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Genel Hükümler

NC KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli in amac ; yetkilendirilmi yükümlü statüsü için gereken
ko ullar , ba vuruda aranacak belgeleri, sertifikan n verilmesi, süresi, yenilenmesi,
de tirilmesi, ask ya al nmas , geri al nmas ve iptali ile bu sertifika kapsam nda
faydalan lacak izinli gönderici, onaylanm ihracatç , eksik beyan, k smi teminat, götürü
teminat uygulamalar ve emniyet ve güvenlik yönlü kolayla rmalar ile bu uygulama ve
kolayla rmalardan faydalanma yetkilerinin ask ya al nmas , geri al nmas ve iptali ile
gümrük mevzuat ndan kaynaklanan di er basitle tirilmi uygulamalara ili kin usul ve esaslar
belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarihli ve 4458 say Gümrük Kanununun
5/A, 10, 71, 73, 150, 202 ve 204 üncü maddeleri, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 say
Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan 4458 say Gümrük Kanununun Baz
Maddelerinin Uygulanmas Hakk nda Karar n 116 nc maddesi, 23/8/2006 tarihli ve
2006/10895 say Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan Türkiye ile Avrupa
Toplulu u Aras nda Olu turulan Gümrük Birli inin Uygulanmas na li kin Esaslar Hakk nda
Karar n 19 ilâ 23 üncü maddeleri ile 30/12/2011 tarihli ve 24626 say Bakanlar Kurulu
Karar ile yürürlü e konulan Genelle tirilmi Tercihler Sistemi Kapsam nda Tercihli
Rejimden Yararlanacak E yan n Men einin Tespitine li kin Karar n 38 inci maddesine
dayan larak haz rlanm r.
Tan mlar
MADDE 3 – (1) 4458 say
Yönetmelikte geçen;

Gümrük Kanununda tan mlanan deyimlere ilave olarak bu

a) A.TR Dola m Belgesi: Türkiye veya Avrupa Toplulu u’nda serbest dola mda
bulunan e yan n Gümrük Birli i çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sa lamak
üzere, gümrük idaresince ya da bu idare taraf ndan yetki verilmi ki i ve kurulu larca
düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,
b) Bakanl k: Gümrük ve Ticaret Bakanl

,

c) B LGE sistemi: Bilgisayarl gümrük etkinlikleri yaz
ç) Bölge müdürlü ü: Gümrük ve ticaret bölge müdürlü ünü,

,

d) Fatura beyan ve EUR.MED fatura beyan : hracatç taraf ndan fatura, teslimat notu
veya herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, ilgili ürünlerin te hislerini mümkün k lmay
yeterli ayr nt da tan mlayan metni 30/12/2011 tarihli ve 24626 say Bakanlar Kurulu Karar
ile yürürlü e konulan Genelle tirilmi Tercihler Sistemi Kapsam nda Tercihli Rejimden
Yararlanacak E yan n Men einin Tespitine li kin Karar n Ek IV’ünde, 26/11/2009 tarihli ve
27418 say Resmî Gazete’de yay mlanan Pan Avrupa Akdeniz Men e Kümülasyon Sistemi
Kapsam Ticarette E yan n Tercihli Men einin Tespiti Hakk nda Yönetmeli in
Ek IV’ünün (a) ve (b)’sinde, 19/7/2009 tarihli ve 27293 say Resmî Gazete’de yay mlanan
Bat Balkan Men e Kümülasyon Sistemi Kapsam Ticarette E yan n Tercihli Men einin
Tespiti Hakk nda Yönetmeli in Ek IV’ünde, 19/7/2009 tarihli ve 27293 say
Resmî
Gazete’de yay mlanan ki Tarafl Men e Kümülasyon Sistemi Kapsam Ticarette E yan n
Tercihli Men einin Tespiti Hakk nda Yönetmeli in Ek IV’ünde ve 15/3/2011 tarihli ve 27875
say Resmî Gazete’de yay mlanan Türkiye - ili Serbest Ticaret Anla mas Çerçevesindeki
Men e Kümülasyon Sistemi Kapsam Ticarette E yan n Tercihli Men einin Tespiti Hakk nda
Yönetmeli in Ek IV’ünde yer alan, usulüne uygun olarak yap lan beyanlar ,
e) Genel Müdürlük: Gümrük ve Ticaret Bakanl
Müdürlü ünü,

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel

f) Grup ihracatç : daresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bak ndan aralar nda
vas tal veya vas tas z irket ili kisi bulunan ayn gruba ait imalatç firmalar n ihracat
lemlerini gerçekle tiren yine bu gruba ait olan d ticaret veya pazarlama irketini,
g) Grup imalatç : daresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bak
vas tal veya vas tas z irket ili kisi bulunan ayn gruba ait imalatç firmay ,

ndan aralar nda

) Grup ithalatç : daresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bak ndan aralar nda
vas tal veya vas tas z irket ili kisi bulunan ayn gruba ait imalatç firmalar n ithalat
lemlerini gerçekle tiren yine bu gruba ait olan d ticaret veya pazarlama irketini,
h) hracatta yerinde gümrükleme: E yan n ihraç i lemlerinin firman n kendi tesislerinde
basitle tirilmi usul çerçevesinde yap lmas suretiyle, e yan n ihracat gümrük müdürlü üne
getirilmeden do rudan ç
gümrük idaresine sevk edilmesini,
) zinli gönderici: E yan n transit i lemlerini kendi tesislerinde basitle tirilmi usul
çerçevesinde yapmak suretiyle, e yay hareket gümrük idaresine sunmaks n do rudan ç
gümrük idaresine sevk etmeye yetkilendirilmi ki iyi,
i) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 say

Gümrük Kanununu,

j) Karar: 2006/10895 say Türkiye ile Avrupa Toplulu u Aras nda Olu turulan
Gümrük Birli inin Uygulanmas na li kin Esaslar Hakk nda Karar ,
k) Mavi hat: E yan n belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmad

hatt ,

l) Onaylanm
ihracatç : hracatta yerinde gümrükleme, basitle tirilmi i lem
kapsam nda ATR Dola m Belgesi düzenleme ve vize etme, e yan n k ymetine bak lmaks n
fatura beyan ve EUR.MED fatura beyan düzenleme izinlerinden bir veya daha fazlas na
sahip ki iyi,

m) Parsiyel ta mac k: Ayn veya birden fazla transit beyan kapsam nda ve ayn araç
içerisinde birden çok ihracatç ya ait e yan n ta nmas ,
n) Sertifika: Bu Yönetmeli in öngördü ü basitle tirilmi uygulamalardan ve/veya
emniyet ve güvenlik kontrollerine ili kin kolayla rmalardan yararlanmak üzere
yetkilendirilen ki iler ad na düzenlenen yetkilendirilmi yükümlü sertifikas ,
o) Sonradan kontrol: Beyan edilen bilgilerin do rulu u ve i lemlerin usulüne uygun
olarak yap p yap lmad
da dâhil e yan n gümrük i lemlerine ve/veya sonraki ticari
lemlere ili kin ticari belge ve verilerin ya da riskli ki i veya i lemlerin ilgili ki ilere ait
yerlerde kontrolünü,
ö) Sonradan kontrol yetkilisi: 27/10/2008 tarihli ve 27037 say Resmî Gazete’de
yay mlanan Sonradan Kontrol ve Riskli lemlerin Kontrolü Yönetmeli i uyar nca sonradan
kontrol i lemlerini yapmak üzere yetkilendirilmi olan ki iyi,
p) Yüksek kaçakç k riski içeren e ya: 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine li kin
Sözle menin Ek I, lave I’inde yer alan e ya ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer say
Resmî Gazete’de yay mlanan Gümrük Yönetmeli inin Ek-33’ünde yer alan e yay ,
ifade eder.
NC KISIM
Yetkilendirilmi Yükümlü Statüsü ve Kapsam , Sertifika Ba vuru Ko ullar ,
Sertifika Ba vurular nda Aranacak Belgeler, Ba vuru ekli ve
Ba vurular n De erlendirilmesi
Yetkilendirilmi yükümlü statüsü ve kapsam
MADDE 4 – (1) 5 ilâ 8 inci maddelerde belirlenmi ko ullar sa layan, gümrük
mevzuat na göre serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerle ik ve en az üç y ld r
faaliyette bulunan gerçek veya tüzel ki iler ile 9 uncu maddede belirtilen kamu kurum ve
kurulu lar na gümrük mevzuat n öngördü ü basitle tirilmi uygulamalardan ve Türkiye
Gümrük Bölgesine e ya giri ve ç
s ras nda yap lan emniyet ve güvenlik kontrollerine
ili kin kolayla rmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilmi yükümlü statüsü tan r. kinci
ve üçüncü f kralarda belirtilenler hariç olmak üzere, üç y ldan daha k sa süredir faaliyette
bulunan firmalara yetkilendirilmi yükümlü statüsü tan nabilmesi için gereken ilave artlar ,
öncelikle sermaye büyüklükleri esas al nmak üzere belirlemeye Bakanl k yetkilidir.
(2) Sertifika sahibi irketin, devir veya birle me suretiyle tüzel ki ili inin sona ermesi
durumunda yeni kurulan ya da sertifika sahibi irketi devralan tüzel ki ili in yapaca
sertifika ba vurusunda en az üç y ld r faaliyette bulunma art aranmaz, ancak tüzel ki ili i
sona eren irketin 5 inci maddenin birinci f kras n (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan
ihlallere ili kin ceza karar say lar sertifika talebinde bulunan ki i ad na düzenlenmi ceza
kararlar ile birlikte de erlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci f kras , 45 inci
maddenin birinci f kras , 60 nc maddenin birinci f kras , 67 nci maddenin birinci f kras ve
72 nci maddenin birinci f kras n (c) bendinin de erlendirilmesinde tüzel ki ili i sona eren
firman n verileri de kullan r.

(3) Sertifika sahibi irketin malvarl
n bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak
bir irkete k smi bölünme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya
sermayesi bak ndan sertifika sahibi irketle yeni kurulan irket aras nda vas tal veya
vas tas z irket ili kisi bulunmas ko uluyla, devralan tüzel ki ili in yapaca sertifika
ba vurusunda en az üç y ld r faaliyette bulunma art aranmaz, ancak sertifika sahibi irketin 5
inci maddenin birinci f kras n (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan ihlallere ili kin ceza karar
say lar sertifika talebinde bulunan ki i ad na düzenlenmi ceza kararlar ile birlikte
de erlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci f kras , 45 inci maddenin birinci
kras , 60 nc maddenin birinci f kras , 67 nci maddenin birinci f kras ve 72 nci maddenin
birinci f kras n (c) bendinin de erlendirilmesinde sertifika sahibi firman n verileri de
kullan r.
(4) Yetkilendirilmi
yükümlü statüsü sahiplerinin a
daki basitle tirilmi
uygulamalardan, ayr ca bir talebe gerek kalmaks n, faydalanmalar na izin verilir:
a) Eksik beyan usulü,
b) K smi teminat uygulamas .
(5) Yetkilendirilmi
yükümlü statüsü sahiplerinin a
daki basitle tirilmi
uygulamalardan faydalanmalar na, talep etmeleri ve o uygulamaya ili kin ilgili ek ko ul veya
ko ullar da sa lamalar halinde, izin verilir:
a) Götürü teminat uygulamas ,
b) Onaylanm ihracatç yetkisi kapsam nda;
1) hracatta yerinde gümrükleme izni,
2) A.TR Dola m Belgelerini Bakanl kça yetki verilen ki i ve kurulu taraf ndan
düzenleme ve vize i lemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunlulu u olmaks n
düzenleyebilme izni,
3) Serbest Ticaret Anla mas yap lan ülke veya ülke gruplar yla tercihli ticarette,
Türkiye ile Avrupa Birli i aras nda tar m ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz taraf ndan
tek tarafl olarak tan nan Genelle tirilmi Tercihler Sistemi rejimi kapsam nda gerçekle tirilen
tercihli ticarette e yan n k ymetine bak lmaks n fatura beyan veya EUR. MED fatura
beyan düzenleyebilme izni,
c) zinli gönderici yetkisi.
(6) Yetkilendirilmi yükümlü statüsü sahiplerine a
daki emniyet ve güvenlik
kontrollerine ili kin kolayla rmalardan, ayr ca bir talebe gerek kalmaks n, yararlanma izni
verilir:
a) Azalt lm zorunlu bilgilerden olu an özet beyan verme kolayl
b) Mavi hat uygulamas ,

,

c) Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulmas halinde kontrollerinin öncelikle
yap lmas ,
ç) Beyanname kapsam e yan n muayeneye tabi tutulmas halinde muayenenin öncelikle
yap lmas .
(7) Ad na sertifika düzenlenen gerçek ve tüzel ki ilere bu sertifika kapsam nda tan nan
hak ve uygulamalardan, bizzat bu ki ilerce yararlan r. Söz konusu haklar ile uygulamalardan
yararlanma yetkisi ba ka ki ilere kulland lamaz.
(8) Sertifika kapsam nda tan nan hak, uygulama ve kolayla rmalardan yaln zca
sertifikan n geçerli oldu u sürece yararlan labilir.
Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas ba vurusu için aranacak güvenilirlik ko ulu
MADDE 5 – (1) Güvenilirlik ko ulunun yerine getirilmi olmas için a
daki
ko ullar n tamam n sa lanm oldu unun yap lacak ön inceleme neticesinde gümrük
idaresince tevsik edilmi olmas gerekir.
a) Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlas na sahip gerçek ki iler
ile gümrük ve d ticaret i lemlerinde temsil yetkisini haiz çal anlar n; devletin güvenli ine
kar suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin i leyi ine kar suçlar, devlet s rlar na kar suçlar
ve casusluk, uluslararas suçlar, zimmet, irtikap, rü vet, güveni kötüye kullanma, h rs zl k,
doland
k, sahtecilik, inanc kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tan kl k, suç uydurma ve
iftira suçlar ile ihaleye fesat kar rma, edimin ifas na fesat kar rma, suçtan kaynaklanan
mal varl de erlerini aklama suçlar ndan mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 say Türk Ceza
Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 say Türk Ceza Kanununa; vergi kaçakç
veya vergi
kaçakç
na te ebbüs suçlar ndan 4/1/1961 tarihli ve 213 say Vergi Usul Kanununa;
7/1/1932 tarihli ve mülga 1918 say Kaçakç
n Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga
10/7/2003 tarihli ve 4926 say Kaçakç kla Mücadele Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607
say Kaçakç kla Mücadele Kanununa, 19/4/1990 tarihli ve 3628 say Mal Bildiriminde
Bulunulmas , Rü vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, 20/2/1930 tarihli ve 1567 say
Türk Paras K ymetini Koruma Hakk nda Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 say Petrol
Piyasas Kanununa, 11/10/2006 tarihli ve 5549 say
Suç Gelirlerinin Aklanmas n
Önlenmesi Hakk nda Kanuna, 12/6/1933 tarihli ve 2313 say Uyu turucu Maddelerin
Murakabesi Hakk nda Kanuna, 3/6/1986 tarihli ve 3298 say Uyu turucu Maddelerle ilgili
Kanuna muhalefetten ceza veya mahkumiyet karar bulunmamas .
b) Varsa sürekli olarak yurtd nda ikamet eden yabanc uyruklu; yönetim kurulu
üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlas na sahip gerçek ki iler ile gümrük ve d ticaret
lemlerinde temsil yetkisini haiz çal anlar n, 5237 say Türk Ceza Kanununda say lan
uluslararas suçlar, devletin güvenli ine kar suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin i leyi ine
kar suçlar, devlet s rlar na kar suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rü vet, güveni kötüye
kullanma, h rs zl k, doland
k, sahtecilik, inanc kötüye kullanma, hileli iflas, yalan
tan kl k, suç uydurma ve iftira suçlar ile ihaleye fesat kar rma, edimin ifas na fesat
kar rma, suçtan kaynaklanan mal varl de erlerini aklama suçlar ndan, vergi kaçakç
veya vergi kaçakç
na te ebbüs suçlar ndan, gümrük kaçakç
veya gümrük kaçakç
na
te ebbüs suçlar ndan, petrol kaçakç
suçlar ndan, uyu turucu kaçakç
suçlar ndan,
haks z mal edinme suçlar ndan, Türkiye’nin veya di er ülkelerin mevzuat hükümlerine
muhalefetten ceza veya mahkûmiyet karar bulunmamas .

c) Ba vurunun kayda al nd ay n ilk gününden geriye dönük üç y l içerisinde, on iki er
ayl k üç dönem ayr ayr olmak üzere, her bir dönem içerisinde vergi kayb na neden olan
gümrük mevzuat ihlali nedeniyle, haklar nda Kanunun 234 ilâ 238 inci maddeleri uyar nca
Kanunun 241 inci maddesinin birinci f kras nda öngörülen usulsüzlük cezas n üç kat a an
tutarda düzenlenmi ceza karar toplam say
n, be ten fazla olmak ko uluyla, her bir
dönemde i lem gören ithalat ve ihracata ili kin gümrük beyannamesi toplam say
n yüzde
birini a mamas .
ç) Ba vurunun kayda al nd ay n ilk gününden geriye dönük üç y l içerisinde, on iki er
ayl k üç dönem ayr ayr olmak üzere, her bir dönem içerisinde vergi kayb na neden olan
gümrük mevzuat ihlali nedeniyle, haklar nda Kanunun 234 ilâ 238 inci maddeleri uyar nca
Kanunun 241 inci maddesinin birinci f kras nda öngörülen usulsüzlük cezas n yetmi be
kat a an tutarda düzenlenmi ceza karar say ve yine ayn tutardaki usulsüzlük cezas n
iki yüz elli kat a an 25/10/1984 tarihli ve 3065 say Katma De er Vergisi Kanununun 51
inci maddesi ve 6/6/2002 tarihli ve 4760 say
Özel Tüketim Vergisi Kanununun
16 nc maddesi uyar nca düzenlenmi ceza karar say toplamlar n, ikiden fazla olmak
ko uluyla, her bir dönemde i lem gören ithalat ve ihracata ili kin gümrük beyannamesi
toplam say
n binde ikisini a mamas .
d) Ba vurunun kayda al nd ay n ilk gününden geriye dönük üç y l içerisinde, on iki er
ayl k üç dönem ayr ayr olmak üzere, her bir dönem içerisinde gümrük mevzuat ihlali
nedeniyle haklar nda Kanunun 239 uncu maddesi uyar nca Kanunun 241 inci maddesinin
birinci f kras nda öngörülen usulsüzlük cezas n üç kat
a an tutarda düzenlenmi ceza
karar ile Kanunun 241 inci maddesi uyar nca ayn maddenin birinci f kras nda öngörülen
usulsüzlük cezas a an tutarda düzenlenmi ceza karar toplam say
n, ondan fazla olmak
ko uluyla, her bir dönemde i lem gören ithalat ve ihracata ili kin gümrük beyannamesi
toplam say
n yüzde ikisini a mamas .
e) Gümrük mevzuat uyar nca kesinle mi vergi ve ceza borcu bulunmamas .
f) Vergi mevzuat uyar nca kesinle mi vergi borcu bulunmamas .
g) lgili mevzuat uyar nca kesinle mi sosyal güvenlik prim borcu bulunmamas .
(2) Birinci f kran n (c) bendinin uygulanmas nda, Kanunun 67 nci maddesinin ikinci
kras hükmü sakl kalmak kayd yla, ayn beyannameye ili kin düzenlenmi birden fazla ceza
karar bir ceza karar say r.
(3) Birinci f kran n (c), (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmas nda ayn gümrük idaresinde
ayn tespite istinaden geriye dönük olarak yap lan tarama sonucunda ayn ihlale ili kin olarak
düzenlenen birden fazla ceza karar tek bir ceza karar say r.
(4) Birinci f kran n (c), (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmas nda kesinle memi ceza
kararlar dikkate al nmaz.
(5) Birinci f kran n (c), (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmas nda ceza karar n
düzenlendi i tarih esas al r. Ba vurunun de erlendirilmesinde, ba vurunun yap ld ay n ilk
gününden geriye dönük üç y ldan daha önce i lenen fiiller nedeniyle düzenlenen ceza
kararlar dikkate al nmaz.

(6) Birinci f kran n (c) ve (ç) bentlerinin uygulanmas nda Kanunun 234 üncü
maddesinin üçüncü f kras na göre düzenlenen ceza kararlar dikkate al nmaz.
(7) Birinci f kran n (e), (f) ve (g) bentlerinin uygulanmas nda ilgili mevzuat uyar nca
teminata ba lanan, yap land lan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul
edilen borçlar hariç tutulur.
Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas ba vurusu için aranacak ticari kay tlar n
güvenilirli i ve izlenebilir olmas ko ulu
MADDE 6 – (1) Ba vuru sahibinin ticari ve varsa ta maya ili kin kay tlar n güvenilir
ve izlenebilir oldu unun kabul edilmesi için Bakanl kça yap lacak inceleme ve bu inceleme
sonuçlar
de erlendirmeye yönelik kurulan sistem kapsam nda yap lacak puanlama
sonucunda a
daki ko ullar n yeterli düzeyde sa lanm oldu unun tevsik edilmi olmas
gerekir.
a) Ticari ve varsa ta maya ili kin kay tlar , gümrük idarelerince yap lan ve özellikle
sonradan kontrol kapsam nda yap lacak denetimlerin sa kl ve etkin bir ekilde yap lmas na
olanak verecek, bilgi ve kay tlar n gerçekli ini koruyan ekilde ve genel kabul görmü
muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmak.
b) E yan n tüm vas flar n tereddüde mahal b rak lmayacak ekilde gösterilmesini ve
tüm hareketlerinin kay t alt na al nmas mümkün k lan defter ve kay t düzenine sahip olmak.
c) Gümrük ve varsa ta maya ili kin kay tlara gümrük idaresinin fiziki veya elektronik
olarak eri ebilmesine olanak sa lamak.
ç) darenin yapaca

gümrük kontrolleri için gerek duyulan uygun ortam sa lamak.

d) Serbest dola mda olan ve olmayan e ya ayr
gözeten bir lojistik kay t sistemine
(stok ve depolama kay t sistemi, muhasebe sistemi ve benzerleri) sahip olmak.
e) letmenin türü ve büyüklü ü ile orant , yasad ve usulsüz i lemlerin tespitine
imkân veren, e ya ak
n idaresi için uygun, belirli bir sistematik içerisinde i lemlerin
yürütülmesini sa layan ve iç kontrol mekanizmas içeren bir idari organizasyon yap na sahip
olmak.
f) E yan n gümrük idaresine do ru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir
sistemati e sahip olmak ve
1) Gümrük konular yla ilgili birimlerinde ve buna ili kin iç kontrol süreçlerinde gümrük
konular nda bilgili ve tecrübeli personel istihdam etmek veya
2) Gümrük konular nda bilgili ve tecrübeli personel istihdam eden tüzel ki ilerden
gümrük konular ve buna ili kin iç kontrol süreçlerine yönelik dan manl k hizmeti almak.
g) Gümrük mevzuat na uyum konusunda herhangi bir aksakl k ortaya ç kt
sorun tespit edildi inde gümrük idaresini bilgilendirmek.

nda veya

) Tüm beyanlara ili kin olarak idarenin iste i do rultusunda sunulacak ekilde, özel
mevzuat hükümleri sakl kalmak kayd yla, beyan n gerçekle ti i y n sonundan itibaren be
l süreyle ilgili belgeleri saklamak.
h) Bilgi ve kay tlar n ar ivlenmesi ve bilgi kayb
uygun bir i planlamas na sahip olmak.

n önlenmesine yönelik yeterli ve

) Bilgisayar sistemini yetkisiz giri lerden korumaya ve verilerini güvenceye almaya
yönelik uygun bili im teknolojisi güvenlik önlemlerine sahip olmak.
Yetkilendirilmi
ko ulu

yükümlü sertifikas ba vurusu için aranacak mali yeterlilik

MADDE 7 – (1) Ba vuru sahibinin mali yap
n ba vuru y ndan önceki üç y l esas
al nmak suretiyle, yeminli mali mü avir taraf ndan incelenerek, olumlu görü le rapora
ba lanm olmas gerekir. Üç y ldan daha az süredir faaliyette bulunan ki ilerin mali yap ,
yeminli mali mü avir taraf ndan mevcut veriler incelenerek rapora ba lan r.
(2) Birinci f kran n uygulanmas nda Ocak ilâ Mart aylar içerisinde yap lacak
ba vurularda bir önceki y la ili kin mali tablolar n tamamlanamam olmas halinde, yeminli
mali mü avir taraf ndan yap lacak incelemede ba vuru y ndan önceki ikinci, üçüncü ve
dördüncü y l esas al r.
(3) Bu maddenin uygulanmas nda, mali yeterlilik, ba vuru sahibinin i tigal etti i i
alan n özellikleri de göz önüne al nd nda, taahhütlerini kar lamaya yeterli bir mali
durumda bulunmas ve hakk nda iflas i lemleri ba lat lmam olmas ifade eder.
(4) Üç y ldan daha az süredir faaliyette bulunan ki ilerin mali yap
n yeterli olup
olmad
n birinci f krada belirtilen raporda yer alan veriler üzerinden ve gerekirse Genel
Müdürlükçe uygun görülecek ilave incelemeler sonucunda ayr ca tevsik edilmesi gerekir.
Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas ba vurusu için aranacak emniyet ve güvenlik
ko ulu
MADDE 8 – (1) Ba vuru sahibinin uygun emniyet ve güvenlik standartlar na sahip
bulundu unun kabul edilmesi için Bakanl kça yap lacak inceleme ve bu inceleme sonuçlar
de erlendirmeye yönelik kurulan sistem kapsam nda yap lacak puanlama sonucunda
daki ko ullar n yeterli düzeyde sa lanm oldu unun tevsik edilmi olmas gerekir.
a) Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas kapsam ndaki faaliyetlerle ilgili olarak
kullan lacak binalar n izinsiz giri ve s zmalar önleyecek nitelikte olmas ve tesislere ili kin
genel güvenlik tedbirlerini alm olmak.
b) Yükleme yerlerine, sevkiyat sahalar na, kargo bölümlerine ve ta ma araçlar na
yetkisiz giri leri önlemek üzere uygun eri im kontrol tedbirlerini alm olmak.
c) Herhangi bir e yan n de tirilmesini, kayb
veya yabanc e ya eklenmesini
önleyecek tedbirler ile yükleme ve depolama alanlar nda serbest dola mda olan ve olmayan
yan n ay rt edilebilmesini sa layacak tedbirleri alm olmak.

ç) E yan n depolanmas , bo alt lmas , muayenesi ve e yadan numune al nabilmesi için
gerekli teçhizat ve donan m ile uygun bir ortam sa lam ve e yan n konulmas için uygun
görülen yerleri gümrü ün denetimini kolayla racak ekilde düzenlemi olmak.
d) Yasaklama ve k tlamalara tabi e ya söz konusu ise, bunlara ili kin ithalat ve/veya
ihracat lisanslar yla ilgili i lemleri takip edecek ve bu kapsamdaki e yay di er e yadan
ay racak bir i ak
olu turmu olmak.
e) Uluslararas arz zincirinin güvenilirli inden emin olunmas sa lamak amac yla, i
yapt ki i ve firmalar n kimliklerinin aç kça tespit edilmesi ve bu ki i ve firmalar n uygun
emniyet ve güvenlik tedbirleri ald klar n kontrolüne yönelik önlemleri alm olmak.
f) Mevzuat n izin verdi i ölçüde, güvenlik aç ndan hassas pozisyonlarda görev
yapacak çal anlar hakk nda i e ba lama öncesi ve sonras nda periyodik olarak güvenlik
ara rmas yap yor ve firmada çal anlardan kaynakl ortaya ç kabilecek risklere kar
güvenlik tedbirleri al yor olmak.

kat

g) lgili personelinin arz zinciri güvenli i ile ilgili e itim programlar na aktif olarak
sa lamak.
Kamu kurum ve kurulu lar için istisna hükmü

MADDE 9 – (1) Resmî daireler, sermayesinin tamam devlete ait olan iktisadi devlet
te ekkülleri ve kamu iktisadi kurulu lar ile sermayesinin tamam bir iktisadi devlet
te ekkülüne veya kamu iktisadi kurulu una ait ba
müesseselerin yapacaklar
yetkilendirilmi yükümlü sertifikas ba vurular nda 5 ilâ 8 inci maddelerde say lan ko ullar
aranmaz.
Ba vuru için aranacak belgeler
MADDE 10 – (1) Ba vuru s ras nda Ek-1/A’da yer alan ba vuru formunun yan s ra
daki belgeler de ibraz edilir.
a) Ek-2’de yer alan soru formu.
b) 5 inci maddenin birinci f kras n (a) bendinde belirtilen ki iler için, ayn bentte
say lan suçlardan hüküm giymediklerine dair ba vuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay
içerisinde resmî kuruma verilmek üzere al nan adli sicil belgeleri as llar ile bu ah slardan
sürekli olarak yurtd nda ikamet eden yabanc uyruklular için 5 inci maddenin birinci
kras n (b) bendinde belirtilen suçlardan Türkiye’nin veya di er ülkelerin mevzuat
hükümleri uyar nca ceza almam olduklar na dair ilgili ki i ya da yönetim kurulu ba kan
taraf ndan imzalanm , Ek-3’de yer alan örne e uygun beyan formu as llar .
c) Türkiye genelinde kesinle mi sosyal güvenlik prim borcu bulunmad
n tevsikine
ili kin olarak; ba vuru tarihinden geriye dönük en geç bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik
Kurumunun e-borcu yoktur uygulamas içerisinde yer alan ihale konusu olmayan i lerle ilgili
e-borcu yoktur belgesi seçene inden al nm , tüzel ki iler için ticaret unvan ve vergi
numaras , gerçek ki iler için ise ad ve soyad ile T.C. kimlik numaras , ilgili kurumca
elektronik ortamda üretilen barkod ve referans numaras , belgenin internet üzerinden
al nd tarihi, saati ve sorgulaman n Türkiye genelinde yap ld na ili kin bilgileri gösteren

ihale konusu olmayan i lerle ilgili e-borcu yoktur belgesi ya da Ek-4’te yer alan örne e uygun
form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden ba vuru tarihinden geriye dönük en
geç bir ay içerisinde al nan yaz asl veya borcun teminata ba land
, yap land ld
,
tecil edildi ini, taksitlendirildi ini veya mahsup talebi kabul edildi ini gösterir yaz asl .
ç) Ba bulunulan vergi dairesi ile nakil gelinen vergi dairelerinden ba vuru tarihinden
geriye dönük en geç iki ay içerisinde al nan vergi mevzuat gere ince kesinle mi vergi borcu
bulunmad
veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata ba land
,
yap land ld
, tecil edildi ini, taksitlendirildi ini veya mahsup talebi kabul edildi ini
gösterir yaz asl .
d) Son üç y l esas al nmak suretiyle ba vuru sahibinin mali yap
n incelenmesi
sonucunda yeminli mali mü avir taraf ndan kar la rmal olarak haz rlanan ve olumlu olarak
sonuca ba lanan Ek-5’de yer alan örne e uygun rapor asl veya noter onayl örne i.
e) Avrupa Akreditasyon Birli inin kar kl tan ma anla malar na imza atm
akreditasyon kurumlar taraf ndan akredite edilmi uygunluk de erlendirme kurulu lar nca
düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markas
ta yan güncel ISO 9001ve ISO
27001sertifikalar n asl veya düzenleyen kurulu taraf ndan onayl örne i.
(2) Ba vuru sahibinin üç y ldan daha az süredir faaliyette bulunuyor olmas halinde,
birinci f kran n (d) bendinde belirtilen raporun yerine ba vuru tarihi itibariyle mevcut olan
veriler esas al nmak suretiyle ba vuru sahibinin mali yap
n incelenmesi sonucunda
yeminli mali mü avir taraf ndan mümkünse kar la rmal olarak haz rlanan ve olumlu olarak
sonuca ba lanan Ek-5’de yer alan örne e uygun rapor asl veya noter onayl örne i ibraz
edilir.
(3) Ba vuru formu, yetkilendirilmi yükümlü statüsü talebinde bulunan gerçek ki i ise
kendisi, tüzel ki i ise tüzel ki ili i do rudan temsil eden imza yetkisini haiz gerçek ki i/ki iler
taraf ndan imzalan r.
(4) Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas kapsam nda götürü teminat uygulamas ndan
yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/B’de yer alan götürü teminat uygulamas için ba vuru
formunun da ibraz edilmesi gerekir.
(5) Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas kapsam nda onaylanm ihracatç yetkisinden
yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/C’de yer alan onaylanm ihracatç yetkisi için ba vuru
formunun da ibraz edilmesi gerekir.
(6) Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas kapsam nda izinli gönderici yetkisinden
yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici yetkisi için ba vuru formu
ile Ula rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl ndan al nm uluslararas ta mac yetki
belgesi örne inin de ibraz edilmesi gerekir.
(7) Resmî dairelerce yap lan ba vurularda yaln zca ba vuru formu, sermayesinin
tamam devlete ait olan iktisadi devlet te ekkülleri ve kamu iktisadi kurulu lar ile
sermayesinin tamam bir iktisadi devlet te ekkülüne veya kamu iktisadi kurulu una ait
müesseselerce yap lan ba vurularda ise ba vuru formunun yan s ra ortakl k ve sermaye
yap lar gösterir belge aran r.

Ba vuru yeri
MADDE 11 – (1) Ba vurular irket merkezinin ticaret siciline kay tl bulundu u yere en
yak n gümrük müdürlü ünün ba oldu u bölge müdürlü üne yap r.
(2) Resmî daireler, sermayesinin tamam devlete ait olan iktisadi devlet te ekkülleri ve
kamu iktisadi kurulu lar ile sermayesinin tamam bir iktisadi devlet te ekkülüne veya kamu
iktisadi kurulu una ait ba
müesseselerin yetkilendirilmi yükümlü sertifikas ba vurular
Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü üne yap r.
Ba vurular n ön incelemesi
MADDE 12 – (1) Ba vurunun ilgili bölge müdürlü ünün genel evrak kayd na
al nmas müteakip, ilgili birim taraf ndan ba vuru sahibinin vergi numaras , ticaret unvan ,
adres bilgileri takvim y itibariyle müteselsil s ra numaras ile kaydedilir.
(2) Ba vurunun ön incelemesi, ba vurunun genel evrak kayd na al nmas
bölge müdürlü ü taraf ndan en geç on be i günü içinde tamamlan r.

takiben ilgili

(3) 10 uncu maddenin birinci f kras n (e) bendinde belirtilenler haricindeki aranan
belgelerden bir k sm n ba vuru dosyas nda yer almad
n veya eksik bilgi içerdi inin
tespit edilmesi halinde, ba vuru sahibine eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmas için yaz ile
ve elektronik posta yoluyla ikinci f krada belirtilen süre dâhilinde bildirimde bulunulur.
(4) Ba vuru sahibine üçüncü f kra uyar nca bildirilen eksiklikler bunlara ili kin
bildirimin yap ld tarihi müteakip en geç otuz i günü içinde tamamlan r.
(5) Üçüncü f krada belirtilen süre içinde tamamlanan eksik belgeler, genel evrak
kayd na al nmas takiben en geç on i günü içerisinde incelenir.
(6) 6 nc maddenin birinci f kras n ( ) bendinde belirtilen ko ullar n yerine getirilip
getirilmedi ine ili kin inceleme 10 uncu maddenin birinci f kras n (e) bendinde say lan
27001 sertifikas , en az üç y ld r faaliyette bulunan ki ilerce 7 nci maddede belirtilen
ko ullar n yerine getirilip getirilmedi ine ili kin inceleme 10 uncu maddenin birinci f kras n
(d) bendinde say lan yeminli mali mü avir raporu üzerinden yap r.
(7) Yap lan ön inceleme neticesinde;
a) 6 nc maddenin birinci f kras

n (a) ilâ (h) bentlerinde,

b) 8 inci maddede,
c) Üç y ldan daha az süredir faaliyette bulunan ba vuru sahipleri için 7 nci maddede,
say lanlar d ndaki ko ullar n tümünün sa land
n tespit edilmesi halinde, be i
günü içerisinde Genel Müdürlü e Ek-6’da yer alan ön inceleme de erlendirme formuyla
birlikte Ek-2’de yer alan soru formu ve ba vuru sahibinin üç y ldan daha az süredir faaliyette
bulunuyor olmas halinde, 10 uncu maddenin ikinci f kras nda belirtilen yeminli mali mü avir
raporu gönderilir.

(8) Yetkilendirilmi yükümlü kapsam nda talep edilen yetkilere göre; 45 inci maddenin
birinci f kras , 60 nc maddenin birinci f kras , 67 nci maddenin birinci f kras ve/veya
72 nci maddenin birinci f kras nda say lan ko ullar n yerine getirilip getirilmedi i de ilgili
bölge müdürlü ü taraf ndan ön inceleme kapsam nda de erlendirilir ve ilgili ek ko ullar n
kar land tespit edilen ilave yetkiler Ek-6’da yer alan ön inceleme de erlendirme formunda
belirtilir.
Yerinde inceleme
MADDE 13 – (1) Genel Müdürlük taraf ndan ön inceleme de erlendirme formunun
kay tlara al nmas müteakip on i günü içerisinde yerinde inceleme yapmak üzere sonradan
kontrol yetkilisi görevlendirilmesine ili kin i lemler tamamlan r. Bu süre, ba vuru sahibinin
bilgilendirilmesi kayd yla, on i günü uzat labilir.
(2) Sonradan kontrol yetkilisi taraf ndan 6 nc maddenin birinci f kras n (a) ilâ (h)
bentleri ile 8 inci maddede say lan ko ullar n sa lan p sa lanmad otuz i günü içerisinde
incelenerek Ek-7’de yer alan formata uygun olarak yerinde inceleme de erlendirme formu
düzenlenir. Bu form, incelemenin bitimini müteakip be i günü içinde Genel Müdürlü e
intikal ettirilir.
(3) kinci f krada belirtilen form, Genel Müdürlük kay tlar na al nmas
müteakip
Genel Müdürlükçe on i günü içerisinde incelenerek ve duruma göre 7 nci maddenin
dördüncü f kras kapsam nda i lem yap larak;
a) 6 nc maddenin birinci f kras n (a) ilâ (h) bentlerinde ve sekizinci maddede say lan
ko ullar ile üç y ldan daha az süredir faaliyette bulunan ba vuru sahipleri için yedinci
maddede say lan ko ullardan herhangi birinin sa lanmad
n tespit edilmesi halinde, 14
üncü maddenin dördüncü f kras uyar nca i lem yap lmak üzere be i günü içerisinde
ba vurunun yap lm oldu u bölge müdürlü üne bildirimde bulunulur.
b) 6 nc maddenin birinci f kras n (a) ilâ (h) bentlerinde ve sekizinci maddede say lan
ko ullar ile üç y ldan daha az süredir faaliyette bulunan ba vuru sahipleri için yedinci
maddede say lan ko ullar n tamam n sa land
n tespit edilmesi halinde, 15 inci madde
uyar nca i lem yap lmak üzere be i günü içerisinde ba vurunun yap lm oldu u bölge
müdürlü üne bildirimde bulunulur.
(4) 8 inci maddede yer alan ko ullar n incelenmesi ba vuru sahibinin gümrükle ilgili
faaliyetlerinin yürütüldü ü tüm tesis ve birimlere ili kin olarak yap r. Söz konusu inceleme
ve sonuçlar yerinde incelemeyi gerçekle tiren sonradan kontrol yetkilisi taraf ndan
belgelendirilir. ncelemeye konu çok fazla say da yerin bulunmas nedeniyle yetkilendirilmi
yükümlü sertifikas düzenleme süresi içinde tüm ili kili yerlerin incelenmesi mümkün de il
ise, ilgili sonradan kontrol yetkilisi ba vuru sahibinin tüm tesis ve birimlerinde ortak güvenlik
standartlar uygulad konusunda herhangi bir ku ku duymamak art yla bütünü temsil eden
bir k sm inceleyebilir. Ancak 47 nci maddenin birinci f kras ile 74 üncü maddenin birinci
kras do rultusunda belirtilen tesislerin tümü 8 inci maddenin birinci f kras n (a) ilâ (ç)
bentlerinde belirtilen ko ullar ta p ta mad klar n belirlenmesi aç ndan incelenir.
(5) Ba vuru sahibi taraf ndan ihracatta yerinde gümrükleme izni veya izinli gönderici
yetkisi istenilmi se ve bunlara ili kin ek ko ullar yerine getirilmi se, 47 nci maddenin birinci
kras ile 74 üncü maddenin birinci f kras do rultusunda belirtilen tesislerin 8 inci maddenin

birinci f kras n (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen ko ullar ta p ta mad klar ile 53 üncü
maddenin birinci f kras veya 80 inci maddenin birinci f kras nda belirtilen özelliklerde,
uygun güvenli alana sahip olup olmad klar da yerinde inceleme kapsam nda incelenir ve izin
kapsam na al nmas uygun bulunanlar üçüncü f kran n (b) bendinde belirtilen bildirimde
belirtilir.
Yetkilendirilmi yükümlü statüsü ba vurusunun reddi
MADDE 14 – (1) A
da belirtilen durumlardan herhangi birinde ba vuru ön inceleme
yap lmaks n reddedilir ve ba vuru dosyas ba vurunun yap ld bölge müdürlü ü taraf ndan
derhal iade edilir.

ba

a) Ba vurunun ticaret siciline kay tl bulunulan yere en yak n gümrük müdürlü ünün
oldu u bölge müdürlü üne yap lmam olmas .

b) Ba vuru formunun 10 uncu maddenin üçüncü f kras na uygun olarak imzalanmam
olmas .
c) Ba vuru dosyas nda 10 uncu maddenin birinci f kras
belgelerden herhangi birinin eksik olmas .

n (e) bendinde belirtilen

ç) 96 nc maddenin birinci f kras uyar nca sertifikas daha önce iptal edilmi ki ilerce
yeni sertifika ba vurusunun iptal i lemini müteakip üç y l içerisinde yap lm olmas .
d) Sertifika ba vurusunun onaylanm ki i statü belgesinin veya e yan n k ymetine
bak lmaks n fatura beyan veya EUR.MED fatura beyan düzenlenmesine ili kin
Onaylanm
hracatç yetkisinin 100 üncü maddenin alt nc f kras nda belirtilen ekilde
iptalini müteakip üç y l içerisinde yap lm olmas .
(2) 12 nci maddenin üçüncü f kras uyar nca bildirilen eksik bilgi ve belgeleri ayn
maddenin dördüncü f kras nda belirtilen süre içerisinde tamamlamayan ki ilerin ba vurular
be i günü içerisinde reddedilerek ba vuru dosyas ba vurunun yap ld bölge müdürlü ü
taraf ndan iade edilir.
(3) Yap lan ön inceleme neticesinde;
a) 6 nc maddenin birinci f kras

n (a) ilâ (h) bentlerinde,

b) 8 inci maddede,
c) Üç y ldan daha az süredir faaliyette bulunan ba vuru sahipleri için 7 nci maddede,
say lanlar d ndaki ko ullardan herhangi birinin sa lanmad
n tespit edilmesi
halinde, ön incelemenin bitimini müteakip 12 nci maddenin yedinci f kras nda belirtilen süre
içerisinde ba vurunun reddedildi i ba vuru sahibine bildirilerek ba vuru dosyas ba vurunun
yap ld bölge müdürlü ü taraf ndan iade edilir.
(4) Yap lan yerinde incelemede, 6 nc maddenin birinci f kras n (a) ilâ (h), bentleri ve
8 inci maddede yer alan ko ullar ile üç y ldan daha az süredir faaliyette bulunan ba vuru
sahipleri için 7 nci maddede say lan ko ullardan herhangi birinin sa lanmad
n tespit

edilmesi halinde, buna ili kin 13 üncü maddenin üçüncü f kras n (a) bendinde belirtilen
bildirimi müteakip ba vurunun yap ld bölge müdürlü ü taraf ndan be i günü içerisinde
ba vurunun reddedildi i ba vuru sahibine bildirilerek ba vuru dosyas iade edilir.
(5) Bir ilâ dördüncü f kralar uyar nca ba vurusu reddedilen ki ilerin bundan sonra
yapacaklar ba vurular yeni bir ba vuru gibi de erlendirilir.
(6) 5 inci maddenin birinci f kras n (a) bendinde say lan ki iler hakk nda ayn bentte
say lan kanunlar uyar nca ba lat lan inceleme ve soru turma sonucunda cumhuriyet savc
taraf ndan dava aç ld
n ö renilmesi durumunda, yap lan sertifika ba vurusu reddedilir.
Dava sürecinin sonucunda bu ki ilerin kesin olarak lehlerine beraat karar verilmi olmas
veya bu ki ilerin dava sürecinde ba vuru sahibi firma ile ili kisinin kesilmesi halinde
yap lacak ba vurular yeni bir ba vuru olarak de erlendirilir.
Yetkilendirilmi yükümlü statüsünün verilmesi
MADDE 15 – (1) 13 üncü maddenin üçüncü f kras n (b) bendinde belirtilen bildirimi
müteakip ilgili bölge müdürlü ü taraf ndan a
da belirtilen süreler içerisinde Ek-8’de yer
alan yetkilendirilmi yükümlü sertifikas düzenlenir.
a) Götürü teminat uygulamas ndan yararlanma hakk
be i günü içerisinde,

n talep edilmemi olmas halinde

b) Götürü teminat uygulamas ndan yararlanma hakk n talep edilmi olmas halinde
36 nc maddenin birinci f kras nda belirtilen süre tahditleri içerisinde.
(2) Birinci f krada belirtilen sertifika,“TR/AEOF/” ibaresi ile “y l/düzenleyen bölge
müdürlü ünün bulundu u ilin trafik kodu/s ra numaras ” içerecek ekilde (örnek:
TR/AEOF/12/34/0001) her y l itibariyle müteselsil sertifika numaras al narak asl hak
sahibine verilmek, bir nüshas da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde
düzenlenir.
(3) Sertifika üzerinde yer alan bilgiler ile sertifikan n geçerlilik durumu, “R harfi,
sertifika ba lang ç tarihinin son iki hanesi, düzenleyen bölge müdürlü ünün bulundu u ilin
trafik kodu ve düzenlenen sertifikaya ili kin ba vurunun 12 nci maddenin birinci f kras na
göre verilen kay t numaras ndan” olu an dokuz haneli rakamsal birle im dikkate al narak
olu turulacak referans numaras (örnek: R12340001) ile kayda al r. Belirlenen referans
numaras sertifikan n her iki nüshas üzerine yaz r.
(4) Sertifikan n her iki nüshas da ilgili gümrük ve ticaret bölge müdürünce imzalan r.
(5) Sertifikan n kapsam na ba olarak, birinci f krada belirtilen süre içerisinde ilgili
bölge müdürlü ü taraf ndan B LGE sistemi üzerinde gerekli güncelleme i lemleri yap r.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yetkilendirilmi Yükümlü Sertifikas n
Geçerlilik Süresi ve De tirilmesi
Sertifikan n geçerlilik süresi

MADDE 16 – (1) Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas düzenlendi i tarihten sonraki ilk
gününde geçerli hale gelir.
(2) 94 ilâ 96 nc madde hükümleri sakl kalmak kayd yla, yetkilendirilmi yükümlü
sertifikas süresiz olarak geçerlidir.
Sertifikada kay tl bilgilerde de

iklik olmas

MADDE 17 – (1) Ad na sertifika düzenlenmi ki inin ticaret unvan , vergi numaras ,
adresi, ticaret siciline kay tl oldu u yer ve ticaret sicil numaras nda herhangi bir de iklik
olmas halinde, söz konusu de ikliklere ili kin Ticaret Sicil Gazetesinin ya da Türkiye Esnaf
ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin, asl veya onayl suretleri veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Müdürlü ünce ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlü ünce veya Müdürlü ün
yetkili k laca ve kendisine elektronik ileti im a lar veya diskler vas tas yla iletilmi
bulunan odalarca onayl örne i ile vergi numaras n de mi olmas halinde ba bulunulan
vergi dairesinden al nacak yaz asl ve Ek-1/A’da yer alan ba vuru formu ile sertifikay
düzenlemi olan bölge müdürlü üne ba vurulur.
(2) Ticaret unvan n de mesi nedeniyle bu madde uyar nca de iklik yap lmas talep
edilen sertifika kapsam nda, götürü teminat uygulamas ndan yararlanma hakk tan nm
olmas durumunda mevcut teminat mektuplar n yerine geçmek üzere ayn tutarda ve yeni
bilgileri içerecek ekilde düzenlenmi , Gümrük Yönetmeli inin Ek-77/A’s nda yer alan
örne e uygun, süresiz teminat mektubu ba vuru formuna eklenir.
(3) Birinci f kra uyar nca sertifikada kay tl bilgilerde de iklik yap lmas n ilgili
bölge müdürlü ünce uygun görülmesi halinde, Ek-8’de yer alan sertifika yeni bilgilere göre,
asl hak sahibine verilmek ve bir nüshas da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha
halinde düzenlenir ve 15 inci maddenin üç, dört ve be inci f kralar uyar nca i lem yap r.
(4) Sertifikada üçüncü f kra uyar nca de iklik yap lmas durumunda, mevcut
sertifikan n say ve ba lang ç tarihi de mez ancak söz konusu sertifika için 15 inci maddenin
üçüncü f kras nda belirtildi i ekilde yeni bir referans numaras al narak içerdi i bilgiler
kayda al r, referans numaras n olu turulmas nda de iklik ba vurusuna ili kin verilen
ba vuru kay t numaras dikkate al r.
(5) Sertifikan n çal nmas , kaybolmas , yanmas , y rt lmas veya okunamaz hale gelmesi
gibi durumlarda sertifikay düzenlemi olan bölge müdürlü üne ba vurulur. Uygun görülmesi
halinde, eski sertifika yerine geçmek üzere ayn tarih, say ve referans numaras ile yeni bir
sertifika düzenlenir.
Sertifika kapsam yetkilerde de

iklik yap lmas

MADDE 18 – (1) Sertifika sahiplerince adlar na düzenlenmi sertifika kapsam nda
bulunmayan onaylanm ihracatç yetkisine ba
uygulamalardan herhangi birinin talep
edilmesi ya da kapsamlar nda de iklik yap lmas n istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer
alan ba vuru formu ile Ek-1/C’de yer alan onaylanm ihracatç yetkisi için ba vuru formu ile
söz konusu sertifikay düzenlemi olan bölge müdürlü üne ba vurulur.
(2) Sertifika sahiplerince adlar na düzenlenmi sertifika kapsam nda bulunmayan izinli
gönderici yetkisinin talep edilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan ba vuru formu ile Ek-

1/D’de yer alan izinli gönderici yetkisi için ba vuru formu ile söz konusu sertifikay
düzenlemi olan bölge müdürlü üne ba vurulur.
(3) Sertifika sahiplerince adlar na düzenlenmi sertifika kapsam nda bulunmayan götürü
teminat uygulamas n talep edilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan ba vuru formu ile Ek1/B’de yer alan götürü teminat uygulamas için ba vuru formuyla söz konusu sertifikay
düzenlemi olan bölge müdürlü üne ba vurulur. Götürü teminat uygulamas n 4760 say
Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) say listenin (A) cetvelinde yer alan e yan n
ithalinde ödenecek özel tüketim vergisini de kapsamas isteniyorsa, ba
bulunulan vergi
dairesi ile nakil gelinen vergi dairelerinden ba vuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay
içerisinde al nan vergi mevzuat gere ince kesinle mi vergi borcu bulunmad
veya borcu
bulunmakla birlikte bu borcun teminata ba land
, yap land ld
, tecil edildi ini,
taksitlendirildi ini veya mahsup talebi kabul edildi ini gösterir yaz asl da ibraz edilir.
(4) Sertifika kapsam na yeni bir yetkinin eklenmesinin istenilmesi halinde, talep edilen
yetkiye ili kin ko ullar n kar land
n ilgili bölge müdürlü ü taraf ndan tespiti gerekir.
Ayr ca talep edilen yetkinin yerinde gümrükleme izni veya izinli gönderici yetkisi
kapsam nda kullan lmak istenilen tesisler içermesi durumunda, 13 üncü maddenin be inci
kras nda yer alan yerinde incelemeye ili kin hususlar dikkate al r.
(5) Sertifika sahiplerince adlar na düzenlenmi sertifika kapsam nda yer alan götürü
teminat uygulamas ndan faydalanma hakk ndan, onaylanm ihracatç yetkisi ve/veya bu yetki
kapsam ndaki uygulamalardan herhangi birinden ve/veya izinli gönderici yetkisinden feragat
edilmek istenmesi durumunda, söz konusu sertifikay düzenlemi olan bölge müdürlü üne
Ek-1/A’da yer alan ba vuru formu ile yaz olarak ba vurulur.
(6) lgili bölge müdürlü ünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat uygulamas
hariç, be inci f krada ve birinci ile ikinci f kralarda belirtilen i lemlere ili kin olarak Ek-8’de
yer alan sertifika, yeni bilgilere göre ve yeni referans numaras ile asl hak sahibine verilmek
ve bir nüshas da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir ve 15 inci
maddenin üç, dört ve be inci f kralar uyar nca i lem yap r, referans numaras n
olu turulmas nda de iklik ba vurusuna ili kin verilen ba vuru kay t numaras dikkate al r.
(7) lgili bölge müdürlü ünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat uygulamas n
mevcut sertifikaya eklenmesi veya sertifika kapsam ndan ç kar lmas na ili kin olarak 15 inci
maddenin yaln zca be inci f kras uyar nca i lem yap r.
(8) Alt nc f kra uyar nca yeni sertifika düzenlenmesi durumunda, mevcut sertifikan n
say ve ba lang ç tarihi de mez ancak söz konusu sertifika için 15 inci maddenin üçüncü
kras nda belirtildi i ekilde yeni bir referans numaras al narak içerdi i bilgiler kayda al r,
referans numaras n olu turulmas nda de iklik ba vurusuna ili kin verilen ba vuru kay t
numaras dikkate al r.
(9) Sertifika kapsam yetkilerde de iklik yap lmas i lemlerinde sertifikan n ve
sertifika kapsam nda bulunan yetki, izin, uygulama veya kolayla rmalar n ask ya al nmas ,
geri al nmas ve iptaline ili kin hükümleri sakl r.
NC K TAP
Yetkilendirilmi Yükümlü Sertifikas Kapsam Yetki,
zin, Uygulama ve Kolayla rmalar

NC KISIM
Eksik Beyan Usulü
Eksik beyan usulüne konu olabilecek belgeler
MADDE 19 – (1) Sertifika sahibi ki ilerce, Gümrük Yönetmeli inin 143, 154 ve 163
üncü maddelerinde belirtilen ko ullar sakl kalmak kayd yla, a
da say lan belgelerin bir ya
da daha fazlas beyannameye eklenmeksizin beyanda bulunulabilir.
a) Fatura.
b) A.TR Dola m Belgesi.
c) Men e ispat belgeleri.
ç) Teslim ekli gere i ibraz gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi.
d) lenmi tar m ürünlerinin serbest dola ma sokulmas halinde ibraz gereken i lenmi
tar m ürünleri analiz sonuç raporu.
Eksik beyan tamamlama süresi ve ek süre verilmesi
MADDE 20 – (1) Gümrük Yönetmeli inin 114 üncü maddesinin üçüncü f kras hükmü
sakl kalmak üzere, 19 uncu maddede say lan belgelerden bir veya daha fazlas beyannameye
eklenmeksizin beyanda bulunulmas durumunda bu belgelerin, eksik belgeyle beyan edilmek
istenen e yaya ili kin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde gümrük
beyannamesinin tescil edildi i gümrük müdürlü üne ibraz edilmeleri gerekir.
(2) ndirimli veya s r oran nda gümrük vergisinin uygulanmas için gereken belgelerin
eksikli i durumunda, eksik belgeyle beyan edilmek istenen e yan n indirimli veya s r
oran nda vergilendirilece i konusunda yeterli nedenlerin olmas ko uluyla, birinci f krada
belirtilen süre içinde beyan sahibinin talebi üzerine gümrük müdürlü ünce söz konusu
belgenin ibraz için üç ay geçmeyecek ekilde ek süre verilebilir.
(3) Tamamlanacak eksik beyan n gümrük k ymeti ile ilgili olmas ve beyan n
tamamlanmas n daha uzun bir süre gerektirdi inin kan tlanmas durumunda, gümrük
müdürlü ünce üç aydan uzun bir ek süre belirlenebilir.
Eksik beyanda bulunulamayacak durumlar
MADDE 21 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen e yan n bir gümrük rejimine tabi
tutulmas na ili kin tüm belgelerinin tam olmas ko uluna ba lanan usul ve düzenlemelerin
uygulamas nda bu Yönetmelikte düzenlenen eksik beyan usulünden faydalan lamaz.
Beyannamenin tescili ve gümrük idaresince yap lacak kontroller
MADDE 22 – (1) Eksik belgeyle beyan edilmek istenen e yaya ili kin gümrük
beyannamesinin detayl beyan ekran nda yer alan basitle tirilmi usul kodu kutucu una “BS1” yaz r.

(2) Beyannameye eklenen belgelere ili kin bilgilere ek olarak, beyanname ekinde yer
almayacak olan eksik beyana konu belgelerin B LGE kodlar , tarih ve say lar eksiksiz
girilerek bu belgelere ili kin 44 no.lu alanda yer alan do rulama kodu bölümüne “S” yaz r.
(3) Sertifika sahibince 32 ilâ 43 üncü maddeler kapsam nda götürü teminat
uygulamas ndan yararlan lmad durumlarda beyanname ekinde yer almayacak olan eksik
beyana konu belgelerin faks ya da fotokopileri beyannameye eklenir.
(4) Tescil edilen BS-1 kodlu gümrük beyannamelerine ili kin olarak gümrük idaresince
yap lacak kontrollerin a
daki hususlar da kapsamas gerekir:
a) Beyannamenin bir ve ikinci f kralara uygun olarak dolduruldu u,
b) Beyannamenin, sertifika sahibi ad na tescil edildi i,
c) Söz konusu sertifika sahibinin eksik beyanda bulunma hakk na sahip oldu u,
ç) Beyan edilen rejime göre Gümrük Yönetmeli inin 143, 154 ve 163 üncü
maddelerinde belirtilen artlar n yerine getirildi i.
Vergi tahakkuku ve teminat i lemleri
MADDE 23 – (1) 32 ilâ 43 üncü maddeler kapsam nda götürü teminat uygulamas ndan
yararlanan sertifika sahibi ki ilerce, indirimli veya s r oran nda vergi uygulamas ile
muafiyet hükümlerinin uygulanmas na ili kin belge eksikli i nedeniyle eksik beyan
usulünden yararlan lmak istenilmesi durumunda, vergi tahakkuku beyana göre indirimli veya
r oran nda vergi uygulamas ile muafiyet hükümlerine göre yap r.
(2) 32 ilâ 43 üncü maddeler kapsam nda götürü teminat uygulamas ndan
yararlan lmad durumlarda yararlanmak istemeyen ya da götürü teminat uygulanmas ndan
yararlanma hakk bulunmayan sertifika sahiplerince, indirimli veya s r oran nda vergi ile
muafiyet hükümlerinin uygulanmas na ili kin belge eksikli i nedeniyle eksik beyan usulü için
normal oranlar n uygulanmas sonucu bulunacak miktar ile indirimli veya s r oran nda vergi
ile muafiyet hükümlerinin uygulanmas sonucu bulunacak miktar aras ndaki fark için gümrük
idarelerince teminat istenir. Söz konusu eksik belgelerin faks veya fotokopisinin ibraz
halinde teminat aranmay p beyana göre i lem yap r.
(3) Bir ve ikinci f kralar uyar nca eksik beyan uygulamas ndan yararlanan ki ilerce
eksik belgelerin süresi içinde gümrük idaresine sunulmamas halinde, cezai hükümler sakl
kalmak kayd yla, normal oranlar n uygulanmas sonucu tahakkuk ettirilen ithalat vergilerine
göre eksik ödenen vergiler ile Kanunun 207 nci maddesinin birinci f kras n (a) bendi
uyar nca 21/7/1953 tarihli ve 6183 say Amme Alacaklar n Tahsili Usulü Hakk nda Kanun
hükümlerine göre belirlenen gecikme zamm n yükümlüye tebli edildi i tarihi takiben on
be gün içinde ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde, al nmas gereken vergiler ve gecikme
zamm ile ceza tutar varsa yükümlünün teminat ndan çözülerek irada kaydedilir, yoksa 6183
say Amme Alacaklar n Tahsili Usulü Hakk nda Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Eksik belgelerin tamamlanmas

MADDE 24 – (1) Eksik belge veya belgeler, ek süreler dâhil süresi içinde, Ek-9’da yer
alan eksik belge tamamlama formu ile birlikte beyannamenin tescil edildi i gümrük
müdürlü üne sunulur. Gümrük Yönetmeli inin 114 üncü maddesi uyar nca belge asl n
ibraz n zorunlu olmad durumlarda belge örnekleri ibraz edilebilir.
(2) Gümrük müdürlü ünce yap lan incelemede eksik belgelerin süresi içinde ve eksiksiz
olarak ibraz edildi inin anla lmas durumunda, B LGE sistemine söz konusu gümrük
beyannamesi kapsam ndaki eksik belgelerin tamamland bilgisi girilir.
(3) Eksik belgelerin süresi içinde ibraz edilmedi inin anla lmas durumunda sertifika
sahibi yaz olarak uyar r ve hakk nda Kanunun 241 inci maddesinin birinci f kras tatbik
edilerek 26 nc madde uyar nca i lem yap lmak üzere, sertifikan n düzenlendi i bölge
müdürlü üne bildirimde bulunulur.
(4) Eksik belgelerin tamamlanmas ndan sonra beyana göre i lem yap lan e yaya ili kin
ithalat vergilerinin eksik tahakkuk ettirildi inin anla lmas halinde, bunlar için ek tahakkuk
yap r. Ayr ca artlar gerektiriyorsa Kanunun 234 üncü maddesi uyar nca ceza tatbik edilir.
Eksik beyan usulüne konu beyannamelerin takibi
MADDE 25 – (1) Gümrük müdürlüklerince her ay n ilk be i günü içinde B LGE
sisteminde sorgulama yap larak, eksik olan belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz
edilmemi BS-1 kodlu beyannameler tespit edilir.
(2) Eksik belgelerin ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmedi i tespit edilen
beyannamelerin ad na tescil edildi i sertifika sahipleri hakk nda Kanunun 241 inci
maddesinin birinci f kras tatbik edilerek 26 nc madde uyar nca i lem yap lmak üzere
sertifikan n düzenlendi i bölge müdürlü üne derhal bildirimde bulunulur.
(3) Ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmedi i tespit edilen belge ya da belgelerin
indirimli veya s r oran nda vergi uygulamas ile muafiyet hükümlerinin uygulanmas na
ili kin belgeler olmas durumunda 23 üncü maddenin üçüncü f kras uyar nca i lem yap r.
Eksik beyanda bulunma yetkisinin ask ya al nmas
MADDE 26 – (1) Eksik belge veya belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz
etmeyen sertifika sahibi ki ilerin eksik beyanda bulunma yetkileri, ibraz edilmeyen eksik
belge veya belgeler tamamlan ncaya kadar ask ya al r.
(2) Eksik belge veya belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz etmeyen sertifika
sahibi ki iler ilk seferde beyannamenin tescil edildi i gümrük idaresince birinci f krada
belirtilen ask ya alma i leminin sonland lmas
müteakip yaz
olarak uyar r ve
haklar nda Kanunun 241 inci maddesinin birinci f kras tatbik edilerek sertifikan n
düzenlendi i bölge müdürlü üne derhal bildirimde bulunulur.
(3) kinci f krada belirtilen i lemin sonland lmas takip eden üç y l içerisinde, birinci
krada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, sertifika sahibi ki iler hakk nda ikinci f kra
uyar nca i lem yap r.

(4) Üçüncü f krada belirtilen i lemin sonland lmas
takip eden üç y l içerisinde,
eksik belge veya belgeleri ek süreler dâhil, birinci f krada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi
halinde, sertifika sahibi ki iler hakk nda ikinci f kra uyar nca i lem yap r ve eksik beyanda
bulunma yetkileri alt ay süre ile ask ya al r.
(5) Dördüncü f kra uyar nca eksik beyanda bulunma yetkileri ask ya al nan ki ilerce,
ask ya alma süresinin bitimini müteakip üç y l içerisinde, birinci f krada belirtilen ihlalin
tekrar edilmesi halinde, bu ki ilerin eksik beyanda bulunma yetkileri iki y l süreyle ask ya
al r.
(6) Be inci f kra uyar nca eksik beyanda bulunma yetkileri ask ya al nan sertifika sahibi
ki ilerce, ask ya alma süresinin bitiminden sonra birinci f krada belirtilen ihlalin tekrar
edilmesi halinde ki i birinci kez ihlalde bulunmu say r ve ikinci f kra uyar nca i lem yap r.
(7) Bu maddenin iki ilâ be inci f kralar n uygulanmas nda, tespit edilen ihlaller
aras nda üç y ldan fazla süre geçmi oldu u durumlarda en son i lenen ihlal birinci ihlal
olarak say r ve ikinci f kra uyar nca i lem yap r.
(8) Bu maddenin iki ilâ be inci f kralar n uygulanmas nda ayn gün içinde tescil
edilmi birden fazla gümrük beyannamesine ili kin eksik belge veya belgelerin ek süreler
dâhil süresi içinde tamamlanmamas durumunda, her bir beyanname için Kanunun 241 inci
maddesinin birinci f kras tatbik edilir ancak ki i bir kez süresi içinde eksik belge veya
belgeleri ibraz etmemi say r.
(9) 23 üncü maddenin üçüncü f kras uyar nca normal oranlar n uygulanmas sonucu
tahakkuk ettirilen ithalat vergilerine göre eksik ödenen gümrük vergileri ve faizin 24 üncü
maddenin dördüncü f kras uyar nca tahakkuk ettirilen ithalat vergilerinin süresi içinde
ödenmemesi halinde, sertifika sahibi hakk nda 94 üncü maddenin be inci f kras uyar nca
lem yap lmas teminen sertifikan n düzenlendi i bölge müdürlü üne derhal bildirimde
bulunulur.
(10) kinci ve üçüncü f krada belirtilen sürelerin ba lang ç tarihi olarak bu madde
uyar nca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci f kras na ili kin ceza karar n
düzenlenme tarihi esas al r.
NC KISIM
smi Teminat Uygulamas
smi teminat uygulanacak durumlar
MADDE 27 – (1) Gümrük antrepo, gümrük kontrolü alt nda i leme ve geçici ithalat
rejimlerine tabi tutulan e ya için teminat al nmas öngörülen durumlarda, sertifika sahibi
ki ilerden, talep etmeleri halinde, ithalat vergilerinin yüzde onu oran nda teminat al r.
(2) Dâhilde i leme ve hariçte i leme rejimleri ile ilgili usul ve esaslar hakk nda ç kar lan
Bakanlar Kurulu Kararlar ile belirlenmi teminat uygulamalar hükümleri sakl r.
smi teminat uygulamas ndan yararlan lamayacak durumlar

MADDE 28 – (1) Gümrük vergileri ve sair vergilerin gümrük mevzuat d nda, ilgili
mevzuatta yer alan düzenlemeler ile bu Yönetmelikte düzenlenen k smi teminat
uygulamas n kapsam d nda b rak lm olmas durumunda, bu vergilere kar k olmak
üzere al nacak teminatlar için k smi teminat uygulamas ndan yararlan lmaz.
Gümrük idaresince yap lacak kontroller
MADDE 29 – (1) Tescil edilen gümrük beyannamesine ili kin olarak gümrük
mevzuat nda öngörülen kontrollerin yan s ra;
a) Beyannamenin, sertifika sahibi ad na tescil edildi inin,
b) Sertifika sahibinin k smi teminat uygulamas ndan yararlanma hakk na sahip
oldu unun,
c) Teminat oran

n uygun seçilip seçilmedi inin,

kontrol edilmesi gerekir.
Kamu alaca

n süresi içinde ödenmemesi

MADDE 30 – (1) Ekonomik etkili gümrük rejimlerine ili kin gümrük mevzuat ve sair
mevzuat n ihlali nedeniyle ödenmesi gereken kesinle mi gümrük vergileri, faiz ve para
cezas n tamam tebli edilen ödeme süresi içerisinde ödemeyen sertifika sahibi hakk nda
94 üncü maddenin be inci f kras uyar nca i lem yap lmas teminen sertifikan n
düzenlendi i bölge müdürlü üne derhal bildirimde bulunulur.
smi teminat uygulamas ndan yararlanma yetkisinin ask ya al nmas
MADDE 31 – (1) 30 uncu maddenin birinci f kras nda belirtilen ihlalin 94 üncü
maddenin be inci f kras uyar nca yap lan ask ya alma i leminin sona erdirilmesini takip eden
üç y l içerisinde ikinci kez tekrar halinde, ki inin k smi teminat uygulamas ndan yararlanma
yetkisi kesinle mi gümrük vergisi ve/veya ceza borcunun ödenmesini müteakip iki y l
süreyle ask ya al r.
(2) 30 uncu maddenin birinci f kras nda belirtilen ihlalin 94 üncü maddenin be inci
kras uyar nca yap lan ask ya alma i leminin sona erdirilmesini takip eden üç y ldan daha
fazla süre içerisinde tekrar halinde, ki i birinci kez ihlalde bulunmu say larak 30 uncu
maddenin birinci f kras uyar nca i lem yap r.
(3) 42 nci maddenin üçüncü f kras uyar nca götürü teminat uygulamas ndan yararlanma
hakk ask ya al nan sertifika sahiplerinin k smi teminat uygulamas ndan yararlanma yetkisi de
ask ya al r.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Götürü Teminat Uygulamas
Götürü teminat uygulamas ve kapsam

MADDE 32 – (1) Götürü teminat uygulamas , e yan n gümrük vergileri ve sair
vergilerinin teminata ba lanmas gerektiren bir gümrükçe onaylanm i lem veya kullan ma
tabi tutuldu u durumlarda, bu uygulamadan yararlanacak ki i için belirlenmi tutardaki
teminat n, her i lem için ayr ayr teminat verilmeksizin, teminata ba lanmas gereken
tutardan ba ms z olarak ve herhangi bir dü üm yap lmaks n bir y l süreyle
kullan labilmesini ifade eder.
(2) Götürü teminat uygulamas n kapsam sertifika sahibinin talebine ba
daki (a) veya (b) bentlerine göre belirlenir.
a) 4760 say Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) say
cetvelinde yer alan e yan n ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi hariç,

olarak

listenin (A)

1) Dâhilde i leme rejimi dâhil, bu Yönetmeli in götürü teminat hükümlerinin
uygulanabilece i e yaya ili kin gümrük vergileri ve sair vergiler ya da
2) Dâhilde i leme rejimi d nda bu Yönetmeli in götürü teminat hükümlerinin
uygulanabilece i e yaya ili kin gümrük vergileri ve sair vergiler.
b) 4760 say Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) say
cetvelinde yer alan e yan n ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi dâhil,

listenin (A)

1) Dâhilde i leme rejimi dâhil, bu Yönetmeli in götürü teminat hükümlerinin
uygulanabilece i e yaya ili kin gümrük vergileri ve sair vergiler ya da
2) Dâhilde i leme rejimi d nda bu Yönetmeli in götürü teminat hükümlerinin
uygulanabilece i e yaya ili kin gümrük vergileri ve sair vergiler.
Götürü teminat uygulamas ndan yararlan labilecek durumlar
MADDE 33 – (1) Götürü teminat, 4760 say Özel Tüketim Vergisi Kanununun
ekindeki (I) say listede yer alan e yan n ithali ile ilgili Maliye Bakanl nca yap lan
düzenlemeler ve ilgili di er düzenlemeler sakl kalmak kayd yla e yan n gümrükçe
onaylanm i lem veya kullan ma tabi tutulmas na ili kin tüm kamu alacaklar için geçerlidir.
Kabul olunabilecek teminat
MADDE 34 – (1) Götürü teminat uygulamas ndan yararlanmak isteyen sertifika sahibi
taraf ndan verilecek, teminat mektubu vermeye yetkili bankalar veya özel finans kurumlar
taraf ndan verilen, Gümrük Yönetmeli inin Ek-77/A’s nda yer alan örne e uygun, süresiz
teminat mektuplar teminat olarak kabul olunur.
Teminat tutar

n belirlenmesi

MADDE 35 – (1) Götürü teminat uygulamas ndan yararlanmak isteyen sertifika sahibi
taraf ndan verilmesi gereken teminat tutar , götürü teminat yetkisinin tan nmas ,
güncellenmesi veya kapsam n de tirilmesine ili kin ba vurunun ilgili bölge
müdürlü ünün genel evrak kayd na al nd ay n ilk gününden geriye dönük bir y l içerisinde
gerçekle tirdi i gümrük i lemlerine ili kin olarak teminata konu olan gümrük vergileri ve sair
vergilerin toplam k ymetinin yüzde onu olarak belirlenir.

(2) Götürü teminat uygulamas ndan yararlanmak isteyen sertifika sahibi için birinci
kraya göre hesaplanacak teminat tutar ,
a) Dâhilde i leme rejimi dâhil, bu Yönetmeli in götürü teminat hükümlerinin
uygulanabilece i e yaya ili kin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsamas durumunda
250.000 Avro’dan,
b) Dâhilde i leme rejimi d nda bu Yönetmeli in götürü teminat hükümlerinin
uygulanabilece i e yaya ili kin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsamas durumunda
75.000 Avro’dan,
az olamaz.
(3) Götürü teminat uygulamas ndan yararlanmak isteyen sertifika sahibinden birinci
kra uyar nca hesaplanan tutar daha yüksek olsa bile azami;
a) Götürü teminat n 4760 say Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) say
listenin (A) cetvelinde yer alan e yan n ithalinde ödenecek özel tüketim vergisini de
kapsamas durumunda on milyon Avro,
b) Götürü teminat n 4760 say Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) say
listenin (A) cetvelinde yer alan e yan n ithalinde ödenecek özel tüketim vergisini
kapsamamas durumunda iki milyon Avro,
tutar nda teminat verilmesi istenebilir.
(4) Teminat n Türk Liras cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminat n iki
ve üçüncü f kralardaki de erleri kar lay p kar lamad
n hesaplanmas nda ba vurunun
ilgili bölge müdürlü ünün genel evrak kay tlar na girdi i tarihte geçerli olan T.C. Merkez
Bankas döviz al kuru esas al r.
(5) Verilmesi gereken teminat tutar n ve verilmi olan teminatlar n bu maddede
belirtilen de erleri kar lay p kar lamad
n hesaplanmas nda götürü teminat yetkisine
ili kin ba vurunun ilgili bölge müdürlü ünün genel evrak kay tlar na girdi i ay n ilk gününde
geçerli olan T.C. Merkez Bankas döviz al kuru esas al r.
Teminat mektuplar

n ibraz

MADDE 36 – (1) Götürü teminat uygulamas ndan yararlanma hakk ba vurular nda;
a) Götürü teminat yetkisine ili kin ba vuruda bulunulan ilgili bölge müdürlü ünce, 35
inci madde uyar nca verilmesi gereken teminat tutar hesaplanarak, duruma göre götürü
teminat uygulamas na ili kin ba vurunun genel evrak kayd na al nmas
takiben veya
sertifika ba vurusuyla birlikte ilk kez götürü teminat uygulamas ndan faydalanmak için
ba vuruda bulunuluyor ise 13 üncü maddenin üçüncü f kras n (b) bendinde belirtilen
bildirimi takiben on i günü içinde ba vuru sahibine yaz olarak ve elektronik posta yoluyla
bildirimde bulunulur.
b) Ba vuru sahibine bildirilen tutardaki teminat mektubu bildirimin yap ld
tarihi
müteakip en geç otuz i günü içinde ibraz edilir. Bu süre içinde kendilerine bildirilen tutardaki

teminat mektubu veya mektuplar
ibraz etmeyen ki ilerin götürü teminat yetkisi için
ba vurular reddedilir. Bundan sonra yap lacak ba vurular yeni bir ba vuru gibi
de erlendirilir.
c) 35 inci maddeye göre belirlenen tutardaki teminat mektubu veya mektuplar n (b)
bendinde belirtilen süre içinde ibraz
müteakip götürü teminat yetkisi için ba vuru ilgili
bölge müdürlü ünce, teminat mektuplar n genel evrak kayd na al nmas takiben en geç on
günü içerisinde sonuçland r.
(2) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsam n de tirilmesi ba vurular nda
teminat mektuplar n ibraz na ili kin i lemler 39 uncu madde hükümleri uyar nca yap r.
Teminat n kabulü ve daha önce verilen teminatlar n iadesi
MADDE 37 – (1) Götürü teminat yetkisi için ibraz edilen teminat mektuplar ndan ilgili
bölge müdürlü ünce kabulü uygun görülenler söz konusu bölge müdürlü ünce belirlenecek
gümrük muhasebe birimine gönderilir.
(2) Gümrük muhasebe birimince, ilgili bölge müdürlü ünce gönderilen teminat
mektuplar na ili kin al nd belgeleri düzenlenerek sertifika sahibine ya da yasal temsilcisine
verilir.
(3) Götürü teminat yetkisi tan nan sertifika sahiplerince, talep edilmesi halinde, B LGE
sistemine dâhil olan gümrük idarelerine daha önce verilmi olan teminatlar n iadesi
mümkündür.
Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi
MADDE 38 – (1) Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi bir y ld r.
(2) Geçerlilik süresinin ba lang götürü teminat yetkisinin tan nmas , güncellenmesi
veya teminat n de tirilmesine ili kin i lemlerin ilgili bölge müdürlü ü taraf ndan
tamamland tarihten sonraki ilk i günüdür.
Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsam

n de

tirilmesi

MADDE 39 – (1) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibince, götürü teminat
yetkisinin güncellenmesi için 38 inci maddede belirlenen geçerlilik süresinin bitiminden
önceki bir ay içinde ba vuruda bulunulur.
(2) Birinci f krada belirtilen süreden önce yap lan güncelleme ba vurular kabul
edilmez.
(3) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesinin veya götürü teminat yetkisinin
kapsam n de tirilmesinin istenilmesi halinde Ek-1/A’da yer alan ba vuru formu ile Ek1/B’de yer alan götürü teminat ba vuru formu ile söz konusu sertifikay düzenlemi olan
bölge müdürlü üne ba vurulur. Götürü teminat yetkisinin 4760 say Özel Tüketim Vergisi
Kanununun ekindeki (I) say listenin (A) cetvelinde yer alan e yan n ithalinde ödenecek özel
tüketim vergisini de kapsamas isteniyorsa, ba bulunulan vergi dairesi ile nakil gelinen
vergi dairelerinden ba vuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içerisinde al nan vergi

mevzuat gere ince kesinle mi vergi borcu bulunmad
veya borcu bulunmakla birlikte bu
borcun teminata ba land
, yap land ld
, tecil edildi ini, taksitlendirildi ini veya
mahsup talebi kabul edildi ini gösterir yaz asl da ibraz edilir.
(4) Ba vuruda bulunulan ilgili bölge müdürlü ünce, 35 inci madde uyar nca teminat
tutar hesaplan r. Mevcut teminat mektuplar n hesaplanan teminat tutar kar lamamas
halinde ba vurunun genel evrak kayd na al nmas
takiben on i günü içinde ba vuru
sahibine yaz olarak ve elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulur. Mevcut teminat
mektuplar n hesaplanan teminat tutar kar lamas halinde ise götürü teminat yetkisinin
güncellenmesi veya kapsam n de tirilmesine ili kin i lemler bu süre sonuna kadar
sonuçland r.
(5) Ba vuru sahibine bildirilen tutar kar layacak ekilde mevcut teminat mektuplar
an tutar için ek teminat mektubu veya toplam tutar kar layacak yeni teminat mektubu 38
inci maddede belirtilen geçerlilik süresinin bitimine kadar ibraz edilir ve i lemler teminat
mektubunun genel evrak kayd na al nmas takiben be i günü içerisinde sonuçland r.
Geçerlilik süresinin a lmas halinde, götürü teminat yetkisi teminat mektubu ibraz edilinceye
kadar 42nci maddenin birinci f kras uyar nca ask ya al r.
(6) lgili bölge müdürlü ünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat yetkisinin
güncellenmesi veya kapsam nda de iklik yap lmas na ili kin i lemler tamamlanarak B LGE
sistemi üzerinde gerekli güncelleme i lemleri yap r.
(7) 35 inci maddenin üçüncü f kras nda belirlendi i ekilde, Avro türünden azami
tutarlarda teminat verilmi olmas durumunda götürü teminat yetkisi, sertifika sahibinin
aksine
bir
talebi
bulunmad
müddetçe,
sertifikan n
düzenlendi i
bölge
müdürlü ünce re’sen güncellenir.
Teminat n yenilenmesi ve de

tirilmesi

MADDE 40 – (1) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibinin ticaret unvan n
de mesi nedeniyle sertifikada 17 nci madde uyar nca de iklik yap lmas durumunda
teminat yenilenir.
(2) Sertifika sahibinin talep etmesi ve ilgili bölge müdürlü ünce uygun bulunmas
halinde, daha önce verilen teminat k smen veya tamamen ba ka bir teminatla de tirilebilir.
Kamu alaca

n süresi içinde ödenmemesi

MADDE 41 – (1) Götürü teminat kapsam ndaki gümrük i lemlerinden do an
kesinle mi kamu alaca
n süresi içinde ödenmemesi durumunda, 6183 say Amme
Alacaklar n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 54 ilâ 56 nc maddeleri uyar nca i lem yap r.
(2) Hakk nda birinci f kra uyar nca i lem yap lan sertifika sahibi hakk nda 94 üncü
maddenin be inci f kras uyar nca i lem yap lmas teminen sertifikan n düzenlendi i bölge
müdürlü üne derhal bildirimde bulunulur.
Götürü teminat yetkisinin ask ya al nmas

MADDE 42 – (1) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibince; 38 inci maddede
belirtilen geçerlilik süresinin bitiminde, 39 uncu maddede düzenlenen güncelleme i leminin
tamamlanmam olmas durumunda götürü teminat yetkisi ask ya al r.
(2) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibinin ticaret unvan n de mesi
nedeniyle sertifikas nda de iklik yap lmas için 17 nci madde uyar nca talepte
bulunulmas na ra men 39 uncu maddede belirtilen yenileme i leminin yap lmamas
durumunda 17 nci maddede belirtilen i lemler tamamlan r ancak götürü teminat yetkisi yeni
unvana göre düzenlenmi en az ayn tutardaki teminat mektubu ibraz edilinceye kadar ask ya
al r.
(3) 41 inci maddenin birinci f kras nda belirtilen ihlalin 94 üncü maddenin be inci
kras uyar nca yap lan ask ya alma i leminin sona erdirilmesini takip eden üç y l içerisinde
ikinci kez tekrar halinde; ki inin götürü teminat yetkisi, kesinle mi gümrük vergisi ve/veya
ceza borcunun ödenmesini müteakip iki y l süreyle ask ya al r.
(4) 41 inci maddenin birinci f kras nda belirtilen ihlalin 94 üncü maddenin be inci
kras uyar nca yap lan ask ya alma i leminin sona erdirilmesini takip eden üç y ldan daha
fazla süre içerisinde tekrar halinde, ki i birinci kez ihlalde bulunmu say larak 41 inci
maddenin birinci f kras uyar nca i lem yap r.
(5) Verilen teminat n herhangi bir nedenle geçerlili ini kaybetmesi halinde, yeni bir
teminat ile de tirilinceye kadar götürü teminat yetkisi ask ya al r.
(6) 31 inci madde uyar nca k smi teminat uygulamas ndan yararlanma yetkisi ask ya
al nan sertifika sahibinin götürü teminat yetkisi de ask ya al r.
(7) Götürü teminattan yararlanma hakk ask ya al nan ki inin götürü teminat
sisteminden yararlanmak için vermi oldu u teminat mektuplar iade edilmez ve ask ya alma
süresi içinde teminata ba lanmas gereken tüm gümrük vergileri ve di er vergiler tutar n
yüzde yirmi fazlas yla teminata ba lan r.
Götürü teminat yetkisinin geri al nmas
MADDE 43 – (1) Sertifika sahibinin götürü teminat uygulamas ndan yararlanmaktan
vazgeçmesi durumunda götürü teminat yetkisi geri al r.
(2) Götürü teminat sisteminden yararlanma hakk geri al nan ki inin, götürü teminat
kapsam ndaki tüm gümrük vergileri ve di er vergiler tutar n yüzde yirmi fazlas yla teminata
ba lanmas n ard ndan, götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilen teminat iade
edilir.
(3) Birinci f kra uyar nca geri al nan götürü teminat sisteminden yararlanma hakk n,
sertifika kapsam nda yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin üçüncü f kras uyar nca
ba vuruda bulunulmas gerekir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Onaylanm hracatç Yetkisi
Onaylanm ihracatç yetkisinin kapsam

MADDE 44 – (1) Onaylanm ihracatç yetkisi a

daki uygulamalar kapsar;

a) hracatta yerinde gümrükleme izni,
b) A.TR Dola m Belgelerini Bakanl kça yetki verilen ki i ve kurulu taraf ndan
düzenleme ve vize i lemi için gümrük idarelerine ibraz etme zorunlulu u olmaks n
düzenleyebilme izni,
c) Serbest Ticaret Anla mas yap lan ülke veya ülke gruplar yla tercihli ticarette,
Türkiye ile Avrupa Birli i aras nda tar m ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz taraf ndan
tek tarafl olarak tan nan Genelle tirilmi Tercihler Sistemi rejimi kapsam nda gerçekle tirilen
tercihli ticarette e yan n k ymetine bak lmaks n e ya ve ülke/ülke grubu baz nda fatura
beyan veya EUR.MED fatura beyan düzenleyebilme izni.
NC BÖLÜM
hracatta Yerinde Gümrükleme zni
hracatta yerinde gümrükleme izni
MADDE 45 – (1) Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas sahibi ki ilere, ba vuru y ndan
bir önceki takvim y veya ba vurunun kayda al nd ay n ilk gününden geriye dönük bir y l
içerisinde asgari be milyon FOB/ABD dolar tutar nda fiili ihracat yapm olmak art yla,
yay ihracat gümrük idaresine sunmaks n ihraç i lemlerini ilgili bölge müdürlü ünce
47 nci madde uyar nca uygun bulunan tesislerde gerçekle tirmek üzere izin verilebilir.
(2) Birinci f kran n uygulanmas nda, ba vuru sahibinin d ticaret sermaye irketi, grup
ihracatç ve benzeri arac lar vas tas yla gerçekle tirmi oldu u ihracat tutarlar dikkate
al nmaz.
(3) Yetkilendirilmi yükümlü statüsüne ve bu statü kapsam nda ihracatta yerinde
gümrükleme iznine haiz grup ihracatç lar , yetkilendirilmi yükümlü statüsü bulunan grup
imalatç lar n tesislerinde, 47 nci madde uyar nca izin al nm olmak art yla, ihracatta
yerinde gümrükleme izni kapsam nda i lem yapabilirler.
(4) Üçüncü f kra uyar nca yetkilendirilmi yükümlü statüsü bulunan grup imalatç lar n
tesislerinin grup ihracatç taraf ndan yerinde gümrükleme izni kapsam nda kullan lmak
istenmesi halinde, adlar na ihracat yapt
grup imalatç lar
gösterir Türkiye hracatç lar
Meclisi veya ba
bulunulan ihracatç birli ince Ek-10’da yer alan örne e uygun olarak,
ba vuru y ndan bir önceki takvim y için düzenlenmi grup imalatç tespit formu asl n
da ibraz edilmesi gerekir.

ald

(5) hracatta yerinde gümrükleme izni verilmi sertifika sahiplerine, Ek-11/A’da yer
ekilde bir onaylanm ihracatç ( YG) yetki numaras verilir.
hracatta yerinde gümrükleme izninin kapsam

MADDE 46 – (1) hracatta yerinde gümrükleme izni kapsam nda, sadece “1000” ile
“3141” ve “3151” rejim kodu ile i lem gören ihracat beyannamesine ili kin i lemler
yap labilir. Bu izin kapsam nda ihrac yap lacak e ya ile birlikte gönderilecek olan kap,
ambalaj, palet ve benzeri e yan n ihrac nda rejim kodu s rlamas yap lmaz.

(2) hracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmas nda, ihracatta yerinde
gümrükleme izni sahibi, “3141” ve “3151” rejim kodu ile i lem gören ihracat e yas sadece
izinli gönderici arac
yla ta tabilir. Bu durumda e ya araca izinli gönderici yetkisi sahibi
gözetiminde yüklenir ve araç izinli gönderici taraf ndan mühürlenir.
(3) hracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmas nda, ihracatta yerinde
gümrükleme izni sahibi “1000” rejim kodu ile i lem gören ihracat e yas izinli gönderici
yetkisine sahip olmayan ki i arac
yla da ta tabilir. Bu durumda e ya araca ihracatta
yerinde gümrükleme izni sahibi gözetiminde yüklenir ve araç izin sahibi taraf ndan
mühürlenir. hracat e yas n araca yüklenmesi ve arac n mühürlenmesi i lemleri yaln zca
ihracatta yerinde gümrükleme izni olan yetkilendirilmi yükümlünün izin kapsam ndaki
tesislerinde gerçekle tirilir.
(4) hracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmas nda, ihracatta yerinde
gümrükleme izni sahibi ihracatç n e yas izinli gönderici yetkisine sahip ta
arac
ile ta tmas halinde, ihracat e yas n araca yüklenmesi ve arac n mühürlenmesi i lemleri
tercihe ba
olarak ya ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin izin kapsam ndaki
tesislerinde ya da izinli göndericinin izin kapsam ndaki tesislerinde gerçekle tirilir. Araç her
iki durumda da izinli gönderici yetkisi sahibi taraf ndan mühürlenir.
(5) hracatta yerinde gümrükleme iznine konu e ya parsiyel ta mac k kapsam nda
ta nmaz. Ancak ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip ki iye ait ihracat e yas n araca
yüklenmesi ve arac n mühürlenmesi i lemlerinin, izinli göndericinin izin kapsam ndaki
tesislerinde gerçekle tirilmesi halinde, bu e ya parsiyel ta mac k kapsam nda ta nabilir.
(6) A rl , boyutlar veya niteli i bak ndan, kapal bir karayolu ta
veya
kapal konteyner ile ta namayan ve yükün özelli i itibariyle ta ma için kolayca bölünmesine
imkân olmayan e yan n ta nacak olmas nedeniyle ta ma arac nda örtü çekilmesi veya
mühürlemenin mümkün olmad
durumlarda, ayniyet tespiti için yeterli di er önlemlerin
al nmas ve transit beyan n ilgili k sm nda e yan n hemen tan nmas
mümkün k lacak
ekilde tan mlama yap lmas art yla mühürleme i lemi yap lmaks n e yan n izin kapsam
tesislerden ç
gerçekle tirilebilir. Bu durumda, mühürleme yap lmad
bilgisi transit
beyan n ilgili alan na kaydedilir.
(7) “3141” ve “3151” rejim kodlu e ya ile izinli göndericinin tesislerinden “1000” rejim
kodlu e yan n ta nmas nda izinli göndericinin kapsaml teminat sertifikas veya teminattan
vazgeçme sertifikas nda uygulanan tahditler sakl r.
hracatta yerinde gümrükleme izni kapsam tesisler
MADDE 47 – (1) hracatta yerinde gümrükleme izni kapsam nda kullan lacak tesisler
11 inci madde kapsam nda yap lacak ba vuru s ras nda Ek-1/C’de yer alan onaylanm
ihracatç yetkisi için ba vuru formunda belirtilir. Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci
kras n (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen ko ullar ta mas zorunludur.
(2) hracatta yerinde gümrükleme izni sahibi taraf ndan ihracatta yerinde gümrükleme
izninde belirtilmi tesislerin d nda ba ka bir tesiste ihracatta yerinde gümrükleme izni
kapsam nda i lem yap lmak istenilmesi halinde 18 inci maddenin birinci f kras uyar nca
ba vuruda bulunulur.

(3) kinci f kra uyar nca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsam na al nmas istenilen
tesislerin 8 inci maddenin birinci f kras n (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen ko ullar ta mas
gerekir. Bu ko ullar n ta p ta nmad
n tespitine sertifikay düzenleyen bölge müdürlü ü
yetkilidir.
(4) hracatta yerinde gümrükleme izni kapsam nda art k kullan lmayacak veya 8 inci
maddenin birinci f kras n (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen ko ullardan herhangi birini
kaybetmi olan tesislerin 18 inci maddenin birinci f kras uyar nca ba vuruda bulunularak
derhal bildirilmesi zorunludur.
(5) Dördüncü f kra uyar nca izin kapsam ndan ç kar lan tesisler 8 inci maddenin birinci
kras n (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen ko ullar ta malar art yla 18 inci maddenin birinci
kras uyar nca ba vuruda bulunulmas halinde izin kapsam na yeniden dâhil edilebilir.
hracatta yerinde gümrükleme izni kapsam nda i lem yap lacak ihracat gümrük
müdürlükleri
MADDE 48 – (1) hracatta yerinde gümrükleme izni kapsam nda i lem yap lacak
gümrük müdürlükleri, 47 nci madde uyar nca uygun bulunan tesislerin gümrük müdürlü üne
uzakl ve i lem hacmi göz önünde bulundurularak, sertifika ba vurusunun yap ld bölge
müdürlü ü taraf ndan belirlenir. zin kapsam na al nacak bir tesis için birden fazla gümrük
müdürlü ü izin kapsam nda yap lacak i lemlerin yürütülmesinde yetkili k namaz.
(2) 47 nci maddenin iki ilâ be inci f kralar uyar nca izin kapsam na tesis eklenmesi ya
da ç kar lmas halinde, bu tesisler kapsam nda i lem yap lacak gümrük müdürlükleri
sertifikan n düzenlendi i bölge müdürlü ü taraf ndan belirlenir.
(3) Birinci ve ikinci f krada say lan bölge müdürlü ü ile gerekli görmesi halinde Genel
Müdürlük, birinci ve ikinci f krada belirtilen haller d nda da ihracatta yerinde gümrükleme
izninde yer alan tesisler kapsam nda i lem yap lacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye ve
de tirmeye yetkilidir.
(4) ki ve üçüncü f kralar uyar nca i lem yap lacak gümrük müdürlüklerinde de
yap lmas durumunda, bu de iklik izin sahibine bildirilir.

iklik

(5) Bu maddenin uygulanmas nda, bir ilâ üçüncü f kralar uyar nca ihracatta yerinde
gümrükleme izni kapsam nda i lem yap lacak gümrük müdürlükleri, bu gümrük
müdürlüklerinin sertifika ba vurusunun yap ld
veya sertifikay düzenleyen bölge
müdürlü üne ba
olmalar durumunda sertifika ba vurusunun yap ld
veya sertifikay
düzenleyen bölge müdürlü ü taraf ndan do rudan; ba ka bir bölge müdürlü üne ba
olmalar halinde, ba
bulunduklar bölge müdürlü ünün uygun görü ü al nmak suretiyle
sertifika ba vurusunun yap ld
veya sertifikay düzenleyen bölge müdürlü ü taraf ndan
belirlenir.
(6) Genel Müdürlük ihracatta yerinde gümrükleme
yap lamayacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye yetkilidir.

izni kapsam nda

hracatta yerinde gümrükleme izni kapsam nda ihracat yap lamayacak e ya

i lem

MADDE 49 – (1) A
kapsam nda yap lamaz;

da belirtilen e yan n ihracat ihracatta yerinde gümrükleme izni

a) Kanun, kararname ve uluslararas anla malarla ihracat veya transiti yasaklanm
veya belli kamu kurum ve kurulu lar nca ön izne ya da kayda ba lanm olan e ya.
b) Yerinde gümrükleme izni kapsam nda ihrac yap lacak e yaya ili kin kap, ambalaj,
palet ve benzeri e ya haricinde ihracatta ayniyet tespiti yap lmas gereken e ya.
c) Bakanl kça belirlenecek di er e ya.
Yüksek kaçakç k riski içeren e ya için özel hüküm
MADDE 50 – (1) hracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait yüksek kaçakç k
riski içeren e yan n, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsam nda ta nmak istenilmesi
halinde, bu e ya yaln zca yüksek kaçakç k riski içeren e yay da kapsayan kapsaml teminat
sertifikas na sahip izinli göndericiler vas tas yla ihraç edilebilir.
hracatta yerinde gümrükleme izni kapsam e yan n ç

izni bildirimine ili kin

süre
MADDE 51 – (1) hracat e yas n güvenli alana al nd
n gümrük idaresine
bildirilmesini müteakip 55 inci maddenin ikinci f kras nda belirtilen ç
izninin verilip
verilmeyece ine ili kin bildirimin yap laca
azami süre sertifikay düzenleyen bölge
müdürlü ünce belirlenerek izinde belirtilir.
(2) Birinci f krada belirtilen süre iki saati geçemez.
(3) Birinci f kraya göre belirlenen sürede de
izinde belirtilerek izin sahibine bildirilir.

iklik yap lmas durumunda, bu de

iklik

(4) Birinci f krada belirtilen süre, e yan n muayene edilecek olmas halinde e yan n
muayene için bekletilece i süreyi kapsamaz.
(5) Ç

izni bildiriminin ne ekilde yap laca

Bakanl kça belirlenir.

hracatta yerinde gümrükleme izninin içeri i
MADDE 52 – (1) hracatta yerinde gümrükleme izni a
ekilde Ek-11/B’de yer alan formda belirtilir.

da yer alan bilgileri içerecek

a) zin çerçevesinde uyulmas gereken yükümlülükler.
b) 51 inci maddenin birinci f kras uyar nca belirlenen ç

izni bildirim süresi.

c) zin kapsam tesisler.
ç) zin kapsam ihracat beyannamesinin tescil edilece i gümrük müdürlükleri.

(2) Birinci f krada belirtilen form, bir nüshas düzenleyen bölge müdürlü ünce
saklanmak, di er nüshas ise ihracatta yerinde gümrükleme izni tan nan ki iye verilmek üzere
iki nüsha halinde düzenlenir.
hracatta yerinde gümrükleme izni kapsam tesislerdeki güvenli alanlar
MADDE 53 – (1) hracatta yerinde gümrükleme izni kapsam tesislerde, ihracat
yas na ili kin ihracat beyannamesinin tescilinden sonra ve ihracat e yas n araca yüklenip
sevk edilmesinden önce bulundurulaca veya ta ma arac n dolu olarak bekletilece i,
uygun bir muayene ve sevkiyat alan ndan olu an kesintisiz güç kayna na ba , araç
tan mlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte kamera sistemi ile
yirmi dört saat kesintisiz olarak, alana giri ç
yerleri de dâhil olmak üzere devaml izlenen,
giri ç lar kay t alt nda tutulan ve yeterli ayd nlatma düzenine sahip güvenli bir alan
bulunmas gerekir.
(2) Güvenli alanlarla ilgili olarak a

da belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekir.

a) Güvenli alana sadece ihracat beyannamesine konu e ya konulabilir.
b) Güvenli alana al nan ve ihracat beyannamesine konu olan e ya devaml olarak
kamera kay tlar na al r.
c) Güvenli alana giri i yap lan e yaya ili kin kay tlar; giri tarih ve saatleri, ili kili
olduklar ihracat beyannamesinin tarih ve say , varsa e yan n sipari numaralar ile e yan n
seri numaralar veya firmaca verilmi di er numaralar içerecek ekilde tutulur.
ç) Güvenli alandan ç
yap lan e yaya ili kin kay tlar; ç
tarih ve saati, ili kili
olduklar ihracat beyannamesinin tarih ve say , yüklendikleri ta ma arac n çekici
ve dorsesinin plaka ve asi numaras , varsa konteynerinin numaras ile mühür numaras
içerecek ekilde tutulur.
d) Giri ve ç
kay tlar na müteselsil s ra numaras verilir. Giri ve ç
birbirleri ile ili kilendirilir.
e) hrac ndan vazgeçilen e yan n güvenli alandan ç
beyannamesi iptal edilmeden yap lamaz.

numaralar

, bu e yaya ili kin ihracat

(3) 55 inci maddenin dördüncü ve be inci f kralar uyar nca i lem yap lmas
öngörülüyorsa, e yay transit rejimi kapsam nda ta yacak arac n güvenli alan içerisinde ç
öncesinde dolu olarak bekletilebilece i alan n da bulunmas gerekir.
hracatta yerinde
beyannamesinin tescili

gümrükleme

izni

kapsam nda

i lem

gören

ihracat

MADDE 54 – (1) hracatta yerinde gümrükleme izni kapsam nda i lem gören ihracat
beyannamesi, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi veya temsilcisi taraf ndan, 48 inci
madde uyar nca belirlenen gümrük müdürlü ünden elektronik ortamda tescil edilir.
(2) E yan n hangi tesislerden ç
yaz r.

n yap laca

beyannamenin 30 no.lu kutusuna

(3) hracat beyannamesinin tescilinden sonra ve 55 inci maddenin birinci f kras nda
belirtilen ekilde e yan n güvenli alana al nd
n ihracat beyannamesinin tescil edildi i
gümrük müdürlü üne elektronik ortamda bildirilmesinden önce, e yan n 53 üncü maddenin
birinci f kras nda belirtilen güvenli alana konulmas ve ayn maddenin ikinci f kras nda
belirtilen hususlara uyulmas zorunludur.
(4) hracat e yas n gümrükleme i lemlerinin izinli gönderici yetkisi sahibinin
tesislerinde yap lacak olmas halinde, bu madde hükümleri yerine 81 inci madde hükümlerine
göre i lem tesis edilir.
hracatta yerinde gümrükleme izni kapsam ndaki e yaya ili kin muayene hatt
lemleri
MADDE 55 – (1) hracat e yas n 54 üncü maddenin üçüncü f kras nda belirtildi i
ekilde güvenli alana al nmas müteakip bu durum ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi
taraf ndan gümrük müdürlü üne elektronik ortamda bildirilir ve e yan n ihrac için gerekli
olan bütün belgeler haz r bulundurulur.
(2) E ya, 51 inci madde uyar nca izinde yaz lan süre kadar 53 üncü maddenin birinci
kras nda belirtilen güvenli alanda bekletilir. Belirlenen sürenin bitimine kadar gümrük
idaresince izin sahibine ç
izni verilmesi halinde e yan n araca yüklenmesini müteakiben,
46 nc madde hükümleri uyar nca duruma göre araç, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi
ya da izinli gönderici taraf ndan mühürlenir ve e yaya ili kin transit beyan n verilmesinden
sonra e yan n tesislerden ç
yap r. Bu f krada belirtilen bekleme süresi birinci f krada
belirtilen bildirimi müteakip i lemeye ba lar.
(3) 51 inci madde uyar nca izinde yaz lan sürenin bitimine kadar e yan n muayenesi ya
da belge kontrolünün yap lacak olmas nedeniyle gümrük idaresince izin sahibine ç
izni
verilmemesi halinde, e ya duruma göre güvenli alanda muayene ile görevli memur gelinceye
kadar ya da yap lan belge kontrolü sonucunda ç
izni verilinceye kadar müdahale
edilmeksizin bekletilir. Belge kontrolünün öngörülmesi halinde, beyanname eki belgeler ilgili
gümrük müdürlü üne ibraz edilir. E yan n muayene edilmesi veya belge kontrollerinin
yap lmas
müteakip beyana ayk
bir durumun olmad
n tespit edilmesi halinde,
46 nc maddede yer alan yükleme ve mühürleme esaslar çerçevesinde i lem yap r. Bu
krada belirtilen bekleme süresi birinci f krada belirtilen bildirimi müteakip i lemeye ba lar.
(4) kinci ve üçüncü f kralardaki i lemlerin yerine getirilmesinde, e yan n transit rejimi
kapsam nda ta naca araçta bekletilmek istenilmesi halinde, ihracatta yerinde gümrükleme
izni sahibi, e yan n yüklü oldu u ta ma arac n çekici ve dorsesinin plaka ve asi numaras ,
er ta t konteyner ise konteyner numaras kayda alarak e yay ve ta ma arac , ç
izni
verilene kadar, 53 üncü maddenin birinci f kras nda belirtilen güvenli alanda, araca ve e yaya
müdahale edilmeksizin bekletir.
(5) Dördüncü f kran n uyguland
durumda ta ma arac ç
iznini müteakip
mühürlenir, e yan n muayenesinin öngörülmü oldu u durumda, muayene ile görevli
memurun gerekli görmesi halinde e ya ta ma arac ndan indirilerek muayene edilir, aksi
takdirde e ya araçta yüklü olarak muayene edilir.
(6) Üçüncü ile be inci f kralar uyar nca yap lacak muayene i lemi, 51 inci maddede
yaz lan sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde firman n tesislerine gidilerek ba lat r,

ancak ilgili ihracat gümrük idaresinin i yo unlu u veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin
ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin e yas n bulundu u tesislere gidilerek muayene
yap lmas için yeterli olmamas halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle,
süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir. Belge kontrolünün öngörülmesi ve yap lan belge
kontrolü sonucunda e yan n muayenesine karar verilmesi halinde, bu f krada belirtilen
muayeneye ba lama süresi bu karar n verilmesini müteakip i lemeye ba lar. hracatta yerinde
gümrükleme izni sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolay ya anan gecikmelerde bu
krada öngörülen ek süre dahil süre dikkate al nmaz.
(7) Birinci f krada belirtilen bildirimin mesai saatleri d nda yap lmak istenilmesi
halinde, bu bildirimin hangi tarihte ve yakla k hangi saatte yap laca
n ihracat
beyannamesinin tescil edildi i gümrük müdürlü üne i lemin yap lmas ndan önceki en son i
günü mesai bitiminin en az iki saat öncesine kadar bildirilmesi gerekir. Bildirimde
bulunulmamas halinde izin kapsam e yan n mesai saatleri d nda ç
i lemleri yap lamaz.
(8) hracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait ihracat e yas n transitine ili kin
beyan, e ya ç
n ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinden yap lacak
olmas halinde, 54 üncü maddede belirtilen ihracat beyannamesinin tescil edildi i gümrük
müdürlü üne yap r. Mühür numaras gümrük idaresine bildirilir.
(9) hracat e yas n gümrükleme i lemlerinin izinli gönderici yetkisi sahibinin
tesislerinde yap lacak olmas halinde bu madde hükümleri yerine 82 nci madde hükümlerine
göre i lem tesis edilir.
hracatta yerinde gümrükleme izni kapsam nda özel tipte mühür kullan
MADDE 56 – (1) hracat e yas ta yan arac n ihracatta yerinde gümrükleme izni
sahibi taraf ndan mühürlenecek olmas durumunda, ücreti kar
nda gümrük idaresinden
temin edilecek, Ek-12’de belirtilen özelliklere uygun özel tipte mühür kullan r.
(2) Birinci f krada belirtilen mühür üzerinde, seri numaras ve ihracatta yerinde
gümrükleme iznine ili kin ay rt edici i aretlerin bulunmas zorunludur.
(3) Transit beyan na, kullan lan mührün kimli i, tipi ve adedinin kaydedilmesi
zorunludur.
(4) Ta
n izinli gönderici yetkisine sahip olmas durumunda, bu madde hükümleri
yerine 83 üncü madde hükümlerine göre i lem tesis edilir.
hracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin yükümlülükleri
MADDE 57 – (1) hracatta yerinde gümrükleme izni verilmi sertifika sahiplerince, bu
Yönetmelikten kaynakl di er yükümlülüklerinin yan s ra a
daki yükümlülüklerin yerine
getirilmesi gerekir.
a) 55 inci maddenin üçüncü ve be inci f kras kapsam nda yap lacak kontrollerde
muayene ile görevli memura e yan n muayenesinin yap lmas için gerekli kolayl sa lamak.
b) hracat beyannamesi eki tüm belgeleri muayene ile görevli memur taraf ndan
istenildi inde ibraz edilmek üzere haz r bulundurmak.

c) 53 üncü maddenin birinci f kras nda belirtilen güvenli alana ili kin kamera kay tlar
kay t tarihinden itibaren en az bir y l, güvenli alan ili kin di er kay tlar ise kay t tarihinden
itibaren en az üç y l süre ile saklamak.
ç) Gümrük idaresine 53 üncü maddenin birinci f kras nda belirtilen güvenli alana ili kin
kamera kay tlar ile di er kay tlar n istenildi inde bir kopyas vermek veya bu kay tlar n
görevli memur taraf ndan yerinde incelenmesine olanak tan mak.
d) hracatta yerinde gümrükleme izni kapsam nda kullan lacak özel mührün
korunmas sa lamaya yönelik gerekli bütün tedbirleri almak.
hracatta yerinde gümrükleme izninin ask ya al nmas
MADDE 58 – (1) 46, 49, 50, 53/1, 55/2, 55/3, 56/1, 56/2 ve 57 nci maddelerde
belirtilen hükümlerden herhangi birine ayk davrand
tespit edilen sertifika sahibinin
ihracatta yerinde gümrükleme uygulamas ndan faydalanma hakk n üç ay süreyle ask ya
al nmas teminen haklar nda Kanunun 241 inci maddesinin birinci f kras tatbik edilerek
sertifikan n düzenlendi i bölge müdürlü üne derhal bildirimde bulunulur.
(2) A
da say lan durumlardan herhangi birinin gerçekle mesi halinde ilk seferde
sertifika sahibi yaz olarak uyar r ve hakk nda Kanunun 241 inci maddesinin birinci f kras
tatbik edilerek sertifikan n düzenlendi i bölge müdürlü üne derhal bildirimde bulunulur.
a) 53 üncü maddenin ikinci f kras , 54 üncü madde veya 55 inci maddenin birinci f kras
hükümlerinden herhangi birine ayk hareket edildi inin anla lmas .
b) zin kapsam nda gerçekle tirilen i lemlerde beyan harici e yan n ihraç edildi inin
veya edilmek istenildi inin anla lmas .
c) Eksik beyan usulüne ili kin hükümler sakl kalmak kayd yla, Gümrük
Yönetmeli inin 114 üncü maddesinin üçüncü f kras uyar nca beyannameye eklenmesi
zorunlu olmayan ancak ayn maddenin ikinci f kras uyar nca saklanmas gereken belgelerden
bir veya daha fazlas n mevcut olmad
n tespit edilmesi.
ç) zin kapsam nda ihrac gerçekle tirilen e yan n beyana ayk
edilmesi.

oldu unun tespit

(3) kinci f krada belirtilen i lemlerin tamamlanmas
takip eden üç y l içerisinde
sertifika sahibi ki ilerce ikinci f krada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar
gerçekle tirildi inin anla lmas halinde, söz konusu ki iler yaz olarak tekrar uyar r ve
haklar nda Kanunun 241 inci maddesinin birinci f kras tatbik edilerek sertifikan n
düzenlendi i bölge müdürlü üne derhal bildirimde bulunulur.
(4) A
da say lan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamas ndan yararlanan
ki ilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin alt
ay süreyle ask ya
al nmas teminen haklar nda Kanunun 241 inci maddesinin birinci f kras tatbik edilerek
sertifikan n düzenlendi i bölge müdürlü üne derhal bildirimde bulunulur.

a) hracatta yerinde gümrükleme uygulamas ndan yararlanan ki ilerce birinci f krada
belirtilen ask ya alma süresinin bitimini müteakip üç y l içerisinde birinci f krada belirtilen
ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekle tirildi inin anla lmas ,
b) hracatta yerinde gümrükleme uygulamas ndan yararlanan ki ilerce üçüncü f kradaki
lemlerin tamamlanmas
müteakip üç y l içerisinde ikinci f krada belirtilen ihlallerden
herhangi birinin tekrar gerçekle tirildi inin anla lmas .
(5) A
da say lan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamas ndan yararlanan
ki ilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin iki y l süreyle ask ya
al nmas teminen haklar nda Kanunun 241 inci maddesinin birinci f kras tatbik edilerek
sertifikan n düzenlendi i bölge müdürlü üne derhal bildirimde bulunulur.
a) Dördüncü f kran n (a) bendi uyar nca ihracatta yerinde gümrükleme izni ask ya
al nan sertifika sahibi ki ilerin, ask ya alma süresinin bitimini müteakip üç y l içerisinde
birinci f krada belirtilen ihlallerden herhangi birini tekrar gerçekle tirdiklerinin anla lmas ,
b) Dördüncü f kran n (b) bendi uyar nca ihracatta yerinde gümrükleme izni ask ya
al nan sertifika sahibi ki ilerin, ask ya alma süresinin bitimini müteakip üç y l içerisinde ikinci
krada belirtilen ihlallerden herhangi birini tekrar gerçekle tirdiklerinin anla lmas .
(6) Be inci f kra uyar nca ihracatta yerinde gümrükleme izni ask ya al nan sertifika
sahibi ki ilerce, ask ya alma süresinin bitiminden sonra birinci veya ikinci f krada belirtilen
ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekle tirilmesi halinde ki i birinci kez ihlalde bulunmu
say r ve duruma göre birinci veya ikinci f kra uyar nca i lem yap r.
(7) Sertifika sahibinin içinde bulunulan takvim y
n sonunda asgari be milyon
FOB/ABD dolar tutar nda fiili ihracat yapamad
n anla lmas halinde, ihracatta yerinde
gümrükleme izni bu ko ul yeniden sa lan ncaya kadar ask ya al r.
(8) 47 nci maddede belirtilen tesislerden bir veya daha fazlas n 8 inci maddenin
birinci f kras n (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen ko ullar ta maya devam etmedi inin tespiti
halinde, ko ullar yeniden sa lan ncaya kadar bu tesisler için ihracatta yerinde gümrükleme
izninden faydalanma hakk ask ya al r.
(9) Bu maddenin bir ilâ alt nc f kralar n uygulanmas nda, tespit edilen ihlaller
aras nda üç y ldan fazla süre geçmi oldu u durumlarda en son i lenen ihlal birinci ihlal
olarak say r.
(10) Bu maddenin bir ilâ alt nc f kralar n uygulanmas nda birinci f kra ile ikinci
krada belirtilen ihlallerden birden fazlas n gerçekle tirildi inin tek seferde tespit edilmesi
durumunda her bir ihlal için Kanunun 241 inci maddesinin birinci f kras tatbik edilir ancak
ki i bir kez ihlalde bulunmu say r.
(11) Yedinci f krada belirtilen ko ulun yeniden sa lanmas ve ihracatta yerinde
gümrükleme izninin yeniden istenilmesi halinde, 18 inci maddenin birinci f kras uyar nca
ba vuruda bulunulmas gerekir. Bu ko ulun yeniden sa land
n tespiti halinde, birinci,
dördüncü ve be inci f kra hükümleri sakl kalmak kayd yla, ask ya alma sona erdirilir.

(12) Sekizinci f kra uyar nca ihracatta yerinde gümrükleme izninden faydalanma
hakk n kullan
n ask ya al nd
tesislerin yeniden izin kapsam na al nmas n
istenilmesi halinde 47 nci maddenin ikinci f kras uyar nca ba vuruda bulunulmas gerekir. 8
inci maddenin birinci f kras n (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen ko ullar yeniden sa lad
tespit edilen tesisler için, birinci, dördüncü ve be inci f kra hükümleri sakl kalmak kayd yla,
ask ya alma sona erdirilir.
(13) Üçüncü f krada ve dördüncü f kran n (b) bendinde belirtilen sürelerin ba lang ç
tarihi olarak bu madde uyar nca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci f kras na
ili kin ceza karar n düzenlenme tarihi esas al r.
hracatta yerinde gümrükleme izninin geri al nmas
MADDE 59 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsam nda ihracatta yerinde
gümrükleme izninden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda ihracatta yerinde gümrükleme
izni geri al r.
(2) Birinci f kra uyar nca geri al nan ihracatta yerinde gümrükleme izninin sertifika
kapsam nda yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin birinci f kras uyar nca ba vuruda
bulunulmas gerekir.
NC BÖLÜM
Basitle tirilmi lem Kapsam nda A.TR Dola m Belgesi
Düzenleme ve Vize Etme zni
Basitle tirilmi i lem kapsam nda A.TR düzenleme ve vize etme izninin kapsam ve
uygulamadan faydalanma izninin verilmesi
MADDE 60 – (1) Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas sahibi ki ilere, ba vuru y ndan
bir önceki takvim y veya ba vurunun kayda al nd ay n ilk gününden geriye dönük bir y l
içerisinde en az elli adet A.TR Dola m Belgesi düzenleyip vize i lemlerini tamamlam
olmalar halinde onaylanm ihracatç olarak basitle tirilmi i lem kapsam nda A.TR
düzenleme ve vize etme izni verilebilir.
(2) Basitle tirilmi i lem kapsam nda A.TR Dola m Belgesi düzenleme ve vize etme
izni verilmi ki i, A.TR Dola m Belgesini Bakanl kça yetki verilen ki i ve kurulu taraf ndan
düzenleme ve vize i lemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunlulu u olmadan
düzenleyebilir.
(3) Basitle tirilmi i lem kapsam nda A.TR Dola m Belgesi düzenleme ve vize etme
izni verilmi sertifika sahiplerine, Ek-13/A’da yer ald
ekilde bir onaylanm ihracatç
(A.TR) yetki numaras verilir.

da

Basitle tirilmi usulde düzenlenecek A.TR Dola m Belgelerinin ekli, bas
lmas

ve

MADDE 61 – (1) Basitle tirilmi i lem kapsam nda düzenlenecek A.TR Dola m
Belgeleri, Kararda belirlenen form ve evsafa uygun olarak ve her belgeye ayr seri numaras
verilerek üç nüsha halinde bast r.

(2) Basitle tirilmi i lem kapsam ndaki A.TR Dola m Belgelerinin (12) numaral
gümrük vizesi bölümünde, Karar n II no.lu ekinde yer alan örne e uygun onaylanm
ihracatç mührünün önceden bas lm olmas gerekir.
(3) Basitle tirilmi i lem kapsam nda düzenlenecek A.TR Dola m Belgelerinin
tesliminde, ihracatç n basitle tirilmi i lem kapsam nda A.TR Dola m Belgesi düzenleme
ve vize etme izni verilmi olup olmad kontrol edilir.
Basitle tirilmi usulde düzenlenecek A.TR Dola m Belgelerinin doldurulmas ve
kullan lmas
MADDE 62 – (1) Basitle tirilmi i lem kapsam nda düzenlenecek A.TR Dola m
Belgelerinin, Karar n 7, 20 ve 22 nci maddelerine uygun olarak doldurulmas gerekir.
(2) Basitle tirilmi i lem kapsam nda düzenlenecek A.TR Dola m Belgeleri, tasdik
edilmeksizin, basitle tirilmi i lem kapsam nda A.TR Dola m Belgesi düzenleme ve vize
etme izni verilmi ki i taraf ndan vize edilir.
(3) Vize i lemi, onaylanm ihracatç (A.TR) yetki numaras
içerir ekilde ve Ek13/B’de yer alan formata uygun olarak basitle tirilmi i lem kapsam nda A.TR Dola m
Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmi ki i taraf ndan yapt lacak ka enin,
basitle tirilmi i lem kapsam nda düzenlenecek A.TR Dola m Belgesinin (12) numaral
gümrük vizesi bölümünde yer alan ihracatç mührünün (2) numaral bölümüne bas lmas ile
gerçekle tirilir.
(4) Basitle tirilmi i lem kapsam nda düzenlenecek A.TR Dola m Belgesinin as l
nüshas d nda kalan di er iki nüshas ndan biri, Karar n 8 inci maddesi gere ince, ihracat
beyannamesine eklenir.
(5) Basitle tirilmi i lem kapsam nda düzenlenecek A.TR Dola m Belgelerinin ekil
artlar ve içerdi i bilgiler bak ndan usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmedi i, vize
edilip edilmedi i hususlar ndan do rudan do ruya basitle tirilmi i lem kapsam nda A.TR
Dola m Belgesi düzenleme ve vize etme uygulamas ndan izni verilmi ki iler sorumludur.
Basitle tirilmi
düzenlenmesi

usulde düzenlenecek A.TR Dola m Belgelerinin sonradan

MADDE 63 – (1) Basitle tirilmi i lem kapsam nda A.TR Dola m Belgesi düzenleme
ve vize etme izni verilmi ki ilerce, Karar n 12 ilâ 16 nc maddeleri ile 22 nci maddesi
çerçevesinde, e yan n ihrac ndan sonra da A.TR Dola m Belgesi düzenlenebilir. Bu
kapsamda düzenlenen Dola m Belgelerinin as l nüshas d nda kalan di er iki nüshas ndan
biri ihracat beyannamesine eklenir.
Basitle tirilmi usulde düzenlenecek A.TR Dola m Belgelerinin ikinci nüsha
olarak düzenlenmesi
MADDE 64 – (1) Basitle tirilmi i lem kapsam nda A.TR Dola m Belgesi düzenleme
ve vize etme izni verilmi ki ilerce düzenlenen A.TR Dola m Belgesinin çal nmas ,
kaybedilmesi veya tahrip edilmesi halinde, Karar n 17 ve 22 nci maddeleri çerçevesinde söz
konusu belgenin ikinci bir nüshas düzenlenebilir.

Basitle tirilmi i lem kapsam nda A.TR Dola m Belgesi düzenleme ve vize etme
izninin ask ya al nmas
MADDE 65 – (1) Basitle tirilmi i lem kapsam nda A.TR Dola m Belgesi düzenleme
ve vize etme izni verilmi ki ilerce Karar hükümleri ile 60 ilâ 62 nci madde hükümlerine
ayk hareket edildi inin anla lmas halinde söz konusu ki iler yaz olarak uyar r.
(2) Birinci f krada belirtilen ihlalin tespitini takip eden üç y l içerisinde ki ilerce Karar
hükümleri ile 60 ilâ 62nci madde hükümlerinin ikinci kez ihlal edildi inin anla lmas halinde
söz konusu ki iler yaz olarak tekrar uyar r.
(3) kinci f kradaki i lemlerin tamamlanmas
takip eden üç y l içerisinde ki ilerce
Karar hükümleri ile 60 ilâ 62nci madde hükümlerinin üçüncü kez ihlal edildi inin anla lmas
halinde söz konusu ki ilerin basitle tirilmi i lem kapsam nda A.TR Dola m Belgesi
düzenleme ve vize etme izinleri alt ay süreyle ask ya al r.
(4) Üçüncü f kra uyar nca basitle tirilmi i lem kapsam nda A.TR Dola m Belgesi
düzenleme ve vize etme izni ask ya al nan ki ilerin ask ya alma süresinin bitimini müteakip
üç y l içerisinde Karar hükümleri ile 60 ilâ 62 nci madde hükümlerine ayk hareket
ettiklerinin anla lmas halinde, basitle tirilmi i lem kapsam nda A.TR Dola m Belgesi
düzenleme ve vize etme izni iki y l süreyle ask ya al r.
(5) Dördüncü f kra uyar nca basitle tirilmi i lem kapsam nda A.TR Dola m Belgesi
düzenleme ve vize etme izni ask ya al nan sertifika sahibi ki ilerce, ask ya alma süresinin
bitiminden sonra Karar hükümleri ile 60 ilâ 62 nci madde hükümlerinin yeniden ihlali halinde
ki i birinci kez ihlalde bulunmu say r ve birinci f kra uyar nca i lem yap r.
(6) Bu maddenin bir ilâ dördüncü f kralar n uygulanmas nda, tespit edilen ihlaller
aras nda üç y ldan fazla süre geçmi oldu u durumlarda en son i lenen ihlal birinci ihlal
olarak say r ve birinci f kra uyar nca i lem yap r.
Basitle tirilmi i lem kapsam nda A.TR Dola m Belgesi düzenleme ve vize etme
izninin geri al nmas
MADDE 66 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsam nda basitle tirilmi i lem
kapsam nda A.TR Dola m Belgesi düzenleme, onaylama ve vize etme izninden
yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda basitle tirilmi i lem kapsam nda A.TR Dola m
Belgesi düzenleme ve vize etme izni geri al r.
(2) Birinci f kra uyar nca geri al nan basitle tirilmi i lem kapsam nda A.TR Dola m
Belgesi düzenleme ve vize etme izninin sertifika kapsam nda yeniden istenilmesi halinde 18
inci maddenin birinci f kras uyar nca ba vuruda bulunulmas gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
yan n K ymetine Bak lmaks n Fatura Beyan veya
EUR.MED Fatura Beyan Düzenlenme zni
yan n
k ymetine
bak lmaks n
fatura
beyan
veya EUR.MED fatura
beyan düzenlenme uygulamas n kapsam ve uygulamadan faydalanma izninin
verilmesi

MADDE 67 – (1) Sertifika sahibi ki ilerin ba vuru y ndan bir önceki takvim y veya
ba vurunun kayda al nd ay n ilk gününden geriye dönük bir y l içerisinde ayn e yan n
(ayn dörtlü tarife pozisyonu alt nda s fland lan e yan n) en az elli adet EUR.1
veya EUR.MED Dola m Belgesi düzenlenmesini gerektiren ihracat
yapm olmalar
halinde onaylanm ihracatç olarak Serbest Ticaret Anla mas yap lan ülke veya ülke
gruplar yla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birli i aras nda tar m ürünlerinin tercihli
ticaretinde ve ülkemiz taraf ndan tek tarafl olarak tan nan Genelle tirilmi Tercihler Sistemi
rejimi kapsam nda gerçekle tirilen tercihli ticarette e yan n k ymetine bak lmaks n e ya ve
ülke/ülke grubu baz nda fatura beyan veya EUR.MED fatura beyan düzenleyebilme izni
verilebilir.
(2) Bu madde hükümleri uyar nca izin verilmesi için aran lacak olan ayn e yan n
EUR.1 veya EUR.MEDDola m Belgesi düzenlenmesini gerektiren ihracat ko ulunun
sa lanmas nda, ba vuru sahibinin d ticaret sermaye irketi, grup ihracatç ve benzeri
arac lar vas tas yla gerçekle tirmi oldu u ihracat tutarlar dikkate al nmaz.
(3) E yan n k ymetine bak lmaks n fatura beyan veya EUR.MED fatura beyan
düzenleyebilme izni verilmi sertifika sahiplerine, Ek-14’te yer ald
ekilde bir onaylanm
ihracatç (EUR) yetki numaras verilir.
Fatura beyan ve EUR.MED fatura beyanlar

n ekli ve kullan

MADDE 68 – (1) Basitle tirilmi i lem kapsam nda düzenlenecek fatura beyan
veya EUR.MED fatura beyanlar Serbest Ticaret Anla mas yap lan ülke veya ülke
gruplar yla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birli i aras nda tar m ürünlerinin tercihli
ticaretinde ve ülkemiz taraf ndan tek tarafl olarak tan nan Genelle tirilmi Tercihler Sistemi
rejimi kapsam nda gerçekle tirilen tercihli ticarette esas al nan Men e Protokollerini iç
hukukumuza aktaran E yan n Tercihli Men einin Tespiti Hakk nda Yönetmeliklerin "fatura
beyan " ba kl 19 uncu maddeleri çerçevesinde ve bu Yönetmeliklerin IV no.lu eklerinde yer
alan ekil artlar na uygun olarak düzenlenir.
(2) Fatura beyan veya EUR.MED fatura beyan gümrük idaresince vize i lemine tabi
olmad ndan gerek ekil artlar gerekse içeri i bilgi bak ndan söz konusu belgelerin
usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmedi i hususlar ndan do rudan do ruya e yan n
ymetine bak lmaks n fatura beyan veya EUR.MED fatura beyan düzenleyebilme iznine
sahip ilgili ki iler sorumludur.
yan n k ymetine bak lmaks n fatura beyan veya EUR.MED fatura beyan
düzenleyebilme izninin de tirilmesi
MADDE 69 – (1) zin kapsam ndaki e yan n ba ka bir e ya ile de tirilmek istenmesi,
izin kapsam ndaki e yaya ilaveten yeni bir e yan n daha izin kapsam na al nmak istenmesi,
ihracat n yap ld ülkenin/ülke grubunun de tirilmek istenmesi ya da ihracat n yap ld
ülkeye veya ülke grubuna ilaveten ba ka bir ülke veya ülke grubu eklenmek istenmesi halinde
18 inci maddenin birinci f kras do rultusunda ba vuruda bulunulur.
(2) Yap lan incelemede ba vuru sahibinin ba vuru konusu e ya için 67 nci maddenin
birinci f kras nda belirtilen ko ulu kar lad
n tespit edilmesi halinde izin kapsam
de tirilir.

(3) kinci f krada belirtilen de ikli e istinaden mevcut onaylanm ihracatç (EUR)
yetki numaras verilir. zin sahibi ki ilerce yeni yetki numaras n verili tarihinden itibaren
de iklik kapsam nda i lem yap labilir.
yan n k ymetine bak lmaks n fatura beyan veya EUR.MED fatura beyan
düzenleyebilme izninin ask ya al nmas
MADDE
70
– (1)
E yan n
k ymetine
bak lmaks n
fatura
beyan
veya EUR.MED fatura beyan düzenleyebilme iznine sahip ki ilerce Serbest Ticaret
Anla mas yap lan ülke veya ülke gruplar yla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birli i
aras nda tar m ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz taraf ndan tek tarafl olarak tan nan
Genelle tirilmi Tercihler Sistemi rejimi kapsam nda gerçekle tirilen tercihli ticarette esas
al nan Men e Protokollerini iç hukukumuza aktaran E yan n Tercihli Men einin Tespiti
Hakk nda Yönetmelikler ile 67 ile 68 inci madde hükümlerine ayk hareket edildi inin
anla lmas halinde söz konusu ki iler yaz olarak uyar r.
(2) Birinci f krada belirtilen ihlalin tespitini takip eden üç y l içerisinde ki ilerce birinci
krada belirtilen ihlalin ikinci kez i lendi inin anla lmas halinde söz konusu ki iler yaz
olarak tekrar uyar r.
(3) kinci f kradaki i lemlerin tamamlanmas
takip eden üç y l içerisinde ki ilerce
birinci f krada belirtilen ihlalin üçüncü kez i lendi inin anla lmas halinde söz konusu
ki ilerin e yan n k ymetine bak lmaks n fatura beyan veya EUR.MED fatura beyan
düzenleyebilme izinleri alt ay süreyle ask ya al r.
(4) Üçüncü f kra uyar nca e yan n k ymetine bak lmaks n fatura beyan
veya EUR.MED fatura beyan düzenleyebilme izni ask ya al nan ki ilerin ask ya alma
süresinin bitimini müteakip üç y l içerisinde birinci f krada belirtilen ihlalin tekrar
lenildi inin anla lmas halinde, e yan n k ymetine bak lmaks n fatura beyan veya
EUR.MED fatura beyan düzenleyebilme izinleri iki y l süreyle ask ya al r.
(5) Dördüncü f kra uyar nca e yan n k ymetine bak lmaks n fatura beyan
veya EUR.MED fatura beyan düzenleyebilme izni ask ya al nan sertifika sahibi ki ilerce
ask ya alma süresinin bitiminden sonra birinci f krada belirtilen ihlalin tekrar i lenildi inin
anla lmas halinde, ki i birinci kez ihlalde bulunmu say r ve birinci f kra uyar nca i lem
yap r.
(6) Bu maddenin bir ilâ dördüncü f kralar n uygulanmas nda, tespit edilen ihlaller
aras nda üç y ldan fazla süre geçmi oldu u durumlarda en son i lenen ihlal birinci ihlal
olarak say r.
yan n k ymetine bak lmaks n fatura beyan veya EUR.MED fatura beyan
düzenleyebilme izninin geri al nmas
MADDE 71 – (1) Sertifika sahibinin
kapsam nda e yan n k ymetine bak lmaks
düzenleyebilme izninden yararlanmaktan
kapsam nda e yan n k ymetine bak lmaks
düzenleyebilme izni geri al r.

18 inci madde kapsam nda basitle tirilmi i lem
n fatura beyan veya EUR.MED fatura beyan
vazgeçmesi durumunda basitle tirilmi i lem
n fatura beyan veya EUR.MED fatura beyan

(2) Birinci f kra uyar nca geri al nan basitle tirilmi i lem kapsam nda e yan n
ymetine bak lmaks n fatura beyan veya EUR.MED fatura beyan düzenleyebilme izninin
sertifika kapsam nda yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin birinci f kras uyar nca
ba vuruda bulunulmas gerekir.
BE NC KISIM
zinli Gönderici Yetkisi
zinli gönderici yetkisi
MADDE 72 – (1) Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas sahibi ki ilere, a
da yer alan
ek ko ullar sa lamalar halinde e yay hareket gümrük idaresine sunmaks n transit
lemlerini kendi tesislerinde gerçekle tirmek üzere izin verilebilir.
a) Ula rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl
yetki belgesi sahibi olmak.

ndan al nm

uluslararas ta mac

b) Gümrük idaresinden kapsaml teminat veya teminattan vazgeçme sertifikas alm
olmak.
c) Ba vuru y ndan bir önceki takvim y veya ba vurunun yap ld ay n ilk gününden
geriye dönük bir y l içerisinde en az be yüz transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil)
kapsam nda e ya transit etmi olmak.
(2) zinli gönderici yetkisi verilmi sertifika sahiplerine, Ek-15/A’da yer ald
bir izinli gönderici yetki numaras verilir.

ekilde

zinli gönderici yetkisinin kapsam
MADDE 73 – (1) zinli gönderici yetkisi sahibi yaln zca “1000” ile “3141” ve “3151”
rejim kodu ile i lem gören ihracat beyannamesi kapsam e yan n transit i lemlerini bu izin
kapsam nda yapabilir. Bu izin kapsam nda ihrac yap lacak e ya ile birlikte gönderilecek olan
kap, ambalaj, palet ve benzeri e yan n ihrac nda rejim kodu s rlamas yap lmaz.
(2) zinli gönderici yetkisinin uygulanmas nda, izinli gönderici yetkisi sahibi, ihracatta
yerinde gümrükleme izni sahibi ki inin “1000” ile “3141” ve “3151” rejim kodu ile i lem
gören ihracat e yas ta yabilir. Bu durumda ihracat e yas n araca yüklenmesi ve arac n
mühürlenmesi i lemleri tercihe ba olarak ya ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin
izin kapsam ndaki tesislerinde ya da e yan n transit rejimi çerçevesinde ta mas
gerçekle tirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin izin kapsam ndaki tesislerinde
gerçekle tirilir. Her iki durumda da araç izinli gönderici yetkisi sahibi taraf ndan mühürlenir.
(3) kinci f krada belirtilen e ya parsiyel ta mac k dâhilinde ta nacaksa, ihracat
yas n araca yüklenmesi ve arac n mühürlenmesi i lemleri yaln zca e yan n transit rejimi
çerçevesinde ta mas
gerçekle tirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin izin
kapsam ndaki tesislerinde gerçekle tirilebilir.
(4) zinli gönderici yetkisinin uygulanmas nda, izinli gönderici yetkisi sahibi, ihracatta
yerinde gümrükleme izni sahibi olmayan ki inin yaln zca “1000” rejim kodu ile i lem gören
ihracat e yas ta yabilir. Bu durumda e ya araca izinli gönderici yetkisi sahibi gözetiminde

yüklenir ve araç izinli gönderici yetkisi sahibi taraf ndan mühürlenir. hracat e yas n araca
yüklenmesi ve arac n mühürlenmesi i lemleri yaln zca izinli gönderici yetkisi sahibinin izin
kapsam ndaki tesislerinde gerçekle tirilir.
(5) zinli gönderici yetkisi kapsam nda ihracat e yas parsiyel ta mac k dâhilinde
ta nabilir.
(6) A rl , boyutlar veya niteli i bak ndan, kapal bir karayolu ta
veya
kapal konteyner ile ta namayan ve yükün özelli i itibariyle ta ma için kolayca bölünmesine
imkân olmayan e yan n ta nacak olmas nedeniyle ta ma arac nda örtü çekilmesi veya
mühürlemenin mümkün olmad
durumlarda, ayniyet tespiti için yeterli di er önlemlerin
al nmas ve transit beyan n ilgili k sm nda e yan n hemen tan nmas
mümkün k lacak
ekilde tan mlama yap lmas art yla mühürleme i lemi yap lmaks n e yan n yetki kapsam
tesislerden ç
gerçekle tirilebilir. Bu durumda izinli gönderici, mühürleme yap lmad
bilgisini transit beyan n ilgili alan na kaydeder.
(7) zinli gönderici yetkisi kapsam nda e ya ta nmas nda kapsaml teminat sertifikas
veya teminattan vazgeçme sertifikas nda uygulanan tahditler sakl r.
zinli gönderici yetkisi kapsam tesisler
MADDE 74 – (1) zinli gönderici yetkisi kapsam nda kullan lacak tesisler 11 inci
madde kapsam nda yap lacak ba vuru s ras nda Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici yetkisi
için tespit formunda belirtilir. Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci f kras n (a) ilâ (ç)
bentlerinde belirtilen ko ullar ta mas zorunludur.
(2) zinli gönderici yetkisi sahibi taraf ndan birinci f kra uyar nca belirtilmi tesislerin
nda ba ka bir tesiste yetki kapsam nda i lem yap lmak istenilmesi halinde, 18 inci
maddenin birinci f kras uyar nca ba vuruda bulunulur.
(3) kinci f kra uyar nca izinli gönderici yetkisi kapsam na al nmas istenilen tesislerin 8
inci maddenin birinci f kras n (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen ko ullar ta mas gerekir. Bu
ko ullar n ta p ta nmad
n tespitine sertifikan n düzenlendi i bölge müdürlü ü
yetkilidir.
(4) zinli gönderici yetkisi kapsam nda art k kullan lmayacak veya 8 inci maddenin
birinci f kras n (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen ko ullardan herhangi birini kaybetmi olan
tesislerin 18 inci maddenin birinci f kras uyar nca ba vuruda bulunularak derhal bildirilmesi
zorunludur.
(5) Dördüncü f kra uyar nca yetki kapsam ndan ç kar lan tesisler 8 inci maddenin birinci
kras n (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen ko ullar ta malar art yla 18 inci maddenin birinci
kras uyar nca ba vuruda bulunulmas halinde yetki kapsam na yeniden dâhil edilebilir.
zinli gönderici yetkisi kapsam nda i lem yap lacak hareket gümrük idareleri
MADDE 75 – (1) zinli gönderici yetkisi kapsam nda i lem yap lacak hareket gümrük
idareleri, 74 üncü madde uyar nca uygun bulunan tesislerin hareket gümrük idaresine uzakl
ve i lem hacmi göz önünde bulundurularak, sertifika ba vurusunun yap ld bölge müdürlü ü

taraf ndan belirlenir. zin kapsam na al nacak bir tesis için birden fazla gümrük müdürlü ü
izin kapsam nda yap lacak i lemlerin yürütülmesinde yetkili k namaz.
(2) 74 üncü maddenin iki ilâ be inci f kralar uyar nca izin kapsam na tesis eklenmesi ya
da ç kar lmas halinde, bu tesisler kapsam nda i lem yap lacak gümrük müdürlükleri
sertifikan n düzenlendi i bölge müdürlü ü taraf ndan belirlenir.
(3) Birinci ve ikinci f krada belirtilen bölge müdürlü ü ile gerekli görmesi halinde
Genel Müdürlük birinci ve ikinci f krada belirtilen haller d nda da izinli gönderici yetkisi
kapsam nda yer alan tesisler kapsam nda i lem yap lacak hareket gümrük idarelerini
belirlemeye ve de tirmeye yetkilidir.

de

(4) ki ve üçüncü f kralar uyar nca i lem yap lacak hareket gümrük idarelerinde
iklik yap lmas durumunda, bu de iklik izinde belirtilerek izin sahibine bildirilir.

(5) Bu maddenin uygulanmas nda, bir ilâ üçüncü f kralar uyar nca izinli gönderici
yetkisi kapsam nda i lem yap lacak hareket gümrük idareleri, bu gümrük müdürlüklerinin
sertifika ba vurusunun yap ld
veya sertifikay düzenleyen bölge müdürlü üne ba
olmalar durumunda sertifika ba vurusunun yap ld
veya sertifikay düzenleyen bölge
müdürlü ü taraf ndan do rudan; ba ka bir bölge müdürlü üne ba olmalar halinde ba
bulunduklar bölge müdürlü ünün oluru al nmak suretiyle sertifika ba vurusunun yap ld
veya sertifikay düzenleyen bölge müdürlü ü taraf ndan belirlenir.
(6) Genel Müdürlük izinli gönderici yetkisi kapsam nda i lem yap lamayacak gümrük
müdürlüklerini belirlemeye yetkilidir.
zinli gönderici yetkisi kapsam nda transit ta mac
MADDE 76 – (1) A
kapsam nda yap lamaz.

yap lamayacak e ya

da belirtilen e yan n ta mas

izinli gönderici yetkisi

a) Kanun, kararname ve uluslararas anla malarla ihrac yasaklanm
kurum ve kurulu lar nca ön izne ya da kayda ba lanm olan e ya,

veya belli kamu

b) zinli gönderici yetkisi kapsam nda ihrac yap lacak e yaya ili kin kap, ambalaj, palet
ve benzeri e ya haricinde ihracatta ayniyet tespiti yap lmas gereken e ya,
c) Bakanl kça belirlenecek di er e ya.
Yüksek kaçakç k riski içeren e ya için özel hüküm
MADDE 77 – (1) Yüksek kaçakç k riski içeren e ya, yaln zca yüksek kaçakç k riski
içeren e yay da kapsayan kapsaml teminat sertifikas na sahip izinli göndericiler taraf ndan
ta nabilir.
zinli gönderici yetkisi kapsam e yaya ili kin ç

izni bildirim süresi

MADDE 78 – (1) Transit beyan n verilmesini müteakip 82 nci maddenin üçüncü
kras nda belirtilen ç
izninin verilip verilmeyece ine ili kin bildirimin yap laca azami
süre sertifikay düzenleyen bölge müdürlü ünce belirlenerek izinde belirtilir.

(2) Birinci f krada belirtilen süre iki saati geçemez.
(3) Birinci f kraya göre belirlenen sürede de
izinde belirtilerek yetki sahibine bildirilir.

iklik yap lmas durumunda, bu de

iklik

(4) Birinci f krada belirtilen süre, e yan n muayene edilecek olmas halinde e yan n
muayene için bekletilece i süreyi kapsamaz.
(5) Ç

izninin ne ekilde bildirilece i Bakanl kça belirlenir.

zinli gönderici yetkisi için verilmi iznin içeri i
MADDE 79 – (1) zinli gönderici yetkisi için verilmi izin a
içerecek ekilde Ek-15/B’de yer alan formda belirtilir.

da yer alan bilgileri

a) zin kapsam transit i lemlerinin gerçekle tirilece i hareket gümrük idareleri.
b) 78 inci maddenin birinci f kras uyar nca belirlenen ç

izni bildirim süresi.

c) zin çerçevesinde uyulmas gereken yükümlülükler.
ç) zin kapsam tesisler.
(2) Birinci f krada belirtilen form, bir nüshas düzenleyen bölge müdürlü ünce
saklanmak, di er nüshas ise izinli gönderici yetkisi verilen ki iye verilmek üzere iki nüsha
halinde düzenlenir.
zinli gönderici yetkisi kapsam tesislerdeki güvenli alanlar
MADDE 80 – (1) zinli gönderici yetkisi kapsam tesislerde, ihracat e yas na ili kin
ihracat beyannamesinin tescilinden sonra ve araca yüklenip sevk edilmesinden önce
bulundurulaca veya ta ma arac n dolu olarak bekletilece i, uygun bir muayene ve
sevkiyat alan ndan olu an, kesintisiz güç kayna na ba , araç tan mlama ve insan kimlik
tespiti yapmaya imkan verecek çözünürlükte kamera sistemi ile yirmi dört saat kesintisiz
olarak alana giri ç
yerleri de dâhil olmak üzere devaml izlenen, giri ç lar kay t
alt nda tutulan ve gerekli ayd nlatma düzenine sahip güvenli bir alan bulunmas gerekir.
(2) Güvenli alanlarla ilgili olarak a

da belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekir.

a) Güvenli alana sadece ihracat beyannamesine konu e ya konulabilir.
b) Güvenli alana al nan ve ihracat beyannamesine konu olan e ya devaml olarak
kamera ile kayda al r.
c) Güvenli alana giri i yap lan e yaya ili kin kay tlar; giri tarih ve saatleri, ili kili
olduklar ihracat beyannamesinin tarih ve say , varsa e yan n sipari numaralar ile e yan n
seri numaralar veya firmaca verilmi di er numaralar içerecek ekilde tutulur.
ç) Güvenli alandan ç
yap lan e yaya ili kin kay tlar; ç
tarih ve saati, ili kili
olduklar ihracat beyannamesinin tarih ve say , yüklendikleri ta ma arac n çekici

ve dorsesinin plaka numaras , e er ta t konteyner ise konteyner numaras
numaras içerecek ekilde tutulur.

ile mühür

d) Giri ve ç
kay tlar na müteselsil s ra numaras verilir. Giri ve ç
birbirleri ile ili kilendirilir.

numaralar

e) hrac ndan vazgeçilen e yan n güvenli alandan ç
beyannamesi iptal edilmeden yap lamaz.

, bu e yaya ili kin ihracat

(3) 82 nci maddenin be inci ve alt nc f kralar uyar nca i lem yap lmas öngörülüyorsa,
yay transit rejimi kapsam nda ta yacak arac n güvenli alan içerisinde ç
öncesinde dolu
olarak bekletilebilece i alan n da bulunmas gerekir.
zinli gönderici izni kapsam ndaki e yaya ili kin beyannamenin tescili
MADDE 81 – (1) zinli gönderici yetkisi kapsam nda i lem gören ihracat beyannamesi,
ihracatç veya temsilcisi taraf ndan, 75 inci madde uyar nca belirlenen hareket gümrük
idaresinde elektronik ortamda tescil edilir.
(2) E yan n hangi tesisten ç

n yap laca

beyannamenin 30 no.lu kutusuna yaz r.

(3) hracatç , izin kapsam nda ta nacak e yay , birinci f krada belirtilen beyannamenin
tescil numaras da bildirerek izinli göndericiye teslim eder.
(4) hracat e yas n gümrükleme i lemlerinin ihracatta yerinde gümrükleme izni
sahibinin tesislerinde yap lacak olmas halinde, bu madde hükümleri yerine 55 inci madde
hükümlerine göre i lem tesis edilir.
zinli gönderici yetkisi kapsam nda sevk edilecek e yaya ili kin i lemler
MADDE 82 – (1) E ya izinli göndericiye teslim edildikten sonra izinli gönderici,
izninde belirtilen ve transit i lemlerinin yap laca tesislerde gerekli kontrolleri yaparak
yay ikinci f kradaki bildirimden önce 80 inci maddenin birinci f kras nda belirtilen güvenli
alana al r ve 80 inci maddenin ikinci f kras nda belirtilen hususlara uyar. Bu kontroller
daki hususlar kapsar:

rl

a) zinli gönderici e yaya ait kaplar n cinsini, kaplar n adedini ve e yan n toplam
kontrol ederek kay tlar na geçirir.

b) zinli gönderici e yan n kaplar üzerinde bulunan ay rt edici numaralar (seri,
sipari , barkod numaras ve benzerleri) kontrol eder ve kay tlara geçirir.
c) E ya ambalajs z ise, varsa e yan n üzerinde bulunan ay rt edici numaralar ( asi, seri
numaras ve benzerleri) kontrol eder ve kay tlara geçirir.
(2) kinci f kra uyar nca e yan n güvenli alana al nmas
müteakip izinli gönderici,
yan n güvenli alana al nd
ihracat beyannamesinin tescil edildi i gümrük müdürlü üne
elektronik ortamda bildirir.

(3) kinci f kra uyar nca güvenli alana al nd bildirilen e ya, gümrük idaresi taraf ndan
belirlenen ve 78 inci madde uyar nca izinde yaz lan süre kadar 80 inci maddenin birinci
kras nda belirtilen güvenli alanda bekletilir. Belirlenen sürenin bitimine kadar gümrük
idaresince yetki sahibine ç
izni verilmesi halinde e yan n araca yüklenmesini müteakiben
izinli gönderici, arac nda ta yaca
e yaya ili kin ihracat beyannamesi veya
beyannamelerinin tescil numaralar
içeren transit beyan
elektronik ortamda gümrük
idaresine iletir ve araç izinli gönderici taraf ndan mühürlenerek e yan n tesislerden ç
yap r. Bu f krada belirtilen bekleme süresi üçüncü f krada belirtilen bildirimi müteakip
lemeye ba lar. Bu f kran n uygulanmas nda, TIR Karnesi kapsam nda yap lacak i lemlere
ili kin usul ve esaslar Bakanl kça belirlenir.
(4) 78 inci madde uyar nca izinde yaz lan sürenin bitimine kadar e yan n muayenesi ya
da belge kontrolünün yap lacak olmas nedeniyle gümrük idaresince izin sahibine ç
izni
verilmemesi halinde, e ya duruma göre güvenli alanda muayene ile görevli memur gelinceye
kadar ya da yap lan belge kontrolü sonucunda ç
izni verilinceye kadar müdahale
edilmeksizin bekletilir. Belge kontrolünün öngörülmesi halinde, beyanname eki belgeler ilgili
gümrük müdürlü üne ibraz edilir. E yan n muayene edilmesi veya belge kontrollerinin
yap lmas müteakip beyana ayk bir durumun olmad
n tespit edilmesi halinde, 73 üncü
maddede yer alan yükleme ve mühürleme esaslar çerçevesinde i lem yap r. Bu f krada
belirtilen bekleme süresi transit beyan n verilmesini müteakip i lemeye ba lar.
(5) E yan n ta ma arac nda yüklü halde gelip izinli göndericinin e yay yüklü oldu u
ta ma arac yla sevk yapmay öngörmesi halinde, izinli gönderici, e yan n yüklü oldu u
ta ma
arac n
çekici
ve dorsesinin plaka
ve
asi
numaras ,
e er
ta t konteyner ise konteyner numaras
kayda alarak ve e yay ve ta ma arac
gerekli
kontrollere tabi tutarak 80 inci maddenin birinci f kras nda belirtilen güvenli alana al r, e yay
bo altmadan ta ma arac ile birlikte daha önceden güvenli alan içinde belirlenen bir yere park
eder ve gümrük idaresi taraf ndan ç
izni verilmesine kadar müdahale edilmeksizin
bekletir.
(6) Be inci f kran n uyguland durumda ta ma arac ç
iznini müteakip mühürlenir,
yan n muayenesinin öngörülmü oldu u durumda, muayene ile görevli memurun gerekli
görmesi halinde e ya ta ma arac ndan indirilerek muayene edilir, aksi takdirde e ya araçta
yüklü olarak muayene edilir.
(7) Dördüncü ile alt nc f kralar uyar nca yap lacak muayene 78 inci maddede yaz lan
sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde ba lat r, ancak ilgili ihracat gümrük
idaresinin i yo unlu u veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ihracatta yerinde
gümrükleme izni sahibinin e yas n bulundu u tesislere gidilerek muayene yap lmas için
yeterli olmamas halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç
saate kadar uzatmaya yetkilidir. Belge kontrolünün öngörülmesi ve yap lan belge kontrolü
sonucunda e yan n muayenesine karar verilmesi halinde, bu f krada belirtilen muayeneye
ba lama süresi bu karar n verilmesini müteakip i lemeye ba lar. zinli gönderici yetkisi
sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolay ya anan gecikmelerde bu f krada öngörülen süre
dikkate al nmaz.
(8) Üçüncü f krada belirtilen e yan n güvenli alana al nd bildiriminin mesai saatleri
nda yap lmak istenilmesi halinde, bu bildirimin hangi tarihte ve yakla k hangi saatte
yap laca
n ihracat beyannamesinin tescil edildi i gümrük müdürlü üne i lemin
yap lmas ndan önceki en son i günü mesai bitiminin en az iki saat öncesinde bildirilmesi

gerekir. Bildirimde bulunulmamas halinde yetki kapsam e yan n mesai saatleri d nda ç
lemleri yap lamaz.
(9) zinli gönderici mühür numaras

gümrük idaresine bildirir.

(10) hracat e yas n gümrükleme i lemlerinin ihracatta yerinde gümrükleme izni
sahibinin tesislerinde yap lacak olmas halinde, bu madde hükümleri yerine 55 inci madde
hükümlerine göre i lem tesis edilir.
zinli gönderici yetkisi kapsam nda özel tipte mühür kullan
MADDE 83 – (1) Transit e yas
ta yan arac n izinli gönderici yetkisi sahibi
taraf ndan mühürlenecek olmas durumunda, gümrük idaresinden ücreti kar
nda temin
edilecek, Ek-12’de belirtilen özelliklere uygun özel tipte mühür kullan r.
(2) Birinci f krada belirtilen mühür üzerinde seri numaras ve izinli gönderici yetkisine
ili kin ay rt edici i aretlerin bulunmas zorunludur.
(3) zinli gönderici yetkisi sahibi transit beyan na, kullan lan mührün kimli ini, tipini ve
adedini kaydeder.
zinli gönderici yetkisi sahibinin yükümlülükleri
MADDE 84 – (1) zinli gönderici yetkisi verilmi sertifika sahiplerince bu
Yönetmelikten kaynakl di er yükümlülüklerinin yan s ra a
daki yükümlülüklerin yerine
getirilmesi gerekir.
a) 82 nci maddenin dördüncü ve alt nc f kralar kapsam nda yap lacak kontrollere
ili kin olarak muayene ile görevli memura e yan n muayenesinin yap lmas için gerekli
kolayl sa lamak.
b) hracat beyannamesi eki tüm belge örneklerini görevli memur taraf ndan
istenildi inde ibraz edilmek üzere haz r bulundurmak.
c) 80 inci maddenin birinci f kras nda belirtilen güvenli alana ili kin kamera kay tlar
kay t tarihinden itibaren en az bir y l, güvenli alana ili kin di er kay tlar ise kay t tarihinden
itibaren en az üç y l süre ile saklamak.
ç) Gümrük idaresine 80 inci maddenin birinci f kras nda belirtilen güvenli alana ili kin
kamera kay tlar ile di er kay tlar n istenildi inde bir kopyas vermek veya bu kay tlar n
görevli memur taraf ndan yerinde incelenmesine olanak tan mak.
d) zinli gönderici yetkisi kapsam nda kullan lacak özel mührün korunmas
yönelik bütün gerekli tedbirleri almak.

sa lamaya

zinli gönderici yetkisinin ask ya al nmas
MADDE 85 – (1) 73, 76, 77, 80/1, 82/3, 82/4, 83, 84 üncü maddelerde belirtilen
hükümlerden herhangi birine ayk davrand tespit edilen sertifika sahibinin izinli gönderici
uygulamas ndan faydalanma hakk n üç ay süreyle ask ya al nmas teminen haklar nda

Kanunun 241 inci maddesinin birinci f kras tatbik edilerek sertifikan n düzenlendi i bölge
müdürlü üne derhal bildirimde bulunulur. Bu ihlallerden herhangi birinin üç y l içerisinde
tekrar halinde sertifika sahibinin izinli gönderici uygulamas ndan faydalanma hakk iki y l
süreyle ask ya al r.
(2) zinli gönderici uygulamas ndan yararlanan ki ilerce 80 inci maddenin ikinci f kras
ve 82 nci maddenin birinci f kras hükümlerine ayk hareket edildi inin veya bu yetki
kapsam nda ta nan e yan n kap, a rl k ve/veya adet olarak ihracat beyannamesi kapsam nda
beyan edilenden farkl oldu unun anla lmas durumunda, izin sahibi ilk seferde yaz olarak
uyar r ve haklar nda Kanunun 241 inci maddesinin birinci f kras tatbik edilerek sertifikan n
düzenlendi i bölge müdürlü üne derhal bildirimde bulunulur.
(3) kinci f krada belirtilen i lemlerin tamamlanmas
takip eden üç y l içerisinde
sertifika sahibi ki ilerce ikinci f krada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar
gerçekle tirildi inin anla lmas halinde söz konusu ki iler yaz olarak tekrar uyar r ve
haklar nda Kanunun 241 inci maddesinin birinci f kras tatbik edilerek sertifikan n
düzenlendi i bölge müdürlü üne derhal bildirimde bulunulur.
(4) A
da say lan hallerde, izinli gönderici uygulamas ndan yararlanan ki ilerin izinli
gönderici yetkilerinin alt ay süreyle ask ya al nmas teminen haklar nda Kanunun 241 inci
maddesinin birinci f kras tatbik edilerek sertifikan n düzenlendi i bölge müdürlü üne derhal
bildirimde bulunulur.
a) zinli gönderici uygulamas ndan yararlanan ki ilerce birinci f krada belirtilen ask ya
alma süresinin bitimini müteakip üç y l içerisinde birinci f krada belirtilen ihlallerden
herhangi birinin tekrar gerçekle tirildi inin anla lmas ,
b) zinli gönderici uygulamas ndan yararlanan ki ilerce üçüncü f kradaki i lemlerin
tamamlanmas
müteakip üç y l içerisinde ikinci f krada belirtilen ihlallerden herhangi
birinin tekrar gerçekle tirildi inin anla lmas .
(5) A
da say lan hallerde, izinli gönderici uygulamas ndan yararlanan ki ilerin izinli
gönderici yetkilerinin iki y l süreyle ask ya al nmas teminen haklar nda Kanunun 241 inci
maddesinin birinci f kras tatbik edilerek sertifikan n düzenlendi i bölge müdürlü üne derhal
bildirimde bulunulur.
a) Dördüncü f kran n (a) bendi uyar nca izinli gönderici yetkisi ask ya al nan sertifika
sahibi ki ilerin, ask ya alma süresinin bitimini müteakip üç y l içerisinde birinci f krada
belirtilen ihlallerden herhangi birini tekrar gerçekle tirdiklerinin anla lmas .
b) Dördüncü f kran n (b) bendi uyar nca izinli gönderici yetkisi ask ya al nan sertifika
sahibi ki ilerin, ask ya alma süresinin bitimini müteakip üç y l içerisinde ikinci f krada
belirtilen ihlallerden herhangi birini tekrar gerçekle tirdiklerinin anla lmas .
(6) Be inci f kra uyar nca izinli gönderici yetkileri ask ya al nan sertifika sahibi
ki ilerce, ask ya alma süresinin bitiminden sonra birinci veya ikinci f krada belirtilen
ihlallerden herhangi birinin gerçekle tirilmesi halinde ki i birinci kez ihlalde bulunmu say r
ve duruma göre birinci veya ikinci f kra uyar nca i lem yap r.

(7) Sertifika sahibinin, Ula rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl ndan al nm
uluslararas ta mac yetki belgesine ya da kapsaml teminat veya teminattan vazgeçme iznine
art k sahip olmad
n ya da içinde bulunulan takvim y
n sonunda en az be yüz transit
beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsam nda e ya transit etmemi oldu unun anla lmas
halinde, izinli gönderici yetkisi eksik olan ko ullar yeniden sa lan ncaya kadar ask ya al r.
(8) 74 üncü maddede belirtilen tesislerden bir veya daha fazlas n 8 inci maddenin
birinci f kras n (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen ko ullar ta maya devam etmedi inin tespiti
halinde, ko ullar yeniden sa lan ncaya kadar bu tesisler için izinli gönderici yetkisinden
faydalanma hakk ask ya al r.
(9) Bu maddenin iki ilâ alt nc f kralar n uygulanmas nda, tespit edilen ihlaller
aras nda üç y ldan fazla süre geçmi oldu u durumlarda en son i lenen ihlal birinci ihlal
olarak say r.
(10) Bu maddenin iki ilâ alt nc f kralar n uygulanmas nda ikinci f krada belirtilen
ihlallerden birden fazlas n gerçekle tirildi inin tek seferde tespit edilmesi durumunda her
bir ihlal için Kanunun 241 inci maddesinin birinci f kras tatbik edilir ancak ki i bir kez
ihlalde bulunmu say r.
(11) Yedinci f krada belirtilen ko ullar n yeniden sa lanmas ve izinli gönderici
yetkisinin yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin ikinci f kras uyar nca ba vuruda
bulunulmas gerekir. Bu ko ullar n tümünün yeniden sa land
n tespiti halinde, dördüncü
ve be inci f kra hükümleri sakl kalmak kayd yla, ask ya alma sona erdirilir.
(12) Sekizinci f kra uyar nca izinli gönderici yetkisinden faydalanma hakk kullan
n
ask ya al nd tesislerin yeniden izin kapsam na al nmas n istenilmesi halinde, 74 üncü
maddenin ikinci f kras uyar nca ba vuruda bulunulmas gerekir. 8 inci maddenin birinci
kras n (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen ko ullar yeniden sa lad tespit edilen tesisler için,
dördüncü ve be inci f kra hükümleri sakl kalmak kayd yla, ask ya alma sona erdirilir.
(13) Üçüncü f krada ve dördüncü f kran n (b) bendinde belirtilen sürelerin ba lang ç
tarihi olarak bu madde uyar nca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci f kras na
ili kin ceza karar n düzenlenme tarihi esas al r.
zinli gönderici yetkisinin geri al nmas
MADDE 86 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsam nda izinli gönderici
yetkisinden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda izinli gönderici yetkisi geri al r.
(2) Birinci f kra uyar nca geri izinli gönderici yetkisinin sertifika kapsam nda yeniden
istenilmesi halinde 18 inci maddenin ikinci f kras uyar nca ba vuruda bulunulmas gerekir.
ALTINCI KISIM
Emniyet ve Güvenlik Kontrollerine li kin
Kolayla rmalardan Yararlanma zni
Emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolayl klardan yararlanma izninin kapsam

MADDE 87 – (1) Yetkilendirilmi yükümlü statüsü sahibi ki ilere a
güvenlik kontrollerine ili kin kolayl klardan yararlanma izni verilebilir.
a) Azalt lm zorunlu bilgilerden olu an özet beyan verme kolayl

daki emniyet ve

.

b) Mavi hat uygulamas .
c) Beyannamelerin belge kontrolüne tabi tutulmas halinde, kontrollerin öncelikle
yap lmas .
ç) Beyanname kapsam e yan n muayeneye tabi tutulmas halinde, muayenenin
öncelikle yap lmas .
Azalt lm zorunlu bilgilerden olu an özet beyan verme
MADDE 88 – (1) Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas sahipleri taraf ndan Gümrük
Yönetmeli inin 10 no.lu ekinde belirtilen azalt lm zorunlu bilgilerden olu an özet beyan
verilebilir.
(2) Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas sahibi olan nakliyeci kurulu lar veya kara,
deniz ve hava yolu i letmeleri azalt lm zorunlu bilgilerden olu an özet beyan yaln zca
yetkilendirilmi yükümlü statüsü tan nm
ki ilerin e yas
ta klar durumlarda
verebilirler.
(3) Birinci ve ikinci f kra uyar nca özet beyan verildi inde, gümrük idaresi, e yan n
Türkiye Gümrük Bölgesine var ndan ya da Türkiye Gümrük Bölgesinden ç
ndan önce,
emniyet ve güvenlik aç ndan yap lan risk analizi sonucunda, sevkiyat n ayr nt fiziki
kontrol için seçilmesi halinde durumu yetkilendirilmi yükümlüye bildirir. Bu bildirim,
kontrolün gerçekle tirilmesini tehlikeye dü ürecek olmas halinde yap lmaz. Bununla birlikte,
gümrük idarelerince e yan n Türkiye Gümrük Bölgesine geli inden ya da Türkiye Gümrük
Bölgesinden ç
ndan önce sevkiyat n muayene veya di er fiziki kontroller için seçildi ine
dair yetkilendirilmi yükümlü bilgilendirilmemi olsa bile gerek görüldü ü durumlarda
muayene veya di er fiziki kontroller yap labilir.
Mavi hat uygulamas
MADDE 89 – (1) Mavi hatta i lem gören beyannamelere ili kin kontroller sonradan
kontrol kapsam nda yap r.
(2) Gümrük Yönetmeli inin 196 nc maddesinin birinci f kras n (a) ve (ç) bentlerinde
belirtilen e yaya ili kin gümrük beyannameleri ile ihraç edilen e yaya ili kin kap, ambalaj,
palet ve benzeri e ya haricinde ihracatta ayniyet tespiti yap lmas gereken e yaya ili kin
gümrük beyannameleri mavi hatta i lem görmez.
(3) Mavi hatta i lem görmü gümrük beyannamesi kapsam e yaya ili kin olarak
tahakkuk eden gümrük vergileri ve sair vergilerin, yetkilendirilmi yükümlülerin banka
hesab ndan elektronik ortamda veya bu ki inin GÜMKART’ (gümrük veznelerinde
kullan lan elektronik para kart ) arac
yla ödenmesi zorunludur. Kullan lan banka hesab n
yetkilendirilmi yükümlüye ait oldu unun kontrolünden ödemenin yap ld
banka
sorumludur.

(4) Mavi hatta i lem görmü ithalat beyannamesi kapsam e yaya ili kin olarak
tahakkuk eden gümrük vergileri ve sair vergilerin ödenmesi ya da teminata ba lanmas n
ard ndan gümrük i lemleri tamamlan r ve söz konusu e ya gümrük idaresince teslim edilir.
(5) Gümrük idarelerince, belirli riskler ya da ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler
dikkate al narak, emniyet ve güvenlik kontrollerine ili kin kolayl klardan yararlanma izni
bulunan yetkilendirilmi yükümlünün gümrük beyannamesine yönelik olarak belge kontrolü
veya bu beyanname kapsam e yaya ili kin olarak muayene öngörülebilir. Belge kontrolünün
öngörüldü ü durumlarda 90 nc maddenin üçüncü f kras , muayene öngörüldü ü durumlarda
ise 91 inci maddenin üçüncü f kras hükümleri dikkate al r.
Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas sahiplerine ait gümrük beyannamelerinin
belge kontrolüne tabi tutulmas halinde yap lacak i lemler
MADDE 90 – (1) Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas sahiplerine ait gümrük
beyannameleri, di er yükümlülere göre daha az belge kontrolüne tabi tutulur.
(2) Gümrük idarelerinin belirli riskleri ya da ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri
dikkate alarak birinci f kran n aksi yönünde i lem yapmalar mümkündür.
(3) Yetkilendirilmi yükümlü taraf ndan verilen gümrük beyannamesi kapsam ndaki
sevkiyat risk analizi sonucunda belge kontrolü için seçildi inde, gümrük idaresi söz konusu
kontrolü öncelikli olarak yapar.
Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas sahiplerine ait gümrük beyannamesi kapsam
yan n muayeneye tabi tutulmas halinde yap lacak i lemler
MADDE 91 – (1) Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas sahiplerine ait gümrük
beyannamesi kapsam e ya di er yükümlülere göre daha az muayeneye tabi tutulur.
(2) Gümrük idarelerinin belirli riskleri ya da ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri
dikkate alarak birinci f kran n aksi yönünde i lem yapmalar mümkündür.
(3) Yetkilendirilmi yükümlü taraf ndan verilen gümrük beyannamesi kapsam ndaki
sevkiyat risk analizi sonucunda muayene için seçildi inde, gümrük idaresi söz konusu
kontrolü öncelikli olarak yapar.
Emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolayl klardan yararlanma hakk
al nmas

n ask ya

MADDE 92 – (1) A
da say lan durumlardan herhangi birinin gerçekle mesi halinde
ilk seferde sertifika sahibi yaz olarak uyar r ve hakk nda Kanunun 241 inci maddesinin
birinci f kras tatbik edilerek sertifikan n düzenlendi i bölge müdürlü üne derhal bildirimde
bulunulur.
a) Eksik beyan usulüne ili kin hükümler sakl kalmak kayd yla, yetkilendirilmi
yükümlülere, gümrük beyannamesinin tescil tarihinde mevcut oldu u halde, beyannameye
eklenmesi gereken belgelerden bir ya da daha fazlas ibraz edilmeden e yan n teslim
edildi inin anla lmas ve söz konusu belge/belgelerin ilgili kurum/kurulu un uygun görmesi
üzerine sonradan ibraz edilmesi.

b) Eksik beyan usulüne ili kin hükümler sakl kalmak kayd yla, Gümrük
Yönetmeli inin 114 üncü maddesinin üçüncü f kras uyar nca beyannameye eklenmesi
zorunlu olmayan ancak ayn maddenin ikinci f kras uyar nca saklanmas gereken belgelerden
bir veya daha fazlas n mevcut olmad
n tespit edilmesi.
c) 89 uncu maddenin birinci f kras nda belirtilen e yaya ili kin beyannamenin
yükümlünün beyan ndan kaynakl olarak mavi hatta i lem gördü ünün tespit edilmesi.
ç) Mavi hat kapsam nda ithali veya ihrac gerçekle tirilen e yan n beyana ayk
oldu unun tespit edilmesi.
(2) Birinci f krada belirtilen i lemlerin tamamlanmas takip eden üç y l içerisinde
sertifika sahibi ki ilerce birinci f krada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar
gerçekle tirildi inin anla lmas halinde, söz konusu ki iler yaz olarak tekrar uyar r ve
haklar nda Kanunun 241 inci maddesinin birinci f kras tatbik edilerek sertifikan n
düzenlendi i bölge müdürlü üne derhal bildirimde bulunulur.
(3) kinci f kradaki i lemlerin tamamlanmas müteakip üç y l içerisinde birinci f krada
belirtilen ihlallerden herhangi birinin, sertifika sahibi ki ilerce yeniden gerçekle tirildi inin
anla lmas halinde, sertifika sahibi ki i hakk nda Kanunun 241 inci maddesinin birinci f kras
tatbik edilir ve ki inin emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolayl klardan yararlanma hakk n
alt ay süreyle ask ya al nmas teminen sertifikan n düzenlendi i bölge müdürlü üne derhal
bildirimde bulunulur.
(4) Üçüncü f kra uyar nca emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolayl klardan
yararlanma hakk ask ya al nan sertifika sahibi ki ilerin, ask ya alma süresinin bitimini
müteakip üç y l içerisinde birinci f krada belirtilen ihlallerden herhangi birini yeniden
gerçekle tirdiklerinin anla lmas halinde, emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolayl klardan
yararlanma hakk n iki y l süreyle ask ya al nmas teminen sertifikan n düzenlendi i bölge
müdürlü üne derhal bildirimde bulunulur.
(5) Dördüncü f kra uyar nca emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolayl klardan
yararlanma hakk ask ya al nan sertifika sahibi ki ilerin, ask ya alma süresinin bitiminden
sonra ikinci f krada belirtilen ihlallerden herhangi birinin gerçekle tirilmesi halinde, ki i
birinci kez ihlalde bulunmu say r ve birinci f kra uyar nca i lem yap r.
(6) Üçüncü ve dördüncü f kra hükümleri sakl kalmak kayd yla, yetkilendirilmi
yükümlülerce 96 nc maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, bu
ki ilerin emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolayl klardan yararlanma hakk ko ullar yeniden
sa lanana kadar ask ya al r.
(7) Sertifika sahibi taraf ndan 88 inci maddenin ikinci f kras na ayk hareket edilmesi
halinde, emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolayl klardan yararlanma hakk her seferinde,
üçüncü ve dördüncü f kra hükümleri sakl kalmak kayd yla, alt ay süreyle ask ya al r.
(8) Bu maddenin bir ilâ be inci f kralar n uygulanmas nda, tespit edilen ihlaller
aras nda üç y ldan fazla süre geçmi oldu u durumlarda en son i lenen ihlal birinci ihlal
olarak say r ve birinci f kra uyar nca i lem yap r.

(9) Bu maddenin bir ilâ be inci f kralar n uygulanmas nda ayn gün içerisinde tescil
edilmi birden fazla gümrük beyannamesine ili kin olarak, her bir beyanname için Kanunun
241 inci maddesinin birinci f kras tatbik edilir ve ki i bir kez ihlalde bulunmu say r.
(10) Alt nc ve yedinci f kra uyar nca i lem yap lmas teminen söz konusu beyanname
veya özet beyan n tescil edildi i gümrük müdürlü ü taraf ndan sertifikan n düzenlendi i
bölge müdürlü üne derhal bildirimde bulunulur.
(11) kinci ve üçüncü f krada belirtilen sürelerin ba lang ç tarihi olarak bu madde
uyar nca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci f kras na ili kin ceza karar n
düzenlenme tarihi esas al r.
ÜÇÜNCÜ K TAP
Yetkilendirilmi Yükümlü Sertifikas Sahibinin Yükümlülükleri, Yetkilendirilmi
Yükümlü Sertifikas n ve Sertifika Kapsam nda Yer Alan Hak, Yetki ve
zinlerin Ask ya Al nmas , Geri Al nmas , ptali, Ko ullar n
zlenmesi ve Bilgi De imi
Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas sahibinin yükümlülükleri
MADDE 93 – (1) Sertifika için aranan ko ullar ve/veya sertifika kapsam nda kullan lan
yetkiler için aranan ek ko ullardan herhangi birinde de iklik ortaya ç kmas durumunda,
ortaya ç kan de ikli in, sertifika sahibince, sertifikay düzenlemi olan bölge müdürlü üne
gecikmeksizin bildirilmesi zorunludur.
(2) Ad na düzenlenmi sertifikan n, sertifika kapsam hak ve yetkilerin, 15 inci
maddenin ikinci f kras nda belirtilen sertifika numaras n, 45 inci maddenin be inci
kras nda belirtilen onaylanm ihracatç ( YG) yetki numaras n, 60 nc maddenin üçüncü
kras nda belirtilen onaylanm ihracatç (A.TR) yetki numaras n, 67 nci maddenin üçüncü
kras nda belirtilen onaylanm ihracatç (EUR) yetki numaras n, 72 nci maddenin ikinci
kras nda belirtilen izinli gönderici yetki numaras n, 56 nc maddenin birinci f kras ile 83
üncü maddenin birinci f kras nda belirtilen özel tipte mühürlerin ba kas taraf ndan
kullan ld
n ö renilmesi halinde, durumun sertifikay düzenlemi olan bölge müdürlü üne
gecikmeksizin bildirilmesi zorunludur.
(3) Sertifika sahibi, sertifika için aranan ko ullar ve/veya sertifika kapsam nda
kullan lan yetkiler için aranan ek ko ullar n sa lanmaya devam edilip edilmedi inin tespitine
yönelik olarak gümrük idaresi taraf ndan yap lacak kontroller için gerekli her türlü kolayl
sa lamak zorundad r.
Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas

n ask ya al nmas

MADDE 94 – (1) Sertifika için aranan ko ullardan herhangi birinin art k
kar lanmad
n sertifika sahibince bildirilmesi durumunda ilgili bölge müdürlü ünce
eksikliklerin düzeltilmesi ve/veya durumun aç klanmas teminen bildirim tarihinden
ba lamak üzere otuz gün süre verilir.
(2) Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas için aranan ko ullardan herhangi birinin art k
kar lanmad
n sertifika sahibi taraf ndan herhangi bir bildirimde bulunulmadan gümrük

idaresince tespit edilmesi ya da kamunun emniyet ve güvenli ine, kamu sa
na veya
çevreye kar tehdidin niteli i veya seviyesi itibar yla gerek görüldü ünde üçüncü f krada
belirtilen ask ya alma derhal uygulan r.
(3) Sertifika sahibi, birinci f krada belirtilen durumu verilen otuz günlük süre içinde
düzeltmezse veya ikinci f kran n uyguland durumlarda, ilgili bölge müdürlü ü yükümlünün
durumu düzeltmek üzere gerekli önlemleri almas na imkân vermek amac yla yetkilendirilmi
yükümlü statüsünü otuz gün için ask ya al r ve durumu ilgili yükümlüye bildirir.
(4) Üçüncü f krada belirtilen ask ya alma süresi, sertifika sahibinin eksikliklerin
giderilebilece ine dair inand
bilgi ve belge sunmas kayd yla ilgili bölge müdürlü ünce
otuz gün süreyle uzat labilir.
(5) Gümrük i lemlerinden veya gümrük cezalar ndan do an kesinle mi herhangi bir
kamu alaca
n, süresi içinde ödenmedi inin tespit edilmesi durumunda sertifika, söz konusu
sertifikay düzenleyen bölge müdürlü ünce, kesinle mi gümrük vergisi ve/veya ceza borcu
ödenene kadar ask ya al r.
(6) Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas n bu madde uyar nca ask ya al nmas
durumunda, ask ya alma süresince sertifika kapsam tüm hak ve yetkiler de ask ya al r.
(7) Ask ya alma, ask ya alma i leminden önce ba lam
gümrük i lemlerini etkilemez.
Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas
MADDE 95 – (1) Yetkilendirilmi
düzenleyen bölge müdürlü ü taraf ndan;

ve henüz tamamlanmam

n geri al nmas
yükümlü sertifikas

söz konusu sertifikay

a) 94 üncü maddenin üçüncü ve duruma göre dördüncü f kras nda belirtilen süre
sonunda, sertifika için aranan ve kaybedilmi olan ko ullardan herhangi birinin tekrar
sa lanamam olmas halinde bu ko ullar yeniden sa lan ncaya kadar,
b) 5 inci maddenin birinci f kras n (a) bendinde say lan ki iler hakk nda ayn bentte
say lan kanunlar uyar nca ba lat lan inceleme ve soru turma sonucunda cumhuriyet savc
taraf ndan dava aç ld
n ö renilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat karar ile
kesin olarak lehlerine sonuçlan ncaya kadar,
c) 98 inci maddenin üçüncü f kras nda belirtilen süre sonunda, ayn f krada belirtilen
ko ullar n kar lanmamas halinde bu ko ullar kar lan ncaya kadar,
geri al

r.

(2) Sertifika sahibinin talebi halinde de sertifika ve sertifika kapsam yetki ve izinler
geri al r, sertifikan n yeniden istenilmesi halinde 11 inci madde uyar nca ba vuruda
bulunulmas gerekir.
(3) Birinci f krada belirtilen ko ullar n yeniden sa lan p sa lanmad
sertifikan n
düzenlendi i bölge müdürlü ünce tespit edilir. Bu tespit s ras nda sertifika için aranan di er

ko ullar n geçerlili inin devam edip etmedi i de incelenebilir. Gerekli görülmesi halinde,
bölge müdürlü ünce yerinde inceleme yap lmas için Genel Müdürlü e bildirimde bulunulur.
(4) Geri alma, geri alma i leminden önce ba lam
lemlerini etkilemez.

ve henüz tamamlanmam

gümrük

(5) Birinci f kran n (b) bendinde belirtilen dava neticesinde 5 inci maddenin birinci
kras n (a) bendinde say lan ki ilerden gümrük ve d ticaret i lemlerinde temsil yetkisini
haiz çal anlar ndan herhangi biri hakk nda kesinle mi yarg karar n verilmi olmas
halinde birinci f kran n (a) bendi uyar nca i lem yap r.
(6) Sertifikan n birinci f kran n (a) veya (c) bentleri uyar nca geriye al nmas
durumunda, geriye alma süresince sertifika kapsam tüm hak ve yetkiler de geri
al r. Sertifikan n birinci f kran n (b) bendi uyar nca geri al nmas durumunda, eksik beyan
usulü, k smi teminat uygulamas , götürü teminat uygulamas , basitle tirilmi i lem
kapsam nda A.TR Dola m Belgesi düzenleme ve vize etme izni ile e yan n k ymetine
bak lmaks n fatura beyan veya EUR.MED fatura beyan düzenleme izni d ndaki tüm hak
ve yetkiler sertifikan n geriye al nma süresince geri al r.
Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas

n iptali

MADDE 96 – (1) A
daki durumlardan herhangi birinin mevcudiyeti durumunda
sertifika söz konusu sertifikay düzenleyen bölge müdürlü ünce iptal edilir.
a) Sertifikan n yanl veya eksik bilgilere veya sahte belgelere dayan larak verildi inin
anla lmas .
b) 5 inci maddenin birinci f kras n (a) bendinde say lan ki ilerden yönetim kurulu
üyeleri ile sermayesinin yüzde onundan fazlas na sahip gerçek ki ilerden herhangi biri
hakk nda ayn bentte say lan kanunlara muhalefetten dolay kesinle mi yarg karar n
verilmi olmas .
c) Ad na düzenlenmi sertifikan n, sertifika kapsam hak ve yetkilerin, 15 inci maddenin
ikinci f kras nda belirtilen sertifika numaras n, 45 inci maddenin be inci f kras nda belirtilen
onaylanm ihracatç ( YG) yetki numaras n, 60 nc maddenin üçüncü f kras nda belirtilen
onaylanm ihracatç (A.TR) yetki numaras n, 67 ncimaddenin üçüncü f kras nda belirtilen
onaylanm ihracatç (EUR) yetki numaras n, 72 nci maddenin ikinci f kras nda belirtilen
izinli gönderici yetki numaras n, 56 nc maddenin birinci f kras ile 83 üncü maddenin
birinci f kras nda belirtilen özel tipte mühürlerin sertifika sahibi taraf ndan ba kas ad na
kullan lmas veya kullan lmas na izin verilmi olmas .
(2) Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas n bu madde uyar nca iptal edilmesi
durumunda, sertifika kapsam tüm hak ve yetkiler de iptal edilir.
(3) Birinci f kradaki iptal i lemini müteakip üç y l içerisinde yap lan sertifika
ba vurular reddedilir.
Sertifika kapsam nda yer alan hak ve yetkilerin di er hallerde ask ya al nmas ,
geri al nmas ile bildirim yükümlülü ü

MADDE 97 – (1) Bu Yönetmelik uyar nca sertifika almaya hak kazan lmas için aranan
ko ullardan herhangi birinin kaybedilmemesi art yla, sertifika kapsam nda tan nm olan hak
ve yetkiler için belirlenmi ko ullar n kaybedildi inin anla lmas durumunda, 94, 95 ve
96 nc madde hükümleri sakl kalmak kayd yla, sertifika geri al nmaz; sadece söz konusu hak
veya yetki, sertifikay düzenleyen bölge müdürlü ünce ask ya al r veya geri al r ve
LGE Sistemi üzerinde gerekli güncellemeler yap r.
(2) Sertifika kapsam nda yer alan hak ve yetkilerin 26, 31, 42, 58, 65, 70, 85 ve
92 nci maddeler uyar nca ask ya al nmas na ve 43, 59, 66, 71 ve 86 nc maddeler uyar nca
geri al nmas na söz konusu sertifikan n düzenlendi i bölge müdürlü ü yetkilidir.
(3) 25, 26, 30, 31, 41, 58, 65, 70, 85 ve 92 nci maddelerde belirtilen durumlar ile birinci
krada belirtilen durumun gerçekle mesi halinde ilgili gümrük müdürlü ünce, öngörülen
ask ya alma ya da geri alma i leminin gerçekle tirilmesini teminen, sertifikan n düzenlendi i
bölge müdürlü üne bildirimde bulunulur.
Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas ve sertifika kapsam yetki ve izinlerin
ko ullar n izlenmesi
MADDE 98 – (1) Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas ve sertifika kapsam yetki ve
izinlerin verilmesine ili kin ko ullar ile sertifika kapsam yetki ve izinler için aranan ek
ko ullar n sa lanmaya devam edilip edilmedi i sertifikay düzenlemi olan bölge müdürlü ü
ve gerekli oldu unda Genel Müdürlük taraf ndan düzenli olarak takip edilir.
(2) Üç y ldan daha az süredir faaliyette bulunan sertifika sahipleri için birinci f krada
belirtilen takip, sertifika ba lang ç tarihini müteakip üç y ll k faaliyet süresi tamamlan ncaya
kadar en az y lda bir olarak uygulan r.
(3) Yetkilendirilmi yükümlü statüsünün kar kl tan nmas na ili kin olarak yap lacak
anla malar gere i kar lanmas zorunlu ilave ko ullar n ya da uluslararas arz zincirinin
güvenli i veya ticari hayat n gereklili i için yeni ko ullar n ortaya ç kmas nedeniyle, bu
Yönetmeli e ek ko ul konulmas ya da Yönetmelikte yer alan mevcut ko ullar n kar lanmas
için Ek-7’de yer alan de erlendirme kriterlerinde de iklik yap lmas halinde, sertifika
sahiplerine bu ko ullar kar lamas için alt ay süre tan r.
Bilgi de

imi, elektronik bilgi ve haberle me sistemi

MADDE 99 – (1) Gümrük idareleri aras ndaki haberle me ve bilgi al veri inde ve
yükümlüleri bilgilendirmede, elektronik bilgi ve haberle me sistemi kullan labilir. Böyle bir
bilgi ve haberle me sistemi olu turuldu unda, yetkilendirilmi yükümlü sertifikas n
verilmesi, de tirilmesi, ask ya al nmas , geri al nmas ve iptali i lemlerinin di er gümrük
idarelerine bildirilmesi bu sistem üzerinden yap r.
(2) Gümrük idareleri, birinci f krada belirtilen sistemi kullanarak, a
muhafazas ve bilgilere eri imi sa lar.

daki bilgilerin

a) Ba vurular.
b) Yetkilendirilmi yükümlü sertifikalar ve varsa de
yükümlü statüsünün iptali, ask ya al nmas ve geri al nmas .

iklikleri, yetkilendirilmi

c) lgili di er bütün bilgiler.
(3) Yetkilendirilmi yükümlülerin listesi, ilgili yetkilendirilmi
önceden muvafakat al narak internet yoluyla kamuya aç labilir.

yükümlünün

(4) Üçüncü f krada belirtilen yetkilendirilmi yükümlü listesi, yetkilendirilmi
yükümlülerin sertifika numaras , sertifika tarihi, sertifika kapsam yetki ve izinleri, vergi
numaras ile ticaret unvan ihtiva eder ve sürekli güncellenir.
DÖRDÜNCÜ K TAP
Çe itli ve Son Hükümler
Onaylanm ki i statüsüne ili kin hükümler
MADDE 100 – (1) Adlar na sertifika düzenlenen onaylanm ki ilerin onaylanm ki i
statü belgeleri geri al r.
(2) Sertifika geçerlili i süresince onaylanm
bulunulamaz.

ki i statü belgesi ba vurusunda

(3) Birinci f kra uyar nca onaylanm ki i statüleri geri al nan yetkilendirilmi
yükümlülerin 30/12/2011 tarihli ve 28158 say Resmî Gazete’de yay mlanan Onaylanm
Ki i Statüsüne li kin Gümrük Genel Tebli i (S ra No:1) kapsam nda kullanm olduklar
basitle tirilmi usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, k smi teminat, götürü teminat
uygulamalar ve basitle tirilmi i lem kapsam nda A.TR Dola m Belgesi düzenleme ve vize
etme i lemleri ile 10/4/2008 tarihli ve 26843 say Resmî Gazete’de yay mlanan Gümrük
Genel Tebli i (Seri No:7) (Uluslararas Anla malar) kapsam nda kullanm olduklar e yan n
ymetine bak lmaks n fatura beyan veya EUR.MED fatura beyan düzenlenmesine ili kin
Onaylanm
hracatç yetkisine ili kin geri alma i leminden önce ba lam ve henüz
tamamlanmam gümrük i lemleri bu Tebli lere göre sonuçland r.
(4) Birinci f kra uyar nca onaylanm ki i statüleri geri al nan yetkilendirilmi
yükümlülerin Onaylanm Ki i Statüsüne li kin Gümrük Genel Tebli i (S ra No:1)
kapsam nda kullanm olduklar basitle tirilmi usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi
hat, k smi teminat, götürü teminat uygulamalar ve basitle tirilmi i lem kapsam nda A.TR
Dola m Belgesi düzenleme ve vize etme i lemleri ile Gümrük Genel Tebli i (Seri No:7)
(Uluslararas Anla malar) kapsam nda kullanm olduklar e yan n k ymetine bak lmaks n
fatura beyan veya EUR.MED fatura beyan düzenlenmesine ili kin Onaylanm hracatç
yetkisine ili kin ask ya alma ve geri alma kararlar , yetkilendirilmi yükümlü statüsü
kapsam nda kullan lacak eksik beyan, mavi hat, k smi teminat, götürü teminat, basitle tirilmi
lem kapsam nda A.TR Dola m Belgesi düzenleme ve vize etme ile e yan n k ymetine
bak lmaks n fatura beyan veya EUR.MED fatura beyan düzenleme uygulamalar nda da
dikkate al r.
(5) Birinci f kra uyar nca onaylanm ki i statüleri geri al nan yetkilendirilmi
yükümlülerin Onaylanm Ki i Statüsüne li kin Gümrük Genel Tebli i (S ra No:1)
kapsam nda kullanm olduklar basitle tirilmi usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat,
smi teminat, götürü teminat uygulamalar ve basitle tirilmi i lem kapsam nda A.TR
Dola m Belgesi düzenleme ve vize etme i lemleri ile Gümrük Genel Tebli i (Seri No:7)
(Uluslararas Anla malar) kapsam nda kullanm olduklar e yan n k ymetine bak lmaks n

fatura beyan veya EUR.MED fatura beyan düzenlenmesine ili kin Onaylanm hracatç
yetkisine ili kin tespit edilmi ihlaller, yetkilendirilmi yükümlü statüsü kapsam nda
kullan lacak eksik beyan, mavi hat, k smi teminat, götürü teminat, basitle tirilmi i lem
kapsam nda A.TR Dola m Belgesi düzenleme ve vize etme ile e yan n k ymetine
bak lmaks n fatura beyan veya EUR.MED fatura beyan düzenleme uygulamalar n ask ya
al nmas na ili kin ihlal say hesaplamalar nda dikkate al nmaz.
(6) Onaylanm Ki i Statüsüne li kin Gümrük Genel Tebli i (S ra No:1)’nin 68 inci
maddesi uyar nca onaylanm ki i statü belgesi iptal edilmi ki iler ile Gümrük Genel Tebli i
(Seri No:7) (Uluslararas Anla malar)’nin15 inci maddesinin ikinci f kras uyar nca e yan n
ymetine bak lmaks n fatura beyan veya EUR.MED fatura beyan düzenlenmesine ili kin
Onaylanm hracatç yetkisi iptal edilen ki ilerin iptal karar n ba lang ç tarihini müteakip
üç y l içerisinde yapacaklar yetkilendirilmi yükümlü sertifikas ba vurular reddedilir.
(7) Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas için ba vuruda bulunulmas s ras nda
onaylanm ki i statü belgesi kapsam nda güncel ve geçerli olan götürü teminat yetkisinin
mevcut olmas ve ba vuru sahibi taraf ndan yetkilendirilmi yükümlü sertifikas kapsam nda
götürü teminat yetkisinden faydalanmaya devam edilmesinin istenilmesi halinde, onaylanm
ki i statü belgesi kapsam ndaki götürü teminat yetkisi 36 nc madde hükümleri
uygulanmaks n sertifika kapsam na dâhil edilir.
(8) Dördüncü f kran n uygulanmas nda onaylanm ki i statü belgesinin geçerlilik süresi
sonu, söz konusu belgenin ba lang ç tarihinin iki y l sonras olarak esas al r.
Yetki
MADDE 101 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanl (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel
Müdürlü ü), bu Yönetmeli in uygulanmas temin etmek amac yla gerekli görece i her türlü
tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan hususlar inceleyip
sonuçland rmaya yetkilidir.
(2) Yetkilendirilmi yükümlü statüsüne sahip olmayan ki ilerin eksik beyan usulü,
smi teminat uygulamas , götürü teminat uygulamas , A.TR Dola m Belgelerini Bakanl kça
yetki verilen ki i ve kurulu taraf ndan düzenleme ve vize i lemi için gümrük idarelerine ibraz
edilme zorunlulu u olmaks n düzenleyebilme izni, serbest Ticaret Anla mas yap lan ülke
veya ülke gruplar yla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birli i aras nda tar m ürünlerinin
tercihli ticaretinde ve ülkemiz taraf ndan tek tarafl olarak tan nan Genelle tirilmi Tercihler
Sistemi rejimi kapsam nda gerçekle tirilen tercihli ticarette e yan n k ymetine bak lmaks n
fatura beyan veya EUR.MED fatura beyan düzenleyebilme izni veya mavi hat
uygulamas ndan faydalanmalar na ili kin usul ve esaslar belirlemeye Bakanl k yetkilidir.
(3) Sertifika sahibi firmalar n ticari faaliyetlerine konu e ya üzerinde emniyet ve
güvenlik amaçl risk analizi yapmaya Bölge Müdürlükleri yetkilidir.
Yetkilendirilmi yükümlü sertifikas ba vurusu için geçici s

rlama

GEÇ
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli in yürürlü e girmesini izleyen alt ay
süresince, ba vuru sahibi taraf ndan sertifika ba vurusu ile birlikte bu Yönetmelikte
düzenlenen onaylanm ihracatç yetkisi kapsam ndaki izinlerden en az biri veya izinli
gönderici yetkisi için de ba vurulmam olmas ve bu izinlerden biri veya yetki için aranan

ilgili ek ko ul veya ko ullar n kar lanamamas halinde, sertifika ba vurusu 14 üncü maddenin
üçüncü f kras nda belirtilen usuller uygulanarak reddedilir.
(2) Sertifika ba vurusunda bulunan ki ilerce a
daki belgelerden birinin ibraz
halinde, bu ki ilerin ba vurular için birinci f krada yer alan geçici s rland rma uygulanmaz.
a) Üretim yerinin bulundu u ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl
n il
müdürlü ünce düzenlenmi sanayi sicil belgesi veya kay tl bulunulan sanayi ve/veya ticaret
odas ndan al nan onayl kapasite raporu,
b) lgili mevzuat uyar nca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün bulunmad
durumlarda, ba
bulunulan sanayi ve/veya ticaret odas nca düzenlenip onaylanacak,
firman n kulland makinelerin toplam gücü (BG), i çi say ve üretim miktar bilgilerini
içerir ekspertiz raporu,
c) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl

taraf ndan verilen Ar-Ge merkezi belgesi,

ç) Ticari hava ta mac
faaliyeti yürüten ki iler için, Sivil Havac k Genel
Müdürlü ünce verilen tamir, bak m, onar m faaliyetine ili kin belge.
(3) Sertifika ba vurusunda bulunan ki ilerce ikinci f krada belirtilen belgelerden
herhangi birinin ibraz edilememesi ancak a
daki durumlardan herhangi birinin
gerçekle tirilmi olmas halinde, bu ki ilerin ba vurular için birinci f krada yer alan geçici
rland rma uygulanmaz.
a) Ba vuru y ndan bir önceki takvim y veya ba vurunun kayda al nd ay n ilk
gününden geriye dönük bir y l içerisinde asgari bir milyon FOB/ABD dolar tutar nda fiili
ihracat yapm olmak.
b) Ba vuru y ndan bir önceki takvim y veya ba vurunun kayda al nd ay n ilk
gününden geriye dönük bir y l içerisinde asgari bir milyon CIF/ABD dolar tutar nda ithalat
yapm olmak.
c) Ba vuru y ndan bir önceki takvim y veya ba vurunun kayda al nd ay n ilk
gününden geriye dönük bir y l içerisinde asgari bir milyon ABD dolar tutar nda toplam
ithalat ve fiili ihracat yapm olmak.
(4) Üçüncü f kran n uygulanmas nda, ba vuru sahibinin d ticaret sermaye irketi, grup
ihracatç , grup ithalatç ve benzeri arac lar vas tas yla gerçekle tirmi oldu u ihracat
ve/veya ithalat tutarlar dikkate al nmaz.
(5) kinci ve üçüncü f kralarda belirtilen hususlar ba vurunun yap ld
bölge
müdürlü ü taraf ndan 12 nci maddede belirtilen ön inceleme kapsam nda de erlendirilir,
ikinci f krada belirtilen belgelerden herhangi birinin mevcut olmamas veya üçüncü f krada
belirtilen tutarlardan herhangi birinin kar lanmam olmas halinde 14 üncü maddenin
üçüncü f kras uyar nca ba vuru reddedilerek ba vuru dosyas ba vuru sahibine iade edilir.
hracatta yerinde gümrükleme izni ile izinli gönderici yetkisi kapsam nda tesis
eklenmesi için geçici s rlama

GEÇ
MADDE 2 – (1) Sertifikan n verili tarihinden itibaren bir y l süreyle 18 inci
madde uyar nca sertifika kapsam nda ihracatta yerinde gümrükleme izni ve izinli gönderici
yetkisi ilave edilmesi ile 47 nci maddenin üçüncü f kras ve 74 üncü maddenin üçüncü f kras
uyar nca izin kapsam na tesis ilave edilmesi talepleri reddedilir.
Sertifika ba vuru de erlendirme sürecine ili kin geçici uygulama
GEÇ
MADDE 3 – (1) 12 nci maddenin ikinci, be inci ve yedinci f kralar ile 13
üncü maddenin bir ilâ üçüncü f kralar nda belirtilen ba vurular n de erlendirme sürecine
ili kin süreler, bu Yönetmeli in yürürlü e girmesini izleyen alt ay süresince bir kat art ml
olarak uygulan r.
Yürürlük
MADDE 102 – (1) Bu Yönetmelik yay

tarihinde yürürlü e girer.

Yürütme
MADDE 103 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakan yürütür.

