
İlk Resmî Gazete de sanal ortamda
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Başbakanlığa bağlı Mevzuatı 
Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanıp yayınlanan 
Resmî Gazete’nin ilk sayısı da artık 

İnternet’te. Hükümet, meclis, cumhurbaşkanı 
ve başbakan tarafından çıkan kararname, 
yasa, yönetmelik, genelge gibi kararları 
yayınlamayı amaçlayan ve Başbakanlığa bağlı 
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan Resmî Gazete, Bilgi 
İşlem Başkanlığı’nın teknik desteği 2000 yılında 
faaliyete giren Resmî Gazete Bilgi Sistemi’nce 
eş zamanlı olarak İnternet ortamına aktarılıyor.
 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 7 Ekim 1920’den 
itibaren çıkmaya başlayan gazete,  ilk kurulduğu 
zamanlar Ceride-i Resmiye adıyla yayınlandı.  
10 Eylül 1923’ten itibaren Resmi Ceride adıyla 
yayınlanmaya devam eden gazetenin yayını 
bazı dönemlerde aksadı. Bakanlar Kurulu’nun 
Mayıs 1341 tarih ve 1970 sayılı kararnamesi 
ile yürürlüğe konulan Resmi Ceridenin Sureti 
Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı 
İcrası hakkındaki talimatnamenin kabulüyle 
birlikte sürekli yayına geçildi. 17 Aralık 
1927’deki 763. sayıdan itibaren de Türkiye 
Cumhuriyeti Resmî Gazete adıyla yayın hayatına 
devam ediyor.

1999 yılından itibaren basbakanlik.gov.tr 
adresinden sunulan Mevzuat Bilgi Sistemi 
(Kanunlar, KH.K, Mülga Kanun, Tüzükler, 
Yönetmelikler, Geçici Tüzükler) kapsamında 
ücretli abonelikle hizmet veren bu bilgi bankası, 
29 Ağustos 2003’ten itibaren ücretsiz olarak 
aynı İnternet üzerinden halka açıldı.
Ayrıca İnternet bağlantısı olmayan, fakat sözü 
edilen bilgi sisteminden faydalanmak isteyen 
vatandaşlara, boş bir CD ile Başbakanlık Bilgi 
İşlem Başkanlığı’na müracaat etmeleri halinde 
istedikleri bilgiler ücretsiz olarak veriliyor.

Resmi Gazete’nin web site adresi http://rega.basbakanlik.gov.tr

90 yıl önce yayınlanan Resmi Gazete, ilk sayısından 
itibaren elektronik ortama aktarıldı.

İnternet’ten yurtdışı 
alışverişe sınırlama
Yurtdışından getirilen eşyalardaki vergi 
muafiyeti, suiistimal edildiği gerekçesiyle 
sınırlanıyor. 

İnternet yoluyla yurt dışından yoğun bir şekilde 
getirilen gıda takviyeleri, sporcu gıdaları ve kozmetik 
ürünlerdeki 150 Avro vergi muafiyetinin suiistimal 
edildiği belirlendi.  Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, 
muafiyetlerin suiistimalinden kaynaklı şikâyetlerin 
artması üzerine yaptıkları düzenlemeyle, kargo 
ve posta yoluyla yurt dışından getirilen eşyalarda 
vergi muafiyeti hükümlerinden artık sadece gerçek 
kişilerin yararlanacağını açıkladı. 
Bakan Yazıcı, vergi muafiyetinin suiistimali ve sağlığa 
aykırı ürünlerin bu yolla ülkeye girdiğinin saptanması 
nedeniyle, e-ticaretin elektronik altyapısı ve ilgili 
mevzuatın hazırlanması yönünde çalışmalarının 
yapıldığını kaydetti.  Gümrük Müsteşarlığı’na talimat 

vererek bir çalışma yapılmasını istediğini anlatan Bakan Yazıcı, Gümrük Müsteşarlığının da sektörel 
bir inceleme başlattığını belirtti. E-ticaretin kontrol altına alınması, takip edilebilir ve izlenebilir 
olması için teknik altyapı hazırlandığını anlatan 
Yazıcı, şunları söyledi: 

“E-ticarete konu eşyanın gümrük işlemlerinin 
elektronik ortamda yapılabilmesi, eşya ve 
sahiplerinin izlenebilmesi, muafiyet amacı 
dışında ticari amaçla yapılan ithalatların takip 
edilebilir olması açısından oluşturulan Elektronik 
Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) programı 
hazırlanarak 7 Mart 2011 tarihinden itibaren 
fiilen kullanılmaya başlanmıştır. Bu program ile 
suiistimali önleyecek ve gerekli denetim ve risk 
analizlerinin yapılmasına imkân verecek yeni 
bir uygulamaya geçilmiş oldu. Bu uygulama ile 
ön beyan ve risk analizi kapsamında yapılacak 
gümrük kontrolleri daha etkin olacak, gelen ve giden gönderinin miktarı, mali boyutu ve türleri 
konusunda istatistik üretilebilecek. Diğer taraftan, konunun hukuki altyapısının hazırlanması 
çalışmaları da tamamlandı.”
Söz konusu muafiyetten, sürekli aynı kişinin yararlandığının tespit edilmesi halinde, muafiyetin 
kullanımına da sınırlama getirildi. 150 Avro’nun altında olan kozmetik ürünleri ile tedavi 
amaçlı olmayan gıda takviyeleri ve sporcu gıdaları gümrük vergisinden muaf tutuluyordu, yeni 
düzenlemede bu ürünlere 150 Avro’nun altında olsa bile vergi uygulanacak. Önceki düzenlemede 
muafiyet hakkının kullanımında süre sınırlaması yokken yeni düzenlemede 2 ay içinde en fazla 1, 
yılda en fazla 5 şeklinde bu haktan yararlanabilinecek. 

http://www.bilisimdergisi.org/s132


