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2(I/03l20l2 ııııılı ı,c .]S-J.l() sıırılı l(csıııi (iıızelç'tlc yııyıınlnnın 20l216 saYılı ''Cümrük
Hizınctlcriııdc "'li,h lıı.,ı,ıı,eı,ç Sist,,ıııi" l<t,ııtı|ıı l}ıışbtıknıılık Gcnetgesi çcrçevcsinde
Bakanlığııııız koortliııiıs\r()ı]lııı(liı'li,l. l'cııı:çıı,§isıcıııi'nin ynygınlaştır,ılması çalışmıları devam
etnıtkte(lir,

Bıı çcı'çcvotlcı 44.5S sıı.yılı (iiiıııı,iik [(ııııtııııııırııı 116 ııcı maddosinin ikinci fıkrası ve
6ümı'iik Yöııcınıcliğiniıı .l l t,( iııı:i ıııııtlılt:siııu göı,c, soı,bcst dolaşımda bulunan yakıtt yağlır vc
kunınnyalaı'ilç'ritıııiıııııı ı,ı" işlı,tıııu ııı;ılzı:ıırı-,lcriııiıı ciış scfcre çıkan gemi, bot ve diğer deniz
taŞıtları ile hava gr'ıııilcı,iııc ı,i,ı,ilııı*,siıı<lı, ltııllııııılıın 20t3/2tl sayılı Genelgc eki "DenizvcHava
Taşıtlarıııu İlırnı;tıt lliilııııilııılı,\'ıılıılıııı l;şl,iı 'l'usliı,ıı l,.isıcsi''ııiıı (Eşya Teslim Listesi) "e-başvuru''
SİStemİ UrUcllığıy|ıı 'l'ck ['çııt',:ı'c Siisıı:ıııi kiı;ısiııııııııı ıılııııııı.ısı ı,ıygun bulunmuştur.

lTŞya tc.sliııı lislı'si ı,,,ı,ilıııı:si r,ı: |iııl|ııı]ı|ı,tlıtstıııı itişkin işlcınler aşağıda belirtildiği
şekİlde gcrçek|cşt i ı,i lccı.,lı ı i ı,:

1, l0l4l<otllıı cusyiı ıt,sliııı liılt,ııi lıiışvııııısrı y(iktiınlüstince E-Devtet Kapısı'nda Ticaret
Bıknııllğı ıııçıı(isii :ıllııııl;ı lıtıltıııiııı lck l'gııı:cı,c §işteıni hizmetine ilişkin tinkteıı
gerÇcklcŞliı'iliı'. lişr'ıı 1t,sliııı |isl,.,si lııış,vırt,ı.ısıı '|'icııret Bıkorılığı internet sitcsinde yeı
ıtıııl rClılıcı'ılıl llıı|iı'lilııı lııısıııIııı ili|ıkiıtç iılıııtıı,;ılı lııışvı"ıru salıibi taraflndan doldurulur.

2- E,Dcvlcl l(ıılıısı iizıııiıı«l*ıı iluıilgır lııışvıırııların ilgili güınrük idaresince
dcğcrlcıı<liı,ilııııısi ııctıt,ı,siııılu lıcı,lıııııgi tıir ckşiklik velveya hata tespit edilmesi
dııı'tııntındıı cltsiltlİklcrİıı liııııııııılııııı,ıııısını ve/veya hatnnın düzeltilmesini tcminen
başvıırtı, gtırı.ılıçu lıı"lit,lilııtr,lı stırt,ıi\,|(.clcktı,tınık ortamda reddedilir. Reddedilcn
['ııı.*vııı'tıliıı' r,til<iıııı|ii tııı,iıllııılıııı cksikliklcı,iıı tıııtlıııntanınası ve/veya lraüaların
diiz.çll ilıııc§ i st,ılı,ııs ı ııt l : ı ( ı-.k ı ıı ı 1ı 
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.l \';ılııliıı,ı iıı(,ul(,ııır,ıır,Iir,ı,ııııı,l,, lı,,ılı;ıııı.:i [-ıiı,ckşiklik VOYa hatı
ı.,,lil,,ıı tııı,ıivtıı,ıılııı,ilı,tt,:ilıiı ,.,,lil,,ııt.,|.:ııİlılİk ı,c/vt:ytı lıntaların yükü
;ıııliışılıııı lııışr,ııı,ııl;ıı, iIl,iIi r.tirrııı ııl. ı|l;ıı,..,sıııtır, kiılıııl c«lilir

E-0004t9ı3Et4

ıl lllıltlıılıılj|Il|lı|ıilılı lffi il ]ı

,I lliışl'ııı'ıııııııı ıı\,|'ıııı ])ıılıı|ıiıı:,,,ı lıiılııı,iı,, lı,k ['ı.,ııtıcı,c Portııl Sisteıni üzeriııden ilgili
ııı,,ılı|tı'(,tı ııılııı, liııııı,\,i, ,;i:.itı,ı;ı |;ı:,,tItıı 1;,11 ç,|ıçılgc i[c [ııı belgeye alt 23 lıaneli numaro
iiı ,ıilır,

ji Ii,k l'ı,ı.ı(,,,|,,, §ii;ilı.,ıı]i Iiıı;ı{ııııl;ııı iiı,,(ilı.ııı 23 lııncli belge numaraiıl/b€lge §atır
ııııt!tıtı,ıısı 1('ıı,ııi.li: 1,1ı:lı.|,iıılii ı]ı,i !()5.,t5",| l.)lit{()ti49000000392/1) ilgili ihrıcat
lı,,,,,ııııııiıııııısirıiıı ( liS. |(ı |ç1,1||11 ıiıııiiııııliıyırı lıeyııtı) 44 ııo,1u kutusuııda "Belge
l'.,ti,ıııııı Nt," rt, 'l|,,]llı"l'ııı,ilıi'.,l.ıııJ:ıı,|,ı,liı l,ıcş,iııı ı..dİlİr.

ı, ,§ıiz. lr(ııltısıt lıı,lıı,.,),r, ilii;l.iıı lııl,,,il,.,ı,,,|ı,lilı,tıııilı ()rtıııılda yef ıılacağından, beyannanıc
ı.'l,İlıılı: ıılı1',"' liİııiıl (ıı,|iıııtIttıi;t ,,lııli iııızıılı cşyıı tcslinı listcsi aranmaz, Gürnrük
ı:.lı,111|ççj §ı|,iı:iıı,ı(l;ı ilııiı iıt,, (lııı.,ııj|ıı,ı;ı| f lııı,ıııl)ı,ııxliı l,ıtılge içeriğinin Tck Pencere Sistemi
t] ı,ı'iııtlı:ıı 5rı;'1,ııl,ıtIıı,ıiı5ı ıı,ıilıııl.i'iı, l,tıLııııııılılııııtlıı,.
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