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2023 /092 

              Sayın üyemiz, 

   

Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 

13/02/2023 tarih 28-448 sayılı yazıda; 

 

148 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile 149 seri no.lu Gümrük 

Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)'nin 5 inci maddelerinin 4-b fıkrasında “Odalar/birlikler 

sadece sattıkları belgeleri onaylayabilir. Odalar/birlikler sattıkları belgelerin onay için geri 

gelip gelmediğini elektronik sistem üzerinden takip eder. Odalar/birliklerce satıldığı halde 6 

ay içinde elektronik sistem üzerinden işlem yapılmayan belgeler elektronik sistemde 

geçersiz statüye gelir ve işlem yapılmama sebepleri belgeyi satın alan firma veya gümrük 

müşaviri tarafından elektronik sistem üzerinde açıklanır. Açıklama yapılmaması halinde, 

bu durum belgeleri satın alan firma veya gümrük müşavirine yeni belge satışında dikkate 

alınır.” hükmüne amir bulunduğu,  

 

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle 6785 

sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde (Adana, 

Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, 

Şanlıurfa) bulunan birlikler için geçerli olmak üzere;  

 

"Birlikler sadece sattıkları belgeleri onaylayabilir." hükmünün 6 ay süre ile 

uygulanmayacağı söz konusu 10 ilde bulunan birliklerce satılan menşe ispat ve dolaşım 

belgelerinin gerekli olması halinde diğer birliklerce onaylanması, - söz konusu 10 ilde 

bulunan birliklerce satışı yapılan ancak elektronik sistem üzerinden işlem yapılmayan 

belgelerin 6 ay olan geçerlilik sürelerinin 1 yıl olarak uygulanması, 148 seri no.lu Gümrük 

Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)'nin 9 uncu maddesi ile 149 seri no.lu Gümrük Genel 

Tebliği (Gümrük İşlemleri)'nin 8 inci maddesi uyarınca ilgili düzenlemenin uygun bulunduğu 

ifade edilmektedir.  

 

  Bilgilerinize sunarız.                                                                         e-imzalıdır 

Şahin KURUL 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:F4D92349B6A74CF4D923. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

Şahin KURUL tarafından 5070
sayılı kanun gereğince güvenli
elektronik imza ile
imzalanmıştır.


