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KONU : Gümrük Genel Tebliği (Variş Öncesi Gümrük İşlemleri) 

(Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ 

 

23 Ocak 2019 Tarihli 30664 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren ve serbest dolaşıma 

giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük 

Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş 

işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine ilişkin usul ve esasları 

belirleyen Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1), 15 Nisan 2021 

tarihli 31455 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük 

İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) 

(Seri No: 2) ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler aşağıda ki tabloda detaylı 

bir şekilde gösterilmiştir. 

 

Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) 

Değişiklik Karşılaştırma Tablosu 

Madde Eski Hali Yeni Hali 

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, serbest 

dolaşıma giriş ve dahilde işleme 

rejimi kapsamında denizyolu 

konteyner taşımacılığı ile 

Türkiye Gümrük Bölgesine 

gelen yerli üretimde girdi 

olarak kullanılabilecek eşyanın 

ilgili rejime giriş işlemlerinin 

Türkiye Gümrük Bölgesine 

gelişinden önce 

başlanabilmesine ilişkin usul ve 

esasları belirlemektir. 

(1) Bu Tebliğin amacı, serbest 

dolaşıma giriş ve dahilde işleme 

rejimi kapsamında denizyolu 

konteyner taşımacılığı veya havayolu 

taşımacılığı ile Türkiye Gümrük 

Bölgesine gelen yerli üretimde girdi 

olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili 

rejime giriş işlemlerinin Türkiye 

Gümrük Bölgesine gelişinden önce 

başlanabilmesine ilişkin usul ve 

esasları belirlemektir. 

MADDE 4 (1) Eşyanın Türkiye Gümrük 

Bölgesine gelişinden önce ilgili 

rejime giriş işlemlerine 

başlanabilmesine izin 

verilebilmesi için başvuru 

sahibinin aşağıdaki koşulları 

sağlaması gereklidir:  

 

a) Türkiye Gümrük Bölgesinde 

yerleşik olması. 

1) Eşyanın Türkiye Gümrük 

Bölgesine gelişinden önce ilgili rejime 

giriş işlemlerine başlanabilmesine izin 

verilebilmesi için başvuru sahibinin 

aşağıdaki koşulları sağlaması 

gereklidir:  

 

a) Türkiye Gümrük Bölgesinde 

yerleşik olması ve en az üç yıldır 

faaliyette bulunması. 
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MADDE 5 (1) Bu Tebliğ hükümlerinden 

yararlanacak eşya Genel 

Müdürlükçe belirlenir ve 

Bakanlık internet sitesinde 

duyurulur.  

 

(2) Serbest dolaşıma giriş ve 

dahilde işleme rejimi 

kapsamında denizyolu 

konteyner taşımacılığı ile 

Türkiye Gümrük Bölgesine 

gelen eşyanın bu Tebliğ 

hükümlerinden faydalanmasına 

izin verilir. 

(1) Bu Tebliğ hükümlerinden 

yararlanacak eşya Genel Müdürlükçe 

belirlenir ve Bakanlık internet 

sitesinde duyurulur.  

 

(2) Serbest dolaşıma giriş ve dahilde 

işleme rejimi kapsamında denizyolu 

konteyner taşımacılığı veya havayolu 

taşımacılığı ile Türkiye Gümrük 

Bölgesine gelen eşyanın bu Tebliğ 

hükümlerinden faydalanmasına izin 

verilir. 

MADDE 6 (1) Başvurular, başvuru 

sahibinin ticaret sicili kaydı 

uyarınca bağlı bulunduğu ile en 

yakın Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüğüne yapılır. 

 

(2) Başvuru formu ile 

başvuruda yer alması gereken 

bilgi ve belgeler Bakanlık 

internet sitesinde duyurulur. 

 

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü 

statüsü sahiplerinden ayrıca 

başvuru alınmaz. Bu kişiler bu 

Tebliğ hükümlerinden 

doğrudan faydalandırılır. 

(1) Başvurular, başvuru sahibinin 

ticaret sicili kaydı uyarınca şirket 

merkezinin bulunduğu ilin bağlı 

olduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 

Müdürlüğüne yapılır.  

 

(2) Başvuru formu ile başvuruda yer 

alması gereken bilgi ve belgeler 

Bakanlık internet sitesinde 

duyurulur.  

 

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü 

sahiplerinden ayrıca başvuru 

alınmaz. Bu kişiler bu Tebliğ 

hükümlerinden doğrudan 

faydalandırılır. 

MADDE 7 (1) 4 üncü maddede yer alan 

şartları taşıyan başvuru 

sahibinin yetkilendirmesi 

yapılarak başvuru sahibine 

bildirilir.  

 

(2) Başvuruda eksik bilgi ve 

belge bulunması halinde 

eksikliklerin tamamlanması için 

başvuru sahibine 30 günlük 

süre verilir.  

 

(3) Başvurunun 4 üncü 

maddede belirtilen sebeplerle 

uygun görülmemesi veya 30 

günlük süre içerisinde eksik 

bilgi ve belgelerin 

tamamlanmaması halinde 

başvuru reddedilir ve red 

kararı gerekçesi ile birlikte 

başvuru sahibine bildirilir. 

(1) 6 ncı madde uyarınca yapılan 

başvurular Genel Müdürlükçe veya 

Genel Müdürlükçe yetki verilmesi 

halinde ilgili bölge müdürlüğünce 

değerlendirilir. Gerekli şartları 

taşıdığı tespit edilen başvuru 

sahibinin yetkilendirmesi yapılarak 

başvuru sahibine bildirilir. 

 

(2) Başvuruda eksik bilgi ve belge 

bulunması halinde eksikliklerin 

tamamlanması için başvuru sahibine 

30 günlük süre verilir.  

 

(3) Başvuru sahibinin gerekli şartları 

taşımadığının tespit edilmesi veya 30 

günlük süre içerisinde eksik bilgi ve 

belgelerin tamamlanmaması halinde 

başvuru reddedilir ve red kararı 

gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine 

bildirilir. 

MADDE 8 1) İzin süre sonu, iznin verildiği 

yılı izleyen takvim yılını takip 

(1) İzin süre sonu, iznin verildiği yılı 

izleyen takvim yılını takip eden 
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eden üçüncü yılın son günüdür.  

 

(2) Yetkilendirilmiş Yükümlü 

Sertifikasının askıya alınması, 

geri alınması ve iptal edilmesi 

hallerinde, belgenin askıya 

alındığı, geri alındığı veya iptal 

edildiği tarih itibarıyla 

Yetkilendirilmiş Yükümlü 

Sertifikası sahipleri bu Tebliğ 

hükümlerinden faydalanamaz. 

üçüncü yılın son günüdür. İzin sahibi 

tarafından izin süresinin 

uzatılmasının talep edilmesi halinde 

iznin sona erdiği yılın Kasım ayı 

içerisinde 6 ncı maddede belirtilen 

belge ve bilgilerle birlikte başvuruda 

bulunulur. Başvuru, 7 nci madde 

kapsamında değerlendirilerek uygun 

bulunması halinde izin süresi izleyen 

takvim yılını takip eden üçüncü yılın 

son gününe kadar uzatılır.  

 

(2) Yetkilendirilmiş Yükümlü 

Sertifikası sahipleri, sertifika 

geçerlilik süresince bu Tebliğ 

hükümlerinden yararlandırılırlar. 

Yetkilendirilmiş Yükümlü 

Sertifikasının askıya alınması, geri 

alınması ve iptal edilmesi hallerinde, 

belgenin askıya alındığı, geri alındığı 

veya iptal edildiği tarih itibarıyla 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası 

sahipleri bu Tebliğ hükümlerinden 

faydalanamaz.  

 

(3) Bu Tebliğ kapsamında verilen 

izin, aşağıdaki hallerde iptal edilir:  

 

a) İznin, izin sahibinin başvuru 

sırasında verdiği yanlış veya eksik 

bilgi ya da belgeye dayanılarak 

verildiğinin tespit edilmesi.  

 

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının 

(a), (b), (c) ve (f) bentlerinde sayılan 

koşulların kaybedildiğinin tespit 

edilmesi.  

 

c) İzin sahibinin bu Tebliğ 

kapsamındaki taahhütlerine aykırı 

hareket ettiğinin ve/veya bu Tebliğ 

kapsamındaki işlemlerine ilişkin ciddi 

ihlal ve usulsüzlüklerin tespit 

edilmesi. 

MADDE 11 (1) Türkiye Gümrük Bölgesine 

getirilen eşyanın taşıttan 

boşaltılması gümrük gözetimi 

altında gerçekleştirilir.  

 

(2) Özet beyan eksiklik/fazlalık 

takibatı, Yönetmeliğin 75 inci 

maddesi çerçevesinde 

gerçekleştirilir.  

(1) Türkiye Gümrük Bölgesine 

getirilen eşyanın taşıttan boşaltılması 

gümrük gözetimi altında 

gerçekleştirilir.  

 

(2) Özet beyan eksiklik/fazlalık 

takibatı, Yönetmeliğin 75 inci 

maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir.  
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(3) Varış bildirimi onayı ile 

kapanmış/kapatılabilir statüye 

gelen gümrük beyannamesinde 

belirtilen konteynerin boşaltma 

listesinde bulunmaması halinde 

söz konusu beyanname iptal 

edilir.  

 

(4) Üçüncü fıkra kapsamı 

eşyaya ilişkin ödenmiş bir vergi 

bulunması halinde Kanun ve 

Yönetmeliğin geri verme 

hükümlerine göre işlem yapılır.  

 

(5) Gümrük beyannamesinin 

iptal edilmesi halinde iptale 

ilişkin bilgi yükümlüye; 

gümrük beyannamesinde 

belirtilen konteyner numaraları 

ise liman işletmesine sistem 

üzerinden bildirilir. 

(3) Bu Tebliğ kapsamında işlem 

gören gümrük beyannamesine konu 

eşya veya konteynerin boşaltma 

listesinde bulunmaması halinde söz 

konusu beyanname yükümlü talebine 

istinaden Kanun ve Yönetmeliğin 

ilgili hükümleri çerçevesinde iptal 

edilir.  

 

(4) Üçüncü fıkra kapsamı eşyaya 

ilişkin ödenmiş bir vergi bulunması 

halinde Kanun ve Yönetmeliğin geri 

verme hükümlerine göre işlem 

yapılır. 

MADDE 12 (1) İzin kapsamında gümrük 

beyannamesine konu edilen 

özet beyanın ilgili satırında 

varış bildirimi verilinceye 

kadar değişiklik yapılması veya 

özet beyanın iptali halinde tescil 

edilmiş olan beyanname iptal 

edilir.  

 

(2) Birinci fıkra kapsamında 

yer alan gümrük 

beyannamesine ilişkin ödenmiş 

bir vergi bulunması halinde 

Kanun ve Yönetmeliğin geri 

verme hükümlerine göre işlem 

yapılır.  

 

(3) Gümrük beyannamesinin 

iptal edildiği yükümlüye; iptal 

edilen beyannamede belirtilen 

konteyner numaraları ise liman 

işletmesine sistem üzerinden 

bildirilir. 

(1) İzin kapsamında gümrük 

beyannamesine konu edilen özet 

beyanın ilgili satırında varış bildirimi 

verilinceye kadar değişiklik yapılması 

veya özet beyanın iptali halinde tescil 

edilmiş olan beyanname, yükümlü 

talebine istinaden, Kanun ve 

Yönetmeliğin ilgili hükümleri 

çerçevesinde iptal edilir ya da 

beyannamede idare tarafından 

gerekli düzeltmeler yapılarak 

beyanname işlemleri ikmal edilir.  

 

(2) Birinci fıkra kapsamında iptal 

edilen gümrük beyannamesine ilişkin 

ödenmiş bir vergi bulunması halinde 

Kanun ve Yönetmeliğin geri verme 

hükümlerine göre işlem yapılır. 

MADDE 13 (1) Sarı ve yeşil hatta işlem 

gören gümrük beyannamesi 

kapsamı eşyanın geçici 

depolama giriş-çıkış kaydı 

yapılmaz. 

(1) Sarı ve yeşil hatta işlem gören 

gümrük beyannamesi kapsamı 

eşyanın BİLGE sisteminde geçici 

depolama giriş-çıkış kaydı yapılmaz. 

Havayolu taşımacılığının gereği 

olarak geçici depolama yerine alınan 

eşyanın teslimine ilişkin işlemler 

Bakanlıkça belirlenir. 
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MADDE 14 (1) Beyanın kontrolü 

tamamlanan ve ilgili rejim 

uyarınca vergileri ödenen veya 

teminata bağlanan gümrük 

beyannamesi, varış bildirimi 

onayı ile birlikte serbest 

dolaşıma giriş rejiminde 

kapanmış, dahilde işlem 

rejiminde kapatılabilir statüye 

gelir. 

(1) Beyanın kontrolü tamamlanan ve 

ilgili rejim uyarınca vergileri ödenen 

veya teminata bağlanan gümrük 

beyannamesi, varış bildirimi onayı ile 

birlikte serbest dolaşıma giriş 

rejiminde kapanmış, dahilde işlem 

rejiminde kapatılabilir statüye gelir.  

 

Havayolu taşımacılığında vergilerin 

ödenmesi veya teminata bağlanması 

varış bildiriminden sonra da 

gerçekleştirilebilir. 

MADDE 15 (1) 13 üncü maddenin birinci 

fıkrası kapsamında işlem 

görerek serbest dolaşıma giriş 

rejiminde kapanmış, dahilde 

işlem rejiminde kapatılabilir 

statüye gelen beyanname 

kapsamı eşyanın bulunduğu 

konteynerlerin saha çıkışı 

yapılabilir.  

 

(2) Söz konusu konteynerler 

varış bildirimi onayıyla beraber 

tahliye planının yapılmasını 

teminen liman işletmesine 

bildirilir. 

(1) 14 üncü madde kapsamında 

serbest dolaşıma giriş rejiminde 

kapanmış, dahilde işleme rejiminde 

kapatılabilir statüye gelen 

beyannameye ilişkin olarak;  

 

a) Denizyolu konteyner 

taşımacılığında eşyanın bulunduğu 

konteynerlerin,  

 

b) Havayolu taşımacılığında ise eşya 

veya eşyanın bulunduğu kapların,  

 

saha ve geçici depolama yeri çıkışı 

yapılır. 

 

 

➢ Havayoluyla gelen eşya için de varış öncesi gümrükleme işlemi yapılabilecek. 

➢ Varış öncesi gümrük işlemi yaptırmak için başvuracak firmaların en az üç yıldır 

faaliyette bulunması şartı getirildi. 

➢ İzin sahibi tarafından izin süresinin uzatılmasının talep edilmesi halinde iznin 

sona erdiği yılın Kasım ayı içerisinde gerekli belge ve bilgilerle birlikte şirket 

merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 

Müdürlüğüne süre uzatım başvurusunda bulunulması gerekecek. 

➢ Tebliğde yapılan değişiklikler 15 Mayıs 2021'de yürürlüğe girecek. 

 

15 Nisan 2021 Tarihli 31455 sayılı Resmi Gazete için tıklayınız. 

 
   

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

REAL  
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