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T.C.  

EKONOMİ BAKANLIĞI’NA 
Söğütözü mah. 2176 sok. No:63 06530 Çankaya - Ankara 

 

 
Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 22.03.2018 tarihli, 

E.30081 sayılı yazılarında, özetle; 15.04.2018 tarihi itibariyle, bir SBİF’e birden fazla gümrük beyannamesi 

bağlanmasına izin verilmeyecek şekilde SBUP’da gerekli düzeltmelerin yapılmasına karar verildiği 

belirtilmiştir. 

 

Bilindiği üzere; özellikle deniz yolu ile yurt dışından Serbest Bölgeye ve Serbest Bölgeden yurt dışına yapılan 

mal giriş ve çıkışları NCTS sistemi üzerinden Transit Rejimi Kapsamında yapılmaktadır. Yüksek volümlü 

sevkiyatlarda yurt dışı firmalar tek bir fatura kesmekte ve bu tek faturaya istinaden sadece tek bir Serbest Bölge 

İşlem Formu düzenlenebilmektedir. 

 

NCTS Sisteminde her araç için tek bir T1 düzenlemek zorunluluğu olduğundan, yüksek volümlü (birden fazla 

araçla sevk edilen) işlemlerde faturadan düşüm yapılarak, her bir düşüm için ayrı ayrı T1 düzenlenmekte NCTS 

beyannamelerine düzenlenen SBİF fotokopisi eklenmektedir. 

 

Ancak, SBUP Sistemi aynı fatura ile başka bir SBİF açılmasına izin vermemekte ve dolayısı ile Serbest Bölge 

İşlemlerinde düşümlü fatura kullanılamamaktadır. Birden çok araçla sevkiyatı yapılan eşyalar için de yurt 

dışındaki ihracatçı firmalardan; her araca yönelik olarak ayrı bir fatura düzenlenmesinin talep edilmesi 

uluslararası ticaret kuralları gereği mümkün görünmemekte, hukuki dayanağı bulunmamakta ve genellikle 

faturanın yüklemeden önce düzenlendiği için mümkün bulunmamaktadır. 

 

Sözü edilen yazıda belirtilen uygulamaların başlatılması sonrası bir adet SBİF’in bir adet beyannameye 

bağlanması durumunda; yüksek volümlü (birden fazla araçla sevk edilen) malzemelerin tek bir araç ile 

taşınması mümkün olamayacağından serbest bölge işlemlerini yapılamaz duruma gelmekte, stoksuz çalışan 

dış ticaret firmalarının üretim girdilerinin bölgeye giriş işlemleri sağlanamayacaktır. 

 

Bu nedenle; Serbest Bölge Uygulama Programı (SBUP)’ ta düzenleme yapılarak Serbest Bölge İşlem 

Formlarında (SBİF) tek faturadan düşümlü işlem yapılmasına izin verilmesi konusunda, gereğini takdir ve 

tensiplerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla,  

                                                      
Aslıhan ÇELEBİ     Orhan KATTAŞ 
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