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Hariçte İşleme Rejimine Konu Eşyanın Ayniyet Tespiti 

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Hariçte işleme rejimine konu eşyanın ayniyet tespiti 

hakkında  2013/15 Sayılı Genelgesinde 2018/5 Sayılı Genelge ile değişiklik yapılmıştır. 

Buna göre hariçte işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici ihracı yapılan 

eşyanın işlendikten sonra ithal edilecek eşyanın bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti 

aşamasında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler ile Onaylanmış Kişi Statüsüne 

İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde (Sıra No:1) belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan 

yükümlüler tarafından beyan edilen eşyanın, fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak 

üzere, sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir. 

 

Söz konusu yazının tam metni ektedir.  

 

 
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatı 

 

 

egebirlik.org.tr adresinden yapılan  duyuru aşağıdaki şekildedir. 

Buna göre  tebliğ kapsamındaki ürünlerin  (  özellikle tebliğin ek-3/A ve ek-3/B’sinde yer alan 

eşyalar ) ihracatında duyuruya istinaden gümrük beyannamelerinin birlik onayının 

gerçekleştirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca düzenlenen “Kontrol Altına Alınan 

Madde İçeren Ürün ve Ekipman İhracat Formu” aranacaktır. 

           

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACATI 

 



 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin 

İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1) kapsamındaki ürünlerin ihracatında gümrük 

beyannamelerinin birlik onayının gerçekleştirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 

düzenlenen “Kontrol Altına Alınan Madde İçeren Ürün ve Ekipman İhracat Formu” nun da 

aranması gerektiği belirtilmektedir.  

 

Bu kapsamda söz konusu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin ihracatını yapan firmalarımızın 

beyanname onayı için ilgili formu Genel Sekreterliğimize sunmaları gerekmektedir.  

 

Bilgilerinize sunulur. 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ 

Genel Sekreter  

Ayrıntılı Bilgi İçin: Tanju Kahraman 

 

Söz konusu tebliğin tam metni ektedir. 

 

DİR Şartlı Muafiyet Sistemi ile Nihai Kullanım Sisteminin Birlikte 
Kullanıldığı Durumlar 

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 26.02.2018 / 32359262 tarih sayılı dağıtımlı yazısında; 

 

 DİR şartlı muafiyet sistemi ile nihai kullanım sisteminin birlikte kullanıldığı durumlarda, nihai 

kullanım sistemi için gerekli iznin alınmadığı, DİR kapsamındaki teminatın ise nihai kullanım 

için belirlenmiş düşük vergi oranları üzerinden  hesaplandığı durumda, teminatın götürü teminat 

olarak verilmiş olması halinde; Kanunun 234/2 inci maddesi kapsamında cezai durum 

oluşmayacağı, bu sebeple maddede belirtilen yaptırımın uygulanmaksızın işlemlerin münhasıran 

beyannamelerin teminat yönünden düzeltilerek tekemmül ettirilmesi uygun bulunduğu 

belirtilmiştir. 

 

Söz konusu yazının tam metni ektedir. 

 

Sirkülerle ilgili sorularınız için: 

http://www.mevzuat.net/gumruk/kanun/kanun4458_s32.aspx#M234


 

 

Memduh ÇAKICI : memduhc@hggumruk.com.tr 

Bahadır KAL :    bahadırk@hggumruk.com.tr 

Adil ÖZSOĞUK : adilo@hggumruk.com.tr 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. HG GÜMRÜK 

MÜŞAVİRLİĞİ ve LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden 

kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir 

sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 
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