
 
 

 
 

ETİKETLEME UYGULAMASI İLE İLGİLİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ HAKKINDA 

BİLGİ NOTU 

 

5 Temmuz 2019 tarihli ve 860 sayılı Rus Hükümeti'nin ayakkabı işaretleme kuralları 

hakkındaki Kararnamesi kapsamında ve gümrük beyannamelerinin doldurulması prosedürüne 

ilişkin Avrasya Ekonomik Topluluğu (AET)’nun 257 sayılı Kararı’nda yapılan değişiklikler 

çerçevesinde gümrük beyannamesinin 13 no.lu alanının altındaki 31 no.lu sütununda etiketler 

hakkındaki tüm bilgileri girmek mümkün olacaktır. Rusya FGS tarafından konuya ilişkin 

yazılım tamamlanmış ve ürün etiketleme sistemi operatörü ile etkileşimleri test edilmiştir. 

2 Şubat 2018 tarihli Avrasya Ekonomik Birliği (AEB)’nde Malların Tanımlama Araçları ile 

Etiketlenmesi Anlaşması uyarınca, mallar hem yurt dışında hem de AEB topraklarında bulunan 

özel depolarda işaretlenebilmektedir. 860 sayılı Rusya Hükümet Kararına göre de malların AEB 

dışında veya gümrük depolarında (antrepo) etiketlenebileceği belirlenmiştir. Ancak Rusya'da 

henüz özel depolarda (antrepo) etiketleme uygulanmamaktadır. 

Etiketsiz mallar Rusya Federasyonu topraklarına girerse, öncelikle bir gümrük antreposuna 

yerleştirilmeli ve işaretlenmelidir. Bunu yapmak için, gümrük transit beyanı verilmeli ve mallar 

gümrük antreposuna ulaştıktan sonra, gümrük antrepo rejimine tabi tutulmalıdır.  

Bir ürün gümrük antreposunda işaretlendikten sonra veya AEB dışında uygulanmış etiketlerle 

Rus topraklarına girmişse, bu ürün serbest dolaşıma giriş veya yeniden ithalat rejimine tabi 

tutulabilir. 

Belge kontrolü sırasında, gümrük makamlarından gelen bilgiler, kontrol ve tanımlama 

işaretlerinin (hem bireysel hem de toplu) karşılaştırılması için otomatik olarak operatöre 

gönderilir. Operatör, kontrol ve tanımlama işaretinin durumu hakkında bir yanıt verir. Kontrol 

tanımlama işaretinin uygunluğunun onaylanması üzerine, mallar beyan edilen gümrük rejimine 

uygun olarak serbest dolaşıma sokulur.  

Beyan sahibinin / ithalatçının, mal beyanında belirtilen kontrol ve kimlik işaretleri hakkında 

“Etiketleme Bilgi Kaynağı”na ürünlere uygulanan bilgileri eklememesi durumunda gecikmeler 

yaşanabilecektir. Bu durumda; ürün etiketleme sistemi operatöründen gümrük idaresine kontrol 

ve tanımlama işaretlerinin eksik olduğunu içeren bilgi gönderilir. Söz konusu bilgiler 10 gün 

içinde beyan sahibi / ithalatçı tarafından operatöre gönderilmezse, gümrük beyannamesi 

reddedilecektir. 

Ayrıca, beyanname, gümrük idaresine gönderildikten ve tescil numarası atandıktan sonra, resmi 

bir belge niteliğindedir. Bu nedenle, kontrol ve tanımlama işaretleri hakkında hatalı bilgi 

girildiyse, malların serbest bırakılmasından önce beyanın düzeltilmesi mümkündür. AEB 

Gümrük Kodu ve Avrasya Ekonomik Topluluğu (AET)’nun 289 sayılı Gümrük 

Beyannamesinde Değişiklikler Hakkındaki Kararı uyarınca eşyanın serbest bırakılmasından 

sonra, depoda veya malların satışı sırasında beyannamede değişiklik yapılması ancak gümrük 

kontrolünden sonra mümkündür. Bu uzun zaman alabilmektedir. Bu nedenle, beyannameyi 

doldurmak için acele edilmemesi gerekmektedir. 

Etiketli ürünlerin kontrolü sırasında sadece belge kontrolü değil, aynı zamanda fiili denetimde 

yapılır. Bunun için gümrük memurları, QR kodunu, barkodu, RFID etiketlerini okumak için 

sensörlü okuyucularla donatılmıştır. Halihazırda, gümrük memurları gümrük kontrolünün 



 
 

 
 

güçlendirilmesi amacıyla uygun teknik araçlarla donatılmaya devam etmektedir. Ayrıca, 

Rusya-Kazakistan ve Rusya-Belarus sınırında faaliyet gösteren mobil ekipler, işaretli malların 

hareketi üzerindeki kontrolü güçlendirecektir. 

Malları serbest dolaşıma soktuktan sonra üç yıl içinde eşyanın sonradan kontrolü mümkündür. 

Yasadışı ithal mallar için bu süre geçerli değildir. Gümrük otoriteleri, ithal edilen ürünün yasal 

dolaşımı için malların serbest bırakılmasından sonra doğrulama önlemleri almaktadır. 

Etiketlerin varlığı, ürünü kontrol etmemek için bir neden oluşturmamaktadır.  Etiketleme, 

doğrulama işlemini hızlandıran araçlardan biridir. 

Etiketleme yükümlülüğünün ihlali durumunda İdari Suçlar Kanunu’nun 15.12, maddesine göre; 

mallara el konulmasının yanı sıra gerçek kişilere 5 ila 10 bin Ruble, tüzel kişilere ise 50 ila 100 

bin Ruble arası idari para cezası uygulanacaktır. Söz konusu ihlal durumu, ayrıca Ceza 

Kanunu’nun 171.1 maddesine göre de suç teşkil etmektedir. 21.05.2020 

 


