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1 Ve 9 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliğleri Kapsamında Fiili
Denetimde Teste Yönlendirilen Başvurular Hk.

Muayene Gözetim Merkezi BaĢkanlığı’nın ekteki yazısında özetle;
DıĢ Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) risk analizi sonucu 1 ve 9 sayılı Ürün
Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında fiili denetimde teste yönlendirilen baĢvurulara
iliĢkin olarak, firmaların aynı marka ve model ürünlerine ait ilk baĢvurunun test süreci devam
ederken, bu ürünler için yapılan müteakip baĢvurulardan TAREKS tarafından yine teste
yönlendirilenlerin, Enstitüleri Denetmenlerince "Ġptal: Denetleme Sonucu" Ģeklinde iptal
edilmesi, ardından firmalara bilgi verilerek bu ürünler için test sonuçlandıktan sonra yeniden
baĢvuru yapmalarının ve baĢvuru esnasında alınan olumlu test raporunun bir örneğini
sunmalarının sağlanması, bu Ģekilde yapılan ve TAREKS tarafından normal fiili denetime
yönlendirilen baĢvuruların "Kabul:Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılmasının uygun
görüldüğünü bildirmektedir.
Söz konusu yazının tam metni ektedir.

Denetimde Dahilde işleme İzni Kapsamında Ayniyat Tespiti

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2017/ 17 Sayılı Genelgesinde Dahilde ĠĢleme Ġzni
kapsamında yurda geçici ithali yapılan eĢyanın, ihraç edilecek iĢlem görmüĢ ürünün bünyesinde
kullanılıp kullanılmadığının tespiti hususunda idarelerce yapılacak iĢlemler belirtilmiĢtir.
Genelgenin devamında YetkilendirilmiĢ Yükümlü Sertifikası sahibi kiĢiler ile OnaylanmıĢ KiĢi
Statüsüne ĠliĢkin Gümrük Genel Tebliği’nin (Sıra No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen koĢulları taĢıyan ve mezkur maddede belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı
bulunan yükümlülerin ayniyet tespitine iliĢkin uygulamalardan istisna tutulduğu ifade
edilmiĢtir.

Söz konusu yazının tam metni ektedir.

İhracatta Taşıt Bilgisi
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 06.10.2017 tarih ve 28490461 sayılı yazısı ile ;
Ġhracat beyannamalerinin 18 ve 21 nolu kutularına taĢımaya iliĢkin bilgilerin beyan edilmemiĢ
olması durumunda Gümrük Kanunu’nun 241nci maddesine istinaden ceza uygulanmaması
gerektiği belirtilmiĢtir.
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.

