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GÜMRÜK SİRKÜLERİ             İstanbul, 30.11.2012  

Sayı: 2012/ 3                        Ref: 6/3 
                                         
                                            

Konu : 

“SOLVENT, WHITE SPRIT ve BİR KISIM PETROL ÜRÜNLERİNİN 

İTHALATINDA İHTİSAS GÜMRÜĞÜ UYGULAMASINDA SINIRLANDIRMA ve 

YENİ İTHALAT UYGULAMASI”  
 
1 ) Bilindiği üzere, 31.12.2008 tarihli, 27097 (6.Mükerrer) sayılı  Resmi Gazetede yayınlanan  
67 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği ile, anılan tebliğde tarifeleri belirtilmiş olan White Sprit 
dahil 2707 ve 2710, 2713, 2901, 2902 ve 2909 Faslına dahil  bir kısım petrol ürünlerinin 
ithalatı  sadece, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gebze Petrokimya 
Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü'nden yapılabilmekteydi. 
 
2 ) Anılan 67 Sayılı Tebliğ, bahis konusu kısıtlamanın yanısıra sanayiciler için bir kolaylık 
taşımaktaydı ve  tebliğ kapsamı eşyaların sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirilmesi  veya 
sanayicilerin ihtiyaçları için getirilip antrepolara alınması ve buralarda sanayicilere 
devredilmesi  ve eşyanın  serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin  de sanayiciler adına 
düzenlenmesi  koşuluyla gümrük işlemlerinin  

 
Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü,  
Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü  
Adana Gümrük Müdürlüğü,  
Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü,  
Erenköy Gümrük Müdürlüğü  
Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü,  
İzmir Gümrük Müdürlüğü  
Aliağa Gümrük Müdürlüğü,  
Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü,  
Bursa Gümrük Müdürlüğü  
Gemlik Gümrük Müdürlüğü,  
Yarımca Gümrük Müdürlüğü,  
Gaziantep Gümrük Müdürlüğü'nden yaptırılabilmesine de olanak tanımıştı.  

 
3 ) Bahis konusu 67 Sayılı Tebliğ 13.11.2012/28466 gün ve sayılı Resmi Gazete’de de 
yayınlanan 100 Sayılı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile yürürlükten kaldırılmış 
olup; tebliğ ekli listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı yer alan eşyanın 
Tüccardan Sanayiciye devri söz konusu olsun ya da olmasın serbest dolaşıma giriş işlemleri -
13.KAS.2012 tarihi itibarıyla- sadece Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
bağlı Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü'nden yapılabilecektir.  

Diğer yandan 13.11.2012 tarihinden itibaren, sanayiciler dışında Tüccar firmalar tarafından 

sanayicilerin ihtiyaçları için getirilip antrepolara alınan ve buralarda sanayicilere devredilerek, 

ilgili sanayiciler tarafından serbest dolaşıma sokulan eşyaya ilişkin olarak özel bir sınırlama 

getirilmiş olup,  bu konuda  sanayicilerin sadece kendi ihtiyaçları için  getirdikleri tebliğ 

kapsamı eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemlerinin, aşağıda belirtilen 

gümrük müdürlüklerinden yapılabilmesine izin verilmiştir.  
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Bu düzenlemenin anlamı, 13.11.2012 tarihinden itibaren sanayicilerin sadece kendi ihtiyaçları 
için getirdikleri tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemlerinin, 
belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılabilmesine izin verilmiş olmasıdır.  Diğer yandan 
eskiden tüccar firmalar tarafından sanayicilerin ihtiyaçları için getirilip antrepolara alınan ve 
buralarda sanayicilere devredilerek, ilgili sanayiciler tarafından serbest dolaşıma sokulan 
eşyaya ilişkin işlemler ise yeni tebliğ / düzenleme sonrasında yapılamayacak hale gelmiştir.  
Bu konudaki yeni düzenlemenin Gümrük Yönetmeliği’nin “Antrepolardaki eşyanın başkasına 
devri” başlıklı 333 üncü maddesinin 1. Fıkrasında yer alan,   “Gümrük antrepolarında 
depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma 
sokulacak olması durumunda izin verilmez”. Yönündeki düzenlemeye de paralel hale 
getirilmiş olduğu söylenebilir.   

4 ) Yeni tebliğ ayrıca,  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 işlemlerinin  yetkili (A sınıfı) gümrük 

idarelerinden yapılabilmesine olanak tanımış ve eski (67 Sayılı tebliğe paralel olarak) miktar 

ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen 25 kg/25 litre'ye (25 kg/25 litre dahil) 

kadar olan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili (A sınıfı) gümrük idarelerinden 

yapılabilmesine olanak tanımıştır.  

5 ) Eski tebliğ ile yeni tebliğde yer alan eşya grupları aşağıda bulunmaktadır. 67 sayılı 

tebliğde yer almayıp, 100 Sayılı Tebliğde yer alan eşyalar kırmızı renkle işaretlenmiştir. 

Yapılacak incelemede 2008 yılı ile 2012 yılı arasında oluşan tarife numarası değişikliklerine / 

kaymalarına  özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.  

 

 

  

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü 

1 Ankara Gümrük Müdürlüğü 

2 Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü 

3 Adana Gümrük Müdürlüğü 

4 Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü 

5 Erenköy Gümrük Müdürlüğü 

6 Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü 

7 İzmir Gümrük Müdürlüğü 

8 Aliağa Gümrük Müdürlüğü 

9 Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü 

10 Bursa Gümrük Müdürlüğü 

11 Gemlik Gümrük Müdürlüğü 

12 Gaziantep Gümrük Müdürlüğü 
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100 SAYILI YENİ TEBLİĞ KAPSAMI EŞYA 

LİSTESİ  (YENİ LİSTE- 2012 TARİFELERİ)  

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 

2707 

Yüksek sıcaklıkta taşkömürü 

katranının damıtılmasından elde 

edilen yağlar ve diğer ürünler; 

içindeki aromatik unsurların 

ağırlığı aromatik olmayan 

unsurlardan fazla olan 

müstahzarlar 

2710.12.11.00.00 
Özel bir işleme tabi tutulacak 

olanlar 

2710.12.21.00.00 White sirit 

2710.12.25.00.00 Diğerleri 

2710.12.41.00.00 Oktanı (RON) 95'den az olanlar 

2710.12.51.00.00 Oktanı (RON) 98'den az olanlar 

2710.12.59.00.00 
Oktanı (RON) 98 veya daha 

fazla olanlar 

2710.12.90.00.11 Diğer solventler (çözücüler) 

2710.12.90.00.19 Diğerleri 

2710.19.11.00.00 
Özel bir işleme tabi tutulacak 

olanlar 

2710.19.15.00.00 

2710.19.11.00 Alt pozisyonunda 

belirtilen işlemlerden başka bir 

işlemle kimyasal değişime tabi 

tutulacak olanlar 

 

2710.19.29.00.00 Diğerleri 

2710.19.31.00.00 
Özel bir işleme tabi tutuacak 

olanlar 

2710.19.35.00.00 

2710.19.31.00 Alt pozisyonunda 

belirtilen işlemlerden başka bir 

işlemle kimyasal değişime tabi 

tutulacak olanlar 

2710.19.43.00.28 

2710.19.46.00.28 

2710.19.47.00.18 

2710.20.11.00.19 

Diğerleri 

2710.19.48.00.19 Diğerleri 

2710.20.15.00.00 

Ağırlık itibariyle kükürt oranı 

%0,001'i geçen fakat %0,002'yi 

geçmeyenler 

2710.20.17.00.00 

Ağırlık itibariyle kükürt oranı 

%0,021 'i geçen fakat %0,1 'i 

geçmeyenler 

2710.20.19.00.00 
Ağırlık itibariyle kükürt oranı 

%0,1 'i geçenler 

2710.19.51.00.00 
Özel bir işleme tabi tutulacak 

olanlar 

2710.19.55.00.00 2710.19.51.00 Alt pozisyonunda 

67 SAYILI ESKİ TEBLİĞ KAPSAMI EŞYA 

LİSTESİ  (ESKİ LİSTE – 2008 TARİFELERİ)  

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 

 

2707 Yüksek sıcaklıkta taşkömürü 

katranının damıtılmasından 

elde edilen yağlar ve diğer 

ürünler; içindeki aromatik 

unsurların ağırlığı aromatik 

olmayan unsurlardan fazla olan 

müstahzarlar 

2710.11.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak 

olanlar 

2710.11.21.00.00 White spirit 

2710.11.25.00.00 Diğerleri 

 

2710.11.41.00.00 

 

Oktanı (RON) 95'den az olanlar 

2710.11.51.00.00 Oktanı (RON) 98'den az olanlar 

2710.11.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha 

fazla olanlar 

 

2710.11.90.00.11 

 

Diğer solventler (çözücüler) 

2710.11.90.00.19 Diğerleri 

 

2710.19.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak 

olanlar 

2710.19.15.00.00 2710.19.11.00 Alt 

pozisyonunda belirtilen 

işlemlerden başka bir işlemle 

kimyasal değişime tabi 

tutulacak olanlar 

 

2710.19.29.00.00 Diğerleri 

2710.19.31.00.00 Özel bir işleme tabi tutulaak 

olanlar 

2710.19.35.00.00 2710.19.31.00 Alt 

pozisyonunda belirtilen 

işlemlerden başka bir işlemle 

kimyasal değişime tabi 

tutulacak olanlar 

2710.19.41.00.29 Diğerleri 

2710.19.45.00.29 Diğerleri 

2710.19.49.00.18 Diğerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270.19.51.00.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel bir işleme tabi tutulacak 

olanlar 

2710.19.55.00.00 2710.19.51.00 Alt 
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belirtilen işlemlerden başka bir 

işlemle kimyasal değişime tabi 

tutulacak olanlar 

2710.19.71.00.00 
Özel bir işleme tabi tutulacak 

olanlar 

2710.9.75.00.00 

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda 

belirtilen işlemlerden başka bir 

işlemle kimyasal değişime tabi 

tutulacak olanlar 

2710.19.81.00.00 

Motor yağları, kompresör 

yağlama yağları, türbin yağlama 

yağları 

2710.19.83.00.00 

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı 

yağlar 

 

2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin 

2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları 

2710.19.91.00.00 

Metal işlemeye mahsus 

bileşikler, kalıp çıkarma yağları, 

aşınmayı önleyici yağlar 

2710.19.93.00.00 
Elektrik izolasyonuna mahsus 

yağlar 

2710.19.99.00.21 Spindleoil 

2710.19.99.00.22 Lightneutral 

2710.19.99.00.23 Heavyneutral 

2710.19.99.00.24 Brightstock 

 

 

2710.19.99.00.25 

 

 

Diğer madeni yağlar 

2710.19.99.00.98 Diğerleri 

2710.20.90.00.00 Diğer yağlar 

2713.90 

Petrol yağlarının ve bitümenli 

minerallerden lde edilen 

yağların diğer kalıntıları 

2901.10.00.90.11 Hekzan 

2901.10.00.90.12 Heptan 

2901.10.00.90.13 Pentan 

2902.11.00.00.00 Siklohekzan 

2902.20.00.00.00 Benzen (benzol) 

2902.30.00.00.00 Toluen (toluol) 

2902.41.00.00.00 o-Kilen 

2902.42.00.00.00 m-Ksilen 

2902.44.00.00.00 Ksilen izomerleri karışımları 

2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 
 

pozisyonunda belirtilen 

işlemlerden başka bir işlemle 

kimyasal değişime tabi 

tutulacak olanlar 

 

2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak 

olanlar 

 

 

2710.19.75.00.00 

 

 

 

 

 

2710.19.71.00 Alt 

pozisyonunda belirtilen 

işlemlerden başka bir işlemle 

kimyasal değişime tabi 

tutulacak olanlar 

2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör 

yağlama yağları, türbin 

yağlama yağları 

2710.19.83.00.00 Hidrolik 

amaçlara mahsus sıvı yağlar 

2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin 

2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör 

yağları 

2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus 

bileşikler, kalıp çıkarma 

yağları, aşınmayı önleyici 

yağlar 

 

2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus 

yağlar 

2710.19.99.00.21 Spindleoil 

2710.19.99.00.22 Lightneutral 

2710.19.99.00.23 Heavyneutral 

 

2710.19.99.00.24 Brightstock 

 

2710.19.99.00.25 

 

Diğer madeni yağlar 

 

2710.19.99.00.98 

 

Diğerleri  

 

 

 

2713.90 

 

Petrol yağlarının ve bitümenli 

minerallerden elde edilen 

yağların diğer kalntıları 

2901.10.00.90.11 Hekzan 

2901.10.00.90.12 Heptan 

2901.10.00.90.13 Pentan 

2902.11.00.00.00 Siklohekzan 

2902.20.00.00.00 Benzen (benzol) 

2902.30.00.00.00 Toluen (toluol) 

2902.41.00.00.00 o-Ksilen 

2902.42.0.00.00 m-Ksilen 

 

 

 

2902.44.00.00.00 

 

 

 

Ksilen izomerleri karışımları 

2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter 

(MTBE) 
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11 ) Konuya ilişkin temel düzenlemeler ilerleyen sayfalarda yer almaktadır. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER  

Son yıllarda özellikle kamyon ve otobüs gibi araçlarda kullanımı yaygınlaşan “10  numara 

yağ”ın temel hammaddelerinden olan  White Spirit” ve “Solvent” in usulsüz kullanımının 

engellenmesi amacıyla,  başta Maliye Bakanlığı ile  Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı olmak 

üzere pek çok kurumun aldığı direkt ve/veya dolaylı tedbirler  had safhadaydı ve bu 

operasyonel ve vergisel tedbirler özellikle “White Sprit” i ve “Solvent” i  yoğun olarak 

hammadde şeklinde kullanan sanayicileri oldukça zorlamaktaydı ve ekstra maliyetlere 

katlanmalarına neden oluyordu.   

Yeni gümrük uygulama tebliği ile solvent, white spirit, motor yağları, dişli yağları, benzol 
gibi bazı petrol ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemler –sanayiciler dışındaki firmalar için-  

sadece Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü'nden yapılabilecek hale getirilmiş olup, yeni 

100 Sayılı Tebliğin,  10 numara yağ olarak adlandırılan kaçak akaryakıtın temel 

hammaddelerinden olan baz yağı ve solvent ithalatına yönelik –özellikle gerçek sanayici 

olmayan firmaların-  ithalat talebini önemli ölçüde kısıtlayacağı ve bu meyanda White Sprit  

ve Solvent ithalatı için  alınan sair vergisel ve operasyonel  tedbirlerin, zaman içinde  

kademeli olarak  azaltılmasına sebep olabilecek ortamı yaratabileceği düşünülmektedir.  

Bu nedenle konuyu son derece kararlı bir şekilde olmak üzere yakinen ve  tüm sektör 
tepkilerini hassas bir şekilde ölçerek takip etmekte olan  Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı nezdindeki başvuruların, hız kesmeksizin devam etmesi ve Solvent ve 

White Spirit  ithalatına yönelik operasyonel ve vergisel ek tedbirlerin, “Gerçek Sanayici” 

niteliği taşımayan bir kısım kötü niyetli firmalar üzerine yoğunlaştırılması ve gerçek 

sanayiciler için her iki anlamda gerekli atmosferin yumuşatılmasının sağlanmasına yönelik 

sektör ısrarına devam edilmesi faydalı olacaktır.  

Diğer yandan, yeni tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumlar, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından incelenerek 

sonuçlandırılacak olup; cari uygulama / uygulamalar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak 

isterseniz danışmanlığımıza başvurulması da saygılarımızla rica olunur.    

 
A.Hakan TOKER  

MAZARS / DENGE YMM Çözüm Ortağı    

Gümrük Danışmanı & Yetkilendirmiş Gümrük Müşaviri (YGM)  

0532 344 46 47  

hakan.toker@gumrukeksper.com  

 

EKLER  : 

Ek - 1    Yeni Gümrük Gen. Teb. (Gümrük İşlemleri ; Seri No 100) (1 adet – 3 sf) 

Ek - 2   Eski  Gümrük Gen. Teb. (Gümrük İşlemleri ; Seri No   67) (1 adet – 2 sf) 

Ek - 3    Yeni Tebliğ Konusu Eşya Listesi (1 adet – 2 sf) 

Ek - 4    Eski Tebliğ Konusu Eşya Listesi (1 adet – 1 sf) 

 

mailto:hakan.toker@gumrukeksper.com
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EK -1  

 

TEBLİĞ 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100) 

A.Hakan TOKER NOT ====== > İşbu tebliğ ile yürürlükten kaldırılan tebliğ ilerleyen sayfalarda 
(Sf. 8)  yer almaktadır.  

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, solvent ve bazı petrol ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerini 
gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

Solvent ve bazı petrol ürünleri ihtisas gümrüğü uygulaması 

MADDE 3 – (1) Ekli listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı yer alan eşyanın serbest 
dolaşıma giriş işlemleri sadece Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı 
Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü'nden yapılır. 

(2) Ancak, sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirdikleri tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma 
girişine ilişkin gümrük işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yaptırılabilir. 

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü 

1 Ankara Gümrük Müdürlüğü 

2 Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü 

3 Adana Gümrük Müdürlüğü 

4 Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü 

5 Erenköy Gümrük Müdürlüğü 

6 Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü 

7 İzmir Gümrük Müdürlüğü 

8 Aliağa Gümrük Müdürlüğü 

9 Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü 

10 Bursa Gümrük Müdürlüğü 

11 Gemlik Gümrük Müdürlüğü 

12 Gaziantep Gümrük Müdürlüğü 
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(3) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin aynı zamanda gıda sanayiinde kullanılacak olan ürünlerden 
olması durumunda ithal işlemlerinin, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılması 
gerekmektedir. 

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü 

1 Ankara Gümrük Müdürlüğü 

2 Aliağa Gümrük Müdürlüğü 

3 İzmir Gümrük Müdürlüğü 

4 Adana Gümrük Müdürlüğü 

5 Bursa Gümrük Müdürlüğü 

6 Gemlik Gümrük Müdürlüğü 

7 Gaziantep Gümrük Müdürlüğü 

8 Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü 

9 Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü 

(4) Bu Tebliğ kapsamında yer alan, ancak miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz 
etmeyen 25 kg/25 litre'ye (25 kg/25 litre dahil) kadar olan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri 
yetkili (A sınıfı) gümrük idarelerinden yapılabilir. 

(5) 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. 

Yetki 

MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin 
uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya 
yetkilidir. 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ 

MADDE 5 – (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (6 ncı mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 67) yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 

 

 

Eki için tıklayınız. 

 

 
 
 

 
 
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121113-13-1.pdf
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EK - 2 
R.Gazete Ta: 31.12.2008 

R.Gazete No: 27097 (6. Mükerrer) 
 

Gümrük Müsteşarlığından: 
 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ 
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) 

(SERİ NO: 67) 
 

MADDE 1 – (1) Aşağıda G.T.İ.P ve tanımı yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri 
sadece İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük 
Müdürlüğü'nden yapılır. 

 
 

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 
 

2707 Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde edilen yağlar ve 
diğer ürünler; içindeki aromatik unsurların ağırlığı aromatik olmayan 
unsurlardan fazla olan müstahzarlar 

2710.11.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 

2710.11.21.00.00 White spirit 

2710.11.25.00.00 Diğerleri 

2710.11.41.00.00 Oktanı (RON) 95'den az olanlar 

2710.11.51.00.00 Oktanı (RON) 98'den az olanlar 

2710.11.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 

2710.11.90.00.11 Diğer solventler (çözücüler) 

2710.11.90.00.19 Diğerleri 

2710.19.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 

2710.19.15.00.00 2710.19.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle 
kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 

2710.19.29.00.00 Diğerleri 

2710.19.31.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 

2710.19.35.00.00 2710.19.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle 
kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 

2710.19.41.00.29 Diğerleri 

2710.19.45.00.29 Diğerleri 

2710.19.49.00.18 Diğerleri 

2710.19.51.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 

2710.19.55.00.00 2710.19.51.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle 
kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 

2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 

2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle 
kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 

2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları 
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar 

2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin 

2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları 

2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici 
yağlar 

2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar 

2710.19.99.00.21 Spindleoil 

2710.19.99.00.22 Lightneutral 

2710.19.99.00.23 Heavyneutral 

2710.19.99.00.24 Brightstock 

2710.19.99.00.25 Diğer madeni yağlar 

2710.19.99.00.98 Diğerleri 

2713.90 Petrol yağlarının ve bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları 

2901.10.00.90.11 Hekzan 

2901.10.00.90.12 Heptan 

2901.10.00.90.13 Pentan 

2902.11.00.00.00 Siklohekzan 

2902.20.00.00.00 Benzen (benzol) 
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2902.30.00.00.00 Toluen (toluol) 

2902.41.00.00.00 o-Ksilen 

2902.42.00.00.00 m-Ksilen 

2902.44.00.00.00 Ksilen izomerleri karışımları 

2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 

 
(2) Ancak, sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirdikleri veya sanayicilerin ihtiyaçları için 

getirilip antrepolara alınan ve buralarda sanayicilere devredilen tebliğ kapsamı eşyanın, serbest 
dolaşıma giriş beyannameleri sanayiciler adına düzenlenmek koşuluyla, serbest dolaşıma girişine 
ilişkin gümrük işlemleri, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Ankara TIR Gümrük 
Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü ile 
Adana Gümrük Müdürlüğü, Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Karadeniz Ereğli 
Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Erenköy Gümrük 
Müdürlüğü ile Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürlüğü'ne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü ile Aliağa Gümrük Müdürlüğü, Edirne Gümrük ve 
Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürlüğü'ne bağlı Bursa Gümrük Müdürlüğü ile Gemlik Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve 
Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı Yarımca Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürlüğü'ne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü'nden yaptırılabilir. 
 

(3) Bu Tebliğ kapsamında yer alan, miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen 
25 kg/25 litre'ye (25 kg/25 litre dahil) kadar olan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili (A 
sınıfı) gümrük idarelerinden yapılabilir. 
 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ ile 15/3/2007 tarih ve 26463 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 54 
Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık 
(Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir. 
 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer. 
 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 
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EK - 3 

YENİ TEBLİĞ KAPSAMI EŞYA LİSTESİ 

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 

2707 
Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde edilen yağlar ve 
diğer ürünler; içindeki aromatik unsurların ağırlığı aromatik olmayan unsurlardan 
fazla olan müstahzarlar 

2710.12.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 

2710.12.21.00.00 White spirit 

2710.12.25.00.00 Diğerleri 

2710.12.41.00.00 Oktanı (RON) 95'den az olanlar 

2710.12.51.00.00 Oktanı (RON) 98'den az olanlar 

2710.12.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 

2710.12.90.00.11 Diğer solventler (çözücüler) 

2710.12.90.00.19 Diğerleri 

2710.19.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 

2710.19.15.00.00 
2710.19.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal 
değişime tabi tutulacak olanlar 

2710.19.29.00.00 Diğerleri 

2710.19.31.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 

2710.19.35.00.00 
2710.19.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal 
değişime tabi tutulacak olanlar 

2710.19.43.00.28 
2710.19.46.00.28 
2710.19.47.00.18 
2710.20.11.00.19 

Diğerleri 

2710.19.48.00.19 Diğerleri 

2710.20.15.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,001'i geçen fakat %0,002'yi geçmeyenler 

2710.20.17.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,021 'i geçen fakat %0,1 'i geçmeyenler 

2710.20.19.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,1 'i geçenler 

2710.19.51.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 

2710.19.55.00.00 
2710.19.51.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal 
değişime tabi tutulacak olanlar 

2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 

2710.19.75.00.00 
2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal 
değişime tabi tutulacak olanlar 

2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları 

2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar 

2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin 

2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları 

2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar 

2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar 

2710.19.99.00.21 Spindleoil 

2710.19.99.00.22 Lightneutral 

2710.19.99.00.23 Heavyneutral 

2710.19.99.00.24 Brightstock 

2710.19.99.00.25 Diğer madeni yağlar 

2710.19.99.00.98 Diğerleri 

2710.20.90.00.00 Diğer yağlar 
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2713.90 Petrol yağlarının ve bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları 

2901.10.00.90.11 Hekzan 

2901.10.00.90.12 Heptan 

2901.10.00.90.13 Pentan 

2902.11.00.00.00 Siklohekzan 

2902.20.00.00.00 Benzen (benzol) 

2902.30.00.00.00 Toluen (toluol) 

2902.41.00.00.00 o-Ksilen 

2902.42.00.00.00 m-Ksilen 

2902.44.00.00.00 Ksilen izomerleri karışımları 

2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 
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EK - 4 

 

ESKİ TEBLİĞ KAPSAMI EŞYA LİSTESİ 

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 
 

2707 Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde edilen yağlar ve 
diğer ürünler; içindeki aromatik unsurların ağırlığı aromatik olmayan 
unsurlardan fazla olan müstahzarlar 

2710.11.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 

2710.11.21.00.00 White spirit 

2710.11.25.00.00 Diğerleri 

2710.11.41.00.00 Oktanı (RON) 95'den az olanlar 

2710.11.51.00.00 Oktanı (RON) 98'den az olanlar 

2710.11.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 

2710.11.90.00.11 Diğer solventler (çözücüler) 

2710.11.90.00.19 Diğerleri 

2710.19.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 

2710.19.15.00.00 2710.19.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle 
kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 

2710.19.29.00.00 Diğerleri 

2710.19.31.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 

2710.19.35.00.00 2710.19.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle 
kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 

2710.19.41.00.29 Diğerleri 

2710.19.45.00.29 Diğerleri 

2710.19.49.00.18 Diğerleri 

2710.19.51.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 

2710.19.55.00.00 2710.19.51.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle 
kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 

2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 

2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle 
kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 

2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları 
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar 

2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin 

2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları 

2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici 
yağlar 

2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar 

2710.19.99.00.21 Spindleoil 

2710.19.99.00.22 Lightneutral 

2710.19.99.00.23 Heavyneutral 

2710.19.99.00.24 Brightstock 

2710.19.99.00.25 Diğer madeni yağlar 

2710.19.99.00.98 Diğerleri 

2713.90 Petrol yağlarının ve bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları 

2901.10.00.90.11 Hekzan 

2901.10.00.90.12 Heptan 

2901.10.00.90.13 Pentan 

2902.11.00.00.00 Siklohekzan 

2902.20.00.00.00 Benzen (benzol) 

2902.30.00.00.00 Toluen (toluol) 

2902.41.00.00.00 o-Ksilen 

2902.42.00.00.00 m-Ksilen 

2902.44.00.00.00 Ksilen izomerleri karışımları 

2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 

 


