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Bakanlığımıza, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü denetimindeki geçici depolama yerleri 

ve/veya liman sahası sevklerine konu serbest dolaşımda olmayan eşyanın konteyner 
numarası değişiklikleri ile dökme eşyanın konteynerlenmesi hususlarının sistemde 
izlenmesine ilişkin talepler intikal ettirilmiştir. Bu çerçevede, ilgide kayıtlı yazımız kapsamı 
2013/5 sayılı Genelgenin aynı gümrük müdürlüğü denetimindeki geçici depolama yerleri 
arasında eşya sevklerinde kullanılan tutanak ile ilgili olarak BİLGE sistemi Özet Beyan TC 
modülünde düzenlemeler yapılmıştır. 

Yapılan düzenlemeler ile; 2013/5 sayılı Genelgenin aynı gümrük müdürlüğü 
denetimindeki geçici depolama yerleri arasında eşya sevklerinde kullanılan tutanaklarda 
konteyner numarası değişikliklerinin Sistem üzerinde izlenebilmesi için; 

- Hem konteyner ile gelen eşyada konteyner değişiklikleri hem de dökme eşyanın 
konteynerlenmesi başka bir ifadeyle iç dolum durumlarında; BİLGE Sisteminde oluşturulan 
"GDYDUZELT" türü tutanakta ‘Hareket Miktarı’ alanının yanına ‘Konteyner No’ alanı 
eklenebilmesi, 

- Gümrük Yönetmeliğinin 94/1 maddesi uyarınca geçici depolama yerinden eşya çıkış 
işlemlerinde, "GDYDUZELT" türü tutanakta güncellenen/eklenen konteyner numarasının 
Sistem üzerinde görüntülenebilmesi, 

- Konteyner değişiklikleri ve dökme eşyanın konteynerlenmesi durumlarında 
"GDYDUZELT" türü tutanakta güncellenen/eklenen konteyner numarası dikkate alınarak İç 
Gümrük Giriş-Çıkış Programından çıkış işlemi yapılabilmesi 

Sağlanmıştır. 
Bu bağlamda, Tutanak ekranında Türü GDYDUZELT, Taşıma Satırının Bir Kısmı 

işaretlenmiş, Sevk türü GDY-GDY, beyan türü NCTS veya ÖZBY olarak beyan edilmiş 
durumda iken; 

1) Konteyner ile gelen eşyada (taşıma senedinde konteyner beyan edilmiş olan) 
konteyner değişikliği sözkonusu olduğunda ‘Hareket Miktarı’ alanının yanındaki ‘Konteyner 
No’ alanında güncelleme yapılacaktır. 

2) Dökme gelen (taşıma senedinde konteyner beyan edilmemiş olan) eşyanın 
konteynerlenmesi sözkonusu olduğunda ‘Hareket Miktarı’ alanının yanındaki ‘Konteyner No’ 
alanına konteyner no yazılacaktır. 

3) 1 ve 2 nci maddelerde belirtildiği şekilde konteyner no güncelleme/ekleme 
yapıldığında, "GDYDUZELT" türü tutanakta güncellenen/eklenen konteyner numarası dikkate 
alınarak İç Gümrük- Liman Giriş/Çıkış Programından ve/veya Özet Beyan TC modülü 
Ambardan Çıkış alt modülünden işlem sonuçlandırılacaktır. 



Bununla birlikte, ‘Hareket Miktarı’ alanının yanındaki ‘Konteyner No’ alanına veri girişi 
yapılması ihtiyari olup yukarıda belirtilen durumlar sözkonusu olmadığında veri girişi 
yapılmayacaktır. 

Bu kapsamda, aynı gümrük müdürlüğü denetiminde bulunan geçici depolama yerleri 
arasındaki eşya sevklerinin, 2013/5 sayılı Genelge ve ilgide kayıtlı yazımız çerçevesinde 
yürütülmesi gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 
  

  
Mustafa GÜMÜŞ 

Bakan a. 
Genel Müdür 
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