler 

dışında gümrük beyannamesine herhangi bir belge 

eklenmez. 

MADDE 114 – (Değişik:RG-28/12/2011-28156) (4)
 

(1) Bakanlıkça belirlenecek haller hariç olmak 

üzere ve bu Yönetmeliğin eksik beyana ilişkin 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kodları ile 

açıklamaları ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenerek 

Bakanlığın kurumsal internet sayfasında duyurulan ve 

aşağıda belirtilen belgelerin gümrük beyannamesine 

eklenmesi zorunludur. Bu belgeler dışında gümrük 

beyannamesine herhangi bir belge eklenmez. 



a) Tercihli tarife uygulanabilmesi için gerekli 

olan belgeler ile vergilendirmeyi doğrudan 

etkileyen veya yükümlüye vergi avantajı sağlayan 

belgeler, 

b) Kanun veya uluslararası düzenlemelerin 

açık hükmü gereği, gümrük beyannamesi ekinde 

ibrazı zorunlu belgeler, 

c) İthalat Rejim Kararında belirtilen ticaret 

politikası önlemlerinin düzenlenecek bir belgeye 

istinaden uygulanması durumunda buna ilişkin 

belgeler, 

ç) İlgili gümrük rejimleri itibariyle, 

beyannamenin tescil işlemi öncesinde temin edilen 

ayniyat tespitine ilişkin belgeler, 

 

d) 181 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) 

bendi çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen izin veya 

belgeler. 

 

(2) Kanunun 60 ıncı maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendi uyarınca beyanname ekinde 

ibrazı istenmeyen belgeler, gerekli görüldüğünde 

gümrük idaresine ibraz edilmek üzere adına 

beyanname düzenlenen yükümlü tarafından, 

transit rejiminde ise asıl sorumlu tarafından belge 

saklama süresi boyunca muhafaza edilir. 

 
(3) (Değişik:RG-21/5/2014-29006) Yeşil 

hattan yararlanma hakkı bulunan Yetkilendirilmiş 

Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen 

gümrük beyannameleri ile mavi hattan yararlanma 

hakkı bulunan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi 

kişiler adına tescil edilen ihracat beyannamelerinin 

44 nolu kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler 

kaydedilir. Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen 

gümrük beyannameleri ile muayene türü mavi hat 

olarak belirlenen ihracat beyannamelerine birinci 

fıkrada belirtilen belgeler eklenmez. Ancak, 

muayene türü sarı veya kırmızı hat olarak belirlenen 

beyannameler, 44 nolu kutuya kaydedilen belgeler 

ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir. 

 
(4)(Ek:RG-2/12/2014-29193)(11) Hareket 

idaresince belge kontrolüne veya eşya 

a) Tercihli tarife uygulanabilmesi için gerekli olan 

belgeler ile vergilendirmeyi doğrudan etkileyen veya 

yükümlüye vergi avantajı sağlayan belgeler, 

 
b) Kanun veya uluslararası düzenlemelerin açık 

hükmü gereği, gümrük beyannamesi ekinde ibrazı 

zorunlu belgeler, 

c) İthalat Rejim Kararında belirtilen ticaret 

politikası önlemlerinin düzenlenecek bir belgeye 

istinaden uygulanması durumunda buna ilişkin 

belgeler, 

ç) İlgili gümrük rejimleri itibariyle, 

beyannamenin tescil işlemi öncesinde temin edilen 

ayniyat tespitine ilişkin belgeler, 

 

d) 181 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) 

bendi çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen izin veya 

belgeler. 

 
(2) Kanunun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının 

(b) bendi uyarınca beyanname ekinde ibrazı 

istenmeyen belgeler, gerekli görüldüğünde gümrük 

idaresine ibraz edilmek üzere adına beyanname 

düzenlenen yükümlü tarafından, transit rejiminde ise 

asıl sorumlu tarafından belge saklama süresi boyunca 

muhafaza edilir. 

 

(3) “(3) Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler adına 

tescil edilen ithalata ilişkin gümrük beyannamelerinin 

44 no.lu kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler 

kaydedilir. Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen 

ithalata ilişkin gümrük beyannamelerine birinci 

fıkrada belirtilen belgeler eklenmez. Ancak, muayene 

türü sarı veya kırmızı hat olarak belirlenen 

beyannameler, 44 no.lu kutuya kaydedilen belgeler ile 

birlikte gümrük idaresine ibraz edilir.” 

 

 

 

 
(4)(Ek:RG-2/12/2014-29193)(11) Hareket 

idaresince belge kontrolüne veya eşya muayenesine 

karar verildiği durumlar hariç, izinli gönderici yetkisine 



muayenesine karar verildiği durumlar hariç, izinli 

gönderici yetkisine sahip kişilerin bu taşıma 

işlemleri için düzenledikleri transit 

beyannamelerine ilişkin belgeler beyannamenin 44 

no.lu kutusuna kaydedilmek kaydıyla beyannameye 

eklenmez ve söz konusu beyannameler gümrük 

idaresince kağıt ortamında aranmaz. 

5) Birinci fıkranın uygulanmasında, ihracata 

ilişkin gümrük beyannameleri ile birlikte yurt 

dışındaki alıcılar adına düzenlenmiş fatura 

nüshasının ibrazı yeterlidir. 

 

 

 

 

 

 
(6) (Değişik:RG-2/12/2014-29193) Üçüncü ve 

dördüncü fıkrada belirtilen beyannameler dışındaki 

gümrük beyannamelerine herhangi bir belge 

eklenmemesine ilişkin düzenleme yapmaya 

Bakanlık yetkilidir. 

 
(7) (Değişik:RG-2/12/2014-29193) Gümrük 

işlemleri sırasında belge aslının aranmadığı 

durumlarda belge örnekleri üzerinde işlemler 

sonlandırılır. Belge asılları ikinci fıkra kapsamında 

muhafaza edilir. 

 

 
(8) (Ek:RG-12/6/2012-28321) (Değişik:RG- 

2/12/2014-29193) Bu maddenin üçüncü ve 

dördüncü fıkrası uyarınca beyannameye 

eklenmeyen belgeler dâhil ithalat, ihracat ve transit 

işlemlerine ilişkin gümrük beyannameleri ve ekleri, 

beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde her bir 

beyanname itibariyle, sonradan yapılacak 

kontrollere imkân sağlayacak şekilde Kanunun 13 

üncü maddesi çerçevesinde saklanır. 

sahip kişilerin bu taşıma işlemleri için düzenledikleri 

transit beyannamelerine ilişkin belgeler 

beyannamenin 44 no.lu kutusuna kaydedilmek 

kaydıyla beyannameye eklenmez ve söz konusu 

beyannameler gümrük idaresince kağıt ortamında 

aranmaz. 

 
(5) İhracata ilişkin gümrük beyannamesi 

eklerinin veri işleme tekniği yoluyla verilmesi esastır. 

Uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan 

yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek 

durumlardan kaynaklı olarak kağıtortamında 

onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgeler 

gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmez. 

Gümrük idaresince gerek görülmesi halinde 

beyanname eki belgelerin aslı istenebilir.” 

 

(6) (Değişik:RG-2/12/2014-29193) Üçüncü ve 

dördüncü fıkrada belirtilen beyannameler dışındaki 

gümrük beyannamelerine herhangi bir belge 

eklenmemesine ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlık 

yetkilidir. 

 
(7) (Değişik:RG-2/12/2014-29193) Gümrük 

işlemleri sırasında belge aslının aranmadığı 

durumlarda belge örnekleri üzerinde işlemler 

sonlandırılır. Belge asılları ikinci fıkra kapsamında 

muhafaza edilir. 

 

 
(8) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları 

uyarınca beyannameye eklenmeyen 

belgeler dahil ithalat ve transit işlemlerine ilişkin 

gümrük beyannameleri ve ekleri, beyanın 

bağlayıcılığı çerçevesinde her bir beyanname 

itibarıyla, sonradan yapılacak kontrollere imkan 

sağlayacak şekilde Kanunun 13 üncü maddesi 

çerçevesinde saklanır.” 



 9-10 FIKRALAR YENI EKLNEMISTIR 

  
(9) 112 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 

ihracatçı ile elektronik ortamda paylaşılan ihracata 

ilişkin gümrük beyannamesi elektronik olarak, bu 

beyanname eki belgeler ise belge aslının bulunduğu 

ortama göre kağıt veya elektronik olarak beyanın 

bağlayıcılığı çerçevesinde, her bir beyanname 

itibariyle, sonradan yapılacak kontrollere imkan 

sağlayacak şekilde Kanunun 13 üncü maddesi 

çerçevesinde ihracatçı tarafından saklanır.” 

 “(10) Beşinci fıkrada belirtilen hallerde ibrazı 

gereken ancak elektronik ortamda mevcut olmayan 

belgeler hariç olmak üzere, ihracata ilişkin gümrük 

beyannamesi  ekleri  gümrük   idaresi 

tarafından kağıt ortamında saklanmaz.” 

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi 

 
MADDE 205-Ticaret politikası önlemleri 

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi 

205 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“Ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük 

vergisi ve diğer mali yükümlülükler 

MADDE 205 – (1) Eşyanın serbest dolaşıma 

girişinde, o tarihte yürürlükte bulunan ticaret 

politikası önlemlerine ilişkin mevzuat ile konulmuş 

hükümler de uygulanır. 

 

 

 
(2) Ticaret politikası önlemlerinin 

uygulanmasında serbest dolaşıma giriş 

beyannamesinin tescil tarihi esas alınır. Önlem 

kararının düzenlenecek bir belgeye istinaden 

uygulanması durumunda, gümrük beyannamesinin 

tescil tarihi itibariyle geçerlilik süresi sona eren 

belgeler kabul edilmez. 

MADDE 205 – (1) Eşyanın serbest dolaşıma 

girişinde, o tarihte yürürlükte bulunan ticaret politikası 

önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali 

yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere ilişkin 

mevzuat ile konulmuş hükümler de uygulanır. 

 

 
(2) Bu maddede bahsi geçen önlemlerin, ilave 

gümrük vergisinin veya diğer mali yükümlülüklerin 

uygulanmasında serbest dolaşıma giriş 

beyannamesinin tescil tarihi esas alınır. Önlem 

kararının düzenlenecek bir belgeye istinaden 

uygulanması durumunda, gümrük beyannamesinin 

tescil tarihi itibariyle geçerlilik süresi sona eren 

belgeler kabul edilmez. 



(3) Serbest dolaşıma girişte, münhasıran 

yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı’nda belirtilen 

ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın menşei, 

menşe şahadetnamesi ile ispat olunur. Menşe 

şahadetnamesi, ticaret politikası önlemlerine tabi 

eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyanname 

ekinde ibraz edilir. 

(4) (Değişik:RG-1/8/2017-30141) Ticaret 

politikası önlemine tabi eşyadan; 

 
a) Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları 

ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde veya tek taraflı 

olarak tanıdığı tercihli tarife uygulamasından 

faydalanmak amacıyla eşyanın tercihli menşeini 

tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi halinde, 

 

b) Serbest ticaret anlaşmaları veya 

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde 

tercihli tarife uygulamasının ortadan kalktığı 

tarihten önce gümrük gözetimi altında bulunan 

serbest dolaşımda olmayan eşyaya ait dördüncü 

fıkranın (a) bendinde sayılan belgelerin ibraz 

edilmesi halinde, 

c) Doğrudan ticaret politikası önleminin 

uygulandığı ülkeden ithal edilen veya önlem kararı 

alınan ülke menşeli olduğu beyan edilen ve ilgili 

mevzuatı uyarınca önleme ilişkin belge ibraz edilen 

eşyanın serbest dolaşıma girişinde, 

 

 

 

 

 

 

 
menşe şahadetnamesi aranmaz. 

 
5) 181 inci maddenin yedinci ve sekizinci 

fıkraları hükümleri, ticaret politikası önlemine tabi 

eşyanın serbest dolaşıma girişinde de uygulanır. 

 
(6) Numunelerin serbest dolaşıma girişinde bu 

madde hükümleri uygulanmaz. 

(3) Serbest dolaşıma girişte, ticaret politikası 

önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali 

yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi 

eşyanın menşei, menşe şahadetnamesi ile ispat 

olunur. Menşe şahadetnamesi, eşyanın serbest 

dolaşıma girişine ilişkin beyanname ekinde ibraz edilir. 

(4) Bu maddede bahsi geçen önlemlere, ilave 

gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer 

mali yükümlülüklere tabi eşyadan; 

a) Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile 

yaptığı anlaşmalar çerçevesinde veya tek taraflı olarak 

tanıdığı tercihli tarife uygulamasından faydalanmak 

amacıyla eşyanın tercihli menşeini tevsik eden 

belgelerin ibraz edilmesi halinde, 

 

b) Serbest ticaret anlaşmaları veya 

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde tercihli 

tarife uygulamasının ortadan kalktığı tarihten önce 

gümrük gözetimi altında bulunan serbest dolaşımda 

olmayan eşyaya ait dördüncü fıkranın (a) bendinde 

sayılan belgelerin ibraz edilmesi halinde, 

 
c) 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, 

ç) Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği 

çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü 

tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, 

ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda 

Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca 

saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla, 

menşe şahadetnamesi aranmaz. 

 
(5) 181 inci maddenin yedinci ve sekizinci 

fıkraları hükümleri, ticaret politikası önlemine tabi 

eşyanın serbest dolaşıma girişinde de uygulanır. 

 

(6) Numunelerin serbest dolaşıma girişinde bu 

madde hükümleri uygulanmaz.” 



  

  

 MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

“Gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların 

işlemleri 

 GEÇİCİ MADDE 14 – (1) 24/5/2019 tarihli ve 30783 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlükten 

kaldırılan 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali 

Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına 

Dair Tebliğ ile İthalatta Alınan İlave Gümrük 

Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ (İthalat:2017/4)’de yer alan belgelerle 

ilgili olarak gümrük beyannamesi tescil edilmiş 

olanların işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre 

sonuçlandırılır.” 

 MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin; 

a)  3 üncü ve 4 üncü maddeleri, yayımı 

tarihinden iki ay sonra, 

b) Diğer madddeleri yayımı tarihinde,  

yürürlüğe girer. 

 MADDE 8 – Bu Yönetmelik  hükümlerini Ticaret  

Bakanı yürütür. 

 
 


