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TARİH : 13.Şubat.2021 SİRKÜLER 
SEKTÖR : GENEL. 2021/02 
KONU : Gümrük Yönetmeliği 437. Mad. ile Geçici 16/3 mad. 

hk. 
 

  
13.02.2021 Tarihinde 31394 sayı ile yayımlanan Resmî Gazetede, Gümrük Yönetmeliğinin 437 ve 

Geçici 16/3 maddeleri ile ilgili olarak birtakım değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler şu 

şekildedir; 

 

-Gümrük Yönetmeliğinin 437nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir;  
 

“(8) Kanunun 225 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca posta idaresi tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla 

elektronik beyanı yapılan posta gönderilerinin çıkış bildirimi, taşıyıcıdan bilgi alınmak suretiyle posta idaresince 

verilebilir. Bu durumda, eşyanın çıkışına ilişkin bilgiler gümrük idaresince kontrol edildikten sonra çıkış bildirimi 

onaylanır.” 

 

Görüldüğü üzere yapılan değişiklikle elektronik beyanı dolaylı temsilci sıfatıyla posta idaresi 

tarafından yapılan posta gönderilerinin çıkış bildirimini, yine posta idaresi tarafından yapılacağı hükme 

bağlanmıştır. 

 

-Aynı Yönetmeliğin geçici 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

 
“(3) Bu fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce beyannamesi 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 mümkündür.” 

 
Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 mad. Eski Hali Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 mad. Yeni Hali 

-Sadece menşe şahadetnamesinden bahsedilmiş. -Menşe şahadetnamesine ek olarak tedarikçi beyanı da 

eklenmiştir. 

-Menşe esaslı ticaret politikası veya ek mali 

yükümlülükten bahsedilmiş. 

-Eski haline ek olarak ilave gümrük vergisi de eklenmiştir. 

-Menşe şahadetnamelerin en son ibraz süresi 20.04.2021 

tarihinde dolmaktaydı. 

-Menşe şahadetnamesi ve tedarikçi beyanı ibraz süresi 

30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

  
 Bahse konu değişiklikle geçici 16/3 mad. kapsamında daha önceden beyanname ekinde ibraz 

edilmeyen menşe şahadetnamesine ek olarak tedarikçi beyanın da ibraz edilmesine imkanı tanınmış 

olmakla birlikte, anılan mevzuat maddesinde daha önceden sadece ek mali yükümlülükten bahsedilirken 

yapılan düzenleme ile ilave gümrük vergisi de dahil edilmiştir. Ayrıca söz konusu mevzuat hükmünün 

ilk halinde belirtilen son ibraz süresi 20.04.2021 tarihinde dolmaktayken, yapılan değişiklikle eksik 

belgelerin son ibraz süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 
Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

REAL 
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