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TEBLİĞ
Gümrük ve T caret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 105)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl ğ, Türk Gümrük Tar fe Cetvel n n 50 la 63 üncü (50 ve 63 dâh l) fasılları
kapsamındak tekst l eşyasının serbest dolaşıma g r ş şlemler n gerçekleşt rmeye yetk l gümrük müdürlükler n n
bel rlenmes amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl ğ, 27/10/1999 tar hl ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddes ne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tekst l eşyası ht sas gümrüğü uygulaması
MADDE 3 – (1) Türk Gümrük Tar fe Cetvel n n 50 la 63 üncü (50 ve 63 dâh l) fasılları kapsamındak tekst l
eşyasının serbest dolaşıma g r ş şlemler aşağıda bel rt len gümrük müdürlükler nden yapılır.

Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Yetk l Gümrük Müdürlüğü
Halkalı Gümrük Müdürlüğü
Atatürk Haval manı Kargo Gümrük Müdürlüğü
Geml k Gümrük Müdürlüğü
Mers n Gümrük Müdürlüğü
İzm r Gümrük Müdürlüğü
Den zl Gümrük Müdürlüğü
Ankara Gümrük Müdürlüğü
Kayser Gümrük Müdürlüğü
Gaz antep Gümrük Müdürlüğü
İskenderun Gümrük Müdürlüğü
Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

(2) B r nc fıkrada bel rt len tekst l eşyasından, 27/7/2012 tar hl ve 28366 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Gümrük Genel Tebl ğ (Gümrük İşlemler Ser No: 93)’n n 3 üncü maddes n n b r nc fıkrasında bel rt len GTİP’ler
dışındak halı ve paspas benzer eşyaların serbest dolaşıma g r ş şlemler Isparta Gümrük Müdürlüğünden de
yapılab l r.
(3) Söz konusu eşyanın hızlı kargo le gelmes kaydıyla serbest dolaşıma g r ş şlemler Sab ha Gökçen
Haval manı Gümrük Müdürlüğünden yapılır.
(4) Ancak;
a) Pamuk, pamuk pl ğ , yün ve yapağının,
b) Sanay c ler tarafından hammadde olarak kullanılmak kaydıyla get r len yün pl k, tab elyaf, sun sentet k
elyaf ve pl kler n,
c) En az 500 şç st hdam eden ve ödenm ş sermayes 2.000.000 ( k m lyon) TL olan ş rketler ç n sadece
Avrupa B rl ğ üyes ülkelerden gelen tekst l eşyasının,
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ç) Geç c thalat rej m kapsamında yurda get r lmekle b rl kte, serbest dolaşıma sokulmak stenen tekst l
eşyasının,
d) İhraç ed len ve ger gelen eşya statüsündek tekst l eşyasının,
e) Konfeks yonda kullanılması mümkün olmayan 59.06 tar fe poz syonunda yer alan kord bez üzer ne kauçuk
kaplanmış mensucatın,
f) Otomot v malatında ve montajında kullanılan parçalarla b rl kte aynı özet beyan le gelen bu kapsamdak
eşyanın,
g) Sanay c ler tarafından hammadde olarak kullanılmak kaydıyla get r len her çeş t döküntüler n, kırpıntıların,
serbest dolaşıma g r ş şlemler , geld ğ yetk l gümrük dares nce gerçekleşt r l r.
(5) Hava yolu le get r len veya posta yolu ve yolcu beraber nde gelen m ktar ve kullanım alanı t bar yle t car
n tel k arz etmeyen eşyanın serbest dolaşıma g r ş şlemler se eşyanın geld ğ gümrük dares tarafından yapılab l r.
(6) Ek-1’de bel rt len l stede yer alan eşya bu Tebl ğ kapsamı dışındadır.
Karayoluyla aynı araçta gelen eşya
MADDE 4 – (1) Karayoluyla aynı araçta gelen eşyanın b r kısmının tekst l eşyası d ğer kısmının başka eşya
olması durumunda, araç yükü eşyanın tamamının gümrük şlemler 3 üncü madden n b r nc fıkrasında bel rt len
gümrük müdürlükler tarafından sonuçlandırılır.
Tekst l eşyasını taşıyan taşıt aracının sevk
MADDE 5 – (1) B r kara hudut kapısına gelen ve bu Tebl ğ kapsamı eşyayı taşıyan taşıt aracı sadece 3 üncü
madden n b r nc fıkrasında bel rt len gümrük müdürlükler ne sevk ed l r. Ancak, b r serbest bölgeye boşaltılmak
stenen tekst l eşyası ç n bu hüküm uygulanmaz.
Gümrük dareler nce düzenlenen dâh lde şleme zn kapsamında thal yapılan tekst l eşyasında ht sas
uygulaması
MADDE 6 – (1) Dah lde şleme zn kapsamında thal yapılacak tekst l ve konfeks yon ana maddeler le
lg l olarak, bu Tebl ğ ve bu Tebl ğde bel rt len st sna durumlar dışında kalan durumlarda;
a) Üçüncü ülkelerden tekst l ve konfeks yon ana maddeler (k myev ve yardımcı maddeler har ç) thalatının
tekst l ht sas gümrüğü uygulaması çerçeves nde yetk l gümrük müdürlükler nden,
b) A.TR Belges le tevs k ed lmek kaydıyla serbest dolaşımdak tekst l ve konfeks yon ana maddeler
thalatının tüm gümrük müdürlükler nden,
c) EUR.1 Belges le tevs k ed lmek kaydıyla EFTA ülkeler ve Serbest T caret Anlaşması yapmış olduğumuz
ülkelerden tekst l ve konfeks yon ana maddeler thalatının tüm gümrük müdürlükler nden,
ç) Dış T caret Sermaye Ş rketler ve Sektörel Dış T caret Ş rketler n n tekst l ve konfeks yon ana maddeler
thalatının tüm gümrük müdürlükler nden,
d) Serbest bölgeye hraç ed lm ş olan Türk menşel tekst l ve konfeks yon ana maddeler n n Türk ye Gümrük
Bölges ne thalatının serbest bölge gümrük müdürlükler nden,
e) Onaylanmış K ş Statüsüne sah p f rmaların tekst l ve konfeks yon ana maddeler thalatının tüm gümrük
müdürlükler nden,
yapılması gerekmekted r.
Özel ve zorunlu durumlar
MADDE 7 – (1) Gümrük ve T caret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebl ğ n uygulanması
sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları nceley p sonuçlandırmaya yetk l d r.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
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MADDE 8 – (1) 26/4/2007 tar hl ve 26504 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebl ğ
(Gümrük İşlemler Ser No: 55) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebl ğ yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebl ğ hükümler n Gümrük ve T caret Bakanı yürütür.

Ek ç n tıklayınız.
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