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 Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin “Beyanname yerine ticari ve idari belge” 

baĢlıklı 144 üncü maddesi ile 11.07.2002 tarihli 24812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 

Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük ĠĢlemleri)’nin 14 üncü maddesinde, beyanname 

yerine ticari ve idari belge üzerinden tescil ve iĢlem yapılmasına yönelik hususlar 

düzenlenmiĢtir. 

 

16 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük ĠĢlemleri)’nin 14 üncü maddesinin 

birinci fıkrasında; “Bu Tebliğin 11 inci maddesinin (b), (c ), (e), (f), (g) bentlerinde yer alan 

eĢya ve  akvaryum balıkları ile CIF kıymeti 500 EURO’yu geçmeyen diğer eĢyayı aynı 

gümrük idaresinden sürekli ve periyodik olarak ithal edenler, beyanname yerine ticari ve idari 

bir belge üzerinden tescil ve iĢlem yapılmasına yönelik taleplerini yazılı olarak gümrük 

idarelerine bildirirler.Gümrük Ġdareleri bu talepleri,  Gümrük Yönetmeliğinin 136 ncı 

maddesinde yer alan genel koĢulların sağlanması kaydıyla  kabul eder. Bu usulden 

yararlanmak için Gümrük Yönetmeliğinin 137 nci maddesinde yer alan koĢullar aranmaz.” 

hükmü yer almaktadır. 

 

MüsteĢarlığımıza intikal eden olaylardan, ticari ve idari belge olarak kabul 

edilebilecek belgelerin neler olduğu hususunda tereddütler ortaya çıktığı anlaĢılmıĢtır. 

 

Serbest dolaĢıma giriĢ beyanına iliĢkin olarak: 

 

Beyan konusu eĢyanın tespitini mümkün kılacak bilgilerin (eĢyanın cins, nev’i, 

niteliği, markası, adedi, ağırlığı, ölçü ve kıymeti) yer alması koĢuluyla, fatura ve taĢıma 

belgelerinin “ticari belge”, kamu kuruluĢlarının resmi yazılarının ise “idari belge” olarak söz 

konusu Yönetmelik ve Tebliğ maddeleri kapsamında kabul edilmesi ve bu belgeler üzerinden 

tescil ve iĢlem yapılması durumunda ilgili kamu kuruluĢları ile özel gerçek ve tüzel 

kiĢilerinden ekte bir örneği yer alan taahhütnamenin alınması gerekmektedir. 

 

 Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

 

 

MüsteĢar 

EK: Taahhütname örneği 

 

DAĞITIM: 

Merkez ve TaĢra TeĢkilatına 

 

 



 

 

 

TAAHHÜTNAME 

 

 

 ………….. tarih ve ………….. sayılı özet beyanın …………….. sırasında yer alan 

……………… tarih ve …………… sayılı konĢimento kapsamı ……………………GTĠP’de, 

………………….. kıymetinde, ………………………………………. eĢyayı beyanname 

yerine ………………………… üzerinden tescil ve iĢlem yapılmak suretiyle serbest  dolaĢıma 

sokmak istiyorum. 

 

 Gümrük Yönetmeliğinin 144 üncü maddesi ve 11.07.2002 tarihli 24812 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 16 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük ĠĢlemleri)’nin 14 üncü 

maddesine göre giriĢ iĢleminin yapılmasını istediğimiz yukarıda belirtilen eĢya için, izleyen 

ayın ilk üç günü içerisinde tamamlayıcı beyan olarak gümrük beyannamesi vereceğimi, aksi 

takdirde Gümrük Mevzuatı uyarınca hakkımızda iĢlem yapılmasını kabul ettiğimi beyan ve 

taahhüt ederim. 

 

 

 

 

TAAHHÜTNAMEYĠ VEREN KURULUġUN 

 

UNVANI  : 

 

ADRESĠ  : 

 

 

Damga Pulu 

KuruluĢ Yetkilisi 

Adı Soyadı : 

Unvanı  : 

Ġmza 


