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Gümrük Yönetmeliği’nin 72/Ş maddesinin (1-d) bendinde; Gümrük Kanunu’nun 218’inci
maddesinde belirtilen işleticilerin, gümrük gözetim ve kontrolü işlemlerinin yapılmasını
sağlamak üzere bedelsiz olarak, kişi, eşya ve taşıt trafiğine ilişkin olarak kullandıkları
otomasyon sistemleri ve yazılımlara gümrük idaresince erişimin sağlanmasını ve/veya gümrük
idaresince kullanılan otomasyon sistemlerine veri aktarımının düzenli ve kesintisiz olarak
yapılmasını sağlamakla yükümlü oldukları hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, Bakanlığımızca, ülkemize giriş yapan/ülkemizden çıkış yapan konteynerlere
ilişkin kayıtların elektronik ortamda tutularak Bakanlığımız ile liman işletmelerinin sistemleri
arasında entegrasyon sağlanması ve elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik olarak
"Konteyner ve Liman Takip Projesi" yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkan
konteynerlere ilişkin Gümrük İdaresi tarafından talep edilecek bilgiler, Deniz Liman
İşletmeleri’nce, Bakanlığımıza web servisler veya Bakanlığımız internet sitesinde yer alan
uygulama kullanılmak suretiyle elektronik olarak iletilecektir. Talep edilecek bilgilere ilişkin
veri seti, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce belirlenerek, ilgili deniz liman
işletmelerine iletilecektir.
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Gemiye ilişkin varış bildiriminin onaylanmasının ardından, gemi tahliye işlemlerine
başlanılacak olup, liman işletmesince Gümrük İdaresi tarafından talep edilecek veriler,
konteynerlerin tahliyesine başlanmasıyla birlikte elektronik ortamda Gümrük İdaresi ile
paylaşılacak ve Gümrük İdaresine aktarılan bu bilgiler güncellenebilecektir.

Liman sahasından gemiye yüklenecek olan konteynerlere ilişkin Gümrük İdaresi tarafından
talep edilecek veriler ise, konteynerler gemiye yüklenmeden önce elektronik ortamda gümrük
idaresi ile paylaşılacaktır.

Konu ile ilgili olarak, uygulamanın devreye alınacağı gümrük ve liman işletmeleri, uygulama
takvimi ve temin edilecek veri seti Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce
belirlenecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
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