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GİRİŞ 

 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve bu statü kapsamında yararlanılan 
basitleştirilmiş usul ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları düzenleyen Gümrük 
İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  
 
Bu Rehber, söz konusu GİK Yönetmeliği kapsamında yetkili gümrük ve ticaret 
bölge müdürlüklerince yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularının 
Yönetmeliğin 12 inci maddesi uyarınca ön incelemesinde ve 159 uncu maddesi 
uyarınca ön izleme faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemleri açıklamak 
üzere hazırlanmıştır. 
 
Bu rehberde örnekli anlatım esası benimsenmiş olup bu anlatım gereği kullanılan 
vergi numaraları ile sorgu sonuçlarında ulaşılan veriler yalnızca örnek amaçlıdır 
ve doğruluğu bulunmamaktadır. Bu rehberde yer alan sorgu sonuçları esas 
alınarak işlem yapılamaz ve bunlar üçüncü kişilere açıklanamaz. 
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1. YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ NEDİR?  

 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması 
Yönetmeliğinde yer alan koşulları taşıyan, gümrük mevzuatı uyarınca serbest 
bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik sayılan kişilere gümrük ve dış 
ticaret mevzuatında öngörülen birtakım kolaylıklardan yararlanmak üzere verilen 
bir statüdür. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ise yetkilendirilmiş yükümlü 
statüsü tanınmış kişilerin bu statüyü kazandıklarını tasdik eden bir belgedir. 
 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahibi kişilerin Gümrük İşlemlerinin 
Kolaylaştırılması Yönetmeliğine göre yararlanabildiği kolaylıklar şunlardır: 
 

a) Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Kolaylıklar: 
 İhracatta yerinde gümrükleme (ihracat eşyasını ihracat gümrük idaresine 

sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme), 

 İzinli gönderici (transit eşyasını hareket gümrük idaresine sunmadan kendi 

tesislerinden sevk edebilme), 

 İzinli alıcı (ithalat eşyasını varış gümrük idaresine getirmeden doğrudan 

kendi tesislerine ya da ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin 

tesislerine getirebilme ve transit işlemlerini bu tesislerde sonlandırabilme), 

 İthalatta yerinde gümrükleme (ithalat eşyasının ithalat gümrük idaresine 

götürülmeksizin kendi tesislerine sevk edilmesi ve ithalat işlemlerini burada 

yapabilme), 

 Teminatlı işlemlerinde her bir işlem için ayrı teminat yerine götürü teminat 

uygulaması kapsamında tutarı önceden belirlenmiş süresiz ve düşümsüz 

teminat verebilme, 

 Teminatlı işlemlerinde kısmi oranda teminat verebilme, 

 Odalarca onay ve gümrük müdürlüklerince vize işlemlerine gerek 

kalmaksızın A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilme, 

 Eşyanın kıymetine bakılmaksızın Fatura Beyanı ve EUR. MED Fatura Beyanı 

düzenleyebilme, 

 Eksik belgeyle beyanda bulunabilme. 

b) Beyanın Kontrolüne İlişkin Kolaylıklar: 
 İthalatta ve ihracatta gümrük işlemlerinin eşyanın tesliminden önce fiziki 

muayene ve belge kontrolünün olmadığı hat olan yeşil hatta işlem 

görebilme, 

 Taşıt üstü işlemlerde de yeşil hattan yararlanabilme,  

 Taşıt üstü işlemlerde de eksik belgeyle beyanda bulunabilme, 

 Daha az belge kontrolü veya muayeneye tabi tutulabilme, 
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 Belge kontrolü veya muayenenin yapılacak olması halinde, bu işlemleri 

öncelikle gerçekleştirebilme. 

c) Emniyet ve Güvenliğe İlişkin Kolaylıklar: 
 Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme, 

 Özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet beyan olarak 

kullanılan bilgilere dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük 

kontrollerinin azaltılması ve bu kontrollerin öncelikle yapılması, 

 Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınması. 

  

2. ÖN İNCELEME NEDİR?  

2.1. ÖN İNCELEME USULÜ  

 
Bir yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunun sonuçlandırılması 
sürecinde “ön inceleme”, “yerinde inceleme” ve “değerlendirme” olmak üzere 3 
aşama bulunmaktadır. Ön inceleme yapmaya Bölge Müdürlüğü, yerinde inceleme 
yapmaya sonradan kontrol yetkilileri ve değerlendirme yapmaya Genel Müdürlük 
yetkilidir. 

 
 
Ön inceleme süreci, başvuruların ilk kaydının alınarak yetkilendirilmiş yükümlü 
statüsüne sahip olabilmek için karşılanması gereken koşullardan, ibraz edilen 
belgeler veya Bakanlığımızın elektronik veri tabanları üzerinden tevsik 
edilebilenlerin Bölge Müdürlüğünce incelenmesini içermektedir. 
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2.2. ÖN İNCELEMENİN AŞAMALARI 

 

2.2.1. Başvurunun Kayda Alınması  
 
Başvurular, ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını takiben 
ticaretin kolaylaştırılması şubesi tarafından kaydedilir.  

2.2.2. Başvurunun Doğrudan Reddedileceği Durumların Öncelikle 
İncelenmesi   
 
Ön incelemeye başlanılmadan önce GİK Yönetmeliğinin 14/1 inci maddesi 
uyarınca başvurunun doğrudan reddedilmesini gerektiren bir durum olup 
olmadığına bakılır. Başvurunun doğrudan reddedildiği durumlarda başvuru 
dosyası sahibine derhal iade edilerek dosyanın incelenmesine geçilmez. (Bknz. 3.2. 
YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ BAŞVURUSUNUn doğrudan reddedilmesi) 

2.2.3. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü İçin İncelenecek Koşullar ve 
Bunların Tevsiki  
 
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında Bölge Müdürlüklerince ön 
inceleme aşamasında karşılanıp karşılanmadığı araştırılacak koşullar ile 
incelenecek diğer durumlar aşağıda kısaca özetlenmiştir. Başvurunun ön 
incelemesi, başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben en geç 15 iş günü 
içerisinde tamamlanır. Bu süre başvuru sahibine bilgi verilmesi kaydıyla on beş iş 
günü uzatılabilir. (Başvuru sahibine ek süre tanınması nedeniyle ön incelemenin 
daha uzun bir sürede tamamlanması da mümkün olabilmektedir. (Bknz. alt) 

 

2.2.3.1 MERSİS ÜZERINDEN YAPILACAK İNCELEMELER 

 
1- Vergi numarasının kontrolü sistem üzerinden yapılır.  
2- Ticaret siciline kayıtlı olduğu yerin ve ticaret sicil numarasının kontrolü sistem 
üzerinden yapılır. 
3- Kuruluş,  faaliyet ve adres bilgileri (kuruluş tarihi, faaliyet alanı, faaliyet süresi, 
şirket merkezinin adresi vb.) sistem üzerinden kontrol edilir.  
4- Firmanın en az 3 yıldır faaliyette bulunduğu kontrol edilir. 
5- Başvuru sahibi firmanın yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin %10’undan 
fazlasına sahip ortakları ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz 
çalışanları sistem üzerinden tespit edilir. Böylece başvuru formunu imzalamaya 
yetkili kişi/kişiler sistem üzerinden tespit edilmiş olur. 
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Bununla birlikte, MERSİS’de yer alan eksik bilgi nedeniyle, yukarıdaki 
sorgulamaların yapılamaması halinde, eksik hususların ticaret sicil gazetesinden 
sorgulanması gerekir. 
 
Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinde Temsil yetkisini haiz çalışanların tespitinin ise 
başvuru sahibince ibraz edilecek noter onaylı imza sirküsü ve MERSİS’de yer alan 
bilgiler üzerinden yapılması gerekmektedir. MERSİS’de yer alan bilgilerde eksiklik 
olması veya sistemin çalışmaması halinde ise tespitin ilgili ticeret sicili gazetesi ile 
noter onaylı imza sirküsü birlikte incelenerek yapılması gerekmektedir. 
 
MERSİS’e kullanıcı yetkisi bulunan personellerce mersis.gtb.gov.tr adresinden 
yenilenen versiyona ulaşım sağlanabilir. Bölge Müdürlüklerinde görevli personel 
için yetki taleplerinin, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Şirketler Dairesi, Mersis 
Şubesi’ne yapılması gerekmektedir. 
 

 
Giriş penceresinde yer alan kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yapılır. 
 

 
Sahip olunan yetkiler arasından “Bakanlık Kullanıcısı” seçilir. 
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Sicil Yönetimi tıklanır. 
 

 
Unvan ve Vergi No girilerek, “Firma Ara” butonu tıklanır. 
 

 
Firmanın şubeleri bulunması halinde ekrana birden fazla satır gelecektir. Bu 
satırlar arasından firma türü şube olmayan, “AŞ” veya “LTD” gibi firmanın türünü 
gösteren satır seçilir. “Sicil Esas Defter” tıklanır. 
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Açılan sayfada, firmaya ilişkin tüm bilgiler bulunur. Örneğin yönetim kurulu 
üyeleri ve temsile yetkililer. 

 

2.2.3.2 İBRAZ EDILEN BELGELER ÜZERİNDEN YAPILACAK İNCELEMELER: 

 
1- Yönetmeliğin 5/1/a maddesi uyarınca güvenilirlik koşulunun karşılanıp 
karşılanmadığı “Adli Sicil Belgeleri” üzerinden tespit edilir. (Bknz. alt) 
 
2- Yönetmeliğin 5/1/b maddesi uyarınca güvenilirlik koşulunun karşılanıp 
karşılanmadığı “Beyan Formları” üzerinden tespit edilir. (Bknz. 3.5.3. Beyan 
Formu) 
 
3- Yönetmeliğin 5/1/j maddesi uyarınca kesinleşmiş vergi borcunun bulunmadığı 
Vergi Dairesinden alınmış “Borcu Yoktur” yazısı üzerinden tespit edilir. (Bknz. 
3.5.5. “Kesinleşmiş Vergi Borcu Yoktur” Yazısı) 
 
4- Yönetmeliğin 5/1/k maddesi uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim 
borcunun bulunmadığı Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış  “Borcu Yoktur veya 
e-borcu yoktur ” yazısı üzerinden tespit edilir. (Bknz. 3.5.4. “Kesinleşmiş Sosyal 
Güvenlik Prim Borcu Yoktur” Yazısı) 

 
5- Yönetmeliğin 6/1/ı maddesi uyarınca, bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden 
korumaya ve verilerini güvenceye almaya yönelik uygun bilişim teknolojisi 
güvenlik önlemlerine sahip olma koşulunun karşılandığı, ibraz edilen “ISO 27001” 
sertifikasının uygunluğu tespit edilerek yapılır. Ayrıca ön incelemede ISO 9001 
belgesinin varlığı ve uygunluğu kontrol edilir. (Bknz. 3.5.8. ISO 9001 ve 27001 
Sertifikaları) 
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6- Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca mali yeterlilik koşulunun karşılanıp 
karşılanmadığı, Yeminli Mali Müşavir Raporu üzerinden tespit edilir. (Bknz. 3.5.6. 
Yeminli Mali Müşavir Raporu) 
 
7- Başvuru sahibince Soru Formunun eksiz olarak doldurulduğu kontrol edilir. 
(Bknz. 3.5.7. Soru Formu) 
 

2.2.3.3 VERI TABANLARI ÜZERINDEN YAPILACAK İNCELEMELER 

 
1- Yönetmeliğin 5/1/c, 5/1/ç,  5/1/d,  5/1/e,  5/1/f,  5/1/g,  5/1/ğ, 5/1/h, 5/1/ı 
maddeleri uyarınca güvenilirlik koşulunun karşılanıp karşılanmadığı KDS 
üzerinden yapılan ceza kararları sorgusu neticesinde tespit edilir. (Bknz. 3.6.1. 
Başvuru Sahibinin Kesinleşmiş Gümrük Vergisi/Cezası Borcunun Sorgulanması 
 

3.6.1.1. KESINLEŞMIŞ VE ÖDENMEMIŞ CEZA BORCUNUN SORGULANMASI 

 
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda bulunan kişilerin Gümrük 
İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 5/1/i maddesi uyarınca gümrük 
mevzuatından kaynaklanan kesinleştiği halde ödenmemiş ceza borcunun 
bulunmaması gerekmektedir.  
 
Kişinin kesinleşmiş gümrük vergisi borcunun bulunup bulunmadığı KDS üzerinden 
sorgulanır.  
 

Genel Klaso rler > Rapor Katalog u (Konu Bazında) > Gu mru k > Detaylı Beyan > 
OKS/YYS dosyasının içinden “YYS Ödenmemiş Ceza Borcu” tıklanır. 
 

Firma Vergi No ve Gerekçe girilerek “Raporu Çalıştır” butonu tıklanır. 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 112dcb54-2e81-4e46-8356-7b7a08823b62 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.



HİZMETE ÖZEL       

                                                HİZMETE ÖZEL  9 

 

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan “HTML” seçeceği altında bu sorgunun dışa 
aktarılma alternatifleri yer almaktadır. Excele aktarılması için “Excel 
Seçeneklerinde Göster” butonuna ve “Excel 2007 verilerinde göster” butonuna 
tıklanır. 
 

 
Excel sayfasında görüntülenen veriler içinden “Statü”, “Tahsilat tanımı”, “Ödeme 
Tutarı” ve “Ödeme Tarihi” alanları gözden geçirilir. Sorgu sonucunun bir örneği 
dosyasında muhafaza edilmelidir. 
 
Bu sorgu sonucu değerlendirilirken kişinin “kesinleşmiş” ve aynı zamanda 
“takibatta” olan cezaları dikkate alınır. Bu nitelikteki cezaların bulunması,  kişinin 
kesinleşmiş ceza borcu bulunduğu anlamına gelir. Bu cezaların tutarları tahsil 
edilmedikçe ve kayıtları gümrük müdürlüklerinde kullanılan ceza kararları ve 
kesinleşmiş ceza borcu takip programından “ödendi” statüsüne getirilmedikçe kişi 
adına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmez.  
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Statüsü “Kesinleşmedi” ve “İptal” olan cezalar ile Tahsilat statüsü “Tahsil Edildi” ve 
“Kapandı” şeklinde olan cezalar dikkate alınmaz. 
 
Benzer şekilde ödeme bilgisi girildiği halde sistemde kapanmamış ceza borçları 
varsa bunlar da dikkate alınmaz. 
 
 “Kesinleşti” statüsü ile birlikte, “Takibatta/Karar düzeltme”, “Emanet”, 
“Takibatta/İtiraz davası”, “Takibatta/Temyiz davası”, “Takibatta”, 
“Takibatta/Tebliğ edildi”, “Takibatta/Haciz”, “Takibatta/İptal davası” statüleri 
ceza borcunun kesinleştiğini göstermektedir. 
 
 
 

3.6.1.2. KESİNLEŞMİŞ VE ÖDENMEMİŞ GÜMRÜK VERGISI BORCUNUN SORGULANMASI 

 
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda bulunan kişilerin Gümrük 
İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 5/1/i maddesi uyarınca gümrük 
mevzuatından kaynaklanan kesinleşmiş vergi borcunun bulunmaması 
gerekmektedir.  
 
Kişinin kesinleşmiş gümrük vergisi borcunun bulunup bulunmadığı KDS üzerinden 
sorgulanır.  
 
Sorgu sonucunda kesinleşmiş ve ödenmemiş borcun bulunmaması gerekir. Henüz 
kesinleşmemiş borçlar ile kesinleşmiş ve ödenmiş borçlar dikkate alınmaz. Ayrıca 
kesinleşmiş ve ödenmemiş borçlar arasında Bakanlığımızca yapılandırılan, 
teminata bağlanan veya taksitlendirilen borçlar ile uzlaşma aşamasında bulunan 
borçlar bulunması halinde bunlar da dikkate alınmaz. 
 

Genel Klaso rler > Rapor Katalog u (Konu Bazında) > Gu mru k > Detaylı Beyan > 
OKS/YYS dosyasının içinden “YYS Ödenmemiş Ek Tahakkuk Borcu” tıklanır. 
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 Firma Vergi No ve Gerekçe girilerek “Raporu Çalıştır” butonu tıklanır. 
 

 
Ekranın sağ üst köşesinde yer alan “HTML” seçeceği altında bu sorgunun dışa 
aktarılma alternatifleri yer almaktadır. Excele aktarılması için “Excel 
Seçeneklerinde Göster” butonuna ve “Excel 2007 verilerinde göster” butonuna 
tıklanır. 
 
  Açılan sorguda; 
- Mavi renkte gösterilen alanlar, GÜVAS ve Tahsilat Takip Programında ortak olan, 
- Yeşil renkte gösterilen alan GÜVAS’ta olan Tahsilat Takip Programında olmayan;  
- Sarı renkte gösterilen alan ise GÜVAS’ta olmayan, Tahsilat Takip Programında 
olan alanlardır. 
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Dolayısıyla, Excel sayfasında görüntülenen veriler içinden “Statü” ve “Kesinleşme 
Statüsü Tanımı” ile “Ödeme Statüsü Tanımı”, “Ödeme Tutarı”, “Ödeme Tarihi” 
alanları gözden geçirilir. Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında muhafaza 
edilmelidir. 
 
 Bu sorgu sonucu değerlendirilirken kişinin “kesinleşmiş” ve aynı zamanda 
“ödenmemiş” olan borçları dikkate alınır.  
 
Statüsü “Kesinleşmedi” ve “İptal” olan cezalar ile Ödeme Statüsü Tanımı “Tahsil 
Edildi” ve “Kapandı” şeklinde olan cezalar dikkate alınmaz. 
 
Benzer şekilde ödeme bilgisi girildiği halde sistemde kapanmamış ceza borçları 
varsa bunlar da dikkate alınmaz. 
 
Karara konu beyanname sayısı kadar satırlar tekrarlanmaktadır. Sorgu istatistiği 
alınırken bu durumun göz önüne alınması gerekmektedir.  
 
Kişi adına sertifika düzenlenebilmesi için kesinleşmiş gümrük vergisi ve ceza 
borcunun bulunmaması gerekmektedir. Bu nedenle, sorgu sonucunda kişinin 
kesinleşmiş gümrük vergisi/ceza borcunun bulunduğu tespit edilmişse öncelikle 
bu borcun ödenmesi ve gümrük müdürlüklerinde kullanılan Ek Tahakkuk ve 
Kesinleşmiş Vergi Borcu Takip Programı veya Tahsilat Takip Programından 
kayıtlarının kapattırılması gerekmektedir. 
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 3.6.2. Faaliyet Konusu İthalat/İhracat Olan Başvuru Sahibinin 
Cezalarının Sorgulanması  
 

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda bulunan ve faaliyet konusu 
ithalat/ihracat olan kişilerin Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği 
uyarınca kesinleşmiş ceza borcunun bulunmaması gerekmektedir. Yönetmeliğin 
5/1/c,  5/1/d ve 5/1/f maddeleri uyarınca güvenilirlik koşulunun karşılanıp 
karşılanmadığı KDS üzerinden yapılan ceza kararları sorgusu neticesinde tespit 
edilir.  
 
Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında muhafaza edilmelidir. 
 
 

5/1/c)  uyarınca güvenilirlik koşulunun sağlanması için: 

 Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 3 yıl içerisinde,  

 12’şer aylık 3 dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde, 
 İthalat ve ihracata ilişkin beyannamelerden kaynaklı vergi kaybına neden 

olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 234 ila 238 inci 
maddeleri uyarınca Kanunun 241/1 inci maddesinde öngörülen usulsüzlük 
cezasının 3 katını aşan tutarda, 

 Düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının 5’ten fazla olmak koşuluyla, 

 Her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi 
toplam sayısının %1’ini aşmaması gerekir. 
 
 
5/1/d) uyarınca güvenilirlik koşulunun sağlanması için: 

 Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 3 yıl içerisinde,  

 12’şer aylık 3 dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde, 

   
 T

O
P

L
A

M
 

 İthalat ve ihracata ilişkin beyannamelerden kaynaklı vergi kaybına 
neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 234 ila 
238 inci maddeleri uyarınca Kanunun 241/1 inci maddesinde öngörülen 
usulsüzlük cezasının 75 katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı sayısı 
ile 

+ 
 Aynı tutardaki usulsüzlük cezasının 250 katını aşan 3065 sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanununun 51 inci maddesi ve 4760 sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca düzenlenmiş ceza kararı sayısı  

 Toplamlarının, 2’den fazla olmak koşuluyla,  
 Her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi 

toplam sayısının % 0,2’sini aşmaması gerekir. 
 
 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 112dcb54-2e81-4e46-8356-7b7a08823b62 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.



HİZMETE ÖZEL       

                                                HİZMETE ÖZEL  14 

5/1/f) uyarınca güvenilirlik koşulunun sağlanması için: 

 Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde,  

 12’şer aylık 3 dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde 

   
   

 T
O

P
L

A
M

 

 İthalat ve ihracata ilişkin beyannamelerden kaynaklı gümrük mevzuatı 
ihlali nedeniyle haklarında Kanunun 239 uncu maddesi uyarınca Kanunun 
241/1 inci maddesinde öngörülen usulsüzlük cezasının 3 katını aşan 
tutarda düzenlenmiş ceza kararı ile  

                                    + 
 Kanunun 241 inci maddesi uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasında 
öngörülen usulsüzlük cezasını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı  

 Toplam sayısının, 10’dan fazla olmak koşuluyla,  
 Her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi 

toplam sayısının %2’sini aşmaması gerekir. 

 
Bu üç bendin değerlendirilmesinde şu hususlar göz önünde bulundurulur: 
 

 Her üç bendin uygulanmasında statüsü iptal veya kesinleşmemiş olan ceza 
kararları dikkate alınmaz. (Sadece kesinleşmiş cezalar dikkate alınacaktır.) 

 
 Her üç bendin uygulanmasında ceza kararının düzenlendiği tarih esas alınır.  

(Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle 3 yıldan daha önce işlenen fiiller 
nedeniyle düzenlenen ceza kararları ise dikkate alınmaz.) 
 

 Her üç bendin uygulanmasında aynı gümrük idaresinde aynı tespite 
istinaden geriye dönük olarak yapılan tarama sonucunda aynı ihlale 
ilişkin olarak düzenlenen birden fazla ceza kararı tek bir ceza kararı sayılır.  
 

 241/1 cezaları dikkate alınmaz. 
 

 Her üç bendin uygulanmasında 241 cezaları dışındaki cezalarda 241/1 
tutarının üç katının altında kalan cezalar dikkate alınmayacaktır. 241 
cezalarında yalnızca 241/1 tutarını aşan tutardaki cezalar dikkate alınır. 
  

 (c) bendinin uygulanmasında, Kanunun 67 nci maddesinin ikinci fıkrası 
hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı beyannameye ilişkin düzenlenmiş 
birden fazla ceza kararı bir ceza kararı sayılır. 

 
 Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre 

düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.  
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 Başvuru sahibinin talebi veya itirazı olması halinde, (c) ilâ (ı) bentlerinin 
uygulanmasında, gümrük idaresi tarafından tespit edilmeden önce ihlalin 
beyan sahibi tarafından tespit edilerek gümrük idaresine bildirilmesine 
istinaden düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz. Bu durumda gerekli 
yazışmalar Bölge Müdürlüğünce yapılır. 
 

 Ceza kararının beyanname tescil yılından daha sonraki bir yılda 
düzenlenmiş olması halinde; 3 kat-75 kat-250 kat hesaplamalarında, ceza 
kararının düzenlendiği tarihteki tutar dikkate alınır. 

 
Bu nitelikteki cezalar ayıklandıktan sonra kalan diğer cezalarla ilgili olarak 
yukarıda belirtilen (c), (d) ve (f) bentlerine göre sırasıyla bir değerlendirme 
yapılması pratik bir yol olacaktır.   
 
KDS üzerinden yapılacak sorgunun ise 3 dönem için ayrı ayrı yapılması gerekir. 
Örneğin 21 Eylül 2013 tarihinde başvuruda bulunan bir kişinin ceza sorgusu; 1 
Eylül 2010 – 1 Eylül 2011 ile 1 Eylül 2011 – 1 Eylül 2012 ve 1 Eylül 2012 – 1 
Eylül 2013 olmak üzere üç farklı dönem için ayrı ayrı KDS üzerinden yapılacaktır. 
 

3.6.2.1 CEZA KARARLARININ SORGULANMASI 

 
Kişinin anılan bentler uyarınca dikkate alınacak ceza kararının bulunup 
bulunmadığı KDS üzerinden aşağıda anlatıldığı şekilde sorgulanır.  
 

Genel Klaso rler > Rapor Katalog u (Konu Bazında) > Gümrük dosyasının içinden 
“TTP” dosyası seçilir. 
 

Açılan dosyadan “Ceza Kararları” seçilir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 112dcb54-2e81-4e46-8356-7b7a08823b62 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.



HİZMETE ÖZEL       

                                                HİZMETE ÖZEL  16 

 
Vergi numarası, tarih aralığı ve gerekçe girilerek Raporu Çalıştır butonu tıklanır. 
 

 

Kişinin, varsa, girilen tarih aralığında almış olduğu ceza kararları ekranda 
görüntülenir. Sorgunun ilk sayfası otomatik olarak açılacaktır, ancak sorgunun alt 
sayfaları da olabilceği gözden kaçırılmamalıdır. Bu nedenle, sayfanın sağ üst 
köşesinde yer alan HTML işareti tıklanarak sorgunun Excele aktarılması 
gerekmektedir. Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında muhafaza edilmelidir. 
 
 

 
Sorguyu Excel’e aktarmak için sayfanın sağ üst köşesinde bulunan HTML işareti 
tıklanarak çıkan seçenekler arasından “Excel Seçeneklerinde Göster” tıklanır.  
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Sorgunun tarih aralığı değiştirilerek diğer iki dönem için de sorgulama yapılır.  
Bulunan Ceza Kararları 3.6.2.3 no.lu bölümde anlatılan kurallar çerçevesinde 
sadeleştirilir. 
 
4. Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında muhafaza edilmelidir. 
 

3.6.2.2 TOPLAM ITHALAT/IHRACAT BEYANNAME SAYISININ SORGULANMASI 

 
Başvuru sahibinin toplam ithalat- ihracat beyanname sayısı KDS’de bulunan Genel 
Klaso rler > Rapor Katalog u (Konu Bazında) > Gu mru k > Detaylı Beyan > OKS / YYS 
dosyası içerisinde bulunan OKS/YYS-İhracat Performansı ve OKS/YYS-İthalat 
Performansı hazır sorguları üzerinden aşağıdaki şekilde sorgulanır. 
 

 
 
İhracat Beyanname Sayısı için OKS/YYS-İhracat Performansı sorgusunda açılan 
parametrelere giriş ekranından kişinin vergi numarası ve sorgulama yapılacak 
tarih aralığı girilir ve Raporu Çalıştır butonu tıklanarak ihracat performansı 
bulunur.  
 

 

 
Sorgu sonucu alındıktan sonra sağ üst köşede bulunan HTML/PDF Biçiminde 
Göster butonu tıklanır.  
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Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında muhafaza edilmelidir. 
 

İthalat Beyanname Sayısı için ise;  OKS/YYS-İthalat Performansı sorgusunda 
açılan parametrelere giriş ekranından kişinin vergi numarası ve sorgulama 
yapılacak tarih aralığı girilir ve Raporu Çalıştır butonu tıklanarak ithalat 
performansı bulunur.  
 

 
Sorgu sonucu alındıktan sonra sağ üst köşede bulunan HTML/PDF Biçiminde 
Göster butonu tıklanır.  
 

 
Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında muhafaza edilmelidir. 
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Sorgulama sonucunda “OKS/YYS-İhracat Performansı” ve “OKS/YYS-İthalat 
Performansı” rakamları toplanarak sorgu dönemi içerisindeki toplam beyanname 
sayısına ulaşılır.  (45+359=404) Bu sayı, 5/1/c, 5/1/d, 5/1/f bentlerindeki ceza 
oranlarının değerlendirilmesinde kullanılır. 

3.6.2.3 ÖRNEK 

 
ÖRNEK: 
 
Başvuru sahibi 21 Eylül 2013 tarihinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 
talebinde bulunmuş olsun. Bu durumda cezalar, 1 Eylül 2010 – 1 Eylül 2011 ile 1 
Eylül 2011 – 1 Eylül 2012 ve 1 Eylül 2012 – 1 Eylül 2013 olmak üzere üç farklı 
dönem için ayrı ayrı KDS’den çekilecektir.  
Başvuru sahibi firmanın 1 Eylül 2010 – 1 Eylül 2011 dönemini kapsayan ceza sorgu 
sonucu aşağıdaki gibi olsun: 

  Ceza Karar Sayısı Ceza Karar Tarihi Beyanname Sayısı Beyanname 
Tarihi 

Ceza Tutarı  Dayanak Statü 

1 10CK3309001042 06/10/2010 09330900IM006171 29/07/2009 61,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

2 10CK070100706 12/11/2010 10070100IM001199 05/10/2010 272,13 4458/234-1a KESİNLEŞTİ 

3 10CK550100593 12/11/2010 10550100IM001679 06/10/2010 10.515,00 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

4 10CK550100594 12/11/2010 09550100IM001679 06/10/2009 10.515,00 4458/234-1b İPTAL 

5 10CK310100224 22/11/2010 08310100IM000966 21/10/2008 1.311,06 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

6 10CK310100225 22/11/2010 08310100IM000631 16/07/2008 1.208,40 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

7 10CK310100226 22/11/2010 08310100IM000147 21/02/2008 929,64 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

8 10CK310100227 22/11/2010 08310100IM000164 27/02/2008 1.138,56 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

9 10CK310100228 22/11/2010 10310100IM001276 25.10.2010 32.466,12 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

10 10CK310100229 22/11/2010 10310100IM001246 23.09.2010 15.291,48 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

11 10CK310100230 22/11/2010 09310100IM000774 12/08/2009 773,73 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

12 10CK310100231 22/11/2010 09310100IM000573 22/06/2009 5.840,34 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

13 10CK310100232 22/11/2010 08310100IM000525 10/06/2008 31.040,16 4458/234-1b KESİNLEŞMEDİ 

14 10CK310100233 22/11/2010 08310100IM000525 10/06/2008 10.524,84 4458/234-1b KESİNLEŞMEDİ 

15 10CK310100234 22/11/2010 08310100IM000580 27/06/2008 11.112,60 4458/234-1b KESİNLEŞMEDİ 

16 10CK310100235 22/11/2010 10310100IM001241 22.10.2010 2.968,53 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

17 10CK310100236 22/11/2010 10310100IM001122 09.11.2010 5.374,77 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

18 10CK310100237 22/11/2010 08310100IM000580 27/06/2008 32.773,56 4458/234-1b KESİNLEŞMEDİ 

19 11CK3101001 06/01/2011 10310100IM001210 10/12/2010 2.365,00 4458/234-3 KESİNLEŞTİ 
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20 11CK3503001155 09/03/2011 10350300IM060624 30/07/2010 61,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

21 11CK3301002496 12/04/2011 11330100AN003733 29/03/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞMEDİ 

22 11CK330900309 04/04/2011 11330900EX004541 04/04/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

23 11CK330900310 04/04/2011 11330900EX004547 04/04/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

24 11CK34130010062 15/06/2011 09341300IM189491 05/11/2009 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

25 11CK3403009970 07/06/2011 11340300IM174534 09/05/2011 65,00 4458/234-1c KESİNLEŞTİ 

26 11CK3403009980 07/06/2011 11340300IM174593 09/05/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

27 11CK34030010227 14/06/2011 11340300IM174550 09/05/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

28 11CK330900507 27/06/2011 08330900EX007549 30/05/2008 130,00 4458/241-3 KESİNLEŞTİ 

29 11CK3301005580 17/08/2011 11330100IM033088 11/08/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

 
Öncelikle ceza bentlerimizde ortak olan hususları göz önünde bulundurarak sorgu 
sonucumuzu sadeleştirelim.  
 
Adım 1: Sadece kesinleşmiş ceza kararları sayılacağından tüm kesinleşmemiş veya 
iptal edilmiş ceza kararları göz ardı edilmelidir. 
 
Yani, 4-13-14-15-18-21 sayılı satırlar ayıklanmalıdır. 
 
 

  Ceza Karar Sayısı Ceza Karar Tarihi Beyanname Sayısı Beyanname Tarihi Ceza Miktarı İhlal 1 Ceza Kararının Statüsü 

1 10CK3309001042 06/10/2010 09330900IM006171 29/07/2009 61,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

2 10CK070100706 12/11/2010 10070100IM001199 05/10/2010 272,13 4458/234-1a KESİNLEŞTİ 

3 10CK550100593 12/11/2010 10550100IM001679 06/10/2010 10.515,00 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

5 10CK310100224 22/11/2010 08310100IM000966 21/10/2008 1.311,06 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

6 10CK310100225 22/11/2010 08310100IM000631 16/07/2008 1.208,40 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

7 10CK310100226 22/11/2010 08310100IM000147 21/02/2008 929,64 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

8 10CK310100227 22/11/2010 08310100IM000164 27/02/2008 1.138,56 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

9 10CK310100228 22/11/2010 10310100IM001276 25.10.2010 32.466,12 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

10 10CK310100229 22/11/2010 10310100IM001246 23.09.2010 15.291,48 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

11 10CK310100230 22/11/2010 10310100IM000774 12.10.2010 773,73 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

12 10CK310100231 22/11/2010 10310100IM000573 22.09.2010 5.840,34 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

16 10CK310100235 22/11/2010 10310100IM001241 22.10.2010 2.968,53 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

17 10CK310100236 22/11/2010 10310100IM001122 09.11.2010 5.374,77 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

19 11CK3101001 06/01/2011 10310100IM001210 10/12/2010 2.365,00 4458/234-3 KESİNLEŞTİ 

20 11CK3503001155 09/03/2011 10350300IM060624 30/07/2010 61,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

22 11CK330900309 04/04/2011 11330900EX004541 04/04/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

23 11CK330900310 04/04/2011 11330900EX004547 04/04/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

24 11CK34130010062 15/06/2011 09341300IM189491 05/11/2009 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

25 11CK3403009970 07/06/2011 11340300IM174534 09/05/2011 65,00 4458/234-1c KESİNLEŞTİ 

26 11CK3403009980 07/06/2011 11340300IM174593 09/05/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

27 11CK34030010227 14/06/2011 11340300IM174550 09/05/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

28 11CK330900507 27/06/2011 08330900EX007549 30/05/2008 130,00 4458/241-3 KESİNLEŞTİ 

29 11CK3301005580 17/08/2011 11330100IM033088 11/08/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 
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Adım 2: 234/3 cezaları sayılmayacaktır. Buna göre 19’uncu satır dikkate 
alınmayacaktır. 
 

  Ceza Karar Sayısı Ceza Karar Tarihi Beyanname Sayısı Beyanname Tarihi Ceza Miktarı İhlal 1 Ceza Kararının 
Statüsü 

1 10CK3309001042 06/10/2010 09330900IM006171 29/07/2009 61,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

2 10CK070100706 12/11/2010 10070100IM001199 05/10/2010 272,13 4458/234-1a KESİNLEŞTİ 

3 10CK550100593 12/11/2010 10550100IM001679 06/10/2010 10.515,00 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

5 10CK310100224 22/11/2010 08310100IM000966 21/10/2008 1.311,06 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

6 10CK310100225 22/11/2010 08310100IM000631 16/07/2008 1.208,40 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

7 10CK310100226 22/11/2010 08310100IM000147 21/02/2008 929,64 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

8 10CK310100227 22/11/2010 08310100IM000164 27/02/2008 1.138,56 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

9 10CK310100228 22/11/2010 10310100IM001276 25.10.2010 32.466,12 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

10 10CK310100229 22/11/2010 10310100IM001246 23.09.2010 15.291,48 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

11 10CK310100230 22/11/2010 10310100IM000774 12.10.2010 773,73 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

12 10CK310100231 22/11/2010 10310100IM000573 22.09.2010 5.840,34 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

16 10CK310100235 22/11/2010 10310100IM001241 22.10.2010 2.968,53 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

17 10CK310100236 22/11/2010 10310100IM001122 09.11.2010 5.374,77 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

20 11CK3503001155 09/03/2011 10350300IM060624 30/07/2010 61,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

22 11CK330900309 04/04/2011 11330900EX004541 04/04/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

23 11CK330900310 04/04/2011 11330900EX004547 04/04/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

24 11CK34130010062 15/06/2011 09341300IM189491 05/11/2009 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

25 11CK3403009970 07/06/2011 11340300IM174534 09/05/2011 65,00 4458/234-1c KESİNLEŞTİ 

26 11CK3403009980 07/06/2011 11340300IM174593 09/05/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

27 11CK34030010227 14/06/2011 11340300IM174550 09/05/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

28 11CK330900507 27/06/2011 08330900EX007549 30/05/2008 130,00 4458/241-3 KESİNLEŞTİ 

29 11CK3301005580 17/08/2011 11330100IM033088 11/08/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

 
Adım 3: 241/1 cezası ile 241 cezası hariç bu ceza tutarının üç katına eşit ve 
altındaki tutarlardaki cezalar dikkate alınmayacaktır. 

 
Yıllar itibariyle 241/1 Tutarları ve Katları: 

YIL 
241/1 TUTARI 

(TL) 
241/1 TUTARININ (TL) 

3 KATI 75 KATI 250 KATI 

2010 61 183 4.575 15.250 

2011 65 195 4.875 16.250 

2012 71 213 5.325 17.750 

2013 76 228 5.700 19.000 

2014 78 234 5.850 19.500 

2015 85 255 6375 21250 

2016 89 267 6675 22250 

2017 92 276 6900 23000 
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     Yani, 1-20-22-23-24-25-26-27-29 sayılı satırlar dikkate alınmayacaktır. 
 
 

  Ceza Karar Sayısı Ceza Karar Tarihi Beyanname Sayısı Beyanname Tarihi Ceza Miktarı İhlal 1 Ceza Kararının 
Statüsü 

2 10CK070100706 12/11/2010 10070100IM001199 05/10/2010 272,13 4458/234-1a KESİNLEŞTİ 

3 10CK550100593 12/11/2010 10550100IM001679 06/10/2010 10.515,00 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

5 10CK310100224 22/11/2010 08310100IM000966 21/10/2008 1.311,06 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

6 10CK310100225 22/11/2010 08310100IM000631 16/07/2008 1.208,40 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

7 10CK310100226 22/11/2010 08310100IM000147 21/02/2008 929,64 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

8 10CK310100227 22/11/2010 08310100IM000164 27/02/2008 1.138,56 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

9 10CK310100228 22/11/2010 10310100IM001276 25.10.2010 32.466,12 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

10 10CK310100229 22/11/2010 10310100IM001246 23.09.2010 15.291,48 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

11 10CK310100230 22/11/2010 10310100IM000774 12.10.2010 773,73 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

12 10CK310100231 22/11/2010 10310100IM000573 22.09.2010 5.840,34 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

16 10CK310100235 22/11/2010 10310100IM001241 22.10.2010 2.968,53 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

17 10CK310100236 22/11/2010 10310100IM001122 09.11.2010 5.374,77 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

28 11CK330900507 27/06/2011 08330900EX007549 30/05/2008 130,00 4458/241-3 KESİNLEŞTİ 

 
 
Adım 4: 1 Eylül 2010 öncesinde tescil edilmiş beyannamelere ilişkin ceza kararları 

sayılmayacaktır. (Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle 3 yıldan daha önce işlenen 
fiiller nedeniyle düzenlenen ceza kararlarının dikkate alınmaması nedeniyle.) 

 
Yani, 5-6-7-8-28 sayılı satırlar elenmelidir. 
 
 

  Ceza Karar 
Sayısı 

Ceza Karar 
Tarihi 

Beyanname Sayısı Beyanname 
Tarihi 

Ceza 
Miktarı 

İhlal 1 Ceza Kararının 
Statüsü 

2 10CK070100706 12.11.2010 10070100IM001199 05/10/2010 272,13 4458/234-1a KESİNLEŞTİ 

3 10CK550100593 12.11.2010 10550100IM001679 06/10/2010 10.515,00 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

9 10CK310100228 22.11.2010 10310100IM001276 25.10.2010 32.466,12 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

10 10CK310100229 22.11.2010 10310100IM001246 23.09.2010 15.291,48 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

11 10CK310100230 22.11.2010 10310100IM000774 12.10.2010 773,73 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

12 10CK310100231 22.11.2010 10310100IM000573 22.09.2010 5.840,34 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

16 10CK310100235 22.11.2010 10310100IM001241 22.10.2010 2.968,53 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

17 10CK310100236 22.11.2010 10310100IM001122 09.11.2010 5.374,77 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

 
 
Adım 5: Aynı gümrük idaresinde aynı tespite istinaden geriye dönük olarak yapılan 
tarama sonucunda aynı ihlale ilişkin olarak düzenlenen birden fazla ceza kararı tek 
bir ceza kararı olarak değerlendirilir. 
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  Ceza Karar 
Sayısı 

Ceza Karar 
Tarihi 

Beyanname Sayısı Beyanname 
Tarihi 

Ceza 
Miktarı 

İhlal 1 Ceza Kararının 
Statüsü 

2 10CK070100706 12.11.2010 10070100IM001199 05/10/2010 272,13 4458/234-1a KESİNLEŞTİ 

3 10CK550100593 12.11.2010 10550100IM001679 06/10/2010 10.515,00 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

9 10CK310100228 22.11.2010 10310100IM001276 25.10.2010 32.466,12 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

10 10CK310100229 22.11.2010 10310100IM001246 23.09.2010 15.291,48 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

11 10CK310100230 22.11.2010 10310100IM000774 12.10.2010 773,73 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

12 10CK310100231 22.11.2010 10310100IM000573 22.09.2010 5.840,34 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

16 10CK310100235 22.11.2010 10310100IM001241 22.10.2010 2.968,53 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

17 10CK310100236 22.11.2010 10310100IM001122 09.11.2010 5.374,77 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

 
Buna göre 9-10-11-12-16-17 sayılı satırlardaki cezaların aynı tarihte aynı gümrük 
idaresi tarafından Gümrük Kanununun 234-1b maddesine ilişkin düzenlenmiş 
olduğu görülmektedir ve tek bir ceza kararı olarak değerlendirilmelidir ve toplam 
tutarları esas alınmalıdır (ancak bu gibi durumlarda 241/1 tutarının 3 katı ve daha 
azı tutarında olanlar toplama dahil edilmemelidir) 
 
 
Bu işlemden sonra değerlendirmeye alınabilecek 3 ceza kararı kalmıştır: 
 

  Ceza Karar 
Sayısı 

Ceza Karar 
Tarihi 

Beyanname Sayısı Beyanname 
Tarihi 

Ceza 
Miktarı 

İhlal 1 Ceza Kararının 
Statüsü 

2 10CK070100706 12.11.2010 09070100IM001199 05.08.2009 272,13 4458/234-1a KESİNLEŞTİ 

3 10CK550100593 12.11.2010 09550100IM001679 06.10.2009 10.515,00 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

9 10CK 22.11.2010 
  

62.714,97 
 

4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

 
 

3.6.2.3 DEĞERLENDİRME 

Ceza bentlerindeki bu ortak hususlara göre sorgu sonucunda sadeleştirmeler 
yapıldıktan sonra adım adım her 3 ceza bendimize göre aşağıdaki tablodan 
yararlanarak değerlendirme yapalım.  
 

İlgili 
Yönetmelik 

Maddesi 
Ceza Türü 

Dikkate Alınacak 
Minimum Tutar 

(TL) 

Minimum 
Ceza Kararı 

Sayısı 

Maksimum Ceza 
Kararı Sayısı 

5/1/c G.K.234 ila 238 3 x (241/1) 5 Adet 
Beyanname sayısı 
toplamı(İth+İhr) x 

0,01 

5/1/d 
G.K.234 ila 238 75 x (241/1) 

2 Adet 
Beyanname sayısı 
toplamı(İth+İhr) x 

0,002 KDVK 51ve ÖTVK 16 250 x (241/1) 

5/1/f G.K.239 ve G.K. 241 3 x (241/1) 10 Adet 
Beyanname sayısı 
toplamı(İth+İhr) x 

0,02 
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5/1/C BENDİ UYARINCA DEĞERLENDİRME: 
 
Buna göre ithalat ve ihracata ilişkin beyannamelerden kaynaklı Gümrük 
Kanunu’nun 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca düzenlenmiş ceza kararları tespit 
edilecektir. Eğer ceza kararlarının adedi, 5’ten fazla ve ihracat ve ithalat 
beyannamesi toplam adedinin %1’inden fazla ise [Ceza kararı 
adedi>5>ihracat+ithalat beyanname toplam adedi*%1] kişi bu bentte 
belirtilen ceza koşulunu sağlamıyor demektir.  
 
Bu bende göre değerlendirme yapılırken Gümrük Kanunu’nun 67 nci maddesinin 
ikinci fıkrası hariç, aynı beyannameye düzenlenmiş birden fazla ceza kararı varsa 
bunlar tek bir ceza kararı sayılacaktır.  

 
Birden fazla kalemi olan bir gümrük beyannamesinin her kalemine GK 234 
uyarınca ceza kararı düzenlenmiş olabilir. Bu durumda ise her kalem ayrı bir beyan 
sayıldığından ceza kararları tek sayılmaz. 
 
Ceza kararı adedi her halükarda 5’ten az ise bu bende göre bir 
değerlendirme yapılmadan 5/1/d bendine geçilebilir.    
 
Verilen örnekte, bu kapsamda sadece 3 adet ceza kararı bulunmaktadır.  
 

  Ceza Karar 
Sayısı 

Ceza Karar 
Tarihi 

Beyanname Sayısı Beyanname 
Tarihi 

Ceza 
Miktarı 

İhlal 1 Ceza Kararının 
Statüsü 

2 10CK070100706 12.11.2010 09070100IM001199 05.08.2009 272,13 4458/234-1a KESİNLEŞTİ 

3 10CK550100593 12.11.2010 09550100IM001679 06.10.2009 10.515,00 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

9 10CK 22.11.2010 
  

62.714,97 
 

4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

 
5/1/D BENDİ UYARINCA DEĞERLENDİRME: 
 
Buna göre yine Gümrük Kanunu’nun 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca 
düzenlenmiş ceza kararları dikkate alınacaktır. Ancak, bu adımda birinci adımdan 
farklı olarak ceza miktarlarından hareket edilecektir. Eğer 241/1 tutarının 75 
katını aşan söz konusu cezalar ile KDV ve ÖTV Kanunu uyarınca 241/1 tutarının 
250 katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararlarının toplam adedi, 2 den fazla ve 
ihracat ve ithalat beyannamesinin toplam sayısının %0,2’sini  (binde ikisi) aşıyor 
ise kişi bu bentte sayılan ceza koşulunu sağlamıyor demektir.  
 
241/1 tutarının 75 katı ve 250 katı yıllara göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
 

YIL 
241/1 TUTARI 

(TL) 
241/1 TUTARININ (TL) 

3 KATI 75 KATI 250 KATI 

2010 61 183 4.575 15.250 

2011 65 195 4.875 16.250 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 112dcb54-2e81-4e46-8356-7b7a08823b62 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.



HİZMETE ÖZEL       

                                                HİZMETE ÖZEL  25 

2012 71 213 5.325 17.750 

2013 76 228 5.700 19.000 

2014 78 234 5.850 19.500 

2015 85 255 6375 21250 

2016 89 267 6675 22250 

2017 92 276 6900 23000 

 
Bu kapsamdaki ceza kararı adedi 2’ den fazla değilse bu bende göre bir 
değerlendirme yapılmadan 5/1/f  bendine geçilebilir.    
 
Bu bent kapsamında değerlendirme yapılırken aynı beyannameye uygulanmış 
Gümrük Kanunu’nun 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca düzenlenmiş ceza 
kararları ile KDV ve ÖTV Kanunu uyarınca düzenlenmiş ceza kararları ayrı ayrı 
değerlendirilecektir. 
 
Verilen örnekte, bu kapsamda sadece 2 adet ceza kararı bulunmaktadır. 
 

  Ceza Karar 
Sayısı 

Ceza Karar 
Tarihi 

Beyanname Sayısı Beyanname 
Tarihi 

Ceza 
Miktarı 

İhlal 1 Ceza Kararının 
Statüsü 

3 10CK550100593 12.11.2010 09550100IM001679 06.10.2009 10.515,00 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

9 10CK 22.11.2010 
  

62.714,97 
 

4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

 
5/1/F BENDİ UYARINCA DEĞERLENDİRME: 
 
Buna göre Gümrük Kanunu’nun 239 ile 241 inci maddeleri (241/1 hariç) uyarınca 
düzenlenmiş ceza kararları dikkate alınacaktır. Bu kapsamda düzenlenmiş ceza 
kararı adedi 10’dan fazla ve ihracat ve ithalat beyannamesi toplam adedinin 
%2’sinden fazla ise [Ceza kararı adedi>10>ihracat+ithalat beyanname toplam 
adedi*%2] kişi bu bentte belirtilen ceza koşulunu sağlamıyor demektir. Bu 
kapsamdaki ceza kararı adedi 10’dan az ise bu bende göre herhangi bir 
değerlendirme yapılmadan ceza sorgusu incelemesi tamamlanabilir.  
 
Verilen örnekte, bu kapsamda ceza kararı bulunmamaktadır. 
 
SONUÇ: 
 
21 Eylül 2013 tarihinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası talebinde bulunmuş 
bir başvuru sahibinin, 1 Eylül 2010 – 1 Eylül 2011 / 1 Eylül 2011 – 1 Eylül 2012  
/ 1 Eylül 2012 -1 Eylül 2013 olmak üzere üç dönemde de cezai şartları taşıması 
gerekmektedir.  
 
Verilen örnekte başvuru sahibinin yalnızca 1 Eylül 2010 – 1 Eylül 2011 dönemini 
kapsayan ceza sorgusunun ve değerlendirmesinin yapıldığı gözden kaçırılmamalı, 
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kişinin güvenilirlik koşulunu sağladığının tespiti için diğer 2 dönem için de aynı 
işlemin tekrarlanması gerektiği unutulmamalıdır. 
 
Üç dönemden herhangi birinde bu koşulları taşımazsa sertifika talebinin 
reddedilmesi gerekmektedir.   
 
 
3.6.3. Faaliyet Konusu Taşımacılık Olan Başvuru Sahibinin Cezalarının Sorgulanması) 
 
2- Yönetmeliğin 5/1/i maddesi uyarınca gümrük mevzuatından kaynaklanan 
kesinleşmiş vergi/ceza borcu bulunmadığı KDS üzerinden yapılan sorgu 
neticesinde tespit edilir. (Bknz. 3.6.1. Başvuru Sahibinin Kesinleşmiş Gümrük 
Vergisi/Cezası Borcunun Sorgulanması) 
 
3- Yönetmeliğin 5/1/l maddesi uyarınca sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan 
önceki takvim yılı içinde veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye 
dönük bir yıl içerisinde gümrük idaresinde en az 100 adet beyan kapsamında işlem 
yapılmış olduğu ilgili veri tabanları üzerinden yapılan sorgu neticesinde tespit 
edilir. (Bknz.3.4.2. Son Bir Yıl İçerisinde En Az 100 Beyan Kapsamında İşlem Yapılmış 
Olması Koşulunun İncelenmesi)  
 

2.2.4. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kaps amında Talep 
Edilen Kolaylıklar İçin İncelenecek Ek Koşullar  
 
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında; 
- Götürü teminat yetkisi (Bknz. 4.1. GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ) 
- Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında: 

 İhracatta yerinde gümrükleme izni (Bknz. 4.2. ihracatta yerinde gümrükleme izni) 
 Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izni                                                         

(Bknz. 4.4. Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Düzenleme ve Vize Etme İzni) 
 Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı 

düzenleme izni (Bknz. 4.5. Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED FaTura 

Beyanı Düzenleme İzni5) 
- İzinli gönderici yetkisi (Bknz. 4.3. izinli gönderici yetkisi) 
- İzinli alıcı yetkisi (Bknz. 4.6. İZİNLİ ALICI YETKİSİ) 
İthalatta yerinde gümrükleme izni (Bknz.  
- 4.7. İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ) 

 
Kolaylıklarından en az birinin talep edilmiş olması halinde, bu izin ve yetkilere 
ilişkin ek koşulların karşılanıp karşılanmadığı duruma göre ibraz edilen belgeler 
ve/veya veri tabanları üzerinden incelenir.  
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Genel Müdürlüğe gönderilecek Ön İnceleme ve Değerlendirme Formunda sertifika 
kapsamında talep edilen izin ve yetkilere ilişkin inceleme sonuçlarına da yer 
verilir.  

2.2.5. Koşulların Tamamının Karşılandığının Tespit Edilmesi 
Halinde Yapılacak İşlemler  
 
Yapılan ön inceleme neticesinde, yukarıda sayılan koşulların tamamının 
sağlandığının tespit edilmesi halinde, 5 iş günü içerisinde ön incelemenin uygun 
bulunduğunun tasdiki mahiyetinde Yönetmeliğin 6 no.lu ekinde yer alan  “Ön 
İnceleme Değerlendirme Formu” doldurulur ve Genel Müdürlüğe aşağıdaki 
belgelerle birlikte EBYS üzerinden elektronik ortamda iletilir:  
 

 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Formunun (Ek 1/A) Örneği, 
 Soru Formu (Ek 2) 

 
Genel Müdürlüğe iletilecek Ön İnceleme Değerlendirme Formu dahil tüm 
belgelerin okunur biçimde olması ve elektronik ortamda gönderilmesi, kağıt 
ortamında hiçbir belgenin gönderilmemesi gerekir. 
 
 
 

2.2.6. Koşulların Karşılanmadığının Tespit Edilmesi Halinde 
Yapılacak İşlemler  
 
Yapılan ön inceleme neticesinde, 2.2.3’te sayılan koşulların bir veya birkaçının 
sağlanmadığının tespit edilmesi halinde, başvuru gerekçesi belirtilerek reddedilir 
ve başvuru dosyası sahibine iade edilir. Bu durumda Ön İnceleme Değerlendirme 
Formunun doldurulmasına gerek yoktur. 
 
Diğer taraftan, 2.2.3’te sayılan koşullar sağlanmakla birlikte sertifika kapsamında 
talep edilen izin ve yetkilere ilişkin ek koşulların bir veya birkaçının 
karşılanmadığının anlaşılması halinde ise, sertifika başvurusu reddedilmez, ancak 
Genel Müdürlüğe gönderilecek ön inceleme değerlendirme formunda istenilen 
kolaylığa ilişkin ek koşulun/koşulların sağlanmadığı belirtilir. 
 

2.2.7. Başvuruda Tespit Edilen Eksiklikler Hakkında Yapılacak 
İşlemler  
 
Başvuru formuna eklenmesi gereken belgelerden (ISO sertifikaları hariç olmak 
üzere) ve/veya talep edilen kolaylığa ilişkin belgelerden bir veya birkaçının eksik 
olduğunun veya bunların eksik bilgi içerdiklerinin anlaşılması halinde, söz konusu 
eksikliklerin giderilebilmesi için başvuru sahibine, başvurunun evrak kaydına 
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alındığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içerisinde bildirimde bulunulur. (Bu 
süre başvuru sahibine bilgi verilmesi kaydıyla on beş iş günü uzatılabilir.) Bu 
bildirimde, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibince en geç 30 iş günü 
içerisinde tamamlanması istenir. 
 
Eksik belge/bilgilerin süresi içerisinde tamamlanması halinde, Bölge 
Müdürlüğünce ön incelemeye devam edilir ve ön inceleme 10 iş günü içerisinde 
tamamlanır. Düzenlenen ön inceleme değerlendirme formu 5 iş günü içerisinde 
Genel Müdürlüğe gönderilir.  
 
Sertifika başvurusuna ilişkin eksik belge/bilgilerin başvuru sahibi tarafından 
süresi içerisinde tamamlanamaması halinde, başvuru reddedilir ve başvurunun 
reddedilmesinden sonra ibraz edilen bilgi/ belgeler kabul edilmez. 
 
Sertifika kapsamında talep edilen kolaylığa ilişkin eksik belge/bilgilerin süresi 
içerisinde tamamlanmaması durumunda ise yalnızca bu kolaylığa ilişkin ek koşul 
karşılanmamış sayılır. Tanınan sürenin bitiminden sonra, ibraz edilen eksikliğe 
ilişkin bilgi/belgeler değerlendirmeye alınmaz. 
 

3. YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI 
BAŞVURULARININ ÖN İNCELEMESİ 
 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurularının değerlendirilmesi, 
başvurunun bölge müdürlüğünde kayda alınması ile başlayan ve kişinin ön 
inceleme kapsamında incelenen koşulları karşılaması halinde bu durumun Genel 
Müdürlüğe bildirilmesi, karşılamaması halinde ise başvurunun reddedilerek 
başvuru dosyasının sahibine iade edilmesi ile son bulan bir süreçten oluşur.   
 

3.1. YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ BAŞVURUSUNUN KAYDA 
ALINMASI 

 
Başvurular ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını takiben 
ticaretin kolaylaştırılması şubesi tarafından başvuru sahibinin vergi numarası, 
ticaret unvanı, adres bilgileri, takvim yılı itibariyle müteselsil sıra numarası ile 
kaydedilir.   
 

3.2. YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ BAŞVURUSUNUN DOĞRUDAN 
REDDEDİLMESİ  

 
Aşağıdaki hallerde başvurunun ön incelemesine geçilmeksizin, başvurunun 
reddedilerek başvuru dosyasının derhal iade edilmesi gerekir: 
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1) Başvurunun yanlış bölge müdürlüğüne yapılmış olması, 
2) Başvuru formunun imzalanmamış veya imza yetkisine sahip olmayan biri 
tarafından imzalanmış olması, 
3) Başvuru formuna ISO 9001 veya ISO 27001 sertifikalarından birinin 
eklenmemiş olması, 
4) Başvuru sahibinin başvuru tarihi itibariyle üç yıldan daha az süredir fiilen 
faaliyette bulunuyor olması, 
5) Başvuru sahibinin daha önceden iptal edilen onaylanmış kişi statü belgesi veya 
eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı 
düzenlenmesi izni varsa, bu belge veya izinin iptalinden (162/6 uyarınca) itibaren 
3 yıllık süre geçmeden sertifika başvurusu yapılmış olması, 
6) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası daha önce iptal edilmiş kişilerce 
sertifikanın iptalinden itibaren 3 yıllık süre geçmeden yeni sertifika başvurusu 
yapılmış olması. 
 
7) GEÇİCİ SINIRLANDIRMA: 31/12/2019 tarihine kadar aşağıdaki şartlardan 
herhangi birini taşımayan firmaların yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurusu 
reddedilir. 

1) Aşağıdaki  belgelerden en az birine sahip olmak: 
 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış 

uluslararası taşımacı yetki belgesi. 
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlüğünce düzenlenmiş 

sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret 
odasından alınan onaylı kapasite raporu. 

 Sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak, firmanın 
kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı 
bilgilerini içerir ekspertiz raporu. 

 Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları için, yeminli 
mali müşavirce hazırlanan Ek-21’de yer alan örneğe uygun rapor aslı. 

 Resmî daireler için ortaklık ve sermaye yapılarını gösterir belge. 
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi 

belgesi. 
 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım 

faaliyetine ilişkin belge. 
 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilinen gönderici 

belgesi. 

2)  Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı 
ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini 
sağlamak: 

 Asgari 5 milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak. 
 Asgari 20 milyon ABD doları tutarında toplam ithalat yapmış olmak. 
 Asgari 20 milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve ithalat yapmış 

olmak. 
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3.3. YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ BAŞVURUSUNUN DOĞRU MERCİE 
YAPILIP YAPILMADIĞININ KONTROL EDİLMESİ  

 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurusunun yetkili gümrük ve ticaret bölge 
müdürlüğünde kayda alınmasından sonra öncelikle başvurunun doğru mercie 
yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerekir. 
 
Başvuruyu değerlendirmeye hangi bölge müdürlüğünün yetkili olduğu 
Yönetmeliğin 20 no.lu ekinde yer alan tabloya göre belirlenir. Başvurunun 
kabulüne yetkili olunmadığının anlaşılması halinde başvurunun ön incelemesine 
geçilmeksizin, başvuru reddedilerek başvuru dosyası iade edilir. 
 
Resmi daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri 
ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet 
teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerce yapılacak 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurularını değerlendirilip 
sonuçlandırılmaya, yalnızca Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
yetkilidir. 
 

3.4. YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ BAŞVURUSUNUN KABULÜNE 
İLİŞKİN ŞARTLARIN İNCELENMESİ  

 

3.4.1. En Az 3 Yıldır Faaliyette Bulunuyor Olma Koşulunun 
İncelenmesi  
 
Başvuru sahibince doldurulan başvuru formunu (Ek-1/A) 1 no.lu alanında bulunan 
“fiilen faaliyette bulunulan süre” kutucuğuna yazılı sürenin MERSİS üzerinden 
veya ticaret sicil gazetesinden kontrol edilmesi gerekir.  
 
Firmanın fiilen faaliyette bulunduğu sürenin 3 yıldan az olduğunun anlaşılması 
halinde başvuru doğrudan reddedilmeli, 3 yıldan fazla olduğu durumlarda ön 
incelemeye devam edilmelidir. 
 

3.4.2. Son Bir Yıl İçerisinde En Az 100  Beyan Kapsamında İşlem 
Yapılmış Olması Koşulunun İncelenmesi  
 
Başvuru sahibince, başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda 
alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde gümrük idaresinde en az 
yüz adet beyan kapsamında işlem yapılmış olması gerekir.  
 
Yapılan sorgulamada 100 beyan kapsamı işlemi bulunmadığı anlaşılan firmaların 
başvuruları Bölge Müdürlüğünce reddedilecektir. 
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Yapılacak sorgularda gümrük beyannameleri ve özet beyanlar dikkate alınacaktır.  
 
Buna göre; 
 
1) Gümrük beyannamelerinin KDS üzerinden sorgulanması (Bknz. 3.4.3.1) 
2) TIR Karnelerinin KDS üzerinden sorgulanması (Bknz. 4.3.3.4.1) 
3) KDS üzerinden NCTS transit beyanlarının sorgulanması (Bknz. 4.3.3.4.2) 
4) Özet beyanların KDS üzerinden sorgulanması (Bknz. 4.3.3.4.3) 
 
Yapılarak bu dört sorguda elde edilecek toplam rakamın 100’e ulaşıp 
ulaşmadığı kontrol edilecektir. 
 
Örneğin; 10 Temmuz 2014 tarihinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 
başvurusunda bulunan firmanın 1 Ocak 2013 - 1 Ocak 2014 dönemi için ve 1 
Temmuz 2013 - 1 Temmuz 2014 dönemi için yukarıdaki dört sorgu yapılarak her 
bir dönem kendi içerisinde değerlendirilmek suretiyle bu iki dönemden birinde 
toplam 100 adet beyanda bulunulup bulunulmadığına bakılacaktır. Dönemlerden 
birinde bu sayıya ulaşılması yeterlidir. 
 

3.4.2.1 GÜMRÜK BEYANNAMELERININ KDS ÜZERINDEN SORGULANMASI 

 

Karar Destek Sistemine ulaşmak için “kds.gtb.gov.tr” adresine girilir.  
 

 
Şekil 1: Kullanıcı girişinde aşağıdaki bilgiler kullanılır: 

- Kullanıcı adı    : T.C. kimlik numarası 
- Şifre                   : Windows şifresi 
- Parola                : BİLGE sistemi parolası 
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 Şekil 2: “Genel klasörler” ekranında “Rapor Kataloğu (Konu bazında)” seçilir. 

 

 Şekil 3: Gelen ekranda “Gümrük” seçilir. 
 

Şekil 4: Listeden “Detaylı Beyan” seçilir. 

 

Şekil 5: Açılan Listeden ise “OKS/YYS” seçilir. 
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Şekil 6: Açılan Listeden ise “Yetkilendirilmiş Yükümlü Beyan Sayısı (TCGB)” 
sorgusu seçilir. 
 

Tarih aralığı, vergi numarası ve gerekçe girilerek, “Rapor Çalıştır” butonu tıklanır. 
 

 

Pencerenin sağ üst köşesinde bulunan “HTML” yazılı ok tıklanarak /PDF 
Biçiminde” göster seçilir. 
 

Sorgu sonucu bu şekilde görünür. Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında 
muhafaza edilmelidir. 
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3.4.2.2. SERBEST BÖLGEDE FAALIYET GÖSTEREN FIRMALAR İÇIN 100  BEYAN KOŞULUNUN 

İNCELENMESI 

 
Başvuru sahibinin serbest bölgede faaliyet gösteren bir firma olması halinde 
“başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk 
gününden geriye dönük bir yıl içerisinde gümrük idaresinde en az yüz adet beyan 
kapsamında işlem yapılmış olması” koşulunun incelenmesinde, 3.4.2 numaralı 
bölümde anlatılan sorguların yanısıra serbest bölge işlem formu eşliğinde transit 
taşımacılık kapsamında yapılan işlemlerde başvuru sahibinin yer aldığı transit 
beyanlarının da dikkate alınması gerekir. 

 
3.4.2 numaralı bölümde anlatılan sorgularda yeterli rakama ulaşılamaması 
halinde, yalnızca serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar için NCTS transit 
beyannameleri (T1) ile Detaylı beyan modülünden verilmiş TREX beyannameleri 
dikkate alınacaktır. Bu sorgulardan herhangi birinde 100 rakamına ulaşılması 
yeterlidir. Sorguların herhangi birinde yeterli sayıya ulaşılamaması halinde ise 
yapılan bu iki sorguda elde edilecek toplam rakamın 100’e ulaşıp ulaşmadığı 
kontrol edilecektir.  
 
Örneğin; 15 Mart 2017 tarihinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 
başvurusunda bulunan firmanın 1 Ocak 2016 - 1 Ocak 2017 dönemi için ve 1 Mart 
2016 - 1 Mart 2017 dönemi için yukarıdaki iki sorgu yapılarak her bir dönem kendi 
içerisinde değerlendirilmek suretiyle bu iki dönemden birinde toplam 100 adet 
beyanda bulunulup bulunulmadığına bakılacaktır. Dönemlerden birinde bu sayıya 
ulaşılması yeterlidir. 

 
1. NCTS Sorgusunun Yapılması (Serbest Bölge) 

 
Başvuru sahibinin NCTS beyanname sayısı Bilge Sisteminde yer alan NCTS 
sorgulamalar modulü üzerinden yapılır.  
 

 
Merkezi BİLGE V2 programı açılarak Kullanıcı Adı ve Şifre kısımlarına kullanıcı 
kodu ve şifre girilir. 
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Programlar menüsünden Bilge/NCTS Sorgulamalar seçilir. 
 

 
Açılan pencerede rejim Kodu “T1” seçilir, Türkiye’den Giden Transit Kayıtları 
seçilir, Tescil Tarih Aralığı girilir, başvuru sahibinin vergi numarası Gönderici Vergi 
No alanına girilir ve “sadece toplam kayıt sayısını göster” kutucuğu tıklanır. 
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Sorgu sonucu “Kayıt Say” kutucuğunda görüntülenecektir. Sorgu sonucunun çıktısı 
alınarak dosyasında saklanır. 

 
Bu örnekte gerekli 100 beyan sayısına ulaşılamadığından TREX sorgusunun da 

yapılması gerekir.  
 
 
2. TREX Sorgusunun Yapılması (Serbest Bölge) 

 
KDS içerisinde yer alan “YYS Serbest Bölge TREX Sayısı” hazır sorgusu kullanılır. 
Sorgu içerisinde alıcı ve gönderici için iki ayrı sorgu bulunmaktadır.  
 

Genel Klasörler > Rapor Kataloğu (Konu Bazında) > Gümrük > Detaylı Beyan > OKS 
/ YYS dosyası içerisinde “YYS Serbest Bölge TREX Sayısı” sorgusu seçilir. 
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Tarih aralığı, vergi numarası ve gerekçe girilir, alıcı vergi numarası parametresi ile 
ve gönderici vergi numarası parametresi ile iki kez sorgulama yapılır. 
 

Sorgu sonucu sağ üst köşeden PDF dosyasına aktarılarak, sorgu sonucunun bir 
örneği dosyasında muhafaza edilmelidir. 
 

Tarih aralığı, vergi numarası ve gerekçe girilir, bu kez gönderici vergi numarası 
parametresi ile sorgulama tekrarlanır. 
 
 

Sorgu sonucu sağ üst köşeden PDF dosyasına aktarılarak, sorgu sonucunun bir 
örneği dosyasında muhafaza edilmelidir. 
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YYS Serbest Bölge TREX Beyanname Sayısı hesaplanırken gönderici ve alıcı vergi 
numarasına göre yapılan sorgu sonuçları toplanır. Bu örneğe göre, 40+701=741 
sonucuna ulaşılır. Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında muhafaza edilmelidir. 
 
Değerlendirme: Serbest Bölgede faaliyet gösteren örnekteki başvuru sahibinin 
beyan sayısı NCTS T1 Transit Beyannamesi (39)+TREX Beyannamesi (741)=780 
olarak hesaplanır.   

 

3.5. YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ BAŞVURU DOSYASINDA YER ALAN 
BELGELERİN İNCELENMESİ  

 
Kayıt işlemini müteakip, başvurunun ön inceleme yapılmaksızın reddedileceği 
hallerin bulunmadığının anlaşılması halinde, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası 
başvuru dosyasında yer alan belgelerin inceleme işlemlerine geçilir.  
 
Başvuruya eklenebilecek belgeler: 
 

A. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü İçin Verilen Belgeler 

1. Adli Sicil Belgeleri             

1.1 Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile 

gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında düzenlenmiş Adli 

Sicil Belgesi ☐ 
1.2 Varsa sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için imzalı Beyan Formu 

(Ek-3/A) ☐ 

2. Borcu Yoktur Belgeleri 

2.1 Vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun 

teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup 

talebi kabul edildiğini gösterir yazı ☐ 

2.2 SGK prim borcu bulunmadığını gösterir yazı veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun 

teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup 

talebi kabul edildiğini gösterir yazı ☐ 

3. Yeminli Mali Müşavir Raporu ☐ 

4. ISO 9001 Sertifikası ☐ 

5. ISO 27001 Sertifikası ☐ 

6. Soru Formu ☐ 

7. İmza Sirküsü  ☐ 

8. Resmi dairelerce yapılan başvurularda yalnızca Başvuru Formu ibraz edilir.  ☐ 

9.  Sermayesinin tamamı devlete ait KİT ve İDT’ler ile sermayesinin tamamı bir KİT veya 

İDT’ye ait müesseselerce yapılan başvurularda başvuru formunun yanı sıra Ortaklık ve 

Sermaye Yapısını Gösterir Belge ibraz edilir. ☒ 

 

B. Talep Edilen İzin/Yetkiler İçin Verilen Belgeler  
1.Götürü Teminat Yetkisi Başvuru Formu  ☐ 

2.Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru Formu  ☐ 

3.İzinli Gönderici Yetkisi Başvuru Formu ☐ 

4.İzinli Alıcı Yetkisi Başvuru Formu  ☐ 

5.İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni Başvuru Formu ☐ 

6.Uluslararası Taşımacı Yetki Belgesi  ☐ 
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7.Grup İmalatçısı Tespit Formu ☐ 

8. Madde 10/9 Uyarınca İbraz Edilen Belgeler  

8.1 Kapasite Raporu ☐ 
8.2 Ekspertiz Raporu ☐ 
8.3 İthalat Eşyasının Grup İmalatçılarının Üretiminde Kullanım Oranına İlişkin Rapor ☐ 
9. Tesis Ekleme Talep Formu ☐ 
10. Madde 61, 80 ve 101 Uyarınca Taşıma Yaptırılacak Taşıyıcılar için:  
10.1 Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile 

gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında düzenlenmiş Adli 

Sicil Belgesi 

☐ 

10.2 Varsa sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için imzalı Beyan 

Formu (Ek-3/B) 
☐ 

10.3 Hizmet Sözleşmesi Örneği ☐ 

 
Resmi dairelerce yapılan başvurularda yalnızca Başvuru Formunun ibraz edilmesi 
yeterlidir. Sermayesinin tamamı devlete ait KİK ve İDT’ler ile sermayesinin tamamı 
bir KİK veya İDT’ye ait müesseselerce yapılan başvurularda ise başvuru formu ile 
Ortaklık ve Sermaye Yapısını Gösterir Belge ibraz edilir. (Bu belge, genellikle bu 
kişinin kuruluşunu gösteren ve Resmi Gazete’de yayımlanmış olan metindir.) 
 
Yukarıda sayılan kamu kurum ve kuruluşları dışındaki kişilerce yapılan 
yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurularında aranan belgelere ve bu 
belgelerin taşıması gereken niteliklere aşağıda yer verilmiştir: 
 

3.5.1. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Formu  
 

 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Formu, gerekli tüm bilgileri 
içerir şekilde, eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır.   
 

 Form üzerinde firma kaşesi/kurum mührü mutlaka olmalıdır.  
 
 Form, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü talebinde bulunan gerçek kişi ise 

kendisi, tüzel kişi ise tüzel kişiliği doğrudan temsil eden imza yetkisini haiz 
gerçek kişi/kişiler tarafından imzalanmış olmalıdır. 

 
 Bu forma, talep edilen yetki ve izinlere bağlı olarak Ek 1/B, Ek 1/C, Ek 1/D, 

Ek 1/E ve/veya Ek 1/F’de yer alan başvuru formalarının eklenmesi 
gerekebilir. 

 
 Ek 1/A’da yer alan başvuru formu kağıt nüsha olarak veya elektronik imzalı 

olarak ibraz edilebilir. Başvuru formunun elektronik imzalı olarak ibraz 
edilmesi halinde kağıt nüsha aranmaz. 
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3.5.2. Adli Sicil Belgeleri  
 

Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler 
ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının, 
Yönetmeliğin 5/a maddesinde belirtilen suçlardan ceza veya mahkumiyet kararı 
bulunmadığı, ibraz edilen adli sicil formları üzerinden tevsik edilir. İbraz edilen 
adli sicil belgelerinin aşağıda sayılan özellikleri taşıması gerekir. 

 
 Adli sicil belgeleri asıl nüsha ve başvuru tarihinden itibaren geriye dönük en 

geç 2 ay içerisinde alınmış olmalıdır. 
 

 E-Devlet üzerinden elektronik ortamda temin edilen adli sicil belgelerinin 
ibraz edilmesi halinde bu yazılara göre işlem yapılması mümkündür. Bu 
durumda işlem yapılmadan önce, E-Devlet internet adresinde 
(www.turkiye.gov.tr) yer alan  “Adli Sicil Belge Doğrulama Sayfası”ndan 
(https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-belge-dogrulama) Belge üzerinde 
yer alan T.C. Kimlik No ve Barkod numarası girilmek suretiyle sorgulanarak 
yazının doğruluğunun kontrol edilmesi gerekir. Elektronik ortamda temin 
edilen adli sicil belgelerinin de başvuru tarihinden itibaren geriye dönük en 
geç 2 ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. 
 

 Adli sicil belgeleri resmi kuruma verilmek üzere alınmış olmalıdır. Başka bir 
amaçla alınmış adli sicil belgeleri geçersizdir. 
 

 Adli sicil belgeleri adli sicil arşiv kaydını da gösterecek şekilde düzenlenmiş 
olmalıdır.  
 

 Şirketin yönetim kurulu üyeleri, şirketin sermayesinin % 10’undan fazlasına 
sahip gerçek kişiler ve şirketi gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile 
yetkili gerçek kişiler olmak üzere üç grup kişiye ait adli sicil belgeleri aranır.  

 
  Limited şirketlerde yönetim kurulu olmadığından, şirket müdürlerinin adli 

sicil belgelerinin gönderilmesi gerekmektedir.  
 

 Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili şahıslar şirket imza 
sirkülerinde bu alanda yetkilendirilmiş gerçek kişilerdir. Şirketin bu 
alandaki işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden bağımsız gümrük 
müşavirleri için adli sicil belgesi gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.  
 

 E-Devlet üzerinden elektronik ortamda temin edilen adli sicil belgelerinin 
ibraz edilmesi halinde, belge doğrulama işleminin, Ücretsiz e-Devlet 
Barkodlu Belge Doğrulama mobil uygulaması üzerinden de yapılması 
mümkündür. 
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3.5.3. Beyan Formu 

Sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu yönetim kurulu üyeleri, 
şirket sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış 
ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanların, Yönetmeliğin 5/b 
maddesinde belirtilen suçlardan ceza veya mahkumiyet kararı bulunmadığı, ibraz 
edilen beyan formları üzerinden tevsik edilir. İbraz edilen beyan formları ile ilgili 
olarak aşağıda sayılan hususlara dikkat edilmelidir. 

 Şirketin yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip 
gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz 
çalışanlarından sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu 
gerçek kişiler için, adli sicil belgesi ibrazı yerine Yönetmeliğin 3 no.lu ekinde 
yer alan örneğe uygun beyan formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. 

 Beyan formları Yönetmeliğin 3/A no.lu ekinde yer alan örneğe uygun 
olmalıdır.  

 Beyan formlarının yabancı dilde hazırlanmış olması halinde ise yeminli 
tercümesinin eklenmesi koşuluyla bu formların kabul edilmesi mümkündür. 

 Söz konusu beyan formu, şirket yönetim kurulu başkanı veya adına beyan 
formu doldurulması gereken şahısların kendileri tarafından imzalanmış 
olmalıdır. Bu kişiler dışında şirketin diğer imza yetkililerince imzalanan 
beyan formları geçersizdir. 
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3.5.4. “Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Yoktur” Yazısı  
 

 Söz konusu belge, tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi numarasını, ilgili 
kurumca elektronik ortamda üretilen bar-kod ve referans numarasını, 
belgenin internet ortamında alındığı tarihi, saati ve sorgulamanın Türkiye 
genelinde yapıldığına ilişkin bilgileri gösteren “İhale Konusu Olmayan 
İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi” olmak zorundadır. 
 

 “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi” üzerindeki bar-kod 
numarasının, http://uyg.sgk.gov.tr/EBorcuYoktur5510/amp/EBYkontrol 
adresinde yer alan “Bar-kod Numarası” alanına girilerek söz konusu 
belgenin geçerliliğinin kontrol edilmesi gerekir. 

 
 Devredilen SSK İl/Sigorta Müdürlüklerinden alınacak “Borcu Yoktur Yazısı” 

ibraz edilmesi halinde, söz konusu belgenin Yönetmeliğin 4 no.lu ekinde yer 
alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun (Devredilen SSK 
İl/Sigorta Müdürlüklerinden) ilgili birimlerine başvuruda bulunularak 
alınmış olması gerekmektedir.  
 

 Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak “Borcu Yoktur Yazısı” asıl nüsha 
olmalıdır. 

 
 Söz konusu belge, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için yapılan başvuru 

tarihinden geriye dönük en geç 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır.  
 

 Henüz vadesi gelmemiş sosyal güvenlik prim borçları ile Sosyal Güvenlik 
Mevzuatı uyarınca verilmiş idari para cezalarına ilişkin borçlar 
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları için engel teşkil etmez. 
 

 Taksitlendirilmiş olup ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunca taksitlerin düzenli 
bir şekilde ödenmekte olduğu belirtilen sosyal güvenlik prim borçları 
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları için engel teşkil etmez. 
 

 Dolayısıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmakla birlikte, bu 
borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, 
taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslının 
getirilmesi halinde bu yazılar uyarınca işlem yapılması mümkündür. 

 

3.5.5. “Kesinleşmiş Vergi Borcu Yoktur” Yazısı  
 

 Söz konusu yazı, şirketin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için yaptığı 
başvuru tarihinden geriye dönük en geç 2 ay içerisinde ve bağlı bulunulan 
vergi dairesinden alınmış olmalıdır. 
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 Söz konusu yazı asıl nüsha ve ilgili vergi dairesinden onaylı olmalıdır. 
 

 Söz konusu yazıda kişinin bağlı bulunduğu vergi dairesine nakil geldiği ve 
önceki borçlarının nakil gelinen vergi dairesi/dairelerinden sorulması 
gerektiğinin belirtilmesi halinde, nakil gelinen vergi dairesi/dairelerinden 
alınmış ve kişinin kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazının da 
başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir.     
 

 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden elektronik ortamda temin 
edilen “Borcu yoktur” yazılarının ibraz edilmesi halinde bu yazılara göre 
işlem yapılması mümkündür. Bu durumda işlem yapılmadan önce, Gelir 
İdaresi Başkanlığı’nın internet adresinde (www.gib.gov.tr) yer 
alan  “İnternet Vergi Dairesi / Dilekçe Sorgulama Sayfası”ndan 
(https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp)  gerekli bilgiler girilmek 
suretiyle sorgulanarak yazının doğruluğunun kontrol edilmesi gerekir.  
 

 Henüz vadesi gelmemiş borçlar ile mahsup talepli veya teminata bağlanmış 
borçlar ile taksitlendirilmiş olup ilgili vergi dairesince taksitlerin düzenli bir 
şekilde ödenmekte olduğu belirtilen vergi borçları yetkilendirilmiş yükümlü 
sertifikası başvuruları için engel teşkil etmez. 
 

 Dolayısıyla, kesinleşmiş vergi borcu bulunmakla birlikte, bu borcun 
teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini 
veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslının getirilmesi halinde 
bu yazılar uyarınca işlem yapılması mümkündür. 

3.5.6. Yeminli Mali Müşavir Raporu  
 

 Mali yapıya ilişkin YMM raporu, yeminli mali müşavir tarafından,  şirketin 
son 3 yılı esas alınarak ve mali tabloları incelenerek, karşılaştırmalı olarak 
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 5 no.lu ekine uygun 
olarak hazırlanmış olmalıdır. 

 
 Raporun sonuç bölümünde, “Yapılan tespit ve incelemeler sonucunda 

Raporun 6.2 no.lu kısmında belirtilen hususlar olumlu veya olumsuz olarak 
sonuca bağlanmıştır.” şeklinde duruma uygun ifadeye yer verilmiş olmalıdır. 
Bu ifade dışında sair ifadelere yer verilmiş Raporlar geçersizdir. (Olumsuz 
görüşle sonuca bağlanan rapor, kişinin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 
için gerekli koşulu sağlamadığını gösterir.) 

 
 Rapor yeminli mali müşavir tarafından ıslak mühürle onaylanmış olmalıdır. 

 
 Kurumlar vergisi tasdik raporları kabul edilmemelidir. 
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 Yeminli mali müşavir raporu kağıt nüsha olarak veya elektronik imzalı 
olarak ibraz edilebilir. Başvuru formunun elektronik imzalı olarak ibraz 
edilmesi halinde kağıt nüsha aranmaz. 

 
 

3.5.7. Soru Formu 

 Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında Yönetmeliğin 2 no.lu 

ekinde yer alan Soru Formunun doldurularak başvuru formuna eklenmesi 

gerekmektedir. 

 

 Soru formunun, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü talebinde bulunan gerçek 

kişi ise kendisi, tüzel kişi ise tüzel kişiliği doğrudan temsil eden imza 

yetkisini haiz gerçek kişi/kişiler tarafından imzalanmış olması gerekir. 

 

 Soru formunda yer alan tüm soruların cevaplanmış olması gerekir.  

 

 Başvuru sahibinin durumu nedeniyle cevaplanması mümkün olmayan 

sorulara “Uygulanamaz” ibaresi ile birlikte neden uygulanamadığına dair 

kısa bir açıklama yazılmış olması gerekir. 

 

 Bu formun her sayfasının imzalayan kişiler tarafından ayrıca paraflamak 
suretiyle işaretlenmiş olması gerekir. 
 

 Soru Formları “Hizmete Özel” şeklinde ibare ile dosyalanacaktır. 
 
 Soru Formları, 13.01.2018 tarihinden itibaren Bakanlıkça belirlenecek 

elektronik formatta (PDF) düzenlenir. Bu tarihten 13.04.2018 tarihine kadar 
elektronik ortamda (PDF) düzenlenmiş nüshanın ıslak imzalı çıktısı ve 
elektronik örneği (CD veya flash bellek içerisinde) birlikte ibraz edilir.  Bu 
süreçte soru formunun elektronik örneğinin e-imzalı olarak ibraz edilmesi 
halinde kağıt nüsha aranmaz. 

 
 13.04.2018 tarihinden sonra ise soru formu sadece Bakanlıkça belirlenecek 

elektronik formatta (PDF) ve elektronik imzalı olmaları koşuluyla kabul 
edilecektir. Bu form CD veya flash bellek içerisinde ibraz edilir ve kağıt 
nüsha aranmaz. 
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3.5.8. ISO 9001 ve 27001 Sertifikaları  
 

Başvuru dosyasında bulunan ISO 9001 ve ISO 27001 Sertifikaları; 
 Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış 

akreditasyon kurumları (örneğin Türkiye’de Türk Akreditasyon Kurumu) 
tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca 
düzenlenmiş olmalıdır.  

 
 Akreditasyon kurumunun markasını taşımalıdır. 

 
 Geçerli olmalıdır. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru tarihi 

itibariyle 3 yıldan eski olmamalıdır. 

 

 Kapsamı itibariyle geçerli olmalıdır. 13.01.2018’den sonra yapılacak 

başvurularda: 

 ISO 9001 sertifikası, başvuru sahibinin gümrük, dış ticaret, üretim, 

lojistik, yönetim ve idari organizasyon faaliyetlerini kapsamalıdır. 

 ISO 27001 sertifikası; gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu 

işlemlerine ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem 

faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı 

güvenlik önlemlerini kapsamalıdır. 

 

 Yukarıdaki faaliyetlerin yürütüldüğü tüm idari bina ve tesislere ilişkin 

olarak alınmış olmalıdır. 

 

Bununla birlikte, ISO sertifikalarının kapsamı, firmaların faaliyet alanına, 

gümrük işlemlerinin yürütüldüğü birime veya gerçekleştirilen gümrük 

işleminin türüne göre bir ayrıma gidilmeksizin, başvuru sahibi tüm firmalar 

için genel olarak belirlenmiş olduğundan; ibraz edilen ISO sertifikalarının 

kapsamında yukarıda yer alan ifadelerin birebir aranması yerine başvuru 

sahibi firmaların faaliyet konuları, iştigal alanına giren hizmetler ile 

organizasyon yapıları da incelenmek suretiyle konuya ilişkin 

değerlendirmenin Bölge Müdürlüklerince yapılması gerekmektedir. 

 

Diğer taraftan, söz konusu kapsam koşuluna ilişkin ifadenin Sertifika 

metninde yer almaması halinde, başvuru sahibince sertifikayı düzenleyen 

akredite kuruluştan alınacak bir yazı ile kapsam koşulunun sağlandığının 

tevsik edilmesi gerekir. 

 

 ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının TÜRKAK tarafından akredite edilmiş 

uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenmiş olması hususu 
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TÜRKAK web sitesinde yer alan Akredite Kuruluş Arama bölümünden teyit 

edilebilir. (https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search) 

 

 
 

Durumu kısmında “Akreditasyonu geri çekildi” ibaresi bulunan kuruluşlarca 

düzenlenen Sertifikalar kabul edilmez. 

 ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının Avrupa Akreditasyon Birliğinin 
karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları 
tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca 
düzenlenmiş olması hususu, Avrupa Akreditasyon Birliğinin resmi internet 
sitesinden (www.european-accreditation.org) “MLA & BLA Signatories” 
sekmesine tıklanarak açılan sayfadan “Management Systems Certification” 
(http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories#4) 
bağlantısından doğrulanabilmektedir. 
 
Doğrulama işlemi şu şekilde gerçekleşir: 
 

1. Yukarıda belirtilen sayfaya girildikten sonra kontrol edilmek istenen 
sertifikayı veren akreditasyon kurumunun bulunduğu ülkenin adı bulunur. 

2. Söz konusu ülkenin adının alt kısmında ilgili akreditasyon kurumunun 
iletişim bilgileri içerisinde yer alan web adresine tıklanır. 

3. Site bilinmeyen bir dilde ise genellikle sayfa üstlerinde bulunan dil 
değiştirme kısmından sayfanın bilinen bir dilde çıkması sağlanır. 

4. Sunulan seçenekler arasında bilinen bir dil yok ise, internetteki çeşitli çeviri 
sitelerinden faydalanmak mümkündür (Google translate vb.). 
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5. Açılan adresten akreditasyon belgesi arama bölümüne ulaşılır ve buradan 
uygunluk değerlendirme kuruluşu  isim veya diğer bilgiler ile (numara vb.) 
aranır. 

 

 ISO Sertifikalarının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı 

örneğinin ibraz edilmiş olması gerekir. Sertifikanın düzenleyen kuruluş 

tarafından onaylı örneğinin ibraz edilmesi halinde, Sertifika aslının 

gösterilmesi koşuluyla düzenleyen kuruluşa ait imza sirküsünün 

istenilmesine gerek bulunmamaktadır. 

 

3.6. VERİ TABANI ÜZERİNDEN YAPILACAK SORGULAMALAR 

 

3.6.1. Başvuru Sahibinin Kesinleşmiş Gümrük Vergisi/Cezası 
Borcunun Sorgulanması  
 

3.6.1.1. KESINLEŞMIŞ VE ÖDENMEMIŞ CEZA BORCUNUN SORGULANMASI 

 
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda bulunan kişilerin Gümrük 
İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 5/1/i maddesi uyarınca gümrük 
mevzuatından kaynaklanan kesinleştiği halde ödenmemiş ceza borcunun 
bulunmaması gerekmektedir.  
 
Kişinin kesinleşmiş gümrük vergisi borcunun bulunup bulunmadığı KDS üzerinden 
sorgulanır.  
 

Genel Klasörler > Rapor Kataloğu (Konu Bazında) > Gümrük > Detaylı Beyan > 
OKS/YYS dosyasının içinden “YYS Ödenmemiş Ceza Borcu” tıklanır. 
 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 112dcb54-2e81-4e46-8356-7b7a08823b62 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

http://kds.gtb.gov.tr/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts&m_folder=i7ACE9266590A41BEA32361C2EA3ECE5C
http://kds.gtb.gov.tr/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts&m_folder=i1376D3F7CE694AE2BD70566D2B762D27
http://kds.gtb.gov.tr/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts&m_folder=iE7E16880E74B466687B340C99A2C0766
http://kds.gtb.gov.tr/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts&m_folder=iA389DA782DC74B3FBF255CC389A6D926
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Firma Vergi No ve Gerekçe girilerek “Raporu Çalıştır” butonu tıklanır. 
 

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan “HTML” seçeceği altında bu sorgunun dışa 
aktarılma alternatifleri yer almaktadır. Excele aktarılması için “Excel 
Seçeneklerinde Göster” butonuna ve “Excel 2007 verilerinde göster” butonuna 
tıklanır. 
 

 
Excel sayfasında görüntülenen veriler içinden “Statü”, “Tahsilat tanımı”, “Ödeme 
Tutarı” ve “Ödeme Tarihi” alanları gözden geçirilir. Sorgu sonucunun bir örneği 
dosyasında muhafaza edilmelidir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 112dcb54-2e81-4e46-8356-7b7a08823b62 kodu ile erişebilirsiniz.
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Bu sorgu sonucu değerlendirilirken kişinin “kesinleşmiş” ve aynı zamanda 
“takibatta” olan cezaları dikkate alınır. Bu nitelikteki cezaların bulunması,  kişinin 
kesinleşmiş ceza borcu bulunduğu anlamına gelir. Bu cezaların tutarları tahsil 
edilmedikçe ve kayıtları gümrük müdürlüklerinde kullanılan ceza kararları ve 
kesinleşmiş ceza borcu takip programından “ödendi” statüsüne getirilmedikçe kişi 
adına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmez.  
 
Statüsü “Kesinleşmedi” ve “İptal” olan cezalar ile Tahsilat statüsü “Tahsil Edildi” ve 
“Kapandı” şeklinde olan cezalar dikkate alınmaz. 
 
Benzer şekilde ödeme bilgisi girildiği halde sistemde kapanmamış ceza borçları 
varsa bunlar da dikkate alınmaz. 
 
 “Kesinleşti” statüsü ile birlikte, “Takibatta/Karar düzeltme”, “Emanet”, 
“Takibatta/İtiraz davası”, “Takibatta/Temyiz davası”, “Takibatta”, 
“Takibatta/Tebliğ edildi”, “Takibatta/Haciz”, “Takibatta/İptal davası” statüleri 
ceza borcunun kesinleştiğini göstermektedir. 
 
 
 

3.6.1.2. KESİNLEŞMİŞ VE ÖDENMEMİŞ GÜMRÜK VERGISI BORCUNUN SORGULANMASI 

 
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda bulunan kişilerin Gümrük 
İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 5/1/i maddesi uyarınca gümrük 
mevzuatından kaynaklanan kesinleşmiş vergi borcunun bulunmaması 
gerekmektedir.  
 
Kişinin kesinleşmiş gümrük vergisi borcunun bulunup bulunmadığı KDS üzerinden 
sorgulanır.  
 
Sorgu sonucunda kesinleşmiş ve ödenmemiş borcun bulunmaması gerekir. Henüz 
kesinleşmemiş borçlar ile kesinleşmiş ve ödenmiş borçlar dikkate alınmaz. Ayrıca 
kesinleşmiş ve ödenmemiş borçlar arasında Bakanlığımızca yapılandırılan, 
teminata bağlanan veya taksitlendirilen borçlar ile uzlaşma aşamasında bulunan 
borçlar bulunması halinde bunlar da dikkate alınmaz. 
 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 112dcb54-2e81-4e46-8356-7b7a08823b62 kodu ile erişebilirsiniz.
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Genel Klasörler > Rapor Kataloğu (Konu Bazında) > Gümrük > Detaylı Beyan > 
OKS/YYS dosyasının içinden “YYS Ödenmemiş Ek Tahakkuk Borcu” tıklanır. 
 

 Firma Vergi No ve Gerekçe girilerek “Raporu Çalıştır” butonu tıklanır. 
 

 
Ekranın sağ üst köşesinde yer alan “HTML” seçeceği altında bu sorgunun dışa 
aktarılma alternatifleri yer almaktadır. Excele aktarılması için “Excel 
Seçeneklerinde Göster” butonuna ve “Excel 2007 verilerinde göster” butonuna 
tıklanır. 
 
  Açılan sorguda; 
- Mavi renkte gösterilen alanlar, GÜVAS ve Tahsilat Takip Programında ortak olan, 
- Yeşil renkte gösterilen alan GÜVAS’ta olan Tahsilat Takip Programında olmayan;  
- Sarı renkte gösterilen alan ise GÜVAS’ta olmayan, Tahsilat Takip Programında 
olan alanlardır. 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 112dcb54-2e81-4e46-8356-7b7a08823b62 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

http://kds.gtb.gov.tr/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts&m_folder=i7ACE9266590A41BEA32361C2EA3ECE5C
http://kds.gtb.gov.tr/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts&m_folder=i1376D3F7CE694AE2BD70566D2B762D27
http://kds.gtb.gov.tr/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts&m_folder=iE7E16880E74B466687B340C99A2C0766
http://kds.gtb.gov.tr/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts&m_folder=iA389DA782DC74B3FBF255CC389A6D926
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Dolayısıyla, Excel sayfasında görüntülenen veriler içinden “Statü” ve “Kesinleşme 
Statüsü Tanımı” ile “Ödeme Statüsü Tanımı”, “Ödeme Tutarı”, “Ödeme Tarihi” 
alanları gözden geçirilir. Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında muhafaza 
edilmelidir. 
 
 Bu sorgu sonucu değerlendirilirken kişinin “kesinleşmiş” ve aynı zamanda 
“ödenmemiş” olan borçları dikkate alınır.  
 
Statüsü “Kesinleşmedi” ve “İptal” olan cezalar ile Ödeme Statüsü Tanımı “Tahsil 
Edildi” ve “Kapandı” şeklinde olan cezalar dikkate alınmaz. 
 
Benzer şekilde ödeme bilgisi girildiği halde sistemde kapanmamış ceza borçları 
varsa bunlar da dikkate alınmaz. 
 
Karara konu beyanname sayısı kadar satırlar tekrarlanmaktadır. Sorgu istatistiği 
alınırken bu durumun göz önüne alınması gerekmektedir.  
 
Kişi adına sertifika düzenlenebilmesi için kesinleşmiş gümrük vergisi ve ceza 
borcunun bulunmaması gerekmektedir. Bu nedenle, sorgu sonucunda kişinin 
kesinleşmiş gümrük vergisi/ceza borcunun bulunduğu tespit edilmişse öncelikle 
bu borcun ödenmesi ve gümrük müdürlüklerinde kullanılan Ek Tahakkuk ve 
Kesinleşmiş Vergi Borcu Takip Programı veya Tahsilat Takip Programından 
kayıtlarının kapattırılması gerekmektedir. 
 
 
 
 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 112dcb54-2e81-4e46-8356-7b7a08823b62 kodu ile erişebilirsiniz.
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HİZMETE ÖZEL       

                                                HİZMETE ÖZEL  52 

 3.6.2. Faaliyet Konusu İthalat/İhracat Olan Başvuru Sahibinin 
Cezalarının Sorgulanması  
 

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda bulunan ve faaliyet konusu 
ithalat/ihracat olan kişilerin Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği 
uyarınca kesinleşmiş ceza borcunun bulunmaması gerekmektedir. Yönetmeliğin 
5/1/c,  5/1/d ve 5/1/f maddeleri uyarınca güvenilirlik koşulunun karşılanıp 
karşılanmadığı KDS üzerinden yapılan ceza kararları sorgusu neticesinde tespit 
edilir.  
 
Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında muhafaza edilmelidir. 
 
 

5/1/c)  uyarınca güvenilirlik koşulunun sağlanması için: 

 Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 3 yıl içerisinde,  

 12’şer aylık 3 dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde, 
 İthalat ve ihracata ilişkin beyannamelerden kaynaklı vergi kaybına neden 

olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 234 ila 238 inci 
maddeleri uyarınca Kanunun 241/1 inci maddesinde öngörülen usulsüzlük 
cezasının 3 katını aşan tutarda, 

 Düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının 5’ten fazla olmak koşuluyla, 

 Her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi 
toplam sayısının %1’ini aşmaması gerekir. 
 
 
5/1/d) uyarınca güvenilirlik koşulunun sağlanması için: 

 Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 3 yıl içerisinde,  

 12’şer aylık 3 dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde, 

   
 T

O
P
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 İthalat ve ihracata ilişkin beyannamelerden kaynaklı vergi kaybına 
neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 234 ila 
238 inci maddeleri uyarınca Kanunun 241/1 inci maddesinde öngörülen 
usulsüzlük cezasının 75 katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı sayısı 
ile 

+ 
 Aynı tutardaki usulsüzlük cezasının 250 katını aşan 3065 sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanununun 51 inci maddesi ve 4760 sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca düzenlenmiş ceza kararı sayısı  

 Toplamlarının, 2’den fazla olmak koşuluyla,  
 Her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi 

toplam sayısının % 0,2’sini aşmaması gerekir. 
 
 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 112dcb54-2e81-4e46-8356-7b7a08823b62 kodu ile erişebilirsiniz.
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5/1/f) uyarınca güvenilirlik koşulunun sağlanması için: 

 Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde,  

 12’şer aylık 3 dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde 
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O
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 İthalat ve ihracata ilişkin beyannamelerden kaynaklı gümrük mevzuatı 
ihlali nedeniyle haklarında Kanunun 239 uncu maddesi uyarınca Kanunun 
241/1 inci maddesinde öngörülen usulsüzlük cezasının 3 katını aşan 
tutarda düzenlenmiş ceza kararı ile  

                                    + 
 Kanunun 241 inci maddesi uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasında 
öngörülen usulsüzlük cezasını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı  

 Toplam sayısının, 10’dan fazla olmak koşuluyla,  
 Her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi 

toplam sayısının %2’sini aşmaması gerekir. 

 
Bu üç bendin değerlendirilmesinde şu hususlar göz önünde bulundurulur: 
 

 Her üç bendin uygulanmasında statüsü iptal veya kesinleşmemiş olan ceza 
kararları dikkate alınmaz. (Sadece kesinleşmiş cezalar dikkate alınacaktır.) 

 
 Her üç bendin uygulanmasında ceza kararının düzenlendiği tarih esas alınır.  

(Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle 3 yıldan daha önce işlenen fiiller 
nedeniyle düzenlenen ceza kararları ise dikkate alınmaz.) 
 

 Her üç bendin uygulanmasında aynı gümrük idaresinde aynı tespite 
istinaden geriye dönük olarak yapılan tarama sonucunda aynı ihlale 
ilişkin olarak düzenlenen birden fazla ceza kararı tek bir ceza kararı sayılır.  
 

 241/1 cezaları dikkate alınmaz. 
 

 Her üç bendin uygulanmasında 241 cezaları dışındaki cezalarda 241/1 
tutarının üç katının altında kalan cezalar dikkate alınmayacaktır. 241 
cezalarında yalnızca 241/1 tutarını aşan tutardaki cezalar dikkate alınır. 
  

 (c) bendinin uygulanmasında, Kanunun 67 nci maddesinin ikinci fıkrası 
hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı beyannameye ilişkin düzenlenmiş 
birden fazla ceza kararı bir ceza kararı sayılır. 

 
 Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre 

düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.  

 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 112dcb54-2e81-4e46-8356-7b7a08823b62 kodu ile erişebilirsiniz.
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 Başvuru sahibinin talebi veya itirazı olması halinde, (c) ilâ (ı) bentlerinin 
uygulanmasında, gümrük idaresi tarafından tespit edilmeden önce ihlalin 
beyan sahibi tarafından tespit edilerek gümrük idaresine bildirilmesine 
istinaden düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz. Bu durumda gerekli 
yazışmalar Bölge Müdürlüğünce yapılır. 
 

 Ceza kararının beyanname tescil yılından daha sonraki bir yılda 
düzenlenmiş olması halinde; 3 kat-75 kat-250 kat hesaplamalarında, ceza 
kararının düzenlendiği tarihteki tutar dikkate alınır. 

 
Bu nitelikteki cezalar ayıklandıktan sonra kalan diğer cezalarla ilgili olarak 
yukarıda belirtilen (c), (d) ve (f) bentlerine göre sırasıyla bir değerlendirme 
yapılması pratik bir yol olacaktır.   
 
KDS üzerinden yapılacak sorgunun ise 3 dönem için ayrı ayrı yapılması gerekir. 
Örneğin 21 Eylül 2013 tarihinde başvuruda bulunan bir kişinin ceza sorgusu; 1 
Eylül 2010 – 1 Eylül 2011 ile 1 Eylül 2011 – 1 Eylül 2012 ve 1 Eylül 2012 – 1 
Eylül 2013 olmak üzere üç farklı dönem için ayrı ayrı KDS üzerinden yapılacaktır. 
 

3.6.2.1 CEZA KARARLARININ SORGULANMASI 

 
Kişinin anılan bentler uyarınca dikkate alınacak ceza kararının bulunup 
bulunmadığı KDS üzerinden aşağıda anlatıldığı şekilde sorgulanır.  
 

Genel Klasörler > Rapor Kataloğu (Konu Bazında) > Gümrük dosyasının içinden 
“TTP” dosyası seçilir. 
 

Açılan dosyadan “Ceza Kararları” seçilir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 112dcb54-2e81-4e46-8356-7b7a08823b62 kodu ile erişebilirsiniz.
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Vergi numarası, tarih aralığı ve gerekçe girilerek Raporu Çalıştır butonu tıklanır. 
 

 

Kişinin, varsa, girilen tarih aralığında almış olduğu ceza kararları ekranda 
görüntülenir. Sorgunun ilk sayfası otomatik olarak açılacaktır, ancak sorgunun alt 
sayfaları da olabilceği gözden kaçırılmamalıdır. Bu nedenle, sayfanın sağ üst 
köşesinde yer alan HTML işareti tıklanarak sorgunun Excele aktarılması 
gerekmektedir. Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında muhafaza edilmelidir. 
 
 

 
Sorguyu Excel’e aktarmak için sayfanın sağ üst köşesinde bulunan HTML işareti 
tıklanarak çıkan seçenekler arasından “Excel Seçeneklerinde Göster” tıklanır.  
 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 112dcb54-2e81-4e46-8356-7b7a08823b62 kodu ile erişebilirsiniz.
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Sorgunun tarih aralığı değiştirilerek diğer iki dönem için de sorgulama yapılır.  
Bulunan Ceza Kararları 3.6.2.3 no.lu bölümde anlatılan kurallar çerçevesinde 
sadeleştirilir. 
 
4. Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında muhafaza edilmelidir. 
 

3.6.2.2 TOPLAM ITHALAT/IHRACAT BEYANNAME SAYISININ SORGULANMASI 

 
Başvuru sahibinin toplam ithalat- ihracat beyanname sayısı KDS’de bulunan Genel 
Klasörler > Rapor Kataloğu (Konu Bazında) > Gümrük > Detaylı Beyan > OKS / YYS 
dosyası içerisinde bulunan OKS/YYS-İhracat Performansı ve OKS/YYS-İthalat 
Performansı hazır sorguları üzerinden aşağıdaki şekilde sorgulanır. 
 

 
 
İhracat Beyanname Sayısı için OKS/YYS-İhracat Performansı sorgusunda açılan 
parametrelere giriş ekranından kişinin vergi numarası ve sorgulama yapılacak 
tarih aralığı girilir ve Raporu Çalıştır butonu tıklanarak ihracat performansı 
bulunur.  
 

 

 
Sorgu sonucu alındıktan sonra sağ üst köşede bulunan HTML/PDF Biçiminde 
Göster butonu tıklanır.  
 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 112dcb54-2e81-4e46-8356-7b7a08823b62 kodu ile erişebilirsiniz.
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Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında muhafaza edilmelidir. 
 

İthalat Beyanname Sayısı için ise;  OKS/YYS-İthalat Performansı sorgusunda 
açılan parametrelere giriş ekranından kişinin vergi numarası ve sorgulama 
yapılacak tarih aralığı girilir ve Raporu Çalıştır butonu tıklanarak ithalat 
performansı bulunur.  
 

 
Sorgu sonucu alındıktan sonra sağ üst köşede bulunan HTML/PDF Biçiminde 
Göster butonu tıklanır.  
 

 
Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında muhafaza edilmelidir. 
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Sorgulama sonucunda “OKS/YYS-İhracat Performansı” ve “OKS/YYS-İthalat 
Performansı” rakamları toplanarak sorgu dönemi içerisindeki toplam beyanname 
sayısına ulaşılır.  (45+359=404) Bu sayı, 5/1/c, 5/1/d, 5/1/f bentlerindeki ceza 
oranlarının değerlendirilmesinde kullanılır. 

3.6.2.3 ÖRNEK 

 
ÖRNEK: 
 
Başvuru sahibi 21 Eylül 2013 tarihinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 
talebinde bulunmuş olsun. Bu durumda cezalar, 1 Eylül 2010 – 1 Eylül 2011 ile 1 
Eylül 2011 – 1 Eylül 2012 ve 1 Eylül 2012 – 1 Eylül 2013 olmak üzere üç farklı 
dönem için ayrı ayrı KDS’den çekilecektir.  
Başvuru sahibi firmanın 1 Eylül 2010 – 1 Eylül 2011 dönemini kapsayan ceza sorgu 
sonucu aşağıdaki gibi olsun: 

  Ceza Karar Sayısı Ceza Karar Tarihi Beyanname Sayısı Beyanname 
Tarihi 

Ceza Tutarı  Dayanak Statü 

1 10CK3309001042 06/10/2010 09330900IM006171 29/07/2009 61,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

2 10CK070100706 12/11/2010 10070100IM001199 05/10/2010 272,13 4458/234-1a KESİNLEŞTİ 

3 10CK550100593 12/11/2010 10550100IM001679 06/10/2010 10.515,00 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

4 10CK550100594 12/11/2010 09550100IM001679 06/10/2009 10.515,00 4458/234-1b İPTAL 

5 10CK310100224 22/11/2010 08310100IM000966 21/10/2008 1.311,06 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

6 10CK310100225 22/11/2010 08310100IM000631 16/07/2008 1.208,40 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

7 10CK310100226 22/11/2010 08310100IM000147 21/02/2008 929,64 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

8 10CK310100227 22/11/2010 08310100IM000164 27/02/2008 1.138,56 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

9 10CK310100228 22/11/2010 10310100IM001276 25.10.2010 32.466,12 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

10 10CK310100229 22/11/2010 10310100IM001246 23.09.2010 15.291,48 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

11 10CK310100230 22/11/2010 09310100IM000774 12/08/2009 773,73 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

12 10CK310100231 22/11/2010 09310100IM000573 22/06/2009 5.840,34 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

13 10CK310100232 22/11/2010 08310100IM000525 10/06/2008 31.040,16 4458/234-1b KESİNLEŞMEDİ 

14 10CK310100233 22/11/2010 08310100IM000525 10/06/2008 10.524,84 4458/234-1b KESİNLEŞMEDİ 

15 10CK310100234 22/11/2010 08310100IM000580 27/06/2008 11.112,60 4458/234-1b KESİNLEŞMEDİ 

16 10CK310100235 22/11/2010 10310100IM001241 22.10.2010 2.968,53 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

17 10CK310100236 22/11/2010 10310100IM001122 09.11.2010 5.374,77 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

18 10CK310100237 22/11/2010 08310100IM000580 27/06/2008 32.773,56 4458/234-1b KESİNLEŞMEDİ 

19 11CK3101001 06/01/2011 10310100IM001210 10/12/2010 2.365,00 4458/234-3 KESİNLEŞTİ 
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20 11CK3503001155 09/03/2011 10350300IM060624 30/07/2010 61,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

21 11CK3301002496 12/04/2011 11330100AN003733 29/03/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞMEDİ 

22 11CK330900309 04/04/2011 11330900EX004541 04/04/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

23 11CK330900310 04/04/2011 11330900EX004547 04/04/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

24 11CK34130010062 15/06/2011 09341300IM189491 05/11/2009 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

25 11CK3403009970 07/06/2011 11340300IM174534 09/05/2011 65,00 4458/234-1c KESİNLEŞTİ 

26 11CK3403009980 07/06/2011 11340300IM174593 09/05/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

27 11CK34030010227 14/06/2011 11340300IM174550 09/05/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

28 11CK330900507 27/06/2011 08330900EX007549 30/05/2008 130,00 4458/241-3 KESİNLEŞTİ 

29 11CK3301005580 17/08/2011 11330100IM033088 11/08/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

 
Öncelikle ceza bentlerimizde ortak olan hususları göz önünde bulundurarak sorgu 
sonucumuzu sadeleştirelim.  
 
Adım 1: Sadece kesinleşmiş ceza kararları sayılacağından tüm kesinleşmemiş veya 
iptal edilmiş ceza kararları göz ardı edilmelidir. 
 
Yani, 4-13-14-15-18-21 sayılı satırlar ayıklanmalıdır. 
 
 

  Ceza Karar Sayısı Ceza Karar Tarihi Beyanname Sayısı Beyanname Tarihi Ceza Miktarı İhlal 1 Ceza Kararının Statüsü 

1 10CK3309001042 06/10/2010 09330900IM006171 29/07/2009 61,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

2 10CK070100706 12/11/2010 10070100IM001199 05/10/2010 272,13 4458/234-1a KESİNLEŞTİ 

3 10CK550100593 12/11/2010 10550100IM001679 06/10/2010 10.515,00 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

5 10CK310100224 22/11/2010 08310100IM000966 21/10/2008 1.311,06 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

6 10CK310100225 22/11/2010 08310100IM000631 16/07/2008 1.208,40 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

7 10CK310100226 22/11/2010 08310100IM000147 21/02/2008 929,64 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

8 10CK310100227 22/11/2010 08310100IM000164 27/02/2008 1.138,56 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

9 10CK310100228 22/11/2010 10310100IM001276 25.10.2010 32.466,12 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

10 10CK310100229 22/11/2010 10310100IM001246 23.09.2010 15.291,48 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

11 10CK310100230 22/11/2010 10310100IM000774 12.10.2010 773,73 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

12 10CK310100231 22/11/2010 10310100IM000573 22.09.2010 5.840,34 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

16 10CK310100235 22/11/2010 10310100IM001241 22.10.2010 2.968,53 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

17 10CK310100236 22/11/2010 10310100IM001122 09.11.2010 5.374,77 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

19 11CK3101001 06/01/2011 10310100IM001210 10/12/2010 2.365,00 4458/234-3 KESİNLEŞTİ 

20 11CK3503001155 09/03/2011 10350300IM060624 30/07/2010 61,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

22 11CK330900309 04/04/2011 11330900EX004541 04/04/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

23 11CK330900310 04/04/2011 11330900EX004547 04/04/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

24 11CK34130010062 15/06/2011 09341300IM189491 05/11/2009 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

25 11CK3403009970 07/06/2011 11340300IM174534 09/05/2011 65,00 4458/234-1c KESİNLEŞTİ 

26 11CK3403009980 07/06/2011 11340300IM174593 09/05/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

27 11CK34030010227 14/06/2011 11340300IM174550 09/05/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

28 11CK330900507 27/06/2011 08330900EX007549 30/05/2008 130,00 4458/241-3 KESİNLEŞTİ 

29 11CK3301005580 17/08/2011 11330100IM033088 11/08/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 
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Adım 2: 234/3 cezaları sayılmayacaktır. Buna göre 19’uncu satır dikkate 
alınmayacaktır. 
 

  Ceza Karar Sayısı Ceza Karar Tarihi Beyanname Sayısı Beyanname Tarihi Ceza Miktarı İhlal 1 Ceza Kararının 
Statüsü 

1 10CK3309001042 06/10/2010 09330900IM006171 29/07/2009 61,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

2 10CK070100706 12/11/2010 10070100IM001199 05/10/2010 272,13 4458/234-1a KESİNLEŞTİ 

3 10CK550100593 12/11/2010 10550100IM001679 06/10/2010 10.515,00 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

5 10CK310100224 22/11/2010 08310100IM000966 21/10/2008 1.311,06 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

6 10CK310100225 22/11/2010 08310100IM000631 16/07/2008 1.208,40 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

7 10CK310100226 22/11/2010 08310100IM000147 21/02/2008 929,64 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

8 10CK310100227 22/11/2010 08310100IM000164 27/02/2008 1.138,56 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

9 10CK310100228 22/11/2010 10310100IM001276 25.10.2010 32.466,12 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

10 10CK310100229 22/11/2010 10310100IM001246 23.09.2010 15.291,48 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

11 10CK310100230 22/11/2010 10310100IM000774 12.10.2010 773,73 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

12 10CK310100231 22/11/2010 10310100IM000573 22.09.2010 5.840,34 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

16 10CK310100235 22/11/2010 10310100IM001241 22.10.2010 2.968,53 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

17 10CK310100236 22/11/2010 10310100IM001122 09.11.2010 5.374,77 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

20 11CK3503001155 09/03/2011 10350300IM060624 30/07/2010 61,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

22 11CK330900309 04/04/2011 11330900EX004541 04/04/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

23 11CK330900310 04/04/2011 11330900EX004547 04/04/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

24 11CK34130010062 15/06/2011 09341300IM189491 05/11/2009 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

25 11CK3403009970 07/06/2011 11340300IM174534 09/05/2011 65,00 4458/234-1c KESİNLEŞTİ 

26 11CK3403009980 07/06/2011 11340300IM174593 09/05/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

27 11CK34030010227 14/06/2011 11340300IM174550 09/05/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

28 11CK330900507 27/06/2011 08330900EX007549 30/05/2008 130,00 4458/241-3 KESİNLEŞTİ 

29 11CK3301005580 17/08/2011 11330100IM033088 11/08/2011 65,00 4458/241-1 KESİNLEŞTİ 

 
Adım 3: 241/1 cezası ile 241 cezası hariç bu ceza tutarının üç katına eşit ve 
altındaki tutarlardaki cezalar dikkate alınmayacaktır. 

 
Yıllar itibariyle 241/1 Tutarları ve Katları: 

YIL 
241/1 TUTARI 

(TL) 
241/1 TUTARININ (TL) 

3 KATI 75 KATI 250 KATI 

2010 61 183 4.575 15.250 

2011 65 195 4.875 16.250 

2012 71 213 5.325 17.750 

2013 76 228 5.700 19.000 

2014 78 234 5.850 19.500 

2015 85 255 6375 21250 

2016 89 267 6675 22250 

2017 92 276 6900 23000 
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     Yani, 1-20-22-23-24-25-26-27-29 sayılı satırlar dikkate alınmayacaktır. 
 
 

  Ceza Karar Sayısı Ceza Karar Tarihi Beyanname Sayısı Beyanname Tarihi Ceza Miktarı İhlal 1 Ceza Kararının 
Statüsü 

2 10CK070100706 12/11/2010 10070100IM001199 05/10/2010 272,13 4458/234-1a KESİNLEŞTİ 

3 10CK550100593 12/11/2010 10550100IM001679 06/10/2010 10.515,00 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

5 10CK310100224 22/11/2010 08310100IM000966 21/10/2008 1.311,06 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

6 10CK310100225 22/11/2010 08310100IM000631 16/07/2008 1.208,40 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

7 10CK310100226 22/11/2010 08310100IM000147 21/02/2008 929,64 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

8 10CK310100227 22/11/2010 08310100IM000164 27/02/2008 1.138,56 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

9 10CK310100228 22/11/2010 10310100IM001276 25.10.2010 32.466,12 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

10 10CK310100229 22/11/2010 10310100IM001246 23.09.2010 15.291,48 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

11 10CK310100230 22/11/2010 10310100IM000774 12.10.2010 773,73 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

12 10CK310100231 22/11/2010 10310100IM000573 22.09.2010 5.840,34 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

16 10CK310100235 22/11/2010 10310100IM001241 22.10.2010 2.968,53 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

17 10CK310100236 22/11/2010 10310100IM001122 09.11.2010 5.374,77 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

28 11CK330900507 27/06/2011 08330900EX007549 30/05/2008 130,00 4458/241-3 KESİNLEŞTİ 

 
 
Adım 4: 1 Eylül 2010 öncesinde tescil edilmiş beyannamelere ilişkin ceza kararları 

sayılmayacaktır. (Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle 3 yıldan daha önce işlenen 
fiiller nedeniyle düzenlenen ceza kararlarının dikkate alınmaması nedeniyle.) 

 
Yani, 5-6-7-8-28 sayılı satırlar elenmelidir. 
 
 

  Ceza Karar 
Sayısı 

Ceza Karar 
Tarihi 

Beyanname Sayısı Beyanname 
Tarihi 

Ceza 
Miktarı 

İhlal 1 Ceza Kararının 
Statüsü 

2 10CK070100706 12.11.2010 10070100IM001199 05/10/2010 272,13 4458/234-1a KESİNLEŞTİ 

3 10CK550100593 12.11.2010 10550100IM001679 06/10/2010 10.515,00 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

9 10CK310100228 22.11.2010 10310100IM001276 25.10.2010 32.466,12 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

10 10CK310100229 22.11.2010 10310100IM001246 23.09.2010 15.291,48 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

11 10CK310100230 22.11.2010 10310100IM000774 12.10.2010 773,73 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

12 10CK310100231 22.11.2010 10310100IM000573 22.09.2010 5.840,34 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

16 10CK310100235 22.11.2010 10310100IM001241 22.10.2010 2.968,53 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

17 10CK310100236 22.11.2010 10310100IM001122 09.11.2010 5.374,77 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

 
 
Adım 5: Aynı gümrük idaresinde aynı tespite istinaden geriye dönük olarak yapılan 
tarama sonucunda aynı ihlale ilişkin olarak düzenlenen birden fazla ceza kararı tek 
bir ceza kararı olarak değerlendirilir. 
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  Ceza Karar 
Sayısı 

Ceza Karar 
Tarihi 

Beyanname Sayısı Beyanname 
Tarihi 

Ceza 
Miktarı 

İhlal 1 Ceza Kararının 
Statüsü 

2 10CK070100706 12.11.2010 10070100IM001199 05/10/2010 272,13 4458/234-1a KESİNLEŞTİ 

3 10CK550100593 12.11.2010 10550100IM001679 06/10/2010 10.515,00 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

9 10CK310100228 22.11.2010 10310100IM001276 25.10.2010 32.466,12 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

10 10CK310100229 22.11.2010 10310100IM001246 23.09.2010 15.291,48 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

11 10CK310100230 22.11.2010 10310100IM000774 12.10.2010 773,73 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

12 10CK310100231 22.11.2010 10310100IM000573 22.09.2010 5.840,34 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

16 10CK310100235 22.11.2010 10310100IM001241 22.10.2010 2.968,53 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

17 10CK310100236 22.11.2010 10310100IM001122 09.11.2010 5.374,77 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

 
Buna göre 9-10-11-12-16-17 sayılı satırlardaki cezaların aynı tarihte aynı gümrük 
idaresi tarafından Gümrük Kanununun 234-1b maddesine ilişkin düzenlenmiş 
olduğu görülmektedir ve tek bir ceza kararı olarak değerlendirilmelidir ve toplam 
tutarları esas alınmalıdır (ancak bu gibi durumlarda 241/1 tutarının 3 katı ve daha 
azı tutarında olanlar toplama dahil edilmemelidir) 
 
 
Bu işlemden sonra değerlendirmeye alınabilecek 3 ceza kararı kalmıştır: 
 

  Ceza Karar 
Sayısı 

Ceza Karar 
Tarihi 

Beyanname Sayısı Beyanname 
Tarihi 

Ceza 
Miktarı 

İhlal 1 Ceza Kararının 
Statüsü 

2 10CK070100706 12.11.2010 09070100IM001199 05.08.2009 272,13 4458/234-1a KESİNLEŞTİ 

3 10CK550100593 12.11.2010 09550100IM001679 06.10.2009 10.515,00 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

9 10CK 22.11.2010 
  

62.714,97 
 

4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

 
 

3.6.2.3 DEĞERLENDİRME 

Ceza bentlerindeki bu ortak hususlara göre sorgu sonucunda sadeleştirmeler 
yapıldıktan sonra adım adım her 3 ceza bendimize göre aşağıdaki tablodan 
yararlanarak değerlendirme yapalım.  
 

İlgili 
Yönetmelik 

Maddesi 
Ceza Türü 

Dikkate Alınacak 
Minimum Tutar 

(TL) 

Minimum 
Ceza Kararı 

Sayısı 

Maksimum Ceza 
Kararı Sayısı 

5/1/c G.K.234 ila 238 3 x (241/1) 5 Adet 
Beyanname sayısı 
toplamı(İth+İhr) x 

0,01 

5/1/d 
G.K.234 ila 238 75 x (241/1) 

2 Adet 
Beyanname sayısı 
toplamı(İth+İhr) x 

0,002 KDVK 51ve ÖTVK 16 250 x (241/1) 

5/1/f G.K.239 ve G.K. 241 3 x (241/1) 10 Adet 
Beyanname sayısı 
toplamı(İth+İhr) x 

0,02 
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5/1/C BENDİ UYARINCA DEĞERLENDİRME: 
 
Buna göre ithalat ve ihracata ilişkin beyannamelerden kaynaklı Gümrük 
Kanunu’nun 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca düzenlenmiş ceza kararları tespit 
edilecektir. Eğer ceza kararlarının adedi, 5’ten fazla ve ihracat ve ithalat 
beyannamesi toplam adedinin %1’inden fazla ise [Ceza kararı 
adedi>5>ihracat+ithalat beyanname toplam adedi*%1] kişi bu bentte 
belirtilen ceza koşulunu sağlamıyor demektir.  
 
Bu bende göre değerlendirme yapılırken Gümrük Kanunu’nun 67 nci maddesinin 
ikinci fıkrası hariç, aynı beyannameye düzenlenmiş birden fazla ceza kararı varsa 
bunlar tek bir ceza kararı sayılacaktır.  

 
Birden fazla kalemi olan bir gümrük beyannamesinin her kalemine GK 234 
uyarınca ceza kararı düzenlenmiş olabilir. Bu durumda ise her kalem ayrı bir beyan 
sayıldığından ceza kararları tek sayılmaz. 
 
Ceza kararı adedi her halükarda 5’ten az ise bu bende göre bir 
değerlendirme yapılmadan 5/1/d bendine geçilebilir.    
 
Verilen örnekte, bu kapsamda sadece 3 adet ceza kararı bulunmaktadır.  
 

  Ceza Karar 
Sayısı 

Ceza Karar 
Tarihi 

Beyanname Sayısı Beyanname 
Tarihi 

Ceza 
Miktarı 

İhlal 1 Ceza Kararının 
Statüsü 

2 10CK070100706 12.11.2010 09070100IM001199 05.08.2009 272,13 4458/234-1a KESİNLEŞTİ 

3 10CK550100593 12.11.2010 09550100IM001679 06.10.2009 10.515,00 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

9 10CK 22.11.2010 
  

62.714,97 
 

4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

 
5/1/D BENDİ UYARINCA DEĞERLENDİRME: 
 
Buna göre yine Gümrük Kanunu’nun 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca 
düzenlenmiş ceza kararları dikkate alınacaktır. Ancak, bu adımda birinci adımdan 
farklı olarak ceza miktarlarından hareket edilecektir. Eğer 241/1 tutarının 75 
katını aşan söz konusu cezalar ile KDV ve ÖTV Kanunu uyarınca 241/1 tutarının 
250 katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararlarının toplam adedi, 2 den fazla ve 
ihracat ve ithalat beyannamesinin toplam sayısının %0,2’sini  (binde ikisi) aşıyor 
ise kişi bu bentte sayılan ceza koşulunu sağlamıyor demektir.  
 
241/1 tutarının 75 katı ve 250 katı yıllara göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
 

YIL 
241/1 TUTARI 

(TL) 
241/1 TUTARININ (TL) 

3 KATI 75 KATI 250 KATI 

2010 61 183 4.575 15.250 

2011 65 195 4.875 16.250 
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2012 71 213 5.325 17.750 

2013 76 228 5.700 19.000 

2014 78 234 5.850 19.500 

2015 85 255 6375 21250 

2016 89 267 6675 22250 

2017 92 276 6900 23000 

 
Bu kapsamdaki ceza kararı adedi 2’ den fazla değilse bu bende göre bir 
değerlendirme yapılmadan 5/1/f  bendine geçilebilir.    
 
Bu bent kapsamında değerlendirme yapılırken aynı beyannameye uygulanmış 
Gümrük Kanunu’nun 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca düzenlenmiş ceza 
kararları ile KDV ve ÖTV Kanunu uyarınca düzenlenmiş ceza kararları ayrı ayrı 
değerlendirilecektir. 
 
Verilen örnekte, bu kapsamda sadece 2 adet ceza kararı bulunmaktadır. 
 

  Ceza Karar 
Sayısı 

Ceza Karar 
Tarihi 

Beyanname Sayısı Beyanname 
Tarihi 

Ceza 
Miktarı 

İhlal 1 Ceza Kararının 
Statüsü 

3 10CK550100593 12.11.2010 09550100IM001679 06.10.2009 10.515,00 4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

9 10CK 22.11.2010 
  

62.714,97 
 

4458/234-1b KESİNLEŞTİ 

 
5/1/F BENDİ UYARINCA DEĞERLENDİRME: 
 
Buna göre Gümrük Kanunu’nun 239 ile 241 inci maddeleri (241/1 hariç) uyarınca 
düzenlenmiş ceza kararları dikkate alınacaktır. Bu kapsamda düzenlenmiş ceza 
kararı adedi 10’dan fazla ve ihracat ve ithalat beyannamesi toplam adedinin 
%2’sinden fazla ise [Ceza kararı adedi>10>ihracat+ithalat beyanname toplam 
adedi*%2] kişi bu bentte belirtilen ceza koşulunu sağlamıyor demektir. Bu 
kapsamdaki ceza kararı adedi 10’dan az ise bu bende göre herhangi bir 
değerlendirme yapılmadan ceza sorgusu incelemesi tamamlanabilir.  
 
Verilen örnekte, bu kapsamda ceza kararı bulunmamaktadır. 
 
SONUÇ: 
 
21 Eylül 2013 tarihinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası talebinde bulunmuş 
bir başvuru sahibinin, 1 Eylül 2010 – 1 Eylül 2011 / 1 Eylül 2011 – 1 Eylül 2012  
/ 1 Eylül 2012 -1 Eylül 2013 olmak üzere üç dönemde de cezai şartları taşıması 
gerekmektedir.  
 
Verilen örnekte başvuru sahibinin yalnızca 1 Eylül 2010 – 1 Eylül 2011 dönemini 
kapsayan ceza sorgusunun ve değerlendirmesinin yapıldığı gözden kaçırılmamalı, 
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kişinin güvenilirlik koşulunu sağladığının tespiti için diğer 2 dönem için de aynı 
işlemin tekrarlanması gerektiği unutulmamalıdır. 
 
Üç dönemden herhangi birinde bu koşulları taşımazsa sertifika talebinin 
reddedilmesi gerekmektedir.   
 
 

3.6.3. Faaliyet Konusu Taşımacılık Olan Başvuru Sahibinin 
Cezalarının Sorgulanması  
 

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda bulunan ve faaliyet konusu 
taşımacılık olan kişilerin Gümrük işlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği 
uyarınca kesinleşmiş ceza borcunun bulunmaması gerekmektedir. Yönetmeliğin 
5/1/ç, 5/1/e, 5/1/g, 5/1/ğ, 5/1/h, ile 5/1/ı maddeleri uyarınca güvenilirlik 
koşulunun karşılanıp karşılanmadığı KDS üzerinden yapılan ceza kararları sorgusu 
neticesinde tespit edilir.  
 
Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında muhafaza edilmelidir. 

 
5/1/ç)  uyarınca güvenilirlik koşulunun sağlanması için: 

 Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 3 yıl içerisinde,  

 12’şer aylık 3 dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde, 
 Transit beyanından kaynaklı vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı 

ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 235/5 inci ve 237 nci maddeleri 
uyarınca Kanunun 241/1 inci maddesinde öngörülen usulsüzlük cezasının 
3 katını aşan tutarda, 

 Düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının 5’ten fazla olmak koşuluyla, 

 Her bir dönemde işlem gören Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 
(b) ile (c) bentleri kapsamında taşınan eşya için düzenlenmiş olan transit 
beyanı ile Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi 
kapsamında taşınan ve hareket veya varış gümrük müdürlüğünün deniz 
veya hava limanı gümrüğü, kara sınır kapısı veya RO-RO limanı gümrüğü 
olan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanı toplam sayısının %1’ini 
aşmaması gerekir. 
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5/1/e) uyarınca güvenilirlik koşulunun sağlanması için: 

 Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 3 yıl içerisinde,  

 12’şer aylık 3 dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde, 

   
T

O
P

L
A

M
 

 Transit beyanından kaynaklı vergi kaybına neden olan gümrük 
mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 235/5 inci ve 237 nci 
maddeleri uyarınca Kanunun 241/1 inci maddesinde öngörülen usulsüzlük 
cezasının 75 katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı sayısı ile 

+ 
 Aynı tutardaki usulsüzlük cezasının 250 katını aşan 3065 sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanununun 51 inci maddesi ve 4760 sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca düzenlenmiş ceza kararı sayısı  

 Toplamlarının, 2’den fazla olmak koşuluyla,  
 Her bir dönemde işlem gören Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 

(b) ile (c) bentleri kapsamında taşınan eşya için düzenlenmiş olan transit 
beyanı ile Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi 
kapsamında taşınan ve hareket veya varış gümrük müdürlüğünün deniz 
veya hava limanı gümrüğü, kara sınır kapısı veya RO-RO limanı gümrüğü 
olan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanı toplam sayısının % 0,2’sini 
aşmaması gerekir. 

   
5/1/g) uyarınca güvenilirlik koşulunun sağlanması için: 

 Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde,  

 12’şer aylık 3 dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde 

   
   

 T
O

P
L

A
M

 

 Transit beyanından kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle 
haklarında Kanunun 239 uncu maddesi uyarınca Kanunun 241/1 inci 
maddesinde öngörülen usulsüzlük cezasının 3 katını aşan tutarda 
düzenlenmiş ceza kararı ile  

                                    + 
 Kanunun 241 inci maddesi uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasında 
öngörülen usulsüzlük cezasını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı  

 Toplam sayısının, 10’dan fazla olmak koşuluyla,  
 Her bir dönemde başvuru sahibi tarafından beyan edilen ve Kanunun 84 

üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ile (c) bentleri kapsamında taşınan 
eşya için düzenlenmiş olan transit beyanı ile Kanunun 84 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında taşınan ve hareket veya varış gümrük 
müdürlüğünün deniz veya hava limanı gümrüğü, kara sınır kapısı veya RO-
RO limanı gümrüğü olan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanı toplam 
sayısının %2’sini aşmaması gerekir. 
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5/1/ğ) uyarınca güvenilirlik koşulunun sağlanması için: 

 Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde,  

 12’şer aylık 3 dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde 

   
   

 T
O

P
L

A
M

 

 Özet beyandan kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında 
Kanunun 239 uncu maddesi uyarınca Kanunun 241/1 inci maddesinde 
öngörülen usulsüzlük cezasının 3 katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza 
kararı ile  

                                    + 
 Kanunun 241 inci maddesi uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasında 
öngörülen usulsüzlük cezasını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı  

 Toplam sayısının, 10’dan fazla olmak koşuluyla,  
Her bir dönemde başvuru sahibi tarafından beyan edilen özet beyan toplam 
sayısının %1’ini aşmaması gerekir. Ayrıca, hava yolu taşımacılığında faaliyet 
gösteren firmalar için bu bendin değerlendirilmesinde (başvuruya ilişkin ön 
inceleme sırasında) 241/3/d bendi uyarınca düzenlenen ceza kararları dikkate 
alınmaz.  

 
 

5/1/h) uyarınca güvenilirlik koşulunun sağlanması için: 

 Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde,  

 12’şer aylık 3 dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde 

   
 Özet beyandan kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında 
Kanunun 237 nci maddesi uyarınca Kanunun 241/1 inci maddesinde öngörülen 
usulsüzlük cezasının 3 katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararının 

 Toplam sayısının, 5’den fazla olmak koşuluyla,  
 Her bir dönemde başvuru sahibi tarafından beyan edilen özet beyan 

toplam sayısının %0,5’ini aşmaması gerekir. 

 
5/1/ı) uyarınca güvenilirlik koşulunun sağlanması için: 

 Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde,  

 12’şer aylık 3 dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde 

   
 Özet beyandan kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında 
Kanunun 237 nci maddesi uyarınca Kanunun 241/1 inci maddesinde öngörülen 
usulsüzlük cezasının 75 katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararının 
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 Toplam sayısının, 2’den fazla olmak koşuluyla,  
 Her bir dönemde başvuru sahibi tarafından beyan edilen özet beyan 

toplam sayısının %0,1’ini aşmaması gerekir. 

 
 
Bu bentlerin değerlendirilmesinde şu hususlar göz önünde bulundurulur: 
 

 Tüm bentlerin uygulanmasında statüsü iptal veya kesinleşmemiş olan ceza 
kararları dikkate alınmaz. (Sadece kesinleşmiş cezalar dikkate alınacaktır.) 

 
 Tüm bentlerin uygulanmasında ceza kararının düzenlendiği tarih esas alınır.  

(Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle 3 yıldan daha önce işlenen fiiller 
nedeniyle düzenlenen ceza kararları ise dikkate alınmaz.) 
 

 Tüm bentlerin uygulanmasında aynı gümrük idaresinde aynı tespite 
istinaden geriye dönük olarak yapılan tarama sonucunda aynı ihlale 
ilişkin olarak düzenlenen birden fazla ceza kararı tek bir ceza kararı sayılır.  
 

 241/1 cezaları dikkate alınmaz. 
 

 Tüm bentlerin uygulanmasında 241 cezaları dışındaki cezalarda 241/1 
tutarının üç katının altında kalan cezalar dikkate alınmayacaktır. 241 
cezalarında yalnızca 241/1 tutarını aşan tutardaki cezalar dikkate alınır. 
 

 Ceza kararının beyanname tescil yılından daha sonraki bir yılda 
düzenlenmiş olması halinde, 3 kat-75 kat-250 kat hesaplamalarında, ceza 
kararının düzenlendiği tarihteki tutar dikkate alınır. 
 

 Birinci fıkranın (g) bendinin uygulanmasında, kara yolu taşımacılığı 
kapsamında tescil edilen transit beyanlarına ilişkin olarak Kanunun 
241/3/e, 241/4/d, 241/5/a ve 241/6/c uyarınca düzenlenen ceza kararları 
dikkate alınmaz. (Ancak bu ceza kararları sertifika düzenlendikten sonra, 
159 uncu madde uyarınca (ön izleme) yapılacak kontroller kapsamında 
dikkate alınır.) 

 
 Birinci fıkranın (ğ) bendinin uygulanmasında, hava yolu taşımacılığı 

kapsamında tescil edilen özet beyanlara ilişkin olarak Kanunun 241 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi uyarınca düzenlenen ceza kararları 
dikkate alınmaz. Ancak bu ceza kararları sertifika düzenlendikten sonra, 159 
uncu madde uyarınca (ön izeleme) yapılacak kontroller kapsamında dikkate 
alınır. 
 

 
Bu nitelikteki cezalar ayıklandıktan sonra kalan diğer cezalar transit beyanından 
kaynaklı olanlar ve özet beyandan kaynaklı olanlar şeklinde ikiye ayrılarak (ç), (e) 
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ve (g) bentlerinin değerlendirilmesinde transit beyanından kaynaklı cezalar 
dikkate alınırken, (ğ), (h) ve (ı) bentlerinin değerlendirilmesinde özet beyandan 
kaynaklı cezalar dikkate alınacaktır.  
 
KDS üzerinden yapılacak sorgunun ise 3 dönem için ayrı ayrı yapılması gerekir. 
Örneğin 20 Haziran 2014 tarihinde başvuruda bulunan bir kişinin ceza sorgusu; 1 
Haziran 2011 – 1 Haziran 2012, 1 Haziran 2012 – 1 Haziran 2013 ve 1 Haziran 
2013 – 1 Haziran 2014 olmak üzere üç farklı dönem için KDS üzerinden ayrı ayrı 
yapılacaktır. 
 

3.6.3.1 CEZA KARARLARININ SORGULANMASI 

 
Kişinin anılan bentler uyarınca dikkate alınacak ceza kararının bulunup 
bulunmadığı KDS üzerinden 3.6.2.1 nolu bölümde anlatıldığı şekilde sorgulanır.  
 

3.6.3.2 TOPLAM TRANSIT BEYANI VE ÖZET BEYAN SAYISININ SORGULANMASI 

3.6.3.2.1. TOPLAM TRANSIT BEYANI SAYISININ SORGULANMASI 

 
Faaliyet konusu taşımacılık olan başvuru sahibinin toplam transit beyanı sayısının 
başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde on 
ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere her bir dönem için hesaplanması 
gerekecektir. 
 
Örneğin; başvuru sahibi 20 Haziran 2014 tarihinde yetkilendirilmiş yükümlü 
sertifikası talebinde bulunmuş olsun. Bu durumda cezalarla birlikte transit 
beyanları 1 Haziran 2011 – 1 Haziran 2012, 1 Haziran 2012 – 1 Haziran 2013 
ve 1 Haziran 2013 – 1 Haziran 2014 olmak üzere üç farklı dönem için ayrı ayrı 
sorgulanacaktır.  
 
Bu sorgular TIR karnesi ile NCTS transit beyannameleri itibariyle aşağıdaki şekilde 
yapılacaktır; 
 
1) TIR Karnelerinin KDS üzerinden sorgulanması (Bknz. 4.3.3.4.1) 
2) KDS üzerinden NCTS transit beyanlarının sorgulanması (Bknz. 4.3.3.4.2) 
 
Yukarıdaki iki sorgu sonucu her bir sorgu dönemi itibariyle kendi içerisinde 
toplanarak toplam transit beyanı sayısına ulaşılır.  Bu sayı, 5/1/ç, 5/1/e ve 5/1/g 
bentlerindeki ceza oranlarının değerlendirilmesinde kullanılır. 
 
Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında muhafaza edilmelidir. 

3.6.3.2.2. ÖZET BEYAN SAYISININ SORGULANMASI 
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Faaliyet konusu taşımacılık olan başvuru sahibinin toplam özet beyan sayısının 
başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde on 
ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere her bir dönem için hesaplanması 
gerekecektir. 
 
Örneğin; başvuru sahibi 20 Haziran 2014 tarihinde yetkilendirilmiş yükümlü 
sertifikası talebinde bulunmuş olsun. Bu durumda cezalarla birlikte transit 
beyanları 1 Haziran 2011 – 1 Haziran 2012, 1 Haziran 2012 – 1 Haziran 2013 
ve 1 Haziran 2013 – 1 Haziran 2014 olmak üzere üç farklı dönem için ayrı ayrı 
sorgulanacaktır. Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında muhafaza edilmelidir. 
 
 
Bu sorgunun nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bilgiye 4.3.3.4.3 no.lu bölümden 
ulaşılabilir. Elde edilen bu sayı 5/1/ğ, 5/1/h ve 5/1/ı bentlerindeki ceza 
oranlarının değerlendirilmesinde kullanılır. 
 
Adım 1: Sadece kesinleşmiş ceza kararları sayılacağından tüm kesinleşmemiş veya 
iptal edilmiş ceza kararları göz ardı edilmelidir. 
 

Adım 2: 234/3 cezaları sayılmayacaktır. Buna göre 19’uncu satır dikkate 
alınmayacaktır. 
 

Adım 3: 241/1 cezası ile 241 cezası hariç bu ceza tutarının üç katına eşit ve 
altındaki tutarlardaki cezalar dikkate alınmayacaktır. 
 

Adım 4: Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle 3 yıldan daha önce işlenen fiiller 
nedeniyle düzenlenen ceza kararlarının dikkate alınmayacaktır. 

 

Adım 5: Aynı gümrük idaresinde aynı tespite istinaden geriye dönük olarak yapılan 
tarama sonucunda aynı ihlale ilişkin olarak düzenlenen birden fazla ceza kararı tek 
bir ceza kararı olarak değerlendirilir. 
 
Yukarıdaki adımlardan geçilerek Ceza Kararları sayısı azaltılmalıdır. (Örnek için 
3.6.2.3 no.lu bölüme bakılabilir.) 
 

3.6.3.3 DEĞERLENDİRME 

 
Ceza kararlarının 5/1/ç, 5/1/e, 5/1/g, 5/1/ğ, 5/1/h ve 5/1/ı bentleri uyarınca 
değerlendirilmesine geçilmeden önce ceza kararları transit beyanından kaynaklı 
olanlar ve özet beyandan kaynaklı olanlar şeklinde ikiye ayrılmalıdır. Bu ayrım 
yapılırken aşağıdaki tablodan yararlanılabilir. 
 
 Açıklama Örnek 
TIR Karnesi Numarası 2 harf+8rakam YX74345211 
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Özet beyan yıl+gümrük kodu+IM/EX+6 rakam 13160100IM006793 
RL Özet beyan yıl+gümrük kodu+RL+6 rakam 13410300RL011402 
NCTS transit beyannamesi yıl+TR+gümrük kodu+8 rakam 13TR34120000563304 
Transit beyannamesi yıl+gümrük kodu+TR+6 rakam 13160100TR006793 

 
Ceza kararı aşağıdaki şekilde ikiye bölünebilir: 
 
Transit beyanından kaynaklı ceza kararları: 

  CK Sayısı CK Tarihi Beyanname Sayısı 
Beyanname 
Tarihi 

Ceza 
Miktarı İhlal 1 Statü 

3 13CK3412009294 06.Ağu.13 DX73433185 06.Ağu.13 8600 4458/235-5 KESİNLEŞTİ 

6 13CK1601001650 03.Eyl.13 13160100TR006793 11.Haz.13 5000 4458/237 KESİNLEŞTİ 

10 13CK34120010373 11.Eyl.13 DX73674754 11.Eyl.13 6080 4458/239 KESİNLEŞTİ 

12 13CK34120011157 04.Eki.13 UX74946835 04.Eki.13 304 4458/241-4 KESİNLEŞTİ 

16 13CK34120011556 24.Eki.13 XT75260848 24.Eki.13 184 4458/239 KESİNLEŞTİ 

18 13CK34120011821 04.Kas.13 PX73539242 04.Kas.13 425 4458/239 KESİNLEŞTİ 

30 14CK160100564 21.Mar.14 14TR16010000020856 14.Şub.14 4500 4458/235-5 KESİNLEŞTİ 

 
Özet beyandan kaynaklı ceza kararları: 

  CK Sayısı CK Tarihi Beyanname Sayısı 
Beyanname 
Tarihi 

Ceza 
Miktarı İhlal 1 Statü 

5 13CK3412009963 28.Ağu.13 13341200EX028938 04.May.13 210 4458/239 KESİNLEŞTİ 

7 13CK1601001651 03.Eyl.13 13160100IM008197 15.Tem.13 1140 4458/239 KESİNLEŞTİ 

8 13CK34120010284 09.Eyl.13 13341200EX060372 07.Eyl.13 610 4458/239 KESİNLEŞTİ 

9 13CK34120010295 09.Eyl.13 13341200EX024021 13.Nis.13 820 4458/237 KESİNLEŞTİ 

19 13CK4103003752 20.Kas.13 13410300RL011402 20.Kas.13 320 4458/239 KESİNLEŞTİ 

27 14CK341200663 21.Oca.14 13341200EX058696 31.Ağu.13 1500 4458/239 KESİNLEŞTİ 

28 14CK410500293 24.Oca.14 14410500RL001396 24.Oca.14 150 4458/239 KESİNLEŞTİ 

 
 
Ceza bentlerindeki bu ortak hususlara göre sorgu sonucunda sadeleştirmeler 
yapıldıktan sonra adım adım ceza bentleriimize göre aşağıdaki tablodan 
yararlanarak değerlendirme yapalım.  
 

İlgili 
Yönetmelik 

Maddesi 
Ceza Türü 

Dikkate Alınacak 
Minimum Tutar 

(TL) 

Minimum 
Ceza Kararı 

Sayısı 

Maksimum Ceza 
Kararı Sayısı 

5/1/ç G.K.235/5 ve 237 3 x (241/1) 5 Adet 
Transit beyanı sayısı 

x 0,01 

5/1/e 
G.K.235/5 ve 237 75 x (241/1) 

2 Adet 
Transit beyanı sayısı 

x 0,002 KDVK 51ve ÖTVK 16 250 x (241/1) 

5/1/g G.K.239 ve G.K. 241 3 x (241/1)  10 Adet 
Transit beyanı sayısı 

x 0,02 

5/1/ğ G.K.239 ve G.K. 241 3 x (241/1)  10 Adet 
Özet beyan sayısı x 

0,01 

5/1/h G.K.237 3 x (241/1) 5 Adet 
Özet beyan sayısı x 

0,005 
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5/1/ı G.K.237 75 x (241/1) 2 Adet 
Özet beyan sayısı x 

0,001 

 
 
241/1 tutarının 3 katı, 75 katı ve 250 katı yıllara göre aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.  
 

YIL 
241/1 TUTARI 

(TL) 
241/1 TUTARININ (TL) 

3 KATI 75 KATI 250 KATI 
2010 61 183 4.575 15.250 

2011 65 195 4.875 16.250 

2012 71 213 5.325 17.750 

2013 76 228 5.700 19.000 

2014 78 234 5.850 19.500 
2015 85 255 6375 21250 
2016 89 267 6675 22250 
2017 92 276 6900 23000 

 
 

 
5/1/Ç BENDİ UYARINCA DEĞERLENDİRME: 
 
Transit beyannamelerinden kaynaklı Gümrük Kanunu’nun 235/5 ile 237 nci 
maddeleri uyarınca düzenlenmiş ve usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda 
ceza kararları tespit edilecektir. Eğer ceza kararlarının adedi, 5’ten fazla ve transit 
beyannamesi toplam adedinin %1’inden fazla ise [Ceza kararı adedi>5>transit 
beyannamesi toplam adedi*%1] kişi bu bentte belirtilen ceza koşulunu 
sağlamıyor demektir.  
 
Ceza kararı adedi her halükarda 5’ten az ise bu bende göre bir 
değerlendirme yapılmadan (e) bendine geçilebilir. 
 
Örnek sorguya göre bu kapsamda bulunan 3 adet ceza bulunmaktadır: 
 

  CK Sayısı CK Tarihi Beyanname Sayısı 
Beyanname 
Tarihi 

Ceza 
Miktarı İhlal 1 Statü 

3 13CK3412009294 06.Ağu.13 DX73433185 06.Ağu.13 8600 4458/235-5 KESİNLEŞTİ 

6 13CK1601001650 03.Eyl.13 13160100TR006793 11.Haz.13 5000 4458/237 KESİNLEŞTİ 

30 14CK160100564 21.Mar.14 14TR16010000020856 14.Şub.14 4500 4458/235-5 KESİNLEŞTİ 

 
Buna göre bulunan ceza kararı sayısı 5’ten az olduğundan transit beyanlarının 
toplam sayısına oranlanmasına gerek kalmaksızın koşulun karşılandığı tespit 
edilmiştir.  
 
Ancak bulunan ceza kararları sayısı 5’ten fazla olsaydı toplam transit beyanı 
sayısına oranlanması gerekirdi. Toplam transit beyanı sayısı ise ceza kararlarının 
sorgulandığı ilgili döneme denk gelecek şekilde bulunmalıdır. Bu örnek sorguda 
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ceza kararları 1 Haziran 2013 – 1 Haziran 2014 dönemini kapsayacak şekilde 
sorgulandığından toplam transit beyanı sayısı da aynı döneme ait olmalıdır. 
Toplam transit beyanı sayısı ise TIR karnesi ve NCTS üzerinden verilen transit 
beyannameleri toplamı olacak şekilde 3.6.3.2.1 no.lu bölümde anlatıldığı şekilde 
hesaplanır. 
 
Ceza kararları sorgusu on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere 
sorgulanacağından bu değerlendirmenin diğer dönemler için de yapılması 
gerektiği unutulmamalıdır. 
 
5/1/E BENDİ UYARINCA DEĞERLENDİRME: 
 
Transit beyannamelerinden kaynaklı Gümrük Kanunu’nun 235/5 ile 237 nci 
maddeleri uyarınca düzenlenmiş ve usulsüzlük cezasının yetmiş beş katını aşan 
tutarda ceza kararları tespit edilecektir. Ayrıca,  KDV ve ÖTV Kanunu uyarınca 
241/1 tutarının 250 katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararları da tespit 
edilecektir. Bu tespitlerde elde edilen ceza kararları miktarı toplanır ve eğer ceza 
kararlarının adedi, 2’den fazla ve transit beyannamesi toplam adedinin 
%0,2’sinden fazla ise [Ceza kararı adedi>2>transit beyannamesi toplam 
adedi*%0,2] kişi bu bentte belirtilen ceza koşulunu sağlamıyor demektir.  
 
Toplam ceza kararı adedi her halükarda 2’den az ise bu bende göre bir 
değerlendirme yapılmadan (g) bendine geçilebilir. 
 
 
Örnek sorguya göre bu kapsamda bulunan 1 adet ceza bulunmaktadır: 
 

  CK Sayısı CK Tarihi Beyanname Sayısı 
Beyanname 
Tarihi 

Ceza 
Miktarı İhlal 1 Statü 

3 13CK3412009294 06.Ağu.13 DX73433185 06.Ağu.13 8600 4458/235-5 KESİNLEŞTİ 

 
Buna göre bulunan ceza kararı sayısı 2’den az olduğundan transit beyanlarının 
toplam sayısına oranlanmasına gerek kalmaksızın koşulun karşılandığı tespit 
edilmiştir.  
 
Ancak bulunan ceza kararları sayısı 2’den fazla olsaydı toplam transit beyanı 
sayısına oranlanması gerekirdi. Toplam transit beyanı sayısı ise ceza kararlarının 
sorgulandığı ilgili döneme denk gelecek şekilde bulunmalıdır. Bu örnek sorguda 
ceza kararları 1 Haziran 2013 – 1 Haziran 2014 dönemini kapsayacak şekilde 
sorgulandığından toplam transit beyanı sayısı da aynı döneme ait olmalıdır. 
Toplam transit beyanı sayısı ise TIR karnesi ve NCTS üzerinden verilen transit 
beyannameleri toplamı olacak şekilde 3.6.3.2.1 no.lu bölümde anlatıldığı şekilde 
hesaplanır. 
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Ceza kararları sorgusu on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere 
sorgulanacağından bu değerlendirmenin diğer dönemler için de yapılması 
gerektiği unutulmamalıdır. 
 
5/1/G BENDİ UYARINCA DEĞERLENDİRME: 
 
Transit beyannamelerinden kaynaklı Gümrük Kanunu’nun 239 uncu maddesi 
uyarınca düzenlenmiş ve usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda ceza kararları 
ile Kanunun 241 inci maddesi uyarınca düzenlenmiş ve usulsüzlük cezasını aşan 
ceza karaları tespit edilecektir. Eğer ceza kararlarının adedi, 10’dan fazla ve transit 
beyannamesi toplam adedinin %2’sinden fazla ise [Ceza kararı 
adedi>10>transit beyannamesi toplam adedi*%2] kişi bu bentte belirtilen 
ceza koşulunu sağlamıyor demektir.  
 
Bu bendinin uygulanmasında, kara yolu taşımacılığı kapsamında tescil edilen 
transit beyanlarına ilişkin olarak Kanunun 241/3/e, 241/4/d, 241/5/a ve 241/6/c 
uyarınca düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz. (Ancak bu ceza kararları 
sertifika düzenlendikten sonra, 159 unuc madde uyarınca (ön izleme) yapılacak 
kontroller kapsamında dikkate alınır.) 
 
Toplam ceza kararı adedi her halükarda 10’dan az ise bu bende göre bir 
değerlendirme yapılmadan (ğ) bendine geçilebilir. 
 
 
Örnek sorguya göre bu kapsamda bulunan 3 adet ceza bulunmaktadır: 
 

  CK Sayısı CK Tarihi Beyanname Sayısı 
Beyanname 
Tarihi 

Ceza 
Miktarı İhlal 1 Statü 

10 13CK34120010373 11.Eyl.13 DX73674754 11.Eyl.13 6080 4458/239 KESİNLEŞTİ 

12 13CK34120011157 04.Eki.13 UX74946835 04.Eki.13 304 4458/241-4 KESİNLEŞTİ 

18 13CK34120011821 04.Kas.13 PX73539242 04.Kas.13 425 4458/239 KESİNLEŞTİ 

 
Buna göre bulunan ceza kararı sayısı 10’dan az olduğundan transit beyanlarının 
toplam sayısına oranlanmasına gerek kalmaksızın koşulun karşılandığı tespit 
edilmiştir.  
 
Ancak bulunan ceza kararları sayısı 10’dan fazla olsaydı toplam transit beyanı 
sayısına oranlanması gerekirdi. Toplam transit beyanı sayısı ise ceza kararlarının 
sorgulandığı ilgili döneme denk gelecek şekilde bulunmalıdır. Bu örnek sorguda 
ceza kararları 1 Haziran 2013 – 1 Haziran 2014 dönemini kapsayacak şekilde 
sorgulandığından toplam transit beyanı sayısı da aynı döneme ait olmalıdır. 
Toplam transit beyanı sayısı ise TIR karnesi ve NCTS üzerinden verilen transit 
beyannameleri toplamı olacak şekilde 3.6.3.2.1 no.lu bölümde anlatıldığı şekilde 
hesaplanır. 
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Ceza kararları sorgusu on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere 
sorgulanacağından bu değerlendirmenin diğer dönemler için de yapılması 
gerektiği unutulmamalıdır. 
 
 
 
TEMSİLCİ ADINA DÜZENLENEN CEZALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
TIR Karnesi kapsamında yapılan işlemlerde transit beyanından kaynaklı gümrük 
mevzuatı ihlali nedeniyle uygulanacak ceza TIR Karnesi hamili yerine temsilcisi 
adına düzenlenebilmektedir 
 
 Bu durumda söz konusu 5/1/g bendinin değerlendirilmesinde, incelenen dönem 
içerisinde başvuru sahibinin temsilci sıfatıyla TIR Karnesi işlemlerinden kaynaklı 
olarak aldığı cezaların yanı sıra, başvuru sahibinin temsilci sıfatıyla TIR Karnesi 
işlemleriyle ilgili olarak BİLGE sisteminde yaptığı beyanların da dikkate alınması 
gerekmektedir. 
 
Bu beyanların sayısı aşağıda anlatılan KDS’de yer alan “YYS TIR Karnesi Temsilci 
OZBY Sayısı” Hazır Sorgusu kullanılarak elde edilir ve bulunan bu sayı, toplam 
transit beyanının hesaplanırken, NCTS beyannamesi (Bknz. 4.3.3.4.1) ile TIR 
Karnesi (Bknz. 4.3.3.4.2) toplamına ilave edilir. 

 

 

KDS’de yer alan Genel Klasörler > Rapor Kataloğu (Konu Bazında) > Gümrük > 
Detaylı Beyan > OKS / YYS dosyası içerisinde bulunan Sorgular içerisinden“YYS TIR 
Karnesi Temsilci Özet Beyan Sayıları” Sorgusu seçilir. 
 

Vergi numarası, tarih aralığı ve gerekçe girilerek Raporu Çalıştır butonu tıklanır. 
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Sorgu sonucu bu şekilde görnünür ve en üstte çıkan toplam rakam dikkate alınır.  
 

 
Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında muhafaze edilmelidir. 
 
5/1/Ğ BENDİ UYARINCA DEĞERLENDİRME: 
 
Özet beyandan kaynaklı Gümrük Kanunu’nun 239 uncu maddesi uyarınca 
düzenlenmiş ve usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda ceza kararları ile 
Kanunun 241 inci maddesi uyarınca düzenlenmiş ve usulsüzlük cezasını aşan ceza 
karaları tespit edilecektir. Eğer ceza kararlarının adedi, 10’dan fazla ve özet 
beyanların toplam adedinin %1’inden fazla ise [Ceza kararı adedi>10>özet 
beyanların toplam adedi*%1] kişi bu bentte belirtilen ceza koşulunu sağlamıyor 
demektir.  
 
Örnek sorguya göre bu kapsamda bulunan 4 adet ceza bulunmaktadır: 
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  CK Sayısı CK Tarihi Beyanname Sayısı 
Beyanname 
Tarihi 

Ceza 
Miktarı İhlal 1 Statü 

7 13CK1601001651 03.Eyl.13 13160100IM008197 15.Tem.13 1140 4458/239 KESİNLEŞTİ 

8 13CK34120010284 09.Eyl.13 13341200EX060372 07.Eyl.13 610 4458/239 KESİNLEŞTİ 

19 13CK4103003752 20.Kas.13 13410300RL011402 20.Kas.13 320 4458/239 KESİNLEŞTİ 

27 14CK341200663 21.Oca.14 13341200EX058696 31.Ağu.13 1500 4458/239 KESİNLEŞTİ 

 
Buna göre bulunan ceza kararı sayısı 10’dan az olduğundan özet beyanların toplam 
sayısına oranlanmasına gerek kalmaksızın koşulun karşılandığı tespit edilmiştir.  
 
Ancak bulunan ceza kararları sayısı 10’dan fazla olsaydı toplam özet beyan 
sayısına oranlanması gerekirdi. Toplam özet beyan sayısı ise ceza kararlarının 
sorgulandığı ilgili döneme denk gelecek şekilde bulunmalıdır. Bu örnek sorguda 
ceza kararları 1 Haziran 2013 – 1 Haziran 2014 dönemini kapsayacak şekilde 
sorgulandığından toplam özet beyan sayısı da aynı döneme ait olmalıdır. Toplam 
özet beyan sayısı 3.6.3.2.2 no.lu bölümde anlatıldığı şekilde hesaplanır. 
 
Ceza kararları sorgusu on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere 
sorgulanacağından bu değerlendirmenin diğer dönemler için de yapılması 
gerektiği unutulmamalıdır. 
 
Diğer taraftan, hava yolu taşımacılığında faaliyet gösteren firmalar için bu bendin 
değerlendirilmesinde 241/3/d bendi uyarınca düzenlenen ceza kararları dikkate 
alınmaz. Ancak bu ceza kararları sertifika düzenlendikten sonra, 160 ıncı madde 
uyarınca (ön izeleme) yapılacak kontroller kapsamında dikkate alınır. 

 
 
5/1/H  BENDİ UYARINCA DEĞERLENDİRME: 
 
Özet beyandan kaynaklı Gümrük Kanunu’nun 237 nci maddesi uyarınca 
düzenlenmiş ve usulsüzlük cezasının 3 katını aşan tutarda ceza kararları tespit 
edilecektir. Eğer ceza kararlarının adedi, 5’den fazla ve özet beyanların toplam 
adedinin % 0,5’inden fazla ise [Ceza kararı adedi>5>özet beyanların toplam 
adedi*%0,5] kişi bu bentte belirtilen ceza koşulunu sağlamıyor demektir.  
 
Örnek sorguya göre bu kapsamda bulunan 1 adet ceza bulunmaktadır: 
 
9 13CK34120010295 09.Eyl.13 13341200EX024021 13.Nis.13 820 4458/237 KESİNLEŞTİ 

 
Buna göre bulunan ceza kararı sayısı 10’dan az olduğundan özet beyanların toplam 
sayısına oranlanmasına gerek kalmaksızın koşulun karşılandığı tespit edilmiştir.  
 
Ancak bulunan ceza kararları sayısı 10’dan fazla olsaydı toplam özet beyan 
sayısına oranlanması gerekirdi. Toplam özet beyan sayısı ise ceza kararlarının 
sorgulandığı ilgili döneme denk gelecek şekilde bulunmalıdır. Bu örnek sorguda 
ceza kararları 1 Haziran 2013 – 1 Haziran 2014 dönemini kapsayacak şekilde 
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sorgulandığından toplam özet beyan sayısı da aynı döneme ait olmalıdır. Toplam 
özet beyan sayısı 3.6.3.2.2 no.lu bölümde anlatıldığı şekilde hesaplanır. 
 
Ceza kararları sorgusu on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere 
sorgulanacağından bu değerlendirmenin diğer dönemler için de yapılması 
gerektiği unutulmamalıdır. 
 
5/1/I  BENDİ UYARINCA DEĞERLENDİRME: 
 
Özet beyandan kaynaklı Gümrük Kanunu’nun 237 nci maddesi uyarınca 
düzenlenmiş ve usulsüzlük cezasının 75 katını aşan tutarda ceza kararları tespit 
edilecektir. Eğer ceza kararlarının adedi, 2’den fazla ve özet beyanların toplam 
adedinin % 0,1’inden fazla ise [Ceza kararı adedi>5>özet beyanların toplam 
adedi*%0,1] kişi bu bentte belirtilen ceza koşulunu sağlamıyor demektir.  
 
Örnek sorguya göre bu kapsamda bulunan ceza bulunmamaktadır. 
 
Ceza kararları sorgusu on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere 
sorgulanacağından bu değerlendirmenin diğer dönemler için de yapılması 
gerektiği unutulmamalıdır. 
 
SONUÇ: 
20 Haziran 2014 tarihinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası talebinde 
bulunmuş faaliyet konusu taşımacılık olan başvuru sahibinin, 1 Haziran 2011 – 1 
Haziran 2012 / 1 Haziran 2012 – 1 Haziran 2013 / 1 Haziran 2013 -1 Haziran 
2014 olmak üzere üç dönemde de cezai şartları taşıması gerekmektedir.  
 
Verilen örnekte başvuru sahibinin yalnızca 1 Haziran 2013 – 1 Haziran 2014 
dönemini kapsayan ceza sorgusunun ve değerlendirmesinin yapıldığı gözden 
kaçırılmamalı, kişinin güvenilirlik koşulunu sağladığının tespiti için diğer 2 
dönem için de aynı işlemin tekrarlanması gerektiği unutulmamalıdır. 
 
Üç dönemden herhangi birinde bu koşulları taşımazsa sertifika talebinin 
reddedilmesi gerekmektedir.   
 

4. YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ KAPSAMINDA 
TALEP EDİLEN İZİN VE YETKİLERE İLİŞKİN BAŞVURUNUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Aşağıda sayılan yetki ve izinlerden sertifika kapsamından yararlanılmak üzere ya 
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sırasında ya da sertifika 
düzenlendikten sonra başvuruda bulunulabilir.  
 

- Götürü teminat yetkisi 
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- Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında: 
 İhracatta yerinde gümrükleme izni 
 Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izni 
 Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı/EUR.MED fatura 
beyanı düzenleme izni 

- İzinli gönderici yetkisi 
- İzinli alıcı yetkisi 
- İthalatta yerinde gümrükleme izni 

 

4.1. GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ  

 
Götürü teminat yetkisinden yararlanabilmesi için kişinin öncelikle yetkilendirilmiş 
yükümlü sertifikası sahibi olması gerekmektedir. Bu sertifikaya sahip olmadan 
kişinin götürü teminat yetkisinden yararlanabilmesi mümkün değildir.  
 
Diğer taraftan, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için başvuruda bulunulması 
sırasında Onaylanmış Kişi Statü Belgesi kapsamında güncel ve geçerli olan “götürü 
teminat yetkisi”nin mevcut olması ve bu yetkiden faydalanmaya devam 
edilmesinin istenilmesi halinde, onaylanmış kişi statü belgesi kapsamındaki götürü 
teminat yetkisi sertifika kapsamına dahil edilir. 
 

4.1.1. Götürü Teminat Başvurusunun Kayda Alınması  
 
Götürü teminat yetkisi başvurusu yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu 
sırasında veya bu sertifika temin edildikten sonra yapılabilir. 
 
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sırasında yapılan götürü teminat 
yetkisi talepleri sertifika başvurusu kapsamında kayda alınır. Yetkilendirilmiş 
yükümlü sertifikası temin edildikten sonra yapılan götürü teminat yetkisi talepleri 
ise “Sertifika kapsamı izin ve yetkilerde değişiklik” kapsamında kayda alınır. 
 

4.1.2. Başvuru Formları  
 

 Götürü teminat yetkisi başvurusu için Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası 
Başvuru Formu (Ek-1/A) ile Götürü Teminat Yetkisi Başvuru Formu(Ek-
1/B) doldurulmuş olmalıdır. 
 

 Söz konusu formlar eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır. 
 

 İmza sirkülerine uygun olarak şirket imza yetkilisi/yetkililerince 
imzalanmamış ve şirket kaşesi ile onaylanmamış başvuru formları geçersiz 
olup her iki formun da imzalı ve kaşeli olması gerekir. 
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Götürü teminat yetkisi başvurusu yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu 
sırasında veya bu sertifika temin edildikten sonra yapılabileceğinden başvurularda 
kullanılacak formların doldurulacağı alanlar da değişecektir. 
 

 Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sırasında yapılan götürü 
teminat yetkisi taleplerinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru 
Formunda 7 no.lu “Talep edilen diğer uygulamalar” alanında götürü teminat 
yetkisi işaretlenmiş ve Götürü Teminat Yetkisi Başvuru Formu tamamen 
doldurulmuş olmalıdır. 
 

 Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası temin edildikten sonra yapılacak 
götürü teminat yetkisi taleplerinde ise Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası 
Başvuru Formunda başvuru türü olarak “sertifikada değişiklik” seçeneğinin 
işaretlenip, 4 no.lu bölümde yer alan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına 
ilişkin bilgilerin doldurulması, 8.2 no.lu bölümde yer alan “Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Sertifikası Kapsamı İzin/Yetkilerde Değişiklik” seçeneğinin 
işaretlenmesi ve 7 no.lu “Talep edilen diğer uygulamalar” alanında götürü 
teminat yetkisinin işaretlenmesi gerekir. Ayrıca Götürü Teminat Yetkisi 
Başvuru Formu tamamen doldurulmuş olmalıdır. 

 

4.1.3. Götürü Teminat Başvuru Dosyasının İncelenmesi  
 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Formu (Ek-1/A) ile Götürü Teminat 
Yetkisi Başvuru Formu(Ek-1/B) ile götürü teminat yetkisi için başvuruda 
bulunulur.  
 
Götürü teminat yetkisi için başvuru formunun 1 no.lu bölümünde başvuru türü 
(yeni başvuru, güncelleme başvurusu veya kapsam değiştirme) belirtilmelidir.  
 
Kişi adına düzenlenmiş bir yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası bulunması halinde, 
bu sertifikanın hangi mercii tarafından düzenlenmiş olduğu kontrol edilmelidir. 
Kişi adına düzenlenmiş bir sertifikanın mevcut ve geçerli olduğu tespit 
edilemiyorsa bu durumda da kişinin öncelikle sertifika için başvuruda bulunması 
ve bu sertifikayı alması gerekmektedir. 
 
Başvuru Formu’nun 2 no.lu bölümünde, bir yıl içerisindeki teminata konu 
işlemlerin tutarı beyan edilmiş olmalıdır. (Bu tutar referans amaçlı olup teminat 
için esas oluşturacak tutar sistemdeki veriler üzerinden hesaplanacaktır.) 
 
Başvuru Formu’nun 3.1 no.lu bölümünde daha önce verilmiş teminat 
mektubuna/mektuplarına ve başvuru ekinde yer alacak teminat 
mektubu/mektuplarına ilişkin bilgilere yer verilmiş olmalıdır. 
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Başvuru formunun 3.2 no.lu bölümünde ise başvuru sahibi tarafından teminat 
yetkisinin kapsamı belirlenecektir. Teminat yetkisinin kapsamı, ne tutarda bir 
teminat mektubu verilmesi gerektiğinin tespit edilmesi için büyük önem arz 
etmektedir. Yine kişinin sisteme hangi kapsamda kaydedileceği de bu bölümde 
belirtilen bilgilere bağlı olarak değişecektir. Teminat yetkisinin kapsamına ilişkin 
açıklamalar 1/B no.lu ekin altında yer alan Tablo-1’de yer almaktadır.  
 

4.1.4. Kişinin Teminatlı İşlemler Tutarının Sorgulanması  
 
İlk kez yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası talebinde bulunuluyor olması halinde, 
öncelikle kişinin bu sertifikayı almaya hak kazanıp kazanamayacağının tespit 
edilmesi gerektiğinden; aşağıda sayılan işlemlerin, Genel Müdürlüğün sertifikanın 
düzenlenebileceğine ilişkin bildirimini müteakip yapılması gerekir. 
 

 Daha önce verilen teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin teyit edilmesi, 
 Kişinin teminatlı işlemlerinin sorgulanması, 
 Teminat tutarının belirlenmesi, 
 Başvuru sahibinden teminat mektubunun ibraz edilmesinin istenilmesi, 
 İbraz edilen teminat mektubunun kabulü ve kontrolü vb. 

 
Daha önceden adlarına Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası düzenlenmiş 
firmaların Götürü Teminat yetkisi taleplerinin veya yetki güncelleme ile kapsam 
değiştirme taleplerinin değerlendirilmesi için; götürü teminat 
başvurusunun/güncelleme başvurusunun/kapsam değişikliği başvurusunun 
bölge müdürlüğü genel evrak kaydına alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir 
yıl içerisindeki teminata konu olan işlemler tutarının bilinmesi gerekmektedir. 
Örneğin sertifika sahibi kişinin götürü teminat yetkisi için yaptığı başvuru, bölge 
müdürlüğü genel evrak kaydına 20 Haziran 2017 tarihinde alınmışsa bu durumda 
1 Haziran 2016 – 1 Haziran 2017 tarih aralığı için sorgulama yapılması 
gerekmektedir.  
 
Benzer şekilde, götürü teminat yetkisi sahibinin güncelleme ve kapsam değiştirme 
için yaptığı başvuru, bölge müdürlüğü genel evrak kaydına 20 Haziran 2017 
tarihinde alınmışsa bu durumda 1 Haziran 2016 – 1 Haziran 2017 tarih aralığı 
için sorgulama yapılması gerekmektedir.  
 
Ancak, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasıyla birlikte ilk kez götürü teminat 
yetkisi talep edilmişse;  Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş yükümlü sertfikasının 
15 inci madde uyarınca düzenlenmesine yönelik olarak Bölge Müdürlüğüne 
yapılan bildirime istinaden, bu bildirimin yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük 
bir yıl içerisindeki teminata konu olan işlemler tutarının hesaplanması gerekir. 
 
Örneğin 1 Eylül 2017 tarihinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile birlikte ilk 
kez götürü teminat başvuru yapan bir firma için,  sertifikanın düzenlenebileceği 
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Genel Müdürlüğün 19 Aralık 2017 tarihli yazısı ile bildirilmiş olması halinde, 
teminata konu olan işlemlerin 1 Aralık 2016-1 Aralık 2017 tarih aralığı için 
sorgulanması gerekecektir.  
 
Götürü Teminat Yetkisi Başvuru Formunda başvuru sahibi tarafından bir yıl 
içerisindeki teminatlı işlemler tutarı beyan edilmiş olsa da teminata konu olan 
işlem tutarının mutlaka KDS üzerinden sorgulanması gerekmektedir.  
 

 
KDS’de yer alan Genel Klasörler > Rapor Kataloğu (Konu Bazında) > Gümrük > 
Detaylı Beyan > OKS / YYS dosyasının içinden “OKS/YYS-Götürü Teminat” sorgusu 
seçilir. 
 

Tarih aralığı, vergi numarası ve gerekçe girilerek Raporu Çalıştır butonu tıklanır. 
 

Sorgu sonucu bu şekilde görünür. Pencerenin sağ üst köşesinde bulunan HTML 
butonu tıklanarak “PDF biçiminde göster” seçeneği seçilir. 
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PDF’e aktarılan sorgu sonucunun en alt sayfasına gidilir. Bu sayfada yer alan “Genel 
Toplam” tutarı dikkate alınacaktır. Sorgu sonucunun bir örneğinin dosyasında 
muhafaza edilmesi gerekmektedir. 
 
Teminat tutarı, götürü teminat yetkisinin tanınmasında, yetkinin güncellenmesi 
veya kapsamının değiştirilmesinde geriye dönük bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği 
gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergileri ve sair 
vergilerin toplam kıymetinin %10’u olarak belirlenir. 
 
Sorgu sonucundaki Teminat Tutarı sütunu toplamının %10’u alınır. Örnek 
sorgumuzda bu tutar 521.957.759,56*%10=52.195.775,956 TL olarak 
hesaplanacaktır.   
 
Bundan sonra kişinin talep ettiği götürü teminat yetkisinin kapsamı, başvuruda 
ibraz ettiği teminat mektubunun tutarı ve KDS götürü teminat sorgu sonucu 
değerlendirilir. Ayrıca hesaplanan miktarın aşağıdaki alt ve üst limitler dahilinde 
olup olmadığı da kontrol edilmelidir. 
 
Teminat Türü Alt Limit Üst Limit 
GTR1 250.000 Avro 2.000.000 Avro 
GTR2 75.000 Avro 2.000.000 Avro 
İthalatta Yerinde 
Gümrükleme* 

500.000 Avro - 

İzinli Alıcı* 1.000.000 Avro - 
 
Teminat tutarları Yönetmelik’te AVRO türünden belirlenmiştir. Oysa KDS 
sorgusundaki teminatlı işlem tutarı TL cinsinden çekilmektedir. Bu durumda TL 
cinsinden gelen sorgu sonucunun %10’u alındıktan sonra çıkan sonucun AVRO’ya 
çevrilmesi gerekmektedir.  
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Daha önceden adlarına yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası düzenlenmiş 
firmaların Götürü Teminat yetkisi talepleri veya yetki güncelleme ile kapsam 
değiştirme talepleri değerlendirilirken; hesaplamanın yapıldığı ayın ilk gününde 
geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacaktır.   
 
Söz konusu döviz kurlarına http://www.tcmb.gov.tr/yeni/kurlar/kurlar.html 
adresinden erişim sağlanabilir. Sorgu sonucunun %10’u AVRO’ya çevrildikten 
sonra bulunan tutarın verilen teminat mektubu tutarından yüksek olduğu 
görülüyorsa, aradaki fark kadar ek teminat mektubu talep edilmesi gerekmektedir. 
Kişinin verdiği teminat mektubu tutarı daha fazla ise herhangi bir işlem yapılmaz.    
 
Teminat mektubu AVRO cinsinden değil de TL cinsinden verilmiş de olabilir.  Sorgu 
sonucunun yine %10’u alınır ve bulunan TL cinsinden tutar ile teminat mektubu 
tutarı karşılaştırılır. Teminat mektubu tutarı daha düşükse aradaki fark kadar ek 
teminat mektubu istenir.   
 
Teminatın Türk Lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın 
belirlenen değerleri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında, hesaplamanın 
yapıldığı tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz 
alış kuru esas alınır. 
 
Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi veya kapsamının değiştirilmesi 
taleplerinde, hesaplanan yeni tutarın mevcut teminat tutarını aşması halinde; yetki 
sahibince aşan tutar için ek teminat mektubunun veya toplam tutarı karşılayacak 
yeni bir teminat mektubunun verilmesi gerekir. Yetkinin geçerlilik süresinin 
aşılması ve ek tutar için teminat mektubunun getirilmemesi halinde ise götürü 
teminat yetkisi teminat mektubu ibraz edilinceye kadar askıya alınır. 
 
Diğer taraftan götürü teminat yetkisinin güncellenmesi veya kapsamının 
değiştirilmesi taleplerinde; hesaplanan yeni tutarın mevcut teminat tutarının 
altında kalması halinde; başvuru sahibinin talep etmesi koşuluyla, mevcut yüksek 
tutarlı teminat mektubu hesaplanan tutardaki yeni teminat mektubuyla 
değiştirilerek iade edilebilir. Daha önce birden fazla teminat mektubunun ibraz 
edilmiş olması halinde ise, hesaplanan yeni teminat tutarını aşan tutarı kapsayan 
teminat mektuplarının bir veya daha fazlası iade edilebilir. 
 
Yüksek tutarlı teminat mektubunun düşük tutarlı teminat mektubu ile 
değiştirilebilmesi veya mevcut teminat mektuplarının bir veya daha fazlasının iade 
edilebilmesi, ancak götürü teminat yetkisinin güncellenmesi veya kapsamının 
değiştirilmesi taleplerinde uygulanabilmektedir. Götürü teminat yetkisinin bir yıl 
sonunda güncellenmesi talebi veya kapsamının değiştirilmesi talebi olmaksızın 
teminat mektuplarının değiştirilmesi veya iade edilmesine yönelik talepler kabul 
edilmemelidir. 
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4.2. İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ  

 

4.2.1. Başvurunun Kayda Alınması  
 
İhracatta yerinde gümrükleme izni başvurusu yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 
başvurusu sırasında veya bu sertifika temin edildikten sonra yapılabilir. 
 
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sırasında yapılan ihracatta yerinde 
gümrükleme izni talepleri sertifika başvurusu kapsamında kayda alınır. 
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası temin edildikten sonra yapılan ihracatta 
yerinde gümrükleme izni talepleri ise “Sertifika kapsamı izin ve yetkilerde 
değişiklik” kapsamında kayda alınır. 
 

4.2.2. Başvuru Formlarının İncelenmesi  
 

 İhracatta yerinde gümrükleme başvurusu için Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası Başvuru Formu (Ek-1/A) ile Onaylanmış İhracatçı Yetkisi 
Başvuru Formu(Ek-1/C)’nin üçüncü ve dördüncü bölümünün (Beyan) 
doldurulmuş olması gerekir. 
 

 Söz konusu formlar eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır. 
 

 İmza sirkülerine uygun olarak şirket imza yetkilisi/yetkililerince 
imzalanmamış ve şirket kaşesi ile onaylanmamış başvuru formları geçersiz 
olup her iki formun da imzalı ve kaşeli olması gerekir. 

 
İhracatta yerinde gümrükleme izni başvurusu yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 
başvurusu sırasında veya bu sertifika temin edildikten sonra yapılabileceğinden 
başvurularda kullanılacak formların doldurulacağı alanlar da değişecektir. 
 

 Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sırasında yapılan ihracatta 
yerinde gümrükleme izni taleplerinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası 
Başvuru Formunda 6 no.lu “Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında Talep 
Edilen Uygulamalar” alanında ihracatta yerinde gümrükleme izni 
işaretlenmiş ve Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru Formu(Ek-1/C)’nin 
üçüncü ve dördüncü bölümü (Beyan) tamamen doldurulmuş olmalıdır. 
 

 Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası temin edildikten sonra yapılacak 
ihracatta yerinde gümrükleme izni taleplerinde ise Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Sertifikası Başvuru Formunda başvuru türü olarak “sertifikada 
değişiklik” seçeneğinin işaretlenip, 4 no.lu bölümde yer alan yetkilendirilmiş 
yükümlü sertifikasına ilişkin bilgilerin doldurulması, 8.2 no.lu bölümde yer 
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alan “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamı İzin/Yetkilerde 
Değişiklik” seçeneğinin işaretlenmesi ve 6 no.lu “Onaylanmış İhracatçı 
Yetkisi Kapsamında Talep Edilen Uygulamalar” alanında ihracatta yerinde 
gümrükleme izninin işaretlenmesi gerekir. Ayrıca Onaylanmış İhracatçı 
Yetkisi Başvuru Formu(Ek-1/C)’nin üçüncü ve dördüncü bölümü (Beyan) 
tamamen doldurulmuş olmalıdır. 

 

4.2.3. İzne İlişkin Ek Koşulların İncelenmesi  
 

İhracatta yerinde gümrükleme iznin alınabilmesi için yetkilendirilmiş yükümlü 
statüsüne sahip olunması ve başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya 
başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari 
5.000.000 FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması gerekir. 
 

4.2.3.1 YETKILENDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN SORGULANMASI 

 İhracatta yerinde gümrükleme izni başvurusunun yetkilendirilmiş yükümlü 
sertifikası başvurusuyla birlikte yapılması halinde, ihracatta yerinde 
gümrüklemeye ilişkin ek koşullar incelenmeden önce sertifikaya ilişkin ön 
incelemenin tamamlanması gerekir ve bu incelemenin uygun bulunması 
halinde ihracatta yerinde gümrükleme izni başvurusunun ön incelemesine 
geçilir. 
 

 İhracatta yerinde gümrükleme izni başvurusunun yetkilendirilmiş yükümlü 
sertifikası başvurusundan ayrı yapılması halinde ise, izne ilişkin koşullar 
incelenirken öncelikle yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olunup 
olunmadığına bakılmalıdır. Bu sertifikaya sahip olmayan kişilerin ihracatta 
yerinde gümrükleme izni başvuruları doğrudan reddedilir. 

 

4.2.3.2 İHRACAT PERFORMANSININ SORGULANMASI 

 
Başvuru sahibin fiili ihracat tutarının sorgulanması ise KDS üzerinden yapılır. 
Sorgulanacak dönem için başvuru yılından bir önceki takvim yılının veya 
başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yılın seçilmesi 
mümkündür.  
 
Her iki dönemden birinde asgari tutara ulaşılması yeterlidir. Her iki dönemde 
gerçekleştirilen ihracat tutarlarının toplanması söz konusu değildir. 
 
Örneğin 20 Haziran 2017 tarihinde başvuru yapan bir firmanın ihracat 
performansı sorgulanırken; “1 Ocak 2016- 31 Aralık 2017” döneminde veya “1 
Haziran 2016- 1 Haziran 2017” döneminde gerçekleştirdiği ihracatlara bakılabilir. 
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Bu iki dönemden herhangi birinde en az 5.000.000 FOB/ABD doları tutarında fiili 
ihracat yapılmış olması halinde, koşul sağlanmış olacaktır. (Sistem üzerinden 
yapılan sorgulamada beyannamelerin “hesaplanmış kalem kıymeti” veri olarak 
kullanılmaktadır.) 
 
Örneğimizi esas alarak başvuru sahibinin ihracat hacmini KDS üzerinden 
sorgulayalım.  

 
KDS’de bulunan Genel Klasörler > Rapor Kataloğu (Konu Bazında) > Gümrük > 
Detaylı Beyan > OKS / YYS dosyası içerisinde bulunan OKS/YYS-İhracat 
Performansı tıklanarak açılır. 
  

 
İhracat Performansı için OKS/YYS-İhracat Performansı sorgusunda açılan 
parametrelere giriş ekranından kişinin vergi numarası ve sorgulama yapılacak 
tarih aralığı girilir ve Raporu Çalıştır butonu tıklanarak ihracat performansı 
bulunur.  
 

 
Sorgu sonucu alındıktan sonra sağ üst köşede bulunan HTML/PDF Biçiminde 
Göster butonu tıklanır. Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında muhafaza 
edilmelidir. 
 
Sorgulama sonucunda “İstatistiki Kıymet” sütunundaki değer dikkate alınmalıdır. 
Bu örneğe göre başvuru sahibi 25.076.120,82 Dolar tutarında ihracat yapmış olup, 
5 milyon Dolarlık sınırı aştığı için ihracatta yerinde gümrükleme izninin 
performans koşulunu karşılamıştır. 
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Her iki dönemden birinde asgari tutara ulaşılması yeterli olup, bir dönemde yeterli 
tutarda ihracat işlemi yapılmışsa diğer dönemin ayrıca sorgulanmasına gerek 
bulunmamaktadır.  
 
Ancak incelediğimiz dönemde yeterli tutarda ihracat rakamına ulaşılamamış 
olsaydı, diğer dönemim de sorgulamasının yapılması gerekirdi. 
 

4.2.4. İşlem Yapılacak Gümrük Müdürlüklerinin Belirlenmesi 
 

4.3.3. no.lu bölümde belirtilen koşulların tamamının karşılandığının tespit 
edilmesi halinde; başvuru sahibince ihracatta yerinde gümrükleme izni 
kapsamında işlem yapılması talep edilen her bir tesis için izin kapsamında işlem 
yapılacak gümrük müdürlüğü ile başvuru sahibi için kontrol türü bildirim 
süresinin belirlenerek Ön İnceleme Değerlendirme Formunda bildirilmesi gerekir. 
İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin 
ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmış olması durumunda bu 
tesisler için 124 üncü madde uyarınca belirlenmiş gümrük müdürlükleri ihracatta 
yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılacak işlemlerde de yetkili kılınır ve bu 
tesisler için ayrıca başka bir gümrük müdürlüğü yetkili kılınmaz. 
İzin kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri belirlenirken izin 
kapsamında işlem yapılması talep edilen tesislerin gümrük müdürlüğüne uzaklığı 
ile tesislerin ve gümrük müdürlüklerinin işlem hacminin göz önünde 
bulundurulması gerekir. Çıkış izninin verilmediği hallerde eşyanın muayenesinin 
belirlenen bu gümrük müdürlüklerinde görevli memurlarca yapılması 
gerekeceğinden, tesise en yakın gümrük müdürlüğünün öncelikle tercih edilmesi 
gerekir. Tesislerin ve gümrük müdürlüklerinin işlem hacmi göz önünde 
bulundurulduğunda en yakın gümrük müdürlüğünün işlem yapılacak gümrük 
müdürlüğü olarak belirlenmesi mümkün olmuyorsa, tesise nispeten yakın olan 
başka bir gümrük müdürlüğü de belirlenebilir. 
İzin kapsamında işlem yapılmak üzere belirlenen gümrük müdürlükleri 
başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bulunmak zorunda değildir. Tesise 
en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir Bölge Müdürlüğünün izin alanında 
olması halinde, izin kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri bu Bölge 
Müdürlüğü ile yazışma yapmak suretiyle belirlenecektir. 

 Örneğin şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı olduğu yer İstanbul olan bir 

firmanın hem İstanbul’da hem de Manisa ve Kayseri’de tesisleri varsa, 

başvuru dosyasını kabul eden İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün, Manisa ve 

Kayseri’deki tesisler için işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini 

belirlerken, Ege ve Orta Anadolu Gümrük Müdürlükleri ile yazışma yapması 

ve izin kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini bu Bölge 

Müdürlüklerinin görüşünü alarak belirlemesi gerekir.  
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İzin kapsamında işlem yapılması talep edilen her bir tesis için yalnızca bir adet 
gümrük müdürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili 
kılınabilir. 

4.2.5. İzin Kapsamı Eşyayı Taşıyacak İzinli Gönder ici Harici 
Taşıyıcılar  
 
İhracatta yerinde gümrükleme izni için başvuruda bulunan firmaların eşyasını 
izinli göndericiler haricinde bu yetkiye sahip olmayan diğer taşıyıcılar aracılığıyla 
taşıtmak istenilmesi halinde aşağıdaki inceleme ve kontrollerin yapılması gerekir. 
 
İnceleme ve kontrollerin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlüğünce uygun 
bulunan taşıyıcıların bilgileri Yetkilendirilmiş Yükümlü Kayıt Programına girilir.  
İzinli gönderici yetkisine sahip taşıyıcılar için bu kontrolün yapılmasına gerek 
bulunmamaktadır. 

4.2.5.1 TAŞIYICIYA İLİŞKİN ADLİ SİCİL BELGELERİNİN VEYA BEYAN FORMUNUN KONTROLÜ 

 
Taşıyıcıya ilişkin adli sicil belgelerinin veya beyan formlarının kontrolü 3.4.2 ve 
3.4.3 no.lu bölümlerde anlatıldığı şekilde ve sadece taşıyıcılar için yapılacaktır. 

4.2.5.2 HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İNCELENMESİ 

 
İhracatta yerinde gümrükleme başvuru sahibinin eşyasının taşıtmak istediği 
taşıyıcılar ile aralarında uzun dönemli bir sözleşme olup olmadığı incelenecektir. 
Bu incelemede sözleşme süresinin en az bir yıl olması beklenmektedir.  

Sözleşmede ayrıca ihracatçı firmanın taşıyıcının uygun güvenlik tedbirlerini 
aldığını kontrol etmesine ve sözleşmede taşınacak eşyaya ve taşıma aracına 
yönelik olarak uygulanacak güvenlik tedbirlerine ve bu tedbirlerin kontrol 
edilmesine yönelik hükmün bulunup bulunmadığına bakılır.  
Bu şartları taşımayan sözleşmelerin ibraz edilmiş olması halinde eşyayı taşıması 
talep edilen firmanın uygun görülmemesi gerekir. 
 

4.2.6. İnceleme Sonuçlarının Genel Müdürlüğe Bildirilm esi 
 
İhracatta yerinde gümrükleme izninin talep edildiği başvurularda Ön İnceleme 
Değerlendirme Formu’nun IV no.lu Bölümünün aşağıdaki bölümü doldurulmalıdır. 
 

C. İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni 

1. Madde 57/1/a 
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Netice: 

a) …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan ihracat tutarı sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 57’nci maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

b) Başvuru sahibi tarafından izin kapsamında işlem yapılmak istenilen tesisler ile bu tesislerin, izin kapsamına alınmalarının 

uygun bulunması halinde, bağlı olarak çalışmaları bölge müdürlüğümüzce uygun bulunan gümrük müdürlükleri ve eşyanın 

kontrol türü bildirimi için uygun görülen süre: 

Sıra 

No: 

Tesis Adı: Tesis Adresi: Belirlenen Gümrük Müdürlüğü: 

1.    

2.    

3.    

…    

2. Madde 61 İzin Kapsamı Eşyayı Taşıyacak İzinli Gönderici Harici Taşıyıcılar 

2.1 En az bir yıldır taşıma hizmeti alıyor olma 

Netice: 

Başvuru sahibi tarafından 61 inci madde uyarınca ibraz edilen sözleşme örneğinin incelenmesi neticesinde 61 inci maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan koşulun karşılandığı tespit edilmiştir. ☐ 

2.2 Uygun güvenlik tedbirleri alınıyor olduğunun kontrolü 

Netice: 

Başvuru sahibi tarafından 61 inci madde uyarınca ibraz edilen sözleşme örneğinin/örneklerinin incelenmesi neticesinde 61 

inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulun karşılandığı tespit edilmiştir. ☐ 

2.3 Güvenilirlik Koşulu 

Güvenilirlik Koşulu 

1. Madde 5/1/a 

1.1 Taşımacı firmanın %10’dan fazla paya sahip gerçek kişi sermayedarları (A.Ş.)/ortakları (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

1.2 Taşımacı firmanın yönetim kurulu üyeleri (A.Ş.)/şirket müdürleri (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

1.3 Taşımacı firmanın dış ticaret/gümrük işlemlerinde imza yetkisine haiz çalışanları 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

Netice: 

1.1, 1.2 ve 1.3’de sayılan kişiler adına ibraz edilen adli sicil belgelerinin incelenmesi neticesinde taşımacı firmanın 5’inci 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

2. Madde 5/1/b  

2.1 Taşımacı firmanın sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu %10’dan fazla paya sahip gerçek kişi 

sermayedarları (A.Ş.)/ortakları (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

2.2 Taşımacı firmanın sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu yönetim kurulu üyeleri (A.Ş.)/şirket 

müdürleri (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

2.3 Taşımacı firmanın sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu dış ticaret/gümrük işlemlerinde imza 

yetkisine haiz çalışanları 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  
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Netice: 

2.1, 2.2 ve 2,3’de sayılan kişiler adına ibraz edilen Ek-3/B’de yer alan örneğe uygun düzenlenen beyan formlarının 

incelenmesi neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit 

edilmiştir. ☐   
 

 
 
 KDS üzerinden yapılan sorgulama neticesinde fiili ihracat tutarının 

karşılandığının anlaşılması halinde (a) bendinde yer alan kutucuk 
işaretlenmelidir.  Ayrıca (b) bendinde başvuru sahibinin izin kapsamında işlem 
yapmak istediği tesisler ile adresi belirtilerek, bu tesisler için belirlenen gümrük 
müdürlükleri ile kontrol türü bildirim süresi yazılmalıdır. 

 Fiili ihracat tutarının karşılanmadığının anlaşılması halinde ise (a) ve (b) 
bentleri boş bırakılmalıdır. 

 İhracatta yerinde gümrükleme izni başvurusu sahibinin eşyasını izinli gönderici 
harici taşıyıcılara taşıtmak istemesi halinde 4.2.5 maddesi uyarınca bulunan 
kontrol sonuçları taşıyıcı firma ismi de belirtilmek suretiyle 2 numaralı alana 
işlenir. Birden fazla taşıyıcı olması halinde satırlar çoğaltılarak kullanılabilir. 

 

4.3. İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ  

4.3.1. Başvurunun Kayda Alınması  
 
İzinli gönderici yetkisi başvurusu yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu 
sırasında veya bu sertifika temin edildikten sonra yapılabilir. 
 
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sırasında yapılan izinli gönderici 
yetkisi talepleri sertifika başvurusu kapsamında kayda alınır. Yetkilendirilmiş 
yükümlü sertifikası temin edildikten sonra yapılan izinli gönderici yetkisi talepleri 
ise “Sertifika kapsamı izin ve yetkilerde değişiklik” kapsamında kayda alınır. 
 

4.3.2. Başvuru Formlarının İncelenmes i 
 
 

 İzinli gönderici yetkisi başvurusu için Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası 
Başvuru Formu (Ek-1/A) ile İzinli Gönderici Yetkisi Başvuru Formu (Ek-
1/D)’nin doldurulmuş olması gerekir. 
 

 Söz konusu formlar eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır. 
 

 İmza sirkülerine uygun olarak şirket imza yetkilisi/yetkililerince 
imzalanmamış ve şirket kaşesi ile onaylanmamış başvuru formları geçersiz 
olup her iki formun da imzalı ve kaşeli olması gerekir. 
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İzinli gönderici yetkisi başvurusu yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu 
sırasında veya bu sertifika temin edildikten sonra yapılabileceğinden başvurularda 
kullanılacak formların doldurulacağı alanlar da değişecektir. 
 

 Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sırasında yapılan izinli 
gönderici yetkisi taleplerinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru 
Formunda 7 no.lu “Talep Edilen Diğer Uygulamalar” alanında izinli 
gönderici yetkisi de işaretlenmiş ve İzinli Gönderici Yetkisi Başvuru Formu 
(Ek-1/D) tamamen doldurulmuş olmalıdır. 
 

 Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası temin edildikten sonra yapılacak izinli 
gönderici yetkisi taleplerinde ise Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası 
Başvuru Formunda başvuru türü olarak “sertifikada değişiklik” seçeneğinin 
işaretlenip, 4 no.lu bölümde yer alan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına 
ilişkin bilgilerin doldurulması, 8.2 no.lu bölümde yer alan “Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Sertifikası Kapsamı İzin/Yetkilerde Değişiklik” seçeneğinin 
işaretlenmesi ve 7 no.lu “Talep Edilen Diğer Uygulamalar” alanında izinli 
gönderici yetkisinin işaretlenmiş olması gerekir. Ayrıca İzinli Gönderici 
Yetkisi Başvuru Formu (Ek-1/D) tamamen doldurulmuş olmalıdır. 
 

4.3.3. İzne İlişkin Ek Koşulların İncelenmesi  
 

İzinli gönderici yetkisinin alınabilmesi için yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı 
yetki belgesine ve kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme iznine sahip 
olunması ile başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı ayın 
ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde en az 300’ü transit beyannamesi (TIR 
Karnesi dâhil) olmak üzere toplam 500 transit beyanı ve özet beyan kapsamında 
işlem yapılmış olması gerekir.  

4.3.3.1 YETKILENDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN SORGULANMASI 

 İzinli gönderici yetkisi başvurusunun yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 
başvurusuyla birlikte yapılması halinde, izinli gönderici yetkisine ilişkin ek 
koşullar incelenmeden önce sertifikaya ilişkin ön incelemenin 
tamamlanması gerekir ve bu incelemenin uygun bulunması halinde izinli 
gönderici yetkisi başvurusunun ön incelemesine geçilir. 
 

 İzinli gönderici yetkisi başvurusunun yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 
başvurusundan ayrı yapılması halinde ise, yetkiye ilişkin koşullar 
incelenirken öncelikle yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olunup 
olunmadığına bakılmalıdır. Bu sertifikaya sahip olmayan kişilerin izinli 
gönderici yetkisi başvuruları doğrudan reddedilir. 
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4.3.3.2 ULUSLARARASI TAŞIMACI YETKI BELGESININ SORGULANMASI 

 
İzinli gönderici yetkisi başvurularında İzinli Gönderici Yetkisi Başvuru Formuna 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış bir uluslararası 
taşımacı yetki belgesinin örneğinin de eklenmiş olması ve bu formun ibraz 
edildiğine dair Formun 3 no.lu kısmında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması 
gerekir. 
 
GİK Yönetmeliği’nin 72/1/a maddesinde yer alan koşulun karşılanabilmesi için 8 
Ocak 2018 tarihinden itibaren aşağıda türleri belirtilen uluslararası taşımacı yetki 
belgelerinden birinin mevcut olması gerekir. Aşağıda sayılan belge türleri dışında 
ibraz edilen taşımacı belgeleri kabul edilmez ve izinli gönderici yetkisi başvurusu 
reddedilir. 
 

C türü yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya taşımacılığı veya 

hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.  

 C2 yetki belgesi: Ticari amaçla yapacaklara verilir. 

 C3 yetki belgesi: Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir. 

G türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya veya kargo taşımacılığı alanında 

acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.  

 G2 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya acenteliği yapacaklara 

verilir. 

 G3 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası kargo acenteliği yapacaklara 

verilir. 

 H türü yetki belgesi: Ticari amaçla yurtiçi ve uluslararası eşya taşımacılığı 

alanında komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.  

 H2 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara verilir. 

L türü yetki belgesi: Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve 

tüzel kişilere verilir.  

 L2 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara verilir. 

 M türü yetki belgesi: Ticari amaçla tarifeli olarak kargo işletmeciliği 

yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.  

M2 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara verilir. 

R türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında taşıma işleri 

organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.  

 R2 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara verilir. 

4.3.3.3 KAPSAMLI TEMINAT VEYA TEMINATTAN VAZGEÇME İZNININ SORGULANMASI 

 
İzinli gönderici yetkisi başvurularında sahip olunan teminatı belirtmek üzere İzinli 
Gönderici Yetkisi Başvuru Formunun 2 no.lu kısmında yer alan kapsamlı teminat 
kutucuğunun veya teminattan vazgeçme kutucuğun işaretlenmiş olması gerekir.  
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Başvuru sahibinin kapsamlı teminat ya da teminattan vazgeçme iznine sahip olup 
olmadığının teyidi için, Ön İnceleme yapan Bölge Müdürlüğü personellerinin "Tu-
UND-DAC-RODER Teminatı Transit Şube Kullanıcısı" yetkilendirilmesinin 
yapılması gerekmektedir. Söz konusu yetki ile Teminat İşlemleri/Garanti ile NCTS 
Uygulamasına giriş yapıldığında, sisteme kaydedilmiş kapsamlı teminat sertifika 
bilgilerine ulaşılabilmektedir. 
 
Başvuru sahibinin ibraz edilenin aksine kapsamlı teminat veya teminattan 
vazgeçme iznine sahip olmadığının anlaşılması halinde, başvuru sahibine izinli 
gönderici yetkisi verilmez. 
 

4.3.3.4 TRANSIT PERFORMANSININ SORGULANMASI 

 
İzinli gönderici yetkisine sahip olabilmek için başvuru yılından bir önceki takvim 
yılı veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde TIR 
Karnesi dâhil en az 300’ü transit beyannamesi olmak üzere toplam 500 transit 
beyanı ve özet beyan kapsamında eşya transit edilmiş olması gerekir. 
 
İzinli gönderici yetkisine sahip olabilmek için başvuru yılından bir önceki takvim 
yılı veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde; 

 En az 300’ü transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) olmak üzere toplam 
500 transit beyanı ve özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak. 

 En az 500 transit beyannamesi (TIR Karnesi dahil) kapsmında işlem yapmış 
olmak. 

 
Koşullarından herhangi birinin sağlanması gerekmektedir. 
 
Başvuru sahibin gerçekleştirdiği transit işleminin sorgulanması ise KDS üzerinden 
transit beyannamesi, TIR karnesi ve özet beyan olmak üzere ayrı ayrı yapılır. 
Transit beyannamesi kapsamı taşımacılık sayısı, TIR Karnesi kapsamında yapılan 
taşımacılık sayısı ve özet beyan sayıları toplanarak, toplam taşımacılık 
performansına ulaşılır. Bulunan bu toplam transit beyannamesi sayısının en az 
300’ü transit beyannamesi olmak üzere toplam 500 olması yeterlidir. 
 
Performans koşulunun sorgulanmasında, yalnızca Kanunun 84 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasının (b) ile (c) bentleri kapsamında taşınan eşya için düzenlenmiş olan 
transit beyanları ile Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi 
kapsamında taşınan ve hareket veya varış gümrük müdürlüğünün deniz veya hava 
limanı gümrüğü, kara sınır kapısı veya RO-RO limanı gümrüğü olan eşya için 
düzenlenmiş olan transit beyanları dikkate alınır. 
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Sorgulanacak dönem için başvuru yılından bir önceki takvim yılının veya 
başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yılın seçilmesi 
mümkündür.  
 
Toplanacak TIR Karnesi kapsamı taşımacılık sayısı, transit beyannamesi kapsamı 
taşımacılık sayısı ile özet beyan kapsamı taşımacılık sayısının aynı döneme ilişkin 
olmasına dikkat edilmesi gerekir. 
 
Örneğin 20 Haziran 2014 tarihinde başvuru yapan bir firmanın transit 
performansı sorgulanırken; 1 Ocak 2013- 31 Aralık 2013 döneminde veya 1 
Haziran 2013- 1 Haziran 2014 döneminde gerçekleştirdiği taşımalara bakılabilir. 
Bu iki dönemden herhangi birinde [TIR Karnesi+Transit Beyannamesi] toplamının 
en az 300 olması koşuluyla [TIR Karnesi+Transit Beyannamesi +Özet Beyan] 
toplamının en az 500 olması halinde, bu koşul sağlanmış olacaktır. 
 
 
 

4.3.3.4.1. TIR KARNESİ KAPSAMINDA YAPILAN TAŞIMALARIN SORGULANMASI 

 
Başvuru sahibin TIR Karnesi kapsamındaki taşımalarının sorgulanması KDS’de 
oluşturulmuş “Yetkilendirilmiş Yükümlü TIR Karnesi Sorgusu” hazır sorgusu 
üzerinden yapılır.  
 
Sorgu için TIR kimlik numarası kullanılması gerekir. TIR kimlik numarası 
TUR/042/xxxx şeklinde bir numara olup, bu numaralara Bakanlığımız web 
sitesinde bulunan “Tezkiye Edilen Firma Listesi”nden ulaşılabilir.    
 

 
KDS’de Genel Klasörler > Rapor Kataloğu (Konu Bazında) > Gümrük > Detaylı 
Beyan > OKS / YYS dosyası içerisinde Yetkilendirilmiş Yükümlü TIR Karnesi 
Sorgusu isimli çalışma kitabı tıklanarak açılır.  
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Açılan parametrelere giriş ekranından kişinin TIR kimlik numarası ve sorgulama 
yapılacak tarih aralığı girilir ve Raporu Çalıştır butonu tıklanarak TIR karnesi sayısı 
bulunur.  
 

Sorgu sonucu alındıktan sonra sağ üst köşede bulunan HTML/PDF Biçiminde 
Göster butonu tıklanır. Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında muhafaza 
edilmelidir. 
TIR Karnesi kapsamında yapılan taşımacılık sayısı ise “karne sayısı” sütunundaki 
rakamların toplanması sonucunda bulunur. Yukarıdaki şekle göre sorgulanan tarih 
aralığında firma toplam 2665 adet (422+1+1230+1012=2265) TIR Karnesi 
kapsamında taşımacılık yapmıştır. 
 

4.3.3.4.2. NCTS KAPSAMINDA YAPILAN TAŞIMALARIN SORGULANMASI 

 
Başvuru sahibinin NCTS beyanname sayısı KDS’de yer alan “NCTS-Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Beyan Sayıları” sorgusu üzerinden yapılır.  
 

Genel Klasörler > Rapor Kataloğu (Konu Bazında) > Gümrük > Detaylı Beyan > 
OKS/YYS dosyası içerisinde “NCTS-Yetkilendirilmiş Yükümlü Beyan Sayıları” 
sorgusu seçilir. 
 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 112dcb54-2e81-4e46-8356-7b7a08823b62 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

http://kds.gtb.gov.tr/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts&m_folder=i7ACE9266590A41BEA32361C2EA3ECE5C
http://kds.gtb.gov.tr/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts&m_folder=i1376D3F7CE694AE2BD70566D2B762D27
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Tarih aralığı, vergi numarası ve gerekçe girilerek “raporu çalıştır” butonu tıklanır. 
 
 

Sorgu sonucu bu şekilde görünür. Toplam kayıt sayısı (555) alanındaki rakam 
dikkate alınır. Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında muhafaza edilmelidir. 
 

 

4.3.3.4.3. ÖZET BEYAN KAPSAMINDA YAPILAN TAŞIMALARIN SORGULANMASI 

 
Başvuru sahibinin toplam özet beyan sayısı KDS’de bulunan Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Beyan Sayısı (ÖZBY) hazır sorgusu üzerinden aşağıdaki şekilde 
sorgulanır. 
 

 
KDS’de bulunan Genel Klasörler > Rapor Kataloğu (Konu Bazında) > Gümrük > 
Detaylı Beyan > OKS / YYS dosyası içerisinde bulunan Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Beyan Sayısı (ÖZBY) hazır sorgusu tıklanır. 
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 Tarih aralığı, vergi numarası ve gerekçe girilerek, “Rapor Çalıştır” butonu tıklanır. 
 

 
 

Pencerenin sağ üst köşesinde bulunan “HTML” yazılı ok tıklanarak /PDF 
Biçiminde” göster seçilir. 

 

 Sorgu sonucu bu şekilde görünür. Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında 
muhafaza edilmelidir. 
 
 

4.3.4. İşlem Yapılacak Gümrük Müdürlüklerinin Belirlenmesi  
 
4.3.3. no.lu bölümde belirtilen koşulların tamamının karşılandığının tespit 
edilmesi halinde; başvuru sahibince izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem 
yapılması talep edilen her bir tesis için, yetki kapsamında işlem yapılacak gümrük 
müdürlüğü ile kontrol türü bildirim süresinin belirlenerek Ön İnceleme 
Değerlendirme Formunda bildirilmesi gerekir. 
 
İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin izinli alıcı 
yetkisi kapsamına alınmış olması durumunda bu tesisler için 99 uncu madde 
uyarınca belirlenmiş gümrük müdürlükleri izinli gönderici kapsamında yapılacak 
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işlemlerde de yetkili kılınır ve bu tesisler için ayrıca başka bir gümrük müdürlüğü 
yetkili kılınmaz. 
 
Yetki kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri belirlenirken yetki 
kapsamında işlem yapılması talep edilen tesislerin gümrük müdürlüğüne uzaklığı 
ile tesislerin ve gümrük müdürlüklerinin işlem hacminin göz önünde 
bulundurulması gerekir. Çıkış izninin verilmediği hallerde eşyanın muayenesinin 
belirlenen bu gümrük müdürlüklerinde görevli memurlarca yapılması 
gerekeceğinden tesise en yakın gümrük müdürlüğünün öncelikle tercih edilmesi 
gerekir. Tesislerin ve gümrük müdürlüklerinin işlem hacmi göz önünde 
bulundurulduğunda en yakın gümrük müdürlüğünün işlem yapılacak gümrük 
müdürlüğü olarak belirlenmesi mümkün olmuyorsa, tesise nispeten yakın olan 
başka bir gümrük müdürlüğü de belirlenebilir. 
Yetki kapsamında işlem yapılmak üzere belirlenen gümrük müdürlükleri 
başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bulunmak zorunda değildir. Tesise 
en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir Bölge Müdürlüğünün yetki alanında 
olması halinde, yetki kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri bu Bölge 
Müdürlüğü ile yazışma yapmak suretiyle belirlenecektir. 

 Örneğin şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı olduğu yer İstanbul olan bir 

firmanın hem İstanbul’da hem de Manisa ve Kayseri’de tesisleri varsa, 

başvuru dosyasını kabul eden İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün, Manisa ve 

Kayseri’deki tesisler için işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini 

belirlerken, Ege ve Orta Anadolu Gümrük Müdürlükleri ile yazışma yapması 

ve yetki kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini bu Bölge 

Müdürlüklerinin görüşünü alarak belirlemesi gerekir.  

İzin kapsamında işlem yapılması talep edilen her bir tesis için yalnızca bir adet 
gümrük müdürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili 
kılınabilir. 
 

4.3.5. Yetki Kapsamı Eşyayı Taşıyabilecek Diğer Taşıyıcılar  
 
İzinli gönderici yetkisi için başvuruda bulunan firmaların yetki kapsamı eşyayı 
diğer taşıyıcılar aracılığıyla taşıtmak istemesi halinde aşağıdaki inceleme ve 
kontrollerin yapılması gerekir. 
 
İnceleme ve kontrollerin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlüğünce uygun 
bulunan taşıyıcıların bilgileri Yetkilendirilmiş Yükümlü Kayıt Programına girilir.  
 
Başvuru sahibinin bu yönde bir talebinin bulunmadığı durumlarda bu kontrolün 
yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

4.3.5.1 TAŞIYICIYA İLİŞKİN ADLİ SİCİL BELGELERİNİN VEYA BEYAN FORMUNUN KONTROLÜ 
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Taşıyıcıya ilişkin adli sicil belgelerinin veya beyan formlarının kontrolü 3.4.2 ve 
3.4.3 no.lu bölümlerde anlatıldığı şekilde ve sadece taşıyıcılar için yapılacaktır. 

4.3.5.2 HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İNCELENMESİ 

 
İzinli gönderici yetkisi başvurusu sahibinin izin kapsamı eşyayı taşıtmak istediği 
diğer taşıyıcılar ile aralarında uzun dönemli bir sözleşme olup olmadığı 
incelenecektir. Bu incelemede sözleşme süresinin en az bir yıl olması 
beklenmektedir.  
 
Sözleşmede ayrıca başvuru sahibi firmanın diğer taşıyıcı firmanın uygun güvenlik 
tedbirlerini aldığını kontrol etmesine yönelik hükmün bulunup bulunmadığına 
bakılır.  
 
Bu şartları taşımayan sözleşmelerin ibraz edilmiş olması halinde eşyayı taşıması 
talep edilen firmanın uygun görülmemesi gerekir. 

4.3.5.3 CEZA KOŞULLARI İLE GÜMRÜK BORCU BULUNMAMASI KOŞULUNUN İNCELENMESİ  

 
Yetki kapsamında taşıma yapacak diğer taşıyıcının 5 inci maddenin birinci 
fıkrasının (a), (b), (ç), (e), (g), (ğ), (h), (ı)  ve (i) bentlerinde belirtilen koşulları 
sağlayıp sağlamadığı incelenir. 

4.3.6. İnceleme Sonuçlarının Genel Müdürlüğe Bildirilmesi  
 
İzinli gönderici yetkisinin talep edildiği başvurularda Ön İnceleme Değerlendirme 
Formu’nun IV no.lu Bölümünün aşağıdaki kısmı doldurulmalıdır. 
 
 

Ç. İzinli Gönderici Yetkisi 

1. Madde 76/1/a 

Netice: 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış …/…/… tarih ve ….. sayılı uluslararası taşımacı yetki 

belgesinin incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 76’ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

2. Madde 76/1/b 

Netice: 

Başvuru sahibinin Ortak transit yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Kapsamlı 

teminat/teminattan vazgeçme iznine sahip olduğu ve dolayısıyla 76’ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan 

koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

3. Madde 76/1/c 

Netice: 

…/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan transit beyanı ile özet beyan miktarı sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 

76’ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   
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4. Başvuru sahibi tarafından yetki kapsamında işlem yapılmak istenilen tesisler ile bu tesislerin, izinli gönderici yetkisi 

kapsamına alınmalarının uygun bulunması halinde, bağlı olarak çalışmaları bölge müdürlüğümüzce uygun bulunan gümrük 

müdürlükleri ve eşyanın kontrol türü bildirimi için uygun görülen süre: 

Sıra 

No: 

Tesis Adı: Tesis Adresi: Belirlenen Gümrük Müdürlüğü: 

1.    

2.    

3.    

…    

5. Madde 80/1/c Yetki Kapsamı Taşıma Yaptırılacak Diğer Taşıyıcılar 

5.1 En az bir yıldır taşıma hizmeti alıyor olma 

Netice: 

Başvuru sahibi tarafından 80 inci madde uyarınca ibraz edilen sözleşme örneğinin incelenmesi neticesinde 80 inci maddenin 

birinci fıkrasının (c) bendinin birinci alt bendinde sayılan koşulun karşılandığı tespit edilmiştir. ☐ 

5.2 Uygun güvenlik tedbirleri alınıyor olduğunun kontrolü 

Netice: 

Başvuru sahibi tarafından 80 inci madde uyarınca ibraz edilen sözleşme örneğinin/örneklerinin incelenmesi neticesinde 80 

inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci alt bendinde sayılan koşulun karşılandığı tespit edilmiştir. ☐ 

5.3 Güvenilirlik Koşulu 

1. Madde 5/1/a 

1.1 Taşımacı firmanın %10’dan fazla paya sahip gerçek kişi sermayedarları (A.Ş.)/ortakları (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

1.2 Taşımacı firmanın yönetim kurulu üyeleri (A.Ş.)/şirket müdürleri (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

1.3 Taşımacı firmanın dış ticaret/gümrük işlemlerinde imza yetkisine haiz çalışanları 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

Netice: 

1.1, 1.2 ve 1.3’de sayılan kişiler adına ibraz edilen adli sicil belgelerinin incelenmesi neticesinde taşımacı firmanın 5’inci 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

2. Madde 5/1/b  

2.1 Taşımacı firmanın sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu %10’dan fazla paya sahip gerçek kişi 

sermayedarları (A.Ş.)/ortakları (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

2.2 Taşımacı firmanın sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu yönetim kurulu üyeleri (A.Ş.)/şirket 

müdürleri (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

2.3 Taşımacı firmanın sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu dış ticaret/gümrük işlemlerinde imza 

yetkisine haiz çalışanları 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

Netice: 

2.1, 2.2 ve 2.3’de sayılan kişiler adına ibraz edilen Ek-3/B’de yer alan örneğe uygun düzenlenen beyan formlarının 

incelenmesi neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit 

edilmiştir. ☐   

3. Madde 5/1/ç 
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Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

4. Madde 5/1/e 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

5. Madde 5/1/g 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

6. Madde 5/1/ğ 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

7. Madde 5/1/h 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

8. Madde 5/1/ı 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan koşulu karşıladığı 

tespit edilmiştir. ☐   

9. Madde 5/1/i 

Netice: 

…/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan vergi ve ceza borcu sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin 

birinci fıkrasının (i) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

 
 Formun yukarıdaki kısmının 1-2-3 numaralı alanları uyarınca yapılan inceleme 

veya sorgulama neticesinde ilgili koşulların karşılandığının tespit edilmesi 
halinde, bu maddelerdeki kutucuklar işaretlenerek 4 numaralı alandaki başvuru 
sahibinin izin kapsamında işlem yapmak istediği tesisler ile adresi belirtilerek, 
bu tesisler için belirlenen gümrük müdürlükleri ile kontrol türü bildirim süresi 
yazılmalıdır. 
 

 Formun yukarıdaki kısmının 1-2-3 numaralı alanlarında özetlenen koşullardan 
herhangi birinin karşılanmadığının anlaşılması halinde ise, karşılanmayan 
koşula ilişkin kutucuk/kutucuklar ile 4 numaralı alan boş bırakılacaktır. 
 

 İzinli gönderici yetkisi başvurusu sahibinin izin kapsamı eşyayı kendisi dışında 
diğer taşıyıcılarla da taşıtmak istemesi halinde 4.3.5 maddesi uyarınca bulunan 
kontrol sonuçları diğer taşıyıcı firmanın ismi de belirtilmek suretiyle 5 
numaralı alana işlenir. Birden fazla sayıda diğer taşıyıcı olması halinde formdaki 
satırlar çoğaltılarak kullanılabilir. 
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4.4. BASİTLEŞTİRİLMİŞ İŞLEM KAPSAMINDA A.TR DÜZENLEME VE 
VİZE ETME İZNİ  

 

4.4.1. Başvurunun Kayda Alınması  
 
Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Düzenleme ve Vize Etme İzni başvurusu 
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sırasında veya bu sertifika temin 
edildikten sonra yapılabilir. 
 
Mevcut bir onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında bu izinden hâlihazırda 
yararlanılıyor olsa bile, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında bu 
izinden faydalanılabilmek için ya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu 
ile birlikte ya da bu sertifika temin edildikten sonra yeniden başvuruda 
bulunulması gerekir.  
 
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sırasında yapılan izin talepleri 
sertifika başvurusu kapsamında kayda alınır. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 
temin edildikten sonra yapılan izin talepleri ise “Sertifika kapsamı izin ve 
yetkilerde değişiklik” kapsamında kayda alınır. 

4.4.2. Başvuru Formlarının İncelenmesi  
 

 Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Düzenleme ve Vize Etme İzni 
başvurusu için Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Formu (Ek-
1/A) ile Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru Formu(Ek-1/C)’nin birinci 
(ATR Düzenleme İzni) ve dördüncü bölümünün (Beyan) doldurulmuş 
olması gerekir. 
 

 Söz konusu formlar eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır. 
 

 İmza sirkülerine uygun olarak şirket imza yetkilisi/yetkililerince 
imzalanmamış ve şirket kaşesi ile onaylanmamış başvuru formları geçersiz 
olup her iki formun da imzalı ve kaşeli olması gerekir. 

 
A.TR Düzenleme ve Vize Etme İzni başvurusu yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 
başvurusu sırasında veya bu sertifika temin edildikten sonra yapılabileceğinden 
başvurularda kullanılacak formların doldurulacağı alanlar da değişecektir. 
 

 Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sırasında yapılan A.TR 
Düzenleme ve Vize Etme İzni taleplerinde Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası Başvuru Formunda 6 no.lu “Onaylanmış İhracatçı Yetkisi 
Kapsamında Talep Edilen Uygulamalar” alanında “A.TR Düzenleme Yetkisi” 
de işaretlenmiş ve Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru Formu(Ek-1/C)’nin 
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birinci (ATR Düzenleme İzni) ve dördüncü bölümü (Beyan) tamamen 
doldurulmuş olmalıdır. 
 

 Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası temin edildikten sonra yapılacak A.TR 
Düzenleme ve Vize Etme İzni taleplerinde ise Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası Başvuru Formunda başvuru türü olarak “sertifikada değişiklik” 
seçeneğinin işaretlenip, 4 no.lu bölümde yer alan yetkilendirilmiş yükümlü 
sertifikasına ilişkin bilgilerin doldurulması, 8.2 no.lu bölümde yer alan 
“Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamı İzin/Yetkilerde Değişiklik” 
seçeneğinin işaretlenmesi ve 6 no.lu “Onaylanmış İhracatçı Yetkisi 
Kapsamında Talep Edilen Uygulamalar” alanında “A.TR Düzenleme Yetkisi” 
kutucuğunun işaretlenmesi gerekir. Ayrıca Onaylanmış İhracatçı Yetkisi 
Başvuru Formu(Ek-1/C)’nin birinci ve dördüncü bölümü (Beyan) tamamen 
doldurulmuş olmalıdır. 

 

4.4.3. İzne İlişkin Ek Koşulların İncelenmesi  
 

4.4.3.1 YETKILENDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN SORGULANMASI 

 Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Düzenleme ve Vize Etme İzni 
başvurusunun yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusuyla birlikte 
yapılması halinde ise bu izne ilişkin ek koşullar incelenmeden önce 
sertifikaya ilişkin ön incelemenin tamamlanması gerekir ve bu incelemenin 
uygun bulunması halinde A.TR Düzenleme ve Vize Etme İzninin ön 
incelemesine geçilir. 

 Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Düzenleme ve Vize Etme İzni 
başvurusunun yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusundan ayrı 
yapılması halinde ise, izne ilişkin koşullar incelenirken öncelikle 
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olunup olunmadığına 
bakılmalıdır. Bu sertifikaya sahip olmayan kişilerin Basitleştirilmiş İşlem 
Kapsamında A.TR Düzenleme ve Vize Etme İzni başvuruları doğrudan 
reddedilir. 

 

4.4.3.2 A.TR DOLAŞIM BELGELI İŞLEMLERIN SORGULANMASI 

 
Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Düzenleme ve Vize Etme İzninin 
alınabilmesi için, başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda 
alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde en az 50 adet A.TR 
Dolaşım Belgesi düzenlenerek vize işlemlerini tamamlamış olması gerekir. 
 
Yıllık 50 adet A.TR Dolaşım Belgesinin düzenlenip düzenlenmediğinin tespiti ise 
Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru Formu üzerinden yapılır.  

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 112dcb54-2e81-4e46-8356-7b7a08823b62 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.



HİZMETE ÖZEL       

                                                HİZMETE ÖZEL  105 

4.4.4. İnceleme Sonuçlarının Genel Müdürlüğe Bildirilmesi  
 
Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Düzenleme ve Vize Etme İzninin talep 
edildiği başvurularda gerekli miktarda A.TR Dolaşım belgesinin düzenlendiğinin 
anlaşılması halinde, Ön İnceleme Değerlendirme Formu’nun IV no.lu Bölümünün 
aşağıdaki bölümü doldurularak yanındaki kutucuk işaretlenmelidir. 
 

A. Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni 

1. Madde 45 

Netice: 

Başvuru sahibinin…/…/…-…/.../… dönemi içerisinde … adet A.TR Dolaşım Belgesi düzenlendiğine ilişkin 

beyanına göre 45’inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulun karşılandığı kabul edilmiştir. ☐   

 

4.4.5. Yetki Numarasının Verilmesi  
 

A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme yetkisi başvurusunun 
Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifikası başvurusu ile birlikte yapılması halinde Genel 
Müdürlükçe yapılacak bildirimi müteakip veya halihazırda yetkilendirilmiş 
yükümlü sertifikasına sahip kişilerce yapılan A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve 
Vize Etme yetkisi başvurularında Bölge Müdürlüğünün incelemesini müteakip 
uygun görülmesi halinde, bu yetkiye ilişkin Ek-13/A ya uygun bir yetki numarası 
verilir. 
Verilen yetki numaralarında mükerrer numaralandırmanın önüne geçilmesini 
teminen daha önce Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmaların Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Sertifikası almaları halinde aynı yetki numarasının kullandırılması, daha 
önce Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi olmayıp Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Statüsü kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme yetkisi verilen 
firmalara yetki numarası verilirken ise yetki sıra numaralarının birbirini takip 
etmesi gerekmektedir.  
 

4.5. EŞYANIN KIYMETİNE BAKILMAKSIZIN FATURA BEYANI VEYA 
EUR.MED FATURA BEYANI DÜZENLEME İZNİ  

 

4.5.1. Başvurunun Kayda Alınması  
 
Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı 
Düzenleme İzni başvurusu yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu 
sırasında veya bu sertifika temin edildikten sonra yapılabilir. 
 
Mevcut bir onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında bu izinden hâlihazırda 
yararlanılıyor olsa bile, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında bu 
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izinden faydalanılabilmek için ya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu 
ile birlikte ya da bu sertifika temin edildikten sonra yeniden başvuruda 
bulunulması gerekir.  
 
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sırasında yapılan izin talepleri 
sertifika başvurusu kapsamında kayda alınır. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 
temin edildikten sonra yapılan izin talepleri ise “Sertifika kapsamı izin ve 
yetkilerde değişiklik” kapsamında kayda alınır. 

4.5.2. Başvuru Formlarının İncelenmesi  
 

 Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Düzenleme ve Vize Etme İzni 
başvurusu için Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Formu (Ek-
1/A) ile Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru Formu(Ek-1/C)’nin ikinci 
(Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenleme İzni) ve dördüncü 
bölümünün (Beyan) doldurulmuş olması gerekir. 
 

 Söz konusu formlar eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır. 
 

 İmza sirkülerine uygun olarak şirket imza yetkilisi/yetkililerince 
imzalanmamış ve şirket kaşesi ile onaylanmamış başvuru formları geçersiz 
olup her iki formun da imzalı ve kaşeli olması gerekir. 

 
Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenleme İzni başvurusu 
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sırasında veya bu sertifika temin 
edildikten sonra yapılabileceğinden başvurularda kullanılacak formların 
doldurulacağı alanlar da değişecektir. 
 

 Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sırasında yapılan Fatura 
Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenleme İzni taleplerinde 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Formunda 6 no.lu 
“Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında Talep Edilen Uygulamalar” 
alanında “Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenleme Yetkisi” 
de işaretlenmiş ve Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru Formu(Ek-1/C)’nin 
ikinci ve dördüncü bölümü (Beyan) tamamen doldurulmuş olmalıdır. 
 

 Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası temin edildikten sonra yapılacak 
Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenleme İzni taleplerinde ise 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Formunda başvuru türü 
olarak “sertifikada değişiklik” seçeneğinin işaretlenip, 4 no.lu bölümde yer 
alan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin bilgilerin doldurulması, 
8.2 no.lu bölümde yer alan “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamı 
İzin/Yetkilerde Değişiklik” seçeneğinin işaretlenmesi ve 6 no.lu 
“Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında Talep Edilen Uygulamalar” 
alanında “Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenleme Yetkisi” 
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kutucuğunun işaretlenmesi gerekir. Ayrıca Onaylanmış İhracatçı Yetkisi 
Başvuru Formu(Ek-1/C)’nin ikinci ve dördüncü bölümü (Beyan) tamamen 
doldurulmuş olmalıdır. 

 

4.5.3. İzne İlişkin Ek Koşulların İncelenmesi  
 

4.5.3.1 YETKILENDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN SORGULANMASI 

 Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura 
Beyanı Düzenleme İzni başvurusunun yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 
başvurusuyla birlikte yapılması halinde ise bu izne ilişkin ek koşullar 
incelenmeden önce sertifikaya ilişkin ön incelemenin tamamlanması gerekir 
ve bu incelemenin uygun bulunması halinde Fatura Beyanı veya EUR.MED 
Fatura Beyanı Düzenleme İzninin ön incelemesine geçilir. 
 

 Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura 
Beyanı Düzenleme İzni başvurusunun yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 
başvurusundan ayrı yapılması halinde ise, izne ilişkin koşullar incelenirken 
öncelikle yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olunup olunmadığına 
bakılmalıdır. Bu sertifikaya sahip olmayan kişilerin Eşyanın Kıymetine 
Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenleme İzni 
başvuruları doğrudan reddedilir. 
 

4.5.3.2 EUR.1/ EUR.MED DOLAŞIM BELGELI İŞLEMLERIN SORGULANMASI 

 
Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı 
Düzenleme İzninin alınabilmesi için, başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya 
başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aynı 
eşyanın en az 50 adet EUR.1 veya EUR.MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesini 
gerektiren ihracat işleminin  yapmış olması gerekir. 50 adet işlemin tespitinde 
beyanname sayıları değil, ilgili dönemde düzenlenmiş EUR.1 veya EUR.MED 
Dolaşım Belgelerinin sayısı esas alınır. 
 
Bu durumda, onaylanmış ihracatçı olarak serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke 
veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım 
ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan 
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli 
ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın eşya ve ülke/ülke grubu bazında fatura 
beyanı veya EUR.MED fatura beyanı  düzenleyebilme izni verilebilir. 
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Yıllık 50 adet EUR.1 veya EUR.MED Dolaşım Belgesinin düzenlenip 
düzenlenmediğinin tespiti ise Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru Formu 
üzerinden yapılır.  
 

4.5.4. İnceleme Sonuçlarının Genel Müdürlüğe Bildirilmesi  
 
Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı 
Düzenleme İzninin talep edildiği başvurularda gerekli miktarda EUR.1 veya 
EUR.MED Dolaşım Belgesinin düzenlendiğinin anlaşılması halinde, Ön İnceleme 
Değerlendirme Formu’nun IV no.lu Bölümünün aşağıdaki bölümü doldurularak 
yanındaki kutucuk işaretlenmelidir. 
 
B. Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı  Düzenlenme 

İzni 

1. Madde 52 

Netice: 

Başvuru sahibinin…/…/…-…/.../… dönemi içerisinde … adet EUR.1 ve/veya EUR.MED Dolaşım 

Belgesi düzenlendiğine ilişkin beyanına göre 52’nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulun 

karşılandığı kabul edilmiştir. ☐   

 

4.6. İZİNLİ ALICI YETKİSİ  

4.6.1. Başvurunun Kayda Alınması  
 
İzinli alıcı yetkisi başvurusu yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu 
sırasında veya bu sertifika temin edildikten sonra yapılabilir. 
 
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sırasında yapılan izinli alıcı yetkisi 
talepleri sertifika başvurusu kapsamında kayda alınır. Yetkilendirilmiş yükümlü 
sertifikası temin edildikten sonra yapılan izinli alıcı yetkisi talepleri ise “Sertifika 
kapsamı izin ve yetkilerde değişiklik” kapsamında kayda alınır. 

4.6.2. Başvuru Formlarının İncelenmesi  
 

 İzinli alıcı yetkisi başvurusu için Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası 
Başvuru Formu (Ek-1/A) ile İzinli Alıcı Yetkisi Başvuru Formu (Ek-1/E)’nin 
doldurulmuş olması gerekir. 
 

 Söz konusu formlar eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır. 
 

 İmza sirkülerine uygun olarak şirket imza yetkilisi/yetkililerince 
imzalanmamış ve şirket kaşesi ile onaylanmamış başvuru formları geçersiz 
olup her iki formun da imzalı ve kaşeli olması gerekir. 
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İzinli alıcı yetkisi başvurusu yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu 
sırasında veya bu sertifika temin edildikten sonra yapılabileceğinden başvurularda 
kullanılacak formların doldurulacağı alanlar da değişecektir. 
 

 Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sırasında yapılan izinli alıcı 
yetkisi taleplerinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Formunda 
7 no.lu “Talep Edilen Diğer Uygulamalar” alanında izinli alıcı yetkisi de 
işaretlenmiş ve İzinli Alıcı Yetkisi Başvuru Formu (Ek-1/E) tamamen 
doldurulmuş olmalıdır. 
 

 Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası temin edildikten sonra yapılacak izinli 
alıcı yetkisi taleplerinde ise Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru 
Formunda başvuru türü olarak “sertifikada değişiklik” seçeneğinin 
işaretlenip, 4 no.lu bölümde yer alan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına 
ilişkin bilgilerin doldurulması, 8.2 no.lu bölümde yer alan “Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Sertifikası Kapsamı İzin/Yetkilerde Değişiklik” seçeneğinin 
işaretlenmesi ve 7 no.lu “Talep Edilen Diğer Uygulamalar” alanında izinli 
alıcı yetkisinin işaretlenmiş olması gerekir. Ayrıca İzinli Alıcı Yetkisi 
Başvuru Formu (Ek-1/E) tamamen doldurulmuş olmalıdır. 
 
 
 

4.6.3. İzne İlişkin Ek Koşulların İncelenmesi  
 

İzinli alıcı yetkisinin alınabilmesi için yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı 
yetki belgesine sahip olunması ve başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya 
başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde toplam en 
az 300’ü transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) olmak üzere toplam 500 transit 
beyanı ve özet beyan kapsamında işlem kapsamında eşya transit edilmiş olması 
veya özet beyan kapsamında işlem yapılmış olması gerekir.  
 

4.6.3.1 YETKILENDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN SORGULANMASI 

 İzinli alıcı yetkisi başvurusunun yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 
başvurusuyla birlikte yapılması halinde, izinli alıcı yetkisine ilişkin ek 
koşullar incelenmeden önce sertifikaya ilişkin ön incelemenin 
tamamlanması gerekir ve bu incelemenin uygun bulunması halinde izinli 
alıcı yetkisi başvurusunun ön incelemesine geçilir. 
 

 İzinli alıcı yetkisi başvurusunun yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 
başvurusundan ayrı yapılması halinde ise, yetkiye ilişkin koşullar 
incelenirken öncelikle yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olunup 
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olunmadığına bakılmalıdır. Bu sertifikaya sahip olmayan kişilerin izinli alıcı 
yetkisi başvuruları doğrudan reddedilir. 
 

4.6.3.2 ULUSLARARASI TAŞIMACI YETKI BELGESININ SORGULANMASI 

 
İzinli alıcı yetkisi başvurularında İzinli Alıcı Yetkisi Başvuru Formuna Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış bir uluslararası taşımacı yetki 
belgesinin örneğinin de eklenmiş olması ve bu formun ibraz edildiğine dair 
Formun 2 no.lu kısmında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması gerekir. 
 
GİK Yönetmeliği’nin 96/1/a maddesinde yer alan koşulun karşılanabilmesi için 8 
Ocak 2018 tarihinden itibaren aşağıda türleri belirtilen uluslararası taşımacı yetki 
belgelerinden birinin mevcut olması gerekir. Aşağıda sayılan belge türleri dışında 
ibraz edilen taşımacı belgeleri kabul edilmez ve izinli alıcı yetkisi başvurusu 
reddedilir. 
 

C türü yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya taşımacılığı veya 

hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.  

 C2 yetki belgesi: Ticari amaçla yapacaklara verilir. 

 C3 yetki belgesi: Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir. 

G türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya veya kargo taşımacılığı alanında 

acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.  

 G2 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya acenteliği yapacaklara 

verilir. 

 G3 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası kargo acenteliği yapacaklara 

verilir. 

 H türü yetki belgesi: Ticari amaçla yurtiçi ve uluslararası eşya taşımacılığı 

alanında komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.  

 H2 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara verilir. 

L türü yetki belgesi: Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve 

tüzel kişilere verilir.  

 L2 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara verilir. 

 M türü yetki belgesi: Ticari amaçla tarifeli olarak kargo işletmeciliği 

yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.  

M2 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara verilir. 

R türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında taşıma işleri 

organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.  

 R2 yetki belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası yapacaklara verilir. 
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4.6.3.3 TRANSIT PERFORMANSININ SORGULANMASI 

 
İzinli alıcı yetkisine sahip olabilmek için başvuru yılından bir önceki takvim yılı 
veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde; 

 En az 300’ü transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) olmak üzere toplam 
500 transit beyanı ve özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak. 

 En az 500 transit beyannamesi (TIR Karnesi dahil) kapsmında işlem yapmış 
olmak. 

 
Koşullarından herhangi birinin sağlanması gerekmektedir. 
 
Performans koşulunun sorgulanmasında yalnızca Kanunun 84 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasının (b) ile (c) bentleri kapsamında taşınan eşya için düzenlenmiş olan 
transit beyanları ile Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi 
kapsamında taşınan ve hareket veya varış gümrük müdürlüğünün deniz veya hava 
limanı gümrüğü, kara sınır kapısı veya RO-RO limanı gümrüğü olan eşya için 
düzenlenmiş olan transit beyanları dikkate alınır. 
 
Başvuru sahibinin gerçekleştirdiği transit işleminin sorgulanması ise KDS 
üzerinden transit beyannamesi, TIR karnesi ve özet beyan olmak üzere ayrı ayrı 
yapılır. Transit beyannamesi kapsamı taşımacılık sayısı ile TIR Karnesi 
kapsamında yapılan taşımacılık sayısı toplanarak, toplam taşımacılık 
performansına ulaşılır. Bulunan bu toplam transit beyanı sayısının en az 300 
olması koşuluyla toplam transit beyanı ve özet beyan sayısının en az 500 olması 
yeterlidir. 
 
Sorgulanacak dönem için başvuru yılından bir önceki takvim yılının veya 
başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yılın seçilmesi 
mümkündür.  
 
Toplanacak TIR Karnesi kapsamı taşımacılık sayısı, transit beyannamesi kapsamı 
taşımacılık sayısı ile özet beyan kapsamı taşımacılık sayısının aynı döneme ilişkin 
olmasına dikkat edilmesi gerekir. 
 
Örneğin 20 Haziran 2014 tarihinde başvuru yapan bir firmanın transit 
performansı sorgulanırken; 1 Ocak 2013- 31 Aralık 2013 döneminde veya 1 
Haziran 2013- 1 Haziran 2014 döneminde gerçekleştirdiği taşımalara bakılabilir. 
Bu iki dönemden herhangi birinde (TIR Karnesi+Transit Beyannamesi) toplamının 
en az 300 olması koşuluyla (TIR Karnesi+Transit Beyannamesi+Özet Beyan] 
toplamının en az 500 olması halinde, bu koşul sağlanmış olacaktır. 
 
Bu koşulun incelenmesinde aşağıdaki sorguların yapılması gerekir: 
 
1) TIR Karnelerinin KDS üzerinden sorgulanması (Bknz. 4.3.3.4.1) 
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2) KDS üzerinden NCTS transit beyanlarının sorgulanması (Bknz. 4.3.3.4.2) 
3) Özet beyanların KDS üzerinden sorgulanması (Bknz. 4.3.3.4.3) 
 

4.6.4. İşlem Yapılacak Gümrük Müdürlükleri ile Kontrol Türü 
Bildirim Süresinin Belirlenmesi  
 
4.3.3. no.lu bölümde belirtilen koşulların tamamının karşılandığının tespit 
edilmesi halinde; başvuru sahibince izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılması 
talep edilen her bir tesis için, yetki kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlüğü 
ile kontrol türü bildirim süresinin belirlenerek Ön İnceleme Değerlendirme 
Formunda bildirilmesi gerekir. 
 
İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin izinli gönderici 
yetkisi kapsamına alınmış olması durumunda bu tesisler için 79 uncu madde 
uyarınca belirlenmiş gümrük müdürlükleri izinli alıcı yetkisi kapsamında 
yapılacak işlemlerde de yetkili kılınır ve bu tesisler için ayrıca başka bir gümrük 
müdürlüğü yetkili kılınmaz. 
 
Yetki kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri belirlenirken yetki 
kapsamında işlem yapılması talep edilen tesislerin gümrük müdürlüğüne uzaklığı 
ile tesislerin ve gümrük müdürlüklerinin işlem hacminin göz önünde 
bulundurulması gerekir. Çıkış izninin verilmediği hallerde eşyanın muayenesinin 
belirlenen bu gümrük müdürlüklerinde görevli memurlarca yapılması 
gerekeceğinden tesise en yakın gümrük müdürlüğünün öncelikle tercih edilmesi 
gerekir. Tesislerin ve gümrük müdürlüklerinin işlem hacmi göz önünde 
bulundurulduğunda en yakın gümrük müdürlüğünün işlem yapılacak gümrük 
müdürlüğü olarak belirlenmesi mümkün olmuyorsa, tesise nispeten yakın olan 
başka bir gümrük müdürlüğü de belirlenebilir. 
 
Yetki kapsamında işlem yapılmak üzere belirlenen gümrük müdürlükleri 
başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bulunmak zorunda değildir. Tesise 
en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir Bölge Müdürlüğünün yetki alanında 
olması halinde, yetki kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri bu Bölge 
Müdürlüğü ile yazışma yapmak suretiyle belirlenecektir. 

 Örneğin şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı olduğu yer İstanbul olan bir 

firmanın hem İstanbul’da hem de Manisa ve Kayseri’de tesisleri varsa, 

başvuru dosyasını kabul eden İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün, Manisa ve 

Kayseri’deki tesisler için işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini 

belirlerken, Ege ve Orta Anadolu Gümrük Müdürlükleri ile yazışma yapması 

ve yetki kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini bu Bölge 

Müdürlüklerinin görüşünü alarak belirlemesi gerekir.  
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İzin kapsamında işlem yapılması talep edilen her bir tesis için yalnızca bir adet 
gümrük müdürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili 
kılınabilir. 
 
Kontrol türü bildirim süresinin ise iki saati geçmeyecek şekilde firmanın risk 
durumu ve eşya çeşitliliği göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekir. Her 
tesis için farklı süre belirlenmesi söz konusu olmayıp, başvuru sahibi firma için 
belirlenen kontrol türü bildirim süresi, firmanın tüm tesislerinden 
gerçekleştirilecek yetki kapsamı işlemlerinde geçerli olacaktır.  
 

4.6.5. Yetki Kapsamı Eşyayı Taşıyabilecek Diğer Taşıyıcılar  
 
İzinli alıcı yetkisi için başvuruda bulunan firmaların yetki kapsamı eşyayı diğer 
taşıyıcılar aracılığıyla taşıtmak istemesi halinde aşağıdaki inceleme ve kontrollerin 
yapılması gerekir. 
 
İnceleme ve kontrollerin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlüğünce uygun 
bulunan taşıyıcıların bilgileri Yetkilendirilmiş Yükümlü Kayıt Programına girilir.  
 
Başvuru sahibinin bu yönde bir talebinin bulunmadığı durumlarda bu kontrolün 
yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

4.6.5.1 TAŞIYICIYA İLİŞKİN ADLİ SİCİL BELGELERİNİN VEYA BEYAN FORMUNUN KONTROLÜ 

 

Taşıyıcıya ilişkin adli sicil belgelerinin veya beyan formlarının kontrolü 3.4.2 ve 
3.4.3 no.lu bölümlerde anlatıldığı şekilde ve sadece taşıyıcılar için yapılacaktır. 

4.6.5.2 HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İNCELENMESİ 

 
İzinli alıcı yetkisi başvurusu sahibinin izin kapsamı eşyayı taşıtmak istediği diğer 
taşıyıcılar ile aralarında uzun dönemli bir sözleşme olup olmadığı incelenecektir. 
Bu incelemede sözleşme süresinin en az bir yıl olması beklenmektedir.  
Sözleşmede ayrıca başvuru sahibi firmanın diğer taşıyıcı firmanın uygun güvenlik 
tedbirlerini aldığını kontrol etmesine yönelik hükmün bulunup bulunmadığına 
bakılır.  
Bu şartları taşımayan sözleşmelerin ibraz edilmiş olması halinde eşyayı taşıması 
talep edilen firmanın uygun görülmemesi gerekir. 

4.6.5.3 CEZA KOŞULLARI İLE GÜMRÜK BORCU BULUNMAMASI KOŞULUNUN İNCELENMESİ  

 
Yetki kapsamında taşıma yapacak diğer taşıyıcının 5 inci maddenin birinci 
fıkrasının (a), (b), (ç), (e), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen koşulları 
sağlayıp sağlamadığı incelenir. 
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4.6.6. İnceleme Sonuçlarının Genel Müdürlüğe Bildirilmesi  
 
İzinli alıcı yetkisinin talep edildiği başvurularda Ön İnceleme Değerlendirme 
Formu’nun IV no.lu Bölümünün aşağıdaki kısmı doldurulmalıdır.  
 
 

D. İzinli Alıcı Yetkisi 

1. Madde 96/1/a 

Netice: 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış …/…/… tarih ve ….. sayılı uluslararası taşımacı yetki 

belgesinin incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 96’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

2. Madde 96/1/b 

 Netice: 

…/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan transit beyanı ile özet beyan miktarı sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 

96’ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

3. Başvuru sahibi tarafından yetki kapsamında işlem yapılmak istenilen tesisler ile bu tesislerin, izinli alıcı yetkisi kapsamına 

alınmalarının uygun bulunması halinde, bağlı olarak çalışmaları bölge müdürlüğümüzce uygun bulunan gümrük 

müdürlükleri ve eşyanın kontrol türü bildirimi için uygun görülen süre: 

Sıra 

No: 

Tesis Adı: Tesis Adresi: Belirlenen Gümrük 

Müdürlüğü 

Kontrol Türü 

Bildirim Süresi 

1.     

2.     

3.     

…     

4. Madde 101/1/c Yetki Kapsamı Taşıma Yaptırılacak Diğer Taşıyıcılar 

4.1 En az bir yıldır taşıma hizmeti alıyor olma 

Netice: 

Başvuru sahibi tarafından 101’inci madde uyarınca ibraz edilen sözleşme örneğinin/örneklerinin incelenmesi neticesinde 

101’inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin birinci alt bendinde sayılan koşulun karşılandığı tespit edilmiştir. ☐ 

4.2 Uygun güvenlik tedbirleri alınıyor olduğunun kontrolü 

Netice: 

Başvuru sahibi tarafından 101’inci madde uyarınca ibraz edilen sözleşme örneğinin/örneklerinin incelenmesi neticesinde 

101’inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci alt bendinde sayılan koşulun karşılandığı tespit edilmiştir. ☐ 

4.3 Güvenilirlik Koşulu 

1. Madde 5/1/a 

1.1 Taşımacı firmanın %10’dan fazla paya sahip gerçek kişi sermayedarları (A.Ş.)/ortakları (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

1.2 Taşımacı firmanın yönetim kurulu üyeleri (A.Ş.)/şirket müdürleri (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

1.3 Taşımacı firmanın dış ticaret/gümrük işlemlerinde imza yetkisine haiz çalışanları 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

Netice: 

1.1, 1.2 ve 1.3’de sayılan kişiler adına ibraz edilen adli sicil belgelerinin incelenmesi neticesinde taşımacı firmanın 5’inci 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

2. Madde 5/1/b  

2.1 Taşımacı firmanın sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu %10’dan fazla paya sahip gerçek kişi 

sermayedarları (A.Ş.)/ortakları (Ltd. Şti.) 
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 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

2.2 Taşımacı firmanın sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu yönetim kurulu üyeleri (A.Ş.)/şirket 

müdürleri (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

2.3 Taşımacı firmanın sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu dış ticaret/gümrük işlemlerinde imza 

yetkisine haiz çalışanları 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

Netice: 

2.1, 2.2 ve 2.3’de sayılan kişiler adına ibraz edilen Ek-3/B’de yer alan örneğe uygun düzenlenen beyan formlarının 

incelenmesi neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit 

edilmiştir. ☐   

3. Madde 5/1/ç 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

4. Madde 5/1/e 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

5. Madde 5/1/g 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

6. Madde 5/1/ğ 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

7. Madde 5/1/h 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

8. Madde 5/1/ı 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan koşulu karşıladığı 

tespit edilmiştir. ☐   

9. Madde 5/1/i 

Netice: 

…/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan vergi ve ceza borcu sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin 

birinci fıkrasının (i) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

 
 Formun yukarıdaki kısmının 1-2-3 numaralı alanları uyarınca yapılan 

inceleme veya sorgulama neticesinde ilgili koşulların karşılandığının tespit 
edilmesi halinde, bu maddelerdeki kutucuklar işaretlenerek 4 numaralı 
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alandaki başvuru sahibinin izin kapsamında işlem yapmak istediği tesisler 
ile adresi belirtilerek, bu tesisler için belirlenen gümrük müdürlükleri ile 
kontrol türü bildirim süresi yazılmalıdır. 
 

 Formun yukarıdaki kısmının 1-2-3 numaralı alanlarında özetlenen 
koşullardan herhangi birinin karşılanmadığının anlaşılması halinde ise, 
karşılanmayan koşula ilişkin kutucuk/kutucuklar ile 4 numaralı alan boş 
bırakılacaktır. 
 

 İzinli alıcı yetkisi başvurusu sahibinin izin kapsamı eşyayı kendisi dışında 
diğer taşıyıcılarla da taşıtmak istemesi halinde 4.6.5 maddesi uyarınca 
bulunan kontrol sonuçları diğer taşıyıcı firmanın ismi de belirtilmek 
suretiyle 4 numaralı alana işlenir. Birden fazla sayıda diğer taşıyıcı olması 
halinde formdaki satırlar çoğaltılarak kullanılabilir. 
 

4.6.7. Teminatın Kontrolü  
 
Genel Müdürlükçe başvuru sahibine izinli alıcı yetkisinin verilebileceğinin 
bildirilmesini müteakip 10 iş günü içerisinde başvuru sahibi taşıyıcı firmadan 
asgari 1 milyon Avro tutarında ve Ek-19’da yer alan örneğe uygun olarak 
düzenlenmiş süresiz teminat mektubunun ibraz edilmesi istenir.  
 
Teminatın Türk Lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın 1 
milyon Avro’yu karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında teminatın ibraz 
edildiği tarihte geçerli olan TCMB döviz alış kuru esas alınır. 
 
Teminatın Türk Lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın 1 
milyon Avro’yu karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi için teminat tutarının her 
yıl yeniden hesaplanması ve ibraz edilmiş olan teminatın tutarının buna göre 
güncellenmesi gerekir. 
 
Bölge Müdürlüğünce firmaya yapılan bildirimi müteakip teminat mektubunun 
ibraz edilmesi halinde, teminat mektubunun kontrolü gerçekleştirilerek yetkinin 
kullanılmasına sistem üzerinden izin verilir. 
  
 

4.7. İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ  

4.7.1. Başvurunun Kayda Alınması  
 
İthalatta yerinde gümrükleme izni başvurusu yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 
başvurusu sırasında veya bu sertifika temin edildikten sonra yapılabilir. 
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Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sırasında yapılan ithalatta yerinde 
gümrükleme izni talepleri sertifika başvurusu kapsamında kayda alınır. 
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası temin edildikten sonra yapılan ithalatta 
yerinde gümrükleme izni talepleri ise “Sertifika kapsamı izin ve yetkilerde 
değişiklik” kapsamında kayda alınır. 
 

4.7.2. Başvuru Formlarının İncelenmesi  
 

 İthalatta yerinde gümrükleme başvurusu için Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası Başvuru Formu (Ek-1/A) ile İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni 
Başvuru Formu(Ek-1/F)’nin birinci ve dördüncü bölümünün (Beyan) 
doldurulmuş olması gerekir. 
 

 Söz konusu formlar eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır. 
 

 İmza sirkülerine uygun olarak şirket imza yetkilisi/yetkililerince 
imzalanmamış ve şirket kaşesi ile onaylanmamış başvuru formları geçersiz 
olup her iki formun da imzalı ve kaşeli olması gerekir. 

 
İthalatta yerinde gümrükleme izni başvurusu yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 
başvurusu sırasında veya bu sertifika temin edildikten sonra yapılabileceğinden 
başvurularda kullanılacak formların doldurulacağı alanlar da değişecektir. 
 

 Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sırasında yapılan ithalatta 
yerinde gümrükleme izni taleplerinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası 
Başvuru Formunda 7 no.lu “Talep Edilen Diğer Uygulamalar” alanında 
ithalatta yerinde gümrükleme izni işaretlenmiş ve İthalatta Yerinde 
Gümrükleme İzni Başvuru Formu (Ek-1/F)’nin birinci ve dördüncü bölümü 
(Beyan) tamamen doldurulmuş olmalıdır. 
 

 Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası temin edildikten sonra yapılacak 
ithalatta yerinde gümrükleme izni taleplerinde ise Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Sertifikası Başvuru Formunda başvuru türü olarak “sertifikada 
değişiklik” seçeneğinin işaretlenip, 4 no.lu bölümde yer alan yetkilendirilmiş 
yükümlü sertifikasına ilişkin bilgilerin doldurulması, 8.2 no.lu bölümde yer 
alan “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamı İzin/Yetkilerde 
Değişiklik” seçeneğinin işaretlenmesi ve 7 no.lu “Talep Edilen Diğer 
Uygulamalar” alanında ithalatta yerinde gümrükleme izninin işaretlenmesi 
gerekir. Ayrıca İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni Başvuru Formu(Ek-
1/F)’nin birinci ve dördüncü bölümü (Beyan) tamamen doldurulmuş 
olmalıdır. 

 
 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 112dcb54-2e81-4e46-8356-7b7a08823b62 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.



HİZMETE ÖZEL       

                                                HİZMETE ÖZEL  118 

4.7.3. İzne İlişkin Ek Koşulların İncelenmesi  
 

İthalatta yerinde gümrükleme iznin alınabilmesi için yetkilendirilmiş yükümlü 
statüsüne sahip olunması, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları 
hariç imalatçı olunması ve başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun 
kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıda sayılan 
koşullardan en az birinin sağlanması gerekir: 
 

 Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve ithalat yapılmış 
olması, 

 
 Asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapılmış olması veya 

 Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ithalat yapılmış olması 
gerekir. 

 

4.7.3.1 YETKILENDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN SORGULANMASI 

 İthalatta yerinde gümrükleme izni başvurusunun yetkilendirilmiş yükümlü 
sertifikası başvurusuyla birlikte yapılması halinde, ithalatta yerinde 
gümrüklemeye ilişkin ek koşullar incelenmeden önce sertifikaya ilişkin ön 
incelemenin tamamlanması gerekir ve bu incelemenin uygun bulunması 
halinde ithalatta yerinde gümrükleme izni başvurusunun ön incelemesine 
geçilir. 
 

 İthalatta yerinde gümrükleme izni başvurusunun yetkilendirilmiş yükümlü 
sertifikası başvurusundan ayrı yapılması halinde ise, izne ilişkin koşullar 
incelenirken öncelikle yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olunup 
olunmadığına bakılmalıdır. Bu sertifikaya sahip olmayan kişilerin ithalatta 
yerinde gümrükleme izni başvuruları doğrudan reddedilir. 

 

4.7.3.2 İMALATÇI OLMA KOŞULUNUN KONTROLÜ 

 
Başvuru sahibinin imalatçı olma koşulunu sağladığı, aşağıda sayılan ve başvuru 
esnasında en az biri ibraz edilen belgeler üzerinden tevsik edilecektir: 
 

 Üretim yerinin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il 
müdürlüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan 
sanayi ve/veya ticaret odasından alınan onaylı kapasite raporu,  

 
 İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün 

bulunmadığı durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca 
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düzenlenip onaylanacak, firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), 
işçi sayısı ve üretim miktarı bilgilerini içerir ekspertiz raporu, 

 
 Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları için, son bir yıl 

içerisinde gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının otomotiv 
sektöründe faaliyet gösteren grup imalatçılarının üretiminde kullanılan 
eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan 
Yönetmeliğin 21 no.lu ekinde yer alan örneğe uygun rapor aslı. 

 

4.7.3.3 İTHALAT/İHRACAT PERFORMANSININ SORGULANMASI 

 
Başvuru sahibinin ithalat ve ihracat tutarının sorgulanması ise GÜVAS üzerinden 
yapılır. Sorgulanacak dönem için başvuru yılından bir önceki takvim yılının veya 
başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yılın seçilmesi 
mümkündür.  
 
Her iki dönemden birinde asgari tutara ulaşılması yeterlidir. 
 
Her iki dönemde gerçekleştirilen işlem tutarlarının toplanması söz konusu 
değildir. 
 
Örneğin 20 Haziran 2017 tarihinde başvuru yapan bir firmanın performansı 
sorgulanırken; “1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016” döneminde veya “1 Haziran 2016- 1 
Haziran 2017” döneminde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat işlemlerine 
bakılabilir. Bu iki dönemden herhangi birinde; 
 

 En az yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve ithalat, 
 En az beş milyon ABD doları tutarında ihracat veya 
 En az yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ithalat 

 
yapılmış olması halinde, koşul sağlanmış olacaktır. (Sistem üzerinden yapılan 
sorgulamada beyannamelerin “istatistiki kıymeti” veri olarak kullanılmaktadır.) 
 
Başvuru sahibinin toplam ithalat- ihracat beyanname sayısı KDS’de bulunan Genel 
Klasörler > Rapor Kataloğu (Konu Bazında) > Gümrük > Detaylı Beyan > OKS / YYS 
dosyası içerisinde bulunan OKS/YYS-İhracat Performansı ve OKS/YYS-İthalat 
Performansı hazır sorguları üzerinden aşağıdaki şekilde sorgulanır. 
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İhracat Beyanname Sayısı için OKS/YYS-İhracat Performansı sorgusunda açılan 
parametrelere giriş ekranından kişinin vergi numarası ve sorgulama yapılacak 
tarih aralığı girilir ve Raporu Çalıştır butonu tıklanarak ihracat performansı 
bulunur.  
 

 

 
Sorgu sonucu alındıktan sonra sağ üst köşede bulunan HTML/PDF Biçiminde 
Göster butonu tıklanır.  
 

 
 
Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında muhafaza edilmelidir. 
 

 
 
İthalat Beyanname Sayısı için ise;  OKS/YYS-İthalat Performansı sorgusunda 
açılan parametrelere giriş ekranından kişinin vergi numarası ve sorgulama 
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yapılacak tarih aralığı girilir ve Raporu Çalıştır butonu tıklanarak ithalat 
performansı bulunur.  
 

 
Sorgu sonucu alındıktan sonra sağ üst köşede bulunan HTML/PDF Biçiminde 
Göster butonu tıklanır.  
 

 
Sorgu sonucunun bir örneği dosyasında muhafaza edilmelidir. 
 

 
Sorgulama sonucunda “İstatistiki Kıymet” sütunundaki değerler dikkate 
alınmalıdır. Bu örneğe göre başvuru sahibi 16.559.368 Dolar tutarında ihracat ve 
473.482.528 Dolar tutarında ithalat yapmış olup, ithalatta yerinde gümrükleme 
izninin performans koşulunu karşılamıştır. 
 
Firmanın ihracat hacminin en az 5 Milyon Dolar ihracat koşulunu karşılaması 
nedeniyle bu örnekteki firma için ithalat sorgulamasının yapılmasına gerek 
bulunmamaktadır. Ancak, ihracat hacmi söz konusu koşulu sağlamaya yeterli 
olmasaydı firma için ithalat performansı sorgusu da yapılarak, ithalatının ya da 
ithalat ve ihracat toplamının en az 20 Milyon Dolar olması koşulunu sağlayıp 
sağlamadığına bakılması gerekirdi. 
 
Her iki dönemden birinde asgari tutara ulaşılması yeterli olup, bir dönemde yeterli 
tutarda ithalat/ihracat işlemi yapılmışsa diğer dönemin ayrıca sorgulanmasına 
gerek bulunmamaktadır.  
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Ancak incelediğimiz dönemde yeterli tutarda ihracat veya ithalat veya ithalat 
ihracat toplamı rakamına ulaşılamamış olsaydı, diğer dönemim de sorgulamasının 
yapılması gerekirdi. 
 

4.7.4. İşlem Yapılacak Gümrük Müdürlükleri ile Kontrol Türü 
Bildirim Süresinin Belirlenmesi 
 

4.7.3. no.lu bölümde belirtilen koşulların tamamının karşılandığının tespit 
edilmesi halinde; başvuru sahibince ithalatta yerinde gümrükleme izni 
kapsamında işlem yapılması talep edilen her bir tesis için izin kapsamında işlem 
yapılacak gümrük müdürlüğü ile başvuru sahibi için kontrol türü bildirim 
süresinin belirlenerek Ön İnceleme Değerlendirme Formunda bildirilmesi gerekir. 
İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin 
ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmış olması durumunda bu 
tesisler için 60 ıncı madde uyarınca belirlenmiş gümrük müdürlükleri ithalatta 
yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılacak işlemlerde de yetkili kılınır ve bu 
tesisler için ayrıca başka bir gümrük müdürlüğü yetkili kılınmaz. 
 
İzin kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri belirlenirken izin 
kapsamında işlem yapılması talep edilen tesislerin gümrük müdürlüğüne uzaklığı 
ile tesislerin ve gümrük müdürlüklerinin işlem hacminin göz önünde 
bulundurulması gerekir. Çıkış izninin verilmediği hallerde eşyanın muayenesinin 
belirlenen bu gümrük müdürlüklerinde görevli memurlarca yapılması 
gerekeceğinden, tesise en yakın gümrük müdürlüğünün öncelikle tercih edilmesi 
gerekir. Tesislerin ve gümrük müdürlüklerinin işlem hacmi göz önünde 
bulundurulduğunda en yakın gümrük müdürlüğünün işlem yapılacak gümrük 
müdürlüğü olarak belirlenmesi mümkün olmuyorsa, tesise nispeten yakın olan 
başka bir gümrük müdürlüğü de belirlenebilir. 
 
İzin kapsamında işlem yapılmak üzere belirlenen gümrük müdürlükleri 
başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bulunmak zorunda değildir. Tesise 
en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir Bölge Müdürlüğünün izin alanında 
olması halinde, izin kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri bu Bölge 
Müdürlüğü ile yazışma yapmak suretiyle belirlenecektir. 

 Örneğin şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı olduğu yer İstanbul olan bir 

firmanın hem İstanbul’da hem de Manisa ve Kayseri’de tesisleri varsa, 

başvuru dosyasını kabul eden İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün, Manisa ve 

Kayseri’deki tesisler için işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini 

belirlerken, Ege ve Orta Anadolu Gümrük Müdürlükleri ile yazışma yapması 

ve izin kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini bu Bölge 

Müdürlüklerinin görüşünü alarak belirlemesi gerekir.  
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İzin kapsamında işlem yapılması talep edilen her bir tesis için yalnızca bir adet 
gümrük müdürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili 
kılınabilir. 
 
Kontrol türü bildirim süresinin ise iki saati geçmeyecek şekilde firmanın risk 
durumu ve eşya çeşitliliği göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekir. Her 
tesis için farklı süre belirlenmesi söz konusu olmayıp, başvuru sahibi firma için 
belirlenen kontrol türü bildirim süresi, firmanın tüm tesislerinden 
gerçekleştirilecek izin kapsamı işlemlerinde geçerli olacaktır.  

4.7.5. İnceleme Sonuçlarının Genel Müdürlüğe Bildirilmesi  
 
İthalatta yerinde gümrükleme izninin talep edildiği başvurularda Ön İnceleme 
Değerlendirme Formu’nun IV no.lu Bölümünün aşağıdaki bölümü doldurulmalıdır. 
 

E. İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni 

1. Madde 121/1/a 

Netice: 

Başvuru sahibi tarafından 10’uncu maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen belgelerden biri ibraz edilmek suretiyle, 

başvuru sahibinin 121’inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir.☐   

2. Madde 121/1/b 

Netice: 

a) …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan ithalat ve/veya ihracat tutarı sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 121’inci 

maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşullardan en az birini karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

Sıra 

No: 

Tesis Adı: Tesis Adresi: Belirlenen Gümrük 

Müdürlüğü 

Kontrol Türü 

Bildirim Süresi 

1.     

2.     

3.     

…     

 4.7.3.2. maddesi uyarınca yapılan inceleme sonucunda imalatçı koşulunun 
karşılandığının anlaşılması halinde 1 no.lu alandaki kutucuk işaretlenmeli, 
aksi takdirde boş bırakılmalıdır. 
 

 4.7.3.3 maddesi uyarınca GÜVAS üzerinden yapılan sorgulama neticesinde 
performans tutarının karşılandığının anlaşılması halinde 2 no.lu alandaki 
kutucuk işaretlenmelidir, aksi takdirde boş bırakılmalıdır. 

   
 4.7.3 maddesinde yer alan tüm koşulların karşılandığının anlaşılması 

halinde izin kapsamında işlem yapmak istediği tesisler ile adresi belirtilerek, 
bu tesisler için belirlenen gümrük müdürlükleri ile kontrol türü bildirim 
süresi yazılmalıdır.  

4.7.6. Teminatın Kontrolü  
 
Genel Müdürlükçe başvuru sahibine ithalatta yerinde gümrükleme izni 
verilebileceğinin bildirilmesini müteakip 10 iş günü içerisinde başvuru sahibi 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 112dcb54-2e81-4e46-8356-7b7a08823b62 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.



HİZMETE ÖZEL       

                                                HİZMETE ÖZEL  124 

firmadan asgari 500 bin Avro tutarında ve Ek-19’da yer alan örneğe uygun olarak 
düzenlenmiş süresiz teminat mektubunun ibraz edilmesi istenir.  
 
Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın 
500 bin Avro’yu karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında teminatın ibraz 
edildiği tarihte geçerli olan TCMB döviz alış kuru esas alınır. 
 
Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın 
500 bin Avro’yu karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi için teminat tutarının her 
yıl yeniden hesaplanması ve ibraz edilmiş olan teminatın tutarının buna göre 
güncellenmesi gerekir. 
 
Bölge Müdürlüğünce firmaya yapılan bildirimi müteakip teminat mektubunun 
ibraz edilmesi halinde, teminat mektubunun kontrolü gerçekleştirilerek iznin 
kullanılmasına sistem üzerinden izin verilir.  
 
Daha önceden götürü teminat yetkisine sahip başvuru sahiplerinin bu teminatı 
gerekçe göstererek yeni teminat ibrazından muaf tutulmalarını istemeleri halinde 
bu talepleri reddedilerek iznin kullanılması sistem üzerinde engellenir. 
 
Ancak daha önceden verilmiş 2 Milyon Avro’luk üst limitten verilmiş geçerli bir 
teminatın bulunması halinde, ithalatta yerinde gümrükleme izni için ayrıca 
teminat verilmesine gerek bulunmamaktadır. 
 
Eski götürü teminat yetkisine karşılık olarak verilen teminat mektuplarının 500 
bin Avroluk ithalatta yerinde gümrükleme teminatını kapsayacak şekilde daha 
yüksek bir teminat mektubu ile değiştirilmesine izin verilebilir.  
 
Örneğin, sahip olunan onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü 
sertifikası kapsamında GTR1 yetkisi için daha önceden gümrük idaresine 300 bin 
Avro teminat mektubu ibraz etmiş olan bir kişinin ithalatta yerinde gümrükleme 
izni talep etmesi halinde 800.000 Avro’luk yeni teminat mektubu ibraz etmesi 
koşuluyla, eski teminat mektubunu iade alması ve ithalatta yerinde gümrükleme 
izninden faydalanması mümkündür. 
 
Diğer taraftan, mevcut götürü teminat yetkisine ilişkin yıllık olarak yapılan 
güncelleme işlemlerinde ek miktarda teminat istenilmesi halinde, 500 bin Avroluk 
ithalatta yerinde gümrükleme teminatı bu kapsamda kullanılamaz. 
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5.  ÖN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME FORMUNUN 
DOLDURULMASI  
 
Ön İnceleme ve Değerlendirme Formu yalnızca Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası başvurusunun ön incelemesinin Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması 
Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi uyarınca yapılmış ve uygun bulunmuşsa 
doldurularak Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. 
Bu Form bilgisayar ortamında doldurulmuş olmalıdır. El yazısı ile doldurulan 
formlar Genel Müdürlükçe kabul edilmeyecektir. 
Başvurunun değerlendirilmesi sırasında başvurunun reddini gerektirecek 
herhangi bir hususun tespit edilmiş olması halinde, bu formun doldurulması ve 
Genel Müdürlüğe iletilmesine gerek bulunmamaktadır. 
Formun doldurulması sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir: 

I. Başvuru Kaydına İlişkin Bilgiler 

I.2 Başvurunun Tarihi ve Sayısı: Başvurunun Bölge Müdürlüğü genel evrak 
kaydına alındığı kayıt tarihi ve sayısı yazılacaktır. 
I.3 Referans Numarası: GİK Yönetmeliğinin 15/3 üncü maddesinde anlatıldığı 
şekilde belirlenen referans numarası yazılacaktır. (Örnek: R1617340001) 
I.4 Ek Süre Veriliş Tarihi ve Eksikliklerin Giderildiğinin Bildirim Tarihi: 
- Ek Süre Veriliş Tarihi: GİK Yönetmeliğinin 12/3 üncü maddesi uyarınca 
başvuru sahibine ek süre tanınmış ise, eksikliklerin giderilmesine ilişkin olarak 
başvuru sahibine muhatap yazının Bölge Müdürlüğü giden evrak tarihidir. 
- Eksikliklerin Giderildiğinin Bildirim Tarihi: GİK Yönetmeliğinin 12/3 üncü 
maddesi uyarınca başvuru sahibine ek süre tanınmış ise, başvuru sahibince bu 
eksikliklerin giderildiğinin bildirildiği dilekçesinin Bölge Müdürlüğü genel 
evrak kaydına alındığı tarihtir. Eğer eksiklikler hususunda, GİK Yönetmeliğinin 
12/4 üncü maddesinde belirtilen 30 iş günlük sürenin aşılmamış olması 
koşuluyla, birden fazla yazışma yapılmışsa, bütün eksikliklerin giderilmiş 
olduğuna ilişkin en son dilekçenin genel evrak kaydına alındığı tarih esas 
alınacaktır.  
 

II.  Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler 

II.A Başvuru Sahibine İlişkin Genel Bilgiler: Başvuru formunda yer alan başvuru 
sahibine ilişkin bilgilerin Ön İnceleme ve Değerlendirme Formuna 
aktarılmasından önce, MERSİS üzerinden kontrol edilmiş olması  ve Başvuru 
Formunda hatalı bilgiye rastlanması durumunda (örneğin vergi numarasında 
rakam eksikliği vb.) bu bilgilerin düzeltilmiş halinin  Ön İnceleme ve 
Değerlendirme Formuna aktarılması gerekir. 

III. Ön İnceleme Neticesi (Yetkilendirilmiş Yükümlü Koşulları) 
 

Bu bölümde aşağıdaki hususlara yer verilecektir: 
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 Başvuru sahibi tarafından ibraz edilen adli sicil belgelerinin 
incelenmesinden elde edilen neticeler,  

 Beyan formlarının incelenmesinden elde edilen neticeler, ceza kararları 
sorgusundan elde edilen neticeler,  

 Vergi ve ceza borcu sorgusundan elde edilen neticeler,  
 İbraz edilen “borcu yoktur” yazılarının (Vergi Dairesi- SGK) 

incelenmesinden elde edilen neticeler,  
 YMM Raporu ve ISO Sertifikalarının incelenmesinden elde edilen 

neticeler. 
 

IV. Ön İnceleme Neticesi (Sertifika Kapsamında Talep Edilen 
İzin/Yetkiler) 
 
Bu bölümün nasıl doldurulması gerektiğine ilişkin detaylı açıklamalara 
talep edilen ilgili yetkiye ilişkin kısımlarda yer verilmiştir. 
 
Sertifikanın veriliş tarihinden itibaren altı ay süreyle ihracatta yerinde 
gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi, izinli alıcı yetkisi veya ithalatta 
yerinde gümrükleme izni ilave edilmesi ile bu izin/yetkiler kapsamına 
tesis ilave edilmesi talepleri reddedilir. 
 

Not: Ek 1/A’da yer alan başvuru formunun bir kopyası bu forma eklenecektir.  Ek 1/A’daki başvuru 

formuna ekli diğer belgeler ise gönderilmeyecektir. 

 
(Değişik:RG-13/10/2017-30209) Ek-6 

ÖN İNCELEME DEĞERLENDİRME FORMU 

I. BAŞVURU KAYDINA İLİŞKİN BİLGİLER 

1. Başvuruyu Kabul Eden Bölge Müdürlüğü  

2. Başvurunun Tarihi ve Sayısı  

3. Referans Numarası  

4. Ek Süre Verildiyse; 

    Veriliş Tarihi: Eksikliklerin Giderildiğinin Bildirim Tarihi: 

 

II. BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

A. Başvuru Sahibine İlişkin Genel Bilgiler 

1. Ticaret Unvanı  

2. Vergi Numarası  

3. Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer  

4. Ticaret Sicil Numarası  

 

III. ÖN İNCELEME NETİCESİ (YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ KOŞULLARI) 

A. Güvenilirlik Koşulu 

1. Madde 5/1/a 

1.1 Başvuru sahibinin %10’dan fazla paya sahip gerçek kişi sermayedarları (A.Ş.)/ortakları (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

1.2 Başvuru sahibinin yönetim kurulu üyeleri (A.Ş.)/şirket müdürleri (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  
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1.3 Başvuru sahibinin dış ticaret/gümrük işlemlerinde imza yetkisine haiz çalışanları 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

Netice: 

1.1, 1,2 ve 1,3’de sayılan kişiler adına ibraz edilen adli sicil belgelerinin incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 5’inci 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

2. Madde 5/1/b  

2.1 Başvuru sahibinin sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu %10’dan fazla paya sahip gerçek kişi 

sermayedarları (A.Ş.)/ortakları (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

2.2 Başvuru sahibinin sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu yönetim kurulu üyeleri (A.Ş.)/şirket müdürleri 

(Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

2.3 Başvuru sahibinin sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu dış ticaret/gümrük işlemlerinde imza yetkisine 

haiz çalışanları 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

Netice: 

2.1, 12,2 ve 2,3’de sayılan kişiler adına ibraz edilen Ek-3’te yer alan örneği uygun düzenlenen beyan formlarının incelenmesi 

neticesinde başvuru sahibinin 5’inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

3. Madde 5/1/c 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 5’inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

4. Madde 5/1/ç 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 5’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

5. Madde 5/1/d 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 5’inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

6. Madde 5/1/e 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 5’inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

7. Madde 5/1/f 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 5’inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   
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8. Madde 5/1/g 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 5’inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

9. Madde 5/1/ğ 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 5’inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

10. Madde 5/1/h 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 5’inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

11. Madde 5/1/ı 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 5’inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   
 

12. Madde 5/1/i 

Netice: 

…/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan vergi ve ceza borcu sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 5’inci maddenin 

birinci fıkrasının (i) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

13. Madde 5/1/j 

Netice: 

Başvuru sahibinin [bağlı bulunduğu ………… Vergi Dairesinin …/…/… tarih ve …… sayılı yazısının]/[nakil geldiği 

………… Vergi Dairesinin …/…/… tarih ve …… sayılı yazısının] (nakil gelinen birden çok vergi dairesi varsa her birinin 

adı ile yazısının tarih ve sayısı ayrı ayrı belirtilecektir) formlarının incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 5’inci 

maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

14. Madde 5/1/k 

Netice: 

[.../…/… tarih ve  ………………… barkod numaralı e-borcu yoktur belgesinin]/[…………Sosyal Güvenlik İl 

Müdürlüğünün     …/…/… tarih ve …….. sayılı yazısının] incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 5’inci maddenin birinci 

fıkrasının (k) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

15. Madde 5/1/l 

Netice: 

…/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan beyan sayısı sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 5’inci maddenin birinci 

fıkrasının (l) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

B. Ticari Kayıtların Güvenilirliği Ve İzlenebilir Olması Koşulu 

1. Madde 6/1/ı 

Netice: 

……………………… tarafından düzenlenen …/…/… tarih ve ………. Sertifika no.lu ISO 27001Sertifikasının incelenmesi 

neticesinde başvuru sahibinin 6’ncı maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

C. Mali Yeterlilik Koşulu  

1. Madde 7 

Netice: 

….… oda sicil no.lu/ ……. ruhsat no.lu …………………. tarafından düzenlenen …/…/… tarih ve …….. sayılı Ek-5’de yer 

alan örneğe uygun olarak düzenlenen yeminli mali müşavir raporunun incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 7’nci 

maddede belirtilen koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

D. Diğer Tespitler 

1. ISO 9001 belgesi 
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Netice: 

Başvuru sahibinin ……………………… tarafından düzenlenen …/…/… tarih ve ………. Sertifika no.lu ISO 9001 

Sertifikasına sahip olduğu tespit edilmiştir. ☐   

 

IV. ÖN İNCELEME NETİCESİ (SERTİFİKA KAPSAMINDA TALEP EDİLEN İZİN/YETKİLER) 

(Varsa Sertifika Kapsamında talep edilen izne/yetkiye ilişkin ilgili bölüm/bölümler doldurulacaktır) 

A. Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni 

1. Madde 45 

Netice: 

Başvuru sahibinin…/…/…-…/.../… dönemi içerisinde … adet A.TR Dolaşım Belgesi düzenlendiğine ilişkin beyanına göre 

45’inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulun karşılandığı kabul edilmiştir. ☐   

 

B. Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı  Düzenlenme İzni 

1. Madde 52 

Netice: 

Başvuru sahibinin…/…/…-…/.../… dönemi içerisinde … adet EUR.1 ve/veya EUR.MED Dolaşım Belgesi düzenlendiğine 

ilişkin beyanına göre 52’nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulun karşılandığı kabul edilmiştir. ☐   

 

C. İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni 

1. Madde 57/1/a 

Netice: 

a) …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan ihracat tutarı sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 57’nci maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

b) Başvuru sahibi tarafından izin kapsamında işlem yapılmak istenilen tesisler ile bu tesislerin, izin kapsamına alınmalarının 

uygun bulunması halinde, bağlı olarak çalışmaları bölge müdürlüğümüzce uygun bulunan gümrük müdürlükleri ve eşyanın 

kontrol türü bildirimi için uygun görülen süre: 

Sıra 

No: 

Tesis Adı: Tesis Adresi: Belirlenen Gümrük Müdürlüğü: 

1.    

2.    

3.    

…    

2. Madde 61 İzin Kapsamı Eşyayı Taşıyacak İzinli Gönderici Harici Taşıyıcılar 

2.1 En az bir yıldır taşıma hizmeti alıyor olma 

Netice: 

Başvuru sahibi tarafından 61 inci madde uyarınca ibraz edilen sözleşme örneğinin incelenmesi neticesinde 61 inci maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan koşulun karşılandığı tespit edilmiştir. ☐ 

2.2 Uygun güvenlik tedbirleri alınıyor olduğunun kontrolü 

Netice: 

Başvuru sahibi tarafından 61 inci madde uyarınca ibraz edilen sözleşme örneğinin/örneklerinin incelenmesi neticesinde 61 

inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulun karşılandığı tespit edilmiştir. ☐ 

2.3 Güvenilirlik Koşulu 

Güvenilirlik Koşulu 

1. Madde 5/1/a 

1.1 Taşımacı firmanın %10’dan fazla paya sahip gerçek kişi sermayedarları (A.Ş.)/ortakları (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  
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1.2 Taşımacı firmanın yönetim kurulu üyeleri (A.Ş.)/şirket müdürleri (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

1.3 Taşımacı firmanın dış ticaret/gümrük işlemlerinde imza yetkisine haiz çalışanları 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

Netice: 

1.1, 1.2 ve 1.3’de sayılan kişiler adına ibraz edilen adli sicil belgelerinin incelenmesi neticesinde taşımacı firmanın 5’inci 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

2. Madde 5/1/b  

2.1 Taşımacı firmanın sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu %10’dan fazla paya sahip gerçek kişi 

sermayedarları (A.Ş.)/ortakları (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

2.2 Taşımacı firmanın sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu yönetim kurulu üyeleri (A.Ş.)/şirket 

müdürleri (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

2.3 Taşımacı firmanın sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu dış ticaret/gümrük işlemlerinde imza 

yetkisine haiz çalışanları 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

Netice: 

2.1, 2.2 ve 2,3’de sayılan kişiler adına ibraz edilen Ek-3/B’de yer alan örneğe uygun düzenlenen beyan formlarının 

incelenmesi neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit 

edilmiştir. ☐   
 

Ç. İzinli Gönderici Yetkisi 

1. Madde 76/1/a 

Netice: 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış …/…/… tarih ve ….. sayılı uluslararası taşımacı yetki 

belgesinin incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 76’ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

2. Madde 76/1/b 

Netice: 

Başvuru sahibinin Ortak transit yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Kapsamlı 

teminat/teminattan vazgeçme iznine sahip olduğu ve dolayısıyla 76’ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan 

koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

3. Madde 76/1/c 

Netice: 

…/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan transit beyanı ile özet beyan miktarı sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 

76’ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

4. Başvuru sahibi tarafından yetki kapsamında işlem yapılmak istenilen tesisler ile bu tesislerin, izinli gönderici yetkisi 

kapsamına alınmalarının uygun bulunması halinde, bağlı olarak çalışmaları bölge müdürlüğümüzce uygun bulunan gümrük 

müdürlükleri ve eşyanın kontrol türü bildirimi için uygun görülen süre: 

Sıra 

No: 

Tesis Adı: Tesis Adresi: Belirlenen Gümrük Müdürlüğü: 

1.    

2.    

3.    

…    
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5. Madde 80/1/c Yetki Kapsamı Taşıma Yaptırılacak Diğer Taşıyıcılar 

5.1 En az bir yıldır taşıma hizmeti alıyor olma 

Netice: 

Başvuru sahibi tarafından 80 inci madde uyarınca ibraz edilen sözleşme örneğinin incelenmesi neticesinde 80 inci maddenin 

birinci fıkrasının (c) bendinin birinci alt bendinde sayılan koşulun karşılandığı tespit edilmiştir. ☐ 

5.2 Uygun güvenlik tedbirleri alınıyor olduğunun kontrolü 

Netice: 

Başvuru sahibi tarafından 80 inci madde uyarınca ibraz edilen sözleşme örneğinin/örneklerinin incelenmesi neticesinde 80 

inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci alt bendinde sayılan koşulun karşılandığı tespit edilmiştir. ☐ 

5.3 Güvenilirlik Koşulu 

1. Madde 5/1/a 

1.1 Taşımacı firmanın %10’dan fazla paya sahip gerçek kişi sermayedarları (A.Ş.)/ortakları (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

1.2 Taşımacı firmanın yönetim kurulu üyeleri (A.Ş.)/şirket müdürleri (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

1.3 Taşımacı firmanın dış ticaret/gümrük işlemlerinde imza yetkisine haiz çalışanları 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

Netice: 

1.1, 1.2 ve 1.3’de sayılan kişiler adına ibraz edilen adli sicil belgelerinin incelenmesi neticesinde taşımacı firmanın 5’inci 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

2. Madde 5/1/b  

2.1 Taşımacı firmanın sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu %10’dan fazla paya sahip gerçek kişi 

sermayedarları (A.Ş.)/ortakları (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

2.2 Taşımacı firmanın sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu yönetim kurulu üyeleri (A.Ş.)/şirket 

müdürleri (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

2.3 Taşımacı firmanın sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu dış ticaret/gümrük işlemlerinde imza 

yetkisine haiz çalışanları 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

Netice: 

2.1, 2.2 ve 2.3’de sayılan kişiler adına ibraz edilen Ek-3/B’de yer alan örneğe uygun düzenlenen beyan formlarının 

incelenmesi neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit 

edilmiştir. ☐   

3. Madde 5/1/ç 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

4. Madde 5/1/e 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

5. Madde 5/1/g 
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Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

6. Madde 5/1/ğ 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

7. Madde 5/1/h 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

8. Madde 5/1/ı 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan koşulu karşıladığı 

tespit edilmiştir. ☐   

9. Madde 5/1/i 

Netice: 

…/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan vergi ve ceza borcu sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin 

birinci fıkrasının (i) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

 

D. İzinli Alıcı Yetkisi 

1. Madde 96/1/a 

Netice: 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış …/…/… tarih ve ….. sayılı uluslararası taşımacı yetki 

belgesinin incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 96’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

2. Madde 96/1/b 

 Netice: 

…/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan transit beyanı ile özet beyan miktarı sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 

96’ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

3. Başvuru sahibi tarafından yetki kapsamında işlem yapılmak istenilen tesisler ile bu tesislerin, izinli alıcı yetkisi kapsamına 

alınmalarının uygun bulunması halinde, bağlı olarak çalışmaları bölge müdürlüğümüzce uygun bulunan gümrük 

müdürlükleri ve eşyanın kontrol türü bildirimi için uygun görülen süre: 

Sıra 

No: 

Tesis Adı: Tesis Adresi: Belirlenen Gümrük 

Müdürlüğü 

Kontrol Türü 

Bildirim Süresi 

1.     

2.     

3.     

…     

4. Madde 101/1/c Yetki Kapsamı Taşıma Yaptırılacak Diğer Taşıyıcılar 

4.1 En az bir yıldır taşıma hizmeti alıyor olma 

Netice: 

Başvuru sahibi tarafından 101’inci madde uyarınca ibraz edilen sözleşme örneğinin/örneklerinin incelenmesi neticesinde 

101’inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin birinci alt bendinde sayılan koşulun karşılandığı tespit edilmiştir. ☐ 

4.2 Uygun güvenlik tedbirleri alınıyor olduğunun kontrolü 

Netice: 

Başvuru sahibi tarafından 101’inci madde uyarınca ibraz edilen sözleşme örneğinin/örneklerinin incelenmesi neticesinde 

101’inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci alt bendinde sayılan koşulun karşılandığı tespit edilmiştir. ☐ 

4.3 Güvenilirlik Koşulu 

1. Madde 5/1/a 

1.1 Taşımacı firmanın %10’dan fazla paya sahip gerçek kişi sermayedarları (A.Ş.)/ortakları (Ltd. Şti.) 
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 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

1.2 Taşımacı firmanın yönetim kurulu üyeleri (A.Ş.)/şirket müdürleri (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

1.3 Taşımacı firmanın dış ticaret/gümrük işlemlerinde imza yetkisine haiz çalışanları 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

Netice: 

1.1, 1.2 ve 1.3’de sayılan kişiler adına ibraz edilen adli sicil belgelerinin incelenmesi neticesinde taşımacı firmanın 5’inci 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

2. Madde 5/1/b  

2.1 Taşımacı firmanın sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu %10’dan fazla paya sahip gerçek kişi 

sermayedarları (A.Ş.)/ortakları (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

2.2 Taşımacı firmanın sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu yönetim kurulu üyeleri (A.Ş.)/şirket 

müdürleri (Ltd. Şti.) 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

2.3 Taşımacı firmanın sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu dış ticaret/gümrük işlemlerinde imza 

yetkisine haiz çalışanları 

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adı-Soyadı  

     

     

Netice: 

2.1, 2.2 ve 2.3’de sayılan kişiler adına ibraz edilen Ek-3/B’de yer alan örneğe uygun düzenlenen beyan formlarının 

incelenmesi neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit 

edilmiştir. ☐   

3. Madde 5/1/ç 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

4. Madde 5/1/e 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

5. Madde 5/1/g 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

6. Madde 5/1/ğ 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

7. Madde 5/1/h 

Netice: 
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[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde sayılan koşulu 

karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

8. Madde 5/1/ı 

Netice: 

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan 

ceza kararları sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan koşulu karşıladığı 

tespit edilmiştir. ☐   

9. Madde 5/1/i 

Netice: 

…/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan vergi ve ceza borcu sorgusu neticesinde taşımacı firmanın 5’inci maddenin 

birinci fıkrasının (i) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

 

E. İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni 

1. Madde 121/1/a 

Netice: 

Başvuru sahibi tarafından 10’uncu maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen belgelerden biri ibraz edilmek suretiyle, 

başvuru sahibinin 121’inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir.☐   

2. Madde 121/1/b 

Netice: 

a) …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan ithalat ve/veya ihracat tutarı sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 121’inci 

maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşullardan en az birini karşıladığı tespit edilmiştir. ☐   

Sıra 

No: 

Tesis Adı: Tesis Adresi: Belirlenen Gümrük 

Müdürlüğü 

Kontrol Türü 

Bildirim Süresi 

1.     

2.     

3.     

…     

 

V. İLAVE NOTLAR: (Belirtilmesi gerekli görülen başka hususlar varsa bu bölümde belirtilmelidir) 

 

Adı geçen firma tarafından yapılan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurusunun ön incelemesi Gümrük İşlemlerinin 

Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi uyarınca Bölge Müdürlüğümüzce yapılmış ve uygun bulunmuştur. 

 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

 

 

  

Tarih 

Bölge Müdürünün 

Adı-Soyadı 

 İmzası 
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6. YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASININ 
DÜZENLENMESİ 

 

Ön inceleme formunun Genel Müdürlüğe iletilmesini müteakip gerçekleştirilen yerinde inceleme 

sonuçlarına göre başvuru sahibi firma adına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının düzenlenebileceği 

Genel Müdürlükçe bölge müdürlüğüne bildirilmesi halinde Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 

sertifika düzenlenir. Firmalara ise sertifika ve izin/yetki belgeleri ile birlikte varsa tesis koduna ilişkin 

gerekli bildirimler yapılır. 

 

7. DETAYLI BİLGİ VE YARDIM 
 
21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması 
Yönetmeliği kapsamında yürütülen işlemlerden kaynaklanan sorunlar ve yardım 
için; Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ticaretin Kolaylaştırılması 
Dairesinden (449 38 75 ve 449 38 90 numaralı telefonlardan)  bilgi ve yardım 
alınabilir.  
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