
T.C. 
BAŞBAKANLIK 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

 
Sayı    : B.02.1.GÜM.0.06.00.26.761-6598                                 
      
Konu  : 

 
GENELGE 

2001/4 
 
Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, avlanma izin belgeleri 

bulunan balıkçılardan bu be1gelerin ibrazı halinde limanlara getirilen 
balığın avlanmış balık mı yoksa satın alınmış balık mı olduğu hususunun 
nasıl tespit edileceği ve bu hususun hangi belgelerle tevsik edileceği, fatura 
ibrazı durumunda ne gibi işlem yapılacağı konularında tereddüt hasıl olduğu 
anlaşılmıştır.  

 
Bilindiği üzere; 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 171 inci maddesi; 

''18 inci maddenin 2 nci fıkrasının (f) bendi saklı kalmak kaydıyla, serbest 
dolaşıma giren;  

 
a) Türkiye'de kayıtlı veya tescilli ve Türk bandırasını taşıyan 

gemilerin başka ülkelerin kara sularından çıkarttığı deniz balıkçılığı ürünleri 
ve diğer deniz ürünleri,  

 
b) (a) fıkrasında öngörülen koşulları taşıyan fabrika gemilerde, aynı 

fıkrada belirtilen ürünlerden elde edilen ürünler,  
 
ithalat vergilerinden muaftır.'' hükmünü amirdir. Bu itibarla,  
 
1- Söz konusu Kanun maddesinde belirtilen şartları taşıyan balıkçılar 

tarafından başka ülkelerin kara sularından çıkartılan ürünler için özet beyan 
ve gümrük beyannamesi verilmesi, bu beyanname ile ilgili olarak Gümrük 
Yönetmeliği hükümleri uyarınca beyannameye eklenmesi gereken 
belgelerin aranmaması ve anılan Kanun maddesi uyarınca gümrük 
vergisinin tahsil edilmemesi,  
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taşıyan fabrika gemilerde, aynı fıkrada belirtilen ürünlerden elde edilen
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ithalat vergilerinden muaftır.'' hükmünü

amirdir. Bu itibarla, 





 





1- Söz konusu Kanun maddesinde belirtilen

şartları taşıyan balıkçılar tarafından başka ülkelerin kara sularından

çıkartılan ürünler için özet beyan ve gümrük beyannamesi verilmesi, bu

beyanname ile ilgili olarak Gümrük Yönetmeliği hükümleri uyarınca beyannameye

eklenmesi gereken belgelerin aranmaması ve anılan Kanun maddesi uyarınca gümrük
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2- Yukarıda belirtilen Kanun maddesi

kapsamı dışında, fatura ve sair belgeler ibraz edilmek suretiyle yabancı

ülkelerden ithal edilen su ürünlerinin gümrük vergisinin tahsil edilmesi, 





 





3- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi

Kanunu'nun ithalat istisnalarını düzenleyen 16 ıncı maddesinde, 4458 sayılı

Gümrük Kanununun 171 inci maddesi sayılmadığından,gerek 1 nci gerekse 2 nci

bent kapsamında ithal edilen deniz balıkçılığı ürünleri ve diğer ürünleri için

Katma Değer Vergisi tahsilatı yapılması, 





 





Gerekmektedir. 





 





Bilgi alınmasını ve yukarıda belirtilen

şekilde işlem ifasını rica ederim. 
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2- Yukarıda belirtilen Kanun maddesi kapsamı dışında, fatura ve sair 
belgeler ibraz edilmek suretiyle yabancı ülkelerden ithal edilen su 
ürünlerinin gümrük vergisinin tahsil edilmesi,  
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