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S İ R K Ü L E R 

Sayı : 2020 – 059        İstanbul, 02.04.2020 
 
KONU: Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır. 

   
Sayın Mükellefimiz, 

01.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği’nin muhtelif 
maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda iki konunun öne çıktığı görülmektedir. 

1- Menşe İspatına İlişkin Hükümler 

38’inci maddenin 2 ve 3 üncü kapsamında; Gümrük Vergilerinin teminata bağlanarak menşe 
şahadetnamesinin sonradan ibraz edilmesine ilişkin hükümde değişiklikler yapılmış ve 6 ay içerisinde 
menşe şahadetnamesiyle başvuru yapılması halinde ödenen vergilerin iade edileceğine ilişkin hüküm 
eklenmiş, 

Eklenen Geçici 16’ncı madde ile bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce yapılan ithalatlarda menşe 
esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali 
yükümlülüklere tabi olan eşya için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre ve varsa ek süre 
içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş menşe şahadetnamesinin ibraz edildiği durumlar ile ilgili olarak 
38 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerine göre işlem yapılacağı, 

Avrupa Birliği ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen ve bu maddenin yürürlüğe girmesinden 
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 beyanının, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre 
içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkün hale gelmiştir. 

2- Yazılı İzahat İle İlgili Açıklamalar Yapılmıştır 

Yükümlülerin, gümrük idarelerinden Kanunun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası bağlamında izahat talep 
edebileceği; Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması hâlinde anılan 
Kanun hükmü uyarınca idari para cezası verilmeyeceği ve faiz uygulanmayacağı belirtilmiştir. Yazılı izahat 
için gerekli şartlar yine anılan maddede sayılmıştır. Bu kapsamda yine anılan maddede belirtilen şartların 
sağlanması gerekmektedir. 

Bağlayıcı tarife bilgisine ilişkin talepler ile sözlü, yazılı olarak veya internet aracılığıyla Dilekçe Hakkının 
Kullanılmasına Dair Kanun ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan taleplerin bu madde 
kapsamında değerlendirilmeyecektir. Yazılı İzahat başvurular Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 
Müdürlüklerine yapılacaktır. 

İzahat, izahat talep eden kişi tarafından verilen bilgi ve belgeler çerçevesinde ve sadece başvuru sahibi 
için izahat niteliği taşıyacaktır. İzahat, karar niteliği taşımayacak ve itiraza konu olmayacaktır. 

Yönetmeliğin 196 ila 201 inci maddeleri ve 588 inci maddesi çerçevesinde Bakanlık laboratuvarlarınca 
düzenlenen tahlil raporlarına ve Bölge Müdürlüklerince verilen tarife bilgisine göre tarife beyanında 
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bulunulduğu, ancak daha sonra yapılan tahlil sonucunda eşyanın farklı bir tarifede sınıflandırılması 
gerektiğinin belirlendiği durumlarda para cezası verilmeyecek ve faiz uygulanmayacaktır. 

Saygılarımızla, 
 

 
 
MEGA GLOBAL GRUP 
 Uluslararası Bağımsız Denetim 
 Yeminli Mali Müşavirlik 
 Mali Müşavirlik 

 


