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GÜMRÜK  SİRKÜLERİ                                      İstanbul, 26.06.2013  

Sayı: 2013 / 8                          Ref: 6 / 8    

 

                                                   

Konu : 
 
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE BU 
DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA MÜKELLEFLERE GETİRİLEN EK GÜMRÜK 
KOLAYLIKLARI,  AVANTAJLAR VE SORUMLULUKLAR 
 
 

ÖZET  :    

 

- Gümrük antrepolarında Gümrük Yönetmeliği’nin 333. maddesi kapsamında eşya 

devrine,  

- Deniz ve hava taşıtlarına yakıt ve kumanya verilmesine,  

- Deniz ve hava taşıtlarına işletme ve donatım malzemesi verilmesine,   

- Götürü teminat sisteminde,  teminat alt limiti uygulaması / Ö.T.V. Kanunu’nun eki (I) 

sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşya için Onaylanmış Kişi Statüsü olan firmalara 

yönelik götürü teminat uygulamasında 5.000.000.- Avro’luk alt limit uygulamasına, 

- Suriye Vatandaşlarına yönelik geçici ithalat uygulamasına, 

 

Yönelik olarak Gümrük Yönetmeliği’nin çeşitli maddelerinde aşağıda değişiklikler 

yapılmıştır. 
 
Bilindiği üzere,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 12.06.2013 tarihli ve 28675 sayılı 
Resmi Gazete’ de yayınlanan “GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ile 07/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Söz 
konusu yönetmelik ile 12.06.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Gümrük 
İşlemlerinde yeni uygulamalar ve mükellef  (ihracatçı / ithalatçı) lehine  yeni kolaylıklar 
getirilmiştir.  Doğal olarak Gümrük Yönetmeliği değişikliği ithalat ve ihracatçılara da ek 
mükellefiyetler ve sorumlulukları da bünyesinde barındırmaktadır.  

 

1) Anılan Yönetmeliğin 1. maddesi çerçevesinde; Gümrük Yönetmeliği’nin 

“Antrepolardaki eşyanın başkasına devri” başlıklı 333 üncü maddesinin 1, 2 ve 3 üncü 

maddeleri değiştirilmiş olup ;  

Gümrük Yönetmeliği’nin 333/1. maddesinde de yer alan “Bunun için devreden ve 

devralan tarafından ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı dilekçe, taraflar arası devir sözleşmesi 

ve eşyaya ait gümrük vergileri ile para cezalarının devralan tarafından üstlenileceğine dair 

taahhütnamenin verilmesi gerekir.” İfadesi kaldırılmış ve bu konudaki süreç (Ayrı ayrı 

dilekçe ve devir sözleşmesi) mükellef lehine ortadan kaldırılarak devir işlemi 

basitleştirilmiştir.     

Gümrük Yönetmeliği’nin 333/1. maddesinde yer alan “Devir sözleşmesi“ ifadesi 

yürürlükten kaldırılmış ve bu konudaki sorumluluk da mükellef lehine basitleştirilmiştir.     
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Gümrük Yönetmeliği’nin 333/1. maddesinde yer alan; “Devralan tarafından yeni bir 

antrepo beyannamesi verilerek ve antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılarak 

devir işlemi tamamlanır. Bu durumda, eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer” 

ifadesi yürürlükten kaldırılmış ve devir sonrası zorunlu Antrepo Beyannamesi verilmesi 

uygulaması kaldırılmış ve 5 iş günü içinde eşyayı devralanın tarafından gümrükçe 

onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulabilmesi, bu mümkün olamıyor ise 

devre konu eşya için devralan tarafından yeni bir antrepo beyannamesi verilmesi 

şeklinde mükellef lehine yeni uygulama getirilmiştir.  

Konuya ilişkin karşılaştırmalı düzenleme ilerleyen sayfalarda yer almaktadır.  

2 ) Anılan Yönetmeliğin 2. ve 3.  maddesi çerçevesinde ; Gümrük 

Yönetmeliği’nin “Fiili İhracat” başlıklı 416 ncı  maddesinin 1 inci fıkrasına “c” bendi 

eklenerek fiili ihracat tarihi tanımı içine  “Dış seferde bulunan ya da dış sefere çıkacak 

olan deniz ve hava taşıtlarına 418 ve 476 ila 482 nci maddeler çerçevesinde yapılacak 

teslimlerde eşyanın teslim edildiği ….. tarih,"  ifadesi eklenmiştir. Bu düzenleme ile “Deniz 

ve hava taşıtlarına kumanya, yağ ve yakıt dışında yapılacak teslimler”, “Deniz ve hava 

taşıtlarına yakıt ve kumanya verilmesi” ve “Hava ve Deniz taşıtları için seferin devamı 

sayılabilecek haller”de bu tür ürünlerin ihracatının fiili ihracat kapsamına alınması sağlanmış 

olup, madde değişikliğinin amacının bu yönde işlem yapan firmalara ihracat rejiminin 

sağladığı kolaylıklardan yararlanma hakkının verilmesi olduğu düşünülmektedir.  

 

Diğer yandan Gümrük Yönetmeliği’nin 418 inci maddesi başlığıyla birlikte 

yürürlükten kaldırılarak,  “Deniz ve hava taşıtlarına kumanya, yağ ve yakıt dışında 

yapılacak teslimler” başlıklı yeni 418 inci maddesi Gümrük Yönetmeliği’ in 416. 

maddesine paralel hale getirilmiş ve “Gümrük Yönetmeliği’nin 76 ila 482 nci maddeler 

çerçevesinde teslim edilen yakıt, yağ ve kumanya dışında, dış seferde bulunan ya da dış sefere 

çıkacak olan deniz ve hava taşıtlarına serbest dolaşımda bulunan işletme ve donatım eşyası 

teslimi ihracat hükmündedir."”  düzenlemesi getirilmiş olup, işbu düzenlemenin de madde 

değişikliğinin amacının bu yönde işlem yapan firmalara ihracat rejiminin sağladığı 

kolaylıklardan yararlanma hakkının verilmesi olduğu düşünülmektedir.  

Konuya ilişkin karşılaştırmalı düzenleme ilerleyen sayfalarda yer almaktadır. 

İlgili yönetmelik maddelerinde atıfta bulunulan Gümrük Yönetmeliği’nin 418, 476 ve 

482 nci maddeleri de keza  ilerleyen sayfalarda yer almaktadır. 

 3 ) Anılan Yönetmeliğin 4. ve 7. maddesi çerçevesinde ; Gümrük 
Yönetmeliği’nin “Götürü Teminat Tutarı” başlıklı 494 üncü  maddesinin 1 inci fıkrasına 
“c” bendi eklenerek ; gümrük işlemleriyle ilgili olarak ilgili düzenlemesine göre 
verilmesi zorunlu olan götürü teminatlar için, Onaylanmış Kişiler (O.K.S. Belgesi olan 
mükellefler için) daha öncesinde bir alt limit yok iken, bu sefer bir alt limit uygulaması 
düzenlemesi yapılmış ve “Götürü teminat sisteminden yararlanmak için onaylanmış kişiler 
tarafından verilecek teminat tutarı, teminatın Ö.T.V. Kanunu’nun eki (I) sayılı listenin (A) 
cetvelinde yer alan eşyayı da kapsaması halinde 5.000.000 Avro ’dan az olamaz.”  Hükmü 
getirilmiş ve bu düzenlemeye paralel olarak Gümrük Yönetmeliği’ ne  “Ö.T.V.-I.A 
kapsamı götürü teminat” başlıklı bir geçici madde eklenmiş veGümrük Yönetmeliği’nin 
494 üncü maddesine paralel olarak, “494’üncü maddenin uygulanmasında, Ö.T.V. 
Kanunu’nun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşya için götürü teminat sisteminden 
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faydalanmakta olan ancak 5.000.000 Avro’dan az tutarda teminat vermiş olan onaylanmış 
kişilerin bu eşya için götürü teminat sisteminden faydalanmaya devam etmek istemeleri 
halinde, mevcut teminatlarını asgari 5.000.000 Avro tutarında yeni bir teminatla 
değiştirmeleri veya mevcut teminatlarını asgari 5.000.000 Avro’ya tamamlamaları gerekir.” 
hükmü getirilmiş olup, konuya ilişkin karşılaştırmalı düzenleme ve ek düzenleme  
ilerleyen sayfalarda yer almaktadır.  

4 ) Anılan Yönetmeliğin 6. maddesi çerçevesinde; Gümrük Yönetmeliği’ ne  

“Geçici İthalatta ek süre” başlıklı bir geçici madde eklenmiş ve Suriye Vatandaşlarına 

yönelik olmak üzere ; “Suriye vatandaşları tarafından Suriye’deki savaş ve olağanüstü 

durum nedeniyle, ülkemize getirilen ticari ve kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için 

ilgililerin, söz konusu olağanüstü durum devam ettiği sürece gümrük müdürlüklerine 

başvurmaları halinde, 380 inci madde kapsamında süresi içerisinde ek süre talebinde 

bulundukları kabul edilir ve ek süre talepleri karşılanır.” hükmü getirilmiştir.  

Konuya ilişkin ek düzenleme ilerleyen sayfalarda yer almaktadır.  

SONUÇ ve ÖNERİLER :  
 
12.06.2013 tarihli “Gümrük Yönetmeliği Değişiklikleri” çok açık ve nettir,  
 
Gümrük antrepolarında devir (eşya mülkiyetinin eşya gayrı milli statüdeyken devri) 

işlemi yapan, hava ve deniz taşıtlarına kumanya, yağ ve yakıt dışında yapılacak teslimler ve 
ayrıca deniz ve hava taşıtlarına yakıt ve kumanya verilmesi işiyle iştigal eden mükelleflerin ve 
ayrıca onaylanmış Kişi statüsü olup Ö.T.V. Kanunu’nun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 
yer alan eşya ithalatçısı olan firmaların /  mükelleflerin yeni düzenlemelere göre ithalat, 
ihracat profillerini gözden geçirmeleri ve pozisyonlarını belirlemeleri tavsiye olunur.  

 
 Çalışmada temel değişikliklere değinilmiş olup, 12.06.2013 tarihli “GÜMRÜK 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”in orijinal hali 
çalışma ekindedir, ayrıca konuya ilişkin olarak karşılaştırmalı bir çalışma da ayrıca yazımız 
ekinde  yer almaktadır. Konuya ilişkin tüm düzenlemelerin mükelleflerce dikkatlice gözden 
geçirilmesini tavsiye ederiz.  

 Konuya ve yeni uygulamalara ilişkin olarak gerekli DANIŞMANLIK desteğini 

sağlayabileceğimizi göz önünde bulundurarak, ““GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN” sağladığı avantajlar ve kolaylıklar 

ve tüm gümrük uygulamaları hakkında daha detaylı  (Genelge ve Tasarruflu Yazı düzeyinde)  

bilgi sahibi olmak, gümrük ve dış ticaret konularında özel bir eğitim almak isterseniz 

danışmanlığımıza başvurulması saygılarımızla rica olunur.    

 

 

 

 

A.Hakan TOKER  

MAZARS / DENGE YMM Çözüm Ortağı    

Gümrük Danışmanı & Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM)  

0532 344 46 47  

hakan.toker@gumrukeksper.com  
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EKLER  : 

 
Ek – 1  GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
YÖNETMELİK 
Ek - 2  KARŞILAŞTIRMALI GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ MADDELERİ  
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EK – 1  

 

 

T.C. RESMİ GAZETE  /  12 HAZİRAN 2013 ÇARŞAMBA   -  Sayı: 28675   

 
 

 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 333 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da 
devredilebilir. Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle 
devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin 
verilmez.” 

“(2) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir 
kararı gibi hukuki bir engelin varlığı halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan 
işlem yapılamaz.” 

“(3) Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil eşya ile 
ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer ve antrepo stok kayıtlarında gerekli 
değişiklikler yapılır. Eşyanın beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir 
işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda devre konu eşya için devralan 
tarafından yeni bir antrepo beyannamesi verilir. Devir işlemine ilişkin belgeler, 
eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni 
antrepo beyannamesi verilmesi sırasında gümrük idaresine ibraz edilir.” 

 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 416 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 

bent eklenmiştir. 
"c) Dış seferde bulunan ya da dış sefere çıkacak olan deniz ve hava taşıtlarına 

418 ve 476 ila 482 nci maddeler çerçevesinde yapılacak teslimlerde eşyanın teslim 
edildiği," 

 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin mülga 418 inci maddesi başlığı ile birlikte 

aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
“Deniz ve hava taşıtlarına kumanya, yağ ve yakıt dışında yapılacak teslimler 
MADDE 418 – (1) 476 ila 482 nci maddeler çerçevesinde teslim edilen yakıt, yağ 

ve kumanya dışında, dış seferde bulunan ya da dış sefere çıkacak olan deniz ve hava 
taşıtlarına serbest dolaşımda bulunan işletme ve donatım eşyası teslimi ihracat 
hükmündedir." 

 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 494 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 

bent eklenmiştir. 
 
“c) Götürü teminat sisteminden yararlanmak için onaylanmış kişiler tarafından 

verilecek teminat tutarı, teminatın ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) 
cetvelinde yer alan eşyayı da kapsaması halinde 5.000.000 Avro’dan az olamaz.” 

 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek 55’indeki “Hariçte İşleme Rejimi İzni İçin 
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Başvuru Devam Formu”nda ve Ek 56’sındaki “Hariçte İşleme Rejimi İzni Devam 
Formu”nda yer alan "21. 398 inci madde" ibareleri "21. Yönetmeliğin 398 inci maddesi" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

 
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
 
“Geçici ithalatta ek süre talebi 
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Suriye vatandaşları tarafından Suriye’deki savaş ve 

olağanüstü durum nedeniyle, ülkemize getirilen ticari ve kişisel kullanıma mahsus 
kara taşıtları için ilgililerin, söz konusu olağanüstü durum devam ettiği sürece 
gümrük müdürlüklerine başvurmaları halinde, 380 inci madde kapsamında süresi 
içerisinde ek süre talebinde bulundukları kabul edilir ve ek süre talepleri karşılanır.” 

 
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“ÖTV-I.A kapsamı götürü teminat 
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 494’üncü maddenin uygulanmasında, ÖTV 

Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşya için götürü teminat 
sisteminden faydalanmakta olan ancak 5.000.000 Avro’dan az tutarda teminat vermiş 
olan onaylanmış kişilerin bu eşya için götürü teminat sisteminden faydalanmaya 
devam etmek istemeleri halinde, mevcut teminatlarını asgari 5.000.000 Avro tutarında 
yeni bir teminatla değiştirmeleri veya mevcut teminatlarını asgari 5.000.000 Avro’ya 
tamamlamaları gerekir.” 

 
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

7/10/2009 27369 Mükerrer 
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 
1- 31/3/2010 27538 
2- 2/7/2010 27629 
3- 2/12/2010 27773 
4- 31/12/2010 27802 
5 26/3/2011 27886 
6- 0/4/2011 27920 
7- 23/5/2011 27942 
8- 16/7/2011 27996 
9- 2/11/2011 28103 
10- 28/12/2011 28156 
11- 31/3/2012 28250 
12- 12/6/2012 28321 
13- 20/11/2012 28473 
14- 10/1/2013 28524 
15- 7/2/2013 28552 
16- 5/4/2013 28609 
17- 15/5/2013 28648 
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EK - 2 

“GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

YÖNETMELİK”   

KARŞILAŞTIRMALI METİN 

 

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ MD. 1 E İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA  

 

Antrepolardaki eşyanın başkasına devri  

 
MADDE 333 – “(1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle 

başkasına da devredilebilir. Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış 
suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin 
verilmez.” 

 
 (1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da 

devredilebilir. Bunun için devreden ve devralan tarafından ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı 
dilekçe, taraflar arası devir sözleşmesi ve eşyaya ait gümrük vergileri ile para cezalarının 
devralan tarafından üstlenileceğine dair taahhütnamenin verilmesi gerekir. Gümrük 
antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından 
serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez. (15.05.2013 tarihli, 28648 sayılı 
R.G. ile değişik) 

 
“(2) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir 

kararı gibi hukuki bir engelin varlığı halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan işlem 
yapılamaz.” 

(2) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir kararı 

gibi hukuki bir engelin varlığı halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan taraflar arasındaki 

devir sözleşmesine göre işlem yapılamaz. (15.05.2013 tarihli, 28648 sayılı R.G. ile değişik) 

 
“(3) Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil eşya ile 

ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer ve antrepo stok kayıtlarında gerekli 
değişiklikler yapılır. Eşyanın beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem 
veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda devre konu eşya için devralan tarafından 
yeni bir antrepo beyannamesi verilir. Devir işlemine ilişkin belgeler, eşyanın gümrükçe 
onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni antrepo beyannamesi 
verilmesi sırasında gümrük idaresine ibraz edilir.” 

 (3) Devralan tarafından yeni bir antrepo beyannamesi verilerek ve antrepo stok 

kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılarak devir işlemi tamamlanır. Bu durumda, eşya ile 

ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer. (15.05.2013 tarihli, 28648 sayılı R.G. ile değişik) 

(4) Özel antrepoda bulunan eşyanın devrine ilişkin talepler, eşyanın devrini müteakip 

beş iş günü içinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmak suretiyle 

antrepodan çıkarılması şartıyla kabul edilir. (02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G. ile 

eklenmiştir.) 
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         GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ 2. MADDESİNE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA  

 

Fiili ihracat 

MADDE 416 – (1) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği tarih; 

a) Kara ve demir yoluyla çıkışlarda, gümrük idaresince çıkış işlemleri tamamlanıp 

kara sınırından yabancı bir ülkeye fiilen çıktığı veya serbest bölgeye fiilen girdiği, 

b) Deniz ve hava yoluyla çıkışlarda, eşyanın yüklendiği deniz veya hava taşıtının 

hareket ettiği, 

"c) Dış seferde bulunan ya da dış sefere çıkacak olan deniz ve hava taşıtlarına 418 

ve 476 ila 482 nci maddeler çerçevesinde yapılacak teslimlerde eşyanın teslim edildiği," 

tarih olarak kabul edilir. 

 

NOT: Atıfta bulunulan Gümrük Yönetmeliği’nin 418, 476 ve 482 nci maddeleri ilerleyen 

sayfalarda yer almaktadır.  

 

 

 

 

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ MD. 3 E İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA  

 

 
“Deniz ve hava taşıtlarına kumanya, yağ ve yakıt dışında yapılacak teslimler 
MADDE 418 – (1) 476 ila 482 nci maddeler çerçevesinde teslim edilen yakıt, yağ ve 

kumanya dışında, dış seferde bulunan ya da dış sefere çıkacak olan deniz ve hava 
taşıtlarına serbest dolaşımda bulunan işletme ve donatım eşyası teslimi ihracat 
hükmündedir." 

 

Beyan edilen eşyanın kısmen veya tamamen ihraç edilememesi 

MADDE 418 – (02.07.2010 tarihli, 27629 sayılı R.G. ile yürürlükten kaldırılmıştır) 

 

 

 

NOT : Atıfta bulunulan Gümrük Yönetmeliği’nin  476 ve 482 nci maddeleri ilerleyen 

sayfalarda yer almaktadır  
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          GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ 4.MADDESİNE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA +  

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ 7. MADDE İLE GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ’NE 

EKLENEN GEÇİCİ MD 5    

 

Götürü teminat tutarı 

MADDE 494 – (1) Götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilecek teminat 

tutarı bir önceki yılda gümrük işlemleri nedeniyle teminat konusu olan toplam değerin 

%10’udur. Ancak; 

a) Teminatın dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyayı da içermesi halinde 250.000 

Avro, dahilde işleme rejimi dışındaki gümrük işlemlerini kapsaması halinde ise 75.000 

Avro’dan az olamaz. 

b) Teminatın ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı da 

kapsaması halinde teminat tutarının 10.000.000 Avro’ yu; bunun dışındaki her durumda 

2.000.000 Avro’yu aşmayan miktarda verilmesi mümkündür.  
 
“c) Götürü teminat sisteminden yararlanmak için onaylanmış kişiler tarafından 

verilecek teminat tutarı, teminatın ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer 
alan eşyayı da kapsaması halinde 5.000.000 Avro’dan az olamaz.” 

(2) Teminat, bu miktarlar karşılığı Türk Lirası olarak da verilebilir. 

(3) Götürü teminat tutarı, yıllık olarak Müsteşarlıkça belirlenir. 

(4) Onaylanmış kişiler veya yetkilendirilmiş yükümlülere ait antrepolar için 527 nci 

madde uyarınca hesaplanmış götürü teminat veya 528 inci madde uyarınca hesaplanmış 

indirimli götürü teminat ya da toplu götürü teminat bulunması ve bu kişilerce talep edilmesi 

halinde, antrepo rejimi kapsamında kullanılmış teminatlara ilişkin tutarlar birinci fıkradaki 

teminat tutarı hesaplamasına katılmaz, ancak bu durumda bu madde uyarınca hesaplanmış 

götürü teminatlar antrepo rejimi kapsamında kullanılamaz. (05.04.2013 tarih ve 28609 sayılı 

R.G. ile eklenmiştir) 

 

 
“ÖTV-I.A kapsamı götürü teminat 
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 494’üncü maddenin uygulanmasında, ÖTV Kanununun eki 

(I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşya için götürü teminat sisteminden 
faydalanmakta olan ancak 5.000.000 Avro’dan az tutarda teminat vermiş olan onaylanmış 
kişilerin bu eşya için götürü teminat sisteminden faydalanmaya devam etmek istemeleri 
halinde, mevcut teminatlarını asgari 5.000.000 Avro tutarında yeni bir teminatla 
değiştirmeleri veya mevcut teminatlarını asgari 5.000.000 Avro’ya tamamlamaları gerekir.” 

 

 

 

          GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ MD. 6 İLE GÜMRÜK  YÖNETMELİĞİ’NE  

EKLENEN GEÇİCİ MD. 4   

 

 
“Geçici ithalatta ek süre talebi 
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GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Suriye vatandaşları tarafından Suriye’deki savaş ve 
olağanüstü durum nedeniyle, ülkemize getirilen ticari ve kişisel kullanıma mahsus kara 
taşıtları için ilgililerin, söz konusu olağanüstü durum devam ettiği sürece gümrük 
müdürlüklerine başvurmaları halinde, 380 inci madde kapsamında süresi içerisinde ek 
süre talebinde bulundukları kabul edilir ve ek süre talepleri karşılanır.” 

 

 

 

       12.HAZ.2006 TARİHLİ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILAN MADDELERDE ATIFTA BULUNULAN GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ 

MADDELERİ   

 

 

 
“Deniz ve hava taşıtlarına kumanya, yağ ve yakıt dışında yapılacak teslimler 
MADDE 418 – (1) 476 ila 482 nci maddeler çerçevesinde teslim edilen yakıt, yağ ve 

kumanya dışında, dış seferde bulunan ya da dış sefere çıkacak olan deniz ve hava taşıtlarına 
serbest dolaşımda bulunan işletme ve donatım eşyası teslimi ihracat hükmündedir." 
 

 

Deniz ve hava taşıtlarına yakıt ve kumanya verilmesi  

MADDE 476 – (1) Geçici depolama yeri veya antrepoda bulunan ve henüz serbest 

dolaşıma girmemiş olan farklı renkteki yakıt ve yağlar ile mürettebat ve yolcuların yiyecek, 

içecek, sigara ve alkollü içkiler de dahil olmak üzere kumanyaları transit rejimi hükümlerine 

göre deniz ve hava taşıtlarına verilir. Kaçakçılıkla mücadele eden birimlere bu kapsamda 

yakıt ve yağ verilir.  

(2) Geçici depolama yeri veya antrepodan verilecek henüz serbest dolaşıma girmemiş 

yakıt, yağlayıcı madde ve kumanyalardan gümrük vergileri aranmaz. Ancak, Türk bandıralı 

deniz ve hava taşıtlarının bu hükümden yararlanabilmesi için aldıkları söz konusu eşyayı dış 

sefere çıkacağı limandan itibaren tüketmeleri gerekir.  

 

            Seferin devamı sayılabilecek haller  

MADDE 482 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına sefer yapan gemilerden düzenli 

seferli olanlarının, yabancı ülkelere yaptıkları seferden son Türk limanına dönerek, tekrar dış 

sefere çıkmaları halinde, bu limandaki üç aya kadar olan bekleme süreleri yabancı ülkelere 

yapılan seferin devamı sayılır.  

(2) Yurt dışı seferden dönen gemilerin Türk limanlarında yüklerinin tamamını 

boşalttıktan sonra diğer Türk limanlarına ihraç yükünü almak üzere boş veya kısmen ihraç 

yükü alarak hareket etmeleri hali de dış seferin devamı sayılır.  

(3) Dış seferden dönen gemilerin Türkiye’ye ilk giriş limanında yurt dışından ya da 

yurt içinde antrepolardan almış oldukları transit akaryakıt ve kumanyaları tespit edilir. Üç 

aylık süre içerisinde Türk limanları arasında sefer yapılması halinde tüketilen akaryakıt 

uğradığı en son Türk limanında vergilendirilir.  

(4) Geminin üç ay içerisinde yabancı limanlara çıkmaması halinde gümrük idaresince 

transit akaryakıt ve kumanyaları tespit edilerek vergileri tahsil edilir. Geminin üç ay içerisinde 
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yabancı limanlara çıkmamasının zorunlu nedenlerden kaynaklandığının ilgili gümrük 

idaresine belgelendirilmesi halinde bu sürenin uzatılmasına gümrük ve muhafaza 

başmüdürlükleri yetkilidir. 

(5) Bu madde hükümleri, yabancı ülkelere sefer yapan gemilerin yurt dışından veya 

yurt içinde antrepolardan almış oldukları akaryakıt ve kumanyaları ile yurt dışı seferi için 

başka bir Türk limanına ihraç yükü almak için yaptığı sefer sırasında kullanılan yakıtları için 

de uygulanır. 

 

 

 

            Götürü teminat tutarı 

MADDE 494 – (1) Götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilecek teminat 

tutarı bir önceki yılda gümrük işlemleri nedeniyle teminat konusu olan toplam değerin 

%10’udur. Ancak; 

a) Teminatın dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyayı da içermesi halinde 250.000 

Avro, dahilde işleme rejimi dışındaki gümrük işlemlerini kapsaması halinde ise 75.000 

Avro’dan az olamaz. 

b) Teminatın ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı da 

kapsaması halinde teminat tutarının 10.000.000 Avro’yu; bunun dışındaki her durumda 

2.000.000 Avro’yu aşmayan miktarda verilmesi mümkündür.  
“c) Götürü teminat sisteminden yararlanmak için onaylanmış kişiler tarafından verilecek 

teminat tutarı, teminatın ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı 
da kapsaması halinde 5.000.000 Avro’dan az olamaz.” 

(2) Teminat, bu miktarlar karşılığı Türk Lirası olarak da verilebilir. 

(3) Götürü teminat tutarı, yıllık olarak Müsteşarlıkça belirlenir. 

(4) Onaylanmış kişiler veya yetkilendirilmiş yükümlülere ait antrepolar için 527 nci 

madde uyarınca hesaplanmış götürü teminat veya 528 inci madde uyarınca hesaplanmış 

indirimli götürü teminat ya da toplu götürü teminat bulunması ve bu kişilerce talep edilmesi 

halinde, antrepo rejimi kapsamında kullanılmış teminatlara ilişkin tutarlar birinci fıkradaki 

teminat tutarı hesaplamasına katılmaz, ancak bu durumda bu madde uyarınca hesaplanmış 

götürü teminatlar antrepo rejimi kapsamında kullanılamaz. (05.04.2013 tarih ve 28609 sayılı 

R.G. ile eklenmiştir) 
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12.HAZ.2006 TARİHLİ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 

YÖNETMELİK  MADDELERİNDE ATIFTA BULUNULAN ÖTV KANUNU (I) 

SAYILI LİSTE (A) CETVELİ  

 

 

(I) SAYILI LİSTE 

(A) CETVELİ 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi 

Vergi 

Tutarı 

(TL) 

Birimi 

 (Hafif yağlar ve müstahzarları)   

2710.11.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 0 Kilogram 

 (Yalnız nafta)   

2710.11.31.00.00 Uçak benzini 0 Litre 

 
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı 

geçmeyenler) 
  

2710.11.41.00.00 Oktanı (RON) 95'den az olanlar 2,1500 Litre 

 (Kurşunsuz normal benzin)   

 
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı 

geçmeyenler) 
  

 
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az 

olanlar) 
  

2710.11.45.00.11 Kurşunsuz benzin 95 oktan 2,1765 Litre 

 
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı 

geçmeyenler) 
  

 
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98

r
den az 

olanlar) 
  

2710.11.45.00.12 Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan 2,1765 Litre 

 
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı 

geçmeyenler) 
  

 (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az 

olanlar) 

  

2710.11.45.09.19 Diğerleri 2,1765 Litre 

 (içindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı 

geçmeyenler) 

  

 (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)   

2710.11.49.00.11 Kurşunsuz benzin 98 oktan 2,2985 Litre 

 (içindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı 

geçmeyenler) 

  

 (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)   

2710.11.49.00.19 Diğerleri 2,2985 Litre 

 (içindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)   

2710.11.51.00.00 Oktanı (RON) 98'den az olanlar 2,1800 Litre 

 (Kurşunlu normal benzin)   

 (Kurşunlu süper benzin)   

 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)   
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(I) SAYILI LİSTE 

(A) CETVELİ 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi 

Vergi 

Tutarı 

(TL) 

Birimi 

2710.11.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 2,1800 Litre 

 (Kurşunlu süper benzin)   

2710,11.70.00.00 Benzin tipi jet yakıtı 0 Litre 

2710.19.21.00.00 Jet yakıtı (Kerosen) 0 Litre 

 (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)   

2710.19.41.00.11 Motorin 1,5945 Litre 

 (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)   

2710.19.41.00.13 Kırsal Motorin 1,5945 Litre 

 (Ağırlık itibariyle kükürt oram % 0,05'i geçmeyenler)   

2710.19.41.00.29 Diğerleri 1,5945 Litre 

 (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 

0,2'yi geçmeyenler) 

  

2710.19.45.00.12 Kırsal Motorin 1,5245 Litre 

 (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 

0.2'yi geçmeyenler) 

  

2710.19.45.00.13 Deniz motorini (DMX) 1,5245 Litre 

 (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 

0,2'yi geçmeyenler) 

  

2710.19.45.00.14 Deniz motorini (DMA) 1,5245 Litre 

 (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 

0,2'yi geçmeyenler) 

  

2710.19.45.00.15 Deniz motorini (DMB) 1,5245 Litre 

 (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 

0,2'yi geçmeyenler) 

  

2710.19.45.00,16 Deniz motorini (DMC) 1,5245 Litre 

 (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 

0,2'yi geçmeyenler) 

 

  

 2710.19.45.00.29 Diğerleri 1,5245 Litre 

 (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0.2'yi geçenler)   

2710.19.49.00.13 Deniz motorini (DMX) 1,5245 Litre 

 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)   

2710.19.49.00.14 Deniz motorini (DMA) 1,5245 Litre 

 (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)   

2710.19.49.00.15 Deniz motorini (DMB) 1,5245 Litre 

 (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)   

2710.19.49.00.16 Deniz motorini (DMC) 1,5245 Litre 

 (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)   

2710.19.49.00.18 Diğerleri 1,5245 Litre 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçmeyenler)   

2710.19.61.00.11 Fuel oil 3 0,2370 Kilogram 
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 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçmeyenler)   

2710.19.61.00.12 Denizcilik yakıtı (RMA-30) 0,2370 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)   

2710,19.61.00.13 Denizcilik yakıtı (RMB-30) 0,2370 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)   

2710.19.61.00.14 Denizcilik yakıtı (RMD-80) 0,2370 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)   

2710.19.61.00.15 Denizcilik yakıtı (RME-180) 0,2370 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)   

2710.19.61.00.16 Denizcilik yakıtı (RMF-180) 0,2370 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçmeyenler)   

2710.19.61.00.17 Denizcilik yakıtı (RMG-380) 0,2370 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)   

2710.19.61.00.18 Denizcilik yakıtı (RMH-380) 0,2370 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçmeyenler)   

2710.19.63.00.21 Denizcilik yakıtı (RMK-380) 0,2370 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçmeyenler)   

2710.19.61.00.22 Denizcilik yakıtı (RMH-700) 0,2370 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçmeyenler)   

2710.19.61.00.23 Denizcilik yakıtı (RMK-700) 0,2370 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçmeyenler)   

2710.19.61.00.29 Diğerleri 0,2370 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçen fakat % 

2'yi geçmeyenler) 

  

2710.19.63.00.11 Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı) 0,4760 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1’igeçen fakat % 

2'yi geçmeyenler) 

  

2710.19.63.00.12 Denizcilik yakıtı (RMA-30) 0,4760 Kilogram 
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 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçen fakat % 

2'yi geçmeyenler) 

  

2710.19.63.00.13 Denizcilik yakıtı (RMB-30) 0,4760 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1’i geçen fakat % 

2'yi geçmeyenler) 

  

2710.19.63.00.14 Denizcilik yakıtı (RMD-80) 0,4760 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1’i geçen fakat % 

2'yi geçmeyenler) 

  

2710.19.63.00.15 Denizcilik yakıtı (RME-180) 0,4760 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1’igeçen fakat % 

2'yi geçmeyenler) 

  

2710.19.63.00.16 Denizcilik yakıtı (RMF-180) 0,4760 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçen fakat % 

2'yi geçmeyenler) 

  

2710.19.63.00.17 Denizcilik yakıtı (RMG-380) 0,4760 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1’igeçen fakat % 

2'yi geçmeyenler) 

  

2710.19.63.00.18 Denizcilik yakıtı (RMII-380) 0,4760 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1’igeçen fakat % 

2'yi geçmeyenler) 

  

2710.19.63.00.21 Denizcilik yakıtı (RMK-380) 0,4760 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçen fakat % 

2'yi geçmeyenler) 

  

2710.19.63.00.22 Denizcilik yakıtı (RMH-700) 0,4760 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1’igeçen fakat % 

2'yi geçmeyenler) 

  

2710.19.63.00.23 Denizcilik yakıtı (RMK-700) 0,4760 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1’igeçen fakat % 

2'yi geçmeyenler) 

  

2710.19.63.00.29 Diğerleri 0,4760 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat %   
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2,8'i geçmeyenler) 

2710.19.65.00.11 Fuel oil 5 0,2240 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 

2,8'i geçmeyenler) 

  

2710.19.65.00.12 Denizcilik yakıtı (RMA-30) 0,2240 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 

2,8'i geçmeyenler) 

  

2710.19.65.00.13 Denizcilik yakıtı (RMB-30) 0,2240 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 

2,8'i geçmeyenler) 

  

2710.19.65.00.14 Denizcilik yakıtı (RMD-80) 0,2240 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 

2,8'i geçmeyenler) 

  

2710.19.65.00.15 Denizcilik yakıtı (RME-180) 0,2240 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 

2,8'i geçmeyenler) 

  

2710.19.65.00.16 Denizcilik yakıtı (RMF-180) 0,2240 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 

2,8'i geçmeyenler) 

  

2710.19.65.00.17 Denizcilik yakıtı (RMG-380) 0,2240 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 

2,8'i geçmeyenler) 

  

2710.19.65.00.18 Denizcilik yakıtı (RMH-380) 0,2240 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 

2,8'i geçmeyenler) 

  

2710.19.65.00.21 Denizcilik yakıtı (RMK-380) 0,2240 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 

2,8'i geçmeyenler) 

  

2710.19.65.00.22 Denizcilik yakıtı (RMH-700) 0,2240 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 

2,8'i geçmeyenler) 

  

2710.19.65.00.23 Denizcilik yakıtı (RMK-700) 0,2240 Kilogram 
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 {Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 

2,8'i geçmeyenler) 

  

2710.19.65.00.29 Diğerleri 0,2240 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)   

2710.19.69.00.11 Fuel oil 6 0,2240 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)   

2710.19.69.00.12 Denizcilik yakıtı (RMA-30) 0,2240 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)   

 

2710.19.69.00.13 Denizcilik yakıtı (RMB-30) 0,2240 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)   

2710.19.69.00.14 Denizcilik yakıtı (RMD-80) 0.2240 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)   

2710.19.69.OO.15 Denizcilik yakıtı (RME-180) 0,2240 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)   

2710.19.69.00.16 Denizcilik yakıtı (RMF-180) 0,2240 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)   

2710.19.69.00.17 Denizcilik yakıtı (RMG-380) 0,2240 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)   

2710.19.69.00.18 Denizcilik yakıtı (RMH-380) 0,2240 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)   

2710.19.69.00.21 Denizcilik yakıtı (RMK-380) 0,2240 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)   

2710.19.69.00.22 Denizcilik yakıtı (RMH-700) 0,2240 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)   

2710.19.69.00.23 Denizcilik yakıtı (RMK-700) 0,2240 Kilogram 

 (Fuel oiller)   

 (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)   

2710.19.69.00.99 Diğerleri 0,2240 Kilogram 
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27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 

(2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 

2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 

2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) 

0 Kilogram 

 (Sıvılaştırılmış)   

2711.11.00.00.00 Doğal gaz   

 Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar 0,8599 Standart 

Metreküp 

 Diğerleri 0,0230 Standart 

Metreküp 

 Sıvılaştırılmış)   

2711.12 Propan 1,4940 Kilogram 

 (Sıvılaştırılmış)   

2711.13 Bütan 1,4940 Kilogram 

2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)   

 Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar 

(Otogaz) 

1,5780 Kilogram 

 Diğerleri 1,2100 Kilogram 

 (Gaz halinde)   

2711.21.00.00.00 Doğal gaz   

 Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar 0,8599 Standart 

Metreküp 

 Diğerleri 0,0230 Standart 

Metreküp 

 (Gaz halinde)   

2711.29.00.00.11 Propan 1,4940 Kilogram 

 (Gaz halinde)   

2711.29.00.00.12 Bütan 1,4940 Kilogram 

27.13 Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının 

veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların 

diğer kalıntıları 

0 Kilogram 

 (2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 

2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç) 

  

 (Petrol koku)   

2713.11.00.00.00 Kalsine edilmemiş 0 Kilogram 

 (Petrol koku)   

2713.12.00.00.00 Kalsine edilmiş 0 Kilogram 

 (Petrol bitümeni)   

2713.20.00.00.11 Diğerleri 0 Kilogram 

2713.90 Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden 

elde edilen yağların diğer kalıntıları 

0 Kilogram 

 (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline   
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mahsus olanlar hariç) 

2715.00.00.00.00 Esasını tabii asfalt, tabii bitünıen, petrol bitümeni, 

mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli 

sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli 

karışımlar 

0 Kilogram 

3824.90.97.90.54 Oto Biodizel 1,1209 Litre 

3824.90.97.90.55 Yakıt Biodizel 1,1209 Litre 

 

 

 

 

 


