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GÜMRÜK SİRKÜLERİ     Tarih: 18/02/2014 
Sayı: 2014/3       Ref: 6/3 
 
 
 
 
 
KONU: 3 SERİ NUMARALI (GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA  
             İŞLEME) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK  
             YAPILMIŞTIR 
 
 

 
12/02/2014 tarihli ve 28911 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri 

Numaralı (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) Gümrük Genel Tebliği ile 05/12/2009 tarihli ve 
27423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri Numaralı (Gümrük Kontrolü Altında 
İşleme) Gümrük Genel Tebliği’nin,   

 
 2’nci maddesinin 1’inci fıkrasında, 
 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında,  
 
değişiklik yapılmış, aynı tebliğin “Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzinleri 

Vermeye Yetkili Gümrük Müdürlükleri Listesi”ni içeren eki yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
Yapılan değişikler 12/02/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Değişiklik yapan 

tebliğ bu sirkülerin ekinde yer almaktadır. 
 
3 Numaralı (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) Gümrük Genel Tebliği’nin,  

değişiklik yapılan fıkralarının değişiklikten önceki ve sonraki hali aşağıdaki tabloda 
gösterilmektedir: 

 
Madde Değişiklikten Önce  Değişiklikten Sonra  
 
2/1 

Gümrük kontrolü altında işleme rejimi 
izin başvurusu  Gümrük 
Yönetmeliği’nin 55 no.lu ekinde yer 
alan form ile bu Tebliğin ekinde yer 
alan gümrük müdürlüklerine yapılır. 

Gümrük kontrolü altında işleme rejimi 
izin başvurusu Gümrük Yönetmeliği’nin 
ek-55’inde yer alan form ile gümrük 
müdürlüğüne yapılır. 

 
5/2 

Rejime ilişkin gümrük beyannamesi izni 
veren gümrük müdürlüğüne verilir. 
Ancak, işlem görmüş ürünlerin serbest 
dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına 
ilişkin beyanname yetkili başka bir 
gümrük müdürlüğüne de verilebilir. 

İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma 
giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin 
beyanname, izni veren gümrük 
idaresinden başka bir gümrük 
müdürlüğüne de verilebilir. 

 
Bu değişikliklerle, gümrük kontrolü altında işleme rejim izni başvurusunun 

bütün gümrük müdürlüklerine yapılabilmesi,  belirtilen rejim altında elde edilen ürünün  
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serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyannamenin ise bütün gümrük 
müdürlüklerine verilebilmesi mümkün hale gelmiştir.    

 
Saygılarımızla,  

                                                                                             

                                                                                               DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  
                                                                                        MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş 

 

 

 

EK: 6 Seri Numaralı (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) Gümrük Genel Tebliği  

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak 

işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanımıza yazabilirsiniz.  

 

Cahit YERCİ  

YMM  
Mazars/Denge, Kalite Kontrol, Ortak  
cyerci@mazarsdenge.com.tr 
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EK:  
 

12 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28911 

TEBLİĞ 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME) 

(SERİ NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME) 

(SERİ NO: 6) 

MADDE 1 – 5/12/2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük 

Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi izin başvurusu Gümrük Yönetmeliğinin ek-55’inde yer alan form 

ile gümrük müdürlüğüne yapılır.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanname, izni veren 

gümrük idaresinden başka bir gümrük müdürlüğüne de verilebilir.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek’i yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


