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SĐRKÜLER                 Đstanbul, 03.04.2012 
Sayı: 2012/74                           Ref: 4/74 
 
 
Konu:  
ÖTV MEVZUATI KAPSAMINDA Y.M.M ÜRET ĐM TASDĐK RAPORLARINDA 
G.T.Đ.P. NUMARALARININ TEVS ĐKĐ HAKKINDA GÜMRÜKLER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN  2012/8 SAYILI GENELGE YAYINLANMI ŞTIR  
 
26.09.2011 tarih ve 2011/189 sayılı sirkülerimizde 21 numaralı Ö.T.V Genel tebliği ile Ö.T.V 
Kanunu’nun 8/1. Maddesi kapsamındaki tecil-terkin uygulamasına ilişkin Y.M.M Üretim 
Tasdik Raporlarında (gerek imalatta kullanılan gerekse imal edilen mallara ilişkin) G.T.Đ.P 
numaralarına yer verilmesine dair (1) Seri No.lı Ö.T.V Genel Tebliği’nin (9/1.d) ve (9/1.e) 
bölümlerine yapılan ilaveler hakkında detaylı bilgi vermiştik.  
 
10.01.2012 tarih ve 2012/14 sayılı sirkülerimizde ise 16 No.lı Ö.T.V sirküleri ile yapılan 
düzenlemelere yer vermiştik. 16 No.lı Ö.T.V Sirkülerinde, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı 
listenin (B) cetvelinde yer alan mallardan imal edilen malların G.T.Đ.P. numaraları 
tespitlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimlerine yaptırılarak, bu 
birimlerden alınan yazıların Gelir Đdaresi Başkanlığı’nca istenecek bilgiler kapsamında 
düzenlenmesi gereken Y.M.M üretim tasdik raporlarına tevsik edici belge olarak 
eklenmesinin uygun görüldüğü, bu bağlamda bahse konu malların G.T.Đ.P. numaraları 
tespitlerine ilişkin yazıları içermeyen raporların işleme konulmayacağı açıklanmıştı.  
 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve sirkülerimize ek yapılan 28.03.2012 
tarihli ve 2012/8 sayılı genelgede, G.T.Đ.P tespiti için yapılacak başvurulara dair usul ve 
esaslar açıklanmıştır. Buna göre;  
 
1- G.T.Đ.P tespiti işlemlerinin, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Orta 
Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Đstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürlüğü, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürlüğü, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından yapılacağı, 
 
2- G.T.Đ.P tespiti yapılacak eşyayı tanımlamaya ve teknik özelliklerini belirlemeye yönelik 
bilgi ve belgelerle birlikte, belirtilen sirküler kapsamında “üretici, kanuni temsilcisi veya 
Yeminli Mali Mü şavirlerce (Y.M.M) ” ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurulacağı,  
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3- Tahlil yapılması gereken hallerde, tahlilin gümrük laboratuarlarında yaptırılmayacağı, 
“üretici, kanuni temsilcisi veya Y.M.M”ler tarafından ilgili Bölge Müdürlüğüne başvuru 
öncesinde üniversite veya bilimsel kuruluş laboratuarları marifetiyle yaptırılmı ş olması 
gerektiği, 
 
4- G.T.Đ.P tespitinin ibraz edilen bilgi ve belgeler ışığında yapılacağı, 
 
5- Başvuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerin G.T.Đ.P tespiti için yeterli olmaması durumunda, 
talebin reddedileceği(menfi), 
 
6- Başvuru sahibine yönelik yazıda; 
 
 

* G.T.Đ.P tespiti istenilen eşyanın fiziken görülmeksizin ve kontrol edilmeksizin, “üretici, 
kanuni temsilcisi veya Y.M.M”ler tarafından ibraz edilen bilgi ve belgelerde belirtilen veriler 
üzerinden tarife bilgisi verildiği, 
 
* Verilen tarife bilgisinin yapılan talep ile sınırlı olduğu ve talep konusu dışında kalan 
işlemlere şâmil kılınamayacağı, 
 
* G.T.Đ.P tespitine konu eşyanın Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı listenin (B) 
cetvelinde yer alan ithale konu eşyalardan üretilip üretilmediğine ilişkin değerlendirme 
yapılmadığı, 
 
* Verilen tarife bilgisinin bağlayıcı olmadığı ve tavsiye niteliğinde bilgi olduğu, 
 
* Tarife bilgisini veren Gümrük Đdaresi ve personelinin gerek Özel Tüketim Vergisi Kanunu 
gerekse ilgili diğer kanunlar çerçevesinde herhangi bir sorumluluğunun olmadığı,  
 
hususlarının açık bir şekilde belirtileceği, 
 
7- Genelgede belirtilmeyen usul ve esaslar için 7/11/2008 günlü 27047 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 11 Seri No.lı Gümrük Genel Tebliği (Tarife) hükümleri çerçevesinde 
gereğinin yapılması gerektiği,  
 
açıklanmıştır.  
 
Diğer taraftan genelgede, anılan sirküler kapsamında yer alan malların ihraç edilmi ş olması 
halinde, ilgili ihracat beyannamesinde idarece onaylanan bir G.T.Đ.P bulunduğundan 
yeniden G.T.Đ.P tespiti talebinde bulunulmasının gerekmediği de açıklanmıştır.  
 
 
Saygılarımızla,  
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
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EK: 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2012/8 sayılı Genelgesi.  
 
 
(*)  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 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 



T.C. 
GÜMRÜK VE T�CARET BAKANLI�I 

Gümrükler Genel Müdürlü�ü 
 

Sayı : B.21.0.GGM.0.03.01.00-010.06.01      28/3/2012                                               
                                                                
Konu: Bilgi talebi                                          

 
GENELGE 

(2012/8) 
 
 
Bilindi�i üzere Gelir �daresi Ba�kanlı�ı'nca düzenlenen 5/1/2012 günlü, ÖTV-1/2012-1 sayılı 
ÖTV Sirkülerinde özetle; ÖTV Kanununa ekli I sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 
mallardan imal edilen malların GT�P numaralarının tespitlerinin Bakanlı�ımız ilgili 
birimlerine yaptırılarak, bu birimlerden alınan yazıların Yeminli Mali Mü�avir (YMM) üretim 
tasdik raporlarına tevsik edici belge olarak eklenmesinin uygun görüldü�ü duyurulmu�tur. 
Bahse konu Sirküler kapsamında GT�P tespiti için yapılan ba�vurularla ilgili olarak; 

1- GT�P tespiti i�lemlerinin, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü�ü, Orta Akdeniz 
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü�ü, �stanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü�ü, Ege 
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü�ü, Uluda� Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü�ü, Do�u 
Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından yapılması, 

2- GT�P tespiti yapılacak e�yayı tanımlamaya ve teknik özelliklerini belirlemeye yönelik bilgi ve 
belgelerle birlikte, belirtilen sirküler kapsamında  “üretici, kanuni temsilcisi veya Yeminli 
Mali Mü�avirlerce (YMM)” ilgili Bölge Müdürlü�üne ba�vurulması, 

3- Tahlil yapılması gereken hallerde, tahlilin gümrük laboratuvarlarında yaptırılmaması, “üretici, 
kanuni temsilcisi veya YMM”ler tarafından ilgili Bölge Müdürlü�üne ba�vuru öncesinde 
üniversite veya bilimsel kurulu� laboratuarları marifetiyle yaptırılması, 

4- GT�P tespitinin ibraz edilen bilgi ve belgeler ı�ı�ında yapılması, 
5- Ba�vuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerin GT�P tespiti için yeterli olmaması durumunda, 

talebin reddedilmesi(menfi), 
6- Ba�vuru sahibine yönelik yazıda; 

a) GT�P tespiti istenilen e�yanın fiziken görülmeksizin ve kontrol edilmeksizin, “üretici, 
kanuni temsilcisi veya YMM”ler tarafından ibraz edilen bilgi ve belgelerde belirtilen veriler 
üzerinden tarife bilgisi verildi�i,  
b) Verilen tarife bilgisinin yapılan talep ile sınırlı oldu�u ve talep konusu dı�ında kalan 
i�lemlere �amil kılınamayaca�ı,  
c) GT�P tespitine konu e�yanın Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listenin (B) 
cetvelinde yer alan ithale konu e�yalardan üretilip üretilmedi�ine ili�kin de�erlendirme 
yapılmadı�ı, 
d) Verilen tarife bilgisinin ba�layıcı olmadı�ı ve tavsiye niteli�inde bilgi oldu�u,  
e) Tarife bilgisini veren Gümrük �daresi ve personelinin gerek Özel Tüketim Vergisi Kanunu 
gerekse ilgili di�er kanunlar çerçevesinde herhangi bir sorumlulu�unun olmadı�ı, 
hususlarının açık bir �ekilde belirtilmesi, 

7- Bu Genelgede belirtilmeyen usul ve esaslar için 7/11/2008 günlü 27047 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 11 Seri No.lu Gümrük Genel Tebli�i (Tarife) hükümleri çerçevesinde 
gere�i, 
uygun bulunmu�tur. 



Di�er taraftan, anılan sirküler kapsamında yer alan malların ihraç edilmi� olması halinde, 
ilgili ihracat beyannamesinde idarece onaylanan bir GT�P bulundu�undan yeniden GT�P 
tespiti talebinde bulunulmasına gerek bulunmamaktadır.  
 
Bilgi ve buna göre gere�ini rica ederim.  
 

                     Remzi AKÇ�N 
                   Bakan a. 

                      Genel Müdür 
 
 
 
 
 
DA�ITIM: 
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerin 


