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Bu metin, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması
Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında
bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmış olup
değişikliklere ilişkin yol gösterici açıklamalar
içermektedir.
Metinde yer alan açıklamalar, değişikliklere dair
bağlayıcı bir dayanak teşkil etmemektedir.
Tüm detayları ile kesin hüküm içeren mevzuat için
Resmi Gazete’de yayımlanan metne başvurulmalıdır.

GENEL HÜKÜMLER
MADDE
2

(1) Yönetmeliğin dayanak mevzuatında gerçekleşen değişiklikler
yansıtılmıştır.

MADDE
3

d) “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli
Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar”
ın yürürlük tarihine ilişkin değişiklik yansıtılmıştır. İlgili serbest
ticaret anlaşmalarına atıf yapılan kısım kısaltılmıştır.
i) İzinli alıcı tanımı, ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibine de
izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapabilme izni verilmesi
öngörüldüğü için değiştirilmiştir.
j) İzinli gönderici tanımı sadeleştirilmiştir.
e) Sonradan kontrol tanımı, Yönetmelikte sıklıkla kullanılan bir
tanım olmaması nedeniyle silinmiştir.

MADDE
4

(4) Sertifika sahibi şirkete, devir suretiyle sertifika sahibi olmayan
bir başka şirketin katılması durumunda, süre sonuna kadar
sertifika için yeniden başvurulmaması halinde uygulanan “geri
alma” yaptırımı, “askıya alma” olarak güncellenmiştir.
(11) Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı uygulamasından
yararlanmak için izinli gönderici yetkisi sahibi olma koşulu
düzenlenmiştir.

MADDE
4/A

YYS belgelerinde ihracat odaklı ayrıştırma yapılmış ve YYS-I ile
YYS-II statüleri, aşağıda yer alan koşullara bağlanarak
düzenlenmiştir.
YYS-I koşulları:
• İmalatçı olmak, son 1 yılda 5 milyon ABD doları tutarında ihracat
yapmış olmak ve 50 işçi istihdam ediyor olmak veya
• İmalatçı olmak ve son 1 yılda 10 milyon ABD doları tutarında
ihracat yapmış olmak.
YYS-II koşulları:
• İmalatçı olmak, son 1 yılda 1 milyon ABD doları tutarında ihracat
yapmış olmak ve 30 işçi istihdam ediyor olmak veya
• İmalatçı olmak ve son 1 yılda 5 milyon ABD doları tutarında
ihracat yapmış olmak.
Yönetmelik Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar
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MADDE (1) a) “Sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler”
ifadesi, “sermayesinin yüzde on ve fazlasına sahip gerçek kişiler”
5

olacak şekilde netleştirilmiştir.
Türk Ceza Kanunu kapsamı suçlara “uyuşturucu veya uyarıcı
madde imal ve ticareti suçlarından ve bilişim alanında suçlar”
eklenmiştir.

MADDE (3) Mali yeterlilik koşullarına, uygulamada sıklıkça karşılaşılan
durumlara istinaden “konkordato işlemleri” eklenmiştir.
7
Konkordato ilan etme durumu mali yeterlilik koşulu için aranan
YMM raporunda da yer almaktadır.

MADDE (3) Kısmen kiralama yoluyla edinilen tesisler için
sertifikalarının aranmayacağına ilişkin ifade eklenmiştir.
10

ISO

(9) İthalatta yerinde gümrükleme izninin YYS-I statüsüne
bağlanması nedeniyle fıkra sadeleştirilmiş, bu fıkrada düzenlenen
ilgili belgeler, YYS-I statüsü için aranan belgelerin düzenlendiği
maddeye taşınmıştır.
(10) YYS-I statüsüne sahip olmayan yetkilendirilmiş yükümlü
statüsüne haiz firmaların izinli alıcı tesisinde gerçekleştirecekleri
ithalatlarda da, YYS-I başvurusunda aranan belgelerin ibraz
edilmesini düzenleyen fıkra eklenmiştir.
(14) “Elektronik imzalı” ibaresi “güvenli elektronik imzalı” olarak
değiştirilmiştir.
(15) Sertifika başvurularında hangi nitelikteki tesislerin
bildirilmesi gerektiği belirlenmiştir.
(16) Başka firmalara ait tesislerin hangi durumlarda bildirilmesi
gerektiği belirlenmiştir.
(17) Sertifika başvurularında belge fotokopilerinin kabul edilerek,
belge asıllarının başvuru sahibine iadesine ilişkin düzenleme
yapılmıştır.
(18) Askeri bölgeler içerisinde yer alan tesisler için ISO
sertifikalarının aranmamasına ilişkin hüküm eklenmiştir.
(19) Sertifika düzenlendikten sonra sertifika sahibinden
kaynaklanan nedenler dışında herhangi bir nedenle ISO
belgelerinin geçerliliğini kaybettiğinin anlaşılması durumunda
belgelerin ibrazına ilişkin süre belirlenmiş ve belirlenen sürede
ibraz edilmemesi durumunda askıya alma uygulanacağı hükmü
eklenmiştir.
Yönetmelik Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar
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MADDE
10

(20) Sertifika sahibi şirkete, devir suretiyle sertifika sahibi
olmayan bir başka şirketin katılması durumunda, ISO belgesinin
geçerli/uygun olmadığının Bölge Müdürlüğünce tespiti durumunda
durumun düzeltilmesi için uygulanacak süre belirlenmiş ve
belirlenen sürede belgelerin ibraz edilmemesi durumunda askıya
alma uygulanacağı hükmü eklenmiştir.
(21) Ön izleme kapsamında Bölge Müdürlüğünce yapılan
incelemede, ISO belgesinin geçerli/uygun olmadığının tespiti
durumunda uygulanacak süre belirlenmiş ve belirlenen sürede
belgelerin ibraz edilmemesi durumunda askıya alma uygulanacağı
hükmü eklenmiştir.
(22) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri
ve/veya grup ihracatçısı statüsünde olan firmaların Yönetmelik
kapsamındaki hak ve yetkilerden faydalanabilmeleri için ihracatını
yaptıkları firmaların bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
(23) YYS-I ve YYS-II statüleri için gerekli belgeler belirlenmiştir.

MADDE
12

Madde yeniden düzenlenmiştir.
• Başvurunun ön incelemesi aşamasında, ISO belgelerinin yeniden
düzenlenmesinin gerektiği durumda yapılması gereken işlemler
düzenlenmiştir.
• Eksiklerin tamamlanması için başvuru sahibine verilen süre 30 iş
gününden 45 iş gününe uzatılmıştır.
• Başvurunun ön incelemesi aşamasında, başvuru sahibi tarafından
yeni tesis bildiriminde bulunulması halinde ISO belgelerinin
ibrazına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

MADDE
13

(2) Yerinde incelemenin gerçekleştirilmesi için verilen süre 30 iş
gününden 90 iş gününe uzatılmıştır.
(11) Başvurunun yerinde incelemesi aşamasında, başvuru sahibi
tarafından yeni tesis bildiriminde bulunulması halinde ISO
belgelerinin ibrazına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

MADDE
14

(2)
ISO
belgelerindeki
eksikliklerin
süresi
içinde
tamamlanamaması durumunda başvurunun reddedileceğine dair
hüküm eklenmiştir.

Yönetmelik Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar
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MADDE (8) Tüm tesisleri kapsayacak şekilde ISO belgesinin ibraz
edilmemesi durumunda sertifika düzenlenmeyeceğine ilişkin fıkra
15
eklenmiştir.

MADDE
18

(1), (2), (3) ve (4) Sertifika kapsamı yetkilerde değişiklik yapılması
talebinde bulunulması durumunda soru formunun da ibrazı
gerektiği için ekleme yapılmıştır.
(12) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri
ve/veya grup ihracatçısı statüsünde olan firmaların ihracatını
yapacakları yeni firmaları bildirmelerine ilişkin düzenleme
yapılmıştır.

MADDE
18/A

Madde başlığı, madde içeriğiyle uyumlu olması amacıyla
değiştirilmiştir. Tüm maddenin anlatımı aşağıdaki hususları
içerecek şekilde güncellenmiştir.
• Firmanın yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde on ve
fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde
temsil yetkisini haiz çalışanlarında değişiklik olması durumunda,
adli sicil belgelerinin ibrazı için ek süre tanınmıştır.
• Yeni tesis eklenmesi/tesislerin fiziki yapısında değişiklik
yapılması kapsamında uyulması gereken 5 günlük bildirim
süresinin nereden başlayacağı netleştirilmiştir.
• ISO sertifikalarının yeni tesis bildiriminden itibaren 6 aylık süre
içinde ibraz edilebilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
• Yeni bildirilen tesislerde ISO sertifikası zorunluluğuna istisna
getirilmiştir. (Güncelleme dönemine 6 aydan kısa süre kalmış
olması veya tesisin 6 aydan kısa süreliğine kiralanmış olması)
• Yeni tesis eklenmesi/tesislerin fiziki yapısında değişiklik
yapılması
kapsamında
uygulanacak
inceleme
usulleri
netleştirilmiştir. Söz konusu incelemede soru formu ve yerinde
inceleme ve değerlendirme formu yerine kullanılacak daha basit
formlar oluşturulmuştur. Genel Müdürlükçe yapılan inceleme
kaldırılmıştır. İncelenecek tesisisin bulunduğu yere en yakın
gümrük müdürlüğünün farklı bir Bölge Müdürlüğüne bağlı olması
durumunda uygulanacak usuller düzenlenmiştir.

MADDE Götürü teminatın askıya alınması ve geri alınması kapsamında,
42 ve 43 “vergiler tutarının yüzde yirmi fazlasıyla teminata bağlanması”
hükmü “vergiler
değiştirilmiştir.

tutarında

teminata

Yönetmelik Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar
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EŞYANIN KIYMETİNE BAKILMAKSIZIN FATURA
BEYANI / EUR.MED DÜZENLEYEBİLME
MADDE
55

(8) Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED
fatura beyanı düzenleyebilme izninde aranan “en az 50 adet EUR.1,
EUR.MED Dolaşım Belgesi veya toplam kıymeti 6000 Euro’yu
geçen menşeli ürünler için fatura beyanı veya EUR.MED fatura
beyanı kapsamı işlem yapma” koşulunun her yıl karşılanmadığı
durumda sertifikanın askıya alınmasına ilişkin düzenleme
yapılmıştır.

Yönetmelik Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar
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İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME
MADDE
57

(7) ve (8) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahiplerine, kapsamlı
teminat sahibi olmaları veya kapsamlı teminattan vazgeçme
izinlerinin bulunması şartıyla izinli gönderici yetkisi tanınmasına
ilişkin fıkra eklenmiştir.
(9) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahipleri tarafından izinli
gönderici yetkisi kullanarak TIR Karnesi kapsamında yapılacak
işlemlere ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi için yetki maddesi
eklenmiştir.

MADDE
58

Bu madde ile;
• İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında, izin sahibinin
eşyasının herhangi bir taşımacı aracılığıyla taşınabilmesi yönünde
düzenleme yapılmıştır.
• İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyası dışında eşya
taşınacağı durumda izinli göndericiye ilişkin maddeler kapsamında
işlem yapılacağı hükme bağlanmıştır.
• İhracatta yerinde gümrükleme kapsamda yapılacak taşımalarda,
taşımacı izinli gönderici ise rejim hak sahibi olan ve mühürleme
yapanın izinli gönderici olacağı, taşımacı izinli gönderici değil ise
rejim hak sahibi olan ve mühürleme yapanın izinli gönderici yetkisi
olan ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi olacağı
düzenlenmiştir.

MADDE İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın herhangi bir
taşımacı tarafından taşınabilmesi yönünde düzenleme yapıldığı
61
için bu madde kaldırılmıştır.

MADDE
64

Ayniyet tespitine ilişkin mevcut uygulamayla çelişen bir hüküm
olduğu için kaldırılmıştır.

MADDE
66

(1) d) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın
herhangi bir taşımacı tarafından taşınabilmesi yönünde düzenleme
yapıldığı için kaldırılmıştır.

Yönetmelik Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar
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MADDE
67

(6) 58 inci maddede yapılan değişiklikler doğrultusunda
“yükleme” ibaresi kaldırılmıştır.
(12) Transit mevzuatı uyarınca yapılacak işlemlerde karışıklık
yaratmamak amacıyla ifade düzeltilmiştir.
(14) ç) 3) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılan
işlemlerde beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulmamasına
ilişkin düzenleme ile bağlantılı olarak ifade silinmiştir.
(15) İzinli gönderici tesisinden yapılacak işlemler için izinli
gönderici maddeleri kapsamında işlem yapılacağı açık olduğu için
fıkra kaldırılmıştır.
(16) İhracından vazgeçilen eşyanın, bulunduğu tesisten çıkışının,
bulunması
halinde
transit
beyanı
iptal
edilmeden
gerçekleştirilemeyeceğine dair ifade eklenmiştir.

MADDE
74

(1) a) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın
herhangi bir taşımacı tarafından taşınabilmesi yönünde düzenleme
yapıldığı için ilgili atıf kaldırılmıştır.
c) ve d) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın
herhangi bir taşımacı tarafından taşınabilmesi yönünde düzenleme
yapıldığı için ilgili atıf kaldırılmıştır.
f) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında belge kontrolü
kaldırıldığı için ifade düzeltilmiştir.

Yönetmelik Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar
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İZİNLİ GÖNDERİCİ

MADDE
76

(4) İzinli gönderici kapsamında yapılacak taşımaların, taşıma
belgesinin izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından verilmesi ve
parsiyel hükümleri saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir taşıyıcı
aracılığıyla yapılabileceği hükmü eklenmiştir.

MADDE
77

Bu madde ile;
• Sadece ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının
taşındığı durumda ihracatta yerinde gümrüklemeye ilişkin
maddeler kapsamında işlem yapılacağı hükme bağlanmıştır.
• İzinli gönderici kapsamında eşyası taşınan ihracatçının sertifika
sahibi olmasının zorunlu olmadığı netleştirilmiştir.
• Parsiyel taşımacılıkta izinli gönderici/ihracatta yerinde
gümrükleme tesisinden önce ya da sonra gümrük idaresinden eşya
alınabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

MADDE İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılabilecek araçlar ve
diğer taşıyıcılara ilişkin şartlar kaldırılmıştır. Bu maddedeki şartlar
80
yalnızca parsiyel kapsamında aranmak üzere 91 inci maddeye
taşınmış, 76 ncı maddenin dördüncü fıkrası eklenmiştir.

MADDE
83

Ayniyet tespitine ilişkin mevcut uygulamayla çelişen bir hüküm
olduğu için kaldırılmıştır.

MADDE
84

(2) ve (4) İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlemi yapılacak
eşyanın tesiste bulunduğu yerlerin belirlenmiş olması ve eşyanın
ihraç edilmeye hazır olduğuna ilişkin bildirimde bu yerlere ilişkin
de bilgi verilmesi konusunda hüküm eklenmiştir.
(18) İhracından vazgeçilen eşyanın, bulunduğu tesisten çıkışının,
bulunması
halinde
transit
beyanı
iptal
edilmeden
gerçekleştirilemeyeceğine dair ifade eklenmiştir.

Yönetmelik Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar
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MADDE
91

Bu madde ile;
• İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılabilecek araçlar ve
diğer taşıyıcılara ilişkin şartlar yalnızca parsiyel işlemler
kapsamında aranmak üzere bu maddeye taşınmıştır.
• İzinli gönderici parsiyel taşıma yöntemleri netleştirilmiştir.
• İşlem yapılacak tesislere gümrük idareleri eklenmiştir.
• İzinli gönderici tesislerinde araç değişimi yapılabilmesine ilişkin
yöntem geliştirilmiştir.
• Ayrıntıları alt mevzuat ile düzenlemek için yetki maddesi
eklenmiştir.

Yönetmelik Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar
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İZİNLİ ALICI
MADDE
96

(1) İzinli alıcı tanımı değiştirilmiş olup “121 inci maddenin beşinci
fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla” ibaresi eklenerek ithalatta
yerinde gümrükleme izni sahiplerine, izinli alıcı yetkisi
verilmesinde aranan koşullar saklı tutulmuştur.
Ayrıca, ithalatta yerinde gümrükleme tesislerinde yapılacak
işlemler ithalatta yerinde gümrükleme hükümlerine göre
yapılacağından, “ithalatta yerinde gümrükleme izin sahibinin
tesislerinden” ibaresi tanımdan çıkarılmıştır.

MADDE
97

(1) İzinli alıcı tarafından sadece YYS-I statüsüne sahip kişilerin
eşyasının taşınacağına ilişkin hüküm eklenmiştir.
(2) Eşyanın izinli alıcı tesisine yurtdışından herhangi bir taşımacı
ile getirilebileceği düzenlenmiştir.
(3) İzinli alıcı tesisinde transit işlemleri gerçekleştirilen eşyanın
ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi için hangi tesislere sevk
edilebileceği düzenlenmiştir. (İzinli alıcıya ait başka tesis +
İthalatta yerinde gümrükleme tesisi + antrepo + Bakanlıkça
belirlenecek gümrük idareleri)
(4) İzinli alıcı tesisinin geçici depolama yeri gibi kullanılacak
olmasından kaynaklanan sorumluluk açıkça yansıtılmıştır.
(5) İzinli alıcı işlemleri kapsamında başka bir tesise sevk işleminin
yapılması için izinli gönderici yetkisinin kullanılacağı
düzenlenmiştir.

MADDE
98

(1) İzinli alıcı için gereken teminata ilişkin teminat mektubu örneği
eklenmiştir.

MADDE
101

İzinli alıcı yetkisi kapsamında kullanılabilecek araçlar ve diğer
taşıyıcılara ilişkin şartlar kaldırılmıştır. Bu maddedeki şartların
yalnızca parsiyel taşıma kapsamında aranmasını sağlamak üzere 9
uncu maddenin üçüncü fıkrasına, 91 inci maddeye atıf yapan ifade
eklenmiştir.

MADDE
102

Başlık sadeleştirilmiştir.
(1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılamayacak eşya
kapsamında “yapılamayacak işlemler” netleştirilmiştir.
Yönetmelik Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar
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MADDE
103

(1) Ayniyet tespitine ilişkin mevcut uygulamayla çelişen bir hüküm
olduğu için kaldırılmıştır.

MADDE
104

(1) İzinli alıcı tesislerinde gerçekleştirilen işlemlerde
beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulmamasına ilişkin
düzenleme yapılmıştır.

MADDE
106

(8) Mevcut güvenli depolama alanı ya da park alanının fiziki
yapısında değişiklik yapılmak istenilmesi durumunda bölge
müdürlüğüne başvuruda bulunulması için ifade eklenmiştir.

MADDE
110

(1) ve (2) “Eşya Türkiye Gümrük Bölgesine girişte gümrük ve diğer
mevzuattan kaynaklı kontroller ve işlemler” genel esaslar
kapsamında yapıldığından, Yönetmelikte düzenlenmesine gerek
olmadığı düşünülerek çıkarılmıştır.
Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın taşındığı taşıma
aracında birden fazla transit beyanı kapsamı eşya bulunması
halinde tüm transit beyanlarının izinli alıcı tesisinde
sonlandırılmasına ilişkin hüküm eklenmiştir. Farklı gümrük
müdürlüğü varışlı transit beyannamesi varsa, bu taşımaya ilişkin
transit/ithalat işlemlerinin bu tesiste yapılmayacağı belirtilmiştir.
(3) Eşyanın izinli alıcı tesisinden sonra ithalat işlemleri için farklı
bir tesise götürülmesi talebinin varış bildirimi ile birlikte yapılması
yönünde düzenleme yapılmıştır.
(5) Gümrük tarafından tesise gidilerek kontrol yapılacağı durumda
uygulanan süre ve işlemler detaylandırılmıştır.
(6) Eşyanın ithalat işlemlerinin başka bir tesiste gerçekleştirilecek
olması durumunda yapılacaklara ilişkin ifade eklenmiştir.

MADDE
111

(3) Gümrük görevlisi tarafından tesise gidilerek kontrol yapılacağı
durumda uygulanan süre ve işlemler detaylandırılmıştır.
Gümrük görevlisinin tesise gelmediği durumda işlemlerin devam
ettirileceğine dair hüküm eklenmiştir.
(8) Transit rejimine ilişkin işlemlerin, transit mevzuatı uyarınca
yapılması öngörüldüğünden madde sadeleştirilmiştir.
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MADDE
112

(4) Gümrük görevlisi tarafından tesise gidilerek kontrol yapılacağı
durumda uygulanan süre ve işlemler detaylandırılmıştır.
Gümrük görevlisinin tesise gelmediği durumda işlemlerin devam
ettirileceğine dair hüküm eklenmiştir.

MADDE
113

(3) Gümrük görevlisi tarafından tesise gidilerek kontrol yapılacağı
durumda uygulanan süre ve işlemler detaylandırılmıştır.
Gümrük görevlisinin tesise gelmediği durumda işlemlerin devam
ettirileceğine dair hüküm eklenmiştir.

MADDE
115

(2), (3) ve (4) İzinli alıcı tesislerinde gerçekleştirilen işlemlerde
beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulmamasına ilişkin
düzenleme yapılmıştır.
(6) Gümrük görevlisi tarafından tesise gidilerek kontrol yapılacağı
durumda, memurun transit işlemlerini de yapması yönünde
düzenleme yapılmıştır.
(8) İzinli alıcının sertifika sahibine ait olmayan eşyayı da
taşıyabileceği sonucunun doğmasına neden olan çelişkili ifade
silinmiştir.

MADDE
116

(3) Gümrük görevlisi tarafından tesise gidilerek kontrol yapılacağı
durumda uygulanan süre ve işlemler detaylandırılmıştır.
Gümrük görevlisinin tesise gelmediği durumda işlemlerin devam
ettirileceğine dair hüküm eklenmiştir.

MADDE
117

Bu madde ile;
• İzinli alıcı parsiyel taşıma kapsamına gümrük idareleri de
alınmıştır.
• Farklı durumlarda beyan verme ve mühürleme işlemlerinin
kimler tarafından yapılacağı belirlenmiş, yapılacak işlemler
netleştirilmiştir.
• Eşyanın ilk olarak doğrudan izinli alıcı tesisine getirileceği
düzenlenmiştir.
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İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME
MADDE
121

Bu madde ile;
• İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapabilmek
için YYS-I statüsüne sahip olma şartı eklenmiştir.
• İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında aranan ihracat
performansında, dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret
şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapılan ihracatın da
sayılması için düzenleme yapılmıştır.
• Grup ithalatçılarının, aynı gruba mensup imalatçının
yetkilendirilmiş tesisinde ithalatta yerinde gümrükleme
yapabilmesi sağlanmıştır. Bu kolaylıktan yararlanmak için, ithal
edilecek eşyanın grup imalatçısına ait olduğunu gösterir yeminli
mali müşavir raporunun ibrazının gerektiği düzenlenmiştir.
• İthalatta yerinde gümrükleme izni sahiplerine, kendi eşyalarının
transit işlemlerini sonlandırmak üzere izinli alıcı yetkisi verilmiştir.

MADDE
122

Bu madde ile;
• İthalat yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılacak
işlemlerde, taşıyıcının izinli alıcı olması şartı kaldırılmıştır.
• Birden fazla alıcının olduğu taşımalarda ithalatta yerinde
gümrükleme yapılamayacağı düzenlenmiştir.

MADDE
123

(1) İthalatta yerinde gümrükleme izni için gereken teminata ilişkin
teminat mektubu örneği eklenmiştir.
(8) Bir milyon avrodan az olmamak üzere, iki milyon avroluk
götürü teminattan daha düşük bir teminat tutarının kabul
edilebileceği durumların belirlenebilmesi için yetki maddesi
eklenmiştir.

MADDE
126

(1) d) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında, izin
sahibinin iştigal alanı dışındaki eşyanın ithal edilemeyeceği bu
maddeye de eklenmiştir.

MADDE
127

(1) Ayniyet tespitine ilişkin mevcut uygulamayla çelişen bir hüküm
olduğu için kaldırılmıştır.
Yönetmelik Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar
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MADDE
130

(8) Mevcut güvenli depolama alanı ya da park alanının fiziki
yapısında değişiklik yapılmak istenilmesi durumunda bölge
müdürlüğüne başvuruda bulunulması için ifade eklenmiştir.
(10), (11) ve (12) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında
işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş tesisin içinde bulunan C tipi
antrepoların, inceleme yapılmaksızın, firmanın başvurusuyla
güvenli depo alanı sayılması yönünde düzenleme yapılmıştır.

MADDE
133

Bu madde ile;
• Anlatım sadeleştirilmiştir.
• Eşya tesise sevk edilmeden önce yapılan kontroller ve işlemler,
gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında
yapıldığından, Yönetmelikte düzenlenmesine gerek olmadığı
düşünülerek çıkarılmıştır.
• Varış bildirimi, kontrol sonucu gibi bildirimlerin ithalatta yerinde
gümrükleme izni sahibi tarafından yapılacağı belirlenmiştir.

MADDE
134

Bu madde ile;
(1) Mühür kırma işleminin ithalatta yerinde gümrükleme izni
sahibi tarafından yapılacağı belirlenmiştir.
(3) Gümrük görevlisinin gelmediği durumda işlemlerin devam
ettirileceğine dair hüküm eklenmiştir.
(5) Eşyanın güvenli depolama yerine alınması sırasında yapılacak
kontrollerin izinli alıcı yerine ithalatta yerinde gümrükleme izni
sahibi tarafından yapılacağı düzenlenmiştir.
(8) Transit işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin işlemlerin
ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından yapılacağı
belirlenmiştir.

MADDE
135

(1) Eşyanın güvenli park alanına alınması sırasında yapılacak
kontrollerin izinli alıcı yerine ithalatta yerinde gümrükleme izni
sahibi tarafından yapılacağı düzenlenmiştir.
(2) Mühür kırma işleminin ithalatta yerinde gümrükleme izni
sahibi tarafından yapılacağı belirlenmiştir.
(4) Gümrük görevlisinin gelmediği durumda işlemlerin devam
ettirileceğine dair hüküm eklenmiştir.
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MADDE
136

(1) a) Eşyanın taşıma aracından boşaltılması işleminin izinli alıcı
yerine ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından
yapılacağı düzenlenmiştir.
b) Konteynerin taşıma aracından indirilmesi işleminin izinli alıcı
yerine ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından
yapılacağı düzenlenmiştir.
(3) Gümrük görevlisinin gelmediği durumda işlemlerin devam
ettirileceğine dair hüküm eklenmiştir.

MADDE
138

(4) ve (5) İzinli alıcı ifadeleri silinmiştir.
(6) Muayene ile görevli memurun kontrol için tesise gitmesi
durumunda, transit işlemlerinin de memur tarafından
tamamlanmasına ilişkin hüküm eklenmiştir.

MADDE
139

Madde başlığında, transit işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin
ifade transit mevzuatı ile uyumlu olması amacıyla düzeltilmiştir.
(1) Transit beyanı ile gümrük beyannamesi bilgilerinin
karşılaştırılması işleminin izinli alıcı yerine ithalatta yerinde
gümrükleme izni sahibi tarafından yapılacağı düzenlenmiştir.
(2) ve (3) Transit mevzuatı uyarınca yapılacak işlemlerde karışıklık
yaratmamak için kullanılan ifade düzeltilmiştir.
(4) Transit rejimine ilişkin işlemlerin, transit mevzuatı uyarınca
yapılması öngörüldüğünden çıkarılmıştır.

MADDE
140

(1) e) İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin
sorumluluklarına; eşyanın mali sorumluluğunun ithalatta yerinde
gümrükleme izni sahibinde olduğu, bu sorumluluğun gümrük
vergisi ve cezaların ödenmesini de kapsadığı ve Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılabileceğine
ilişkin hüküm eklenmiştir.

MADDE
145 ve
146

YYS-I ve YYS-II statüsü sahiplerinin daha az muayene ve belge
kontrolüne tabi tutulacağına dair hüküm eklenmiştir.

MADDE
147

Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya
grup ihracatçısı statüsünde olan firmaların, bildirdikleri firmalar
dışındaki firmaların ihracatlarını yapmaları halinde yeşil hattan
yararlanma haklarının askıya alınmasına ilişkin düzenleme
yapılmıştır.
Yönetmelik Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar
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SINIRLARDAN ÖNCELİKLİ GEÇİŞ HAKKI
MADDE
151

(1) Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı uygulamasından
yararlanmak için izinli gönderici yetkisi sahibi olma koşulu
düzenlenmiştir.

YYS YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE
153

(5) ve (6) İzleme dönemi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır.
(9) Firmanın yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde on ve
fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde
temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında dava açılması durumunda
bölge müdürlüğüne bildirim yapılması zorunluluğu getirilmiştir.
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YAPTIRIMLAR
MADDE
154

Sertifikanın askıya alınmasına ilişkin madde yeniden
düzenlenmiştir.
• Dördüncü fıkrada yer alan “inandırıcı” ifadesi çıkarılmıştır.
• Kaybedilen koşulların tekrar sağlandığının anlaşılması halinde
askıya alma işleminin sonlandırılmasına ilişkin hüküm eklenmiştir.
• “Transit işlemlerinde rejim hak sahibi olan sertifika sahibinin
bilgisi dışında” ifadesi eklenmiş, sorumluluk rejim hak sahibi olan
sertifika sahipleriyle sınırlanmıştır. Yasak eşya ticareti ya da
göçmen kaçakçılığı suçundan dava açılan kişilerden firmanın
yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde on ve fazlasına sahip
gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini
haiz çalışanları, kapsam dışına çıkarılmış, sadece araç sürücüsü
hakkında dava açılması durumunda askıya alma işlemi yapılacağı
düzenlenmiştir.
• Firmanın yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde on ve
fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde
temsil yetkisini haiz çalışanlarının, dava süreci sonlanmadan
işlerine son verilmesi/ortaklıktan çıkarılması ve durumun gümrük
idaresine bildirilmesi durumunda uygulanacak askıya alma süresi
belirlenmiştir. (Bildirimden itibaren 10 gün askı uygulanır.)
• Gümrük idaresi dava sürecini öğrenmeden önce durumun firma
tarafından gümrük idaresine bildirilmiş olması ve işe son
verme/ortaklıktan
çıkarma
yapılmamış
olması
halinde
uygulanacak askıya alma süresi belirlenmiştir. (Beraatla
sonuçlanıncaya kadar askı uygulanır.) Bu kapsamda askıya alma
başladıktan sonra işe son verme/ortaklıktan çıkarma işlemi
yapıldığı durumda uygulanacak askıya alma süresi belirlenmiştir.
(Bildirimden 30 gün sonra askı sonlandırılır.)
• Dava sürecinin gümrük idaresi tarafından öğrenildiği durumda
uygulanacak askıya alma süresi belirlenmiştir. (Beraatla
sonuçlanıncaya kadar askı uygulanır.)
• Dava sürecinin gümrük idaresi tarafından öğrenildiği durumda,
firmanın işe son verme/ortaklıktan çıkarma işlemi yapması
halinde uygulanacak askıya alma süresi belirlenmiştir.
(Bildirimden 1 yıl sonra askı sonlandırılır.)
• Beraat halinde, askının derhal sonlandırılacağına dair hüküm
eklenmiştir.
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• Dış ticaret temsilcileri hakkında kesinleşmiş yargı kararı
verilmesi durumunda askıya almanın devam edeceği
düzenlenmiştir. Söz konusu yargı kararının tebliğinden itibaren 30
gün içinde temsil yetkisinin sonlandırılması ve durumun gümrük
idaresine bildirilmesi durumunda uygulanacak askıya alma süresi
belirlenmiştir. (Bildirimden 30 gün sonra askı sonlandırılır.) Temsil
yetkisinin belirtilen sürede sonlanmaması durumunda sertifikanın
geri alınacağı düzenlenmiştir.
• “Askıya alma süresince sertifika kapsamı tüm hak ve yetkiler de
askıya alınır.” hükmüne istisna getirilmiştir. Yasak eşya ticareti ya
da göçmen kaçakçılığı suçundan dava açılması durumunda izinli
gönderici ve izinli alıcı yetkilerinin askıya alınmaması sağlanmıştır.

MADDE
155

Sertifikanın geri alınmasına ilişkin madde yeniden düzenlenmiştir.
• Sertifikanın “koşullar yeniden sağlanıncaya kadar” geri
alınacağına dair ifadeler kaldırılmıştır.
• Firmanın yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde on ve
fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde
temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında açılan dava sürecinin
kesin olarak beraatla sonuçlanıncaya kadar sertifikanın geri
alınacağına dair hüküm kaldırılmıştır. Bunun yerine, firmanın
gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanının
temsil yetkisinin 155 inci maddenin on dokuzuncu fıkrası ile
düzenlenen 30 günlük sürede sona erdirilmemesi durumunda geri
alma işlemi uygulanacağına ilişkin fıkra eklenmiştir.
• Beşinci ve altıncı fıkralarda yer alan düzenlemeler askıya alma
maddesine taşınmıştır.

MADDE
156

(4) Firmanın yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin yüzde on ve
fazlasına sahip gerçek kişiler hakkında kesinleşmiş yargı kararının
bulunması durumunda sertifikanın iptal edileceğine dair
düzenlemeye istisna getirilmiştir. Yargı kararının verilmesinden
önce yönetim kurulu üyeliğinin/sermayedarlık ilişkisinin sona
erdirilmesi durumunda iptal uygulanmayacağı düzenlenmiştir.
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FAALİYET RAPORU
MADDE
158

Bu madde ile;
• Faaliyet raporu incelemesinin, cari işlemleri gerçekleştirenden
farklı kişiler tarafından yapılması gerektiği düzenlenmiştir.
• Firma tarafından yapılacak incelemede beyannamelerin yüzde
yirmisi yerine yüzde beşinin inceleneceği düzenlenmiştir.
• En az elli adet beyanın incelenmesi gerektiği hükmü eklenmiştir.
• Kamu kurumlarına faaliyet raporu düzenlenmesi ile ilgili
muafiyet tanınmıştır.
• Faaliyet raporlarının Bölge Müdürlüğüne ibraz zorunluluğu
kaldırılmıştır.

ÖN İZLEME
MADDE Madde yeniden düzenlenmiş ve Yetkilendirilmiş Yükümlülerin
İzlenmesine ilişkin Tebliğ ile düzenlenen hükümler bu maddeye
159
taşınmıştır.

MADDE
160

• Madde başlığında ve madde içeriğinde geriye dönük kontrole
ilişkin ifadeler silinmiştir.
• İzleme sürecinin 3 yerine 5 yılda bir gerçekleştirilmesine ilişkin
düzenleme yapılmıştır.
• Faaliyet raporunun Bölge Müdürlüğüne ibraz zorunluluğu
kaldırılmıştır.

MADDE
160/A

Sertifika sahibi firmaların işlemlerinin sonradan kontrole tabi
tutulacağına ilişkin madde eklenmiştir.
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DİĞER HÜKÜMLER
MADDE
161

(5) Sertifika başvurularının elektronik ortamda kabulüne ilişkin
yetki maddesi eklenmiştir.

MADDE
161/A

(1) Kıymet hesaplamasına ilişkin bir hüküm olduğundan; “Gümrük
vergisi”, “ithalat vergileri” olarak düzeltilmiştir.

MADDE
161/B

(1) e) İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin
sorumluluklarına; eşyanın mali sorumluluğunun ithalatta yerinde
gümrükleme izni sahibinde olduğu, bu sorumluluğun gümrük
vergisi ve cezaların ödenmesini de kapsadığı ve Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılabileceğine
ilişkin hüküm eklenmiştir.
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GEÇİŞ HÜKÜMLERİ
GEÇİCİ
MADDE
2

(1) Yürürlükten önce yapılmış ve henüz sonuçlandırılmamış
başvuruların,
önceki
yönetmelik
hükümlerine
göre
sonuçlandırılacağı düzenlenmiştir.
(2) Yaptırım hükümlerinin, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden
önce alınmış sertifikaları da kapsayacağı düzenlenmiştir.
(3) “Sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler”
ifadesinin, “sermayesinin yüzde on ve fazlasına sahip gerçek
kişiler” olacak şekilde netleştirilmesi ve Türk Ceza Kanunu
kapsamı suçlara “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
suçlarından ve bilişim alanında suçlar” ın eklenmesine ilişkin
değişikliklerinin gerçekleştirilecek ilk ön izlemede dikkate
alınacağı belirlenmiştir.
(4) Yönetmelikte yer alan yükümlülüklere, yürürlük tarihinden
önce sertifikalandırılmış firmalarca da uyulacağına ilişkin hüküm
eklenmiştir.
(5) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ithalatta yerinde
gümrükleme iznine sahip firmalara, ek bir başvuru
gerektirmeksizin YYS-I statüsü tanınmasına ilişkin hüküm
eklenmiştir.

GEÇİCİ
MADDE
4

(1) Geçici sınırlama koşullarının geçerli olacağı süre uzatılmıştır.

GEÇİCİ
MADDE
5

(1) 31/12/2016 tarihinden önce sertifika almış firmaların bir
sonraki izlemelerinin 2024 yılında ve bu yıldan sonraki her 5 yılda
bir yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
(2) Sertifika sahibi firmanın faaliyet raporu düzenlemesine 2 aydan
kısa bir süre kalmış olması durumunda, değişiklikten önceki
yönetmelik hükümler göre faaliyet raporu hazırlanabileceği
düzenlenmiştir.
(3) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 5 yıldan az
süredir sertifika sahibi olan firmalar için yapılacak yerinde izleme
faaliyetinin, beş yıllık sürenin doldurulmasını müteakip bir kez ve
devamında sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her beş yılda
bir gerçekleştirileceği belirlenmiştir. Yapılan değişiklikle, 3 yıl olan
yerinde izleme dönemleri 5 yıla çıkarılmıştır.
Yönetmelik Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar
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