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Ticaret Bakanlığının 23 Ocak 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği
(Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) ile serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi
kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli
üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük
Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olan ve aşağıdaki koşulları taşıyan firmalara bu kapsamda
izin verilecektir;
•
•
•
•
•

•

Firma Yönetiminin Tebliğde belirtilen suçlardan ceza veya mahkûmiyet kararı
bulunmaması,
Son 3 yıl için de düzenlenen usulsüzlük ve vergi cezaları bakımından Tebliğde
belirtilen limitlerin aşılmaması,
Olumlu görüşle rapora bağlanmış Yeminli Mali Müşavir Raporu,
Son 3 yıl içerisinde, yılda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat
gerçekleştirmiş olması,
Sanayi Sicil Kanunu hükümleri kapsamında sanayi sicil belgesini haiz olması ve/veya
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre sanayici
sayılması,
İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair
taahhüt verilmesi.

Firmanın yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olması halinde yukarıda yer alan şartlar
aranmayacak olup YYS sahibi firmalar Tebliğ hükümlerinden doğrudan faydalandırılacaktır.
Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşya Genel Müdürlükçe belirlenecek ve Bakanlık internet
sitesinde duyurulacaktır.
Başvurular, başvuru sahibinin ticaret sicili kaydı uyarınca bağlı bulunduğu ile en yakın Gümrük
ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılacaktır.
İzin süre sonu, iznin verildiği yılı izleyen takvim yılını takip eden üçüncü yılın son günü olacaktır.
Tebliğ 23 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup, içeriğine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
–– Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)
Saygılarımızla
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. BOR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİ AŞ’ye, işbu dokümanın
içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Sorularınız olması halinde Cemal Ergül veya bgiletisim@borusan.com adresine mail gönderebilir ya da (216) 571 50 57 numaralı telefondan bize
ulaşabilirsiniz.
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