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YÖNETMELİK

T�caret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

MADDE 1- 7/10/2009 tar�hl� ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmel�ğ�n�n
53 üncü maddes�ne beş�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�ş ve sonrak� fıkra buna göre teselsül
ett�r�lm�şt�r.

“(6) Gümrük beyannames�n�n tesc�l tar�h� �t�barıyla mevcut b�lg� ve belgelere �st�naden beyanda bulunulan
ancak tutarı kes�n olarak bel�rlenemeyen depolama, tahm�l-tahl�ye, l�man g�derler� g�b� �thalatta katma değer verg�s�
matrah unsurları �ç�n, en geç söz konusu matrah unsurunun muhasebe kayıtlarına �nt�kal ett�r�ld�ğ� ayı tak�p eden ayın
y�rm� altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunulur ve verg�ler� de aynı süre �ç�nde öden�r.”

MADDE 2- Aynı Yönetmel�ğ�n 112 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” �bares�
“Bakanlıkça” şekl�nde, dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(4) İhracat ve antrepo rej�mler�ne �l�şk�n gümrük beyannames�n�n kağıt ortamında basımına, �brazına,
yükümlüye ver�lmes�ne ve saklanmasına �l�şk�n olarak ek-14’te yer alan hususlar uygulanmaz. İhracat ve antrepo
rej�mler�ne �l�şk�n gümrük beyannames� beyan sah�b� tarafından elektron�k �mza �le �mzalanır. Bu beyannameye �l�şk�n
gümrük �dares�nce gerçekleşt�r�len tüm �şlemler elektron�k �mza �le yapılır. Bu şek�lde �şlem yapılan beyanname beyan
sah�b� �le elektron�k ortamda paylaşılır ve gümrük �dares� tarafından elektron�k ortamda saklanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmel�ğ�n 114 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde, beş�nc� fıkrasında yer
alan “İhracata” �bares� “İhracat ve antrepo rej�mler�ne” şekl�nde, dokuzuncu fıkrası aşağıdak� şek�lde, onuncu
fıkrasında yer alan “�hracata” �bares� “�hracat ve antrepo rej�mler�ne” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(3) Yeş�l hattan yararlanma hakkı bulunan yetk�lend�r�lm�ş yükümlü sert�f�kası sah�b� k�ş�ler adına tesc�l
ed�len gümrük beyannameler�n�n 44 no.lu kutusuna b�r�nc� fıkrada bel�rt�len belgeler kayded�l�r. Muayene türü yeş�l
hat olarak bel�rlenen gümrük beyannameler�ne b�r�nc� fıkrada bel�rt�len belgeler eklenmez. Ancak, �hracat ve antrepo
rej�mler�ne �l�şk�n gümrük beyannameler� har�ç olmak üzere muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak bel�rlend�ğ�
durumlarda 44 no.lu kutuya kayded�len belgeler gümrük beyannames� �le b�rl�kte gümrük �dares�ne �braz ed�l�r.”

“(9) 112 nc� madden�n dördüncü fıkrası uyarınca beyan sah�b� �le elektron�k ortamda paylaşılan �hracat ve
antrepo rej�mler�ne �l�şk�n gümrük beyannames� elektron�k olarak, bu beyanname ek� belgeler �se belge aslının
bulunduğu ortama göre kağıt veya elektron�k olarak Kanunun 13 üncü maddes� çerçeves�nde beyan sah�b� tarafından
saklanır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmel�ğ�n 231 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 231- (1) Bas�tleşt�rme �zn� vermeye Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetk�l�d�r. Gümrük ve

dış t�caret bölge müdürlükler� kapsamlı tem�nat �zn� vermek �ç�n yetk�lend�r�leb�l�r.”
MADDDE 5- Aynı Yönetmel�ğ�n 232 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasının (c) bend� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6- Aynı Yönetmel�ğ�n 325 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�şt�r.
“a) Şartlı muaf�yet s�stem�n�n kullanıldığı dah�lde �şleme rej�m�nde üç ay, gümrük kontrolü altında �şleme

rej�m�nde �se b�r ay �çer�s�nde rej�m�n kapatılması �ç�n,”
MADDE 7- Aynı Yönetmel�ğ�n 425 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(2) Serbest bölgelerde bulunan eşya �ç�n, gümrükçe onaylanmış b�r �şlem veya kullanım tay�n ed�lmes�ne

�l�şk�n beyanname ver�lmes� hal�nde Kanunun 70 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len süre �çer�s�nde gümrük
�şlemler�n�n b�t�r�lmes� gerek�r. Bel�rt�len süre �ç�nde eşyanın gümrük �şlemler�n�n b�t�r�lmemes� hal�nde bu süren�n
aşıldığı tar�hten �t�baren beyan sah�b�ne, aşılan her gün �ç�n Kanunun 241 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca
�şlem yapılır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmel�ğ�n 513 üncü maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(10) Ekonom�k yönden �ht�yaç olması hal�nde, ön �z�nle açılacak geç�c� depolama yerler�nde geç�c� depolama

yer� açma taleb�nde bulunan k�ş�n�n l�man �şlet�c�s� olması, geç�c� depolama yer� �ç�n 10.000.000 TL tutarında tem�nat
ver�lmes�, geç�c� depolama yer�n�n mutat yolların �zlenmes� kaydıyla l�man �şlet�c�s�n�n gümrük �şlemler�n�n
gerçekleşt�r�ld�ğ� ve l�manın bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne en fazla 20 km mesafede olması şartlarıyla,
yed�nc� fıkrada bel�rt�len kapalı alan şartı aranmaksızın geç�c� depolama yer� açılmasına �z�n ver�leb�l�r.”

MADDE 9- Aynı Yönetmel�ğ�n 515 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Eşyanın geç�c� depolama yer�ne g�r�ş ve çıkışına �l�şk�n kayıtlar, asgar� olarak;
a) Eşyanın g�r�ş�ndek� beyan veya belge numarası ve tar�h�n�,
b) G�r�ş tar�h�n�,
c) G�r�ştek� eşya m�ktarını,



1/3/23, 4:53 PM https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230103-1.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230103-1.htm 2/2

ç) Eşyanın çıkışındak� beyan veya belge numarası ve tar�h�n�,
d) Çıkış tar�h�n�,
e) Çıkıştak� eşya m�ktarını,
f) Eşyanın geç�c� çıkarılması hal�nde buna �l�şk�n b�lg�ler�,
g) Eşyanın elleçlemeye tab� tutulması hal�nde buna �l�şk�n b�lg�ler�,
�çerecek şek�lde, geç�c� depolama yer� �şlet�c�ler�nce eşyanın g�r�ş�ne ve çıkışına eş zamanlı olarak b�lg�sayar

ortamında tutulur. Bu kayıtlar her zaman gümrüğün denetlemes�ne hazır halde bulundurulur.”
MADDE 10- Aynı Yönetmel�ğ�n 518 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Yatırım �zn� yalnızca kamu kuruluşları ve beled�yeler �le 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret

Kanunu hükümler�ne göre kurulmuş, asgar� �k� yıldır faal�yette bulunan, 15/6/2012 tar�hl� ve 2012/3305 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-1’�nde yer alan
Yatırım Teşv�k Uygulamalarında Bölgeler başlıklı tablosunda sayılan ve ödenm�ş sermayes�;

a) 1. ve 2. Bölge kapsamındak� �ller �ç�n 10.000.000 TL,
b) 3. ve 4. Bölge kapsamındak� �ller �ç�n 5.000.000 TL,
c) 5. ve 6. Bölge kapsamındak� �ller �ç�n 3.000.000 TL,
olan anon�m ve l�m�ted ş�rketlere ver�leb�l�r. Asgar� �k� yıldır faal�yette bulunma ve ödenm�ş sermaye

m�ktarının tesp�t�nde, anon�m ve l�m�ted ş�rketlerde unvan değ�ş�kl�ğ� veya ş�rket b�rleşmeler� göz önünde
bulundurulur.”

MADDE 11- Aynı Yönetmel�ğ�n 575 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasına “gümrük müşav�r yardımcısı”
�bares�nden sonra gelmek üzere “ve stajyer” �bares� �le b�r�nc� cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümleler
eklenm�şt�r.
“Stajyer, gümrük müşav�r yardımcısı tarafından yapılması gereken �ş ve �şlemler� yapamaz. Bu şek�lde davrandığı
tesp�t ed�lenler�n stajına son ver�l�r ve bu k�ş�ler b�r daha yetk�lend�r�lm�ş gümrük müşav�r� yanında çalıştırılamaz.”

MADDE 12- Aynı Yönetmel�ğ�n 577 nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(2) Yetk�lend�r�lm�ş gümrük müşav�rler�nce staj amacıyla çalıştırılan k�ş�ler�n, yetk�lend�r�lm�ş gümrük

müşav�rler� yanında çalıştıkları süreler, Kanunun 227 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend�nde bel�rt�len staj
süres�nden sayılır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmel�ğ�n 587 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�ş ve aynı
madden�n üçüncü fıkrasında yer alan “(b) bend�n�n” �bares� “(d) bend�n�n” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

“d) Düşük kıymet beyanı şüphes�yle kıymet araştırması yapılan hallerde yükümlünün beyanına göre yapılan
verg� tahakkukları �le gümrük �dares�nce tahakkuk ett�r�len bütün verg�ler arasındak� farkın tem�nata bağlanması.”

MADDE 14- Aynı Yönetmel�ğ�n EK: 80’�n�n I. Başvuru İç�n Aranacak B�lg� ve Belgeler başlıklı bölümünün 6
ncı maddes�nde yer alan “OHSAS 18001” �bares� “ISO 45001” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, II. Antrepolarda Aranacak Şart
ve N�tel�kler başlıklı bölümünün A-Genel Özell�kler başlığı altında yer alan 1 �nc� maddes�n�n (ö) bend�nde yer alan
“sahasında” �bares� “alanında” şekl�nde, “�çer�s�nde” �bares� “sahasında” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 15- Aynı Yönetmel�ğ�n EK 82’s�nde yer alan tablonun 41 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmış ve
aynı tabloya aşağıdak� satır eklenm�şt�r.

MADDE 16- Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“Geç�c� depolama yerler� ve antrepoların açma ve �şletme �z�n başvuruları
GEÇİCİ MADDE 20- (1) Bu maddey� �hdas eden Yönetmel�ğ�n;
a) 10 uncu maddes�,
b)14 üncü maddes� �le EK: 80’�n I. Başvuru İç�n Aranacak B�lg� ve Belgeler başlıklı bölümünün 6 ncı

maddes�nde yapılan değ�ş�kl�k,
bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce yapılmış başvurular �ç�n uygulanmaz.”
MADDE 17- Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 2 nc� ve 3 üncü maddeler� 1/2/2023 tar�h�nde,
b) 7 nc� ve 9 uncu maddeler�, 15 �nc� maddes� �le EK 82’de yer alan tabloya eklenen 57 numaralı satır yayımı

tar�h�nden 60 gün sonra,
c) D�ğer maddeler� �se yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 18- Bu Yönetmel�k hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.

 
 


