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Serbest Dolaşımda Olmayan Eşyanın Antrepodan Aynı Gümrük 

İdaresinin Denetiminde Bulunan Hava Veya Deniz Limanına 

Sevkedilerek Yurtdışı Edilmesi Durumunda 31 71 Rejim Kodlu 

Beyanname Düzenlenmesi 

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2013/5 Sayılı Genelgesinde değiĢiklik yapan 2017/19 Sayılı 

Genelgesinde; 

 

Antrepoda depolanan serbest dolaĢımda olmayan eĢyanın aynı gümrük idaresi denetimindeki 

hava veya deniz limanına sevk edilip buralardan yurtdıĢı edilmesi durumunda, 3171 rejim kodlu 

beyanname düzenleneceği ve antrepo ile liman arası taĢımaların teminatlı olarak 

gerçekleĢtirileceği belirtilmektedir. 

 

 

Söz konusu yazının tam metni ektedir. 

 

 

Denetimde  

“EPDK Uygunluk Belgesi”ne İlişkin Olarak Tek Pencere Sistemine 

Yapılacak Başvuruların E-Devlet Kapısı Üzerinden 

Gerçekleştirilmesi 

 

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2017/11 Sayılı Genelgesi ile; 

31/10/2017 tarihinden itibaren "Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt Ġçi ve 

YurtdıĢı Kaynaklardan Teminine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında 

düzenlenen “EPDK Uygunluk Belgesi”ne iliĢkin olarak yapılacak baĢvuruların e-Devlet 

kapısında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Portal Sistemine 

iliĢkin linkten gerçekleĢtirileceği belirtilmektedir. 

 



Söz konusu yazının tam metni ektedir. 

 

 

Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı 

 

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 30.10.2017 / 29056001 tarih sayılı yazısında; 

Halihazırda  pilot bölge olarak  Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü'nde uygulamada olan 

Serbest Bölge GiriĢ-ÇıkıĢ Programında yapılan geliĢtirmelere neticesinde Serbest Bölgeye giriĢ 

yapacak olan transit/ihracat rejimi kapsamı eĢya için TPS üzerinden  0961 Kodlu SBĠF,  5000 

USD ve altı sarf ve demirbaĢ malzemesi için (ihracat beyannamesi verilmesine gerek olmayan 

eĢya için) 0992 kodlu SBĠF temin edilerek ön beyanda refere edileceği ve ayrıca ön beyanın tek 

pencere sisteminde yapılacağı belirtilmektedir. 

Ayrıca teknik ve fiziki altyapısı hazır hale getirilen diğer serbest bölgelerde ise giriĢ ve çıkıĢ 

iĢlemlerinin Serbest Bölge GiriĢ-ÇıkıĢ Programı üzerinden yapılabilmesini teminen gümrük 

idarelerine ayrıca bildirimde bulunulacaktır. 

Söz konusu yazının tam metni ektedir. 

 

 

 

Tek Pencere Sistemi Başvurularında Belge Tarama 

 

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 27.10.2017 / 29033026 tarih sayılı yazısında; 

Tek Pencere Sistemi E-baĢvuru portalından yapılan baĢvurular esnasında sisteme fotoğraf, 

resim, katalog, ek belge vb. taranarak yüklenebilmesi sağlanmıĢtır. 

 

Söz konusu yazının tam metni ektedir. 

 

 

İkincil İşlem Görmüş Ürünlerde Kayıt Belgesi Aranması 

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 26.10.2017 / 28960530 tarih sayılı yazısına istinaden; 

Dahilde iĢleme rejimi kapsamında elde edilen ikincil iĢlem görmüĢ ürünlerin serbest dolaĢıma 

giriĢinde 31.12.2009 tarihli ve 27449 (2 nci Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

"2010/1 sayılı Ġthalatta Gözetim Uygulamasına ĠliĢkin Tebliğ" uyarınca düzenlenecek kayıt 

belgesinin gümrük idarelerince aranması gerekmektedir. 

 

Söz konusu yazının tam metni ektedir. 



 

 

 

İhracat Beyannamelerine İlişkin İnceleme Raporu 

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün  27.10.2017 / 29032177 tarih sayılı yazısında Gümrük ve 

Ticaret BaĢmüfettiĢi Hakan ATAY tarafından düzenlenen 22.12.2016 tarihli, 092-B/20 sayılı 

Ġnceleme Raporunun “Değerlendirme ve Sonuç” bölümüne atıfta bulunularak; 

 Ġhracat eĢyasına iliĢkin gümrük beyannamesinin onay/kabul iĢleminin eĢyanın gümrüğe 

sunulmasını müteakip yapılması, (Gümrüklü sahaya alınmadan beyannamelerin gümrük 

idaresince onaylanmaması,) 

 Fiili imkansızlıklar nedeniyle söz konusu Ģartın yerine getirilememesi durumunda 

uygulamanın, ihracat iĢlemlerinin azami ölçüde süratle tamamlanmasını sağlayacak 

Ģekilde yürütülmesi, 

 Kırmızı hatta muayeneye sevk edilen  ihracat beyannamelerine iliĢkin olarak redrese ile 

düzeltilecek beyannamelerin iptal edilmemesi, 

 Ġptale konu beyanname kapsamı eĢyanın muayeneye arz edilmeden iptal talebinin kabul 

edilmemesi, 

Gerektiği ifade edilmektedir. 

Söz konusu yazının tam metni ektedir. 

Sirkülerle ilgili sorularınız için: 

 

Memduh ÇAKICI : memduhc@hggumruk.com.tr 

Bahadır KAL :    bahadırk@hggumruk.com.tr 

Adil ÖZSOĞUK : adilo@hggumruk.com.tr 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya iliĢkin genel bilgiler içermektedir. HG 

GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ ve LOJĠSTĠK HĠZMETLERĠ LTD.ġTĠ.’ne, iĢbu dokümanın 

içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine iliĢkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi 

bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 
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