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GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 90) 

  
Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili 

gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Mobilya İhtisas Gümrüğü Uygulaması 
MADDE 3 – (1) (Değişik:RG-3/10/2014-29138) AB menşeli olmayan 94.01, (Ek ibare:RG-

17/6/2015-29389) (9401.30, 9401.90 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya hariç) 94.02 ile 94.03 
(9403.10 ve 9403.30 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya ile 9403.60.30.00.00 GTİP’inde yer alan 
eşya hariç) tarife pozisyonlarında ve 9404.10, 9404.21 ve 9404.29 tarife alt pozisyonlarında yer alan 
eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır. 

 (Değişik tablo:RG-26/2/2016-29636) 

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü 

     1 Aksaray Gümrük Müdürlüğü 

     2 Ankara Gümrük Müdürlüğü 

     3 Antalya Gümrük Müdürlüğü 

     4 Bolu Gümrük Müdürlüğü 

     5 Erenköy Gümrük Müdürlüğü 

     6 Gaziantep Gümrük Müdürlüğü 

     7 Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 

     8 Giresun Gümrük Müdürlüğü 

     9 Kayseri Gümrük Müdürlüğü 

    10 Konya Gümrük Müdürlüğü 

    11 Sakarya Gümrük Müdürlüğü 

    12 Trabzon Gümrük Müdürlüğü 

  
(2) (Mülga:RG-17/6/2015-29389) 
(3) (Değişik:RG-17/6/2015-29389) AB menşeli olmayan; 9401.10 tarife alt pozisyonu ve 

9401.20.00.00.00 GTİP’inde yer alan ve motorlu araçlarda kullanılan mobilyalar ile 9401.90 tarife alt 
pozisyonunda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri eşyanın geldiği yetkili gümrük 
idaresinden yapılır. 

(4) AB menşeli olmayan 94.02 tarife pozisyonunda yer alan tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve 
veterinerlikte kullanılan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri; birinci fıkrada belirtilen gümrük 
müdürlüklerine ilave olarak Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü ile Esenboğa Gümrük 
Müdürlüğünden gerçekleştirilir. 

(5) Serbest bölgede mobilya imalatı yaptığını belgeleyen firmaların serbest bölgede imal ettikleri 
ve gümrük idaresince Türk menşeli olduğu belirlenen 94.01, 94.02 ile 94.03 tarife pozisyonlarında ve 
9404.10, 9404.21 ve 9404.29 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri 
serbest bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilir. 

(6) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen mobilyaların serbest 
dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir. 

(7) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük 
Bölgesine getirilen bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili 
gümrük idaresinden gerçekleştirilir. 



(8) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile beşinci 
fıkrasının (b), (c), (d), (e) ve (f) bentleri kapsamında gelen söz konusu eşyanın gümrük işlemleri geldiği 
yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir. 

(9) Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın 
serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır. 

(10) (Değişik fıkra:RG-26/2/2016-29636) AB menşeli olmayan 8302.10.00.00.00, 
8302.42.00.00.00, 8302.50.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan ve mobilya sanayiinde kullanılacak olan 
eşyadan yalnızca mobilya ve mutfak dolap menteşeleri, mobilya kulpları, çekmece rayları, çekmece 
sistemleri ve mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşyanın (koltuk 
amortisörleri ile teleskopik bilyeli raylar hariç) serbest dolaşıma giriş işlemleri Kayseri, Giresun, Konya, 
Aksaray, Bolu, Sakarya ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinden yapılır. 

(11) (Ek:RG-3/10/2014-29138) (Değişik fıkra:RG-26/2/2016-29636) AB menşeli olmayan 
9401.30, 9403.10 ve 9403.30 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya ile 9403.60.30.00.00 GTİP’inde yer 
alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri Aksaray, Konya, Giresun, Bolu, Sakarya ve Erenköy Gümrük 
Müdürlüklerinden yapılır. 

Yetki 
MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin 

uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir. 
Yürürlük 
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 
  
________ 
(1) 17/6/2015 tarihli ve 29389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasında yeralan Yetkili Gümrük Müdürlüğü tablosunun (6) numaralı satırı yürürlükten kaldırılmış ve diğer 
satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. 
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