
 
 

 

 
 
GÜMRÜK SİRKÜLERİ                                           Tarih: 07/07/2014           
Sayı: 2014/32                                                             Ref:    6/32 
  
 
Konu: 100 SERİ NUMARALI (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) GÜMRÜK 

GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR   
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 113) TEBLİĞ 
YAYIMLANMIŞTIR 

 
05/07/2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmi Gazete’de (13/11/2012 tarihli ve 

28466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan) 100 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) 
Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik yapılmasına Dair 113 Seri Numaralı (Gümrük 
İşlemleri) Tebliği yayımlanmıştır (Ek 1).  

 
Yapılan değişiklik ile 100 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel 

Tebliği’nin 3’üncü maddesine aşağıdaki ifadeleri içeren 6’ncı fıkra eklenmiştir.  
 
“Sadece petrol arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere 30/05/2013 tarihli ve 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 13’üncü maddesi çerçevesinde ithal edilecek olan bu 
Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği gümrük müdürlüğünden 
yapılır.” 

 
100 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği solvent ve bazı 

petrol ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük 
müdürlüklerini belirlemektedir. Bu tebliğe göre, aynı tebliğ ekinde Gümrük Tarife İstatistik 
Pozisyonu ve tanımı yer alan  solvent ve petrol ürünleri cinsinden eşyanın serbest dolaşıma 
giriş işlemleri  sadece Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Körfez 
Petrokimya Gümrük Müdürlüğü'nden yapılır. Genel kural budur. Ancak bu genel kurala 100 
Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği’nin 3’üncü maddesinde istisnalar da 
getirilmiştir.   

 
Bu istisnai uygulamalar aşağıda belirtilmektedir: 
 
1. Sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirdikleri 100 Seri Numaralı (Gümrük 

İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği kapsamı eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük 
işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yaptırılabilir: 
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2. 100 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği kapsamı 
ürünlerin aynı zamanda gıda sanayiinde kullanılacak olan ürünlerden olması durumunda ithal 
işlemlerinin, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılması gerekmektedir. 
 

 

 
 

3. 100 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği kapsamında  
yer alan, ancak miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arzetmeyen 25 kg/25 litre'ye 
(25 kg/25 litre dahil) kadar olan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili (A sınıfı) 
gümrük idarelerinden yapılabilir. 

 
4. Soğuk zincir uygulaması ile gelen, +2/+8 derecelerinde saklanması gereken 

tüp bebek merkezlerinde kullanılan solüsyonlarla birlikte ithal edilen ve tüp bebek 
laboratuvarında solüsyonlarla beraber kullanılan embriyo kültür ortamlarında kullanılmak 
üzere hazırlanmış özel yağların serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili (A sınıfı) gümrük 
idarelerinden yapılabilir. 

 

5. Bu sirkülerin konusunu oluşturan (05/07/2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan) 113 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Tebliği ile 100 Seri Numaralı 
(Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği’nin 3’üncü maddesine eklenen 6’ncı fıkra, yeni bir  
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istisnai uygulama  getirmektedir. Eklenen bu fıkra ile,  sadece petrol arama faaliyetlerinde 
kullanılmak üzere (30/05/2013 tarihli ve 6491 sayılı) Türk Petrol Kanunu’nun 13’üncü 
maddesi çerçevesinde ithal edilecek olan solvent ve bazı petrol ürünlerinin serbest dolaşıma 
giriş işlemlerinin,  söz konusu eşyanın geldiği gümrük müdürlüğünden yapılmasına olanak 
tanınmaktadır.  

 
 

 

Saygılarımızla,  

                                                                                                       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

                                                                                                            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

Ek 1: 100 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik  

         Yapılmasına Dair   (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 113) Tebliğ.  

 
(*) 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  

Yeminli Mali Müşavir 

Kalite Kontrolden Sorumlu Ortak  

cyerci@mazarsdenge.com.tr 
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Ek 1: 

 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:100)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 113) 

MADDE 1 – 13/11/2012 tarihli ve 28466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük 

İşlemleri) (Seri No:100)’nin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(6) Sadece petrol arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 

13 üncü maddesi çerçevesinde ithal edilecek olan bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği 

gümrük müdürlüğünden yapılır.” 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 

 

 


