
                                                                                                    

 

Bülten Sayı :2022/41 
 

2022/ 41. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI HK 
 
İnsan tüketimine  yönelik jelatin  ve  kollajen  üretiminde  kullanılan işlenmiş  hammaddelerin ithalatı için  yeni 
oluşturulan  veteriner  sağlık  sertifikası  modeli  ile İşlem  görmemiş  yün, işlem  görmüş  deri  ve  post  sağlık  
sertifikalarının güncel hali Tarım ve Orman Bakanlığı internet sayfasında 
(https://www.tarimorman.gov.tr/Konu/1755/hayvan-hayvan_maddeleri-saglik-sertifika-ithalat) 01.11.2022  
tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yayımlanmıştır. 
 
Bu kapsamda, internet sayfasında yayımlanan eski/yeni her iki sağlık sertifikası modelleri 01.11.2022 tarihine 
kadar kabul edilecek olup bu tarihten sonra başlamış işlem niteliğinde olanlar haricinde sadece yeni oluşturulan 
model sağlık sertifikaları kabul edilecektir. 
 
İnsan Tüketimine Yönelik Jelatin ve Kolajen Üretiminde Kullanılan İşlenmiş Hammaddelerin İhracatı için Veteriner 
Sağlık Sertifikası; 
https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/DB_Hayvan_Sinir/Saglik_Sertifikasi_Ithalat/tum_ulkeler_jelati
n_hammadde_sertifikasi.pdf 
 
Link: http://www.izmgmd.org.tr/download.php?id=6624&sayfaId=5610 
 
2.) E-ARŞİV FATURALARINDA DİİB BİLGİSİNİN OLMADIĞI VEYA YANLIŞ OLDUĞU HALLERDE D-3 TAAHHÜT 
KAPATMA İŞLEMLERİNİN NASIL YAPILACAĞI HK 
 
E-Arşiv faturaların üzerinde sonradan herhangi bir düzenleme yapılamaması sebebiyle, hatalı düzenlenen (DİİB 
bilgisi yanlış girilen ya da hiç girilmeyen) e-Arşiv faturaların DİİB taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılmak 
istenmesi durumunda, Bölge Müdürlüklerimizce takip edilmesi gereken usul ve esaslara ilişkin yazı 
yayımlanmıştır. 
 
Ek-1: D-3 Kodlu DİİB'ler/E-Arşiv Fatura 
 
3.) ARJANTİN OTOMATİK OLMAYAN İTHALAT LİSANSI REJİMİNİ GÜNCELLEDİ 
 
Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe giren, Arjantin Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Ticaret Müsteşarlığı’nın 3 Ekim 2022 
tarihli ve 26/22 sayılı Kararı çerçevesinde, Otomatik Olmayan İthalat Lisansı rejimi güncellendi. 
 
Hemen hemen her sektörden ürünlerin bulunduğu 96 sayfalık liste ekte sunulmaktadır. Ayrıca, karar 
çerçevesinde, bu yeni düzenleme ile üretim sektörlerin üretim ve istihdam seviyelerini sürdürmek ve/veya 
artırmak için ihtiyaç duyduğu ithalat işlemlerini güçlendirmeyi amaçlandığı ifade edilmektedir.  
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/15487/ 
 



                                                                                                    

 

4.) AB İTHALAT KONTROL SİSTEMİ (ICS2) KONULU SEMİNERİN SUNUMLARI YAYIMLANMIŞTIR  
 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından 26.09.2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen 
AB'nin dış sınırlarından yasadışı ticaretin ortaya çıkardığı güvenlik ve emniyet tehditlerine karşı AB Gümrük 
Birliğinin "ilk savunma hattının güçlendirilmesine yönelik yeni İthalat Kontrol Sistemi (ICS2) konulu çevrimiçi 
seminerin Türkçe-İngilizce sunumları yayımlanmıştır. 
 
Sunum – Türkçe https://files.igmd.org.tr/doc/13102022-092238_turkcepdf.pdf 
 
Sunum – İngilizce https://files.igmd.org.tr/doc/13102022-092253_ingilizcepdf.pdf 
 
5.) YYS FİRMALARININ SARI VE KIRMIZI HATTA İŞLEM GÖREN BEYANNAMELERİNİN GÜMRÜK İŞLEMLERİ 
ÖNCELİKLİ OLARAK TAMAMLANABİLECEK 
 
Gümrük BİLGE Sisteminde yapılan sistemsel düzenleme ile YYS firmalarının sarı ve kırmızı hatta işlem gören 
beyannamelerinin gümrük işlemleri artık öncelikli olarak tamamlanabilecektir. 
 
Buna göre; BİLGE Sisteminde 2 no.lu Gönderici/İhracatçı ve 8 no.lu Alıcı/İthalatçı alanlarında yetkilendirilmiş 
yükümlü statüsü sahiplerinin yer aldığı yeşil hatta işlem görmeyen beyannamelerin "Muayene Açık 
Beyannameler" ekranında muayene memuruna farklı renkte gösterilerek üst sıralarda yer alması ve bu çerçevede 
işlem yapılması yönünde bir teknik düzenleme yapılmıştır. 
 
Ek-2: Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü – Öncelikli Kontrol 
 
6.) RAFİNE EDİLMİŞ BAKIRDAN İNCE VE KALIN BORULAR İÇİN NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HK 
 
Yunanistan menşeli 7411.10.10.00.11, 7411.10.10.00.12, 7411.10.10.00.19, 7411.10.90.00.00 gümrük tarife 
istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular” ürünü ithalatına yönelik 
yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221012-3.htm 
 
7.) AB ALABALIK NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HK 
 
İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından yayınlanan duyuruda; 
 
Avrupa Komisyonu tarafından, ülkemiz menşeli "Gökkuşağı Alabalıkları” ithalatına karşı yapılan sübvansiyon 
soruşturması sonucunda, Türkiye menşeli alabalık ithalatına yönelik uygulanan gümrük vergi oranlarına ülkemiz 
tarafından yapılan itirazlara ilişkin duyurulan sonuç raporunda; Komisyon'un yapılan itirazları haklı bularak 
sübvansiyon soruşturmalarında uygulanan hesaplama yöntemlerinde değişikliğe gidildiği, Yeniden hesaplamalara 
göre, örnekleme dahil firmalara uygulanacak gümrük vergi oranlarının düşürüldüğü, ayrıca örneklem dışında 
kalan tüm firmalarımıza uygulanacak olan vergi oranının da %4,56 olarak güncellendiği belirtildi. 
 
Link: http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-ab-alabalik-nihai-gozden-gecirme-sorusturmasi-3.html 



                                                                                                    

 

 
8.) ABD / ÇELİK ÇİVİLER ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMALARI HK 
 
Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemizin yanı sıra Hindistan, 
Umman, Sri Lanka ve Tayland menşeli “çelik çiviler” (certain steel nails) ithalatına karşı anti-damping ve telafi 
edici vergi soruşturmaları yürütülmekte olduğu; bahse konu telafi edici vergi soruşturması kapsamında ITA 
tarafından açıklanan nihai karar çerçevesinde, örneklemeye seçilen firmalarımız için yüzde 1,52 ve yüzde 3,88 
oranlarında, diğer firmalarımız için ise yüzde 1,86 oranında sübvansiyon marjı; anti-damping soruşturması 
kapsamında açıklanan ön karar çerçevesinde ise örneklemeye seçilen firmalarımız için yüzde 22 ve yüzde 37,6 
oranlarında, diğer firmalarımız için ise yüzde 35 oranında damping marjı hesaplandığı; ITA’nın anti-damping 
soruşturması kapsamındaki nihai kararını, alınan uzatmalar sebebiyle 19 Aralık 2022 tarihine kadar açıklamasının 
beklendiği ifade edilmiştir. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=A4B9A4730E&HID=9122432052022101313452 
  
9.) FAS TARAFINDAN TAYLAND, ÇİN VE TÜRKİYE MENŞELİ BUZDOLAPLARI İTHALATI HK 
 
Rabat Ticaret Müşavirliğimizden edinilen bilgiye atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 
yazıda, Tayland, Çin ve Türkiye menşeli buzdolabı ithalatına karşı uygulanan Anti damping önlemine ilişkin Fas 
otoritelerince yayımlanan duyuruda söz konusu önlemin 15 Ocak 2023 tarihinde sonra ereceği, bu bağlamda 
yerel üreticilerin önlemin gözden geçirilmesi için önlemin uzatılmasını destekleyen argümanlar eşliğinde başvuru 
sunabileceği, önlemin gözden geçirilmesine ilişkin başvuruların duyurunun yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün 
içinde sunulmasının gerektiği ifade edilmektedir. 
 
Link: 
https://www.akib.org.tr/files/downloads/2022/10/684538313da14d684538313da14d684538313da14d684538
31.pdf 
 
10.) 2022/9 SAYILI KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİŞMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞİN GÜNCELLEME 
ÇALIŞMALARI HK 
 
Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya ithalatına 
ilişkin usul ve esasların 31.12.2021 tarihli ve 31706 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/9 sayılı 
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ ile düzenlendiği ifade edilmekte olup, 2023 yılına 
yönelik olarak İthalat Rejimi hazırlık çalışmalarında söz konusu Tebliğinin güncellenmesine ilişkin görüşlere ihtiyaç 
duyulduğu bildirilmektedir. 
Bu çerçevede bahse konu Tebliğde gündeme getirilecek değişiklik önerileri varsa taleplere dair görüşlerin ekte 
yer alan sorun bildirim formuyla birlikte 26 Ekim 2022 tarihine kadar ihkibarge@itkib.org.tr e-posta adresine 
iletilmesi beklenmektedir. 

Link: http://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2022-5479.html 

 
 
 



                                                                                                    

 

11.) NCTS TEDBIRLERI HAKKINDA HK 
 
Gümrük Müşavirleri Derneği İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne muhatap 26.09.2022 tarih, 
2022/4650-BU sayı ve "Müdürlük Emrindeki NCTS Tedbirleri" konulu yazısına verilen cevabi yazisi hk. 
 
Ek-3: İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 13.10.2022 tarihli 79050267 sayılı yazısı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

EK-1: 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

İhracat Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-88364507-451.01 

Konu : D-3 Kodlu DİİB'ler/E-Arşiv Fatura 

06.10.2022 / 78717682 
DAĞITIM YERLERİNE 

Bakanlığımıza vaki müracaatlarda, e-Arşiv faturalarda sehven D-3 kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) bilgisine 
yer verilmediği veya yanlış DİİB bilgisine yer verildiği hallerde bahse konu e-Arşiv faturaları üzerinde sonradan 
herhangi bir düzenleme yapılıp yapılamayacağı, DİİB taahhüt hesabının kapatılmasında bu faturaların ne şekilde 
değerlendirileceğine ilişkin görüş talep edilmektedir. 

Mezkur konuya ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan görüş sorulmuş olup, anılan Bakanlıktan alınan 
cevabi yazıda; 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde, mükellefler tarafından 
elektronik ortamda oluşturulan e-Arşiv faturalar ile muhatabına elektronik veya kağıt ortamda gönderilen 
nüshaların aynı içerikte ve aynı görüntüde olması gerektiği, bu itibarla e-Arşiv faturaların, düzenleyen tarafından 
elektronik ortamda muhafaza edilen XML dosya biçimindeki nüshalarının geçerli olduğu ve mali mühür ile 
imzalanıp onaylanmış e-Arşiv faturalar üzerinde sonradan herhangi bir düzenleme yapılamadığı ifade edilmiştir. 

E-Arşiv faturaların üzerinde sonradan herhangi bir düzenleme yapılamaması sebebiyle, hatalı düzenlenen (DİİB 
bilgisi yanlış girilen ya da hiç girilmeyen) e-Arşiv faturaların DİİB taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılmak 
istenmesi durumunda, Bölge Müdürlüklerimizce takip edilmesi gereken usul ve esasların belirlenmesine ihtiyaç 
duyulmuştur. Bu çerçevede, üzerindeki DİİB bilgisi eksik ya da hatalı yazılan e-arşiv faturaların D-3 kodlu DİİB 
taahhüt hesaplarının kapatılmasında kullanılmak istenmesi durumunda, bu faturaların mükerrer kullanımın 
önüne geçilmesini teminen; 

-Belge sahibi firmadan hatalı düzenlenen e-arşiv faturaların hangi belgenin ihracat taahhüdünün kapatılmasında 
kullanılmak istendiğine ilişkin dilekçe ile bu e-arşiv faturasının başka bir belgenin ihracat taahhüdünde 
kullanılmayacağına ilişkin taahhütname, 

-Firmanın kayıtlarının (irsaliye faturası, DİR Otomasyon Sistemi/DYS kayıtları vb.) Yeminli Mali Müşavir (YMM) 
tarafından incelendiği ve söz konusu e-arşiv faturanın, daha önce bu e-arşiv faturasının kesildiği tarihte belge 
süresi geçerli olan başka bir D-3 kodlu DİİB'in ihracat taahhüdünde kullanılmadığına ilişkin tespitin yer aldığı YMM 
raporu, 

-DİİB taahhüdüne konu eşyanın e-arşiv faturanın muhatabı alıcı tarafça teslim alındığına ilişkin irsaliye faturası 
aranması gerekmektedir. 

Ayrıca, firmanın ileride taahhüt hesabı kapatılacak D-3 kodlu dahilde işleme izin belgelerinde daha önce DİİB 
ihracat taahhüdüne sayılmış e-arşiv faturaların mükerrer kullanımının önüne geçilmesini teminen, faturanın 
düzenlendiği tarihte belge süresi geçerli olan tüm D-3 kodlu dahilde işleme izin belgelerinin taahhüt hesabının 



                                                                                                    

 

kapatılmasında da, aynı şekilde hatalı düzenlenen e-arşiv faturanın daha önce başka bir D-3 kodlu DİİB'in ihracat 
taahhüdünde kullanılmadığına ilişkin YMM raporu aranması gerekmektedir. 

Bir örnek vermek gerekirse, D-3 kodlu belge sahibi firma 28/03/2019 tarihinde kesmiş olduğu A-12345 numaralı 
faturada, fatura üzerinde DİİB numarasını "2018/D3-11111" yerine yanlışlıkla "2016/D3-55555" şeklinde 
girmiştir. Faturanın kesildiği tarihte (28/03/2019) firmanın taahhüt hesabı kapatılmamış ve belge süresi geçerli 
"2016/D3-55555", "2017/D3-66666", "2018/D3-11111", "2019/D3-22222" belge numaralı dört adet D3 kodlu 
dahilde işleme izin belgesi bulunmaktadır. 

"2018/D3-11111" numaralı dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma başvurusu yapıldığı tarihte 
(15/03/2022), bu DİİB'lerden "2016/D3-55555" ve "2017/D3-66666" belge numaralı DİİB'lerin taahhüt hesabı 
kapalı, 2018/D3-11111 belge numaralı DİİB kapatma talepli, 2019/D3-22222 belge ise açık durumdadır. Firmanın 
28/03/2019 tarihinde kesmiş olduğu A-12345 numaralı faturayı bu dört tane belgenin de ihracat taahhüdünde 
kullanmış olabilme ihtimali bulunduğundan, eğer firma A-12345 numaralı faturayı 2018/D3-11111 numaralı DİİB 
taahhüt hesabının kapatılmasında kullanmak istiyorsa, bu faturanın daha önce 2016/D3-55555, 2017/D3-66666 
numaralı belgelerin DİİB ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılmadığına dair YMM raporu talep 
edilecektir. 

Ayrıca, ileriki bir tarihte (01/05/2023) firma 2019/D3-22222 numaralı DİİB'in kapatılması için başvuruda 
bulunduğunda yine A-12345 numaralı faturanın 2019/D3-22222 numaralı DİİB'in taahhüt hesabının 
kapatılmasında kullanılmadığına ilişkin YMM raporu sunması gerekmektedir 

Diğer taraftan, e-Arşiv faturalara ilişkin olarak yukarıda ifade olunan hususların, münhasıran üzerinde DİİB bilgisi 
yer almayan veya hatalı yer alan e-Arşiv faturaların DİİB taahhüt kapatma işlemlerinde ne şekilde 
değerlendirilmesi gerektiği ile sınırlı olduğu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihdas olanan mali mevzuatta 
e-Arşiv faturalara bağlanan hukuki sonuçlara herhangi bir etkisinin bulunmadığının ihracatçı firmalarımızca göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir. 

E-Arşiv faturalarda sehven DİİB bilgisine yer verilmediği veya yanlış DİİB bilgisine yer verildiği hallerde DİİB 
taahhüt hesabının kapatılması başvurularının, DİİB taahhüt kapatma işlemlerini düzenleyen diğer mevzuat 
hükümleri saklı kalmak şartıyla, yukarıda belirtildiği şekilde sonuçlandırılması hususunda bilgilerini ve gereğini 
rica ederim. 

Mehmet Ali KILIÇKAYA 
Bakan a. 

Genel Müdür 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

EK-2: 

T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-52856264-106.03 

Konu :Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü - Öncelikli 

Kontrol 

10.10.2022 / 78888469 

DAĞITIM YERLERİNE 

Bilindiği üzere, 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük 
İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği`nin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası; 

"Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine beyanın kontrolüne ilişkin aşağıdaki kolaylaştırmalardan ayrıca bir 
talebe gerek kalmaksızın, yararlanma izni verilir: 

a) Yeşil hat uygulaması, 

b) Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikle yapılması, 

c) Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikle yapılması." hükmünü 
amir olup anılan Yönetmeliğin 145 ve 146 ncı maddelerinde de öncelikli kontrol ve muayene yapılacağı hüküm 
altına alınmıştır. 
Konuya ilişkin olarak BİLGE Sisteminde 2 no.lu Gönderici/İhracatçı ve 8 no.lu Alıcı/İthalatçı alanlarında 
yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin yer aldığı yeşil hatta işlem görmeyen beyannamelerin "Muayene 
Açık Beyannameler" ekranında muayene memuruna farklı renkte gösterilerek üst sıralarda yer alması ve bu 
çerçevede işlem yapılması yönünde bir teknik düzenleme yapılmıştır. 

Bu kapsamda, bağlantı gümrük idarelerinize gerekli duyurunun yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 

Bakan a. 

Genel Müdür 

Dağıtım: 

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

 

 



                                                                                                    

 

EK-3: 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Sayı : E-81578399-102.03-00079050267 
Konu : 126-G-2022/627-NCTS Tedbirleri Hakkında 

13.10.2022 / 79050267 
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE 

İlgi : 27.09.2022 tarihli 78538174 kayıt sayılı dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı yazınızda belirtilen hususlar değerlendirilmiş olup, 

Bağlantımız Muratbey Gümrük Müdürlüğünce tanzim edilen 21.09.2022 tarih ve 2022/32 sayılı Müdürlük 
Emrinin, Bölge Müdürlüğümüzün bağlantı idarelerimize muhatap, 16.09.2022 tarih ve 78226290 sayılı dağıtımlı 
yazımız ve eki Bakanlığımız Ticaret Başmüfettişi Lütfi UYANIK ve Ticaret Müfettişi Göksel ÇETİNKOL'dan alınan 
16.09.2022 tarihli 78226159 sayılı yazı kapsamı talimatlar doğrultusunda, Ortak transit rejiminde T1 veya T2 
belgesiyle Türkiye’ye getirilen eşyaların genel tanımlarla beyan edildiği, birden fazla kalem olsa bile genellikle bir 
kalem olarak beyan edildiği, NCTS eki Transit Refakat Belgesi ve T1/T2 belgesinde eşya adının taşınan eşyayı genel 
veya muhtelif olarak tanımlaması, ekine fatura eklenmemesi, farklı belge eklenmek/gösterilerek suretiyle çok 
ciddi bir hazine kaybına sebebiyet verildiği tespitlerine yer verilerek anılan Müfettişlik Makamının talimatları 
kapsam ve doğrultusunda uygulamaya (Merkez teşkilatı tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar) olası 
mükellef şikâyetlerini önlemek ve belge eksiklerinin tamamlanabilmesine imkan verilebilmesi amacıyla 
26.09.2022 tarihinden itibaren başlanmak üzere aşağıda belirtilen; 

- Ortak transit rejimi (T1/T2) kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen eşyalardan: 

- Eşya cinsinin; ............. genel tanımlarla tanımlanmış eşyanın en azından 6’lı bazda gümrük tarife alt pozisyonunu 
belirtecek şekilde eşya tanımının transit refakat belgesinde yer alması, ya da T1/T2 belgesine ekli fatura/çeki 
listesi bulunması, eğer bunlardan herhangi birinin bulunmaması durumunda eşyanın kırmızı hatta sevk edilerek, 
eşyanın kalem bilgisi/fatura ve eki belgeler ile karşılaştırılarak eşya cinsinin ve miktarının tespit edilip eşya cins 
ve nevi ne yer verilerek tutanağa bağlanması, 

- Eşyanın, birden fazla kalemden oluşmasına rağmen beyan edilirken 1 kalem beyan edildiği diğer kalemlerin 
beyan edilmediği sadece kap ve kg bilgisinin yer aldığı , T1/T2 belgesindeki kayıtlar ile fatura vb. ile fiili yapılan 
sayımlarda tespit edilen eşyanın karşılaştırma yapılmasına imkan vermediği bu nedenle T1/T2 belgesi 
kapsamında ülkemize transit gelen eşyanın birden fazla kalemden oluşmasına rağmen sistemde 1 kalem olarak 
beyan edilmesi durumunda, belge ekinde muhakkak çeki belgesi ve fatura bulunması aksi durumunda eşyanın 
kırmızı hatta sevk edilerek, eşyanın kalem bilgisi/fatura ve eki belgeler ile karşılaştırılarak eşya cinsinin ve 
miktarının tespit edilip eşya cins ve nevine yer verilerek tutanağa bağlanması, 

- Ortak transit/ulusal transit/TIR karnesi kapsamında transit eşyayı taşıyan dorsenin halat, mühür, branda vb. 
yerlerinden oynama/uygunsuzluk ile perçin yerine vidalama yapılan durumlarda eşyanın tam tespite sevk 
edilerek, eşyanın kalem bilgisi/fatura ve eki belgeler ile karşılaştırılarak eşya cinsinin ve miktarının tespit edilip 
eşya cins ve nevine yer verilerek tutanağa bağlanması, 



                                                                                                    

 

- Transit rejimi kapsamında antrepoya alınan eşyanın bir kısmının serbest dolaşıma sokulması diğer kısmının yeni 
bir transit rejimine bağlanması durumunda ithalat beyannamesinin işlemleri yapılırken beyannamenin 40 no.lu 
kutusunda yer alan “özet beyan/önceki belge” belgenin sistemden çağrılarak beyanname eki belgeler ile 
karşılaştırılarak uygunluk verilmesi, 

- NCTS kapsamında varış gümrük idaresinde sarı hat/kırmızı hat kapsamında işlemler yapılırken sistemdeki 
kalem açıklamaları ile sunulan fatura vb. belgelerin birbiri ile karşılaştırmalı olarak kontrol edildikten sonra 
uygunluk bildirimi (DES CON) yapılması durumlarını içermektedir. 

Bilindiği üzere; 

- 10.09.2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nin 
Sorumluluk başlıklı 22inci Maddesinin b fıkrasında “Tespit işlemlerinin yapılması sırasında gümrük mevzuatına 
herhangi bir aykırılık tespit edilmesi veya böyle bir aykırılık bulunduğuna dair ciddi şüpheler oluşması halinde, 
derhal ilgili gümrük müdürlüğüne bildirimde bulunmak ve bu durumu günlük raporda belirtmek”, Yetki başlıklı 25 
inci Maddesinde, (1) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri 
almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda 
gümrük mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.(3) Gümrük idareleri gerekli gördüğü takdirde, bu Tebliğ 
kapsamında yapılacak her türlü işlemi incelemeye yetkilidir.” hükmü amirdir. 

Bu itibarla, Bakanlığımız Merkez birimlerince yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar herhangi bir hazine kaybına 
sebebiyet verilmemesi açısından belirlenen durumlara düzenlemelerin tüm ilgililerce gecikmeksizin yerine 
getirmesi önem arz etmektedir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

H.Kemal AKGÜL 
Bölge Müdür V. 

 

 

 


