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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2014/6005
20 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 30/4/2013 tarihli ve 6467 sayılı

Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri
Bakanlığının 6/2/2014 tarihli ve 4169824 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           20 Mayıs 2014

       69471265-305-3852

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Mayıs 2014 tarihinde Letonya’ya gidecek olan Avrupa

Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür

ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 20 Mayıs 2014

     68244839-140.03-119-268

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 20/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3852 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Mayıs 2014 tarihinde Letonya’ya gidecek olan Avrupa

Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür

ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           20 Mayıs 2014

       69471265-305-3846

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 4. Devlet ve Hükümet

Başkanları Zirvesine katılmak üzere; 19 Mayıs 2014 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne giden

Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz

ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 20 Mayıs 2014

     68244839-140.03-118-267

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 20/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3846 sayılı yazınız.

            Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 4. Devlet ve Hükümet

Başkanları Zirvesine katılmak üzere, 19 Mayıs 2014 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne giden

Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/1/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından; aynı grupta ya

da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,

ç) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

d) Bakanlık teşkilatı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile doğru-

dan merkeze bağlı taşra teşkilatını,

e) Birim: 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan merkez teşkilatı hizmet birimleri, taşra teşkilatı çevre

ve şehircilik il müdürlükleri ile doğrudan merkeze bağlı altyapı ve kentsel dönüşüm müdür-

lükleri ve bölge temiz hava merkezi müdürlüklerini,

f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet

gruplarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları,

g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü görevle-

rine görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü

sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan

yazılı sınavı,

ğ) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan hizmet grupları içinde belirtilen unvanları,

h) Hizmet grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

ı) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç muvazzaf askerlikte geçen

süreler dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B)

bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

j) Personel: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657

sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,
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k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

m) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha

üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, arkeolog, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, eko-

nomist, istatistikçi, matematikçi, dekoratör, kimyager, tekniker, laborant, teknisyen, kütüphaneci,

teknik ressam, fen memuru, veteriner hekim, biolog, psikolog, diyetisyen, programcı, sağlık

teknikeri, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, hemşire, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, sosyal

çalışmacı, mütercim, tercüman, rehber ve avukat.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara ata-

nabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme

şartlarını taşımak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şart-

lar aranır:

a) Merkez ve taşra birimlerinde şube müdürü (teknik) unvanlı kadrolara atanabilmek

için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibariyle mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog,

jeofizikçi, fizikçi, biolog, kimyager, veteriner hekim kadrolarında en az dört yıl hizmeti bu-

lunmak,

b) Merkez ve taşra birimlerinde şube müdürü (idari) unvanlı kadrolara atanabilmek

için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
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2) Yazılı sınav tarihi itibariyle APK uzmanı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uz-

manı, şef, sayman, ayniyat saymanı, mütercim, tercüman, rehber, çözümleyici, programcı, kü-

tüphaneci, matematikçi, istatistikçi, ekonomist kadrolarında en az dört yıl, memur, anbar me-

muru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar,

bilgisayar işletmeni, tekniker kadrolarında en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Tekniker ve programcı unvanlı kadrolarda bulunanlarda, fakültelerin veya öğrenim

süresi en az dört yıl olan yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olmak,

c) Hukuk müşaviri ve raportör kadrolarına atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

ç) Uzman, eğitim uzmanı ve sivil savunma uzmanı kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibariyle şef, sayman, ayniyat saymanı, mütercim, tercüman, rehber, çö-

zümleyici, programcı kadrolarında en az dört yıl, memur, anbar memuru, santral memuru, mu-

temet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, bilgisayar işletmeni kadrola-

rında en az altı yıl hizmeti bulunmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibariyle mühendis, istatistikçi veya programcı kadrolarında en az iki

yıl hizmeti bulunmak,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulaması ile Bakanlıkça belirlenecek en az

bir programlama dilini bildiğini (transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı

onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı

programcılık sertifikası) belgelemek,

e) Şef, sayman ve ayniyat saymanı kadrolarına atanabilmek için;

1) Sınav tarihi itibariyle memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf,

veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, kütüphaneci, bilgisayar işletmeni, sekreter, şoför,

laborant, teknisyen, teknik ressam, fen memuru ve programcı kadrolarında; fakülte veya dört

yıllık yüksekokul mezunlarının en az dört yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunlarının ise

en az altı yıl hizmeti bulunmak,

2) Laborant, teknisyen, teknik ressam ve fen memuru unvanlı kadrolarda bulunanlarda

öğrenim süresi en az iki yıl olan yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olmak,

f) Memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve

kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, veznedar ve sekreter kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

g) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

şartları taşımak,
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3) Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası sahibi olmak,

ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

şartları aranır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinden sonra yer alan “ÜÇÜNCÜ BÖLÜM”

ve “Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği

sınavında başarılı olmak şartı aranır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 10 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar

aranır:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, istatistikçi,

matematikçi, dekoratör, ekonomist, kimyager ve arkeolog kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Tekniker ve laborant kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun

olmak,

c) Fen memuru, teknisyen ve teknik ressam kadrolarına atanabilmek için;

1) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik liselerin ilgili

bölümlerinden mezun olmak,

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun

olmak,

2) Bakanlıkça belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini (transkript ve ders

açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifi-

kası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek,

d) Tercüman, mütercim ve rehber kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Sınav tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS’ dan) en az (C) se-

viyesinde veya bu sınava denk sayılan uluslararası sınavlardan bu puana tekabül eden puanı

almış olmak,
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e) Veteriner hekim, diyetisyen, biolog, psikolog, sağlık teknikeri, çocuk eğitimcisi, ço-

cuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı kadrolarına atanabilmek için;

1) Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak,

f) Hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni kadrolarına atanabilmek için;

1) Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak,

g) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ğ) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesinden mezun olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

gerekir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki iba-

reler eklenmiştir.

“ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Duyuru

MADDE 11 – (1) Bakanlıkça uygun görülen görevde yükselme ve unvan değişikliği

suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, adedi, birimi ile niteliklerine göre baş-

vuru şartları ve bu sınava ilişkin konu başlıkları yazılı sınav tarihlerinden en az otuz gün önce

Bakanlık internet sitesinde merkez ve taşra teşkilatı personeline duyurulur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Başvuru

MADDE 12 – (1) Yapılacak duyuru üzerine beş iş gününden az olmamak üzere ilanda

belirtilen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, son başvuru

tarihine kadar başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için birimleri

aracılığı ile başvuru yaparlar.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri

kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(3) Yapılan başvuruların Personel Dairesi Başkanlığınca incelenmesi neticesinde aranan

şartları taşıyanlara ilişkin liste Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanılacak kadrolar için yapıla-

cak sınavlara, sadece Bakanlığın kendi personeli başvuruda bulunabilir.

(5) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla

ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılamayacak personel

MADDE 13 – (1) Aday memur statüsünde bulunanlar, bu Yönetmelikte aranan şartları

taşımadığı tespit edilenler ile diğer kurumların personeli bu kadrolar için başvuruda buluna-

mazlar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinden sonra gelen “DÖRDÜNCÜ

BÖLÜM” ve “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar” ibareleri yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınav, görevde yükselmeye tabi görevler veya unvan değişikliği

sınavına tabi unvanlar için bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve

Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya Yükseköğretim kurumlarından

birine yaptırılır.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayıla-

bilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Sözlü sınav

MADDE 15 – (1) Şube müdürü görevlerine atanacaklardan yazılı sınavda başarılı olan-

lar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar

aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz

üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme sınavı başarı sıralaması

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama

yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü kadrolarına atanacaklar için

yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı

sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı sıralamasında, sınav puanının eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Bakanlıkta geçen hizmeti fazla olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

d) Disiplin cezası almamış olanlara,

öncelik verilir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı

nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakan-

lıkça ihtiyaç duyulması halinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralaması

listesinde yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 17 – (1) Sınav Kurulu atamaya yetkili amirin uygun göreceği müsteşar yar-

dımcısının başkanlığında, toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye belirlenir.

(2) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav-

larına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede

olamazlar.

(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği

sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının

tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine

yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandı-

rılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(5) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(6) Unvan değişikliğine tabi kadroların sınavlarında sınav kuruluna üniversitelerden

üye iştirak ettirilebilir.

(7) Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 18 – (1) Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün

içinde sınav kurulu tarafından Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. İlgililer, ilan tarihinden

itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Personel Dairesi Başkanlığına

yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı

yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgi-

lilere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(2) Yazılı sınavlarda, itiraz sonucu, sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan so-

rular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir. Ancak, soruların yüzde beşinden

fazlasının hatalı olduğunun süresi içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tes-

pit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Sınavların geçersiz sayılması ve ertelenmesi

MADDE 19 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere

teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve dü-

zenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,

ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında

yasal işlem yapılır.

(3) Sınavlarda aranan nitelik ve şartları taşımadıkları halde, sınavlara girip başarılı olan-

ların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(4) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespit edilmesi veya deprem, sel

ve benzeri doğal afetler hallerinde sınavlar ertelenebilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Sınavda başarılı olanların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında,

başarısız olanların belgeleri ise sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle Personel Dairesi

Başkanlığında saklanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 21 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır.

(2) Bakanlıkça tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili perso-

nelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
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(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-

maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya

da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten iti-

baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin

duyuruya kadar, 16 ncı maddeye göre Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sırala-

masına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan

veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar

ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak

atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

(5) Görevde yükselme sınavında başarılı olan adaylardan sınavına girdikleri unvana

atananlar, göreve başlamadıkça bu unvanı kazanılmış hak olarak elde edemezler.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Unvan değişikliği sınavı başarı sıralaması

MADDE 22 – (1) Unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama

yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle

tespit edilir ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı sıralamasında, sınav puanının eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı ne-

deniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakanlıkça

ihtiyaç duyulması halinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralaması liste-

sinde yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Unvan değişikliği suretiyle atanma

MADDE 23 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır.

(2) Bakanlıkça tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili perso-

nelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
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(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-

maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya

da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten iti-

baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin

duyuruya kadar, 22 nci maddeye göre Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sırala-

masına göre atama yapılabilir.

(4) Unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan

veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar

ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak

atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

(5) Unvan değişikliği sınavında başarılı olan adaylardan sınavına girdikleri unvana ata-

nanlar, göreve başlamadıkça bu unvanı kazanılmış hak olarak elde edemezler.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Görev grupları arasında veya aynı grup içerisindeki geçişler

MADDE 24 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağı-

daki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun kendi içerisinde kalmak kaydıyla, sınav

yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak

şartıyla, Bakanlığın ihtiyaç duyması halinde diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görevden üst göreve

geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve ku-

ruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt gö-

revlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla görevde yükselme sı-

navına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için

düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Bakanlık veya diğer kamu

kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma

şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-

van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar gö-

revde yükselme sınavına katılmaksızın, atanılacak görev için 7 ve 8 inci maddelerde aranan

nitelik ve şartlara sahip olmak kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt gö-

revlere atanabilir.
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(4) Avukat kadrolarında görev yapan personel, görevde yükselme sınavına tabi tutul-

maksızın hukuk müşaviri kadrolarına atanabilirler.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğe 24 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki

maddeler eklenmiştir.

“Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 24/A – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri

uygulanmaz.

Engellilerin sınavı

MADDE 24/B – (1) Bakanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapa-

bilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Kurum içi ve kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 25 – (1) Herhangi bir sebeple görevlerinden ayrıldıktan sonra tekrar memu-

riyete dönmek isteyenler, gerekli koşulları taşımaları ve boş kadro bulunması durumunda, ih-

tiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve, aynı düzey görevlerden birine ya

da bir alt göreve atanabilir.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen

aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt un-

vanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak bu şekilde atanacaklarda bu Yö-

netmelikte o kadro veya unvan için öngörülen şartlardan Bakanlıkta belli bir süre çalışmış ol-

manın dışındaki tüm şartlar aranır.

(3) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa

tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim

durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olum-

lu görüşü dikkate alınır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin Beşinci Bölümünün başlığı “Çeşitli ve Son Hüküm-

ler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/1/2012 28180

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/1/2013 28540

21 Mayıs 2014 – Sayı : 29006                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken

koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, sertifikanın verilmesi, süresi, yenilenmesi, değiştiril-
mesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali ile bu sertifika kapsamında faydalanılacak izinli
gönderici, izinli alıcı, ithalatta yerinde gümrükleme, onaylanmış ihracatçı, eksik beyan, kısmi
teminat, götürü teminat uygulamaları, beyanın kontrolüne yönelik kolaylaştırmalar, emniyet
ve güvenlik yönlü kolaylaştırmalar ile bu uygulama ve kolaylaştırmalardan faydalanma yetki-
lerinin askıya alınması, geri alınması ve iptali ile gümrük mevzuatından kaynaklanan diğer ba-
sitleştirilmiş uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun

5/A, 10, 71, 73, 150, 202 ve 204 üncü maddeleri, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin
Uygulanması Hakkında Kararın 116 ncı maddesi, 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan
Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 19 ilâ 23 üncü maddeleri
ile 22/12/2001 tarihli ve 2001/3485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ge-
nelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin
Tespitine İlişkin Kararın 38 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununda tanımlanan deyimlere ilave olarak

bu Yönetmelikte geçen;
a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda bu-

lunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üze-
re, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kişi ve kuruluşlarca düzenlenip
gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) BİLGE sistemi: Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri yazılımını,
ç) Bölge müdürlüğü: Gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünü,
d) Fatura beyanı ve EUR.MED fatura beyanı: İhracatçı tarafından fatura, teslimat notu

veya herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, ilgili ürünlerin teşhislerini mümkün kılmayı
yeterli ayrıntıda tanımlayan metni 22/12/2001 tarihli ve 2001/3485 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden
Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın Ek IV’ünde, 26/11/2009 tarihli ve
27418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi
Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünün (a)
ve (b)’sinde, 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Balkan Menşe
Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönet-
meliğin Ek IV’ünde, 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki Taraflı
Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında
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Yönetmeliğin Ek IV’ünde, 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-
kiye - Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ti-
carette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde, 9/6/2013 tarihli
ve 28672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti
Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tes-
piti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde ve 23/3/2002 tarihli ve 24704 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapı-
lacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve Fatura Beyanına İlişkin Yönet-
meliğin ek II’sinde yer alan usulüne uygun olarak yapılan beyanları,

e) Genel Müdürlük: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Mü-
dürlüğünü,

f) Grup ihracatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında va-
sıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini
gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

g) Grup imalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında va-
sıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmayı,

ğ) Grup ithalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında va-
sıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini
gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

h) İhracatta yerinde gümrükleme: Eşyanın ihraç işlemlerinin firmanın kendi tesislerinde
basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılması suretiyle, eşyanın ihracat gümrük müdürlüğüne
getirilmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk edilmesini,

ı) İthalatta yerinde gümrükleme: Eşyanın ithalat gümrük idaresine getirilmeden giriş
gümrük idaresinden doğrudan firmanın kendi tesislerine sevk edilmesi ve ithal işlemlerinin
firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılmasını,

i) İzinli alıcı: İthalat eşyasını varış gümrük idaresine getirmeden giriş gümrük idare-
sinden doğrudan kendi tesislerine veya ithalatta yerinde gümrükleme iznine haiz eşya sahibinin
tesislerine sevk etmeye ve transit işlemlerini bu tesislerde sonlandırmaya yetkilendirilmiş olan
ve bu kapsamda yapılan işlemlerde transit beyanında bulunarak transit işlemlerinden sorumlu
olan kişiyi,

j) İzinli gönderici: Eşyanın transit işlemlerini kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul
çerçevesinde yapmak suretiyle, eşyayı hareket gümrük idaresine sunmaksızın doğrudan çıkış
gümrük idaresine sevk etmeye yetkilendirilmiş olan ve bu kapsamda yapılan işlemlerde transit
beyanında bulunarak transit işlemlerinden sorumlu olan kişiyi,

k) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
l) Karar: 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük

Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararı,
m) Kontrol türü: Eşyanın muayene ve/veya belge kontrolüne tabi tutulup tutulmayaca-

ğını gösteren kırmızı, sarı, mavi veya yeşil hattı,
n) Onaylanmış ihracatçı: İhracatta yerinde gümrükleme, basitleştirilmiş işlem kapsa-

mında ATR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme, eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura
beyanı ve EUR.MED fatura beyanı düzenleme izinlerinden bir veya daha fazlasına sahip kişiyi,

o) Parsiyel taşımacılık: Birden fazla transit beyanı kapsamında aynı araç içerisinde aynı
ihracatçıya ya da aynı veya birden fazla transit beyanı kapsamında ve aynı araç içerisinde ih-
racatta birden çok ihracatçıya, ithalatta ise birden çok ithalatçıya ait eşyanın taşınmasını,

ö) Sertifika: Bu Yönetmeliğin öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalar, beyanın kont-
rolüne ilişkin kolaylaştırmalar ile emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan
yararlanmak üzere yetkilendirilen kişiler adına düzenlenen yetkilendirilmiş yükümlü sertifi-
kasını,
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p) Sonradan kontrol: Beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve işlemlerin usulüne uygun
olarak yapılıp yapılmadığı da dâhil eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere
ilişkin ticari belge ve verilerin ya da riskli kişi veya işlemlerin ilgili kişilere ait yerlerde kont-
rolünü,

r) Sonradan kontrol yetkilisi: 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği uyarınca sonradan kont-
rol işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilmiş olan kişiyi,

s) Yeşil hat: Eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattı,
ş) Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya: 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin

Sözleşmenin Ek I, İlave I’inde yer alan eşya ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin Ek-33’ünde yer alan eşyayı,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Kapsamı, Sertifika Başvuru Koşulları,

Sertifika Başvurularında Aranacak Belgeler, Başvuru Şekli ve
Başvuruların Değerlendirilmesi

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü ve kapsamı
MADDE 4 – (1) 5 ilâ 8 inci maddelerde belirlenmiş koşulları sağlayan, gümrük mev-

zuatına göre serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç yıldır
fiilen faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile 9 uncu maddede belirtilen kamu kurum
ve kuruluşlarına gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye
Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine iliş-
kin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınır.

(2) Sertifika sahibi şirketin, devir veya birleşme suretiyle tüzel kişiliğinin sona ermesi
durumunda yeni kurulan ya da sertifika sahibi şirketi devralan tüzel kişiliğin yapacağı sertifika
başvurusunda en az üç yıldır fiilen faaliyette bulunma şartı aranmaz. Ancak tüzel kişiliği sona
eren şirketin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ilâ (ğ) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin
ceza kararı sayıları ile aynı maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen beyan sayısı ser-
tifika talebinde bulunan kişi adına düzenlenmiş ceza kararları ve beyan sayıları ile birlikte de-
ğerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fıkrası, 45 inci maddenin birinci fıkrası,
52 nci maddenin birinci fıkrası, 57 nci maddenin birinci fıkrası, 76 ncı maddenin birinci fıkra-
sının (c) bendi, 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 121 inci maddenin birinci fık-
rasının (b) bendinin değerlendirilmesinde tüzel kişiliği sona eren firmanın verileri de kullanılır.
Yeni kurulan ya da sertifika sahibi şirketi devralan şirketin sertifikalandırılmasında yapılacak
yerinde incelemede tüzel kişiliği sona eren sertifika sahibi şirketin tesislerinin 8 inci maddede
belirtilen koşullara uygun olup olmadığına yeniden bakılmaz. Ancak bunun dışındaki tesislere
bakılır.

(3) Sertifika sahibi şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak
bir şirkete kısmi bölünme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya serma-
yesi bakımından sertifika sahibi şirketle yeni kurulan şirket arasında vasıtalı veya vasıtasız şir-
ket ilişkisi bulunması koşuluyla, devralan tüzel kişiliğin yapacağı sertifika başvurusunda en
az üç yıldır fiilen faaliyette bulunma şartı aranmaz, ancak sertifika sahibi şirketin 5 inci mad-
denin birinci fıkrasının (c) ilâ (ğ) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin ceza kararı sayıları ile
aynı maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen beyan sayısı sertifika talebinde bulunan
kişi adına düzenlenmiş ceza kararları ve beyan sayıları ile birlikte değerlendirilir, 7 nci madde
ile 35 inci maddenin birinci fıkrası, 45 inci maddenin birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci
fıkrası, 57 nci maddenin birinci fıkrası, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, 96 ncı
maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 121 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin de-
ğerlendirilmesinde sertifika sahibi firmanın verileri de kullanılır.
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(4) Sertifika sahibi şirkete, devir suretiyle sertifika sahibi olmayan bir başka şirketin
katılması durumunda, sertifika sahibi şirket tarafından devir alma işleminin tescil edildiği tarihi
izleyen beş iş günü içerisinde gümrük idaresine bildirilir. Bu tarihi izleyen altmış iş günü içe-
risinde 10 uncu maddede sayılan belgelerle birlikte 11 inci madde uyarınca yeniden sertifika
başvurusunda bulunulması gerekir. Bu süre sonuna kadar sertifika için yeniden başvurulmaması
halinde, sertifika 154 üncü maddenin on birinci fıkrası uyarınca geri alınır. Başvurunun 12 nci
madde uyarınca yapılacak ön incelemesinde devir suretiyle katılarak tüzel kişiliği sona eren
şirketin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ilâ (ğ) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin ceza
kararı sayıları ile aynı maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen beyan sayısı yeniden
sertifika talebinde bulunan kişi adına düzenlenmiş ceza kararları ve beyan sayıları ile birlikte
değerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fıkrası, 45 inci maddenin birinci fıkrası,
52 nci maddenin birinci fıkrası, 57 nci maddenin birinci fıkrası, 76 ncı maddenin birinci fıkra-
sının (c) bendi, 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 121 inci maddenin birinci fık-
rasının (b) bendinin değerlendirilmesinde devralınan şirketin verileri de kullanılır. Başvurunun
13 üncü madde uyarınca yapılacak yerinde incelemesinde sertifikası yenilenen şirketin tesis-
lerinin 8 inci maddede belirtilen koşullara uygun olup olmadığına yeniden bakılmaz, ancak
devralınan şirketin tesislerinin bu koşulları sağlayıp sağlamadığına bakılır.

(5) Sertifika sahibi şirketin, sertifika sahibi bir başka şirkete devir suretiyle katılması
veya sertifika sahibi bir başka şirketle yeni bir tüzel kişilik altında birleşmesi durumunda, ye-
niden sertifika başvurusunda bulunulmaz. Bu durumda her bir şirketin 5 inci maddenin birinci
fıkrasının (c) ilâ (ğ) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin ceza kararı sayıları ile aynı maddenin
birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen beyan sayısı birlikte değerlendirilir, 7 nci madde ile
35 inci maddenin birinci fıkrası, 45 inci maddenin birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci fık-
rası, 57 nci maddenin birinci fıkrası, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, 96 ncı mad-
denin birinci fıkrasının (b) bendi ve 121 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin değer-
lendirilmesinde her bir şirketin verileri birlikte kullanılır.

(6) Sertifika başvurusunda bulunan şirketin, iki veya daha fazla şirketin devralınması
veya yeni kurulan bir şirket şeklinde birleşilmesi sonrasında başvuruda bulunması halinde, her
bir şirketin en az üç yıldır faaliyette bulunması kaydıyla, her bir şirketin 5 inci maddenin birinci
fıkrasının (c) ilâ (ğ) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin ceza kararı sayıları ile aynı maddenin
birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen beyan sayısı birlikte değerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci
maddenin birinci fıkrası, 45 inci maddenin birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci fıkrası, 57 nci
maddenin birinci fıkrası, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, 96 ncı maddenin birinci
fıkrasının (b) bendi ve 121 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin değerlendirilmesinde
verileri birlikte kullanılır.

(7) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin aşağıdaki basitleştirilmiş uygulama-
lardan, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, faydalanmalarına izin verilir:

a) Eksik beyan usulü,
b) Kısmi teminat uygulaması.
(8) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin aşağıdaki basitleştirilmiş uygulama-

lardan faydalanmalarına, talep etmeleri ve o uygulamaya ilişkin ilgili ek koşul veya koşulları
da sağlamaları halinde izin verilir:

a) Götürü teminat uygulaması,
b) Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında;
1) A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından dü-

zenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmaksızın düzenle-
yebilme izni,

2) Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Tür-
kiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek
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taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen ter-
cihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR. MED fatura beyanı
düzenleyebilme izni,

3) İhracatta yerinde gümrükleme izni,
c) İzinli gönderici yetkisi,
ç) İzinli alıcı yetkisi,
d) İthalatta yerinde gümrükleme izni.
(9) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine beyanın kontrolüne ilişkin aşağıdaki

kolaylaştırmalardan ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, yararlanma izni verilir:
a) Yeşil hat uygulaması,
b) Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikle

yapılması,
c) Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin önce-

likle yapılması.
(10) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve

çıkışta aşağıdaki emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan, ayrıca bir talebe
gerek kalmaksızın, yararlanma izni verilir:

a) Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı,
b) Özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet beyan olarak kulla-

nılan bilgilere dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerinin azaltılması ve bu
kontrollerin öncelikle yapılması,

c) Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınması.
(11) Adına sertifika düzenlenen gerçek ve tüzel kişilere bu sertifika kapsamında tanınan

hak ve uygulamalardan, bizzat bu kişilerce yararlanılır. Söz konusu haklar ile uygulamalardan
yararlanma yetkisi başka kişilere kullandırılamaz.

(12) Sertifika kapsamında tanınan hak, uygulama ve kolaylaştırmalardan yalnızca ser-
tifikanın geçerli olduğu sürece yararlanılabilir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak güvenilirlik koşulu
MADDE 5 – (1) Güvenilirlik koşulunun yerine getirilmiş olması için aşağıdaki koşul-

ların tamamının sağlanmış olduğunun yapılacak ön inceleme neticesinde gümrük idaresince
tevsik edilmiş olması gerekir.

a) Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler
ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine
karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar
ve casusluk, uluslararası suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, do-
landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira
suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal var-
lığı değerlerini aklama suçlarından mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa; vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına
teşebbüs suçlarından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa; 7/1/1932 tarihli ve
mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Müca-
dele Kanununa, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yol-
suzluklarla Mücadele Kanununa, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Ko-
ruma Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, 11/10/2006
tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna, 12/6/1933
tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, 3/6/1986 tarihli
ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı
bulunmaması.
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b) Varsa sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu; yönetim kurulu üye-
leri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret iş-
lemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan ulus-
lararası suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uy-
durma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kay-
naklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına
teşebbüs suçlarından, gümrük kaçakçılığı veya gümrük kaçakçılığına teşebbüs suçlarından,
petrol kaçakçılığı suçlarından, uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından, haksız mal edinme suçla-
rından, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin mevzuat hükümlerine muhalefetten ceza veya mah-
kûmiyet kararı bulunmaması.

c) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer
aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde ithalat ve ihracata ilişkin be-
yannamelerden kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 234 ilâ 238
inci maddeleri uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük
cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, beşten fazla olmak
koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam
sayısının yüzde birini aşmaması.

ç) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer
aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde transit beyanından kaynaklı
gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 235 inci maddesinin beşinci fıkrası ile
237 nci maddesi uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük
cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, beşten fazla olmak
koşuluyla, her bir dönemde başvuru sahibi tarafından beyan edilen ve Kanunun 84 üncü mad-
desinin ikinci fıkrasının (b) ile (c) bentleri kapsamında taşınan eşya için düzenlenmiş olan tran-
sit beyanı ile Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında taşınan ve
hareket veya varış gümrük müdürlüğünün deniz veya hava limanı gümrüğü, kara sınır kapısı
veya RO-RO limanı gümrüğü olan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanı toplam sayısının
yüzde birini aşmaması.

d) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer
aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde ithalat ve ihracata ilişkin be-
yannamelerden kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 234 ilâ 238 inci
maddeleri uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük ce-
zasının yetmiş beş katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı sayısı ve yine aynı tutardaki
usulsüzlük cezasının iki yüz elli katını aşan 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanununun 51 inci maddesi ve 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca düzenlenmiş ceza kararı sayısı toplamlarının, ikiden fazla
olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi
toplam sayısının binde ikisini aşmaması.

e) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer
aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde transit beyanından kaynaklı
gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 235 inci maddesinin beşinci fıkrası ile
237 nci maddesi uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük
cezasının yetmiş beş katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı sayısı ve yine aynı tutardaki
usulsüzlük cezasının iki yüz elli katını aşan 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer
Vergisi Kanununun 51 inci maddesi ve 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca düzenlenmiş ceza kararı sayısı toplamlarının, ikiden fazla
olmak koşuluyla, her bir dönemde başvuru sahibi tarafından beyan edilen ve Kanunun 84 üncü
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maddesinin ikinci fıkrasının (b) ile (c) bentleri kapsamında taşınan eşya için düzenlenmiş olan
transit beyanı ile Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında taşınan
ve hareket veya varış gümrük müdürlüğünün deniz veya hava limanı gümrüğü, kara sınır kapısı
veya RO-RO limanı gümrüğü olan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanı toplam sayısının
binde ikisini aşmaması.

f) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer
aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde ithalat ve ihracata ilişkin be-
yannamelerden kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Kanunun 239 uncu mad-
desi uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının
üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı ile Kanunun 241 inci maddesi uyarınca aynı
maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı
toplam sayısının, ondan fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata
ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının yüzde ikisini aşmaması.

g) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer
aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde transit beyanından kaynaklı
gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 239 uncu maddesi uyarınca Kanunun
241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda
düzenlenmiş ceza kararı ile Kanunun 241 inci maddesi uyarınca aynı maddenin birinci fıkra-
sında öngörülen usulsüzlük cezasını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının,
ondan fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde başvuru sahibi tarafından beyan edilen ve Ka-
nunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ile (c) bentleri kapsamında taşınan eşya için
düzenlenmiş olan transit beyanı ile Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi
kapsamında taşınan ve hareket veya varış gümrük müdürlüğünün deniz veya hava limanı güm-
rüğü, kara sınır kapısı veya RO-RO limanı gümrüğü olan eşya için düzenlenmiş olan transit
beyanı toplam sayısının yüzde ikisini aşmaması.

ğ) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer
aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde beyan edilen özet beyanlardan
kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 239 uncu maddesi uyarınca
Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan
tutarda düzenlenmiş ceza kararı ile Kanunun 241 inci maddesi uyarınca aynı maddenin birinci
fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının,
ondan fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde başvuru sahibi tarafından beyan edilen özet be-
yan toplam sayısının yüzde birini aşmaması.

h) Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması.
ı) Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması.
i) İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması.
j) Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan önceki takvim yılı içinde veya başvurunun

yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde gümrük idaresinde en az yüz adet
beyan kapsamında işlem yapılmış olması.

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

(3) Birinci fıkranın (c) ilâ (ğ) bentlerinin uygulanmasında aynı gümrük idaresinde aynı
tespite istinaden geriye dönük olarak yapılan tarama sonucunda aynı ihlale ilişkin olarak dü-
zenlenen birden fazla ceza kararı tek bir ceza kararı sayılır.

(4) Birinci fıkranın (c) ilâ (ğ) bentlerinin uygulanmasında kesinleşmemiş ceza kararları
dikkate alınmaz.
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(5) Birinci fıkranın (c) ilâ (ğ) bentlerinin uygulanmasında ceza kararının düzenlendiği
tarih esas alınır. Başvurunun değerlendirilmesinde, başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden
geriye dönük üç yıldan daha önce işlenen fiiller nedeniyle düzenlenen ceza kararları dikkate
alınmaz.

(6) Birinci fıkranın (c) ve (d) bentlerinin uygulanmasında Kanunun 234 üncü madde-
sinin üçüncü fıkrasına göre düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.

(7) Birinci fıkranın (ç), (e) ve (g) bentlerinin uygulanmasında özet beyandan dolayı dü-
zenlenen ceza kararları ile belirtilen dönem içerisinde beyan edilmiş olan özet beyan sayıları
dikkate alınmaz.

(8) Birinci fıkranın (h), (ı) ve (i) bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca
teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen
borçlar hariç tutulur.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların
güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu

MADDE 6 – (1) Başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının güvenilir
ve izlenebilir olduğunun kabul edilmesi için Bakanlıkça yapılacak inceleme ve bu inceleme
sonuçlarını değerlendirmeye yönelik kurulan sistem kapsamında yapılacak puanlama sonucun-
da aşağıdaki koşulların yeterli düzeyde sağlanmış olduğunun tevsik edilmiş olması gerekir.

a) Ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarını, gümrük idarelerince yapılan ve özellikle
sonradan kontrol kapsamında yapılacak denetimlerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yapılmasına
olanak verecek, bilgi ve kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve genel kabul görmüş muha-
sebe ilkelerine uygun olarak tutmak.

b) Eşyanın tüm vasıflarının tereddüde mahal bırakılmayacak şekilde gösterilmesini ve
tüm hareketlerinin kayıt altına alınmasını mümkün kılan defter ve kayıt düzenine sahip olmak.

c) Gümrük ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlara gümrük idaresinin fiziki veya elektronik
olarak erişebilmesine olanak sağlamak.

ç) İdarenin yapacağı gümrük kontrolleri için gerek duyulan uygun ortamı sağlamak.
d) Serbest dolaşımda olan ve olmayan eşya ayrımını gözeten bir lojistik kayıt sistemine

(stok ve depolama kayıt sistemi, muhasebe sistemi ve benzerleri) sahip olmak.
e) İşletmenin türü ve büyüklüğü ile orantılı, yasadışı ve usulsüz işlemlerin tespitine im-

kân veren, eşya akışının idaresi için uygun, belirli bir sistematik içerisinde işlemlerin yürütül-
mesini sağlayan ve iç kontrol mekanizması içeren bir idari organizasyon yapısına sahip olmak.

f) Gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile eşyanın gümrük idaresine doğru beyan
edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmak ve

1) Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde gümrük
konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam etmek veya

2) Gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam eden tüzel kişilerden güm-
rük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik danışmanlık hizmeti almak.

g) Gümrük mevzuatına uyum konusunda herhangi bir aksaklık ortaya çıktığında veya
sorun tespit edildiğinde gümrük idaresini bilgilendirmek.

ğ) Tüm beyanlara ilişkin olarak idarenin isteği doğrultusunda sunulacak şekilde, özel
mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, beyanın gerçekleştiği yılın sonundan itibaren beş
yıl süreyle ilgili belgeleri saklamak.

h) Bilgi ve kayıtların arşivlenmesi ve bilgi kaybının önlenmesine yönelik yeterli ve uy-
gun bir iş planlamasına sahip olmak.

ı) Bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini güvenceye almaya
yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik önlemlerine sahip olmak.

(2) Birinci fıkranın (a) ilâ (h) bentlerinde belirtilen koşulların sağlandığının kabul edi-
lebilmesi için, sonradan kontrol yetkilisi tarafından düzenlenen EK-7’de yer alan yerinde inceleme
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değerlendirme formunda “uygulanamaz” olarak belirlenen sorular hariç olmak üzere aşağıdaki
hususların karşılanması gerekir.

a) Herhangi bir sorudan sıfır puan alınmamış olması,
b) Yerinde inceleme değerlendirme formunda yer alan ilk on göstergede yer alan (onun-

cu gösterge dâhil) sorulara ilişkin alınan toplam puanın, alınabilecek en yüksek toplam puanın
yüzde sekseninin üzerinde olması,

c) Onuncu göstergeden sonraki göstergelerde yer alan sorulara ilişkin alınan toplam
puanın, alınabilecek en yüksek toplam puanın yüzde altmış beşinin üzerinde olması.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak mali yeterlilik koşulu
MADDE 7 – (1) Başvuru sahibinin mali yapısının başvuru yılından önceki üç yıl esas

alınmak suretiyle, yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, olumlu görüşle rapora bağlan-
mış olması gerekir.

(2) Birinci fıkranın uygulanmasında Ocak ilâ Mart ayları içerisinde yapılacak başvu-
rularda bir önceki yıla ilişkin mali tabloların tamamlanamamış olması halinde, yeminli mali
müşavir tarafından yapılacak incelemede başvuru yılından önceki ikinci, üçüncü ve dördüncü
yıl esas alınır.

(3) Bu maddenin uygulanmasında, mali yeterlilik, başvuru sahibinin iştigal ettiği iş ala-
nının özellikleri de göz önüne alındığında, taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda
bulunmasını ve hakkında iflas işlemleri başlatılmamış olmasını ifade eder.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak emniyet ve güvenlik
koşulu

MADDE 8 – (1) Başvuru sahibinin uygun emniyet ve güvenlik standartlarına sahip
bulunduğunun kabul edilmesi için Bakanlıkça yapılacak inceleme ve bu inceleme sonuçlarını
değerlendirmeye yönelik kurulan sistem kapsamında yapılacak puanlama sonucunda aşağıdaki
koşulların yeterli düzeyde sağlanmış olduğunun tevsik edilmiş olması gerekir.

a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kullanı-
lacak binaların izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte olması ve tesislere ilişkin genel
güvenlik tedbirlerini almış olmak.

b) Yükleme yerlerine, sevkiyat sahalarına, kargo bölümlerine ve taşıma araçlarına yet-
kisiz girişleri önlemek üzere uygun erişim kontrol tedbirlerini almış olmak.

c) Herhangi bir eşyanın değiştirilmesini, kaybını veya yabancı eşya eklenmesini önle-
yecek tedbirleri almış olmak.

ç) Eşyanın konulması için uygun görülen yerleri gümrüğün denetimini kolaylaştıracak
şekilde düzenlemiş olmak.

d) Yasaklama ve kısıtlamalara tabi eşya söz konusu ise, bunlara ilişkin ithalat ve/veya
ihracat lisanslarıyla ilgili işlemleri takip edecek ve bu kapsamdaki eşyayı diğer eşyadan ayıra-
cak bir iş akışını oluşturmuş olmak.

e) Uluslararası arz zincirinin güvenilirliğinden emin olunmasını sağlamak amacıyla, iş
yaptığı kişi ve firmaların kimliklerinin açıkça tespit edilmesi ve bu kişi ve firmaların uygun
emniyet ve güvenlik tedbirleri aldıklarının kontrolüne yönelik önlemleri almış olmak.

f) Mevzuatın izin verdiği ölçüde, güvenlik açısından hassas pozisyonlarda görev yapa-
cak çalışanları hakkında işe başlama öncesi ve sonrasında periyodik olarak güvenlik araştırması
yapıyor ve firmada çalışanlardan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklere karşı güvenlik tedbirleri
alıyor olmak.

g) İlgili personelinin arz zinciri güvenliği ile ilgili eğitim programlarına aktif olarak
katılımını sağlamak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulların sağlandığının kabul edilebilmesi için, sonradan
kontrol yetkilisi tarafından düzenlenen EK-7’de yer alan yerinde inceleme değerlendirme formunda
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“uygulanamaz” olarak belirlenen sorular hariç olmak üzere aşağıdaki hususların karşılanması
gerekir.

a) Herhangi bir sorudan sıfır puan alınmamış olması,
b) Yerinde inceleme değerlendirme formunda yer alan ilk on göstergede yer alan (onun-

cu gösterge dâhil) sorulara ilişkin alınan toplam puanın, alınabilecek en yüksek toplam puanın
yüzde sekseninin üzerinde olması,

c) Onuncu göstergeden sonraki göstergelerde yer alan sorulara ilişkin alınan toplam
puanın, alınabilecek en yüksek toplam puanın yüzde altmış beşinin üzerinde olması.

Kamu kurum ve kuruluşları için istisna hükmü
MADDE 9 – (1) Resmî daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet

teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne
veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin yapacakları yetkilendirilmiş yükümlü
sertifikası başvurularında 5 ilâ 8 inci maddelerde sayılan koşullar aranmaz.

Başvuru için aranacak belgeler
MADDE 10 – (1) Başvuru sırasında Ek-1/A’da yer alan başvuru formunun yanı sıra

aşağıdaki belgeler de ibraz edilir.
a) Ek-2’de yer alan soru formu.
b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kişiler için, aynı bentte sa-

yılan suçlardan hüküm giymediklerine dair başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içe-
risinde resmî kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgeleri asılları ile bu şahıslardan sürekli
olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b)
bendinde belirtilen suçlardan Türkiye’nin veya diğer ülkelerin mevzuat hükümleri uyarınca
ceza almamış olduklarına dair ilgili kişi ya da yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmış,
Ek-3’de yer alan örneğe uygun beyan formu asılları.

c) Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığının tevsikine
ilişkin olarak; başvuru tarihinden geriye dönük en geç bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik Ku-
rumunun e-borcu yoktur uygulaması içerisinde yer alan ihale konusu olmayan işlerle ilgili e-borcu
yoktur belgesi seçeneğinden alınmış, tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi numarasını, gerçek
kişiler için ise ad ve soyadı ile T.C. kimlik numarasını, ilgili kurumca elektronik ortamda üre-
tilen barkod ve referans numarasını, belgenin internet üzerinden alındığı tarihi, saati ve sorgu-
lamanın Türkiye genelinde yapıldığına ilişkin bilgileri gösteren ihale konusu olmayan işlerle
ilgili e-borcu yoktur belgesi ya da Ek-4’te yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik
Kurumunun ilgili birimlerinden başvuru tarihinden geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan
yazı aslı veya borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendiril-
diğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslı.

ç) Bağlı bulunulan vergi dairesi ile nakil gelinen vergi dairelerinden başvuru tarihinden
geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınan vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu
bulunmadığını veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını, yapılandırıl-
dığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslı.

d) Son üç yıl esas alınmak suretiyle başvuru sahibinin mali yapısının incelenmesi so-
nucunda yeminli mali müşavir tarafından karşılaştırmalı olarak hazırlanan ve olumlu olarak
sonuca bağlanan Ek-5’de yer alan örneğe uygun rapor aslı veya noter onaylı örneği.

e) Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akredi-
tasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenle-
necek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel ISO 9001 ve ISO 27001 sertifika-
larının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı örneği.

(2) Birinci fıkranın (b) ve (ç) bentlerinde sayılan belgelerin, düzenleyen kuruluşun veri
tabanı üzerinden elektronik olarak kontrol edilebilmeleri şartıyla, elektronik ortamda oluştu-
rulmuş örnekleri asıl nüsha veya kâğıt ortamındaki örneği yerine kabul edilebilir.
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(3) Birinci fıkranın (e) bendinde sayılan;
a) ISO 9001 sertifikası, başvuru sahibinin dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari or-

ganizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet
sunumlarını,

b) ISO 27001 sertifikası; ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret
işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faa-
liyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim gü-
venliğini,

kapsamalıdır.
(4) Başvuru formu, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü talebinde bulunan gerçek kişi ise

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

(5) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında götürü teminat uygulamasından
yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/B’de yer alan götürü teminat uygulaması için başvuru
formunun da ibraz edilmesi gerekir.

(6) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında onaylanmış ihracatçı yetkisinden
yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru
formunun da ibraz edilmesi gerekir.

(7) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında izinli gönderici yetkisinden yarar-
lanmak istenilmesi halinde Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici yetkisi için başvuru formu ile
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi
örneğinin de ibraz edilmesi gerekir.

(8) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında izinli alıcı yetkisinden yararlanmak
istenilmesi halinde Ek-1/E’de yer alan izinli alıcı yetkisi için başvuru formu ile Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi örneğinin de
ibraz edilmesi gerekir.

(9) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında ithalatta yerinde gümrükleme iz-
ninden yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/F’de yer alan ithalatta yerinde gümrükleme izni
için başvuru formunun da ibraz edilmesi gerekir. Başvuru sahibince bu form ile birlikte aşağı-
daki belgelerden birinin de ibraz edilmesi gerekir;

a) Üretim yerinin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdür-
lüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasın-
dan alınan onaylı kapasite raporu,

b) İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı du-
rumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak, firmanın
kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı bilgilerini içerir ekspertiz
raporu,

c) Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları için, gerçekleştirilen ithalatın
en az yüzde altmışının otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup imalatçılarının üretiminde
kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan Ek-21’de yer
alan örneğe uygun rapor aslı.

(10) Resmî dairelerce yapılan başvurularda yalnızca başvuru formu, sermayesinin ta-
mamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin
tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait müesseselerce yapılan
başvurularda ise başvuru formunun yanı sıra ortaklık ve sermaye yapılarını gösterir belge de
aranır.

(11) Başvuru sırasında Ek-1/A, istenilen yetkiye göre Ek-1/B ilâ Ek-1/F ile Ek-2’de
yer alan belgelerin asılları ile birlikte elektronik ortamda hazırlanan örneklerinin de ibraz edil-
mesi gerekir.
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Başvuru yeri
MADDE 11 – (1) Başvurular Ek-20’de yer alan tabloya göre belirlenecek yetkili bölge

müdürlüğüne yapılır.
(2) Resmî daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve

kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu
iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları
Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır.

Başvuruların ön incelemesi
MADDE 12 – (1) Başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alınma-

sını müteakip, ilgili birim tarafından başvuru sahibinin vergi numarası, ticaret unvanı, adres
bilgileri takvim yılı itibariyle müteselsil sıra numarası ile kaydedilir.

(2) Başvurunun ön incelemesi, başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben ilgili
bölge müdürlüğü tarafından en geç on beş iş günü içinde tamamlanır.

(3) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilenler haricindeki aranan
belgelerden bir kısmının başvuru dosyasında yer almadığının veya eksik bilgi içerdiğinin tespit
edilmesi halinde, başvuru sahibine eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için yazı ile ve elek-
tronik posta yoluyla ikinci fıkrada belirtilen süre dâhilinde bildirimde bulunulur.

(4) Başvuru sahibine üçüncü fıkra uyarınca bildirilen eksiklikler bunlara ilişkin bildi-
rimin yapıldığı tarihi müteakip en geç otuz iş günü içinde tamamlanır.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen süre içinde tamamlanan eksik belgeler, genel evrak kay-
dına alınmasını takiben en geç on iş günü içerisinde incelenir.

(6) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen koşulların yerine getirilip
getirilmediğine ilişkin inceleme 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan ISO
27001 sertifikası üzerinden, 7 nci maddede belirtilen koşulların yerine getirilip getirilmediğine
ilişkin inceleme ise 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan yeminli mali mü-
şavir raporu üzerinden yapılır.

(7) Yapılan ön inceleme neticesinde 6 ncı maddenin (a) ilâ (h) bentleri ile 8 inci mad-
dede sayılanlar dışındaki koşulların tümünün sağlandığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü
içerisinde Genel Müdürlüğe Ek-6’da yer alan ön inceleme değerlendirme formuyla birlikte
Ek-1/A’da yer alan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru formu ve Ek-2’de yer alan
soru formu gönderilir.

(8) Yetkilendirilmiş yükümlü kapsamında talep edilen yetkilere göre; 45 inci maddenin
birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci fıkrası, 57 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi, 76 ncı
maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (c) bentleri, 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (c)
bentleri ve/veya 121 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (c) bentlerinde sayılan koşulların
yerine getirilip getirilmediği de ilgili bölge müdürlüğü tarafından ön inceleme kapsamında de-
ğerlendirilir ve ilgili ek koşulların karşılandığı tespit edilen ilave yetkiler Ek-6’da yer alan ön
inceleme değerlendirme formunda belirtilir.

(9) Ön inceleme değerlendirme formu ile soru formunun kayıtlara alınmasını müteakip
Genel Müdürlükçe on beş iş günü içerisinde soru formu içerisinde yer alan bilgilerin tam ve
yeterli olup olmadığı incelenir.

(10) Dokuzuncu fıkra uyarınca yapılan inceleme neticesinde soru formunda yer alan
bilgilerin tam ve yeterli olduğunun tespiti halinde, 13 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca
işlem yapılır.

(11) Dokuzuncu fıkra uyarınca yapılan inceleme neticesinde soru formunda yer alan
bilgilerin eksik veya yetersiz olduğunun tespiti halinde, incelemenin bitimini müteakip beş iş
günü içerisinde durum başvuru sahibine bildirilerek bildirim tarihinden itibaren yirmi iş günü
içerisinde eksik veya yetersiz olduğu tespit edilen hususlar giderilecek şekilde soru formunun
yeniden düzenlenerek Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi istenilir. Soru formunun bu süre içerisinde
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ibraz edilmemesi halinde, 14 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere
beş iş günü içerisinde başvurunun yapılmış olduğu bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

(12) On birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde ibraz edilen soru formu on iş günü içe-
risinde Genel Müdürlük tarafından incelenerek;

a) Başvuru sahibine bildirilen eksik veya yetersiz olan hususların giderildiğinin tespit
edilmesi halinde 13 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

b) Başvuru sahibine bildirilen eksik veya yetersiz olan hususların giderilmediğinin tespit
edilmesi halinde, 14 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere beş iş
günü içerisinde başvurunun yapılmış olduğu bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

(13) İhracatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi, izinli alıcı yetkisi, ithalatta
yerinde gümrükleme izni kapsamında yetki sahiplerince tesis eklenilmesi talebi halinde, başvu-
runun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteakip beş iş günü içeri-
sinde Ek-18’de yer alan tesis ekleme formu Genel Müdürlüğe gönderilir.

Yerinde inceleme
MADDE 13 – (1) 12 nci maddenin onuncu fıkrası veya on ikinci fıkrasının (a) bendi

uyarınca soru formu tam ve yeterli bulunan başvurular için Genel Müdürlük tarafından en geç
12 nci maddenin dokuzuncu ve duruma göre on ikinci fıkralarında belirtilen olumlu değerlen-
dirmeye ilişkin işlem sürelerinin bitimini müteakip on iş günü içerisinde yerinde inceleme yap-
mak üzere sonradan kontrol yetkilisi görevlendirilmesine ilişkin işlemler tamamlanır. Bu süre,
başvuru sahibinin bilgilendirilmesi kaydıyla, on iş günü uzatılabilir.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentleri ile 8 inci maddede sayılan ko-
şulların sağlanıp sağlanmadığı sonradan kontrol yetkilisi tarafından otuz iş günü içerisinde in-
celenir. Bu süre içerisinde bu koşullardan bir veya daha fazlasının sağlanmadığı ancak verilecek
ek süre içerisinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine ilişkin başvuru sahibi tarafından
taahhütte bulunulması halinde, bu eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine otuz iş gününe
kadar ek süre tanınır. Verilen ek sürenin bitimini müteakip sonradan kontrol yetkilisi tarafından
on beş iş günü içerisinde tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediği incelenir. Yapılan
inceleme neticesinde, koşulların tümünün sağlanıp sağlanmadığına ilişkin olarak Ek-7’de yer
alan formata uygun yerinde inceleme değerlendirme formu düzenlenir. Bu form, incelemenin
bitimini müteakip beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe intikal ettirilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen form, Genel Müdürlük kayıtlarına alınmasını müteakip Ge-
nel Müdürlükçe on iş günü içerisinde incelenerek;

a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentlerinde ve sekizinci maddede sayılan
koşullardan herhangi birinin sağlanmadığının anlaşılması halinde, 14 üncü maddenin beşinci
fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere beş iş günü içerisinde başvurunun yapılmış olduğu bölge
müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentlerinde ve sekizinci maddede sayılan
koşulların tamamının sağlandığının anlaşılması halinde, 15 inci madde uyarınca işlem yapılmak
üzere beş iş günü içerisinde başvurunun yapılmış olduğu bölge müdürlüğüne bildirimde bulu-
nulur.

(4) 8 inci maddede yer alan koşulların incelenmesi, başvuru sahibinin gümrük ve dış
ticaret ile ilgili faaliyetlerinin yürütüldüğü tüm tesis ve birimlere ilişkin olarak yapılır. İncele-
meye konu çok fazla sayıda tesis ve birim bulunması nedeniyle yetkilendirilmiş yükümlü ser-
tifikası düzenleme süresi içinde tüm ilişkili yerlerin incelenmesi mümkün değil ise, ilgili son-
radan kontrol yetkilisi başvuru sahibinin tüm tesis ve birimlerinde ortak güvenlik standartları
uyguladığı konusunda herhangi bir kuşku duymamak şartıyla bütünü temsil eden bir kısmını
inceleyebilir. Tesislerin tümünün değil de bir kısmının incelenecek olması halinde, ihracatta
yerinde gümrükleme izni, ithalatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi veya izinli
alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin tamamına bakılırken, başvuru sa-
hibinin üretim, depolama, yükleme, lojistik ve benzeri işlemlerine ilişkin diğer tesislerinden
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bütünü temsil eden bir kısmına bakılabilir. Söz konusu inceleme ve sonuçları yerinde incele-
meyi gerçekleştiren sonradan kontrol yetkilisi tarafından belgelendirilir.

(5) Başvuru sahibi tarafından ihracatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi,
izinli alıcı yetkisi veya ithalatta yerinde gümrükleme izni istenilmişse ve bunlara ilişkin ek ko-
şullar yerine getirilmişse, 59 uncu maddenin birinci fıkrası, 78 inci maddenin birinci fıkrası,
99 uncu maddenin birinci fıkrası ile 124 üncü maddenin birinci fıkrası doğrultusunda belirtilen
tesisler aşağıda belirtilen hususlar açısından yerinde inceleme kapsamında incelenir ve izin
kapsamına alınması uygun bulunanlar üçüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen bildirimde be-
lirtilir;

a) Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen ko-
şulları taşıyıp taşımadıkları,

b) Bu tesislerde 57 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi, 76 ncı maddenin birinci
fıkrasının (ç) ve (d) bentleri, 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri veya 121 inci
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan teçhizat ve donanımın bulunup bulunmadığı,

c) Bu tesislerin 67 nci maddenin birinci ve ikinci fıkrası veya 86 ncı maddenin birinci
ve ikinci fıkrasında belirtilen özelliklerde, uygun güvenli alana/güvenli park alanına ya da
106 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkrasında veya 130 uncu maddenin birinci ile ikinci fıkra-
sında belirtilen güvenli depolama alanına/güvenli park alanına sahip olup olmadıkları.

(6) 59 uncu maddenin üçüncü fıkrası, 78 inci maddenin üçüncü fıkrası, 99 uncu mad-
denin üçüncü fıkrası ve 124 üncü maddenin üçüncü fıkrası gereği, izin/yetki kapsamına alın-
ması istenilen tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen ko-
şulları taşıyıp taşımadığının tespiti için, 12 nci maddenin on üçüncü fıkrasında belirtilen formun
Genel Müdürlük kayıtlarına alınmasından itibaren on iş günü içerisinde yerinde inceleme yap-
mak üzere sonradan kontrol yetkilisi görevlendirilmesine ilişkin işlemler tamamlanır. Bu süre,
başvuru sahibinin bilgilendirilmesi kaydıyla, on iş günü uzatılabilir.

(7) Altıncı fıkra uyarınca, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde sa-
yılan koşullar ile duruma göre beşinci fıkrada belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığı son-
radan kontrol yetkilisi tarafından otuz iş günü içerisinde incelenir. Bu süre içerisinde bu ko-
şullardan bir veya daha fazlasının sağlanmadığı ancak verilecek ek süre içerisinde tespit edilen
eksikliklerin giderilebileceğine ilişkin başvuru sahibi tarafından taahhütte bulunulması halinde,
bu eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine otuz iş gününe kadar ek süre tanınır. Verilen
ek sürenin bitimini müteakip sonradan kontrol yetkilisi tarafından on beş iş günü içerisinde
tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediği incelenir. Yapılan inceleme neticesinde, ko-
şulların tümünün sağlanıp sağlanmadığına ilişkin olarak Ek-7’de yer alan formata uygun ye-
rinde inceleme değerlendirme formu düzenlenir. Bu form, incelemenin bitimini müteakip beş
iş günü içinde Genel Müdürlüğe intikal ettirilir.

(8) Yedinci fıkrada belirtilen form, Genel Müdürlük kayıtlarına alınmasını müteakip
Genel Müdürlükçe on iş günü içerisinde incelenerek;

a) Koşullardan herhangi birinin sağlanmadığının anlaşılması halinde, 14 üncü maddenin
beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere beş iş günü içerisinde başvurunun yapılmış ol-
duğu bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

b) Koşulların tamamının sağlandığının anlaşılması halinde, 15 inci madde uyarınca iş-
lem yapılmak üzere beş iş günü içerisinde başvurunun yapılmış olduğu bölge müdürlüğüne
bildirimde bulunulur.

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurusunun reddi
MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinde başvuru ön inceleme

yapılmaksızın reddedilir ve başvuru dosyası başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından
derhal iade edilir.

a) Başvurunun Ek-20’de yer alan tabloya göre belirlenecek yetkili bölge müdürlüğüne
yapılmamış olması.
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b) Başvuru formunun 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına uygun olarak imzalanma-
mış olması.

c) Başvuru dosyasında 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen bel-
gelerden herhangi birinin eksik olması.

ç) 156 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca sertifikası daha önce iptal edilmiş kişilerce
yeni sertifika başvurusunun iptal işlemini müteakip üç yıl içerisinde yapılmış olması.

d) Sertifika başvurusunun onaylanmış kişi statü belgesinin veya eşyanın kıymetine ba-
kılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış
İhracatçı yetkisinin 162 nci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen şekilde iptalini müteakip üç
yıl içerisinde yapılmış olması.

e) 4 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları saklı kalmak kaydıyla, başvuru sahibinin
başvuru tarihi itibariyle üç yıldan daha az süredir fiilen faaliyette bulunuyor olması.

(2) 12 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bildirilen eksik bilgi ve belgeleri aynı mad-
denin dördüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde tamamlamayan kişilerin başvuruları beş iş
günü içerisinde reddedilerek başvuru dosyası başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından
iade edilir.

(3) Yapılan ön inceleme neticesinde, başvuru sahipleri tarafından;
a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentlerinde,
b) 8 inci maddede,
sayılanlar dışındaki koşullardan herhangi birinin sağlanmadığının tespit edilmesi ha-

linde, ön incelemenin bitimini müteakip beş iş günü içerisinde başvurunun reddedildiği başvuru
sahibine bildirilerek başvuru dosyası başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından iade
edilir.

(4) Yapılan ön inceleme sırasında, 12 nci maddenin on birinci fıkrası uyarınca ibrazı
istenilen soru formunun süresi içerisinde ibraz edilmemesi veya süresi içerisinde ibraz edilmiş
ancak aynı madde uyarınca bildirilen eksik veya yetersiz bulunan hususların giderilmediğinin
Genel Müdürlük tarafından tespit edilmiş olması halinde, aynı maddenin on birinci fıkrası veya
on ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bildirimi müteakip başvurunun yapıldığı bölge mü-
dürlüğü tarafından beş iş günü içerisinde başvurunun reddedildiği başvuru sahibine bildirilerek
başvuru dosyası iade edilir.

(5) Yapılan yerinde incelemede, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentleri ile
8 inci maddede sayılan koşullardan herhangi birinin sağlanmadığının tespit edilmesi halinde,
buna ilişkin 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen bildirimi müteakip
başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından beş iş günü içerisinde başvurunun reddedil-
diği başvuru sahibine bildirilerek başvuru dosyası iade edilir.

(6) Bir ilâ beşinci fıkralar uyarınca başvurusu reddedilen kişilerin bundan sonra yapa-
cakları başvuruları yeni bir başvuru gibi değerlendirilir.

(7) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte
sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda cumhuriyet savcılığı
tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda, yapılan sertifika başvurusu reddedilir.

(8) Bu madde uyarınca ret işlemi veya 15 inci madde uyarınca sertifika düzenleme iş-
lemi tamamlanmadan, başvuru sahibince bölge müdürlüğüne yazılı olarak başvurularak serti-
fika başvurusunun geri çekilmesi halinde, talep doğrultusunda başvuru dosyası iade edilir.

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün verilmesi
MADDE 15 – (1) 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen bildirimi

müteakip ilgili bölge müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen süreler içerisinde Ek-8’de yer
alan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenir.

a) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkının talep edilmemiş olması halinde
beş iş günü içerisinde,
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b) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkının talep edilmiş olması halinde
36 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre tahditleri içerisinde.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sertifika,“TR/AEOF” ibaresi ile “yıl/düzenleyen bölge mü-
dürlüğünün bulunduğu ilin trafik kodu/sıra numarasını” içerecek şekilde (örnek:
TR/AEOF/12/34/0001) her yıl itibariyle müteselsil sertifika numarası alınarak hak sahibine
verilmek üzere düzenlenir.

(3) Sertifika üzerinde yer alan bilgiler ile sertifikanın geçerlilik durumu, “R harfi, ser-
tifika başlangıç tarihinin son iki hanesi, düzenleyen bölge müdürlüğünün bulunduğu ilin trafik
kodu ve düzenlenen sertifikaya ilişkin başvurunun 12 nci maddenin birinci fıkrasına göre ve-
rilen kayıt numarasından” oluşan dokuz haneli rakamsal birleşim dikkate alınarak oluşturulacak
referans numarası (örnek: R12340001) ile kayda alınır. Belirlenen referans numarası sertifika-
nın üzerine yazılır.

(4) Sertifika ilgili gümrük ve ticaret bölge müdürünce imzalanır.
(5) Sertifikanın kapsamına bağlı olarak, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde ilgili

bölge müdürlüğü tarafından BİLGE sistemi üzerinde gerekli güncelleme işlemleri yapılır.
(6) Sertifika kapsamında eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED

fatura beyanı düzenleme izninden faydalanılacak olması halinde, işlem yapılabilecek eşya lis-
telerinin sisteme girişi beşinci fıkrada yer alan güncelleme işlemleri esnasında yapılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının Geçerlilik Süresi ve Değiştirilmesi

Sertifikanın geçerlilik süresi
MADDE 16 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlendiği tarihten sonraki

ilk iş gününde geçerli hale gelir.
(2) 154 ilâ 156 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlü

sertifikası süresiz olarak geçerlidir.
Sertifikada kayıtlı bilgilerde değişiklik olması
MADDE 17 – (1) Adına sertifika düzenlenmiş kişinin ticaret unvanı, vergi numarası,

adresi, ticaret siciline kayıtlı olduğu yer ve ticaret sicil numarasında herhangi bir değişiklik ol-
ması halinde, söz konusu değişikliklere ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin ya da Türkiye Esnaf
ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin, aslı veya onaylı suretleri veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Müdürlüğünce ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yet-
kili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağları veya diskler vasıtasıyla iletilmiş bulunan
odalarca onaylı örneği ile vergi numarasının değişmiş olması halinde bağlı bulunulan vergi
dairesinden alınacak yazı aslı ve Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile sertifikayı düzenlemiş
olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(2) Ticaret unvanının değişmesi nedeniyle bu madde uyarınca değişiklik yapılması talep
edilen sertifika kapsamında, götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı tanınmış olması
durumunda mevcut teminat mektuplarının yerine geçmek üzere aynı tutarda ve yeni bilgileri
içerecek şekilde düzenlenmiş, Ek-19’da yer alan örneğe uygun, süresiz teminat mektubu baş-
vuru formuna eklenir.

(3) Birinci fıkra uyarınca sertifikada kayıtlı bilgilerde değişiklik yapılmasının ilgili böl-
ge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, Ek-8’de yer alan sertifika yeni bilgilere göre dü-
zenlenir ve 15 inci maddenin üç, dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.

(4) Sertifikada üçüncü fıkra uyarınca değişiklik yapılması durumunda, mevcut sertifi-
kanın sayı ve başlangıç tarihi değişmez ancak söz konusu sertifika için 15 inci maddenin üçüncü
fıkrasında belirtildiği şekilde yeni bir referans numarası alınarak içerdiği bilgiler kayda alınır,
referans numarasının oluşturulmasında değişiklik başvurusuna ilişkin verilen başvuru kayıt
numarası dikkate alınır.

21 Mayıs 2014 – Sayı : 29006                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



(5) Sertifikanın çalınması, kaybolması, yanması, yırtılması veya okunamaz hale gelmesi
gibi durumlarda sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur. Uygun görülmesi
halinde, eski sertifika yerine geçmek üzere aynı tarih, sayı ve referans numarası ile yeni bir
sertifika düzenlenir.

(6) Birinci fıkrada belirtilen bilgilerden ticaret unvanı, adres, ticaret siciline kayıtlı olu-
nan yer ve/veya ticaret sicil numarasından birinde değişiklik olması halinde, değişikliğin Ticaret
Sicil Gazetesinde veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yayımlandığı tarihi,
vergi numarası değişikliği olması halinde, değişikliğin ilgili vergi dairesince sertifika sahibine
bildirildiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde birinci fıkra uyarınca sertifikada kayıtlı bilgi-
lerde değişiklik yapılması başvurusunda bulunulması gerekir, Aksi takdirde 154 üncü maddenin
dokuzuncu fıkrası uyarınca işlem yapılır.

Sertifika kapsamı yetkilerde değişiklik yapılması
MADDE 18 – (1) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bu-

lunmayan onaylanmış ihracatçı yetkisine bağlı uygulamalardan herhangi birinin talep edilmesi
ya da kapsamlarında veya içeriklerinde değişiklik yapılmasının istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da
yer alan başvuru formu ile Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formu
ile söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(2) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bulunmayan izinli
gönderici yetkisinin talep edilmesi veya mevcut yetkiye ilişkin izinin içeriğinde değişiklik ya-
pılmak istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/D’de yer alan izinli
gönderici yetkisi için başvuru formu ile söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdür-
lüğüne başvurulur.

(3) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bulunmayan izinli
alıcı yetkisinin talep edilmesi veya mevcut yetkiye ilişkin iznin içeriğinde değişiklik yapılmak
istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/E’de yer alan izinli alıcı
yetkisi için başvuru formu ile söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne baş-
vurulur.

(4) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bulunmayan itha-
latta yerinde gümrükleme izninin talep edilmesi veya mevcut izne ilişkin iznin içeriğinde de-
ğişiklik yapılmak istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/F’de yer
alan ithalatta yerinde gümrükleme izni için başvuru formu ile söz konusu sertifikayı düzenlemiş
olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(5) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bulunmayan götürü
teminat uygulamasının talep edilmesi veya mevcut yetkinin kapsamında değişiklik yapılmak
istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/B’de yer alan götürü teminat
uygulaması için başvuru formuyla söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne
başvurulur.

(6) Sertifika kapsamına yeni bir yetkinin eklenmesinin istenilmesi halinde, talep edilen
yetkiye ilişkin koşulların karşılandığının ilgili bölge müdürlüğü tarafından tespiti gerekir. Ayrıca
talep edilen yetkinin yerinde gümrükleme izni veya izinli alıcı ya da izinli gönderici yetkisi
kapsamında kullanılmak istenilen tesisler içermesi durumunda, 13 üncü maddenin beşinci fık-
rasında yer alan yerinde incelemeye ilişkin hususlar dikkate alınır.

(7) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında yer alan götürü te-
minat uygulamasından faydalanma hakkından, onaylanmış ihracatçı yetkisi ve/veya bu yetki
kapsamındaki uygulamalardan herhangi birinden ve/veya izinli gönderici yetkisinden ve/veya
izinli alıcı yetkisinden ve/veya ithalatta yerinde gümrükleme izninden feragat edilmek istenmesi
durumunda, söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne Ek-1/A’da yer alan
başvuru formu ile yazılı olarak başvurulur.
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(8) İlgili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat uygulaması ha-
riç, yedinci fıkrada ve bir ilâ dördüncü fıkralarda belirtilen işlemlere ilişkin olarak Ek-8’de yer
alan sertifika, yeni bilgilere göre ve yeni referans numarası ile düzenlenir ve 15 inci maddenin
üç, dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır, referans numarasının oluşturulmasında de-
ğişiklik başvurusuna ilişkin verilen başvuru kayıt numarası dikkate alınır.

(9) İlgili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat uygulamasının
mevcut sertifikaya eklenmesi veya sertifika kapsamından çıkarılmasına ilişkin olarak 15 inci
maddenin yalnızca beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(10) Sekizinci fıkra uyarınca yeni sertifika düzenlenmesi durumunda, mevcut sertifi-
kanın sayı ve başlangıç tarihi değişmez ancak söz konusu sertifika için 15 inci maddenin üçüncü
fıkrasında belirtildiği şekilde yeni bir referans numarası alınarak içerdiği bilgiler kayda alınır,
referans numarasının oluşturulmasında değişiklik başvurusuna ilişkin verilen başvuru kayıt
numarası dikkate alınır.

(11) Sertifika kapsamı yetkilerde değişiklik yapılması işlemlerinde sertifikanın ve ser-
tifika kapsamında bulunan yetki, izin, uygulama veya kolaylaştırmaların askıya alınması, geri
alınması ve iptaline ilişkin hükümleri saklıdır.

İKİNCİ KİTAP
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamı Yetki, İzin,

Uygulama ve Kolaylaştırmalar

BİRİNCİ KISIM
Eksik Beyan Usulü

Eksik beyan usulüne konu olabilecek belgeler
MADDE 19 – (1) Sertifika sahibi kişilerce, Gümrük Yönetmeliğinin 143, 154 ve 163 üncü

maddelerinde belirtilen koşullar saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan belgelerin bir ya da
daha fazlası beyannamenin tescilinden sonra temin edilmek üzere beyanda bulunulabilir.

a) Fatura.
b) A.TR Dolaşım Belgesi.
c) Menşe ispat belgeleri.
ç) Teslim şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi.
d) İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde ibrazı gereken işlenmiş

tarım ürünleri analiz sonuç raporu.
e) Vergilendirmeyi doğrudan etkileyen diğer belgeler.
(2) Birinci fıkrada sayılan belgeler beyannamenin tescil anında hazır olmakla birlikte

temin edilmemiş olan belgelerdir.
Eksik beyanı tamamlama süresi ve ek süre verilmesi
MADDE 20 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü

saklı kalmak üzere, 19 uncu maddede sayılan belgelerden bir veya daha fazlası sonradan temin
edilmek üzere beyanda bulunulması durumunda bu belgelerin, eksik belgeyle beyan edilmek
istenen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde gümrük
beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne ibraz edilmeleri gerekir.

(2) İndirimli veya sıfır oranında gümrük vergisinin uygulanması için gereken belgelerin
eksikliği durumunda, eksik belgeyle beyan edilmek istenen eşyanın indirimli veya sıfır oranında
vergilendirileceği konusunda yeterli nedenlerin olması koşuluyla, birinci fıkrada belirtilen süre
içinde beyan sahibinin talebi üzerine gümrük müdürlüğünce söz konusu belgenin ibrazı için
üç ayı geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir.

(3) Tamamlanacak eksik beyanın gümrük kıymeti ile ilgili olması ve beyanın tamam-
lanmasının daha uzun bir süre gerektirdiğinin kanıtlanması durumunda, gümrük müdürlüğünce
üç aydan uzun bir ek süre belirlenebilir.
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Eksik beyanın yeşil hatta işlem görmesi
MADDE 21 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip kişilerin yeşil hatta

işlem gören eksik beyan usulüne konu beyannamelerine ilişkin belgeler gümrük idaresine ibraz
edilmez. Bu belgeler gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.

Beyannamenin tescili ve gümrük idaresince yapılacak kontroller
MADDE 22 – (1) Eksik belgeyle beyan edilmek istenen eşyaya ilişkin gümrük beyan-

namesinin detaylı beyan ekranında yer alan basitleştirilmiş usul kodu kutucuğuna Bakanlıkça
belirlenen ilgili basitleştirilmiş usul kodu yazılır.

(2) Beyannameye eklenen belgelere ilişkin bilgilere ek olarak, beyanname ekinde yer
almayacak olan eksik beyana konu belgelerin BİLGE kodları, tarih ve sayıları eksiksiz girilerek
bu belgelere ilişkin 44 no.lu alanda yer alan doğrulama kodu bölümüne “S” yazılır.

(3) Sertifika sahibince 32 ilâ 43 üncü maddeler kapsamında götürü teminat uygulama-
sından yararlanılmadığı durumlarda beyanname ekinde yer almayacak olan eksik beyana konu
belgelerin faks ya da fotokopileri beyannameye eklenir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen basitleştirilmiş usul kodu ile tescil edilen gümrük beyan-
namelerine ilişkin olarak gümrük idaresince yapılacak kontrollerin aşağıdaki hususları da kap-
saması gerekir:

a) Beyannamenin bir ve ikinci fıkralara uygun olarak doldurulduğu,
b) Beyannamenin, sertifika sahibi adına tescil edildiği,
c) Söz konusu sertifika sahibinin eksik beyanda bulunma hakkına sahip olduğu,
ç) Beyan edilen rejime göre Gümrük Yönetmeliğinin 143, 154 ve 163 üncü maddele-

rinde belirtilen şartların yerine getirildiği.
Vergi tahakkuku ve teminat işlemleri
MADDE 23 – (1) 32 ilâ 43 üncü maddeler kapsamında götürü teminat uygulamasından

yararlanan sertifika sahibi kişilerce, indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet
hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belge eksikliği nedeniyle eksik beyan usulünden yararla-
nılmak istenilmesi durumunda, vergi tahakkuku beyana göre indirimli veya sıfır oranında vergi
uygulaması ile muafiyet hükümlerine göre yapılır.

(2) 32 ilâ 43 üncü maddeler kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanılma-
dığı durumlarda, bu uygulamadan yararlanmak istemeyen ya da götürü teminat uygulamasından
yararlanma hakkı bulunmayan sertifika sahiplerince, indirimli veya sıfır oranında vergi ile mua-
fiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belge eksikliği nedeniyle eksik beyan usulü için nor-
mal oranların uygulanması sonucu bulunacak miktar ile indirimli veya sıfır oranında vergi ile
muafiyet hükümlerinin uygulanması sonucu bulunacak miktar arasındaki fark için gümrük ida-
relerince teminat istenir. Söz konusu eksik belgelerin faks veya fotokopisinin ibrazı halinde
teminat aranmayıp beyana göre işlem yapılır.

(3) Bir ve ikinci fıkralar uyarınca eksik beyan uygulamasından yararlanan kişilerce eksik
belgelerin süresi içinde gümrük idaresine sunulmaması veya 24 üncü maddenin beşinci fıkra-
sının uygulandığı durumlarda Ek-9’da yer alan eksik belge tamamlama formu ibraz edilerek
eksik belgelerin tamamlandığına ilişkin bildirimde bulunulmaması halinde, cezai hükümler
saklı kalmak kaydıyla, normal oranların uygulanması sonucu tahakkuk ettirilen ithalat vergi-
lerine göre eksik ödenen vergiler ile Kanunun 207 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
uyarınca 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre belirlenen gecikme zammının yükümlüye tebliğ edildiği tarihi takip eden on
beş gün içinde ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde, alınması gereken vergiler ve gecikme zam-
mı ile ceza tutarı varsa yükümlünün teminatından çözülerek irada kaydedilir, yoksa 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 55 ve bulunması halinde 56 ncı mad-
deleri uyarınca tahsil işlemlerine başlanır.
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Eksik belgelerin tamamlanması
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 edildiği gümrük müdürlü-
ğüne sunulur.

(2) Gümrük müdürlüğünce yapılan incelemede eksik belgelerin süresi içinde ve eksiksiz
olarak ibraz edildiğinin anlaşılması durumunda, BİLGE sistemine söz konusu gümrük beyan-
namesi kapsamındaki eksik belgelerin tamamlandığı bilgisi girilir.

(3) Eksik belgelerin süresi içinde ibraz edilmediğinin anlaşılması durumunda sertifika
sahibi yazılı olarak uyarılır ve hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik
edilerek 26 ncı madde uyarınca işlem yapılmak üzere, sertifikanın düzenlendiği bölge müdür-
lüğüne bildirimde bulunulur.

(4) Eksik belgelerin tamamlanmasından sonra beyana göre işlem yapılan eşyaya ilişkin
ithalat vergilerinin eksik tahakkuk ettirildiğinin anlaşılması halinde, bunlar için ek tahakkuk
yapılır. Ayrıca şartlar gerektiriyorsa Kanunun 234 üncü maddesi uyarınca ceza tatbik edilir.

(5) Eksik belgeyle yapılan beyanın yeşil hatta işlem görmesi halinde birinci fıkra uya-
rınca belge asılları veya örnekleri gümrük idaresince ayrıca istenilmedikçe ibraz edilmez. Ancak
eksik belgelerin tamamlandığı, 20 nci maddede belirtilen eksik beyanı tamamlama süresi içe-
risinde beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne Ek-9’da yer alan eksik belge ta-
mamlama formu ile elektronik ortamda bildirilir. Bu bildirim ile BİLGE sistemine söz konusu
gümrük beyannamesi kapsamındaki eksik belgelerin tamamlandığı bilgisi girilir. Eksik belge
tamamlama formu elektronik ortama aktarılıncaya kadar işlemler kâğıt ortamda yürütülür.

Eksik beyan usulüne konu beyannamelerin takibi
MADDE 25 – (1) Gümrük müdürlüklerince her ayın ilk beş iş günü içinde BİLGE sis-

teminde sorgulama yapılarak, eksik olan belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmemiş
veya 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının uygulandığı durumlarda ibraz edilmeye hazır hale
getirilmemiş eksik beyan uygulaması kapsamı beyannameler tespit edilir.

(2) Eksik belgelerin ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmediği veya 24 üncü mad-
denin beşinci fıkrasının uygulandığı durumlarda ibraz edilmeye hazır hale getirilmediği tespit
edilen beyannamelerin adına tescil edildiği sertifika sahipleri hakkında Kanunun 241 inci mad-
desinin birinci fıkrası tatbik edilerek 26 ncı madde uyarınca işlem yapılmak üzere sertifikanın
düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmediği veya 24 üncü maddenin beşinci fık-
rasının uygulandığı durumlarda ibraz edilmeye hazır hale getirilmediği tespit edilen belge ya
da belgelerin indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerinin uygu-
lanmasına ilişkin belgeler olması durumunda 23 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem
yapılır.

(4) 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının uygulandığı durumlarda eksik olan belgelerin
ibraz edilmeye hazır hale getirilip getirilmediği Ek-9’da yer alan eksik belge tamamlama formu
üzerinden tespit edilir.

Eksik beyanda bulunma yetkisinin askıya alınması
MADDE 26 – (1) Ek-9’da yer alan eksik belge tamamlama formunu ya da 24 üncü

maddenin beşinci fıkrasının uygulanmadığı durumlarda bu form ile birlikte eksik belge veya
belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz etmeyen sertifika sahibi kişilerin eksik beyanda
bulunma yetkileri, ibraz edilmeyen eksik belge veya belgeler tamamlanıncaya kadar askıya
alınır. 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının uygulandığı durumlarda, askıya almanın sonlandı-
rılması için Ek-9’da yer alan eksik belge tamamlama formuyla birlikte daha önce ibrazı isten-
meyen eksik belge veya belgelerin de ibraz edilmesi gerekir.

(2) 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının uygulandığı durumlarda, Ek-9’da yer alan eksik
belge tamamlama formunda tamamlanmış olduğu beyan edilen eksik belge veya belgelerin
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formda belirtildiği tarihlerde tamamlanmadığının tespit edilmesi halinde, sertifika sahibinin
eksik beyanda bulunma yetkisinin üç ay süreyle askıya alınmasını teminen haklarında Kanunun
241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne
derhal bildirimde bulunulur.

(3) 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının uygulanmadığı durumlarda, eksik belge veya
belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz etmeyen sertifika sahibi kişiler ilk seferde beyan-
namenin tescil edildiği gümrük idaresince birinci fıkrada belirtilen askıya alma işleminin son-
landırılmasını müteakip yazılı olarak uyarılır ve haklarında Kanunun 241 inci maddesinin bi-
rinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bu-
lunulur.

(4) İkinci fıkrada belirtilen işlemin sonlandırılmasını takip eden üç yıl içerisinde, birinci
fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, sertifika sahibi kişiler hakkında ikinci fıkra
uyarınca işlem yapılır.

(5) Üçüncü fıkrada belirtilen işlemin sonlandırılmasını takip eden üç yıl içerisinde bi-
rinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, sertifika sahibi kişilerin eksik beyanda
bulunma yetkisinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen haklarında Kanunun 241 inci
maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal
bildirimde bulunulur.

(6) Dördüncü fıkrada belirtilen işlemin sonlandırılmasını takip eden üç yıl içerisinde
ikinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, sertifika sahibi kişilerin eksik beyanda
bulunma yetkisinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen haklarında Kanunun 241 inci
maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal
bildirimde bulunulur.

(7) Beşinci fıkra uyarınca eksik beyanda bulunma yetkileri askıya alınan kişilerce, as-
kıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde, birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar
edilmesi halinde, bu kişilerin eksik beyanda bulunma yetkilerinin iki yıl süreyle askıya alın-
masını teminen haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifi-
kanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(8) Altıncı fıkrada belirtilen işlemin sonlandırılmasını takip eden üç yıl içerisinde ikinci
fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, sertifika sahibi kişilerin eksik beyanda bulunma
yetkisinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen haklarında Kanunun 241 inci maddesinin
birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde
bulunulur.

(9) Yedinci fıkra uyarınca eksik beyanda bulunma yetkileri askıya alınan sertifika sahibi
kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi
halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve üçüncü fıkra uyarınca işlem yapılır.

(10) Sekizinci fıkra uyarınca eksik beyanda bulunma yetkileri askıya alınan sertifika
sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra ikinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar
edilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve ikinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(11) Bu maddenin iki ilâ sekizinci fıkralarının uygulanmasında, tespit edilen ihlaller
arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak
sayılır ve iki veya üçüncü fıkra uyarınca işlem yapılır.

(12) Bu maddenin iki ilâ sekizinci fıkralarının uygulanmasında aynı gün içinde tescil
edilmiş birden fazla gümrük beyannamesine ilişkin eksik belge veya belgelerin ek süreler dâhil
süresi içinde tamamlanmaması durumunda, her bir beyanname için Kanunun 241 inci madde-
sinin birinci fıkrası tatbik edilir ancak kişi bir kez süresi içinde eksik belge veya belgeleri ibraz
etmemiş sayılır.
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(13) 23 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca normal oranların uygulanması sonucu
tahakkuk ettirilen ithalat vergilerine göre eksik ödenen gümrük vergileri ve faizin 24 üncü mad-
denin dördüncü fıkrası uyarınca tahakkuk ettirilen ithalat vergilerinin süresi içinde ödenmemesi
halinde, sertifika sahibi hakkında 154 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılmasını
teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(14) Üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde
uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının dü-
zenlenme tarihi esas alınır.

(15) Bu maddenin uygulanmasında, birinci veya ikinci fıkrada belirtilen ihlalin birden
fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya bu maddede belirtilen ilgili uyarı
veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci veya ikinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar
gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve ihlale
konu beyannamelerin her biri için ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik
edilir.

İKİNCİ KISIM
Kısmi Teminat Uygulaması

Kısmi teminat uygulanacak durumlar
MADDE 27 – (1) Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat

rejimlerine tabi tutulan eşya için teminat alınması öngörülen durumlarda, sertifika sahibi kişi-
lerden, talep etmeleri halinde, ithalat vergilerinin yüzde onu oranında teminat alınır.

(2) Dâhilde işleme ve hariçte işleme rejimleri ile ilgili usul ve esaslar hakkında çıkarılan
Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenmiş teminat uygulamaları hükümleri saklıdır.

Kısmi teminat uygulamasından yararlanılamayacak durumlar
MADDE 28 – (1) Gümrük vergilerinin gümrük mevzuatı dışında, ilgili mevzuatta yer

alan düzenlemeler ile bu Yönetmelikte düzenlenen kısmi teminat uygulamasının kapsamı dı-
şında bırakılmış olması durumunda, bu vergilere karşılık olmak üzere alınacak teminatlar için
kısmi teminat uygulamasından yararlanılmaz.

(2) Sertifika kapsamında, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sa-
yılı listede yer alan eşyaya ilişkin özel tüketim vergisi için Bakanlıkça belirlenecek haller dı-
şında kısmi teminat uygulamasından yararlanılamaz.

Gümrük idaresince yapılacak kontroller
MADDE 29 – (1) Tescil edilen gümrük beyannamesine ilişkin olarak gümrük mevzua-

tında öngörülen kontrollerin yanı sıra;
a) Beyannamenin, sertifika sahibi adına tescil edildiğinin,
b) Sertifika sahibinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma hakkına sahip oldu-

ğunun,
c) Teminat oranının uygun seçilip seçilmediğinin,
kontrol edilmesi gerekir.
Kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi
MADDE 30 – (1) Ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin gümrük mevzuatı ve sair

mevzuatın ihlali nedeniyle ödenmesi gereken kesinleşmiş gümrük vergileri, faiz ve para ceza-
sının tamamını tebliğ edilen ödeme süresi içerisinde ödemeyen sertifika sahibi hakkında 154 üncü
maddenin beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge
müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

Kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisinin askıya alınması
MADDE 31 – (1) 30 uncu maddede belirtilen ihlalin 154 üncü maddenin beşinci fıkrası

uyarınca yapılan askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden üç yıl içerisinde ikinci
kez tekrarı halinde, kişinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi kesinleşmiş güm-
rük vergisi ve/veya ceza borcunun ödenmesini müteakip iki yıl süreyle askıya alınır.
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(2) 30 uncu maddede belirtilen ihlalin 154 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca ya-
pılan askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden üç yıldan daha fazla süre içerisinde
tekrarı halinde, kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılarak 30 uncu madde uyarınca işlem ya-
pılır.

(3) Bu maddenin uygulanmasında, 30 uncu maddede belirtilen ihlalin birden fazla kez
gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya bu maddede belirtilen ilgili askıya alma
işlemleri başlatılamadan 30 uncu maddede belirtilen ihlalin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit
edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir.

(4) 42 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca götürü teminat uygulamasından yararlanma
hakkı askıya alınan sertifika sahiplerinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi de
askıya alınır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Götürü Teminat Uygulaması

Götürü teminat uygulaması ve kapsamı
MADDE 32 – (1) Götürü teminat uygulaması, eşyanın gümrük vergilerinin teminata

bağlanmasını gerektiren bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulduğu durum-
larda, bu uygulamadan yararlanacak kişi için belirlenmiş tutardaki teminatın, her işlem için
ayrı ayrı teminat verilmeksizin, teminata bağlanması gereken tutardan bağımsız olarak ve her-
hangi bir düşüm yapılmaksızın bir yıl süreyle kullanılabilmesini ifade eder.

(2) İzinli alıcı yetkisi kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde kullanılacak olan götürü
teminat için 98 inci madde, ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında gerçekleştirilecek
işlemlerde kullanılacak olan götürü teminat için 123 üncü madde hükümleri esas alınır.

(3) Götürü teminat uygulamasının kapsamı, izinli alıcı yetkisi ile ithalatta yerinde güm-
rükleme izni kapsamında gerçekleştirilen işlemler dışında kullanılmak üzere, sertifika sahibinin
talebine bağlı olarak aşağıdaki (a) veya (b) bentlerine göre belirlenir.

a) Gümrük antrepo rejimi hariç,
1) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygula-

nabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ya da,
2) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygu-

lanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri.
b) Gümrük antrepo rejimi dâhil,
1) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygula-

nabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ya da,
2) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygu-

lanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri.
(4) İzinli alıcı yetkisi kapsamında yapılacak işlemlerde 98 inci maddede belirtilen gö-

türü teminat türü kullanılır.
(5) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılacak işlemlerde 123 üncü mad-

dede belirtilen götürü teminat türü kullanılır.
Götürü teminat uygulamasından yararlanılabilecek durumlar
MADDE 33 – (1) Götürü teminat, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekin-

deki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları hariç, eşyanın gümrükçe onay-
lanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir.

Kabul olunabilecek teminat
MADDE 34 – (1) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi

tarafından verilecek, teminat mektubu vermeye yetkili bankalar veya özel finans kurumları ta-
rafından verilen ve Ek-19’da yer alan örneğe uygun olan süresiz teminat mektupları teminat
olarak kabul olunur.
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Teminat tutarının belirlenmesi
MADDE 35 – (1) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi

tarafından verilmesi gereken teminat tutarı;
a) Yalnızca izinli alıcı yetkisi kapsamında yapılacak işlemler için kullanılacak olan 98 inci

maddede belirtilen bir milyon Avro tutarında teminat olarak,
b) Yalnızca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılacak işlemler için kul-

lanılacak olan 123 üncü maddede belirtilen beş yüz bin Avro tutarında teminat olarak,
c) Diğer hallerde, götürü teminat yetkisinin tanınması, güncellenmesi veya kapsamının

değiştirilmesine ilişkin başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alındığı
ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin
olarak teminata konu olan gümrük vergilerinin toplam kıymetinin yüzde onu olarak belirlenir.

(2) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi için birinci
fıkranın (c) bendine göre hesaplanacak teminat tutarı,

a) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygula-
nabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergilerini kapsaması durumunda iki yüz elli bin Avro’dan,

b) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygu-
lanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergilerini kapsaması durumunda yetmiş beş bin Avro’dan,

az olamaz.
(3) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibinden, birinci

fıkranın (c) bendi uyarınca hesaplanan tutar daha yüksek olsa bile, iki milyon Avro tutarında
azami teminat verilmesi istenebilir.

(4) Sertifika sahibi veya sertifika başvurusunda bulunan kişiye ait antrepolar için Güm-
rük Yönetmeliğinin 527 nci maddesi uyarınca hesaplanmış götürü teminat veya 528 inci mad-
desi uyarınca hesaplanmış indirimli götürü teminat ya da toplu götürü teminat bulunması ve
bu kişilerce talep edilmesi halinde, antrepo rejimi kapsamında kullanılmış teminatlara ilişkin
tutarlar birinci fıkranın (c) bendindeki teminat tutarının hesaplamasına katılmaz, ancak bu du-
rumda bu madde uyarınca hesaplanmış götürü teminatlar antrepo rejimi kapsamında kullanı-
lamaz.

(5) Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın iki
ve üçüncü fıkralardaki değerleri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında başvurunun ilgili
bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuru esas alınır.

(6) Verilmesi gereken teminat tutarının ve verilmiş olan teminatların bu maddede be-
lirtilen değerleri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında götürü teminat yetkisine ilişkin
başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği ayın ilk gününde geçerli
olan TCMB döviz alış kuru esas alınır.

Teminat mektuplarının ibrazı
MADDE 36 – (1) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı başvurularında;
a) Götürü teminat yetkisine ilişkin başvuruda bulunulan ilgili bölge müdürlüğünce, 35 inci

madde uyarınca verilmesi gereken teminat tutarı hesaplanarak, duruma göre götürü teminat
uygulamasına ilişkin başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben veya sertifika baş-
vurusuyla birlikte ilk kez götürü teminat uygulamasından faydalanmak için başvuruda bulu-
nuluyor ise 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen bildirimi takiben on iş
günü içinde başvuru sahibine yazılı olarak ve elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulur.

b) Başvuru sahibine bildirilen tutardaki teminat mektubu bildirimin yapıldığı tarihi mü-
teakip en geç otuz iş günü içinde ibraz edilir. Bu süre içinde kendilerine bildirilen tutardaki te-
minat mektubu veya mektuplarını ibraz etmeyen kişilerin götürü teminat yetkisi için başvuruları
reddedilir. Bundan sonra yapılacak götürü teminat uygulamasına ilişkin başvurular yeni bir
başvuru gibi değerlendirilir.

21 Mayıs 2014 – Sayı : 29006                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



c) 35 inci maddeye göre belirlenen tutardaki teminat mektubu veya mektuplarının (b)
bendinde belirtilen süre içinde ibrazını müteakip götürü teminat yetkisi için başvuru ilgili bölge
müdürlüğünce, teminat mektuplarının genel evrak kaydına alınmasını takiben en geç on iş günü
içerisinde sonuçlandırılır.

(2) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi başvurularında
teminat mektuplarının ibrazına ilişkin işlemler 39 uncu madde hükümleri uyarınca yapılır.

(3) Sertifika başvurusuyla birlikte ilk kez götürü teminat uygulamasından faydalanmak
için başvuruda bulunulduğu durumlarda, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen teminat mek-
tubunun aynı fıkranın (b) bendinde belirtilen süre içerisinde ibraz edilmemiş olması halinde,
sertifika götürü teminat yetkisini kapsamayacak şekilde düzenlenir. Bundan sonra sertifika
kapsamına götürü teminat yetkisinin eklenmesinin istenilmesi halinde, 18 inci maddenin beşinci
fıkrası uyarınca yeniden başvuruda bulunulması gerekir.

(4) 123 üncü maddenin dördüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla, 98 inci veya 123 üncü
madde uyarınca ibraz edilecek teminat ilgili bölge müdürlüğünce yapılacak bildirimi müteakip
ibraz edilinceye kadar ithalatta yerinde gümrükleme izninden veya izinli alıcı yetkisinden ya-
rarlanılamaz.

Teminatın kabulü ve daha önce verilen teminatların iadesi
MADDE 37 – (1) Götürü teminat yetkisi için ibraz edilen teminat mektuplarından ilgili

bölge müdürlüğünce kabulü uygun görülenler söz konusu bölge müdürlüğünce belirlenecek
gümrük muhasebe birimine gönderilir.

(2) Gümrük muhasebe birimince, ilgili bölge müdürlüğünce gönderilen teminat mek-
tuplarına ilişkin alındı belgeleri düzenlenerek sertifika sahibine ya da yasal temsilcisine verilir.

(3) Götürü teminat yetkisi tanınan sertifika sahiplerince, talep edilmesi halinde, BİLGE
sistemine dâhil olan gümrük idarelerine daha önce verilmiş olan teminatların iadesi mümkündür.

Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi
MADDE 38 – (1) Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi bir yıldır.
(2) Geçerlilik süresinin başlangıcı götürü teminat yetkisinin tanınması, güncellenmesi

veya teminatın değiştirilmesine ilişkin işlemlerin ilgili bölge müdürlüğü tarafından tamamlan-
dığı tarihten sonraki ilk iş günüdür.

Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi
MADDE 39 – (1) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibince, götürü teminat yet-

kisinin güncellenmesi için 38 inci maddede belirlenen geçerlilik süresinin bitiminden önceki
bir ay içinde başvuruda bulunulur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süreden önce yapılan güncelleme başvuruları kabul edil-
mez.

(3) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesinin veya götürü teminat yetkisinin kapsa-
mının değiştirilmesinin istenilmesi halinde Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/B’de
yer alan götürü teminat başvuru formu ile söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge mü-
dürlüğüne başvurulur.

(4) Başvuruda bulunulan ilgili bölge müdürlüğünce, 35 inci madde uyarınca teminat
tutarı hesaplanır. Mevcut teminat mektuplarının hesaplanan teminat tutarını karşılamaması ha-
linde başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben on iş günü içinde başvuru sahibine
yazılı olarak ve elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulur. Mevcut teminat mektuplarının
hesaplanan teminat tutarını karşılaması halinde ise götürü teminat yetkisinin güncellenmesi
veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin işlemler bu süre sonuna kadar sonuçlandırılır.

(5) Başvuru sahibine bildirilen tutarı karşılayacak şekilde mevcut teminat mektuplarını
aşan tutar için ek teminat mektubu veya toplam tutarı karşılayacak yeni teminat mektubu 38 inci
maddede belirtilen geçerlilik süresinin bitimine kadar ibraz edilir ve işlemler teminat mektu-
bunun genel evrak kaydına alınmasını takiben beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Geçerlilik
süresinin aşılması halinde, götürü teminat yetkisi teminat mektubu ibraz edilinceye kadar 42 nci
maddenin birinci fıkrası uyarınca askıya alınır.
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(6) İlgili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat yetkisinin gün-
cellenmesi veya kapsamında değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler tamamlanarak BİLGE sis-
temi üzerinde gerekli güncelleme işlemleri yapılır.

(7) Aşağıdaki durumlarda götürü teminat yetkisi, sertifika sahibinin aksine bir talebi
bulunmadığı müddetçe, sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğünce re’sen güncellenir;

a) 35 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlendiği şekilde, Avro türünden iki milyon
Avro tutarında teminat verilmiş olması,

b) 98 inci maddede belirtilen bir milyon Avro tutarındaki teminatın Avro türünden ve-
rilmiş olması,

c) 123 üncü maddede belirtilen beş yüz bin Avro tutarındaki teminatın Avro türünden
verilmiş olması.

(8) Başvuru sahibinin götürü teminat yetkisi için gümrük idaresine daha önce ibraz et-
miş olduğu teminat mektubunun 35 inci madde uyarınca hesaplanan teminat tutarından daha
yüksek olması ve başvuru sahibinin talep etmesi halinde, mevcut teminat mektubu hesaplanan
yeni tutardaki teminat mektubuyla değiştirilerek iade edilebilir. Daha önce birden fazla teminat
mektubunun ibraz edilmiş olması ve başvuru sahibinin talep etmesi halinde, 35 inci madde
uyarınca hesaplanan teminat tutarını aşan tutarı kapsayan teminat mektuplarının bir veya daha
fazlası iade edilebilir.

Teminatın yenilenmesi ve değiştirilmesi
MADDE 40 – (1) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibinin ticaret unvanının

değişmesi nedeniyle sertifikada 17 nci madde uyarınca değişiklik yapılması durumunda teminat
yenilenir.

(2) Sertifika sahibinin talep etmesi ve ilgili bölge müdürlüğünce uygun bulunması ha-
linde, daha önce verilen teminat kısmen veya tamamen başka bir teminatla değiştirilebilir.

Kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi
MADDE 41 – (1) Götürü teminat kapsamındaki gümrük işlemlerinden doğan kesin-

leşmiş kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun cebren tahsile ilişkin hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(2) Hakkında birinci fıkra uyarınca işlem yapılan sertifika sahibi hakkında 154 üncü
maddenin beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge
müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

Götürü teminat yetkisinin askıya alınması
MADDE 42 – (1) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibince; 39 uncu maddenin

yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 38 inci maddede belirtilen geçerlilik süresinin
bitiminde, 39 uncu maddede düzenlenen güncelleme işleminin tamamlanmamış olması duru-
munda götürü teminat yetkisi askıya alınır.

(2) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibinin ticaret unvanının değişmesi nede-
niyle sertifikasında değişiklik yapılması için 17 nci madde uyarınca talepte bulunulmasına rağ-
men 40 ıncı maddede belirtilen yenileme işleminin yapılmaması durumunda 17 nci maddede
belirtilen işlemler tamamlanır ancak götürü teminat yetkisi yeni unvana göre düzenlenmiş en
az aynı tutardaki teminat mektubu ibraz edilinceye kadar askıya alınır.

(3) 41 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin 154 üncü maddenin beşinci fık-
rası uyarınca yapılan askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden üç yıl içerisinde ikinci
kez tekrarı halinde; kişinin götürü teminat yetkisi, kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza
borcunun ödenmesini müteakip iki yıl süreyle askıya alınır.

(4) 41 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin 154 üncü maddenin beşinci fık-
rası uyarınca yapılan askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden üç yıldan daha fazla
süre içerisinde tekrarı halinde, kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılarak 41 inci maddenin
birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.
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(5) Verilen teminatın herhangi bir nedenle geçerliliğini kaybetmesi halinde, yeni bir te-
minat ile değiştirilinceye kadar götürü teminat yetkisi askıya alınır.

(6) 31 inci madde uyarınca kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi askıya
alınan sertifika sahibinin 32 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki götürü teminat yetkisi
de askıya alınır.

(7) Götürü teminattan yararlanma hakkı askıya alınan kişinin götürü teminat sistemin-
den yararlanmak için vermiş olduğu teminat mektupları iade edilmez ve askıya alma süresi
içinde teminata bağlanması gereken tüm gümrük vergileri tutarının yüzde yirmi fazlasıyla te-
minata bağlanır.

(8) Üçüncü ve dördüncü fıkraların uygulanmasında, 41 inci maddede belirtilen ihlalin
birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya bu maddede belirtilen as-
kıya alma işlemleri başlatılamadan 41 inci maddede belirtilen ihlalin tekrar gerçekleştirildiğinin
tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir.

(9) Sertifika sahibinin 119 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisinin askıya alınması
halinde yalnızca 32 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki buna ilişkin götürü teminat yet-
kisi, 141 inci madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izninin askıya alınması halinde ise
yalnızca 32 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki buna ilişkin götürü teminat yetkisi askıya
alınır.

(10) Yalnızca 32 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki götürü teminat yetkisinin
askıya alınması durumunda izinli alıcı yetkisi veya ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsa-
mında yapılan işlemlere ilişkin olarak 98 inci veya 123 üncü madde uyarınca teminata bağlanan
gümrük vergileri için yedinci fıkra hükmü uygulanmaz.

Götürü teminat yetkisinin geri alınması
MADDE 43 – (1) Sertifika sahibinin 32 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki

götürü teminat uygulamasından yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda götürü teminat yetkisi
geri alınır. Sertifika sahibince 120 nci madde uyarınca izinli alıcı yetkisinden vazgeçilmesi ha-
linde 32 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki buna ilişkin götürü teminat yetkisi, 142 nci
madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izninden vazgeçilmesi halinde 32 nci maddenin
ikinci fıkrası kapsamındaki buna ilişkin götürü teminat yetkisi geri alınır.

(2) Götürü teminat sisteminden yararlanma hakkı geri alınan kişinin, götürü teminat
kapsamındaki tüm gümrük vergileri tutarının yüzde yirmi fazlasıyla teminata bağlanmasının
ardından, götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilen teminat iade edilir.

(3) Birinci fıkra uyarınca geri alınan götürü teminat sisteminden yararlanma hakkının,
sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca
başvuruda bulunulması gerekir.

(4) Sertifika sahibinin 120 nci madde uyarınca izinli alıcı yetkisinin geri alınması veya
142 nci madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izninin geri alınması halinde 32 nci mad-
denin üçüncü fıkrası uyarınca izinli alıcı veya ithalatta yerinde gümrükleme kapsamındaki iş-
lemler dışında teminata bağlanan gümrük vergileri için ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(5) 123 üncü maddenin dördüncü fıkrasının uygulandığı ve birinci fıkra uyarınca 32 nci
maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki götürü teminat uygulamasından yararlanmaktan vaz-
geçildiği durumda, teminat 123 üncü madde uyarınca yeni bir teminat ibraz edilinceye kadar
iade edilmez. Yalnızca 32 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki götürü teminat yetkisinin
geri alınması durumunda izinli alıcı yetkisi veya ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında
yapılan işlemlere ilişkin olarak 98 inci veya 123 üncü madde uyarınca teminata bağlanan güm-
rük vergileri için ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Onaylanmış İhracatçı Yetkisi

Onaylanmış ihracatçı yetkisinin kapsamı
MADDE 44 – (1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi aşağıdaki uygulamaları kapsar;
a) A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından dü-

zenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz etme zorunluluğu olmaksızın düzenleye-
bilme izni,

b) Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye
ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı
olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ti-
carette eşyanın kıymetine bakılmaksızın eşya ve ülke/ülke grubu bazında fatura beyanı veya
EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni,

c) İhracatta yerinde gümrükleme izni.

BİRİNCİ BÖLÜM
Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Dolaşım

Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izninin kapsamı
ve uygulamadan faydalanma izninin verilmesi

MADDE 45 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, başvuru yılından
bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl
içerisinde en az elli adet A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış ol-
maları halinde onaylanmış ihracatçı olarak basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme
ve vize etme izni verilebilir.

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme
izni verilmiş kişi, A.TR Dolaşım Belgesini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından
düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmadan düzenle-
yebilir.

(3) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme
izni verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-13/A’da yer aldığı şekilde bir onaylanmış ihracatçı (A.TR)
yetki numarası verilir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin şekli, basımı ve
dağıtılması

MADDE 46 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Bel-
geleri, Kararda belirlenen form ve evsafa uygun olarak ve her belgeye ayrı seri numarası veri-
lerek üç nüsha halinde bastırılır.

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamındaki A.TR Dolaşım Belgelerinin (12) numaralı güm-
rük vizesi bölümünde, Kararın II no.lu ekinde yer alan örneğe uygun onaylanmış ihracatçı
mührünün önceden basılmış olması gerekir.

(3) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin tesli-
minde, ihracatçının basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve
vize etme iznine sahip olup olmadığı kontrol edilir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin doldurulması ve
kullanılması

MADDE 47 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Bel-
gelerinin, Kararın 7, 20 ve 22 nci maddelerine uygun olarak doldurulması gerekir.

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgeleri, tasdik
edilmeksizin, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme
izni verilmiş kişi tarafından vize edilir.
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(3) Vize işlemi, onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarasını içerir şekilde ve Ek-13/B’de
yer alan formata uygun olarak basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi dü-
zenleme ve vize etme izni verilmiş kişi tarafından yaptırılacak kaşenin, basitleştirilmiş işlem
kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgesinin (12) numaralı gümrük vizesi bölümünde
yer alan ihracatçı mührünün (2) numaralı bölümüne basılması ile gerçekleştirilir.

(4) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgesinin asıl nüs-
hası dışında kalan diğer iki nüshasından biri, Kararın 8 inci maddesi gereğince, ihracat beyan-
namesine eklenir.

(5) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin şekil
şartları ve içerdiği bilgiler bakımından usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, vize
edilip edilmediği hususlarından doğrudan doğruya basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Do-
laşım Belgesi düzenleme ve vize etme uygulamasından yararlanma izni verilmiş kişiler sorum-
ludur.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin sonradan düzen-
lenmesi

MADDE 48 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme
ve vize etme izni verilmiş kişilerce, Kararın 12 ilâ 16 ncı maddeleri ile 22 nci maddesi çerçe-
vesinde, eşyanın ihracından sonra da A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir. Bu kapsamda dü-
zenlenen Dolaşım Belgelerinin asıl nüshası dışında kalan diğer iki nüshasından biri ihracat be-
yannamesine eklenir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin ikinci nüsha olarak
düzenlenmesi

MADDE 49 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme
ve vize etme izni verilmiş kişilerce düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybe-
dilmesi veya tahrip edilmesi halinde, Kararın 17 ve 22 nci maddeleri çerçevesinde söz konusu
belgenin ikinci bir nüshası düzenlenebilir.

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme
izninin askıya alınması

MADDE 50 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme
ve vize etme izni verilmiş kişilerce Karar hükümleri ile 45 ilâ 47 nci madde hükümlerine aykırı
hareket edildiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı olarak uyarılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin tespitini takip eden üç yıl içerisinde kişilerce Karar
hükümleri ile 45 ilâ 47 nci madde hükümlerinin ikinci kez ihlal edildiğinin anlaşılması halinde
söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır.

(3) İkinci fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde kişilerce
Karar hükümleri ile 45 ilâ 47 nci madde hükümlerinin üçüncü kez ihlal edildiğinin anlaşılması
halinde söz konusu kişilerin basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzen-
leme ve vize etme izinleri altı ay süreyle askıya alınır.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi dü-
zenleme ve vize etme izni askıya alınan kişilerin askıya alma süresinin bitimini müteakip üç
yıl içerisinde Karar hükümleri ile 45 ilâ 47 nci madde hükümlerine aykırı hareket ettiklerinin
anlaşılması halinde, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve
vize etme izni iki yıl süreyle askıya alınır.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi
düzenleme ve vize etme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bi-
timinden sonra Karar hükümleri ile 45 ilâ 47 nci madde hükümlerinin yeniden ihlali halinde
kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(6) Bu maddenin bir ilâ dördüncü fıkralarının uygulanmasında, tespit edilen ihlaller
arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak
sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.
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(7) Bu maddenin uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlalin birden fazla kez ger-
çekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya bu maddede belirtilen ilgili uyarı veya askıya
alma işlemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit
edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir.

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme
izninin geri alınması

MADDE 51 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında basitleştirilmiş işlem
kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izninden yararlanmaktan vazgeç-
mesi durumunda basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize
etme izni geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım
Belgesi düzenleme ve vize etme izninin sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci
maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

İKİNCİ BÖLÜM
Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya

EUR.MED Fatura Beyanı Düzenlenme İzni

Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı dü-
zenlenme uygulamasının kapsamı ve uygulamadan faydalanma izninin verilmesi

MADDE 52 – (1) Sertifika sahibi kişilerin başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya
başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aynı eşyanın (aynı
dörtlü tarife pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın) en az elli adet EUR.1 veya EUR.MED
Dolaşım Belgesi düzenlenmesini gerektiren ihracatını yapmış olmaları halinde onaylanmış ih-
racatçı olarak Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette,
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından
tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen
tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın eşya ve ülke/ülke grubu bazında fatura beyanı
veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni verilebilir.

(2) Bu madde hükümleri uyarınca izin verilmesi için aranılacak olan aynı eşyanın
EUR.1 veya EUR.MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesini gerektiren ihracat koşulunun sağ-
lanmasında, başvuru sahibinin dış ticaret sermaye şirketi, grup ihracatçısı ve benzeri aracılar
vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduğu ihracat tutarları dikkate alınmaz.

(3) Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı dü-
zenleyebilme izni verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-14’te yer aldığı şekilde bir onaylanmış ih-
racatçı (EUR) yetki numarası verilir.

Fatura beyanı ve EUR.MED fatura beyanlarının şekli ve kullanımı
MADDE 53 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek fatura beyanı veya

EUR.MED fatura beyanları Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla ter-
cihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ül-
kemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında
gerçekleştirilen tercihli ticarette esas alınan Menşe Protokollerini iç hukukumuza aktaran Eş-
yanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliklerin "fatura beyanı" başlıklı 19 uncu
maddeleri çerçevesinde ve bu Yönetmeliklerin IV no.lu eklerinde yer alan şekil şartlarına uygun
olarak düzenlenir.

(2) Fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı gümrük idaresince vize işlemine tabi
olmadığından gerek şekil şartları gerekse içerdiği bilgi bakımından söz konusu belgelerin usu-
lüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği hususlarından doğrudan doğruya eşyanın kıy-
metine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme iznine sahip
ilgili kişiler sorumludur.
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Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı dü-
zenleyebilme izninin değiştirilmesi

MADDE 54 – (1) İzin kapsamındaki eşyanın başka bir eşya ile değiştirilmek istenmesi,
izin kapsamındaki eşyaya ilaveten yeni bir eşyanın daha izin kapsamına alınmak istenmesi, ih-
racatın yapıldığı ülkenin/ülke grubunun değiştirilmek istenmesi ya da ihracatın yapıldığı ülkeye
veya ülke grubuna ilaveten başka bir ülke veya ülke grubu eklenmek istenmesi halinde 18 inci
maddenin birinci fıkrası doğrultusunda başvuruda bulunulur.

(2) Yapılan incelemede başvuru sahibinin başvuru konusu eşya için 52 nci maddenin
birinci fıkrasında belirtilen koşulu karşıladığının tespit edilmesi halinde izin kapsamı değişti-
rilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen değişikliğe istinaden mevcut onaylanmış ihracatçı (EUR)
yetki numarası verilir. İzin sahibi kişilerce yeni yetki numarasının veriliş tarihinden itibaren
değişiklik kapsamında işlem yapılabilir.

Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı dü-
zenleyebilme izninin askıya alınması

MADDE 55 – (1) Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fa-
tura beyanı düzenleyebilme iznine sahip kişilerce Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya
ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli
ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi
rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette esas alınan Menşe Protokollerini iç huku-
kumuza aktaran Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikler ile 52 ile 53 üncü
madde hükümlerine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı ola-
rak uyarılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin tespitini takip eden üç yıl içerisinde kişilerce birinci
fıkrada belirtilen ihlalin ikinci kez işlendiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı
olarak tekrar uyarılır.

(3) İkinci fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde kişilerce bi-
rinci fıkrada belirtilen ihlalin üçüncü kez işlendiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişilerin
eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme
izinleri altı ay süreyle askıya alınır.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED
fatura beyanı düzenleyebilme izni askıya alınan kişilerce askıya alma süresinin bitimini mü-
teakip üç yıl içerisinde birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar işlenildiğinin anlaşılması halinde,
eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme
izinleri iki yıl süreyle askıya alınır.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya
EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce askıya al-
ma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar işlendiğinin anlaşılması
halinde, kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(6) Bu maddenin bir ilâ dördüncü fıkralarının uygulanmasında, tespit edilen ihlaller
arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak
sayılır.

(7) Bu maddenin uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlalin birden fazla kez ger-
çekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya bu maddede belirtilen ilgili uyarı veya askıya
alma işlemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit
edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir.

Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı dü-
zenleyebilme izninin geri alınması

MADDE 56 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında basitleştirilmiş işlem
kapsamında eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı dü-
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zenleyebilme izninden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda basitleştirilmiş işlem kapsa-
mında eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenle-
yebilme izni geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan basitleştirilmiş işlem kapsamında eşyanın kıyme-
tine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izninin sertifika
kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda
bulunulması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni

İhracatta yerinde gümrükleme izni
MADDE 57 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere aşağıdaki ek ko-

şulların tümünü sağlamaları şartıyla, eşyayı ihracat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ihraç
işlemlerini ilgili bölge müdürlüğünce 59 uncu madde uyarınca uygun bulunan tesislerde ger-
çekleştirmek üzere izin verilebilir;

a) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gü-
nünden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat
yapmış olmak,

b) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan
numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.

(2) Birinci fıkranın uygulanmasında, başvuru sahibinin dış ticaret sermaye şirketi, grup
ihracatçısı ve benzeri aracılar vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduğu ihracat tutarları dikkate alın-
maz.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ve bu statü kapsamında ihracatta yerinde güm-
rükleme iznine haiz grup ihracatçıları, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bulunan grup imalat-
çılarının tesislerinde, 59 uncu madde uyarınca izin alınmış olmak şartıyla, ihracatta yerinde
gümrükleme izni kapsamında işlem yapabilirler.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bulunan grup imalatçılarının
tesislerinin grup ihracatçısı tarafından yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılmak iste-
nilmesi halinde, adlarına ihracat yaptığı grup imalatçılarını gösterir Türkiye İhracatçılar Meclisi
veya bağlı bulunulan ihracatçı birliğince Ek-10’da yer alan örneğe uygun olarak, başvuru yı-
lından bir önceki takvim yılı için düzenlenmiş grup imalatçısı tespit formu aslının da ihracatta
yerinde gümrükleme izni başvurusu sırasında ibraz edilmesi gerekir.

(5) İhracatta yerinde gümrükleme izni verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-11/A’da yer al-
dığı şekilde bir onaylanmış ihracatçı (İYG) yetki numarası verilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izninin kapsamı
MADDE 58 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında, sadece “1000”,

“3141”, “3151” rejim kodları ile eşyanın vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde
bulunulmaksızın geri gönderilmek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile işlem gören ihracat
beyannamesine ilişkin işlemler yapılabilir. Bu izin kapsamında ihracı yapılacak eşya ile birlikte
ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ihracında rejim kodu
sınırlaması yapılmaz.

(2) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta yerinde gümrük-
leme izni sahibi, “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören ihracat eşyasını sadece izinli
gönderici aracılığıyla taşıtabilir. Bu durumda eşya araca izinli gönderici yetkisi sahibi gözeti-
minde yüklenir ve araç izinli gönderici tarafından mühürlenir.

(3) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta yerinde gümrük-
leme izni sahibi,

a) “1000” rejim kodu ile işlem gören eşyayı,
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b) Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri gönderil-
mek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile işlem gören eşyayı,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen rejim kodları kapsamında ihracı yapılacak eşya ile
birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri ihracat eşyasını,

izinli gönderici aracılığıyla ya da ilgili bölge müdürlüğünce 61 inci madde uyarınca
uygun bulunan izinli gönderici yetkisi sahibi olmayan kişi aracılığıyla taşıtabilir veya bu eşyayı
mülkiyetinde olan veya kiralama yoluyla idaresi altında bulunan araçlarla transit beyanından
sorumlu kişi olarak kendisi taşıyabilir. İzinli gönderici yetkisi sahibi taşıyıcı aracılığıyla taşı-
tılmaması durumunda eşya araca ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi gözetiminde yük-
lenir ve araç izin sahibi tarafından mühürlenir. İhracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın
mühürlenmesi işlemleri yalnızca ihracatta yerinde gümrükleme izni olan yetkilendirilmiş yü-
kümlünün izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

(4) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta yerinde gümrük-
leme izni sahibi ihracatçının eşyasını izinli gönderici yetkisine sahip taşıyıcı aracılığı ile taşıt-
ması halinde, ihracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri tercihe bağlı
olarak ya ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde ya da
izinli göndericinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir. Araç her iki durumda da izinli
gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenir.

(5) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait eşya parsiyel taşımacılık dâhilinde
77 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında taşınabilir.

(6) İzinli gönderici vasıtasıyla gerçekleştirilen taşımalarda izinli göndericinin kapsamlı
teminat sertifikası veya teminattan vazgeçme sertifikasında uygulanan tahditler saklıdır.

(7) “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören ihracat beyannamesi kapsamı eşya
sadece transit beyannamesi veya TIR Karnesi kapsamında taşınabilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesisler
MADDE 59 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak tesisler

11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/C’de yer alan onay-
lanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formunda belirtilir. Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci
fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması zorunludur. Bu koşulların sağlanıp
sağlanmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak
yapılır.

(2) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından ihracatta yerinde gümrükleme
izninde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste ihracatta yerinde gümrükleme izni kap-
samında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvu-
ruda bulunulur.

(3) İkinci fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınması istenilen
tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması
gerekir. Bu koşulların taşınıp taşınmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde ince-
leme işlemleri uygulanarak yapılır.

(4) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci
maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kay-
betmiş olan tesislerin 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal
bildirilmesi zorunludur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca izin kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci
fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin birinci
fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(6) İhracatta yerinde gümrükleme kapsamında işlem yapılmak istenen tesisin daha önce
124 üncü madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme kapsamında yetkilendirilmiş olması
halinde bu tesisin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları
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taşıyıp taşımadığı tekrar incelenmez. Bu durumda yalnızca ihracatta yerinde gümrükleme izni
kapsamında kullanılacak güvenli alanın 67 nci maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli
park alanının 67 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvu-
runun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü
içerisinde incelenir. İnceleme sonucunda tesiste bulunan güvenli alanın 67 nci maddenin birinci
fıkrasında ve/veya güvenli park alanının 67 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları
taşıdığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde tesisin ihracatta yerinde gümrükleme
kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru
sahibine bildirimde bulunulur. Güvenli alanın 67 nci maddenin birinci fıkrasında ve/veya gü-
venli park alanının 67 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşımadığının tespit
edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(7) Altıncı fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmak iste-
nilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne
bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı
tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün
bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne altıncı fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildi-
rimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı
bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce
altıncı fıkra uyarınca gerekli bildirimler yapılır.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak ihracat gümrük
müdürlükleri

MADDE 60 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak ih-
racat gümrük müdürlükleri, 59 uncu madde uyarınca uygun bulunan tesislerin gümrük müdür-
lüğüne uzaklığı ve işlem hacmi göz önünde bulundurularak, sertifika başvurusunun yapıldığı
bölge müdürlüğü tarafından belirlenir. İzin kapsamına alınacak bir tesis için birden fazla güm-
rük müdürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili kılınamaz. İhra-
catta yerinde gümrükleme kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin 124 üncü madde
uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmış olması durumunda bu tesisler
için 125 inci madde uyarınca belirlenmiş gümrük müdürlükleri ihracatta yerinde gümrükleme
izni kapsamında yapılacak işlemlerde de yetkili kılınır ve bu tesisler için ayrıca başka bir güm-
rük müdürlüğü yetkili kılınmaz.

(2) 59 uncu maddenin ikinci ve beşinci fıkraları uyarınca izin kapsamına tesis eklenmesi
halinde, bu tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri sertifikanın düzenlendiği
bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen bölge müdürlüğü ile gerekli görmesi halinde Ge-
nel Müdürlük, birinci ve ikinci fıkrada belirtilen haller dışında da ihracatta yerinde gümrükleme
izninde yer alan tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye ve
değiştirmeye yetkilidir.

(4) İki ve üçüncü fıkralar uyarınca işlem yapılacak gümrük müdürlüklerinde değişiklik
yapılması durumunda, bu değişiklik izin sahibine bildirilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca ihracatta yerinde
gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri, bu gümrük müdürlükle-
rinin sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı
olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge mü-
dürlüğü tarafından doğrudan; başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde, bağlı bu-
lundukları bölge müdürlüğünün uygun görüşü alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıl-
dığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(6) Genel Müdürlük ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılama-
yacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye yetkilidir.
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İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyayı taşıyacak izinli gönderici harici
taşıyıcılar

MADDE 61 – (1) Aşağıdaki koşulların karşılanması halinde, ihracatta yerinde güm-
rükleme izni sahibi, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında, 58 inci maddenin üçüncü
fıkrasında belirtilen eşyayı izinli gönderici olmayan kişilerle de taşıtabilir;

a) İzin kapsamında taşıma yapacak taşıyıcıdan en az bir yıldır taşıma hizmeti alıyor ol-
ması,

b) İhracatta yerinde gümrükleme izin sahibinin izin kapsamında taşıma işlerini yürüte-
cek taşıyıcı firmanın taşımaya ilişkin uygun güvenlik tedbirleri alıyor olduğunu kontrol ediyor
olması,

c) İzin kapsamında taşıma yapacak taşıyıcının 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve
(b) bendinde belirtilen koşulu sağlıyor olması.

(2) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin 58 inci maddenin üçüncü fıkrasında
belirtilen eşyasının birinci fıkrada sayılan kişiler aracılığıyla taşıtılmak istenilmesi halinde, bu
kişiler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/C’de yer alan
onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formunda belirtilir ve bu kişilerle olan sözleşmenin
bir örneği de ibraz edilir. Bu kişilerin birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıkları
başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci maddede belirtilen ön inceleme kap-
samında tespit edilir.

(3) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından ihracatta yerinde gümrükleme
izninde belirtilmiş taşıyıcıların dışında başka bir taşıyıcı/aracı taşıyıcı vasıtasıyla ihracatta ye-
rinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin bi-
rinci fıkrası uyarınca bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek başvuruda bu-
lunulur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınması iste-
nilen taşıyıcıların birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıkları başvurunun yapıldığı
bölge müdürlüğü tarafından 12 nci maddede belirtilen ön inceleme kapsamında tespit edilir.

(5) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında artık taşıma yaptırılmayacak veya
birinci fıkrada sayılan koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan taşıyıcıların 18 inci maddenin
birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(6) Beşinci fıkra uyarınca izin kapsamından çıkarılan taşıyıcıların, birinci fıkrada be-
lirtilen koşulları taşımaları şartıyla, bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek
18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde izin kapsamına yeni-
den dâhil edilebilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihracatı yapılamayacak eşya
MADDE 62 – (1) Kanun, genel düzenleyici işlemler ve uluslararası anlaşmalarla ihra-

catı veya transiti yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarınca ön izne ya da kayda
bağlanmış olan eşya ile Bakanlıkça belirlenecek diğer eşyanın ihracatı ihracatta yerinde güm-
rükleme izni kapsamında yapılamaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın izin kapsamında ihracının yapı-
labilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli iznin alınmış olması gerekir.

Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için özel hüküm
MADDE 63 – (1) 62 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihracatta yerinde

gümrükleme izni sahibine ait yüksek kaçakçılık riski içeren eşyanın, ihracatta yerinde güm-
rükleme izni kapsamında ihraç edilmek istenilmesi halinde, bu eşya yalnızca yüksek kaçakçılık
riski içeren eşyayı da kapsayan kapsamlı teminat sertifikasına sahip izinli göndericiler vasıta-
sıyla taşınabilir.

Ayniyet tespitine ilişkin özel hüküm
MADDE 64 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında “3141” ve “3151”

rejim kodu ile işlem görmüş ihracat beyannamesi kapsamı eşyaya gümrük idaresince ayniyet
tespitine yönelik tedbirler uygulanmaz.
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İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyaya ilişkin kontrol türü bildirim
süresi

MADDE 65 – (1) İhracat eşyasının güvenli alana veya güvenli park alanına alındığının
gümrük idaresine bildirilmesini müteakip 71 inci madde uyarınca beyanın hangi kontrol türüne
tabi tutulacağına ilişkin bildirimin yapılacağı azami süre sertifikayı düzenleyen bölge müdür-
lüğünce belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre iki saati geçemez.
(3) Birinci fıkraya göre belirlenen sürede değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik

izinde belirtilerek izin sahibine bildirilir.
(4) Birinci fıkrada belirtilen süre, eşyanın muayene edilecek olması halinde eşyanın

muayene için bekletileceği süreyi kapsamaz.
(5) Eşyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağına ilişkin bildirimin ne şekilde yapıla-

cağı Bakanlıkça belirlenir.
(6) Genel Müdürlük kontrol türü bildirim süresini belirlemeye ve değiştirmeye yetki-

lidir.
İhracatta yerinde gümrükleme izin formunun kapsamı
MADDE 66 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni aşağıda yer alan bilgileri içerecek

şekilde Ek-11/B’de yer alan formda belirtilir;
a) İzin çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler,
b) 65 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenen kontrol türü bildirim süresi,
c) İzin kapsamı tesisler,
ç) İzin kapsamı ihracat beyannamesinin tescil edileceği gümrük müdürlükleri,
d) 61 inci madde uyarınca izin kapsamında taşıma yaptırılması uygun görülen izinli

gönderici olmayan taşıyıcılar.
(2) Birinci fıkrada belirtilen form, bir nüshası düzenleyen bölge müdürlüğünce saklan-

mak, diğer nüshası ise ihracatta yerinde gümrükleme izni tanınan kişiye verilmek üzere iki
nüsha halinde düzenlenir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesislerdeki güvenli alanlar ve güvenli
park alanları

MADDE 67 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesislerde, ihracat be-
yannamesinin tescilinden sonra, 71 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimden önce
ve eşyanın bu alandan çıkışına izin verilinceye kadar bekletileceği uygun bir muayene ve sev-
kiyat alanından oluşan kesintisiz güç kaynağına bağlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti
yapmaya imkân verecek çözünürlükte kamera sistemi ile alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak
üzere yirmi dört saat kesintisiz olarak izlenen, giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve yeterli ay-
dınlatma düzenine sahip açık veya kapalı güvenli bir alan bulunması gerekir.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın bek-
letileceği birinci fıkrada belirtilen özelliklere sahip bir güvenli park alanının bulunması gerekir.
Eşya bu alana beyannamenin tescilinden sonra ve 71 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen
bildirimden önce herhangi bir zamanda konulur ve bu alanda eşya çıkışına izin verilinceye ka-
dar bekletilir.

a) 71 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca ihraç edilecek eşyanın taşıma aracında
yüklü olarak bekletilecek olması,

b) İhraç edilecek eşyanın, ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından, kapalı bir alanda
muhafazasının mümkün olmaması,

(3) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin aynı zamanda ithalatta yerinde güm-
rükleme iznine sahip olması ve işlem yapılacak tesisin her iki izin kapsamı işlem yapılmak
üzere yetkilendirilmiş olması halinde, ikinci fıkrada belirtilen güvenli park alanı ile 130 uncu
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanı, ithalat ile ihracat eşyasının birbirine
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karışmaması için gereken bütün önlemlerin alınmış olması kaydıyla aynı yer olarak belirlene-
bilir. Bu durumda, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı işlemlerde 68 inci ve 69 uncu
madde hükümlerine, ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı işlemlerde ise 131 inci ve 132 nci
madde hükümlerine uyulur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen ihracata ilişkin güvenli alanın tesisteki kapalı bir alanın bir
bölümü olarak belirlenmiş olması halinde, ihracata ilişkin bu alan aynı zamanda ithalatta ye-
rinde gümrükleme işlemleri kapsamında kullanılamaz, ancak 130 uncu maddenin birinci fık-
rasında belirtilen güvenli depolama alanı ile birinci fıkrada belirtilen güvenli alanın birbirinden
fiziki olarak ayrılmış olması ve iki alan arasında eşya geçişine karşı gerekli tüm önlemlerin
alınmış olması koşuluyla bu iki alan aynı kapalı alan içerisinde yer alabilir.

(5) Güvenli alanlar ile güvenli park alanlarına eşya ve/veya taşıma aracının alınmasında
68 inci, bu alanlardan eşya ve/veya taşıma aracının çıkartılmasında ise 69 uncu madde hüküm-
lerine uyulur.

(6) Güvenli alan ve güvenli park alanlarına ilişkin 68 inci maddedeki giriş ile 69 uncu
maddedeki çıkış kayıtlarına müteselsil sıra numarası verilir. Giriş ve çıkış numaraları birbirleri
ile ilişkilendirilir.

(7) Güvenli alan veya güvenli park alanına alınan ve ihracat beyannamesine konu olan
eşya ve/veya duruma göre taşıma aracı bu alanlara alınırken, bu alanlardan çıkartılırken ve bu
alanlarda bulundukları sürece devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

(8) 59 uncu madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmış olan
bir tesisin içerisinde bulunan güvenli alan ya da park alanının yerinin değiştirilmek veya bu
tesis içerisine yeni bir güvenli alan ya da park alanı eklenmek istenilmesi halinde, sertifikayı
düzenleyen bölge müdürlüğüne 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.
Bu kapsamda yeri değiştirilecek veya eklenecek güvenli alanın birinci fıkrada, güvenli park
alanının ise ikinci fıkrada belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığı Bölge
Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. Bu
tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı ol-
ması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten
itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı
bulunduğu bölge müdürlüğüne bu fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bu-
lunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge
müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce başvuru
sahibine bildirimde bulunulur.

(9) Aynı gruba bağlı olan ve aynı tesis içerisinde yerleşik olan birden fazla grup ima-
latçısı, her birinin ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip olması koşuluyla, o tesis içere-
sinde bulunan güvenli alan veya güvenli park alanlarını ortak bir şekilde kullanabilirler.

Güvenli alanlar ve güvenli park alanlarına ilişkin giriş işlemleri
MADDE 68 – (1) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 67 nci maddenin birinci fıkra-

sında belirtilen güvenli alandan ihraç edilecekse, eşya bu alana alınmadan önce ilişkili olduğu
ihracat beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir. Gerekli
kontroller yapılarak bu alana girişi yapılan eşyaya ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bil-
gileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın güvenli alana giriş tarihi ve saati,
b) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,
c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,
ç) Varsa eşyanın seri numaraları,
d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,
e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan

ayırt edici numaraları,
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f) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri
numarası ve benzerleri).

(2) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 67 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen gü-
venli park alanından ihraç edilecekse, eşya alanda bekletilecek araca yüklenmeden önce ilişkili
olduğu ihracat beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir. Araca
yüklenecek eşyaya ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Varsa eşyanın sipariş numaraları,
b) Varsa eşyanın seri numaraları,
c) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,
ç) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan

ayırt edici numaraları,
d) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı,
e) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri

numarası ve benzerleri).
(3) Eşya ikinci fıkradaki işlemleri müteakip taşıma aracına yüklendikten sonra güvenli

park alanına sevk edilen taşıma aracı kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alana girişi
yapılan taşıma aracına ilişkin kayıtlar taşınan eşyaya ilişkin ikinci fıkrada belirtilen kayıtlarla
ilişkilendirilerek asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının güvenli park alanına giriş tarihi ve saati,
b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,
c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,
ç) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı.
(4) 67 nci maddenin üçüncü fıkrası hükmünün uygulanmadığı durumlarda, güvenli alan

ve güvenli park alanlarına sadece ihracat beyannamesine konu eşya konulabilir.
Güvenli alanlar ve güvenli park alanlarına ilişkin çıkış işlemleri
MADDE 69 – (1) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 67 nci maddenin birinci fıkra-

sında belirtilen güvenli alandan ihraç edilecekse, güvenli alana alınan eşyanın bu alandan çı-
kışında eşya bu alandan çıkarılmadan önce 68 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kayıt
bilgileriyle karşılaştırılarak kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alandan çıkışı yapılan
eşyaya ve eşyayı taşıyacak taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içe-
recek şekilde tutulur;

a) Eşyanın güvenli alandan çıkış tarihi ve saati,
b) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,
c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,
ç) Varsa eşyanın seri numaraları,
d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,
e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan

ayırt edici numaraları,
f) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri

numarası ve benzerleri),
g) Eşyanın yükleneceği taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,
ğ) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,
h) 71 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına takılacak

özel tipte mührün numarası.
(2) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 67 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen gü-

venli park alanından ihraç edilecekse, güvenli park alanına alınan taşıma aracının bu alandan
çıkışında taşıma aracı bu alandan çıkarılmadan önce 68 inci maddenin üçüncü fıkrasında be-
lirtilen kayıt bilgileriyle karşılaştırılarak kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alandan
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çıkışı yapılan taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde
tutulur;

a) Taşıma aracının güvenli park alanından çıkış tarihi ve saati,
b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,
c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,
ç) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı,
d) 71 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına takılacak

özel tipte mührün numarası.
(3) 91 inci maddesi uyarınca taşıma aracının bir başka tesisten kısmen yüklü olarak

gelmiş olması halinde, güvenli alanın bulunduğu tesislerde veya güvenli park alanında kırılan
araç mührünün numarası duruma göre birinci veya ikinci fıkrada belirtilen çıkış kayıtlarına
kaydedilir.

(4) İhracından vazgeçilen eşyanın, bulunduğu güvenli alan veya güvenli park alanından
çıkışı, bu eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi iptal edilmeden yapılamaz.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören ihracat beyanname-
sinin tescili

MADDE 70 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören ihracat
beyannamesi, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi veya temsilcisi tarafından, eşyanın bu-
lunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilir.

(2) Eşyanın hangi tesislerden çıkışının yapılacağı beyannamenin 30 no.lu kutusuna ya-
zılır.

(3) İhracat beyannamesinin tescilinden sonra ve 71 inci maddenin birinci fıkrasında be-
lirtilen şekilde eşyanın güvenli alana veya güvenli park alanına alındığının ihracat beyanna-
mesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilmesinden önce, eşyanın
67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana veya 67 nci maddenin ikinci fıkra-
sında belirtilen güvenli park alanına konulması ve 68 inci maddede belirtilen hususlara uyul-
ması zorunludur.

(4) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin izinli gönderici yetkisi sahibinin tesis-
lerinde yapılacak olması halinde, bu madde hükümleri yerine 89 uncu madde hükümlerine göre
işlem tesis edilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamındaki eşyaya ilişkin muayene işlemleri
MADDE 71 – (1) İhracat eşyasının 70 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği şe-

kilde güvenli alana veya güvenli park alanına alınmasını müteakip bu durum ihracatta yerinde
gümrükleme izni sahibi tarafından gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilir ve eşya-
nın ihracı için gerekli olan bütün belgeler hazır bulundurulur.

(2) Eşya, 65 inci madde uyarınca izinde yazılan süre kadar 67 nci maddenin birinci fık-
rasında belirtilen güvenli alanda veya 67 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park
alanında bekletilir. Belirlenen sürenin bitimine kadar gümrük idaresince izin sahibine eşyanın
muayene edilmeyeceğinin bildirilmesi halinde eşyanın araca yüklenmesini müteakiben, 58 inci
madde hükümleri uyarınca duruma göre araç, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi ya da
izinli gönderici tarafından mühürlenir ve eşyaya ilişkin transit beyanının verilmesinden sonra
eşyanın tesislerden çıkışı yapılır. Bu fıkrada belirtilen bekleme süresi birinci fıkrada belirtilen
bildirimi müteakip işlemeye başlar.

(3) 65 inci madde uyarınca izinde yazılan sürenin bitiminde eşyanın muayenesinin ya-
pılacağının bildirilmesi halinde, eşya güvenli alanda muayene ile görevli memur gelinceye ka-
dar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir
durum olmadığının tespit edilmesi halinde, 58 inci maddede yer alan yükleme ve mühürleme
esasları çerçevesinde işlem yapılır.
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(4) İkinci ve üçüncü fıkralardaki işlemlerin yerine getirilmesinde, eşyanın transit rejimi
kapsamında taşınacağı araçta bekletilmek istenilmesi halinde, ihracatta yerinde gümrükleme
izni sahibi tarafından, eşyanın yüklü olduğu taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,
eğer taşıma aracı konteyner ise konteyner numarası kayda alınarak eşya ve taşıma aracı eşyanın
muayene edilmeyeceğinin bildirilmesine kadar, eşyanın muayene edileceği bildirildiyse de
muayene ile görevli memur gelinceye kadar, 67 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen gü-
venli park alanında, araca ve eşyaya müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edil-
diği durumlarda beyana aykırı bir durum olmadığının tespit edilmesi halinde, 58 inci maddede
yer alan yükleme ve mühürleme esasları çerçevesinde işlem yapılır.

(5) Eşyanın muayenesinin öngörülmüş olduğu durumda, muayene ile görevli memurun
gerekli görmesi halinde eşya taşıma aracından indirilerek muayene edilir, aksi takdirde eşya
araçta yüklü olarak muayene edilir.

(6) Üçüncü ile beşinci fıkralar uyarınca yapılacak muayene işlemi, 65 inci madde uya-
rınca izinde yazılan sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde firmanın tesislerine gidilerek
başlatılır, ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğun-
luğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin
eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili
gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir. İh-
racatta yerinde gümrükleme izni sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecik-
melerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz.

(7) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait ihracat eşyasına ilişkin transit beyanı,
eşyanın ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinden ihraç edilecek olması halinde,
70 inci maddede belirtilen ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne yapılır.
Mühür numarası eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bildirilir.

(8) Aşağıdaki şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürleme işlemi yapıl-
maksızın eşyanın izin kapsamı tesislerden çıkışı gerçekleştirilebilir;

a) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre gerekli şartların
mevcut olması,

b) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına ilişkin koşulların yerine
getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin alınmış olması,

c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en az asgari düzeydeki
gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.
(9) Eşyanın ihracata hazır olduğuna ilişkin birinci fıkrada belirtilen bildirimin mesai

saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,
a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim

günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,
b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri

dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce
gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlü-
ğüne talepte bulunulur. Bu talep birinci fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık
hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde
global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(10) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin izinli gönderici yetkisi sahibinin tesis-
lerinde yapılacak olması halinde bu madde hükümleri yerine 90 ıncı madde hükümlerine göre
işlem tesis edilir.
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İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında özel tipte mühür kullanımı
MADDE 72 – (1) İhracat eşyasını taşıyan aracın ihracatta yerinde gümrükleme izni sa-

hibi tarafından mühürlenecek olması durumunda, ücreti karşılığında gümrük idaresinden temin
edilecek, Ek-12’de belirtilen özelliklere uygun özel tipte mühür kullanılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen mühür üzerinde, seri numarası ve ihracatta yerinde güm-
rükleme iznine ilişkin ayırt edici işaretlerin bulunması zorunludur.

(3) Transit beyanına, kullanılan mührün numarasının ve adedinin kaydedilmesi zorun-
ludur.

(4) Taşıyıcının izinli gönderici yetkisine sahip olması durumunda, bu madde hükümleri
yerine 92 nci madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin yükümlülükleri
MADDE 73 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni verilmiş sertifika sahiplerince,

bu Yönetmelikten kaynaklı diğer yükümlülüklerinin yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin yerine
getirilmesi gerekir.

a) 71 inci maddenin üçüncü ve beşinci fıkrası kapsamında yapılacak kontrollerde mua-
yene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak.

b) İhracat beyannamesi eki tüm belgeleri muayene ile görevli memur tarafından iste-
nildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak.

c) 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana ve 67 nci maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen güvenli park alanına ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en
az bir yıl, bu alanlara ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süre ile
saklamak.

ç) Gümrük idaresine 67 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen alanlara
ilişkin kamera kayıtları ile diğer kayıtların istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıt-
ların görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak.

d) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak özel mührün korunma-
sını sağlamaya yönelik gerekli bütün tedbirleri almak.

İhracatta yerinde gümrükleme izninin askıya alınması
MADDE 74 – (1) Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde

ilk seferde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzen-
lendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) 58 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkrası, 61 inci maddenin birinci
ve beşinci fıkrası, 62 nci madde, 63 üncü madde, 67 nci maddenin dördüncü fıkrası, 68 inci
maddenin dördüncü fıkrası, 69 uncu maddenin dördüncü fıkrası, 71 inci maddenin bir ilâ dör-
düncü fıkrası, 72 nci maddenin birinci fıkrası ve 73 üncü maddede belirtilen hükümlerden her-
hangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

b) 58 inci maddenin dördüncü ve yedinci fıkrası, 67 nci maddenin üçüncü, altıncı ve
yedinci fıkrası, 68 inci maddenin bir ilâ üçüncü fıkrası, 69 uncu maddenin bir ilâ üçüncü fıkrası,
70 inci maddenin üçüncü fıkrası ve 72 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümlerinden herhangi
birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

c) 58 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca izin kapsamında taşınan eşyanın kap, ağır-
lık ve/veya adet olarak ihracat beyannamesi kapsamında beyan edilenden farklı olduğunun an-
laşılması,

ç) 61 inci maddenin birinci fıkrasının uygulandığı durumlarda, yetki kapsamında taşınan
eşyaya ilişkin transit beyanında, taşınan eşya ile taşındığı beyan edilen eşyanın dörtlü tarife
pozisyonu bazında farklılık olduğunun anlaşılması,

d) 67 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca tesis içerisinde gerekli özelliklere
sahip güvenli alan veya güvenli park alanının bulunmaması ya da aynı maddenin sekizinci fık-
rası uyarınca izin alınmadan yeni bir alan eklenmesi ya da bu alanların yerlerinin değiştirilmesi,
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e) 67 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca mevcut güvenli alanın veya gü-
venli park alanının özelliklerinden birini kaybetmesi,

f) 71 inci maddenin sekizinci fıkrası uyarınca gerekli koşullar yerine getirilmemiş ol-
masına rağmen mühürleme işlemi yapılmaksızın izin kapsamı eşyanın tesislerden çıkarılması,

g) 71 inci maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca gümrük müdürlüğüne talepte bulunul-
maksızın ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında mesai saatleri dışında işlem yapılması,

ğ) 72 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca ihracat eşyasını taşıyan aracın ihracatta ye-
rinde gümrükleme izni sahibi tarafından mühürlenmesinde özel tipte mührün kullanılmaması,

h) İzin kapsamında ihracı gerçekleştirilen eşyanın beyana aykırı olduğunun veya beyan
harici eşyanın ihraç edilmeye çalışıldığının tespit edilmesi,

ı) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin
114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak
aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca saklanması gereken belgelerden bir veya daha fazlasının
mevcut olmadığının tespit edilmesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde ser-
tifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (c), (ç), (e), (g), (h) veya (ı) bentlerinde belirtilen ih-
lallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler
yazılı olarak tekrar uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Ka-
nunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge mü-
dürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan
kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin üç ay süreyle askıya alınmasını teminen
diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin bi-
rinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bu-
lunulur.

a) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde ser-
tifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (a), (d), (f) veya (ğ) bentlerinde belirtilen ihlallerden her-
hangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde ser-
tifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (c), (ç), (e), (g), (h) veya (ı) bentlerinde belirtilen ih-
lallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan
kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen di-
ğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci
fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan
sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fık-
ranın (a), (d), (f) veya (ğ) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleşti-
rildiğinin anlaşılması,

b) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan
sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fık-
ranın (b), (c), (ç), (e), (g), (h) veya (ı) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar
gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan
kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen di-
ğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci
fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan
sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fık-
ranın (a), (d), (f) veya (ğ) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleşti-
rildiğinin anlaşılması,
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b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alı-
nan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci
fıkranın (b), (c), (ç), (e), (g), (h) veya (ı) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar
gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sa-
hibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlallerden her-
hangi birinin tekrar gerçekleştirilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci
fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin içinde bulunulan takvim yılının sonunda asgari beş milyon
FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapamadığının veya izin kapsamı eşyanın depolanması,
boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve
donanıma artık sahip olmadığının anlaşılması halinde, ihracatta yerinde gümrükleme izni bu
koşulların tümü yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

(8) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan
fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.

(9) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlallerin birden
fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya ilgili uyarı veya askıya alma iş-
lemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlallerin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edil-
mesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak
kaydıyla ihlale konu beyannamelerin her biri için ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci
fıkrası tatbik edilir.

(10) Yedinci fıkrada belirtilen koşulun yeniden sağlanması ve ihracatta yerinde güm-
rükleme izninin yeniden istenilmesi halinde, 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvu-
ruda bulunulması gerekir. Bu koşulun yeniden sağlandığının tespiti halinde, üçüncü, dördüncü
ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(11) 141 inci madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan kişinin
ihracatta yerinde gümrükleme izni de askıya alma süresince askıya alınır.

(12) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde
uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının dü-
zenlenme tarihi esas alınır.

(13) Birinci fıkranın (c) ve (h) bentlerinde belirtilen beyana aykırılığın gümrük idare-
since tespitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine bildirilmesi halinde, bu aykı-
rılığa ilişkin olarak bu maddede belirtilen askıya alma hükümleri uygulanmaz, ancak, diğer
mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her bir aykırılık için Kanununun 241 inci maddesi-
nin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(14) Birinci fıkranın (c) ve (h) bentlerinde belirtilen beyana aykırılığa esas olan unsurları
belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(15) Bu maddenin uygulanmasında, ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirilip gerçek-
leştirilmediğinin hesaplanmasında her ihlal kendi içinde değerlendirilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izninin geri alınması
MADDE 75 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında ihracatta yerinde güm-

rükleme izninden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda ihracatta yerinde gümrükleme izni
geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan ihracatta yerinde gümrükleme izninin sertifika
kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda
bulunulması gerekir.
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BEŞİNCİ KISIM
İzinli Gönderici Yetkisi

İzinli gönderici yetkisi
MADDE 76 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aşağıda yer alan

ek koşulları sağlamaları halinde eşyayı hareket gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit iş-
lemlerini kendi tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı
yetki belgesi sahibi olmak.

b) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası sahibi olmak.
c) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden

geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olmak;
1) En az beş yüz transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamında eşya transit etmiş

olmak,
2) En az beş yüz özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak,
3) Toplam 500 transit beyanı (TIR Karnesi dâhil) ve özet beyan kapsamında işlem yap-

mış olmak.
ç) Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eş-

yadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.
d) Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının

tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.
(2) Birinci fıkranın (c) bendinin uygulanmasında yalnızca Kanunun 84 üncü maddesinin

ikinci fıkrasının (b) ile (c) bentleri kapsamında taşınan eşya için düzenlenmiş olan transit be-
yanları ile Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında taşınan ve ha-
reket veya varış gümrük müdürlüğünün deniz veya hava limanı gümrüğü, kara sınır kapısı veya
RO-RO limanı gümrüğü olan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanları dikkate alınır.

(3) İzinli gönderici yetkisi verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-15/A’da yer aldığı şekilde
bir izinli gönderici yetki numarası verilir.

İzinli gönderici yetkisinin kapsamı
MADDE 77 – (1) İzinli gönderici yetkisi sahibi yalnızca “1000”, “3141”, “3151” rejim

kodları ve eşyanın vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri
gönderilmek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile işlem gören ihracat beyannamesi kap-
samı eşyanın transit işlemlerini bu izin kapsamında yapabilir. Bu izin kapsamında ihracı yapı-
lacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın
ihracında rejim kodu sınırlaması yapılmaz.

(2) İzinli gönderici yetkisinin uygulanmasında, izinli gönderici yetkisi sahibi, yetkilen-
dirilmiş yükümlüler ile A sınıfı ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi almış kişilerin “1000”
ile “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören ihracat eşyasını taşıyabilir. Bu durumda ihracat
eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri;

a) Eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahipse tercihe bağlı olarak ya izin
kapsamındaki tesislerinde ya da eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek
olan izinli gönderici yetkisi sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

b) Eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip değilse eşyanın transit rejimi
çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin izin kapsamın-
daki tesislerinde gerçekleştirilir.

Her durumda ise araç izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenir.
(3) İkinci fıkrada belirtilen eşya parsiyel taşımacılık dâhilinde, 91 inci maddenin uy-

gulandığı durumlarda veya ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip kişinin tek araçla taşı-
nacak eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesi dışında birden fazla varış yerine gönderilecek olması
nedeniyle birden fazla transit beyanı kapsamında taşınacak olması halinde eşyayı taşıyacak
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olan izinli göndericinin tesislerinden veya ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesis-
lerinden, diğer hallerde ise yalnızca eşyayı taşıyacak olan izinli gönderici yetkisi sahibinin tesis-
lerinden taşınabilir.

(4) İzinli gönderici yetkisinin uygulanmasında, izinli gönderici yetkisi sahibi, ikinci
fıkrada sayılanlar dışındaki bir kişinin sadece aşağıda belirtilen eşyasını taşıyabilir;

a) “1000” rejim kodu ile işlem gören eşyayı,
b) Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri gönderil-

mek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile işlem gören eşyayı,
c) “1000” rejim kodu ile ihracı yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek

olan kap, ambalaj, palet ve benzeri ihracat eşyasını.
Bu durumda eşya araca izinli gönderici yetkisi sahibi gözetiminde yüklenir ve araç

izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenir. İhracat eşyasının araca yüklenmesi ve ara-
cın mühürlenmesi işlemleri yalnızca izinli gönderici yetkisi sahibinin izin kapsamındaki tesis-
lerinde gerçekleştirilir.

(5) İzinli gönderici yetkisi kapsamında eşya taşınmasında kapsamlı teminat sertifikası
veya teminattan vazgeçme sertifikasında uygulanan tahditler saklıdır.

(6) Bu yetki kapsamında işlem gören ihracat beyannamesi kapsamı eşya sadece transit
beyannamesi veya TIR Karnesi kapsamında taşınabilir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamı tesisler
MADDE 78 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya

18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici yet-
kisi için tespit formunda belirtilir. Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç)
bentlerinde belirtilen koşulları taşıması zorunludur. Bu koşulların sağlanıp sağlanmadığının
tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(2) İzinli gönderici yetkisi sahibi tarafından birinci fıkra uyarınca belirtilmiş tesislerin
dışında başka bir tesiste yetki kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin
ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İkinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınması istenilen tesislerin
8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması gerekir.
Bu koşulların taşınıp taşınmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme iş-
lemleri uygulanarak yapılır.

(4) İzinli gönderici yetkisi kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin bi-
rinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesis-
lerin 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zo-
runludur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci
fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin ikinci
fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde yetki kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(6) İzinli gönderici yetkisine hak kazanmış kişinin taşımacılık işlemleri için bu yetki
kapsamında kendi tesislerini kullanmak istememesi halinde, bu kişi izinli gönderici yetkisini
yalnızca aralarında sözleşme bulunan ve 57 nci madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme
izni tanınmış olan kişinin 59 uncu madde uyarınca belirlenmiş olan tesislerinde yalnızca bu
izin sahibi kişinin eşyasının taşınmasında kullanabilir. İzinli gönderici yetkisi sahibinin aynı
zamanda izinli alıcı yetkisine de sahip olması koşuluyla 91 inci maddenin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamında yapılacak taşımacılıkta aralarında sözleşme bulunan ihracatta yerinde güm-
rükleme izni sahibinin izin kapsamındaki tesisleri arasında parsiyel taşıma yapılabilir.

(7) İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilen tesisin daha önce 99 uncu
madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında yetkilendirilmiş olması halinde, bu tesislerin
8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadığı
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tekrar incelenmez. Bu durumda yalnızca izinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak gü-
venli alanının 86 ncı maddenin birinci fıkrasında, varsa güvenli park alanının 86 ncı maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlü-
ğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. İnceleme so-
nucunda tesiste bulunan güvenli alanın 86 ncı maddenin birinci fıkrasında, varsa güvenli park
alanının 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşıdığının tespit edilmesi halinde,
beş iş günü içerisinde tesisin izinli gönderici yetkisi kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin
işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. Güvenli
alanın 86 ncı maddenin birinci fıkrasında, varsa güvenli park alanının 86 ncı maddenin ikinci
fıkrasında yer alan koşulları taşımadığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde baş-
vuru sahibine bildirimde bulunulur.

(8) Yedinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınmak istenilen tesisin
bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması
halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren
beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu
bölge müdürlüğüne yedinci fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur.
İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdür-
lüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce yedinci fıkra
uyarınca gerekli bildirimler yapılır.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılacak hareket gümrük idareleri
MADDE 79 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılacak hareket gümrük

müdürlükleri, 78 inci madde uyarınca uygun bulunan tesislerin hareket gümrük müdürlüğüne
uzaklığı ve işlem hacmi göz önünde bulundurularak, sertifika başvurusunun yapıldığı bölge
müdürlüğü tarafından belirlenir. İzin kapsamına alınacak bir tesis için birden fazla gümrük mü-
dürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili kılınamaz. İzinli gönderici
yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yet-
kisi kapsamına alınmış olması durumunda bu tesisler için 100 üncü madde uyarınca belirlenmiş
gümrük müdürlükleri izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılacak işlemlerde de yetkili kılınır
ve bu tesisler için ayrıca başka bir gümrük müdürlüğü yetkili kılınmaz.

(2) 78 inci maddenin ikinci ve beşinci fıkraları uyarınca izin kapsamına tesis eklenmesi
halinde, bu tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri 78 inci maddenin yedinci
fıkrasında belirtilen durum hariç sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü tarafından belir-
lenir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen bölge müdürlüğü ile gerekli görmesi halinde Ge-
nel Müdürlük birinci ve ikinci fıkrada belirtilen haller dışında da izinli gönderici yetkisi dâhi-
linde yer alan tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye ve de-
ğiştirmeye yetkilidir.

(4) İki ve üçüncü fıkralar uyarınca işlem yapılacak gümrük müdürlüklerinde değişiklik
yapılması durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek izin sahibine bildirilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca izinli gönderici yet-
kisi kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri, bu gümrük müdürlüklerinin sertifika
başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları duru-
munda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafın-
dan doğrudan; başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge
müdürlüğünün oluru alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı dü-
zenleyen bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(6) Genel Müdürlük izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılamayacak gümrük
müdürlüklerini belirlemeye yetkilidir.

21 Mayıs 2014 – Sayı : 29006                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılabilecek araçlar ve diğer taşıyıcılar
MADDE 80 – (1) İzinli gönderici yetkisine sahip olan kişi izin kapsamı eşyayı aşağıda

belirtilen araçlarla taşıyabilir;
a) Kendi mülkiyetinde olan araçlarla,
b) Kiralama yoluyla idaresi altında bulunan araçlarla,
c) Aşağıdaki koşulların tamamının karşılanması ve izinli göndericinin transit beyanını

kendi adına vermesi ve verdiği beyandan gümrük idaresine karşı sorumlu olması kaydıyla
başka kişilerden taşıma hizmeti almak yoluyla kiralanan araçlarla;

1) Yetki kapsamında taşıma yaptıracağı taşıyıcıdan en az bir yıldır taşıma hizmeti alıyor
olması,

2) İzinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamında taşıma işlerini yürütecek taşıyıcı
firmanın taşımaya ilişkin uygun güvenlik tedbirleri alıyor olduğunu kontrol ediyor olması,

3) Yetki kapsamında taşıma yapacak taşıyıcının 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (ç), (e), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen koşulları sağlıyor olması.

(2) İzinli gönderici yetkisi sahibince yetki kapsamı eşyanın birinci fıkrada sayılan kişiler
aracılığıyla taşıtılmak istenilmesi halinde, bu kişiler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında
yapılacak başvuru sırasında Ek-1/C’de yer alan izinli gönderici yetkisi için başvuru formunda
belirtilir ve bu kişiler için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler
ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilir. Bu kişilerin birinci fıkrada sayılan
koşulları sağlayıp sağlamadıkları başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci
maddede belirtilen ön inceleme kapsamında tespit edilir.

(3) İzinli gönderici yetkisi sahibi tarafından izinli gönderici yetkisi izninde belirtilmiş
taşıyıcıların dışında başka bir taşıyıcı/aracı taşıyıcı vasıtasıyla izinli gönderici yetkisi kapsa-
mında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca bu kişiler
için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan
sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek başvuruda bulunulur.

(4) İkinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınması istenilen taşıyıcı-
ların birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıkları başvurunun yapıldığı bölge mü-
dürlüğü tarafından 12 nci maddede belirtilen ön inceleme kapsamında tespit edilir.

(5) İzinli gönderici yetkisi kapsamında artık taşıma yaptırılmayacak veya birinci fıkrada
sayılan koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan taşıyıcıların 18 inci maddenin ikinci fıkrası
uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(6) Beşinci fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan taşıyıcıların birinci fıkrada be-
lirtilen koşulları taşımaları şartıyla, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen
belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek 18 inci maddenin ikinci
fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında transit taşımacılığı yapılamayacak eşya
MADDE 81 – (1) Kanun, genel düzenleyici işlemler ve uluslararası anlaşmalarla ihra-

catı veya transiti yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarınca ön izne ya da kayda
bağlanmış olan eşya ile Bakanlıkça belirlenecek diğer eşyanın taşıması izinli gönderici yetkisi
kapsamında yapılamaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın yetki kapsamında ihracının ya-
pılabilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli iznin alınmış olması gerekir.

Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için özel hüküm
MADDE 82 – (1) 81 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yüksek kaçakçılık

riski içeren eşya, yalnızca yüksek kaçakçılık riski içeren eşyayı da kapsayan kapsamlı teminat
sertifikasına sahip izinli göndericiler tarafından taşınabilir.

Ayniyet tespitine ilişkin özel hüküm
MADDE 83 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında “3141” ve “3151” rejim kodu

ile işlem görmüş ihracat beyannamesi kapsamı eşyaya gümrük idaresince ayniyet tespitine yö-
nelik tedbirler uygulanmaz.
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İzinli gönderici yetkisi kapsamı eşyaya ilişkin kontrol türü bildirim süresi
MADDE 84 – (1) 89 uncu madde uyarınca ihracat beyannamesi verilen eşyanın güvenli

alana alındığının bildirilmesini müteakip 90 ıncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca beyanın
hangi kontrol türüne tabi tutulacağına ilişkin bildirimin yapılacağı azami süre sertifikayı dü-
zenleyen bölge müdürlüğünce belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre iki saati geçemez.
(3) Birinci fıkraya göre belirlenen sürede değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik

izinde belirtilerek yetki sahibine bildirilir.
(4) Birinci fıkrada belirtilen süre, eşyanın muayene edilecek olması halinde eşyanın

muayenesi için, beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulacak olması halinde ise belge kont-
rolünün tamamlanması için bekletileceği süreyi kapsamaz.

(5) Eşyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağına ilişkin bildirimin ne şekilde yapıla-
cağı Bakanlıkça belirlenir.

(6) Genel Müdürlük kontrol türü bildirim süresini belirlemeye ve değiştirmeye yetki-
lidir.

İzinli gönderici yetkisi formunun kapsamı
MADDE 85 – (1) İzinli gönderici yetkisi için verilmiş izin aşağıda yer alan bilgileri

içerecek şekilde Ek-15/B’de yer alan formda belirtilir.
a) İzin kapsamı transit işlemlerinin gerçekleştirileceği hareket gümrük idareleri.
b) 84 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenen kontrol türü bildirim süresi.
c) İzin çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler.
ç) İzin kapsamı tesisler.
d) 80 inci madde uyarınca yetki kapsamında taşıma yaptırılması uygun görülen izinli

gönderici olmayan taşıyıcılar.
(2) Birinci fıkrada belirtilen form, bir nüshası düzenleyen bölge müdürlüğünce saklan-

mak, diğer nüshası ise izinli gönderici yetkisi verilen kişiye verilmek üzere iki nüsha halinde
düzenlenir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamı tesislerdeki güvenli alanlar ve güvenli park alanları
MADDE 86 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamı tesislerde, ihracat eşyasının beyanın

tescilinden sonra, 90 ıncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimden hemen önce ve eş-
yanın bu alandan çıkışına izin verilinceye kadar bulundurulacağı uygun bir muayene ve sev-
kiyat alanından oluşan, kesintisiz güç kaynağına bağlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti
yapmaya imkân verecek çözünürlükte kamera sistemi ile alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak
üzere yirmi dört saat kesintisiz olarak, izlenen, giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve yeterli
aydınlatma düzenine sahip açık veya kapalı güvenli bir alan bulunması gerekir.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde, izinli gönderici yetkisi kapsamı ihracat eşyasının bek-
letileceği birinci fıkrada belirtilen özelliklere sahip bir güvenli park alanının bulunması gerekir.
Eşya bu alana beyannamenin tescilinden sonra ve 90 ıncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen
bildirimden önce herhangi bir zamanda konulabilir ve bu alanda eşya çıkışına izin verilinceye
kadar bekletilir.

a) 90 ıncı maddenin beşinci fıkrası uyarınca ihraç edilecek eşyanın taşıma aracında
yüklü olarak bekletilecek olması,

b) İhraç edilecek eşyanın, ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından, kapalı bir alanda
muhafazasının mümkün olmaması,

(3) İzinli gönderici yetkisi sahibinin aynı zamanda izinli alıcı yetkisine sahip olması ve
işlem yapılacak tesisin her iki yetki kapsamı işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olunması
halinde, ikinci fıkrada belirtilen güvenli park alanı ile 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında be-
lirtilen güvenli park alanı, ithalat ile ihracat eşyasının birbirine karışmaması için gereken bütün
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önlemlerin alınmış olması kaydıyla aynı yer olarak belirlenebilir. Bu durumda, izinli gönderici
yetkisi kapsamı işlemlerde 87 nci ve 88 inci madde hükümlerine, izinli alıcı yetkisi kapsamı
işlemlerde ise 107 nci ve 108 inci madde hükümlerine uyulur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen ihracat eşyasına ilişkin güvenli alanın tesisteki kapalı bir
alanın bir bölümü olarak belirlenmiş olması halinde, bu alan aynı zamanda ithalat eşyası için
kullanılamaz, ancak 106 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanı ile
birinci fıkrada belirtilen güvenli alanın birbirinden fiziki olarak ayrılmış olması ve iki alan ara-
sında eşya geçişine karşı gerekli tüm önlemler alınmış olması koşuluyla bu iki alan aynı kapalı
alan içerisinde yer alabilir.

(5) Güvenli alanlar ile güvenli park alanlarına eşya ve/veya taşıma aracının alınmasında
87 nci madde, bu alanlardan eşya ve/veya taşıma aracının çıkartılmasında ise 88 inci madde
hükümlerine uyulur.

(6) Güvenli alan ve güvenli park alanlarına ilişkin 87 nci maddedeki giriş ile 88 inci
maddedeki çıkış kayıtlarına müteselsil sıra numarası verilir. Giriş ve çıkış numaraları birbirleri
ile ilişkilendirilir.

(7) Güvenli alan veya güvenli park alanına alınan ve ihracat beyannamesine konu olan
eşya ve/veya duruma göre taşıma aracı bu alanlara alınırken, bu alanlardan çıkartılırken ve bu
alanlarda bulundukları sürece devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

(8) 78 inci madde uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınmış olan bir tesisin
içerisinde bulunan güvenli alan ya da park alanının yerinin değiştirilmek veya bu tesis içerisine
yeni bir güvenli alan ya da park alanı eklenmek istenilmesi halinde, sertifikayı düzenleyen
bölge müdürlüğüne 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur. Bu kapsamda
yeri değiştirilecek veya eklenecek güvenli alanın birinci fıkrada, güvenli park alanının ise ikinci
fıkrada belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce baş-
vurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. Bu tesisin bulunduğu
yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, baş-
vurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü
içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge mü-
dürlüğüne bu fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi ya-
pan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş gü-
nü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce başvuru sahibine bildirimde
bulunulur.

Güvenli alanlar ve güvenli park alanlarına ilişkin giriş işlemleri
MADDE 87 – (1) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 86 ncı maddenin birinci fıkra-

sında belirtilen güvenli alandan ihraç edilecekse, eşya bu alana alınmadan önce ilişkili olduğu
ihracat beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir. Gerekli
kontroller yapılarak bu alana girişi yapılan eşyaya ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bil-
gileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın güvenli alana giriş tarihi ve saati,
b) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,
c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,
ç) Varsa eşyanın seri numaraları,
d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,
e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan

ayırt edici numaraları,
f) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri

numarası ve benzerleri).
(2) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen gü-

venli park alanından ihraç edilecekse, eşya alanda bekletilecek araca yüklenmeden önce ilişkili
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olduğu ihracat beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir. Araca
yüklenecek eşyaya ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Varsa eşyanın sipariş numaraları,
b) Varsa eşyanın seri numaraları,
c) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,
ç) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan

ayırt edici numaraları,
d) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı,
e) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri

numarası ve benzerleri).
(3) Eşya ikinci fıkradaki işlemleri müteakip taşıma aracına yüklendikten sonra güvenli

park alanına sevk edilen taşıma aracı kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alana girişi
yapılan taşıma aracına ilişkin kayıtlar taşınan eşyaya ilişkin ikinci fıkrada belirtilen kayıtlarla
ilişkilendirilerek asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının güvenli park alanına giriş tarihi ve saati,
b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,
c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,
ç) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı.
(4) 86 ncı maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmadığı durumlarda, güvenli alan ve

güvenli park alanlarına sadece ihracat beyannamesine konu eşya konulabilir.
Güvenli alanlar ve güvenli park alanlarına ilişkin çıkış işlemleri
MADDE 88 – (1) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 86 ncı maddenin birinci fıkra-

sında belirtilen güvenli alandan ihraç edilecekse, güvenli alana alınan eşya bu alandan çıkarıl-
madan önce 87 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kayıt bilgileriyle karşılaştırılarak
kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alandan çıkışı yapılan eşyaya ve eşyayı taşıyacak
taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın güvenli alandan çıkış tarihi ve saati,
b) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,
c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,
ç) Varsa eşyanın seri numaraları,
d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,
e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan

ayırt edici numaraları,
f) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri

numarası ve benzerleri),
g) Eşyanın yükleneceği taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,
ğ) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,
h) 90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına takı-

lacak özel tipte mührün numarası.
(2) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen gü-

venli park alanından ihraç edilecekse, güvenli park alanına alınan taşıma aracı bu alandan çı-
karılmadan önce 87 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kayıt bilgileriyle karşılaştırılarak
kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alandan çıkışı yapılan taşıma aracına ilişkin ka-
yıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının güvenli park alanından çıkış tarihi ve saati,
b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,
c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,
ç) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı,
d) 90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına takı-

lacak özel tipte mührün numarası.
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(3) 91 inci madde uyarınca taşıma aracının bir başka tesisten kısmen yüklü olarak gel-
miş olması halinde, güvenli alanın bulunduğu tesislerde veya güvenli park alanında kırılan araç
mührünün numarası duruma göre birinci veya ikinci fıkrada belirtilen çıkış kayıtlarına kayde-
dilir.

(4) İhracından vazgeçilen eşyanın, bulunduğu güvenli alan veya güvenli park alanından
çıkışı, bu eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi iptal edilmeden yapılamaz.

İzinli gönderici yetkisi kapsamındaki eşyaya ilişkin beyannamenin tescili
MADDE 89 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem görecek ihracat beyanna-

mesi, ihracatçı veya temsilcisi tarafından, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük
müdürlüğünde elektronik ortamda tescil edilir.

(2) Eşyanın hangi tesisten çıkışının yapılacağı beyannamenin 30 no.lu kutusuna yazılır.
(3) İhracatçı, yetki kapsamında taşınacak eşyayı, birinci fıkrada belirtilen beyannamenin

tescil numarasını da bildirerek izinli göndericiye teslim eder.
(4) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin ihracatta yerinde gümrükleme izni sa-

hibinin tesislerinde yapılacak olması halinde, bu madde hükümleri yerine 70 inci madde hü-
kümlerine göre işlem tesis edilir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında sevk edilecek eşyaya ilişkin işlemler
MADDE 90 – (1) Eşya izinli göndericiye teslim edildikten sonra izinli gönderici eşyayı

ikinci fıkradaki bildirimden önce 86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana
veya beşinci fıkra ya da 91 inci madde uyarınca işlem yapılmak istenilmesi halinde, 86 ncı
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alır ve 87 nci maddede belirtilen hu-
suslara uyar.

(2) Birinci fıkra uyarınca eşyanın güvenli alana veya güvenli park alanına alınmasını
müteakip izinli gönderici, eşyanın güvenli alana veya güvenli park alanına alındığını ihracat
beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilir ve eşyanın
ihracı için gerekli olan bütün belgeler ya da örnekleri hazır bulundurulur.

(3) Birinci fıkra uyarınca güvenli alana alındığı bildirilen eşya, gümrük idaresi tarafın-
dan belirlenen ve 84 üncü madde uyarınca izinde yazılan süre kadar 86 ncı maddenin birinci
fıkrasında belirtilen güvenli alanda bekletilir. Belirlenen sürenin bitimine kadar gümrük idare-
since yetki sahibine eşyanın muayene edilmeyeceğinin veya ihracat beyannamesinin belge
kontrolüne tabi tutulmayacağının bildirilmesi halinde, eşyanın araca yüklenmesini müteakiben
sekizinci fıkra uyarınca işlem yapılır. Bu fıkrada belirtilen bekleme süresi ikinci fıkrada belir-
tilen bildirimi müteakip işlemeye başlar.

(4) 84 üncü madde uyarınca izinde yazılan sürenin bitiminde eşyanın muayenesi ya da
belge kontrolünün yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya duruma göre güvenli alanda mua-
yene ile görevli memur gelinceye kadar ya da yapılan belge kontrolü sonucunda eşyayı güvenli
alandan veya güvenli park alanından çıkartma izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin
bekletilir. Belge kontrolünün öngörülmesi halinde, beyanname eki belgeler ilgili gümrük mü-
dürlüğüne ibraz edilir. Bu fıkrada belirtilen bekleme süresi 89 uncu madde uyarınca ihracat
beyannamesi verilen eşyanın güvenli alana alındığının bildirilmesini müteakip işlemeye başlar.
Eşyanın muayenesi veya belge kontrolü sonucunda muayene veya belge kontrolü ile görevli
memur tarafından beyana herhangi bir aykırılığın bulunmadığının bildirilmesini müteakip se-
kizinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(5) Eşyanın taşıma aracında yüklü halde gelip izinli göndericinin eşyayı yüklü olduğu
taşıma aracıyla sevk yapmayı öngörmesi veya izinli alıcı yetkisi kapsamındaki tesiste yüklenen
eşyanın tesis içerisindeki güvenli park alanında yüklendiği araçta bekletilecek olması halinde,
izinli gönderici, eşyanın yüklü olduğu taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,
eğer taşıma aracı konteyner ise konteyner numarasını kayda alarak ve eşyayı ve taşıma aracını
gerekli kontrollere tabi tutarak eşyayı boşaltmaksızın 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında belir-
tilen güvenli park alanına alır ve gümrük idaresi tarafından eşyanın güvenli park alanından çı-
kışına izin verilmesine kadar müdahale edilmeksizin bekletir.
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(6) Beşinci fıkranın uygulandığı durumda eşyanın muayene edilmeyeceğinin veya ih-
racat beyannamesinin belge kontrolüne tabi tutulmayacağının bildirilmesini, eşyanın muayene
edileceği veya ihracat beyannamesinin belge kontrolüne tabi tutulacağı bildirildiyse de eşyanın
muayenesi veya belge kontrolü sonucunda muayene veya belge kontrolü ile görevli memur ta-
rafından beyana herhangi bir aykırılığın bulunmadığının bildirilmesini müteakip sekizinci fıkra
uyarınca işlem yapılır. Eşyanın muayenesinin öngörülmüş olduğu durumda, muayene ile gö-
revli memurun gerekli görmesi halinde eşya taşıma aracından indirilerek muayene edilir, aksi
takdirde eşya araçta yüklü olarak muayene edilir.

(7) Dördüncü ile altıncı fıkralar uyarınca yapılacak muayene 84 üncü madde uyarınca
izinde yazılan sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak eşyanın bulun-
duğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden
ötürü bu sürenin izinli göndericinin tesislerine gidilerek muayene yapılması için yeterli olma-
ması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzat-
maya yetkilidir. Belge kontrolünün öngörülmesi ve yapılan belge kontrolü sonucunda eşyanın
muayenesine karar verilmesi halinde, bu fıkrada belirtilen muayeneye başlama süresi bu kararın
verilmesini müteakip işlemeye başlar. İzinli gönderici yetkisi sahibinden kaynaklanan sebep-
lerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen süre dikkate alınmaz.

(8) Üçüncü, dördüncü ve duruma göre altıncı fıkradaki işlemlerin bitimini müteakip
izinli gönderici, aracında taşıyacağı eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi veya beyannamelerinin
tescil numaralarını içeren transit beyanını elektronik ortamda gümrük idaresine iletir ve araç
izinli gönderici tarafından mühürlenerek eşyanın tesislerden çıkışı yapılır. Dokuzuncu fıkranın
uygulandığı durumlar haricinde taşıma aracına takılan mührün numarası, transit beyanında be-
lirtilir. Bu fıkranın uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul
ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(9) Aşağıdaki şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürleme işlemi yapıl-
maksızın eşyanın yetki kapsamı tesislerden çıkışı gerçekleştirilebilir;

a) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre gerekli şartların
mevcut olması,

b) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına ilişkin koşulların yerine
getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin alınmış olması,

c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en az asgari düzeydeki
gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.
(10) İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşınacak eşyaya ilişkin transit beyanında, ta-

şınacak eşyanın asgari olarak yer aldığı dörtlü tarife pozisyonu da belirtilir.
(11) Eşyanın ihracata hazır olduğuna ilişkin ikinci fıkrada belirtilen bildirimin mesai

saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,
a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim

günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,
b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri

dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce
gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlü-
ğüne talepte bulunulur. Bu talep ikinci fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık
hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde
global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(12) Bu maddenin uygulanmasında, eşya sahibinin yetkilendirilmiş yükümlü sertifika-
sına sahip olması halinde, eşya muayenesinin öngörüldüğü durumlar haricinde, eşyanın ihracat
işlemleri sırasında ayrıca beyannameye ilişkin belge kontrolü yapılmaz ancak, beyanname eki
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belgeler gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere eşya sahibi tarafından muhafaza
edilir.

(13) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin ihracatta yerinde gümrükleme izni sa-
hibinin tesislerinde yapılacak olması halinde, bu madde hükümleri yerine 71 inci madde hü-
kümlerine göre işlem tesis edilir.

İzinli gönderici tarafından birden fazla tesiste işlem yapılması
MADDE 91 – (1) 96 ncı madde uyarınca izinli alıcı yetkisine de sahip olan izinli gön-

dericiler tarafından, eşya aynı taşıma aracına birden fazla tesisten ayrı ayrı yüklenerek ihraç
edilmek üzere taşınabilir. Bu kapsamda yapılacak parsiyel taşımacılık sadece aşağıda belirtilen
tesisler arasında yapılabilir.

a) Taşıyıcının 78 inci madde uyarınca izinli gönderici ve 99 uncu madde uyarınca izinli
alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olan kendi tesisleri,

b) 59 uncu madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yetkilendi-
rilmiş olan ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin farklı tesisleri,

c) Birden fazla ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin 59 uncu madde uyarınca
ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yetkilendirilmiş olan farklı tesisleri,

ç) (a), (b), (c) fıkralarında belirtilen tesisler.
(2) İhraç edilecek eşyaya ilişkin ihracat beyannamesinin eşyanın bulunduğu tesis için

yetkilendirilmiş olan gümrük idaresinde tescil edilmesi gerekir.
(3) Eşyanın ilk yüklendiği tesiste, tesisin izinli göndericiye ait olması halinde 89 uncu

ve 90 ıncı madde, tesisin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait olması halinde, 70
inci ile 71 inci madde hükümleri uyarınca işlem yapılmasını müteakip, eşyayı taşıyan aracın
birinci fıkrada belirtilen bir başka tesise sevkine izin verilir.

(4) Aracın yetki kapsamındaki ikinci tesise varışında, aracın ikinci tesise vardığı, o tesis
için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresine bildirilir. Bu bildirimi müteakip, o tesisten yükle-
necek eşya için 90 ıncı maddenin üçüncü ve duruma göre dördüncü fıkrası uyarınca yükleme
izni verilmesi halinde, varsa araç mührü 90 ıncı maddenin üçüncü fıkrasının uygulandığı du-
rumlarda izinli alıcı yetkisine de sahip olan izinli gönderici, 90 ıncı maddenin dördüncü fıkra-
sının uygulandığı durumda ise muayene ile görevli memur tarafından kırılarak o tesiste bulunan
eşya araca yüklenir. Birinci tesisten ikinci tesise sevkiyat için başlatılmış olan transit rejimi
ilgili mevzuatı uyarınca sonlandırılarak, aracın bulunduğu tesisten bir başka tesise veya çıkış
gümrük müdürlüğüne sevki için yeni bir transit beyanı açılır. Aracın bulunduğu tesisteki eşyanın
araca yüklenmesine izin verilinceye kadar taşıma aracına, taşıma aracı mühürlüyse mühre ve
taşıma aracında yüklü olan eşyaya müdahale edilmez ve bunlara müdahale edilmesine karşı
gerekli tüm önlemler alınır. 90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen durumlar hari-
cinde taşıma aracının bir tesisten diğer bir tesise veya çıkış gümrük müdürlüğüne sevkinde ta-
şıma aracı 92 nci maddede belirtilen izinli gönderici mührü ile mühürlenir ve taşıma aracına
takılan mührün numarası transit beyanına kaydedilir.

(5) Tek araçla taşınacak eşyanın ikiden fazla tesisten ayrı ayrı yüklenerek ihraç edilmek
istenilmesi halinde, üçüncü ve dördüncü fıkradaki işlemlerin her bir tesiste tekrarlanması ge-
rekir.

(6) Birinci fıkrada belirtilen başka bir tesisten getirilen eşyanın, bu maddede belirtilen
genel hükümlere uyulması koşuluyla, getirildiği tesiste getirildiği araçtan boşaltılarak 80 inci
maddenin birinci fıkrasında belirtilen başka bir araca bu işlemin güvenli park alanı içerisinde
yapılması şartıyla yüklenmesi mümkündür.

(7) Bu madde uyarınca taşınacak eşyanın bir tesisten diğerine taşınmasında her bir sev-
kiyat için ayrı ayrı transit beyanı verilmesi gerekir.

(8) Bu maddenin uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin
usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
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(9) Birinci fıkrada belirtilen başka bir tesisten getirilen eşyanın, bu maddede belirtilen
genel hükümlere uyulması şartıyla ve bu işlemin güvenli park alanında gerçekleştirilmesi ko-
şuluyla, getirildiği tesiste getirildiği araçtan boşaltılarak 101 inci maddenin birinci fıkrasında
belirtilen başka bir araca yüklenmesi mümkündür.

(10) Bu maddede belirtilen bildirimlerin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi
halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim
günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri
dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce
gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar eşyanın getirildiği tesis için yetkilendirilen gümrük mü-
dürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep ilgili bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte ya-
pılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai
uygulamasından yararlanılması gerekir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında özel tipte mühür kullanımı
MADDE 92 – (1) Transit eşyasını taşıyan aracın izinli gönderici yetkisi sahibi tarafın-

dan 90 ıncı veya 91 inci madde uyarınca mühürlenecek olması durumunda gümrük idaresinden
ücreti karşılığında temin edilecek, Ek-12’de belirtilen özelliklere uygun özel tipte mühür kul-
lanılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen mühür üzerinde seri numarası ve izinli gönderici yetkisine
ilişkin ayırt edici işaretlerin bulunması zorunludur.

(3) İzinli gönderici yetkisi sahibi transit beyanına, kullanılan mührün numarasını ve
adedini kaydeder.

İzinli gönderici yetkisi sahibinin yükümlülükleri
MADDE 93 – (1) İzinli gönderici yetkisi verilmiş sertifika sahiplerince bu Yönetme-

likten kaynaklı diğer yükümlülüklerinin yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
gerekir.

a) 90 ıncı maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları kapsamında yapılacak kontrollerde
muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak.

b) İhracat beyannamesi eki tüm belge örneklerini muayene ile görevli memur tarafından
istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak.

c) 86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana ve aynı maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen güvenli park alanına ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en
az bir yıl, bu alanlara ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süre ile
saklamak.

ç) Gümrük idaresine 86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana ve aynı
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına ilişkin kamera kayıtları ile diğer ka-
yıtların istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde
incelenmesine olanak tanımak.

d) İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak özel mührün ve kırılan mühürlerin
korunmasını sağlamaya yönelik bütün gerekli tedbirleri almak.

İzinli gönderici yetkisinin askıya alınması
MADDE 94 – (1) Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde

ilk seferde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzen-
lendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) 77 nci maddenin bir ilâ dördüncü fıkrası, 80 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası,
81 inci madde, 82 nci madde, 86 ncı maddenin dördüncü fıkrası, 87 nci maddenin dördüncü
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fıkrası, 88 inci maddenin dördüncü fıkrası, 90 ıncı maddenin iki ilâ beşinci fıkrası, 92 nci madde
ve 93 üncü maddede belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşıl-
ması,

b) 77 nci maddenin altıncı fıkrası, 86 ncı maddenin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkrası,
87 nci maddenin bir ilâ üçüncü fıkrası, 88 inci maddenin bir ilâ üçüncü fıkrası, 90 ıncı maddenin
sekizinci ve onuncu fıkrası, 91 inci maddenin dokuzuncu fıkrası ve 92 nci maddenin üçüncü
fıkrasında belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

c) 86 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca tesis içerisinde gerekli özelliklere
sahip güvenli alan veya güvenli park alanının bulunmaması ya da aynı maddenin sekizinci fık-
rası uyarınca izin alınmadan yeni bir alan eklenmesi ya da bu alanların yerlerinin değiştirilmesi,

ç) 86 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca mevcut güvenli alanın veya gü-
venli park alanının özelliklerinden birini kaybetmesi,

d) 90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca gerekli koşullar yerine getirilmemiş
olmasına rağmen mühürleme işlemi yapılmaksızın izin kapsamı eşyanın tesislerden çıkarılması,

e) İzinli gönderici yetkisi kapsamında gümrük müdürlüğüne talepte bulunulmaksızın
mesai saatleri dışında işlem yapılması,

f) İzinli gönderici uygulamasından yararlanan kişilerce veya 80 inci maddenin birinci
fıkrasının uygulandığı durumlarda ise yetki kapsamında taşıma yaptırdığı kişilerce bu yetki
kapsamında taşınan eşyanın kap, ağırlık ve/veya adet olarak ihracat beyannamesi kapsamında
beyan edilenden farklı olduğunun anlaşılması,

g) Yetki kapsamında taşınan eşyaya ilişkin transit beyanında beyan edilen eşya ile ta-
şınan eşyanın dörtlü tarife pozisyonu bazında farklı olduğunun anlaşılması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde ser-
tifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden
herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak
tekrar uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci
maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal
bildirimde bulunulur.

(3) Aşağıda sayılan hallerde, izinli gönderici yetkisi sahibi kişilerin izinli gönderici yet-
kilerinin üç ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın dü-
zenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde ser-
tifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (a), (c) veya (d) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi
birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde ser-
tifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden
herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, izinli gönderici yetkisi sahibi kişilerin izinli gönderici yet-
kilerinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın dü-
zenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika sa-
hibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a), (c)
veya (d) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşıl-
ması,

b) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika sa-
hibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (ç),
(e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin
anlaşılması.
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(5) Aşağıda sayılan hallerde, izinli gönderici yetkisi sahibi kişilerin izinli gönderici yet-
kilerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın dü-
zenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika
sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a),
(c) veya (d) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anla-
şılması,

b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika
sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b),
(ç), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin
anlaşılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce,
askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin
tekrar gerçekleştirilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uya-
rınca işlem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin;
a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı

yetki belgesine artık sahip olmadığının,
b) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme iznine artık sahip olmadığının,
c) İçinde bulunulan takvim yılının sonunda, 76 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen

usuller çerçevesinde yapılan hesaplamaya göre aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde
belirtilen tutarlardaki işlemlerden herhangi birini gerçekleştiremediğinin,

ç) Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eş-
yadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma artık sahip olmadığının,

anlaşılması halinde, izinli gönderici yetkisi eksik olan bu koşulların tümü yeniden sağ-
lanıncaya kadar askıya alınır.

(8) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan
fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.

(9) Bir ila altıncı fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlallerin birden
fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya ilgili uyarı veya askıya alma iş-
lemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlallerin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edil-
mesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak
kaydıyla ihlale konu beyannamelerin her biri için ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci
fıkrası tatbik edilir.

(10) Yedinci fıkrada belirtilen koşulların yeniden sağlanması ve izinli gönderici yetki-
sinin yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunul-
ması gerekir. Bu koşulların tümünün yeniden sağlandığının tespiti halinde, üçüncü, dördüncü
ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(11) 119 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya alınan kişinin izinli gönderici
yetkisi de izinli alıcı yetkisinin askıya alma süresince askıya alınır.

(12) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde
uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının dü-
zenlenme tarihi esas alınır.

(13) Birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde belirtilen beyana aykırılığın gümrük idare-
since tespitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine bildirilmesi halinde, bu aykı-
rılığa ilişkin olarak bu maddede belirtilen askıya alma hükümleri uygulanmaz, ancak her bir
aykırılık için diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kanunun 241 inci maddesinin
birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

21 Mayıs 2014 – Sayı : 29006                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85



(14) Birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde belirtilen beyana aykırılığa esas olan unsurları
belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(15) Bu maddenin uygulanmasında, birinci fıkrada sayılan ihlallerden herhangi birinin
80 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin uygulandığı durumlarda izinli gönderici yetkisi
sahibinin taşıma yaptırdığı kişilerce bu yetki kapsamında yapılan taşımacılık esnasında ger-
çekleştirilmesi halinde, bu ihlaller izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından gerçekleştirilmiş
sayılır.

(16) Bu maddenin uygulanmasında, ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirilip gerçek-
leştirilmediğinin hesaplanmasında her ihlal kendi içinde değerlendirilir.

İzinli gönderici yetkisinin geri alınması
MADDE 95 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında izinli gönderici yetki-

sinden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda izinli gönderici yetkisi geri alınır.
(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan izinli gönderici yetkisinin sertifika kapsamında

yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması
gerekir.

ALTINCI KISIM
İzinli Alıcı Yetkisi

İzinli alıcı yetkisi
MADDE 96 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aşağıda yer alan

ek koşulları sağlamaları halinde, eşyayı varış gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlem-
lerini kendi tesislerinde veya ithalatta yerinde gümrükleme izin sahibinin tesislerinde gerçek-
leştirmek üzere izin verilebilir.

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı
yetki belgesi sahibi olmak.

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

1) En az beş yüz transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamında eşya transit etmiş
olmak,

2) En az beş yüz özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak,
3) Toplam 500 transit beyanı (TIR Karnesi dâhil) ve özet beyan kapsamında işlem yap-

mış olmak.
c) 98 inci madde uyarınca gümrük idaresine teminat vermiş olmak,
ç) Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eş-

yadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak,
d) Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının

tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.
(2) Birinci fıkranın (b) bendinin birinci ve üçüncü alt bentlerinin uygulanmasında yal-

nızca Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ile (c) bentleri kapsamında taşınan
eşya için düzenlenmiş olan transit beyanları ile Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının
(d) bendi kapsamında taşınan ve hareket veya varış gümrük müdürlüğünün deniz veya hava
limanı gümrüğü, kara sınır kapısı veya RO-RO limanı gümrüğü olan eşya için düzenlenmiş
olan transit beyanları dikkate alınır.

(3) İzinli alıcı yetkisi verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-16/A’da yer aldığı şekilde bir
izinli alıcı yetki numarası verilir.

İzinli alıcı yetkisinin kapsamı
MADDE 97 – (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında yalnızca yetkilendirilmiş yükümlüler

ile A veya B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin eşyası taşınabilir.
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(2) İzinli alıcı yetkisi kapsamında transit edilecek olan eşyanın gümrükleme işlemleri;
a) Eşya sahibi ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahipse, tercihe bağlı olarak izin

kapsamındaki tesislerinde ya da eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek
olan izinli alıcı yetkisi sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

b) Eşya sahibi ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahip değilse, eşyanın transit rejimi
çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli alıcı yetkisi sahibinin izin kapsamındaki
tesislerinde gerçekleştirilir.

Her iki durumda da, 109 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durum saklı
kalmak kaydıyla, taşıma aracının mührü yalnızca izinli alıcı yetkisi sahibi tarafından kırılabi-
lir.

(3) İzinli alıcı yetkisi sahibi bu izin kapsamında birinci fıkrada sayılan kişilerin “4000”,
“4100” ve “5100” rejim kodu ile işlem görecek olan ithalata ilişkin beyanname kapsamı eşya-
sının transit işlemlerini yapabilir. Bu yetki kapsamında ithali yapılacak eşya ile birlikte ya da
boş olarak getirilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ithalatında rejim kodu sınır-
laması yapılmaz.

İzinli alıcı yetkisi kapsamında kullanılacak teminat
MADDE 98 – (1) İzinli alıcı yetkisinin kullanılabilmesi için gümrük idaresine bir mil-

yon Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu verilmiş olması gerekir.
(2) Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın

birinci fıkradaki değeri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında başvurunun ilgili bölge
müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği tarihte geçerli olan TCMB döviz alış kuru esas
alınır.

(3) Nakit teminat yerine teminat mektubu verilecek olması halinde, teminat mektubu
vermeye yetkili bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen ve Ek-19’da yer alan
örneğe uygun olarak düzenlenen süresiz teminat mektubu verilmesi gerekir.

(4) Sertifikanın veya izinli alıcı yetkisinin askıya alınması veya geri alınması durumun-
da ve yetki sahibinin talebi halinde gümrük idaresine yetki kapsamında işlem yapabilmek için
vermiş olduğu teminat askıya alma veya geri alma işleminden önce başlamış olan işlemlerin
tamamlanmasının ardından kendisine iade edilir.

(5) Sertifikanın iptal edilmesi durumunda, teminat gümrük idaresince yapılacak gerekli
incelemeler sonucunda uygun görülmesi halinde sahibine iade edilir.

(6) Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın bi-
rinci fıkradaki değeri karşılayıp karşılamadığının belirlenmesini teminen 39 uncu maddede be-
lirtilen usuller çerçevesinde işlem yapılarak, teminat tutarının her yıl yeniden hesaplanması ve
gümrük idaresine ibraz edilmiş olan teminatın tutarının buna göre güncellenmesi gerekir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı tesisler
MADDE 99 – (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci

madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/F’de yer alan izinli alıcı yetkisi için başvuru
formunda belirtilir. Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belir-
tilen koşulları taşıması zorunludur. Bu koşulların sağlanıp sağlanmadığının tespiti 13 üncü
maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(2) İzinli alıcı yetkisi sahibi tarafından birinci fıkra uyarınca belirtilmiş tesislerin dışında
başka bir tesiste yetki kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin üçüncü
fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İkinci fıkra uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci
maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması gerekir. Bu ko-
şulların taşınıp taşınmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri
uygulanarak yapılır.
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(4) İzinli alıcı yetkisi kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin birinci
fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin
18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci
fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin üçüncü
fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde yetki kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(6) İzinli alıcı yetkisine hak kazanmış kişinin taşımacılık işlemleri için yetki kapsamında
kendi tesislerini kullanmak istememesi halinde, bu kişi izinli alıcı yetkisini yalnızca aralarında
sözleşme bulunan ve 121 inci madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni tanınmış olan
kişinin 124 üncü madde uyarınca belirlenmiş olan tesislerine yalnızca bu izin sahibi kişinin
eşyasının taşınmasında kullanabilir. İzinli alıcı yetkisi sahibinin aynı zamanda izinli gönderici
yetkisine de sahip olması koşuluyla 117 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında
yapılacak taşımacılıkta aralarında sözleşme bulunan ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi-
nin izin kapsamındaki tesisleri arasında parsiyel taşıma yapılmasına izin verilir.

(7) İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenen tesisin daha önce 78 inci madde
uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamında yetkilendirilmiş olması halinde bu tesisin 8 inci
maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadığı tekrar
incelenmez. Bu durumda yalnızca izinli alıcı yetkisi kapsamında kullanılacak güvenli depolama
alanının 106 ncı maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli park alanının 106 ncı maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlü-
ğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. İnceleme so-
nucunda tesiste bulunan güvenli depolama alanının 106 ncı maddenin birinci fıkrasında ve/veya
güvenli park alanının 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşıdığının tespit
edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde tesisin izinli alıcı yetkisi kapsamında da kullanılabil-
mesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulu-
nulur. Güvenli depolama alanının 106 ncı maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli park
alanının 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşımadığının tespit edilmesi ha-
linde, beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(8) Yedinci fıkra uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamına alınmak istenilen tesisin bulun-
duğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde,
başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş
günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge
müdürlüğüne yedinci fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İnce-
lemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne
beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce yedinci fıkra uyarınca
gerekli bildirimler yapılır.

İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılacak varış gümrük müdürlükleri
MADDE 100 – (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılacak varış gümrük mü-

dürlükleri, 99 uncu madde uyarınca uygun bulunan tesislerin varış gümrük müdürlüğüne uzak-
lığı ve işlem hacmi göz önünde bulundurularak, sertifika başvurusunun yapıldığı bölge mü-
dürlüğü tarafından belirlenir. İzin kapsamına alınacak bir tesis için birden fazla gümrük mü-
dürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili kılınamaz. İzinli alıcı yet-
kisi kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin 78 inci madde uyarınca izinli gönderici
yetkisi kapsamına alınmış olması durumunda bu tesisler için 79 uncu madde uyarınca belir-
lenmiş gümrük müdürlükleri izinli alıcı yetkisi kapsamında yapılacak işlemlerde de yetkili kı-
lınır ve bu tesisler için ayrıca başka bir gümrük müdürlüğü yetkili kılınmaz.

(2) 99 uncu maddenin iki ve beşinci fıkraları uyarınca izin kapsamına tesis eklenmesi
halinde, bu tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri sertifikanın düzenlendiği
bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.
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(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen bölge müdürlüğü ile gerekli görmesi halinde Ge-
nel Müdürlük birinci ve ikinci fıkrada belirtilen haller dışında da izinli alıcı yetkisi dâhilinde
yer alan tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye ve değiştir-
meye yetkilidir.

(4) İki ve üçüncü fıkralar uyarınca işlem yapılacak gümrük müdürlüklerinde değişiklik
yapılması durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek izin sahibine bildirilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca izinli alıcı yetkisi
kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri, bu gümrük müdürlüklerinin sertifika baş-
vurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda
sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından doğ-
rudan; başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge müdürlü-
ğünün oluru alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen
bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(6) Genel Müdürlük izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılamayacak gümrük mü-
dürlüklerini belirlemeye yetkilidir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamında kullanılabilecek araçlar ve diğer taşıyıcılar
MADDE 101 – (1) İzinli alıcı yetkisine sahip olan kişi izin kapsamı eşyayı aşağıda be-

lirtilen araçlarla taşıyabilir;
a) Kendi mülkiyetinde olan araçlarla,
b) Kiralama yoluyla idaresi altında bulunan araçlarla,
c) Aşağıdaki koşulların tamamının karşılanması ve izinli alıcının transit beyanını kendi

adına vermesi ve verdiği beyandan gümrük idaresine karşı sorumlu olması kaydıyla başka ki-
şilerden taşıma hizmeti almak yoluyla kiralanan araçlarla;

1) Yetki kapsamında taşıma yaptıracağı taşıyıcıdan en az bir yıldır taşıma hizmeti alıyor
olması,

2) İzinli alıcı yetkisi sahibinin yetki kapsamında taşıma işlerini yürütecek taşıyıcı fir-
manın taşımaya ilişkin uygun güvenlik tedbirleri alıyor olduğunu kontrol ediyor olması,

3) Yetki kapsamında taşıma yapacak taşıyıcının 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (ç), (e), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen koşulları sağlıyor olması.

(2) Transit beyanının hareket ülkesinde kendisi dışında bir gönderici tarafından verilmiş
olması halinde, eşyanın hareket ülkesinden Türkiye’deki ilk varış limanı veya havalimanına
kadarki taşımacılıkta veya eşya karayolu ile geliyor ve hareket ülkesinde açılan transit beyanı
Türkiye’ye girişteki ilk kara sınır kapısında sonlandırılıyorsa kara sınır kapısına kadarki taşı-
macılıkta birinci fıkrada belirtilen tahditler uygulanmaz.

(3) İzinli alıcı yetkisi sahibince yetki kapsamı eşyanın birinci fıkranın (c) bendinde be-
lirtilen kişiler aracılığıyla taşıtılmak istenilmesi halinde, bu kişiler 11 inci veya 18 inci madde
kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/D’de yer alan izinli alıcı yetkisi için başvuru
formunda belirtilir ve bu kişiler için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen
belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilir. Bu kişilerin birinci fıkrada
sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıkları başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci
maddede belirtilen ön inceleme kapsamında tespit edilir.

(4) İzinli alıcı yetkisi sahibi tarafından izinli alıcı yetkisi izninde belirtilmiş taşıyıcıların
dışında başka bir taşıyıcı/aracı taşıyıcı vasıtasıyla izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak
istenilmesi halinde, 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bu kişiler için 10 uncu maddenin
birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği
de ibraz edilerek başvuruda bulunulur. Bu kişilerin birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp
sağlamadıkları başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından tespit edilir.

(5) İzinli alıcı yetkisi kapsamında artık taşıma yaptırılmayacak veya birinci fıkrada sa-
yılan koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan taşıyıcıların 18 inci maddenin üçüncü fıkrası
uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.
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(6) Beşinci fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan taşıyıcılar, birinci fıkrada belir-
tilen koşulları taşımaları şartıyla, üçüncü fıkrada belirtilen işlemler yapılarak izin kapsamına
yeniden dâhil edilebilir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamında transit taşımacılığı yapılamayacak eşya
MADDE 102 – (1) Aşağıda belirtilen eşyanın taşıması izinli alıcı yetkisi kapsamında

yapılamaz.
a) Kanun, genel düzenleyici işlemler ve uluslararası anlaşmalarla ithali veya transiti

yasaklanmış veya kısıtlanmış olan eşya,
b) Türkiye’ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya,
c) Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde

belirtilen eşya,
ç) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşya,
d) Bakanlıkça belirlenecek olanlar haricindeki ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşya,
e) Bakanlıkça belirlenecek diğer eşya.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın izin kapsamında ithalinin yapı-

labilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli iznin alınmış olması gerekir.
(3) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşyanın, bu madde kapsamı dışında

kalan eşya ile birlikte getirilmesi ve bu madde kapsamı dışında kalan eşyanın ilk kullanımı
veya taşınması için kullanılacak olması halinde, birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen
eşyaya bu madde kapsamı kısıtlama uygulanmaz.

Ayniyet tespitine ilişkin özel hüküm
MADDE 103 – (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında “4100” ve “5100” rejim kodu ile iş-

lem görmüş ithalata ilişkin beyanname kapsamı eşyaya gümrük idaresince ayniyet tespitine
yönelik tedbirler uygulanmaz.

İzinli alıcı tesislerinde bulunan yetki kapsamı eşyaya ilişkin kontrol türü bildirim
süresi

MADDE 104 – (1) Güvenli depolama alanında veya güvenli park alanında bulunan eş-
yanın ithal edilmek istenildiğinin gümrük idaresine bildirilmesini müteakip 115 inci madde
uyarınca beyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağının gümrük idaresi tarafından izinli alıcıya
bildirileceği azami süre sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre iki saati geçemez.
(3) Birinci fıkraya göre belirlenen sürede değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik

izinde belirtilerek yetki sahibine bildirilir.
(4) Birinci fıkrada belirtilen süre, eşyanın muayene edilecek olması halinde eşyanın

muayene için, beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulacak olması halinde ise belge kontro-
lünün tamamlanması için bekletileceği süreyi kapsamaz.

(5) Eşyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağına ilişkin bildirimin ne şekilde yapıla-
cağı Bakanlıkça belirlenir.

(6) Genel Müdürlük kontrol türü bildirim süresini belirlemeye ve değiştirmeye yetki-
lidir.

İzinli alıcı yetkisi formunun kapsamı
MADDE 105 – (1) İzinli alıcı yetkisi için verilmiş izin aşağıda yer alan bilgileri içere-

cek şekilde Ek-16/B’de yer alan formda belirtilir.
a) Yetki kapsamı transit işlemlerinin gerçekleştirileceği varış gümrük idareleri.
b) 104 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenen kontrol türü bildirim süresi.
c) Yetki çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler.
ç) Yetki kapsamı tesisler.
d) 101 inci madde uyarınca yetki kapsamında taşıma yaptırılması uygun görülen taşı-

yıcılar.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen form, bir nüshası düzenleyen bölge müdürlüğünce saklan-
mak, diğer nüshası ise izinli alıcı yetkisi verilen kişiye verilmek üzere iki nüsha halinde dü-
zenlenir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı tesislerdeki güvenli depolama alanları ve güvenli park
alanları

MADDE 106 – (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamı tesislerde, 111 inci madde uyarınca bo-
şaltma izninin verilmesini müteakip ithalat eşyasının araçtan boşaltılarak konulacağı ve eşyanın
ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar bulundurulacağı uygun bir muayene ve sevkiyat
alanından oluşan, kesintisiz güç kaynağına bağlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yap-
maya imkân verecek çözünürlükte kamera sistemi ile alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak
üzere yirmi dört saat kesintisiz olarak izlenen, giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve gerekli ye-
terli aydınlatma düzenine sahip, eşyayı her türlü dış etken ve müdahalelerden koruyacak şekilde
yapılmış kapalı güvenli depolama alanı bulunması gerekir.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde izinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın bekletilebileceği ve
birinci fıkrada belirtilen özelliklere sahip ancak kapalı olma zorunluluğu olmayan güvenli park
alanının bulunması gerekir.

a) Ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından kapalı bir alanda muhafazası mümkün
olmayan eşyanın getirildiği taşıttan boşaltıldıktan sonra ithal edilecek olması,

b) Eşyanın ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar getirildiği konteyner içerisinde bek-
letilerek ithal edilecek olması,

c) İthal edilecek eşyanın 112 nci madde uyarınca kırk sekiz saat içerisinde getirildiği
taşıttan boşaltılmadan ithal edilecek olması.

Taşıma aracı bu alana tesise varış bildirimi sonrasında ve 112 nci veya 113 üncü mad-
dedeki işlemler başlatılmadan önce konularak, duruma göre eşyanın ithaline ilişkin işlemler
tamamlanıncaya kadar veya taşınan eşya bu alana boşaltılana kadar bekletilir.

(3) İzinli alıcı yetkisi sahibinin aynı zamanda izinli gönderici yetkisine sahip olması ve
işlem yapılacak tesisin her iki yetki kapsamı işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olması ha-
linde, bu maddede belirtilen güvenli park alanı ile 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen
güvenli park alanı, ithalat ile ihracat eşyasının birbirine karışmaması için gereken bütün ön-
lemlerin alınmış olması kaydıyla aynı yer olarak belirlenebilir. Bu durumda, izinli alıcı yetkisi
kapsamı işlemlerde 107 nci ve 108 inci madde hükümlerine, izinli gönderici yetkisi kapsamı
işlemlerde ise 87 nci ve 88 inci madde hükümlerine uyulur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen ithalata ilişkin güvenli depolama alanının, tesisteki kapalı
bir alanın bir bölümü olarak belirlenmiş olması halinde, ithalata ilişkin bu alan aynı zamanda
izinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılamaz, ancak 86 ncı maddenin birinci fıkrasında be-
lirtilen güvenli alan ile birinci fıkrada belirtilen güvenli depolama alanının birbirinden fiziki
olarak ayrılmış olması ve iki alan arasında eşya geçişine karşı gerekli tüm önlemler alınmış
olması koşuluyla bu iki alan aynı kapalı alan içerisinde yer alabilir.

(5) Güvenli depolama alanları ile güvenli park alanlarına eşya ve/veya taşıma aracının
alınmasında 107 nci, bu alanlardan eşya ve/veya taşıma aracının çıkartılmasında ise 108 inci
madde hükümlerine uyulur.

(6) Güvenli depolama alanı ve güvenli park alanlarına ilişkin 107 nci maddeye göre tu-
tulan giriş ve 108 inci maddeye göre tutulan çıkış kayıtlarına müteselsil sıra numarası verilir.
Giriş ve çıkış numaraları birbirleri ile ilişkilendirilir.

(7) Güvenli depolama alanı veya güvenli park alanına alınan ve ithalata ilişkin beyan-
nameye konu olan eşya ve/veya duruma göre taşıma aracı bu alanlara alınırken, bu alanlardan
çıkartılırken ve bu alanlarda bulundukları sürece devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

(8) 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamına alınmış olan bir tesisin içe-
risinde bulunan güvenli depolama alanı ya da park alanının yerinin değiştirilmek veya bu tesis
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içerisine yeni bir güvenli depolama alanı ya da park alanı eklenmek istenilmesi halinde, serti-
fikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bu-
lunulur. Bu kapsamda yeri değiştirilecek veya eklenecek güvenli depolama alanının birinci fık-
rada, güvenli park alanının ise ikinci fıkrada belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun
yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde
incelenir. Bu tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdür-
lüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda
alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük mü-
dürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne bu fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere
bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun ya-
pıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdür-
lüğünce başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

Güvenli depolama alanları ve güvenli park alanlarına giriş işlemleri
MADDE 107 – (1) 111 inci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı mad-

denin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına alınacak eşya, bu alana alınırken
ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir ve
buna müteakip güvenli depolama alanına alınır. Güvenli depolama alanına yapılan girişe ilişkin
kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının mühür numarası,
b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,
c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,
ç) Eşyanın alana giriş tarihi ve saati,
d) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,
e) Varsa eşyanın sipariş numaraları,
f) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici

numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),
g) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı,
ğ) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri

numarası ve benzerleri).
(2) 112 nci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin ikinci fık-

rasında belirtilen güvenli park alanına alınacak eşyayı taşıyan taşıma aracı bu alana alınırken
eşyanın ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol
edilir, 109 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durum haricinde taşıma aracının müh-
rü de kontrol edilir ve buna müteakip taşıma aracı güvenli park alanına alınır. 109 uncu mad-
denin dördüncü fıkrasında belirtilen durumda, taşınan eşya da ilişkili olduğu transit beyanı ve
eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına girişinde kontrol edilir.
Güvenli park alanına yapılan girişe ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek
şekilde tutulur;

a) 109 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durum haricinde taşıma aracının
mühür numarası,

b) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alana giriş tarihi ve saati,
c) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,
ç) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,
d) Taşınan eşya dökme ise taşıma aracının alana girişteki ağırlığı,
e) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,
f) Varsa eşyanın sipariş numaraları.
(3) 113 üncü madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin ikinci fık-

rasında belirtilen güvenli park alanına alınacak eşyayı taşıyan taşıma aracı bu alana alınırken
eşyanın ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol
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edilir, taşıma aracı konteynerse konteyner mührü de kontrol edilir ve buna müteakip taşıma
aracı güvenli park alanına alınır. Taşıma aracı konteyner değilse, taşınan eşya da ilişkili olduğu
transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına giri-
şinde kontrol edilir. Güvenli park alanına yapılan girişe ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki
bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracı konteynerse konteyner mühür numarası,
b) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alana giriş tarihi ve saati,
c) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,
ç) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,
d) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,
e) Varsa eşyanın sipariş numaraları.
(4) Üçüncü fıkrada belirtilen bilgilere ilaveten taşıma aracı konteynerse konteyner müh-

rünün kırılmasını müteakip, değilse taşıma aracının alana girişi sırasında aşağıda belirtilen bil-
giler de kaydedilir, (d) bendinde sayılan bilgi eşyayı taşıyan aracın eşyayı alana boşalttıktan
sonra alandan çıkışını müteakip de tutulabilir;

a) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,
b) Varsa eşyanın sipariş numaraları,
c) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri

numarası ve benzerleri),
ç) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici

numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),
d) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.
(5) 106 ncı maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmadığı durumlarda, güvenli depo-

lama alanları ile güvenli park alanlarına sadece ithalat beyannamesine konu edilecek eşya ko-
nulabilir.

Güvenli depolama alanları ve güvenli park alanlarından çıkış işlemleri
MADDE 108 – (1) 111 inci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı mad-

denin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına alınan eşya, ithalat işlemleri biti-
rildikten sonra bu alandan çıkartılırken 107 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kayıt bil-
gileri ile ithalata ilişkin beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol
edilir ve buna müteakip güvenli depolama alanından çıkartılır. Güvenli depolama alanından
yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın alandan çıkış tarihi ve saati,
b) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve sayısı,
c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,
ç) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri

numarası ve benzerleri),
d) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici

numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),
e) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.
(2) 112 nci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin ikinci fık-

rasında belirtilen güvenli park alanına alınan taşıma aracı, taşınan eşyanın ithalat işlemleri bi-
tirildikten sonra bu alandan çıkartılırken 107 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kayıt
bilgileri ile karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli park alanından çıkartılır.
109 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durumda, taşınan eşya da ilişkili olduğu it-
halat beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına
çıkışında kontrol edilir. Güvenli park alanından yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar asgari olarak aşa-
ğıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alandan çıkış tarihi ve saati,
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b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,
c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,
ç) Taşınan eşya dökme ise taşıma aracının alandan çıkıştaki ağırlığı,
d) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve sayısı,
e) Varsa eşyanın sipariş numaraları.
(3) 112 nci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin ikinci fık-

rasında belirtilen güvenli park alanından getirildiği taşıma aracıyla birlikte çıkartılan eşyanın
güvenli park alanı dışında araçtan boşaltılmasına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri
içerecek şekilde tutulur ve bu kayıtlar ikinci fıkradaki kayıtlarla ilişkilendirilir;

a) Varsa eşyanın sipariş numaraları,
b) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri

numarası ve benzerleri),
c) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici

numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),
ç) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.
(4) 113 üncü madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin ikinci fık-

rasında belirtilen güvenli park alanına alınan taşıma aracı, taşınan eşya alana boşaltıldıktan
sonra bu alandan çıkartılırken 107 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile
karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli park alanından çıkartılır. Güvenli park
alanından taşıma aracının çıkışına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şe-
kilde tutulur;

a) Taşıma aracının alandan çıkış tarihi ve saati,
b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,
c) Alana boşaltılan eşya dökme ise taşıma aracının alandan çıkıştaki ağırlığı,
ç) Varsa alana boşaltılan eşyanın sipariş numaraları,
d) 117 nci maddenin uygulandığı durumda, 90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında be-

lirtilen durum haricinde, araca takılan izinli gönderici yetkisi kapsamındaki özel tipteki mührün
numarası.

(5) 113 üncü madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin ikinci fık-
rasında belirtilen güvenli park alanında depolanan eşya, ithalat işlemleri bitirildikten sonra bu
alandan çıkartılırken 107 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile ithalata
ilişkin beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna mü-
teakip güvenli park alanından çıkartılır. Güvenli park alanından yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar
asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın alandan çıkış tarihi ve saati,
b) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve sayısı,
c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,
ç) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri

numarası ve benzerleri),
d) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici

numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),
e) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.
(6) Yetki kapsamı eşyanın 113 üncü maddeye göre 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında

belirtilen güvenli park alanında getirildiği konteyner içerisinde depolandığı durumda, konteyner
içerisinde depolanan eşyanın tamamının ithalat işlemlerinin sonlandırılmasını müteakip kon-
teynerin alandan çıkışında konteyner numarası, o konteyner dâhilindeki eşya için beşinci fık-
raya göre tutulmuş çıkış kayıtlarıyla ilişkilendirilerek kaydedilir.

(7) Vergileri ödenmeden ya da ilgili rejim uyarınca teminata bağlanmadan ithalinden
vazgeçilen eşyanın güvenli depolama alanları veya güvenli park alanlarından çıkışı, ancak
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gümrük idaresi tarafından Kanunun 163 ilâ 165 inci maddelerinin uygulanmasına izin verildiği
hallerde ve 111 inci maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde yapılabilir. Mahrece
iade işlemlerinin tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünde yapılmasını sağlamak üzere
eşya bu gümrük müdürlüğüne transit rejimi kapsamında sevk edilir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı işlemlerde mühür kullanımı
MADDE 109 – (1) İzinli alıcı yetkisine konu eşyayı taşıyan aracın veya konteynerin

Türkiye Gümrük Bölgesine girişte mühürsüz halde gelmesi ya da varsa bu mührün sınır gümrük
idaresince kırılması durumunda, dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, eşya sınır
gümrük idaresinden firmanın yetki kapsamındaki tesislerine transit edilirken araç gümrük ida-
resi tarafından mühürlenir.

(2) 117 nci madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamındaki birden fazla tesiste işlem
yapılması halinde, tesisler arasındaki taşımalarda taşıma aracı 92 nci madde uyarınca özel tipte
mühür ile mühürlenir.

(3) İzinli alıcı yetkisi sahibi transit beyanına, ikinci fıkrada kullanılan mührün numara-
sını ve adedini kaydeder.

(4) İzinli alıcı yetkisi kapsamında taşınan eşya tesislere aşağıdaki şartların tümünün ye-
rine getirilmesi koşuluyla mühürsüz olarak getirilebilir;

a) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre gerekli şartların
mevcut olması,

b) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına ilişkin koşulların yerine
getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin alınmış olması,

c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en az asgari düzeydeki
gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.
İzinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ve yetki

kapsamı tesislere varışı
MADDE 110 – (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamı eşya Türkiye Gümrük Bölgesine girişte

aşağıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasının ardından bir iç gümrüğe götürülmeden transit
rejimi kapsamında izinli alıcının tesislerine sevk edilir.

a) Özet beyana, özet beyan yerine geçen belgelere ya da Gümrük Yönetmeliğinin 64 üncü
maddesi uyarınca özet beyan olarak kullanılan bilgilere ilişkin olarak yapılacak risk analizi so-
nucuna göre emniyet ve güvenlik amaçlı kontroller.

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca Türkiye Gümrük Bölgesine girişte yapılması
gereken kontroller.

c) Giriş gümrük idaresinde yapılması gereken diğer işlemler.
(2) Aşağıda belirtilen hallerde, birinci fıkra uyarınca eşyanın tesislere transit rejimi kap-

samında sevki için ayrıca transit beyanı verilmez.
a) Transit rejimi beyanının eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine varışı öncesinde elektronik

ortamda verilmesi ve bu bilgilerin Gümrük Yönetmeliğinin 64 üncü maddesi uyarınca özet be-
yan olarak kullanılması,

b) Eşyanın TIR Karnesi kapsamında getirilmesi ve TIR Karnesi bilgilerinin giriş güm-
rük müdürlüğünce elektronik ortama aktarılması.

(3) Eşya izinli alıcı yetkisi kapsamı tesise ulaştığında, izinli alıcı tarafından taşıma ara-
cına ve mühre ilişkin kontroller gerçekleştirilerek varış tarih ve saati kayıt altına alınmak su-
retiyle elektronik ortamda tesise varış bildirimi yapılır. Bu bildirim elektronik ortamda eşyanın
bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne transit beyanının tarih ve sayısı bil-
dirilmek suretiyle yapılır. Tesise varış bildiriminde eşyanın ithalat işlemlerinin 111, 112 ya da
113 üncü maddelerden hangisi uyarınca işlem yapılacağı da belirtilir.
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(4) Üçüncü fıkra uyarınca yapılan kontrollerde taşıma aracına veya mühre müdahale
edilmiş olduğunun anlaşılması halinde, üçüncü fıkra uyarınca yapılan tesise varış bildiriminde
bu durum izinli alıcı tarafından eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlü-
ğüne iletilir.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca taşıma aracına veya mühre müdahale olduğunun bildirilmiş
olması halinde, yapılan bildirimi müteakip üç saat içerisinde gümrük idaresi tarafından taşıma
aracı, mühür ve gerekirse taşınan eşya yetki sahibinin tesislerinde kontrol edilir. İlgili gümrük
müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin izinli alıcı yetkisi sa-
hibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması ha-
linde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, bu süreyi üç saate kadar uzatabilir.
Taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin
bekletilir.

(6) Üçüncü fıkra uyarınca yapılan kontroller neticesinde araca veya mühre müdahale
olmadığının tespit edilmesi veya beşinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanması sonucunda
gümrük idaresi tarafından izin verilmesi halinde, eşyanın taşıma aracından boşaltılarak güvenli
depolama alanına alınacak olması durumunda 111 inci madde, eşyanın ithalat işlemlerinin eşya
taşıma aracından boşaltılmadan tamamlanacak olması durumunda 112 nci madde, taşıma aracı
konteynerse eşyanın konteyner içerisinde bekletilecek olması veya ağırlığı, boyutları veya ni-
teliği bakımından kapalı bir alanda muhafazası mümkün olmayan eşyanın getirildiği taşıttan
boşaltılarak ithalat işlemlerinin gerçekleştirilecek olması durumunda ise 113 üncü madde uya-
rınca işlem yapılır.

(7) Üçüncü fıkrada belirtilen tesise varış bildiriminin mesai saatleri dışında yapılmak
istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim
günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri
dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce
gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar eşyanın getirildiği tesis için yetkilendirilen gümrük mü-
dürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep üçüncü fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yak-
laşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi
halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(8) Bu maddenin uygulanmasında transit beyanı, eşyanın asgari dörtlü tarife pozisyo-
nunu içerecek şekilde verilir.

Taşıma aracının mührünün kırılması ve izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem gören
eşyanın güvenli depolama alanına alınması

MADDE 111 – (1) 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bil-
dirimini müteakip azami on beş dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre eşyanın
bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce boşaltma izni verilmesi halinde
mühür izinli alıcı tarafından kırılır. Gümrük idaresince boşaltma izni verilinceye kadar araca,
mühre ve eşyaya müdahale edilmez.

(2) Yapılan risk analizi sonucuna göre birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde mührün
kırılmasına izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur ge-
linceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. İlgili memur tarafından taşıma aracı incelenerek
mühür kırılır.

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak kontroller birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini
müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya
mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin izinli alıcı yetkisi sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere
gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi
belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir.
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(4) Taşıma aracının mührünün birinci ve duruma göre ikinci fıkra doğrultusunda kırıl-
masından sonra eşya, izinli alıcının tesislerinde bulunan ve 106 ncı maddenin birinci fıkrasında
belirtilen güvenli depolama alanına boşaltılır.

(5) İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem gören eşyanın güvenli depolama alanına boşal-
tılması sırasında, 107 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar doğrultusunda izinli
alıcı tarafından gerekli kontroller yapılır. Eşyanın güvenli depolama alanına alındığı ve beyan
harici eşya ya da eşyada eksiklik veya fazlalık bulunmadığı elektronik ortamda yetki kapsa-
mında işlem yapılan gümrük müdürlüğüne bildirilir.

(6) Beşinci fıkra uyarınca yapılan kontrol sonucunda güvenli depolama alanına alınan
eşyada eksiklik veya fazlalık veya beyan harici eşya tespit edilmesi halinde, eşyanın bulunduğu
tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğü bu durum hakkında beşinci fıkra uyarınca yapılan
bildirim dâhilinde bilgilendirilir. Bu durumda, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen
gümrük müdürlüğünce kontrol ile görevlendirilen memur gelinceye kadar eşya güvenli depo-
lama alanında müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın kontrolünü müteakip ilgili mevzuat
uyarınca işlem yapılır.

(7) Dördüncü fıkra uyarınca güvenli depolama alanına alınan eşyanın rezerveli veya
hasara uğramış olduğunun tespit edilmesi halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 89 uncu maddesi
uyarınca işlem yapılabilir.

(8) Beşinci veya duruma göre altıncı fıkradaki işlemlerin tamamlanmasıyla transit rejimi
sonlandırılır. Transit rejiminin ibrasında gümrük idaresince verilen transit süresine/güzergâh
kat etme süresine uyulup uyulmadığının eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük
müdürlüğünce kontrolü sırasında 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan varış bil-
diriminin tarih ve saati esas alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması
ve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul
ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(9) Güvenli depolama alanında bulunan eşya Gümrük Yönetmeliğinin 90 ıncı maddesi
uyarınca elleçleme faaliyetine tabi tutulabilir. Bu durumda, elleçleme başvurusu yetki kapsa-
mında işlem yapılan gümrük müdürlüğüne yapılır ve işlemlerin eşyanın aynı durumda muha-
fazasını sağlamaya yönelik olduğunun anlaşılması halinde gümrük müdürlüğünce elleçlemeye
izin verilir.

(10) Güvenli depolama alanına alınan eşyaya, dokuzuncu fıkrada belirtilen durum ha-
ricinde, ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar sadece mücbir hallerle sınırlı olmak üzere ve
gümrük idaresine bilgi verilerek müdahale edilebilir. Gümrük idaresinin bilgisi dışında güvenli
depolama alanından çıkarılan veya değiştirilen eşya hakkında izinli alıcının sorumluluğuna
başvurularak Gümrük Yönetmeliğinin 514 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

(11) Diğer kurumlarca eşyanın ithalinde fiziken kontrol edilmesi veya numune alınması
gerektiği durumlarda, izin sahibi ithalatçı tarafından gümrük idaresi bilgilendirilmek kaydıyla
güvenli depolama alanında bulunan eşya ilgili kurumca incelenir. İlgili kurumların yapacağı
kontroller kapsamında eşyadan numune alınarak incelenmesinin gerekmesi halinde, numunenin
miktar, cins ve nev’ine ilişkin olarak gümrük idaresi bilgilendirilir. Alınan numunelere ilişkin
olarak Gümrük Yönetmeliğinin 87 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası uyarınca işlem ya-
pılır.

(12) Güvenli depolama alanına alınan eşyanın ithalatına ilişkin işlemler 110 uncu mad-
denin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimi tarihinden itibaren azami yirmi gün
içerisinde tamamlanır.

(13) On ikinci fıkrada belirtilen sürenin uzatılması ya da durmasında Gümrük Yönet-
meliğinin 76 ncı maddesi hükümleri esastır.

(14) On ikinci ve duruma göre on üçüncü fıkralarda belirtilen süreler sonunda eşyanın
ithalatına ilişkin işlemlerin tamamlanmamış olması halinde, izinli alıcı tarafından eşyanın bu-
lunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bu durum bildirilir ve eşyaya müdahale
edilemez.
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İzinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın ithalat işlemlerinin güvenli park alanında
getirildiği taşıttan boşaltılmadan tamamlanması

MADDE 112 – (1) 106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen durumda,
110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca tesise varış bildirimi yapılan eşyanın ithaline ilişkin
beyannamenin, varış bildiriminden itibaren veya 110 uncu maddenin dördüncü fıkrasının uy-
gulandığı durumlarda gümrük idaresi tarafından izin verilmesinden itibaren, kırk sekiz saat
içerisinde tescil edilecek olması halinde, eşyanın ithaline ilişkin işlemler eşya taşıma aracından
boşaltılmadan 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınarak ya-
pılabilir. Bu durumda taşıma aracı izinli alıcı tarafından 107 nci maddenin ikinci fıkrasında be-
lirtilen hususlar doğrultusunda gerekli kontroller yapılarak güvenli park alanına alınır ve taşınan
eşya, altıncı fıkra ile 108 inci maddenin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat
işlemleri tamamlanarak gümrük idaresi tarafından bu alandan çıkışına izin verilinceye kadar
taşıt üzerinde bu alanda bekletilir.

(2) 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimini müteakip
azami on beş dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre 114 üncü maddede belir-
tilen ithalat işlemlerinin başlatılması izni verilmesi halinde, 109 uncu maddenin dördüncü fık-
rası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, taşıma aracı mührü izinli alıcı tarafından kırılarak ithale
ilişkin beyannamenin tescil edilebileceği eşya sahibine bildirilir ve eşya sahibi tarafından birinci
fıkrada belirtilen sürenin bitimine kadar 114 üncü maddede belirtilen işlemler başlatılır. Güm-
rük idaresince 114 üncü maddede belirtilen ithalat işlemlerinin başlatılması için izin verilinceye
kadar taşıma aracına, eşyaya ve taşıma aracı mühürlüyse mühre müdahale edilmez.

(3) Yapılan risk analizi sonucuna göre ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde 114 üncü
maddede belirtilen ithalat işlemlerinin başlatılması için izin verilmemesi halinde, taşıma aracı
ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. İlgili
memur tarafından taşıma aracı incelenerek mühür kırılır, muayene ile görevli memurun gerekli
görmesi halinde eşya taşıma aracından indirilerek muayene edilir, aksi takdirde eşya araçta
yüklü olarak muayene edilir. Muayene sonucuna göre gümrük idaresi tarafından izin verilmesi
halinde, ithale ilişkin beyannamenin tescil edilebileceği izinli alıcı tarafından eşya sahibine
bildirilir ve eşya sahibi tarafından birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimine kadar 114 üncü
maddede belirtilen işlemler başlatılır.

(4) Diğer kurumlarca eşyanın ithalinde fiziken kontrol edilmesi veya numune alınması
gerektiği durumlarda, eşya, üçüncü fıkrada belirtilen işlemler tamamlanmış olsa bile, 111 inci
maddenin on birinci fıkrasında belirtilen işlemler sonuçlandırılıncaya kadar taşıma aracının
üzerinde yüklü olarak güvenli park alanında bekletilir. Eşya, ilgili kurumca gerekli görülmesi
halinde, fiziki kontrol için taşıma aracından güvenli park alanına boşaltılabilir. Bu işlemlerin
birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde tamamlanamaması halinde altıncı fıkra uyarınca işlem
yapılır, bu süre içerisinde tamamlanması halinde ise 114 üncü maddede belirtilen işlemler baş-
latılır.

(5) Bu madde uyarınca işlem yapılmak üzere güvenli park alanına alınan eşya ile eşyayı
taşıyan taşıma aracı, altıncı fıkrada belirtilen haller haricinde, 115 inci maddede belirtilen iş-
lemler tamamlanıncaya kadar bu alandan çıkartılamaz.

(6) Eşyanın birinci fıkrada belirtilen sürede rejime girişine ilişkin beyannamenin 114 üncü
madde uyarınca tescil edilmemesi halinde, durum eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen
gümrük müdürlüğüne bildirilerek eşya 111 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkrası hükümlerine
uyularak güvenli depolama alanına alınır. Bu fıkra uyarınca güvenli depolama alanına alınan
eşya için 111 inci maddenin altı ilâ on dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın ithalat işlemlerinin güvenli park alanında
getirildiği taşıttan boşaltılarak tamamlanması

MADDE 113 – (1) 106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) ile (b) bentlerinde belirtilen
hallerde, 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimini müteakip
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azami on beş dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre boşaltma izni verilmesi
halinde,

a) 106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumda eşya izinli alıcı
tarafından getirildiği taşıma aracından güvenli park alanına boşaltılır. Gümrük idaresince bo-
şaltma izni verilinceye kadar taşıma aracına ve eşyaya müdahale edilmez.

b) 106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulandığı durumda konteyner
izinli alıcı tarafından getirildiği taşıttan güvenli park alanına indirilerek konteynerin mührü kı-
rılır. Gümrük idaresince boşaltma izni verilinceye kadar taşıta, konteynere ve konteyner müh-
rüne müdahale edilmez.

(2) Yapılan risk analizi sonucuna göre birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde 106 ncı
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumda eşyanın araçtan indirilmesine veya
106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumda konteynerin taşıttan indi-
rilerek konteyner mührünün kırılmasına izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili gümrük
idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşya veya taşıma
aracı konteynerse konteyner ilgili memur gözetiminde taşıttan indirilir ve konteyner ilgili me-
mur tarafından incelenerek mühür kırılır.

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak kontroller birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini
müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya
mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrükleme sahibinin eşyasının bulun-
duğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük mü-
dürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir.

(4) Bu madde uyarınca işlem yapılmak üzere güvenli park alanına alınan eşya ile 106 ncı
maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulandığı durumda eşyanın içinde bulunduğu kon-
teyner 115 inci maddede belirtilen işlemler tamamlanıncaya kadar bu alandan çıkartılamaz.

(5) Eşyanın güvenli park alanında getirildiği konteyner içerisinde bekletilerek ithal edi-
lecek olması halinde konteyner güvenli park alanında kilitli bir vaziyette muhafaza edilir, kon-
teyner kilidi ancak eşyanın ithaline ilişkin işlem yapılacak olması halinde açılabilir.

(6) 111 inci maddenin yedinci ilâ on dördüncü fıkralarında belirtilen işlemler, bu madde
uyarınca güvenli park alanında bekletilen eşya için de uygulanır, aynı fıkralarda belirtilen usul
ve esaslara güvenli park alanında bekletilen eşya için de uyulur.

İzinli alıcı yetkisi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin ithalat beyannamesinin tescili
MADDE 114 – (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında taşınarak güvenli park alanına veya

güvenli depolama alanına alınan eşyanın ithaline ilişkin beyanname, eşya sahibi veya temsilcisi
tarafından, 100 üncü madde uyarınca belirlenen yetki kapsamında işlem yapılacak gümrük mü-
dürlüğünden elektronik ortamda tescil edilir.

(2) Eşyanın hangi tesiste ithale hazır bulundurulduğu beyannamenin 30 no.lu kutusuna
yazılır.

(3) Elektronik ortamda eşyanın ithaline ilişkin beyannamesinin tescil edilmesi sırasında
eşyaya ilişkin gerekli tüm izin, lisans ve belgelerin ithalatçısı tarafından temin edilmiş ve ithale
ilişkin beyannamenin ilgili alanına kaydedilmiş olması gerekir.

(4) Yetki kapsamında ithali yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak getirilecek olan
kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın haricindeki eşyanın “4000”, “4100” veya “5100” rejim
kodları dışındaki bir rejim koduyla beyan edilmek istenilmesi halinde, durum 100 üncü madde
uyarınca yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bildirilir. Gümrük müdürlüğünün uygun görmesi
halinde eşya transit rejimi kapsamında bulunduğu yerden 90 ıncı madde uyarınca yetkilendi-
rilen gümrük müdürlüğüne sevk edilir. Eşyanın bulunduğu yerden araca yüklenmesi, aracın
mühürlenmesi ve gümrük müdürlüğüne sevk edilmesi işlemleri 82 nci madde hükümleri de
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dikkate alınarak 76 ncı madde uyarınca yetkilendirilmiş olan izinli gönderici tarafından ger-
çekleştirilir. Aracın mühürlenmesinde 92 nci maddede belirtilen özel tipte mühür kullanılır ve
mühür numarası eşyanın gönderileceği gümrük müdürlüğüne bildirilir.

(5) 100 üncü madde uyarınca yetkilendirilmiş olan gümrük müdürlüğünün dördüncü
fıkra uyarınca işlem yapılmasını uygun bulmaması halinde, eşyanın ya “4000”, “4100” veya
“5100” rejim kodlarından biri kapsamında beyan edilmesi ya da gümrük idaresinin de uygun
görmesiyle Kanunun 163 ilâ 165 inci maddeleri uyarınca işlem yapılması gerekir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamındaki eşyaya ilişkin muayene işlemleri
MADDE 115 – (1) İzinli alıcının tesislerinde güvenli park alanı veya güvenli depolama

alanına alınarak beyannamesi tescil edilen eşyanın ithal edilmeye hazır olduğu, eşya sahibi ta-
rafından elektronik ortamda eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne
bildirilir.

(2) 111 veya 113 üncü maddenin uygulandığı durumlarda, birinci fıkrada belirtilen bil-
dirimden itibaren, eşya 104 üncü madde uyarınca izinde yazılan kontrol türü bildirim süresi
kadar, güvenli depolama veya park alanında müdahale edilmeksizin gümrük idaresince verile-
cek kontrol türü bildirimi için bekletilir. Belirlenen sürenin sonunda yapılan risk analizi so-
nuçlarına göre gümrük idaresince eşya sahibine;

a) Eşyanın muayene edilmeyeceğinin veya eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge
kontrolüne tabi tutulmayacağının bildirilmesi halinde, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre ver-
gilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış olması koşuluyla ve sistemden çıkış onayının veril-
mesinin ardından, eşya ithal edilerek güvenli depolama alanı veya güvenli park alanından çı-
karılır,

b) Eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolünün yapılacağının bildirilmesi
halinde, eşya güvenli depolama veya park alanında, yapılan belge kontrolü sonucunda eşyayı
güvenli depolama alanından veya güvenli park alanından çıkartma izni verilinceye kadar mü-
dahale edilmeksizin bekletilir. Beyanname eki belgeler ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilir.
Eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolünü müteakip beyana aykırı bir durumun
olmadığının tespit edilmesi halinde ve eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş
veya teminata bağlanmış olması koşuluyla, sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından
eşya ithal edilerek güvenli depolama alanı veya güvenli park alanından çıkarılır. Yapılan belge
kontrolünün sonucunda gümrük idaresince eşyanın muayene edilmesine karar verilmesi halinde
(c) fıkrası uyarınca işlem yapılır.

c) Eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi halinde, eşya güvenli depolama veya park
alanında muayene ile görevli memur gelinceye kadar eşyayı güvenli depolama alanından veya
güvenli park alanından çıkartma izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eş-
yanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit edilmesi
halinde ve eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış ol-
ması koşuluyla, sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından eşya ithal edilerek güvenli de-
polama alanı veya güvenli park alanından çıkarılır.

(3) 112 nci maddenin uygulandığı durumlarda, birinci fıkrada belirtilen bildirimden iti-
baren, eşya 104 üncü madde uyarınca izinde yazılan kontrol türü bildirim süresi kadar, güvenli
park alanında müdahale edilmeksizin gümrük idaresince verilecek kontrol türü bildirimi için
bekletilir. Belirlenen sürenin sonunda yapılan risk analizi sonuçlarına göre gümrük idaresince
eşya sahibine;

a) Eşyanın muayene edilmeyeceğinin veya eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge
kontrolüne tabi tutulmayacağının bildirilmesi halinde, güvenli park alanından çıkışa ilişkin sis-
temden çıkış onayının verilmesinin ardından, 116 ncı madde uyarınca işlem yapılır.

b) Eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolünün yapılacağının bildirilmesi
halinde, eşya güvenli park alanında, yapılan belge kontrolü sonucunda eşyayı güvenli park alanından
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çıkartma izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Beyanname eki belgeler ilgili
gümrük müdürlüğüne ibraz edilir. Eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolünü mü-
teakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit edilmesi halinde, güvenli park alanından
çıkışa ilişkin sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından, 116 ncı madde uyarınca işlem
yapılır.

c) Eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi halinde, eşya güvenli park alanında mua-
yene ile görevli memur gelinceye kadar eşyayı güvenli park alanından çıkartma izni verilinceye
kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı
bir durumun olmadığının tespit edilmesi halinde ve eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergi-
lerin ödenmiş veya teminata bağlanmış olması koşuluyla, sistemden çıkış onayının verilmesinin
ardından eşya ithal edilerek güvenli park alanından çıkarılır.

(4) İkinci fıkranın (c) bendi veya üçüncü fıkranın (c) bendinin uygulandığı durumlarda,
eşyanın muayene edilmesini müteakip ya da ikinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkranın (b)
bendinin uygulandığı durumlarda, eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolü sonu-
cunda beyana aykırı bir durum olduğunun tespit edilmesi halinde, duruma göre izinli alıcı ya
da eşya sahibinin sorumluluğu kapsamında gümrük mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca işlem
yapılır ve kontrol sonucuna göre eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya
teminata bağlanmış olması koşuluyla, sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından eşya gü-
venli depolama alanı veya güvenli park alanından çıkarılarak ithal edilir.

(5) İkinci fıkranın (c) bendi veya üçüncü fıkranın (c) bendi uyarınca yapılacak muayene
işlemi, 104 üncü madde uyarınca izinde belirtilen kontrol türü bildirim süresinin bitimini mü-
teakip azami üç saat içinde izinli alıcıya ait tesislere gidilerek başlatılır. Ancak eşyanın bulun-
duğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden
ötürü bu sürenin tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili
gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir. Bel-
ge kontrolünün öngörülmesi ve yapılan belge kontrolü sonucunda eşyanın muayenesine karar
verilmesi halinde, bu fıkrada belirtilen muayeneye başlama süresi bu kararın verilmesini mü-
teakip işlemeye başlar. Eşya sahibinden veya izinli alıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı
yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz.

(6) Üçüncü fıkranın (c) bendinin uygulandığı durumlarda, muayene ile görevli memur
tarafından eşyada eksiklik veya fazlalık veya beyan harici eşya olup olmadığı da kontrol edilir.
Yapılan kontrol neticesinde herhangi bir eksiklik veya fazlalık ya da beyan harici eşyanın bu-
lunmadığının tespiti halinde transit rejimi sonlandırılır. Yapılan kontrol neticesinde transit be-
yanı ve ekinde kayıtlı bilgilere göre eşyada eksiklik veya fazlalık ya da beyan harici eşyanın
olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca işlem yapıldıktan sonra transit rejimi
sonlandırılır. Transit rejiminin ibrasında gümrük idaresince verilen transit süresine/güzergâh
kat etme süresine uyulup uyulmadığının eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük
müdürlüğünce kontrolü sırasında 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan varış bil-
diriminin tarih ve saati esas alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması
ve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul
ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(7) Eşyanın ithalata hazır olduğuna ilişkin birinci fıkrada belirtilen bildirimin mesai sa-
atleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim
günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri
dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce
gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar ithalat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlü-
ğüne talepte bulunulur. Bu talep birinci fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık
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hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde
global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(8) Bu maddenin uygulanmasında, eşya sahibinin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına
sahip olması halinde, eşya muayenesinin öngörüldüğü durumlar haricinde, eşyanın ithalat iş-
lemleri sırasında ayrıca beyannameye ilişkin belge kontrolü yapılmaz, ancak beyanname eki
belgeler gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere eşya sahibi tarafından muhafaza
edilir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın getirildiği taşıttan boşaltılmaksızın ithalat iş-
lemleri tamamlanarak transit rejiminin sonlandırılması

MADDE 116 – (1) 112 nci madde uyarınca eşyanın güvenli park alanında getirildiği
taşıttan boşaltılmadığı ve 115 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) veya (b) bentlerine göre eş-
yanın güvenli park alanından çıkışına izin verildiği durumlarda, eşya bulunduğu tesis içinde,
güvenli park alanı dışında bir yerde boşaltılmak üzere güvenli park alanından çıkartılır. Eşya
taşıma aracından boşaltıldıktan sonra transit beyanı ile 114 üncü madde uyarınca tescil edilen
ithalata ilişkin beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak 108 inci maddenin
üçüncü fıkrasında belirtilen hususları da kapsayacak şekilde kontrol edilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılan kontrol neticesinde, transit beyanı ve ekinde kayıtlı
bilgiler ile ithalata ilişkin beyanname ve ekinde kayıtlı bilgilere göre beyana herhangi bir ay-
kırılığın ya da beyan harici eşyanın bulunmadığının tespit edilmesi ve elektronik ortamda yetki
kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğüne bildirilmesi halinde transit rejimi ilgili mev-
zuatı uyarınca sonlandırılır, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmesi veya temi-
nata bağlanmasını müteakip eşyanın ithalat işlemleri tamamlanır.

(3) Birinci fıkra uyarınca yapılan kontrol neticesinde, transit beyanı ve ekinde kayıtlı
bilgiler ve/veya ithalata ilişkin beyanname ve ekinde kayıtlı bilgilere göre beyana aykırılık bu-
lunması ya da beyan harici eşya bulunduğunun tespit edilmesi halinde, yetki kapsamında işlem
yapılan gümrük müdürlüğüne bu durum hakkında elektronik ortamda bildirimde bulunulur. Bu
durumda, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresi tarafından kontrol
ile görevlendirilen memur gelinceye kadar eşya, bulunduğu yerde eşyaya müdahale edilmesine
karşı gerekli önlemler alınarak ve eşyaya müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın kontrolünü
müteakip ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır ve transit rejimi ilgili mevzuatı uyarınca son-
landırılır, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanmasını
müteakip eşyanın ithalat işlemleri tamamlanır.

(4) İkinci veya duruma göre üçüncü fıkradaki işlemlerin tamamlanmasıyla transit rejimi
sonlandırılır. Transit rejiminin ibrasında gümrük idaresince verilen transit süresine/güzergâh
kat etme süresine uyulup uyulmadığının yetki kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğünce
kontrolü sırasında 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan varış bildiriminin tarih
ve saati esas alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması ve TIR Karnesi
kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul ve esaslar Bakan-
lıkça belirlenir.

İzinli alıcı tarafından birden fazla tesiste işlem yapılması
MADDE 117 – (1) 76 ncı madde uyarınca izinli gönderici yetkisine de sahip olan izinli

alıcılar tarafından, eşya aynı taşıma aracından birden fazla tesiste ayrı ayrı boşaltılarak ithal
edilmek üzere taşınabilir. Bu kapsamda yapılacak parsiyel taşımacılık sadece aşağıda belirtilen
tesisler arasında yapılabilir:

a) Taşıyıcının 78 inci madde uyarınca izinli gönderici ve 99 uncu madde uyarınca izinli
alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olan kendi tesisleri,

b) 124 üncü madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yetkilen-
dirilmiş olan ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin kendi tesisleri,
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c) Farklı ithalatta yerinde gümrükleme izni sahiplerinin 124 üncü madde uyarınca ithalatta
yerinde gümrükleme izni kapsamında yetkilendirilmiş olan farklı tesisleri,

ç) Eşya sahibinin eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmak üzere boşaltılmasını istediği
gümrük antrepoları,

d) (a), (b), (c), (ç) fıkralarında belirtilen tesisler.
(2) Gümrük antreposuna boşaltılacak eşyaya ilişkin olarak taşıma aracı mührünün kı-

rılması, eşyanın boşaltılması ve taşıma aracının yeniden mühürlenmesinde ilgili gümrük antrepo
mevzuatı hükümleri uyarınca işlem yapılır. Diğer hallerde bu madde hükümleri uyarınca işlem
yapılır.

(3) İthal edilecek eşyaya ilişkin ithalat beyannamesinin eşyanın bulunduğu tesis için
yetkilendirilmiş olan gümrük idaresinde tescil edilmesi gerekir.

(4) Eşyanın ilk boşaltılacağı tesiste, tesisin izinli alıcıya ait olması halinde 110 uncu
madde, tesisin ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait olması halinde 133 üncü madde
hükümleri, tesis gümrük antreposuysa ilgili antrepo mevzuatı uyarınca işlem yapılmasını mü-
teakip, ilk tesiste yapılacak boşaltma işleminin tamamlanmasından sonra aracın ikinci tesise
hareket etmeye hazır olduğu, aracın beklemekte olduğu tesis veya gümrük antreposu için yet-
kilendirilmiş olan gümrük idaresine, diğer tesis ya da tesislere taşınmak üzere bekletilen eşyaya
ilişkin transit beyanı verilerek bildirilir.

(5) Tesisin izinli alıcı veya ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin olması duru-
munda dördüncü fıkra uyarınca yapılan bildirimi müteakip azami 15 dakika içerisinde yapılan
risk analizi sonuçlarına göre eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce
mührün takılmasına ilişkin bildirim yapılması üzerine 92 nci maddede belirtilen mühür izinli
gönderici yetkisi sahibi izinli alıcı tarafından taşıma aracına takılır. Tesisin gümrük antreposu
olması halinde ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır.

(6) Yapılan risk analizi sonucuna göre mührün takılmasına izin verilmemesi halinde,
taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin
bekletilir. İlgili memur tarafından taşıma aracı incelenerek mühür takılır.

(7) Altıncı fıkra uyarınca yapılacak kontroller beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini
müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya
mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin izinli alıcı yetkisi sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere
gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi
belirtilmek suretiyle süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir.

(8) Beşinci ve duruma göre altıncı fıkrada belirtilen işlemlerin bitimini müteakip eşyayı
taşıyan aracın yetki kapsamındaki bir başka tesise sevkine izin verilir. Aracın yetki kapsamın-
daki ikinci tesise varışında 110 uncu maddenin üç ilâ altıncı fıkraları uyarınca işlem yapılır.

(9) Tek araçla taşınacak eşyanın ikiden fazla tesiste ayrı ayrı boşaltılmak istenilmesi
halinde, dört ilâ sekizinci fıkralardaki işlemlerin her bir tesiste tekrarlanması gerekir.

(10) Bu madde kapsamında yapılan işlemlerde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası
veya A sınıfı ya da B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan kişilerin eşyası birinci
fıkranın (ç) bendinde belirtilen antrepolara boşaltılmak üzere taşınamaz.

(11) Bu madde uyarınca taşınacak eşyanın bir tesisten diğerine taşınmasında her bir
sevkiyat için ayrı ayrı transit beyanı verilmesi gerekir.

(12) Bu maddenin uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin
usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(13) Birinci fıkrada belirtilen başka bir tesisten getirilen eşyanın, bu maddede belirtilen
genel hükümlere uyulması şartıyla ve bu işlemin güvenli park alanında gerçekleştirilmesi ko-
şuluyla, getirildiği tesiste getirildiği araçtan boşaltılarak 101 inci maddenin birinci fıkrasında
belirtilen başka bir araca yüklenmesi mümkündür.
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(14) Bu maddede belirtilen bildirimlerin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi
halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim
günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri
dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce
gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar eşyanın getirildiği tesis için yetkilendirilen gümrük mü-
dürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep ilgili bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte ya-
pılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai
uygulamasından yararlanılması gerekir.

İzinli alıcı yetkisi sahibinin yükümlülükleri
MADDE 118 – (1) İzinli alıcı yetkisi verilmiş sertifika sahiplerince bu Yönetmelikten

kaynaklı diğer yükümlülüklerinin yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin de yerine getirilmesi
gerekir.

a) 111, 112, 113, 115, 116 ve 117 nci maddeler kapsamında yapılacak kontrollerde mua-
yene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak,

b) İthalata ilişkin beyanname eki tüm belge örneklerini muayene ile görevli memur ta-
rafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak,

c) 106 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına ve aynı mad-
denin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden
itibaren en az bir yıl, bu alanlara ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl
süre ile saklamak,

ç) Gümrük idaresine 106 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama
alanına ve aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına ilişkin kamera ka-
yıtları ile diğer kayıtların istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların görevli memur
tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak,

d) İzinli alıcı yetkisi kapsamında kırılan mühürlerin korunmasını sağlamaya yönelik
bütün gerekli tedbirleri almak,

e) Güvenli depolama alanına alınan eşyada eksiklik veya fazlalık tespit edilmesi halinde,
eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünü bu durum hakkında bilgi-
lendirmek.

İzinli alıcı yetkisinin askıya alınması
MADDE 119 – (1) Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde

ilk seferde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzen-
lendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) 97 nci madde, 101 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası, 102 nci madde, 106 ncı
maddenin dördüncü fıkrası, 107 nci maddenin beşinci fıkrası, 108 inci maddenin yedinci fıkrası,
109 uncu maddenin ikinci fıkrası, 110 uncu maddenin üç ilâ beşinci fıkrası, 111 inci maddenin
birinci, ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı, onuncu ve on dördüncü fıkrası, 112 nci madde, 113 üncü
maddenin birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkrası, 114 üncü maddenin dördüncü ve beşinci
fıkrası, 115 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve yedinci fıkrası, 116 ncı maddenin ikinci
ve üçüncü fıkrası, 117 nci maddenin birinci, dördüncü, beşinci, altıncı, sekizinci, dokuzuncu,
onuncu, on birinci, on üçüncü ve on beşinci fıkrası, 118 inci madde, 133 üncü maddenin üç ilâ
beşinci fıkrası, 134 üncü maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkrası, 134 üncü maddenin beşinci
fıkrası, 135 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkrası, 136 ncı maddenin birinci
ve ikinci fıkrası, 138 inci maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkrası ve 139 uncu maddenin
üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

Sayfa : 104                             RESMÎ GAZETE                                21 Mayıs 2014 – Sayı : 29006



b) 106 ncı maddenin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkrası, 107 nci maddenin bir ilâ dör-
düncü fıkrası, 108 inci maddenin bir ilâ altıncı fıkrası, 109 uncu maddenin üçüncü fıkrası, 110 uncu
maddenin sekizinci fıkrası, 111 inci maddenin dokuzuncu ve on birinci fıkrası ve 116 ncı mad-
denin birinci fıkrasında belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anla-
şılması,

c) 106 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca tesis içerisinde gerekli özellik-
lere sahip güvenli depolama alanının veya güvenli park alanının bulunmaması ya da aynı mad-
denin sekizinci fıkrası uyarınca izin alınmadan yeni bir alan eklenmesi ya da bu alanların yer-
lerinin değiştirilmesi,

ç) 106 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca mevcut güvenli depolama ala-
nının veya güvenli park alanının özelliklerinden birini kaybetmesi,

d) Yetki kapsamında taşınan eşyanın kap, ağırlık ve/veya adet olarak beyan edilenden
farklı olduğunun anlaşılması,

e) Yetki kapsamında yapılan taşımacılıktan kaynaklı olarak Kanunun 235 inci madde-
sinin beşinci fıkrasında belirtilen ihlalin gerçekleştirilmiş olması,

f) İzinli alıcı yetkisi kapsamında gümrük müdürlüğüne talepte bulunulmaksızın mesai
saatleri dışında işlem yapılması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde ser-
tifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e) veya (f) bentlerinde belirtilen ihlallerden
herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak
tekrar uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci
maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal
bildirimde bulunulur.

(3) Aşağıda sayılan hallerde, izinli alıcı yetkisi sahibi kişilerin izinli alıcı yetkilerinin
üç ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla hak-
larında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği
bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde ser-
tifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (a) veya (c) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi bi-
rinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde ser-
tifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e) veya (f) bentlerinde belirtilen ihlallerden
herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, izinli alıcı yetkisi sahibi kişilerin izinli alıcı yetkilerinin
altı ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla hak-
larında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği
bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya alınan sertifika sahibi
kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a) veya (c)
bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya alınan sertifika sahibi
kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e)
veya (f) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, izinli alıcı yetkisi sahibi kişilerin izinli alıcı yetkilerinin
iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla hak-
larında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği böl-
ge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya alınan sertifika sahibi
kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a) veya (c)
bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

21 Mayıs 2014 – Sayı : 29006                                RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 105



b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya alınan sertifika sahibi
kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (ç), (d),
(e) veya (f) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anla-
şılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, as-
kıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar
gerçekleştirilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca iş-
lem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin;
a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı

yetki belgesine artık sahip olmadığının,
b) 98 inci maddede belirtilen teminata artık sahip olmadığının veya aynı maddenin al-

tıncı fıkrasının uygulandığı hallerde bu teminatın güncelleştirilmesi işlemlerinin yapılmamış
olduğunun,

c) İçinde bulunulan takvim yılının sonunda, 96 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen
usuller çerçevesinde yapılan hesaplamaya göre aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde
belirtilen tutarlardaki işlemlerden herhangi birini gerçekleştiremediğinin,

ç) Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eş-
yadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma artık sahip olmadığının,

anlaşılması halinde, izinli alıcı yetkisi eksik olan bu koşulların tümü yeniden sağlanın-
caya kadar askıya alınır.

(8) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan
fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.

(9) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlallerin birden
fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya ilgili uyarı veya askıya alma iş-
lemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlallerin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edil-
mesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak
kaydıyla ihlale konu beyannamelerin her biri için ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci
fıkrası tatbik edilir.

(10) Yedinci fıkrada belirtilen koşulların yeniden sağlanması ve izinli alıcı yetkisinin
yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması
gerekir. Bu koşulların tümünün yeniden sağlandığının tespiti halinde, üçüncü, dördüncü ve be-
şinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(11) 94 üncü madde uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan kişinin izinli alıcı
yetkisi de askıya alma süresince askıya alınır.

(12) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde
uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının dü-
zenlenme tarihi esas alınır.

(13) Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen beyana aykırılığın gümrük idaresince tes-
pitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine bildirilmesi halinde, bu aykırılığa iliş-
kin olarak bu maddede belirtilen askıya alma hükümleri uygulanmaz, ancak her bir aykırılık
için diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kanunun 241 inci maddesinin birinci fık-
rası uyarınca işlem yapılır.

(14) Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen beyana aykırılığa esas olan unsurları belir-
lemeye Bakanlık yetkilidir.

(15) Bu maddenin uygulanmasında, birinci fıkrada sayılan ihlallerden herhangi birinin
101 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin uygulandığı durumlarda izinli gönderici yetkisi
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sahibinin taşıma yaptırdığı kişilerce bu yetki kapsamında yapılan taşımacılık esnasında ger-
çekleştirilmesi halinde, bu ihlaller izinli alıcı yetkisi sahibi tarafından gerçekleştirilmiş sayılır.

(16) Bu maddenin uygulanmasında, ihlallerin birden fazla gerçekleştirilip gerçekleşti-
rilmediğinin hesaplanmasında her ihlal kendi içinde değerlendirilir.

İzinli alıcı yetkisinin geri alınması
MADDE 120 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında izinli alıcı yetkisinden

yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda izinli alıcı yetkisi geri alınır.
(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan izinli alıcı yetkisinin sertifika kapsamında yeniden

istenilmesi halinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

YEDİNCİ KISIM
İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni

İthalatta yerinde gümrükleme izni
MADDE 121 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aşağıdaki ek

koşulları karşılamak şartıyla, eşyayı ithalat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ithal işlemlerini
124 üncü madde uyarınca uygun bulunan tesislerinde veya eşyayı taşıyan izinli alıcının 99 uncu
madde uyarınca uygun bulunan tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.

a) Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları hariç imalatçı olmak,
b) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gü-

nünden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamak:
1) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve ithalat yapmış olmak,
2) Asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak,
3) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ithalat yapmış olmak.
c) 123 üncü madde uyarınca gümrük idaresine teminat vermiş olmak,
ç) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan

numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.
(2) Birinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında, başvuru sahibinin dış ticaret sermaye

şirketi, grup ihracatçısı, grup ithalatçısı ve benzeri aracılar vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduğu
ithalat ve ihracat tutarları dikkate alınmaz.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ve bu statü kapsamında ithalatta yerinde güm-
rükleme iznini haiz otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları, yetkilendirilmiş
yükümlü statüsüne sahip olup otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup imalatçılarının tesisle-
rinde, 124 üncü madde uyarınca izin alınmış olmak şartıyla, ithalatta yerinde gümrükleme izni
kapsamında işlem yapabilirler.

(4) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen koşulların tevsikine ilişkin 10 uncu maddenin
dokuzuncu fıkrasında sayılan belgelerden birinin 11 inci veya 18 inci madde uyarınca yapılacak
başvuru sırasında ibrazı gerekir.

(5) Üçüncü fıkra uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bulunan grup imalatçılarının
tesislerinin otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçısı tarafından ithalatta yerinde
gümrükleme izni kapsamında kullanılmak istenilmesi halinde, bu grup ithalatçısı tarafından
gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup
imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce
hazırlanan Ek-21’de yer alan örneğe uygun rapor aslının da ibraz edilmesi gerekir.

(6) İthalatta yerinde gümrükleme izni verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-17/A’da yer al-
dığı şekilde ithalatta yerinde gümrükleme izni için bir yetki numarası verilir.

(7) Birinci fıkranın (a) bendi ile üçüncü ve beşinci fıkralar uyarınca işlem yapabilecek
diğer sektörleri belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

21 Mayıs 2014 – Sayı : 29006                                RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 107



İthalatta yerinde gümrükleme izninin kapsamı
MADDE 122 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında, sadece “4000”,

“4100” ve “5100” rejim kodu ile işlem gören beyannameler kapsamı ithalat işlemleri yapılabilir.
Bu izin kapsamında ithali yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak getirilecek olan kap, am-
balaj, palet ve benzeri eşyanın ithalinde rejim kodu sınırlaması yapılmaz.

(2) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak eşyayı 96 ncı madde
uyarınca izinli alıcı yetkisi sahibi olan kişiler taşıyabilir.

(3) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ithalat işlemleri ithalatta yerinde
gümrükleme izni sahibinin 124 üncü madde uyarınca yetki kapsamında bulunan tesislerinde
veya eşyayı taşıyan izinli alıcının 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında bu-
lunan tesislerinde gerçekleştirilebilir.

(4) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşya parsiyel taşımacılık dâhilinde 117 nci
madde kapsamında taşınabilir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni için kullanılacak teminat
MADDE 123 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izninin kullanılabilmesi için gümrük

idaresine beş yüz bin Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu verilmiş olması ge-
rekir.

(2) Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın bi-
rinci fıkradaki değeri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında başvurunun ilgili bölge mü-
dürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği tarihte geçerli olan TCMB döviz alış kuru esas alı-
nır.

(3) Nakit teminat yerine teminat mektubu verilecek olması halinde, teminat mektubu
vermeye yetkili bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen ve Ek-19’da yer alan
örneğe uygun olan süresiz teminat mektubu verilmesi gerekir.

(4) Başvuru sahibinin 32 nci madde uyarınca götürü teminat yetkisine sahip olması ve
gümrük idaresine 35 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlendiği şekilde, Avro türünden iki
milyon Avro tutarında teminat vermiş olması durumunda, bu teminatın geçerli ve gümrük ida-
resinin zilyedinde olduğu sürece ithalatta yerinde gümrükleme izninin kullanılabilmesi için bi-
rinci fıkra uyarınca teminat verme koşulu karşılanmış sayılır.

(5) Sertifikanın veya ithalatta yerinde gümrükleme izninin askıya alınması veya geri
alınması durumunda ve izin sahibinin talebi halinde gümrük idaresine izin kapsamında işlem
yapabilmek için vermiş olduğu teminat askıya alma veya geri alma işleminden önce başlamış
olan işlemlerin tamamlanmasının ardından kendisine iade edilir.

(6) Sertifikanın iptal edilmesi durumunda, teminat gümrük idaresince yapılacak gerekli
incelemeler sonucunda uygun görülmesi halinde sahibine iade edilir.

(7) Beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, teminatın Türk lirası cinsinden ve-
rilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın birinci fıkradaki değeri karşılayıp karşılamadığının
belirlenmesini teminen 39 uncu maddede belirtilen usuller çerçevesinde işlem yapılarak, te-
minat tutarının her yıl yeniden hesaplanması ve gümrük idaresine ibraz edilmiş olan teminatın
tutarının buna göre güncellenmesi gerekir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesisler
MADDE 124 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak tesisler

11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/F’de yer alan ithalatta
yerinde gümrükleme izni için başvuru formunda belirtilir. Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci
fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması zorunludur. Bu koşulların sağlanıp
sağlanmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak
yapılır.

(2) İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından ithalatta yerinde gümrükleme
izninde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsa-
mında işlem yapılmak istenilmesi halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvu-
ruda bulunulur.
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(3) İkinci fıkra uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınması istenilen
tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması
gerekir. Bu koşulların taşıyıp taşınmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde ince-
leme işlemleri uygulanarak yapılır.

(4) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci
maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kay-
betmiş olan tesislerin 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal
bildirilmesi zorunludur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca izin kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci
fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin dör-
düncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(6) İthalatta yerinde gümrükleme kapsamında işlem yapılmak istenen tesisin daha önce
59 uncu madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme kapsamında yetkilendirilmiş olması
halinde bu tesisin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları
taşıyıp taşımadığı tekrar incelenmez. Bu durumda yalnızca ithalatta yerinde gümrükleme izni
kapsamında kullanılacak güvenli depolama alanının 130 uncu maddenin birinci fıkrasında
ve/veya güvenli park alanının 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen özellikleri taşıyıp
taşımadığı başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten iti-
baren on iş günü içerisinde incelenir. İnceleme sonucunda tesiste bulunan güvenli depolama
alanının 130 uncu maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli park alanının 130 uncu mad-
denin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşıdığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içeri-
sinde tesisin ithalatta yerinde gümrükleme kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler
tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. Güvenli depolama
alanının 130 uncu maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli park alanının 130 uncu mad-
denin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşımadığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içe-
risinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(7) Altıncı fıkra uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmak istenilen
tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı ol-
ması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten
itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı
bulunduğu bölge müdürlüğüne altıncı fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde
bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge
müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce altıncı
fıkra uyarınca gerekli bildirimler yapılır.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak ithalat gümrük
müdürlükleri

MADDE 125 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak it-
halat gümrük müdürlükleri, 124 üncü madde uyarınca uygun bulunan tesislerin gümrük mü-
dürlüğüne uzaklığı ve işlem hacmi göz önünde bulundurularak, sertifika başvurusunun yapıldığı
bölge müdürlüğü tarafından belirlenir. İzin kapsamına alınacak bir tesis için birden fazla güm-
rük müdürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili kılınamaz. İthalatta
yerinde gümrükleme kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin 59 uncu madde uyarınca
ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmış olması durumunda bu tesisler için 60 ıncı
madde uyarınca belirlenmiş gümrük müdürlükleri ithalatta yerinde gümrükleme yetkisi kap-
samında yapılacak işlemlerde de yetkili kılınır ve bu tesisler için ayrıca başka bir gümrük mü-
dürlüğü yetkili kılınmaz.

(2) 124 üncü maddenin ikinci ve beşinci fıkraları uyarınca izin kapsamına tesis eklen-
mesi halinde, bu tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri sertifikanın düzen-
lendiği bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.
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(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan bölge müdürlüğü ile gerekli görmesi halinde Genel
Müdürlük, birinci ve ikinci fıkrada belirtilen haller dışında da ithalatta yerinde gümrükleme
izninde yer alan tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye ve
değiştirmeye yetkilidir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca işlem yapılacak gümrük müdürlüklerinde deği-
şiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izin sahibine bildirilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca ithalatta yerinde
gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri, bu gümrük müdürlükle-
rinin sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı
olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge mü-
dürlüğü tarafından doğrudan; başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde, bağlı bu-
lundukları bölge müdürlüğünün uygun görüşü alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıl-
dığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(6) Genel Müdürlük ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılamaya-
cak gümrük müdürlüklerini belirlemeye yetkilidir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ithalatı yapılamayacak eşya
MADDE 126 – (1) Aşağıda belirtilen eşyanın ithal işlemleri ithalatta yerinde gümrük-

leme izni kapsamında yapılamaz;
a) Kanun, genel düzenleyici işlem ve uluslararası anlaşmalarla ithali veya transiti ya-

saklanmış veya kısıtlanmış olan eşya,
b) Türkiye’ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya,
c) Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde

belirtilen eşya,
ç) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşya,
d) Bakanlıkça belirlenecek olanlar haricindeki ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşya,
e) Bakanlıkça belirlenecek diğer eşya.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın izin kapsamında ithalinin yapı-

labilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli iznin alınmış olması gerekir.
(3) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşyanın, izin kapsamı eşya ile birlikte

getirilmesi ve bu izin kapsamı eşyanın ilk kullanımı veya taşınması için kullanılacak olması
halinde, birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşyaya bu madde kapsamında kısıtlama
uygulanmaz.

Ayniyet tespitine ilişkin özel hüküm
MADDE 127 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında “4100” ve “5100”

rejim kodu ile işlem görmüş ithalata ilişkin beyanname kapsamı eşyaya gümrük idaresince ay-
niyet tespitine yönelik tedbirler uygulanmaz.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın kontrol türü bildirimine ilişkin
süre

MADDE 128 – (1) Güvenli depolama alanında veya güvenli park alanında bulunan eş-
yanın ithal edilmek istenilmesinin gümrük idaresine bildirilmesini müteakip 138 inci madde
uyarınca beyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağının gümrük idaresi tarafından izinli alıcıya
bildirileceği azami süre sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre iki saati geçemez.
(3) Birinci fıkraya göre belirlenen sürede değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik

izinde belirtilerek yetki sahibine bildirilir.
(4) Birinci fıkrada belirtilen süre, eşyanın muayene edilecek olması halinde eşyanın

muayene için bekletileceği süreyi kapsamaz.
(5) Eşyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağına ilişkin bildirimin ne şekilde yapıla-

cağı Bakanlıkça belirlenir.
(6) Genel Müdürlük kontrol türü bildirim süresini belirlemeye ve değiştirmeye yetki-

lidir.
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İthalatta yerinde gümrükleme izin formunun kapsamı
MADDE 129 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni aşağıda yer alan bilgileri içerecek

şekilde Ek-17/B’de yer alan formda belirtilir.
a) İzin çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler,
b) 128 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenen kontrol türü bildirim süresi,
c) İzin kapsamı tesisler,
ç) İzin kapsamı ithalat beyannamesinin tescil edileceği gümrük müdürlükleri.
(2) Birinci fıkrada belirtilen form, bir nüshası düzenleyen bölge müdürlüğünce saklan-

mak, diğer nüshası ise ithalatta yerinde gümrükleme izni tanınan kişiye verilmek üzere iki
nüsha halinde düzenlenir.

İthalatta yerinde gümrükleme kapsamı tesislerdeki güvenli depolama alanı ve güvenli
park alanı

MADDE 130 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesislerde, ithalat eşya-
sının araçtan boşaltılarak konulacağı ve eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar
bulundurulacağı uygun bir muayene ve sevkiyat alanından oluşan, kesintisiz güç kaynağına
bağlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte kamera
sistemi ile alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak üzere yirmi dört saat kesintisiz olarak izlenen,
giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve yeterli aydınlatma düzenine sahip, eşyayı her türlü dış
etken ve müdahalelerden koruyacak şekilde yapılmış kapalı güvenli depolama alanı bulunması
gerekir.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın bek-
letilebileceği ve birinci fıkrada belirtilen özelliklere sahip ancak kapalı olma zorunluluğu ol-
mayan, güvenli park alanının bulunması gerekir.

a) Ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından kapalı bir alanda muhafazası mümkün
olmayan eşyanın getirildiği taşıttan boşaltıldıktan sonra ithal edilecek olması,

b) Eşyanın ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar getirildiği konteyner içerisinde bek-
letilerek ithal edilecek olması,

c) İthal edilecek eşyanın 135 inci madde uyarınca kırk sekiz saat içerisinde getirildiği
taşıttan boşaltılmadan ithal edilecek olması. Taşıma aracı bu alana tesise varış bildirimi sonra-
sında ve 135 inci veya 136 ncı maddedeki işlemler başlatılmadan önce konularak, duruma göre
eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar veya taşınan eşya bu alana boşaltılana
kadar bekletilir.

(3) İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin aynı zamanda ihracatta yerinde güm-
rükleme iznine sahip olması ve işlem yapılacak tesis için her iki izin kapsamı işlem yapılmak
üzere yetkilendirilmiş olunması halinde, bu maddede belirtilen güvenli park alanı ile 67 nci
maddede belirtilen güvenli park alanı, ithalat ile ihracat eşyasının birbirine karışmaması için
gereken bütün önlemlerin alınmış olması kaydıyla, aynı yer olarak belirlenebilir. Bu durumda,
ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı işlemlerde 131 inci ve 132 nci madde hükümlerine,
ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı işlemlerde ise 68 inci ve 69 uncu madde hüküm-
lerine uyulur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen alanın, tesisteki kapalı bir alanın bir bölümü olarak belir-
lenmiş olması halinde, ithalata ilişkin bu alan aynı zamanda ihracatta yerinde gümrükleme iş-
lemleri kapsamında kullanılamaz, ancak 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli
alan ile birinci fıkrada belirtilen güvenli depolama alanının birbirinden fiziki olarak ayrılmış
olması ve iki alan arasında eşya geçişine karşı gerekli tüm önlemler alınmış olması koşuluyla
bu iki alan aynı kapalı alan içerisinde yer alabilir.

(5) Güvenli depolama alanları ile güvenli park alanlarına eşya ve/veya taşıma aracının
alınmasında 131 inci, bu alanlardan eşya ve/veya taşıma aracının çıkartılmasında ise 132 nci
madde hükümlerine uyulur.
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(6) Güvenli depolama alanı ve güvenli park alanlarına ilişkin 131 inci maddeye göre
tutulan giriş ve 132 nci maddeye göre tutulan çıkış kayıtlarına müteselsil sıra numarası verilir.
Giriş ve çıkış numaraları birbirleri ile ilişkilendirilir.

(7) Güvenli depolama alanı veya güvenli park alanına alınan ve ithalata ilişkin beyan-
nameye konu olan eşya ve/veya duruma göre taşıma aracı bu alanlara alınırken, bu alanlardan
çıkartılırken ve bu alanlarda bulundukları sürece devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

(8) 124 üncü madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmış olan
bir tesisin içerisinde bulunan güvenli depolama alanı ya da park alanının yerinin değiştirilmek
veya bu tesis içerisine yeni bir güvenli depolama alanı ya da park alanı eklenmek istenilmesi
halinde, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca
başvuruda bulunulur. Bu kapsamda yeri değiştirilecek veya eklenecek güvenli depolama ala-
nının birinci fıkrada, güvenli park alanının ise ikinci fıkrada belirtilen özellikleri taşıyıp taşı-
madığı başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren
on iş günü içerisinde incelenir. Bu tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün baş-
ka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce,
başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en
yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne bu fıkra kapsamında ince-
leme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme so-
nuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun
yapıldığı bölge müdürlüğünce başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(9) Aynı gruba bağlı olan ve aynı tesis içerisinde yerleşik olan birden fazla grup ima-
latçısı, her birinin ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahip olması koşuluyla, o tesis içeresinde
bulunan güvenli depolama alanı veya güvenli park alanlarını ortak bir şekilde kullanabilirler.

Güvenli depolama alanları ve güvenli park alanlarına giriş işlemleri
MADDE 131 – (1) 134 üncü madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu

maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına alınacak eşya, bu alana alınır-
ken ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir
ve buna müteakip güvenli depolama alanına alınır. Güvenli depolama alanına yapılan girişe
ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının mühür numarası,
b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,
c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,
ç) Eşyanın alana giriş tarihi ve saati,
d) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,
e) Varsa eşyanın sipariş numaraları,
f) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici

numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),
g) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.
(2) 135 inci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin ikinci

fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınacak eşyayı taşıyan taşıma aracı bu alana alınırken
eşyanın ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol
edilir, 133 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durum haricinde taşıma aracının mührü
de kontrol edilir ve buna müteakip taşıma aracı güvenli park alanına alınır. 133 üncü maddenin
yedinci fıkrasında belirtilen durumda, taşınan eşya da ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde
yer alan bilgilerle karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına girişinde kontrol edilir. Güvenli
park alanına yapılan girişe ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tu-
tulur;

a) 133 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durum haricinde taşıma aracının
mühür numarası,
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b) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alana giriş tarihi ve saati,
c) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,
ç) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,
d) Taşınan eşya dökme ise taşıma aracının alana girişteki ağırlığı,
e) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,
f) Varsa eşyanın sipariş numaraları.
(3) 136 ncı madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin ikinci fık-

rasında belirtilen güvenli park alanına alınacak eşyayı taşıyan taşıma aracı bu alana alınırken
eşyanın ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol
edilir, taşıma aracı konteynerse konteyner mührü de kontrol edilir ve buna müteakip taşıma
aracı güvenli park alanına alınır. Taşıma aracı konteyner değilse, taşınan eşya da ilişkili olduğu
transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına giri-
şinde kontrol edilir. Güvenli park alanına yapılan girişe ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki
bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracı konteynerse konteyner mühür numarası,
b) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alana giriş tarihi ve saati,
c) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,
ç) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,
d) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,
e) Varsa eşyanın sipariş numaraları.
(4) Üçüncü fıkrada belirtilen bilgilere ilaveten taşıma aracı konteynerse konteyner müh-

rünün kırılmasını müteakip, değilse taşıma aracının alana girişi sırasında aşağıda belirtilen bil-
giler de kaydedilir, (d) bendinde sayılan bilgi eşyayı taşıyan aracın eşyayı alana boşalttıktan
sonra alandan çıkışını müteakip de tutulabilir;

a) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,
b) Varsa eşyanın sipariş numaraları,
c) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri

numarası ve benzerleri),
ç) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici

numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),
d) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.
(5) 130 uncu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmadığı durumlarda, güvenli de-

polama alanları ile ithalata ilişkin güvenli park alanlarına sadece ithalat beyannamesine konu
edilecek eşya konulabilir.

Güvenli depolama alanları ve güvenli park alanlarından çıkış işlemleri
MADDE 132 – (1) 134 üncü madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu

maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına alınan eşya, ithalat işlemleri
bitirildikten sonra bu alandan çıkartılırken 131 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kayıt
bilgileri ile ithalata ilişkin beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol
edilir ve buna müteakip güvenli depolama alanından çıkartılır. Güvenli depolama alanından
yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın alandan çıkış tarihi ve saati,
b) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve sayısı,
c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,
ç) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri

numarası ve benzerleri),
d) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici

numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),
e) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.
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(2) 135 inci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınan taşıma aracı, taşınan eşyanın ithalat işlemleri
bitirildikten sonra bu alandan çıkartılırken 131 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kayıt
bilgileri ile karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli park alanından çıkartılır.
133 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durumda, taşınan eşya da ilişkili olduğu ithalat
beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına çıkı-
şında kontrol edilir. Güvenli park alanından yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağı-
daki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alandan çıkış tarihi ve saati,
b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,
c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,
ç) Taşınan eşya dökme ise taşıma aracının alandan çıkıştaki ağırlığı,
d) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve sayısı,
e) Varsa eşyanın sipariş numaraları.
(3) 135 inci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin ikinci

fıkrasında belirtilen güvenli park alanından getirildiği taşıma aracıyla birlikte çıkartılan eşyanın
güvenli alan dışında araçtan boşaltılmasına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içe-
recek şekilde tutulur ve bu kayıtlar ikinci fıkradaki kayıtlarla ilişkilendirilir;

a) Varsa eşyanın sipariş numaraları,
b) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri

numarası ve benzerleri),
c) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici

numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),
ç) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.
(4) 136 ncı madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin ikinci fık-

rasında belirtilen güvenli park alanına alınan taşıma aracı, taşınan eşya alana boşaltıldıktan
sonra bu alandan çıkartılırken 131 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile
karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli park alanından çıkartılır. Güvenli park
alanından taşıma aracının çıkışına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şe-
kilde tutulur;

a) Taşıma aracının alandan çıkış tarihi ve saati,
b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,
c) Alana boşaltılan eşya dökme ise taşıma aracının alandan çıkıştaki ağırlığı,
ç) Varsa alana boşaltılan eşyanın sipariş numaraları,
d) 117 nci maddenin uygulandığı durumda, 90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında be-

lirtilen durum haricinde, araca takılan izinli gönderici yetkisi kapsamındaki özel tipteki mührün
numarası.

(5) 136 ncı madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin ikinci fık-
rasında belirtilen güvenli park alanında depolanan eşya, ithalat işlemleri bitirildikten sonra bu
alandan çıkartılırken 131 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile ithalata
ilişkin beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna mü-
teakip güvenli depolama alanından çıkartılır. Güvenli depolama alanından yapılan çıkışa ilişkin
kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın alandan çıkış tarihi ve saati,
b) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve sayısı,
c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,
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ç) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri
numarası ve benzerleri),

d) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici
numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),

e) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.
(6) Yetki kapsamı eşyanın 136 ncı maddeye göre 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında

belirtilen güvenli park alanında getirildiği konteyner içerisinde depolandığı durumda, konteyner
içerisinde depolanan eşyanın tamamının ithalat işlemlerinin sonlandırılmasını müteakip kon-
teynerin alandan çıkışında konteyner numarası, o konteyner dâhilindeki eşya için beşinci fık-
raya göre tutulmuş çıkış kayıtlarıyla ilişkilendirilerek kaydedilir.

(7) Vergileri ödenmeden ya da ilgili rejim uyarınca teminata bağlanmadan önce itha-
linden vazgeçilen eşyanın güvenli depolama alanları veya güvenli park alanlarından çıkışı, an-
cak gümrük idaresi tarafından Kanunun 163 ilâ 165 inci maddelerinin uygulanmasına izin ve-
rildiği hallerde ve 134 üncü maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde yapılabilir.
Mahrece iade işlemlerinin tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünde yapılmasını sağla-
mak üzere eşya bu gümrük müdürlüğüne transit rejimi kapsamında sevk edilir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine
girişi ve izin kapsamı tesislere taşınması

MADDE 133 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem görecek eşya,
aşağıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasının ardından bir iç gümrüğe götürülmeden transit
rejimi kapsamında ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahip firmanın tesislerine sevk edilir.

a) Özet beyana, özet beyan yerine geçen belgelere ya da Gümrük Yönetmeliğinin 64 üncü
maddesi uyarınca özet beyan olarak kullanılan bilgilere ilişkin olarak yapılacak risk analizi so-
nucuna göre emniyet ve güvenlik amaçlı kontroller,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca Türkiye Gümrük Bölgesine girişte yapılması
gereken kontroller,

c) İzin kapsamı eşyayı taşıyan aracın veya konteynerin Türkiye Gümrük Bölgesine gi-
rişte mühürsüz halde gelmesi ya da varsa bu mührün sınır gümrük idaresince kırılması duru-
munda, yedinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla gümrük idaresi tarafından mühürlen-
mesi,

ç) Giriş gümrük idaresinde yapılması gereken diğer işlemler.
(2) Aşağıda belirtilen hallerde, birinci fıkra uyarınca eşyanın tesislere transit rejimi kap-

samında sevki için ayrıca transit beyanı verilmez.
a) Transit rejimi beyanının eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine varışı öncesinde elektronik

ortamda verilmesi ve bu bilgilerin Gümrük Yönetmeliğinin 64 üncü maddesi uyarınca özet be-
yan olarak kullanılması,

b) Eşyanın TIR Karnesi kapsamında getirilmesi ve TIR Karnesi bilgilerinin giriş güm-
rük müdürlüğünce elektronik ortama aktarılması.

(3) Eşya ithalatta yerinde gümrükleme kapsamı tesise ulaştığında, izinli alıcı tarafından,
taşıma aracına ve mühre ilişkin kontroller gerçekleştirilerek varış tarih ve saati kayıt altına
alınmak suretiyle elektronik ortamda tesise varış bildirimi yapılır. Bu bildirim elektronik or-
tamda eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne transit beyanının tarih
ve sayısı bildirilmek suretiyle yapılır. Tesise varış bildiriminde eşyanın ithalat işlemlerinin 134,
135 ya da 136 ncı maddelerden hangisi uyarınca işlem yapılacağı da belirtilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yapılan kontrollerde taşıma aracına veya mühre müdahale
edilmiş olduğunun anlaşılması halinde, üçüncü fıkra uyarınca yapılan tesise varış bildiriminde
bu durum izinli alıcı tarafından eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlü-
ğüne iletilir.
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(5) Dördüncü fıkra uyarınca taşıma aracına veya mühre müdahale olduğunun bildiril-
mesi halinde, bildirimi müteakip üç saat içerisinde gümrük idaresi tarafından taşıma aracı, mü-
hür ve gerekirse taşınan eşya izin sahibinin tesislerinde kontrol edilir. İlgili gümrük müdürlü-
ğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrükleme
izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması
halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, bu süreyi üç saate kadar uzata-
bilir. Taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmek-
sizin bekletilir.

(6) Üçüncü fıkra uyarınca yapılan kontroller neticesinde araca veya mühre müdahale
olmadığının tespit edilmesi veya beşinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanması sonucunda
gümrük idaresi tarafından izin verilmesi halinde, eşyanın taşıma aracından boşaltılarak güvenli
depolama alanına alınacak olması durumunda 134 üncü madde, eşyanın ithalat işlemlerinin
eşya taşıma aracından boşaltılmadan tamamlanacak olması durumunda 135 inci madde, taşıma
aracı konteynerse eşyanın konteyner içerisinde bekletilecek olması veya ağırlığı, boyutları veya
niteliği bakımından kapalı bir alanda muhafazası mümkün olmayan eşyanın getirildiği taşıttan
boşaltılarak ithalat işlemlerinin gerçekleştirilecek olması durumunda ise 136 ncı madde uya-
rınca işlem yapılır.

(7) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyayı taşıyan araç tesislere aşağıdaki
şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürsüz olarak getirilebilir;

a) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre gerekli şartların
mevcut olması,

b) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına ilişkin koşulların yerine
getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin alınmış olması,

c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en az asgari düzeydeki
gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.
(8) Üçüncü fıkrada belirtilen tesise varış bildiriminin mesai saatleri dışında yapılmak

istenilmesi halinde,
a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim

günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,
b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri

dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce
gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar eşyanın getirildiği tesis için yetkilendirilen gümrük mü-
dürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep üçüncü fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yak-
laşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi
halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(9) Bu maddenin uygulanmasında transit beyanı, izinli alıcı tarafından eşyanın asgari
dörtlü tarife pozisyonunu içerecek şekilde verilir.

Taşıma aracının mührünün kırılması ve ithalatta yerinde gümrükleme izni kap-
samında işlem gören eşyanın güvenli depolama alanına alınması

MADDE 134 – (1) 133 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bil-
dirimini müteakip azami on beş dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre boşaltma
izni verilmesi halinde taşıma aracı mührü izinli alıcı tarafından kırılır. Gümrük idaresince bo-
şaltma izni verilinceye kadar taşıma aracına, mühre ve eşyaya müdahale edilmez.

(2) Yapılan risk analizi sonucuna göre birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde mührün
kırılmasına izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur ge-
linceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. İlgili memur tarafından taşıma aracı incelenerek
mühür kırılır.
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(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak kontroller birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini
müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya
mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bu-
lunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük mü-
dürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir.

(4) Taşıma aracının mührünün birinci ve duruma göre ikinci fıkra doğrultusunda kırıl-
masından sonra eşya, ithalatta yerinde gümrükleme tesislerinde bulunan ve 130 uncu maddenin
birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına alınır.

(5) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören eşyanın güvenli depo-
lama alanına alınması sırasında, 131 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar doğ-
rultusunda izinli alıcı tarafından gerekli kontroller yapılır. Eşyanın güvenli depolama alanına
alındığı elektronik ortamda yetki kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğüne bildirilir.

(6) Beşinci fıkra uyarınca yapılan kontrol sonucunda güvenli depolama alanına alınan
eşyada eksiklik veya fazlalık veya beyan harici eşya tespit edilmesi halinde, eşyanın bulunduğu
tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğü bu durum hakkında beşinci fıkra uyarınca yapılan
bildirim dâhilinde bilgilendirilir. Bu durumda, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen
gümrük müdürlüğünce kontrol ile görevlendirilen memur gelinceye kadar eşya güvenli depo-
lama alanında müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın kontrolünü müteakip ilgili mevzuat
uyarınca işlem yapılır.

(7) Dördüncü fıkra uyarınca güvenli depolama alanına alınan eşyanın rezerveli veya
hasara uğramış olduğunun tespit edilmesi halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 89 uncu maddesi
uyarınca işlem yapılabilir.

(8) Beşinci veya duruma göre altıncı fıkradaki işlemlerin tamamlanmasıyla transit rejimi
izinli alıcı tarafından sonlandırılır. Transit rejiminin ibrasında gümrük idaresince verilen transit
süresine/güzergâh kat etme süresine uyulup uyulmadığının eşyanın bulunduğu tesis için yet-
kilendirilen gümrük müdürlüğünce kontrolü sırasında 133 üncü maddenin üçüncü fıkrası uya-
rınca yapılan varış bildiriminin tarih ve saati esas alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR iş-
leminin sonlandırılması ve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık
takibatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(9) Güvenli depolama alanında bulunan eşya Gümrük Yönetmeliğinin 90 ıncı maddesi
uyarınca elleçleme faaliyetine tabi tutulabilir. Bu durumda, elleçleme başvurusu eşyanın bu-
lunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne yapılır ve işlemlerin eşyanın aynı du-
rumda muhafazasını sağlamaya yönelik olduğunun anlaşılması halinde gümrük müdürlüğünce
elleçlemeye izin verilir.

(10) Güvenli depolama alanına alınan eşyaya, dokuzuncu fıkrada belirtilen durum ha-
ricinde, ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar sadece mücbir hallerle sınırlı olmak üzere ve
gümrük idaresine bilgi verilerek müdahale edilebilir. Gümrük idaresinin bilgisi dışında güvenli
depolama alanından çıkarılan veya değiştirilen eşya hakkında ithalatta yerinde gümrükleme
izni sahibinin sorumluluğuna başvurularak Gümrük Yönetmeliğinin 514 üncü maddesi uyarınca
işlem yapılır.

(11) Diğer kurumlarca eşyanın ithalinde fiziken kontrol edilmesi veya numune alınması
gerektiği durumlarda, izin sahibi ithalatçı tarafından gümrük idaresi bilgilendirilmek kaydıyla
güvenli depolama alanında bulunan eşya ilgili kurumca incelenir. İlgili kurumların yapacağı
kontroller kapsamında eşyadan numune alınarak incelenmesinin gerekmesi halinde, numunenin
miktar, cins ve nevine ilişkin olarak gümrük idaresi bilgilendirilir. Alınan numunelere ilişkin
olarak Gümrük Yönetmeliğinin 87 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası uyarınca işlem ya-
pılır.
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(12) Güvenli depolama alanına alınan eşyanın ithalatına ilişkin işlemler 133 üncü mad-
denin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimi tarihinden itibaren azami yirmi gün
içerisinde tamamlanır.

(13) On ikinci fıkrada belirtilen sürenin uzatılması ya da durmasında Gümrük Yönet-
meliğinin 76 ncı maddesi hükümleri esastır.

(14) On ikinci ve duruma göre on üçüncü fıkralarda belirtilen süreler sonunda eşyanın
ithalatına ilişkin işlemlerin tamamlanmamış olması halinde, ithalatta yerinde gümrükleme izni
sahibi tarafından eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bu durum
bildirilir ve eşyaya müdahale edilemez.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın ithalat işlemlerinin güvenli
park alanında getirildiği taşıttan boşaltılmadan tamamlanması

MADDE 135 – (1) 130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen durum-
da, 133 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca tesise varış bildirimi yapılan eşyanın ithaline
ilişkin beyannamenin varış bildiriminden itibaren veya 133 üncü maddenin dördüncü fıkrasının
uygulandığı durumlarda gümrük idaresi tarafından izin verilmesinden itibaren, kırk sekiz saat
içerisinde tescil edilecek olması halinde, eşyanın ithaline ilişkin işlemler eşya taşıma aracından
boşaltılmadan 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınarak ya-
pılabilir. Bu durumda taşıma aracı izinli alıcı tarafından 131 inci maddenin ikinci fıkrasında
belirtilen hususlar doğrultusunda gerekli kontroller yapılarak güvenli park alanına alınır ve ta-
şınan eşya, altıncı fıkra ile 132 nci maddenin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
ithalat işlemleri tamamlanarak gümrük idaresi tarafından bu alandan çıkışına izin verilinceye
kadar taşıt üzerinde bu alanda bekletilir.

(2) 133 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimini müteakip
azami on beş dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre 137 nci maddede belirtilen
ithalat işlemlerinin başlatılması izni verilmesi halinde, 133 üncü maddenin yedinci fıkrası hü-
kümleri saklı kalmak kaydıyla, taşıma aracı mührü izinli alıcı tarafından kırılır ve birinci fıkrada
belirtilen sürenin bitimine kadar 137 nci maddede belirtilen işlemler başlatılır. Gümrük idare-
since 137 nci maddede belirtilen ithalat işlemlerinin başlatılması için izin verilinceye kadar ta-
şıma aracına, eşyaya ve taşıma aracı mühürlüyse mühre müdahale edilmez.

(3) Yapılan risk analizi sonucuna göre ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde 137 nci
maddede belirtilen ithalat işlemlerinin başlatılması için izin verilmemesi halinde, taşıma aracı
ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. İlgili
memur tarafından taşıma aracı incelenerek 133 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen
haller haricinde mühür kırılır, muayene ile görevli memurun gerekli görmesi halinde eşya ta-
şıma aracından indirilerek muayene edilir, aksi takdirde eşya araçta yüklü olarak muayene edi-
lir. Muayene sonucuna göre gümrük idaresi tarafından izin verilmesi halinde birinci fıkrada
belirtilen sürenin bitimine kadar 137 nci maddede belirtilen işlemler başlatılır.

(4) Diğer kurumlarca eşyanın ithalinde fiziken kontrol edilmesi veya numune alınması
gerektiği durumlarda, eşya, üçüncü fıkrada belirtilen işlemler tamamlanmış olsa bile, 134 üncü
maddenin on birinci fıkrasında belirtilen işlemler sonuçlandırılıncaya kadar taşıma aracının
üzerinde yüklü olarak güvenli park alanında bekletilir. Eşya, fiziki kontrol için ilgili kurumca
gerekli görülmesi halinde, taşıma aracından güvenli park alanına boşaltılabilir. Bu işlemlerin
birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde tamamlanamaması halinde altıncı fıkra uyarınca işlem
yapılır, bu süre içerisinde tamamlanması halinde ise 137 nci maddede belirtilen işlemler baş-
latılır.

(5) Bu madde uyarınca işlem yapılmak üzere güvenli park alanına alınan eşya ile eşyayı
taşıyan taşıma aracı, altıncı fıkrada belirtilen haller haricinde, 138 inci maddede belirtilen iş-
lemler tamamlanıncaya kadar bu alandan çıkartılamaz.
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(6) Eşyanın birinci fıkrada belirtilen sürede rejime girişine ilişkin beyannamenin 137 nci
madde uyarınca tescil edilmemesi halinde, durum eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen
gümrük müdürlüğüne bildirilerek eşya 134 üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkrası hükümle-
rine uyularak güvenli depolama alanına alınır. Bu fıkra uyarınca güvenli depolama alanına alı-
nan eşya için 134 üncü maddenin altı ilâ on dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın ithalat işlemlerinin güvenli
park alanında getirildiği taşıttan boşaltılarak tamamlanması

MADDE 136 – (1) 130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) ile (b) bentlerinde belirtilen
hallerde, 133 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimini müteakip
azami on beş dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre boşaltma izni verilmesi
halinde,

a) 130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumda eşya izinli alıcı
tarafından getirildiği taşıma aracından güvenli park alanına boşaltılır. Gümrük idaresince bo-
şaltma izni verilinceye kadar taşıma aracına ve eşyaya müdahale edilmez.

b) 130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulandığı durumda konteyner
izinli alıcı tarafından getirildiği taşıttan güvenli park alanına indirilerek konteynerin mührü kı-
rılır. Gümrük idaresince boşaltma izni verilinceye kadar taşıta, konteynere ve konteyner müh-
rüne müdahale edilmez.

(2) Yapılan risk analizi sonucuna göre birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde 130 uncu
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumda eşyanın araçtan indirilmesine veya
130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumda konteynerin taşıttan in-
dirilerek konteyner mührünün kırılmasına izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili gümrük
idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşya veya taşıma
aracı konteynerse konteyner ilgili memur gözetiminde taşıttan indirilir ve konteyner ilgili me-
mur tarafından incelenerek mühür kırılır.

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak kontroller birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini
müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya
mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrükleme sahibinin eşyasının bulun-
duğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük mü-
dürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir.

(4) Bu madde uyarınca işlem yapılmak üzere güvenli park alanına alınan eşya ile 130 uncu
maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulandığı durumda eşyanın içinde bulunduğu kon-
teyner 138 inci maddede belirtilen işlemler tamamlanıncaya kadar bu alandan çıkartılamaz.

(5) Eşyanın güvenli park alanında getirildiği konteyner içerisinde bekletilecek olması
halinde konteyner güvenli park alanında kilitli bir vaziyette muhafaza edilir, konteyner kilidi
ancak eşyanın ithaline ilişkin işlem yapılacak olması halinde açılabilir.

(6) 134 üncü maddenin yedinci ilâ on dördüncü fıkralarında belirtilen işlemler güvenli
park alanında bekletilen eşya için de uygulanır, aynı fıkralarda belirtilen usul ve esaslara güvenli
park alanında bekletilen eşya için de uyulur.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören eşyanın ithaline ilişkin
beyannamenin tescili

MADDE 137 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında güvenli depolama
alanına veya güvenli park alanına alınan eşyanın ithaline ilişkin beyanname, ithalatta yerinde
gümrükleme izni sahibi veya temsilcisi tarafından, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen
gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilir.

(2) Eşyanın hangi tesiste ithale hazır bulundurulduğu beyannamenin 30 no.lu kutusuna
yazılır.

(3) Elektronik ortamda serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edilmesi sırasında
eşyaya ilişkin gerekli tüm izin, lisans ve belgelerin temin edilmiş ve ithale ilişkin beyannamenin
ilgili alanına kaydedilmiş olması gerekir.

21 Mayıs 2014 – Sayı : 29006                                RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 119



(4) Üçüncü fıkra uyarınca eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin tescilinde hazır bu-
lunması gereken belgeler, 138 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen eşya muayenesi du-
rumu hariç olmak üzere gümrük idaresine ibraz edilmez, gümrük idaresince istenildiğinde ibraz
edilmek üzere ithalatta yerinde gümrükleme izin sahibi tarafından muhafaza edilir.

(5) 141 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, eşyanın “4000”, “4100” veya
“5100” rejim kodları dışındaki bir rejim koduyla beyan edilmek istenilmesi halinde, durum eş-
yanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bildirilir. Gümrük müdürlü-
ğünün uygun görmesi halinde eşya transit rejimi kapsamında bulunduğu yerden eşyanın bu-
lunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne sevk edilir. Eşyanın bulunduğu yerden
araca yüklenmesi, aracın mühürlenmesi ve gümrük müdürlüğüne sevk edilmesi işlemleri 82 nci
madde hükümleri de dikkate alınarak 76 ncı madde uyarınca izinli gönderici olarak yetkilen-
dirilmiş olan yetkilendirilmiş yükümlü tarafından gerçekleştirilir. Aracın mühürlenmesinde 92 nci
maddede belirtilen özel tipte mühür kullanılır ve mühür numarası eşyanın gönderileceği gümrük
müdürlüğüne bildirilir.

(6) Eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün beşinci fıkra
uyarınca işlem yapılmasını uygun bulmaması halinde, eşyanın ya “4000”, “4100” veya “5100”
rejim kodlarından biri kapsamında beyan edilmesi ya da gümrük idaresinin de uygun görme-
siyle Kanunun 163 ilâ 165 inci maddeleri kapsamında işlem yapılması gerekir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamındaki eşyaya ilişkin muayene işlemleri
MADDE 138 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izin sahibi tesislerinde güvenli de-

polama alanına veya güvenli park alanına alınarak ithalatına ilişkin beyannamesi tescil edilen
eşyanın ithal edilmeye hazır olduğu, ithalatta yerinde gümrükleme izin sahibi tarafından elek-
tronik ortamda eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bildirilir.

(2) 134 veya 136 ncı maddenin uygulandığı durumlarda, birinci fıkrada belirtilen bil-
dirimden itibaren, eşya 128 inci madde uyarınca izinde yazılan kontrol türü bildirim süresi ka-
dar, güvenli depolama alanı veya güvenli park alanında müdahale edilmeksizin gümrük idare-
since verilecek kontrol türü bildirimi için bekletilir. Belirlenen sürenin sonunda yapılan risk
analizi sonuçlarına göre gümrük idaresince eşya sahibine;

a) Eşyanın muayene edilmeyeceğinin bildirilmesi halinde, eşyanın tabi tutulduğu rejime
göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış olması koşuluyla ve sistemden çıkış onayının
verilmesinin ardından, eşya ithal edilerek güvenli depolama alanı veya güvenli park alanından
çıkarılır,

b) Eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi halinde, eşya güvenli depolama alanı
veya park alanında muayene ile görevli memur gelinceye kadar eşyayı güvenli alandan veya
güvenli park alanından çıkartma izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eş-
yanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit edilmesi
halinde ve eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış ol-
ması koşuluyla, sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından eşya ithal edilerek güvenli de-
polama alanı veya güvenli park alanından çıkarılır.

(3) 135 inci maddenin uygulandığı durumlarda, birinci fıkrada belirtilen bildirimden
itibaren, eşya 128 inci madde uyarınca izinde yazılan kontrol türü bildirim süresi kadar, güvenli
park alanında müdahale edilmeksizin gümrük idaresince verilecek kontrol türü bildirimi için
bekletilir. Belirlenen sürenin sonunda yapılan risk analizi sonuçlarına göre gümrük idaresince
eşya sahibine;

a) Eşyanın muayene edilmeyeceğinin bildirilmesi halinde, güvenli park alanından çıkışa
ilişkin sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından, 139 uncu madde uyarınca işlem yapılır.

b) Eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi halinde, eşya güvenli park alanında mua-
yene ile görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene
edilmesini müteakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit edilmesi halinde ve eşyanın
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tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış olması koşuluyla, sis-
temden çıkış onayının verilmesinin ardından eşya ithal edilerek güvenli park alanından çıka-
rılır.

(4) İkinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkranın (b) bendinin uygulandığı durumlarda,
eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durum olduğunun tespit edilmesi ha-
linde, duruma göre izinli alıcı ya da ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin sorumluluğu
kapsamında gümrük mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır ve muayene sonucuna
göre eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış olması
koşuluyla ve sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından eşya güvenli depolama alanı veya
güvenli park alanından çıkarılarak ithal edilir.

(5) İkinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca yapılacak muayene
işlemi, 128 inci madde uyarınca izinde belirtilen kontrol türü bildirim süresinin bitimini mü-
teakip azami üç saat içinde eşyanın bulunduğu ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait
tesislere gidilerek başlatılır. Ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük mü-
dürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrük-
leme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli ol-
maması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar
uzatmaya yetkilidir. İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinden veya izinli alıcıdan kaynak-
lanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate
alınmaz.

(6) Üçüncü fıkranın (b) bendinin uygulandığı durumlarda, muayene ile görevli memur
tarafından eşyada eksiklik veya fazlalık veya beyan harici eşya olup olmadığı da kontrol edilir.
Yapılan kontrol neticesinde herhangi bir eksiklik veya fazlalık ya da beyan harici eşyanın bu-
lunmadığının tespiti halinde transit rejimi sonlandırılır. Yapılan kontrol neticesinde transit be-
yanı ve ekinde kayıtlı bilgilere göre eşyada eksiklik veya fazlalık ya da beyan harici eşyanın
olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca işlem yapıldıktan sonra transit rejimi
sonlandırılır. Transit rejiminin ibrasında gümrük idaresince verilen transit süresine/güzergâh
kat etme süresine uyulup uyulmadığının eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük
müdürlüğünce kontrolü sırasında 133 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan varış bil-
diriminin tarih ve saati esas alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması
ve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul
ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(7) Birinci fıkrada belirtilen bildirimin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi ha-
linde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim
günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri
dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce
gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar eşyanın getirildiği tesis için yetkilendirilen gümrük mü-
dürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep birinci fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yak-
laşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi
halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

İthalat işlemleri güvenli park alanında getirildiği taşıttan boşaltılmadan tamam-
lanan ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyaya ilişkin transit rejiminin sonlan-
dırılması

MADDE 139 – (1) 135 inci madde uyarınca eşyanın güvenli park alanında getirildiği
taşıttan boşaltılmadığı ve 138 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre eşyanın güvenli
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park alanından çıkışına izin verildiği durumlarda, eşya bulunduğu tesis içinde, güvenli park
alanı dışında bir yerde boşaltılmak üzere güvenli park alanından çıkartılır. Eşya taşıma aracın-
dan boşaltıldıktan sonra transit beyanı ile 137 nci madde uyarınca tescil edilen ithalata ilişkin
beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak izinli alıcı yetkisi sahibi tarafından
132 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hususları da kapsayacak şekilde kontrol edilir.
Bu işlemler sırasında ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi de hazır bulunur.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılan kontrol neticesinde, transit beyanı ve ekinde kayıtlı
bilgiler ile ithalata ilişkin beyanname ve ekinde kayıtlı bilgilere göre beyana herhangi bir ay-
kırılığın ya da beyan harici eşyanın bulunmadığının tespit edilmesi ve elektronik ortamda yetki
kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğüne bildirilmesi halinde transit rejimi ilgili mev-
zuatı uyarınca sonlandırılır, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmesi veya temi-
nata bağlanmasını müteakip eşyanın ithalat işlemleri tamamlanır.

(3) Birinci fıkra uyarınca yapılan kontrol neticesinde, transit beyanı ve ekinde kayıtlı
bilgiler ve/veya ithalata ilişkin beyanname ve ekinde kayıtlı bilgilere göre beyana aykırılık bu-
lunması ya da beyan harici eşya bulunduğunun tespit edilmesi halinde, yetki kapsamında işlem
yapılan gümrük müdürlüğüne bu durum hakkında elektronik ortamda bildirimde bulunulur. Bu
durumda, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresi tarafından kontrol
ile görevlendirilen memur gelinceye kadar eşya, bulunduğu yerde eşyaya müdahale edilmesine
karşı gerekli önlemler alınarak ve eşyaya müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın kontrolünü
müteakip ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır ve transit rejimi ilgili mevzuatı uyarınca son-
landırılır, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanmasını
müteakip eşyanın ithalat işlemleri tamamlanır.

(4) İkinci veya duruma göre üçüncü fıkradaki işlemlerin tamamlanmasıyla transit rejimi
sonlandırılır. Transit rejiminin ibrasında gümrük idaresince verilen transit süresine/güzergâh
kat etme süresine uyulup uyulmadığının izin kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğünce
kontrolü sırasında 133 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan varış bildiriminin tarih
ve saati esas alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması ve TIR Karnesi
kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul ve esaslar Bakan-
lıkça belirlenir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin yükümlülükleri
MADDE 140 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni verilmiş sertifika sahiplerince,

bu Yönetmelikten kaynaklı diğer yükümlülüklerinin yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin yerine
getirilmesi gerekir.

a) 133, 134, 135, 136, 138 ve 139 uncu maddeler kapsamında yapılacak kontrollerde
muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak.

b) İthalat beyannamesi eki tüm belgeleri muayene ile görevli memur tarafından iste-
nildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak.

c) 130 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanı ve 130 uncu
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tari-
hinden itibaren en az bir yıl, bu alanlara ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en
az üç yıl süre ile saklamak.

ç) Gümrük idaresine 130 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen alanlara
ilişkin kamera kayıtları ile diğer kayıtların istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıt-
ların görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak.

d) Güvenli depolama alanına alınan veya 135 inci ve 136 ncı madde kapsamında gü-
venli depolama alanına alınmaksızın işlemleri tamamlanan eşyada eksiklik veya fazlalık tespit
edilmesi halinde, gümrük idaresini bu durum hakkında bilgilendirmek.
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İthalatta yerinde gümrükleme izninin askıya alınması
MADDE 141 – (1) Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde

ilk seferde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzen-
lendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) 114 üncü maddenin üçüncü ve beşinci fıkrası, 122 nci madde, 126 ncı madde, 130 uncu
maddenin dördüncü fıkrası, 131 inci maddenin beşinci fıkrası, 132 nci maddenin yedinci fıkrası,
134 üncü maddenin dördüncü, altıncı, onuncu ve on dördüncü fıkrası, 135 inci maddenin altıncı
fıkrası, 136 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkrası, 137 nci maddenin üçüncü, beşinci ve
altıncı fıkrası, 138 inci maddenin iki ilâ dördüncü fıkrası, 139 uncu maddenin üçüncü fıkrası
ve 140 ıncı maddede belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşıl-
ması,

b) 114 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası, 130 uncu maddenin üçüncü, altıncı
ve yedinci fıkrası, 131 inci maddenin bir ilâ dördüncü fıkrası, 132 nci maddenin bir ilâ altıncı
fıkrası, 134 üncü maddenin dokuzuncu ve on birinci fıkrası, 135 inci maddenin dördüncü fık-
rası, 137 nci maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket
edildiğinin anlaşılması,

c) 130 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca tesis içerisinde gerekli özel-
liklere sahip güvenli depolama alanının veya güvenli park alanının bulunmaması ya da aynı
maddenin sekizinci fıkrası uyarınca izin alınmadan yeni bir alan eklenmesi ya da bu alanların
yerlerinin değiştirilmesi,

ç) 130 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca mevcut güvenli depolama ala-
nının veya güvenli park alanının özelliklerinden birini kaybetmesi,

d) İzin kapsamında ithali gerçekleştirilen eşyanın beyana aykırı olduğunun veya beyan
harici eşyanın ithal edilmeye çalışıldığının tespit edilmesi,

e) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliği-
nin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan
ancak aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca saklanması gereken belgelerden bir veya daha faz-
lasının mevcut olmadığının tespit edilmesi,

f) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın, açık bir şekilde
firmanın iştigal alanında olmayan eşya olduğunun sonradan kontrol kapsamında yapılan ince-
lemelerde tespit edilmesi,

g) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında gümrük müdürlüğüne talepte bulu-
nulmaksızın mesai saatleri dışında işlem yapılması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde ser-
tifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlal-
lerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı
olarak tekrar uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun
241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne
derhal bildirimde bulunulur.

(3) Aşağıda sayılan hallerde, ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan
kişilerin ithalatta yerinde gümrükleme izinlerinin üç ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer
mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci
fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunu-
lur.

a) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde ser-
tifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (a) veya (c) bendinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin
tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,
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b) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde ser-
tifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlal-
lerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan
kişilerin ithalatta yerinde gümrükleme izinlerinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen
diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin bi-
rinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bu-
lunulur.

a) Üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan
sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fık-
ranın (a) veya (c) bendinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin
anlaşılması,

b) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan
sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fık-
ranın (b), (ç), (d), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar ger-
çekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan
kişilerin ithalatta yerinde gümrükleme izinlerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen
diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin bi-
rinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bu-
lunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan
sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fık-
ranın (a) veya (c) bendinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin
anlaşılması,

b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan
sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fık-
ranın (b), (ç), (d), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar ger-
çekleştirildiğinin anlaşılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sa-
hibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlallerden her-
hangi birinin tekrar gerçekleştirilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci
fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin,
a) 121 inci maddenin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, sertifika sahibinin içinde

bulunulan takvim yılının sonunda 121 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci,
ikinci veya üçüncü alt bentlerinde belirtilen tutarlarda artık işlem yapamadığının,

b) 121 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşulu kaybettiğinin,
c) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan

numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma artık sahip olmadığının,
ç) 123 üncü maddede belirtilen teminata artık sahip olmadığının ya da aynı maddenin

yedinci fıkrasının uygulandığı hallerde bu teminatın güncelleştirilmesi işlemlerinin yapılmamış
olduğunun,

anlaşılması halinde, ithalatta yerinde gümrükleme izni bu koşullar yeniden sağlanıncaya
kadar askıya alınır.

(8) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan
fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.
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(9) Bir ila altıncı fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlallerin birden
fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya ilgili uyarı veya askıya alma iş-
lemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlallerin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edil-
mesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak
kaydıyla ihlale konu beyannamelerin her biri için ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci
fıkrası tatbik edilir.

(10) Yedinci fıkrada belirtilen koşulun yeniden sağlanması ve ithalatta yerinde güm-
rükleme izninin yeniden istenilmesi halinde, 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca baş-
vuruda bulunulması gerekir. Bu koşulun yeniden sağlandığının tespiti halinde, üçüncü, dör-
düncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(11) 74 üncü madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan kişinin
ithalatta yerinde gümrükleme izni de askıya alma süresince askıya alınır.

(12) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde
uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının dü-
zenlenme tarihi esas alınır.

(13) Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen beyana aykırılığın gümrük idaresince tes-
pitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine bildirilmesi halinde, bu aykırılığa iliş-
kin olarak bu maddede belirtilen askıya alma hükümleri uygulanmaz, ancak, diğer mevzuat
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her bir aykırılık için Kanunun 241 inci maddesinin birinci
fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(14) Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen beyana aykırılığa esas olan unsurları belir-
lemeye Bakanlık yetkilidir.

(15) Bu maddenin uygulanmasında, ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirilip gerçek-
leştirilmediğinin hesaplanmasında her ihlal kendi içinde değerlendirilir.

İthalatta yerinde gümrükleme izninin geri alınması
MADDE 142 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında ithalatta yerinde güm-

rükleme izninden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda ithalatta yerinde gümrükleme izni
geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan ithalatta yerinde gümrükleme izninin sertifika kap-
samında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda
bulunulması gerekir.

SEKİZİNCİ KISIM
Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalarından Yararlanma İzni

Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izninin kapsamı
MADDE 143 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi kişilere aşağıdaki beyanın

kontrol türüne ilişkin kolaylıklardan yararlanma izni verilebilir.
a) Yeşil hat uygulaması.
b) Beyannamelerin belge kontrolüne tabi tutulması halinde, kontrollerin öncelikle ya-

pılması.
c) Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde, muayenenin önce-

likle yapılması.
Yeşil hat uygulaması
MADDE 144 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi kişiler tarafından verilen

beyanlar yapılacak risk analizi sonuçlarına göre yeşil hatta işlem görebilir.
(2) Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bendinde

belirtilen eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri yeşil hatta işlem görmez.
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(3) Yeşil hatta işlem görmüş gümrük beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahak-
kuk eden gümrük vergilerinin, yetkilendirilmiş yükümlülerin banka hesabından elektronik or-
tamda veya bu kişinin GÜMKART’ı (gümrük veznelerinde kullanılan elektronik para kartı)
aracılığıyla ödenmesi zorunludur. Kullanılan banka hesabının yetkilendirilmiş yükümlüye ait
olduğunun kontrolünden ödemenin yapıldığı banka sorumludur.

(4) Yeşil hatta işlem görmüş ithalat beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk
eden gümrük vergilerinin ödenmesi ya da teminata bağlanmasının ardından gümrük işlemleri
tamamlanır ve söz konusu eşya gümrük idaresince teslim edilir.

(5) Gümrük idarelerince, belirli riskler ya da ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler
dikkate alınarak, beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylıklardan yararlanma izni bulunan yetki-
lendirilmiş yükümlünün gümrük beyannamesine yönelik olarak belge kontrolü veya bu beyan-
name kapsamı eşyaya ilişkin olarak muayene öngörülebilir. Belge kontrolünün öngörüldüğü
durumlarda 145 inci maddenin üçüncü fıkrası, muayene öngörüldüğü durumlarda ise 146 ncı
maddenin üçüncü fıkrası hükümleri dikkate alınır.

(6) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip kişilerin yeşil hatta işlem gören beyan-
namelerine ilişkin belgeler gümrük idaresine ibraz edilmez. Bu belgeler gümrük idaresince is-
tenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine ait gümrük beyannamelerinin
belge kontrolüne tabi tutulması halinde yapılacak işlemler

MADDE 145 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine ait gümrük beyan-
nameleri, diğer yükümlülere göre daha az belge kontrolüne tabi tutulur.

(2) Gümrük idarelerinin belirli riskleri ya da ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri
dikkate alarak birinci fıkranın aksi yönünde işlem yapmaları mümkündür.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü tarafından verilen gümrük beyannamesi kapsamındaki
sevkiyat risk analizi sonucunda belge kontrolü için seçildiğinde, gümrük idaresi söz konusu
kontrolü öncelikli olarak yapar.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine ait gümrük beyannamesi kapsamı
eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde yapılacak işlemler

MADDE 146 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine ait gümrük beyan-
namesi kapsamı eşya diğer yükümlülere göre daha az muayeneye tabi tutulur.

(2) Gümrük idarelerinin belirli riskleri ya da ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri
dikkate alarak birinci fıkranın aksi yönünde işlem yapmaları mümkündür.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü tarafından verilen gümrük beyannamesi kapsamındaki
sevkiyat risk analizi sonucunda muayene için seçildiğinde, gümrük idaresi söz konusu kontrolü
öncelikli olarak yapar.

Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırılmalarından yararlanma hakkının askıya
alınması

MADDE 147 – (1) Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde
ilk seferde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve hakkında Kanunun 241 inci maddesinin bi-
rinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bu-
lunulur.

a) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yü-
kümlülere, gümrük beyannamesinin tescil tarihinde mevcut olduğu halde, beyannameye ek-
lenmesi gereken belgelerden bir ya da daha fazlası temin edilmeden eşyanın teslim edildiğinin
anlaşılması ve söz konusu belge/belgelerin ilgili kurum/kuruluşun uygun görmesi üzerine son-
radan temin edilmesi,

b) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliği-
nin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan
ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken belgelerden bir veya daha fazlasının mevcut
olmadığının tespit edilmesi,
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c) 144 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen eşyaya ilişkin beyannamenin yüküm-
lünün beyanından kaynaklı olarak yeşil hatta işlem gördüğünün tespit edilmesi,

ç) Yeşil hat kapsamında ithali veya ihracı gerçekleştirilen eşyanın beyana aykırı oldu-
ğunun tespit edilmesi,

d) 26 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının
uygulandığı durumlarda, Ek-9’da yer alan eksik belge tamamlama formunda tamamlanmış ol-
duğu beyan edilen eksik belge veya belgelerin formda belirtildiği tarihlerde tamamlanmadığının
tespit edilmesi,

e) Yeşil hat kapsamında ithal edilen eşyanın, açıkça firmanın iştigal alanında olmayan
eşya olduğunun sonradan kontrol kapsamında yapılan incelemelerde tespit edilmesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde ser-
tifika sahibi kişilerce birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleşti-
rildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır ve haklarında Ka-
nunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge mü-
dürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) İkinci fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkrada
belirtilen ihlallerden herhangi birinin, sertifika sahibi kişilerce yeniden gerçekleştirildiğinin
anlaşılması halinde, sertifika sahibi kişi hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası
tatbik edilir ve kişinin beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma hakkının
altı ay süreyle askıya alınmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal
bildirimde bulunulur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylıklardan yararlanma
hakkı askıya alınan sertifika sahibi kişilerin, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl
içerisinde birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birini yeniden gerçekleştirdiklerinin
anlaşılması halinde, beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma hakkının
iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal
bildirimde bulunulur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından ya-
rarlanma hakkı askıya alınan sertifika sahibi kişilerin, askıya alma süresinin bitiminden sonra
birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin gerçekleştirilmesi halinde, kişi birinci kez
ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(6) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yü-
kümlülerce 153 üncü maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, bu ki-
şilerin beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma hakkı koşullar yeniden
sağlanana kadar askıya alınır.

(7) Bir ilâ beşinci fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan
fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır ve birinci
fıkra uyarınca işlem yapılır.

(8) Bir ilâ beşinci fıkraların uygulanmasında aynı gün içerisinde tescil edilmiş birden
fazla gümrük beyannamesine ilişkin olarak, her bir beyanname için Kanunun 241 inci madde-
sinin birinci fıkrası tatbik edilir ve kişi bir kez ihlalde bulunmuş sayılır.

(9) Bir ilâ beşinci fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlalin birden
fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya ilgili uyarma veya askıya alma
işlemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edil-
mesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve ihlale konu beyannamelerin her biri
için ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir.

(10) Altıncı fıkra uyarınca işlem yapılmasını teminen söz konusu beyannamenin tescil
edildiği gümrük müdürlüğü tarafından sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bil-
dirimde bulunulur.
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(11) İkinci ve üçüncü fıkrada belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde uya-
rınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının düzen-
lenme tarihi esas alınır.

(12) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen beyana aykırılığın gümrük idaresince tes-
pitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine bildirilmesi halinde, bu aykırılığa iliş-
kin bu maddede belirtilen askıya alma hükümleri uygulanmaz, ancak diğer mevzuat hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, her bir aykırılık için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci madde-
sinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(13) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen beyana aykırılığa esas olan unsurları belir-
lemeye Bakanlık yetkilidir.

DOKUZUNCU KISIM
Emniyet ve Güvenlik Kontrollerine İlişkin Kolaylıklar

Emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma izninin kapsamı
MADDE 148 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi kişilere aşağıdaki emniyet

ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylıklardan yararlanma izni verilebilir.
a) Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı,
b) Özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet beyan olarak kulla-

nılan bilgilere dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerinin azaltılması ve kont-
rollerin öncelikle yapılması,

c) Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınması.
Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme
MADDE 149 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri tarafından Gümrük

Yönetmeliğinin 10 no.lu ekinde belirtilen azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan ve-
rilebilir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olan nakliyeci kuruluşlar veya kara, deniz
ve hava yolu işletmeleri azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyanı yalnızca yetkilendi-
rilmiş yükümlü statüsü tanınmış kişilerin eşyasını taşıdıkları durumlarda verebilirler.

Özet beyana dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerinin azaltılması
ve kontrollerin öncelikle yapılması

MADDE 150 – (1) Sertifika sahiplerine ait ihracat veya ithalat eşyası ile eşyanın ta-
şınmasında kullanılan sertifika sahiplerinin denetimindeki araçlar, Türkiye Gümrük Bölgesine
eşya girişi ve çıkışı sırasında yapılan özet beyana dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük
kontrollerine sertifika sahibi olmayan kişilere ait eşya ve araçlara göre daha az tabi tutulurlar.

(2) Sertifika sahibince özet beyan verildiğinde, gümrük idaresi, eşyanın Türkiye Güm-
rük Bölgesine varışından ya da Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkışından önce, emniyet ve gü-
venlik açısından yapılan risk analizi sonucunda, sevkiyatın ayrıntılı fiziki kontrol için seçilmesi
halinde durumu sertifika sahibine bildirir. Bu bildirim, kontrolün gerçekleştirilmesini tehlikeye
düşürecek olması halinde yapılmaz. Bununla birlikte, gümrük idarelerince eşyanın Türkiye
Gümrük Bölgesine gelişinden ya da Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkışından önce sevkiyatın
muayene veya diğer fiziki kontroller için seçildiğine dair sertifika sahibi bilgilendirilmemiş
olsa bile gerek görüldüğü durumlarda muayene veya diğer fiziki kontroller yapılabilir.

(3) Sertifika sahibi tarafından verilen giriş veya çıkış özet beyanı ya da gümrük beyan-
namesi kapsamındaki sevkiyat risk analizi sonucunda emniyet ve güvenliğe dayalı ayrıntılı
gümrük kontrolü için seçildiğinde, gümrük idaresi bu kontrolleri diğer yükümlülere göre ön-
celikli olarak yapar.

Sınırlardan öncelikli geçiş hakkı tanınması
MADDE 151 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifika sahiplerinin denetimindeki araç-

lara sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınır.
(2) Bu hakkın kullanılabileceği sınır kapıları ile geçişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça

belirlenir.
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Emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma hakkının askıya
alınması

MADDE 152 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlülerce 153 üncü maddede belirtilen yü-
kümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, bu kişilerin emniyet ve güvenlik kontrollerinde
kolaylıklardan yararlanma hakkı koşullar yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

(2) Sertifika sahibi tarafından 149 uncu maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edil-
mesi halinde, emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma hakkı her sefe-
rinde, altı ay süreyle askıya alınır.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca işlem yapılmasını teminen söz konusu özet beyanın
tescil edildiği gümrük müdürlüğü tarafından sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne der-
hal bildirimde bulunulur.

ÜÇÜNCÜ KİTAP
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahibinin Yükümlülükleri, Yetkilendirilmiş

Yükümlü Sertifikasının ve Sertifika Kapsamında Yer Alan Hak,
Yetki ve İzinlerin Askıya Alınması, Geri Alınması, İptali,

Koşulların İzlenmesi ve Bilgi Değişimi

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibinin yükümlülükleri
MADDE 153 – (1) Sertifika için aranan koşullar ve/veya sertifika kapsamında kulla-

nılan yetkiler için aranan ek koşullardan herhangi birinde değişiklik ortaya çıkması durumunda,
ortaya çıkan değişikliğin, sertifika sahibince, sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne
gecikmeksizin bildirilmesi zorunludur.

(2) Adına düzenlenmiş sertifikanın, sertifika kapsamı hak ve yetkilerin, 15 inci mad-
denin ikinci fıkrasında belirtilen sertifika numarasının, 45 inci maddenin üçüncü fıkrasında be-
lirtilen onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarasının, 52 nci maddenin üçüncü fıkrasında be-
lirtilen onaylanmış ihracatçı (EUR) yetki numarasının, 57 nci maddenin beşinci fıkrasında be-
lirtilen onaylanmış ihracatçı (İYG) yetki numarasının, 76 ncı maddenin üçüncü fıkrasında be-
lirtilen izinli gönderici yetki numarasının, 96 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen izinli
alıcı yetki numarasının, 121 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen ithalatta yerinde güm-
rükleme yetki numarasının, 72 nci maddenin birinci fıkrası ile 92 nci maddenin birinci fıkra-
sında belirtilen özel tipte mühürlerin başkası tarafından kullanıldığının öğrenilmesi halinde,
durumun sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gecikmeksizin bildirilmesi zorunlu-
dur.

(3) Sertifika sahibi, sertifika için aranan koşullar ve/veya sertifika kapsamında kullanı-
lan yetkiler için aranan ek koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediğinin tespitine yönelik
olarak gümrük idaresi tarafından yapılacak kontroller için gerekli her türlü kolaylığı sağlamak
zorundadır.

(4) Ek-2’de yer alan soru formu, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren yılda bir
kez güncellenerek sertifika sahibinin mevcut durumunu yansıtacak şekilde Kanunun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilerin denetiminde hazırlanır.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen şekilde hazırlanan soru formu, sertifikanın düzenlendiği
tarihten sonraki 12 aylık dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna
kadar hazırlanarak düzenlendikleri tarihi izleyen 15 iş günü içerisinde sertifikayı düzenlemiş
olan bölge müdürlüğüne gönderilir.

(6) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün karşılıklı tanınmasına ilişkin olarak yapılacak
anlaşmalar gereği karşılanması zorunlu ilave koşulların ya da uluslararası arz zincirinin gü-
venliği veya ticari hayatın gerekliliği için yeni koşulların ortaya çıkması nedeniyle, bu Yönet-
meliğe ek koşul konulması ya da Yönetmelikte yer alan mevcut koşulların karşılanması için
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Ek-7’de yer alan değerlendirme kriterlerinde değişiklik yapılması halinde, sertifika sahiplerine
bu koşulları karşılaması için altı ay süre tanınır. Sertifika sahibinin bu sürenin sonuna kadar ek
koşulları sağlayarak bu koşulları sağladığını ya da bu ek koşulları verilen süre içerisinde ta-
mamlayamayacağını gerekçesiyle birlikte sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne bil-
dirmesi gerekir.

(7) 6 ncı ve 8 inci maddede belirtilen ve sertifika başvurusunun değerlendirilmesi sıra-
sında yapılan yerinde inceleme ile bu inceleme sonuçlarını değerlendirmeye yönelik puanlama
sonucunda karşılandığı tespit edilen koşullardan bir veya daha fazlasına yönelik olarak Genel
Müdürlük tarafından ileride bazı risklerin oluşabileceğinin tespit edilmesi halinde, karşılanan
bu koşulların sertifika sahibi tarafından gözden geçirilmesi ve belirlenen risklerin giderilmesine
yönelik ek önlemler alınması için altı ay süre tanınır. Sertifika sahibinin bu sürenin sonuna ka-
dar gerekli önlemleri alarak ya da gerekli önlemleri verilen süre içerisinde alamayacağını ge-
rekçesiyle birlikte Genel Müdürlüğe bildirmesi gerekir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının askıya alınması
MADDE 154 – (1) Sertifika için aranan koşullardan herhangi birinin artık karşılanma-

dığının sertifika sahibince bildirilmesi durumunda ilgili bölge müdürlüğünce eksikliklerin dü-
zeltilmesi ve/veya durumun açıklanmasını teminen bildirim tarihinden başlamak üzere otuz
gün süre verilir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için aranan koşullardan herhangi birinin artık
karşılanmadığının sertifika sahibi tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmadan gümrük
idaresince tespit edilmesi ya da kamunun emniyet ve güvenliğine, kamu sağlığına veya çevreye
karşı tehdidin niteliği veya seviyesi itibarıyla gerek görüldüğünde üçüncü fıkrada belirtilen as-
kıya alma derhal uygulanır.

(3) Sertifika sahibi, birinci fıkrada belirtilen durumu verilen otuz günlük süre içinde
düzeltmezse veya ikinci fıkranın uygulandığı durumlarda, ilgili bölge müdürlüğü yükümlünün
durumu düzeltmek üzere gerekli önlemleri almasına imkân vermek amacıyla yetkilendirilmiş
yükümlü statüsünü otuz gün için askıya alır ve durumu ilgili yükümlüye bildirir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen askıya alma süresi, sertifika sahibinin eksikliklerin gide-
rilebileceğine dair inandırıcı bilgi ve belge sunması kaydıyla ilgili bölge müdürlüğünce otuz
gün süreyle uzatılabilir.

(5) Gümrük işlemlerinden veya gümrük cezalarından doğan kesinleşmiş herhangi bir
kamu alacağının, süresi içinde ödenmediğinin tespit edilmesi durumunda sertifika, söz konusu
sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce, kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcu
ödeninceye kadar askıya alınır.

(6) 153 üncü maddenin yedinci fıkrası uyarınca sertifika sahibince kendisine bildirilen
hususlara ilişkin gerekli önlemlerin aynı fıkrada belirtilen süre içerisinde alınamaması halinde,
sertifika, gerekli önlemlerin alındığı anlaşılıncaya kadar askıya alınır.

(7) 153 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen soru formu ile 158 inci maddede
belirtilen raporun süresi içerisinde gönderilmemesi halinde, sertifika söz konusu belgeler ibraz
edilinceye kadar askıya alınır.

(8) Ticaret unvanı, adres, ticaret siciline kayıtlı olunan yer ve/veya ticaret sicil numara-
sından birinde değişiklik olması ve 17 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca aynı maddenin al-
tıncı fıkrasında belirtilen sürenin sonuna kadar sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne
sertifikada değişiklik yapılması için başvurulmaması halinde, sertifika, başvuru yapılıncaya
kadar askıya alınır.

(9) Sertifika sahibinin, bilgisi dışında, kanun ve uluslararası anlaşmalarla ithali, ihracı
veya transiti yasaklanmış eşyanın taşınması veya karayolu taşıtı ya da konteynerlerin insan ti-
careti veya göçmen kaçakçılığına konu edilmesi ya da bunlara teşebbüs edilmesi nedeniyle,
araç sürücüsü ya da taşıma yaptırdığı yetkilendirilmiş yükümlü olmayan kişinin yönetim kurulu
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üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi sermayedarları ve/veya dış
ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında 5 inci maddenin birinci fıkrasının
(a) bendinden sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda cum-
huriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda sertifika üç ay askıya alı-
nır.

(10) Sertifika sahibi şirkete, devir suretiyle sertifika sahibi olmayan bir başka şirketin
katılması durumunda, 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen süreler içinde durumun
sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne bildirilmemesi ve yeniden sertifika başvuru-
sunda bulunulmaması halinde, sertifika yeniden başvuru yapılması gereken sürenin bitimini
müteakip yeniden sertifika almaya hak kazanılıncaya kadar askıya alınır.

(11) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının bu madde uyarınca askıya alınması duru-
munda, askıya alma süresince sertifika kapsamı tüm hak ve yetkiler de askıya alınır.

(12) Askıya alma, askıya alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış
gümrük işlemlerini etkilemez.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının geri alınması
MADDE 155 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası söz konusu sertifikayı düzen-

leyen bölge müdürlüğü tarafından;
a) 154 üncü maddenin üçüncü ve duruma göre dördüncü fıkrasında belirtilen süre so-

nunda, sertifika için aranan ve kaybedilmiş olan koşullardan herhangi birinin tekrar sağlana-
mamış olması halinde bu koşullar yeniden sağlanıncaya kadar,

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte
sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda cumhuriyet savcılığı
tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile
kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar,

c) 153 üncü maddenin altıncı fıkrası uyarınca sertifika sahibine karşılaması gereken ek
koşul bildirilmesi ve bu ek koşulların aynı fıkrada belirtilen süre içerisinde karşılanamaması
halinde, bu koşullar karşılanana kadar,

geri alınır.
(2) Sertifika sahibinin talebi halinde de sertifika ve sertifika kapsamı yetki ve izinler

geri alınır, sertifikanın yeniden istenilmesi halinde 11 inci madde uyarınca başvuruda bulunul-
ması gerekir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen koşulların yeniden sağlanıp sağlanmadığı sertifikanın dü-
zenlendiği bölge müdürlüğünce tespit edilir. Bu tespit sırasında sertifika için aranan diğer ko-
şulların geçerliliğinin devam edip etmediği de incelenebilir. Gerekli görülmesi halinde, bölge
müdürlüğünce yerinde inceleme yapılması için Genel Müdürlüğe bildirimde bulunulur.

(4) Geri alma, geri alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük
işlemlerini etkilemez.

(5) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen dava neticesinde 5 inci maddenin birinci fık-
rasının (a) bendinde sayılan kişilerden gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz
çalışanlarından herhangi biri hakkında kesinleşmiş yargı kararının verilmiş olması halinde bi-
rinci fıkranın (a) bendi uyarınca işlem yapılır.

(6) Sertifikanın birinci fıkranın (a) veya (c) bentleri uyarınca geriye alınması durumun-
da, geriye alma süresince sertifika kapsamı tüm hak ve yetkiler de geri alınır. Sertifikanın birinci
fıkranın (b) bendi uyarınca geri alınması durumunda, eksik beyan usulü, kısmi teminat uygu-
laması, götürü teminat uygulaması, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi
düzenleme ve vize etme izni ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED
fatura beyanı düzenleme izni dışındaki tüm hak ve yetkiler sertifikanın geriye alınma süresince
geri alınır.
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Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının iptali
MADDE 156 – (1) Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin mevcudiyeti durumunda

sertifika söz konusu sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce iptal edilir.
a) Sertifikanın yanlış veya eksik bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiğinin

anlaşılması.
b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişilerden yönetim kurulu

üyeleri ile sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişilerden herhangi biri hakkında
aynı bentte sayılan kanunlara muhalefetten dolayı kesinleşmiş yargı kararının verilmiş olması.

c) Adına düzenlenmiş sertifikanın, sertifika kapsamı hak ve yetkilerin, 15 inci maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen sertifika numarasının, 45 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarasının, 52 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
onaylanmış ihracatçı (EUR) yetki numarasının, 57 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen
onaylanmış ihracatçı (İYG) yetki numarasının, 76 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
izinli gönderici yetki numarasının, 96 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen izinli alıcı
yetki numarasının, 121 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen ithalatta yerinde gümrükleme
yetki numarasının, 72 nci maddenin birinci fıkrası ile 92 nci maddenin birinci fıkrasında belir-
tilen özel tipte mühürlerin sertifika sahibi tarafından başkası adına kullanılması veya kullanıl-
masına izin verilmiş olması.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının bu madde uyarınca iptal edilmesi durumun-
da, sertifika kapsamı tüm hak ve yetkiler de iptal edilir.

(3) Birinci fıkradaki iptal işlemini müteakip üç yıl içerisinde yapılan sertifika başvuru-
ları reddedilir.

Sertifika kapsamında yer alan hak ve yetkilerin diğer hallerde askıya alınması,
geri alınması ile bildirim yükümlülüğü

MADDE 157 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca sertifika almaya hak kazanılması için ara-
nan koşullardan herhangi birinin kaybedilmemesi şartıyla, sertifika kapsamında tanınmış olan
hak ve yetkiler için belirlenmiş koşulların kaybedildiğinin anlaşılması durumunda, 154, 155,
156 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sertifika geri alınmaz; sadece söz konusu hak
veya yetki, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce askıya alınır veya geri alınır ve BİLGE
Sistemi üzerinde gerekli güncellemeler yapılır.

(2) Sertifika kapsamında yer alan hak ve yetkilerin 26, 31, 42, 50, 55, 74, 94, 119, 141,
147 ve 152 nci maddeler uyarınca askıya alınmasına ve 43, 51, 56, 75, 95, 120 ve 142 nci mad-
deler uyarınca geri alınmasına söz konusu sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü yetkili-
dir.

(3) 25, 26, 30, 31, 41, 50, 74, 75, 94, 119, 141 ve 147 nci maddelerde belirtilen durumlar
ile birinci fıkrada belirtilen durumun gerçekleşmesi halinde ilgili gümrük müdürlüğünce, ön-
görülen askıya alma ya da geri alma işleminin gerçekleştirilmesini teminen, sertifikanın dü-
zenlendiği bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

Sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin yıllık faaliyet raporuna
bağlanması

MADDE 158 – (1) Bakanlıkça başka bir düzenleme yapılıncaya kadar, sertifikanın dü-
zenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen
gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı Kanunun 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilerce bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi iz-
leyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenir ve bu inceleme neticesinde usul ve esasları Bakan-
lıkça belirlenecek olan yıllık faaliyet raporu düzenlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen rapor düzenlendiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde ser-
tifika sahibine gönderilir. Sertifika sahibi, bu raporu on iş günü içerisinde inceleyerek bu sürenin
bitimini müteakip beş iş günü içerisinde birinci fıkra uyarınca raporu düzenlemiş olan kişiye
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gönderir. Sertifika sahibi, tespit edilen hususlara itirazının bulunması halinde itirazı bulunan
hususları bu raporun ilgili kısmında belirtir, itirazının olmaması halinde ise raporda belirtilen
tüm hususları kabul ettiğini rapor üzerinde beyan eder.

(3) Birinci fıkrada belirtilen raporu düzenlemiş olan kişi bu raporu ikinci fıkra uyarınca
teslim aldığı tarihi izleyen beş iş günü içerisinde sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne
gönderir.

(4) Birinci fıkra uyarınca düzenlenen yıllık faaliyet raporunda Kanunun 234 üncü mad-
desi kapsamına giren bir ihlalin tespit edilmiş olması halinde, bu ihlalin tarife alt pozisyonu
bazında başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması ve sertifika sahibinin ikinci fıkra
uyarınca raporda belirtilen ve Kanunun 234 üncü maddesi kapsamına giren ihlali kabul ettiğini
rapor üzerinde beyan etmiş olması koşuluyla, sertifika sahibi bu ihlali bildirmiş sayılır ve Ka-
nunun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

(5) İlgili mevzuatında belirtilen diğer sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, birinci fık-
rada sayılan kişiler, birinci fıkra uyarınca yaptıkları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin düzenle-
dikleri raporun doğru olmaması halinde, tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere zıyaa
uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan sertifika sahibi ile birlikte müştereken ve müte-
selsilen sorumludurlar.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin son-
radan kontrolü

MADDE 159 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlülerce gerçekleştirilen gümrük işlemleri
Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında planlı bir şekilde
sonradan kontrole tabi tutulur.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak sonradan kontrolde 158 inci madde uyarınca ha-
zırlanan rapor da dikkate alınır.

(3) Yürütülen sonradan kontrol sırasında yetkilendirilmiş yükümlülerin sertifikalandır-
maya ilişkin koşulları taşımaya devam edip etmediği de kontrol edilir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin koşul-
larının izlenmesi

MADDE 160 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve
izinlerin verilmesine ilişkin koşullar ile sertifika kapsamı yetki ve izinler için aranan ek koşul-
ların sağlanmaya devam edilip edilmediği sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğü ve ge-
rekli olduğunda Genel Müdürlük tarafından düzenli olarak takip edilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak işlemlerde 153 üncü maddenin dördüncü fıkrası
uyarınca hazırlanan Ek-2’de yer alan soru formu da dikkate alınır.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin verilme-
sine ilişkin koşulların izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

Bilgi değişimi, elektronik bilgi ve haberleşme sistemi
MADDE 161 – (1) Gümrük idareleri arasındaki haberleşme ve bilgi alışverişinde ve

yükümlüleri bilgilendirmede, elektronik bilgi ve haberleşme sistemi kullanılabilir. Böyle bir
bilgi ve haberleşme sistemi oluşturulduğunda, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının veril-
mesi, değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali işlemlerinin diğer gümrük idare-
lerine bildirilmesi bu sistem üzerinden yapılır.

(2) Gümrük idareleri, birinci fıkrada belirtilen sistemi kullanarak, aşağıdaki bilgilerin
muhafazasını ve bilgilere erişimi sağlar.

a) Başvurular.
b) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikaları ve varsa değişiklikleri, yetkilendirilmiş yü-

kümlü statüsünün iptali, askıya alınması ve geri alınması.
c) İlgili diğer bütün bilgiler.
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(3) Yetkilendirilmiş yükümlülerin listesi, ilgili yetkilendirilmiş yükümlünün önceden
muvafakati alınarak internet yoluyla kamuya açılabilir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen yetkilendirilmiş yükümlü listesi, yetkilendirilmiş yüküm-
lülerin sertifika numarası, sertifika tarihi, sertifika kapsamı yetki ve izinleri, vergi numarası ile
ticaret unvanını ihtiva eder ve sürekli güncellenir.

DÖRDÜNCÜ KİTAP
Çeşitli ve Son Hükümler

Onaylanmış kişi statüsüne ilişkin hükümler
MADDE 162 – (1) Adlarına sertifika düzenlenen onaylanmış kişilerin onaylanmış kişi

statü belgeleri geri alınır.
(2) Sertifika geçerliliği süresince onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda bulunu-

lamaz.
(3) Birinci fıkra uyarınca onaylanmış kişi statüleri geri alınan yetkilendirilmiş yüküm-

lülerin 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Sta-
tüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) kapsamında kullanmış oldukları basitleşti-
rilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygula-
maları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme iş-
lemleri ile 10/4/2008 tarihli ve 26843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Teb-
liği (Seri No: 7) (Uluslararası Anlaşmalar) kapsamında kullanmış oldukları eşyanın kıymetine
bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış
İhracatçı yetkisine ilişkin geri alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış güm-
rük işlemleri bu Tebliğlere göre sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkra uyarınca onaylanmış kişi statüleri geri alınan yetkilendirilmiş yüküm-
lülerin Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) kapsamında kul-
lanmış oldukları basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat,
götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi dü-
zenleme ve vize etme işlemleri ile Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 7) (Uluslararası Anlaşmalar)
kapsamında kullanmış oldukları eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya
EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin askıya
alma ve geri alma kararları, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında kullanılacak eksik
beyan, yeşil hat, kısmi teminat, götürü teminat, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım
Belgesi düzenleme ve vize etme ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya
EUR.MED fatura beyanı düzenleme uygulamalarında da dikkate alınır.

(5) Birinci fıkra uyarınca onaylanmış kişi statüleri geri alınan yetkilendirilmiş yüküm-
lülerin Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) kapsamında kul-
lanmış oldukları basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat,
götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi dü-
zenleme ve vize etme işlemleri ile Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 7) (Uluslararası Anlaşmalar)
kapsamında kullanmış oldukları eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya
EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin tespit
edilmiş ihlaller, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında kullanılacak eksik beyan, yeşil
hat, kısmi teminat, götürü teminat, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi
düzenleme ve vize etme ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED
fatura beyanı düzenleme uygulamalarının askıya alınmasına ilişkin ihlal sayısı hesaplamala-
rında dikkate alınmaz.

(6) Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 68 inci
maddesi uyarınca onaylanmış kişi statü belgesi iptal edilmiş kişiler ile Gümrük Genel Tebliği
(Seri No: 7) (Uluslararası Anlaşmalar)’nin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eşyanın
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kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin
Onaylanmış İhracatçı yetkisi iptal edilen kişilerin iptal kararının başlangıç tarihini müteakip
üç yıl içerisinde yapacakları yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları reddedilir.

(7) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için başvuruda bulunulması sırasında onaylan-
mış kişi statü belgesi kapsamında güncel ve geçerli olan götürü teminat yetkisinin mevcut ol-
ması ve başvuru sahibi tarafından yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında götürü te-
minat yetkisinden faydalanmaya devam edilmesinin istenilmesi halinde, onaylanmış kişi statü
belgesi kapsamındaki götürü teminat yetkisi 36 ncı madde hükümleri uygulanmaksızın sertifika
kapsamına dâhil edilir.

(8) Dördüncü fıkranın uygulanmasında onaylanmış kişi statü belgesinin geçerlilik süresi
sonu, söz konusu belgenin başlangıç tarihinin iki yıl sonrası olarak esas alınır.

Yetki
MADDE 163 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel

Müdürlüğü), bu Yönetmeliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü
tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan hususları inceleyip
sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olmayan kişilerin eksik beyan usulü, kısmi
teminat uygulaması, götürü teminat uygulaması, A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki
verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme
zorunluluğu olmaksızın düzenleyebilme izni, serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke
gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli tica-
retinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi
kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı
veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni veya mavi hat uygulamasından faydalan-
malarına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(3) Sertifika sahibi firmaların ticari faaliyetlerine konu eşya üzerinde emniyet ve gü-
venlik amaçlı risk analizi yapmaya Bölge Müdürlükleri yetkilidir.

(4) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca
kontrol edilmeyecek eşya grupları ilgili kurumla birlikte belirlenerek Bakanlıkça duyurulur.

İhracatta yerinde gümrükleme izni ile izinli gönderici yetkisi kapsamında tesis ek-
lenmesi için geçici sınırlama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Sertifikanın veriliş tarihinden itibaren altı ay süreyle 18 inci
madde uyarınca sertifika kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi,
izinli alıcı yetkisi veya ithalatta yerinde gümrükleme izni ilave edilmesi ile 59 uncu maddenin
ikinci fıkrası, 78 inci maddenin ikinci fıkrası, 99 uncu maddenin ikinci fıkrası ve 124 üncü
maddenin ikinci fıkrası uyarınca izin kapsamına tesis ilave edilmesi talepleri reddedilir.

(2) Bu madde hükmü bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce sertifika almaya hak ka-
zanılmış olması koşuluyla, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra ilk defa yapılacak izinli
alıcı yetkisi veya ithalatta yerinde gümrükleme izni başvuruları ile bu yetki veya izin kapsa-
mındaki tesis yetkilendirme başvurularında uygulanmaz.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılan ser-

tifika başvuruları ile onaylanmış ihracatçı yetkisi, izinli gönderici yetkisi ve götürü teminat
yetkisi başvuruları 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İş-
lemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin
Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca alınmış sertifika ile bu sertifika kapsamında tanınmış
olan izin, yetki ve kolaylıklardan, askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla, bu Yönetmelik kapsamında da, ayrıca bir başvuruya gerek kalınmaksızın, yararlanılmaya
devam edilir.
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(3) Bu Yönetmelikte yer alan askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri bu Yönetmeliğin
yayımından önce alınmış olan sertifika ile bu sertifika kapsamı yetki, izin ve kolaylaştırmaların
askıya alma, geri alma ve iptal işlemleri için de uygulanır.

(4) Sertifika ve sertifika kapsamı yetki, izin ve kolaylaştırmalara ilişkin askıya alma,
geri alma ve iptal hükümlerine 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca konu olan ve bu Yönetmeliğin
yayımından önce gerçekleştirilmiş olan ihlaller, bu Yönetmeliğin askıya alma, geri alma ve
iptal hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınır.

(5) Sertifika ve sertifika kapsamında faydalanılan yetki, izin ve kolaylaştırmalara ilişkin
bu Yönetmelikte yer alan yükümlülüklere bu Yönetmeliğin yayımından önce alınmış sertifika
ve sertifika kapsamı yetki, izin ve kolaylıklar için de sertifika sahiplerince uyulur.

(6) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce Ek-20’de yer alan tabloda belirtilen
Bölge Müdürlükleri haricindeki bir bölge müdürlüğünce verilmiş olan sertifikalara ilişkin iş-
lemler bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle Ek-20’de yer alan tabloya göre belirlenecek
yetkili bölge müdürlüğünce yürütülür, sertifikanın düzenlenmesine ilişkin işlem dosyası bir
aylık süre içerisinde bu bölge müdürlüğüne iletilir.

Onaylanmış kişi statüsü uygulamasının sona erdirilmesi
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin 22 nci maddesi kapsamında dü-

zenlenmiş olan tüm A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri 1/1/2017 tarihi itiba-
riyle geri alınır ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yapılan A sınıfı ve B sınıfı Onay-
lanmış Kişi Statü Belgesine ilişkin yeni başvuru talepleri reddedilir. 1/1/2017 tarihinden önce
geçerlilik süresi dolan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgelerine ilişkin güncelleme
talepleri belge geçerlilik tarihi en geç 1/1/2017 olacak şekilde kabul edilir.

(2) 77 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamında, 97 nci
maddenin birinci fıkrası uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında A sınıfı ve B sınıfı onaylanmış
kişi statü belgesi sahiplerinin eşyasının taşınmasına ilişkin hükümler 1/1/2017 tarihine kadar
uygulanır.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için geçici sınırlama
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 10 uncu maddenin yedinci veya dokuzuncu fıkrasının (a)

ilâ (c) bentlerinde sayılan belgelere sahip olmayan ya da sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan
bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl
içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmamış kişilerin sertifika
başvuruları bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle bir yıl süreyle kabul edilmez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 164 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 10/1/2013 tarihli

ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönet-
meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 165 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen elektronik bildirim, 58 inci madde-

sinin yedinci fıkrası, yetmiş yedinci maddesinin yedinci fıkrası, 91 inci maddesi ve 117 nci
maddesi kapsamı uygulamalar ile 96 ilâ 142 nci maddelerinde düzenlenen ithalatta yerinde
gümrükleme izni ve izinli alıcı yetkisi kapsamında yapılacak işlemler bunlara ilişkin elektronik
sistemin hazırlanmasını müteakip 1/1/2015 tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 166 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine aşağıdaki on birinci fıkra eklenmiştir.

“(11) Birinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca

teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen

borçlar hariç tutulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi

kişiler adına tescil edilen gümrük beyannameleri ile mavi hattan yararlanma hakkı bulunan

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişiler adına tescil edilen ihracat beyannamelerinin 44

nolu kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir. Muayene türü yeşil hat olarak be-

lirlenen gümrük beyannameleri ile muayene türü mavi hat olarak belirlenen ihracat beyanna-

melerine birinci fıkrada belirtilen belgeler eklenmez. Ancak, muayene türü sarı veya kırmızı

hat olarak belirlenen beyannameler, 44 nolu kutuya kaydedilen belgeler ile birlikte gümrük

idaresine ibraz edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 149 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 180 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde,

mavi hat ibaresinden sonra gelen “yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya” ibaresi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 224 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan izinli

gönderici statüsü ibaresinden sonra gelmek üzere “ve izinli alıcı statüsü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici altıncı madde eklenmiştir.

“A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsünün yürürlükten kaldırılması

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğinin 22 nci maddesi kapsamında düzenlenmiş

olan tüm A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri 1/1/2017 tarihi itibariyle geri

alınır ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış

Kişi Statü Belgesine ilişkin yeni başvuru talepleri reddedilir. 1/1/2017 tarihinden önce geçerlilik

süresi dolan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgelerine ilişkin güncelleme talepleri

belge geçerlilik tarihi en geç 1/1/2017 olacak şekilde kabul edilir.”
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MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/10/2009 27369 Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/3/2010 27538

2- 2/7/2010 27629

3- 2/12/2010 27773

4- 31/12/2010 27802

5- 26/3/2011 27886

6- 30/4/2011 27920

7- 23/5/2011 27942

8- 16/7/2011 27996

9- 2/11/2011 28103

10- 28/12/2011 28156

11- 31/3/2012 28250

12- 12/6/2012 28321

13- 20/11/2012 28473

14- 10/1/2013 28524

15- 7/2/2013 28552

16- 5/4/2013 28609

17- 15/5/2013 28648

18- 12/6/2013 28675

19- 3/8/2013 28727

20- 21/11/2013 28828 (Mükerrer)
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Millî Savunma Bakanlığından:

GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ VE BAĞLI EĞİTİM HASTAHANELERİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/7/1984 tarihli ve 18456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gülhane

Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastahaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeli-

ğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“7) İkili askeri anlaşmalar ve sağlık protokolleri bulunmayan yabancı ülke vatandaşla-

rına sağlık hizmeti vermek,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) (D) Kategorisine giren hastalar: Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmayan sivil ve asker

yabancı hastalardır. Bu şahıslardan ücret alınmasında mütekabiliyet esasları, ikili anlaşmalar,

çok taraflı uluslararası antlaşmalar; NATO, SOFA antlaşması hükümleri ile yürürlükte olan

mevzuat dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek esaslara göre hareket edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

—— • ——
Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/4/2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Savunma

Sanayii Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer

alan “26/11/2007” ibaresi “26/11/1994” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 29/4/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari-

hinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Savunma Sanayii Müsteşarı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

29/4/2014 28986
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ HÜCRESEL TEDAVİ VE 
KÖK HÜCRE ÜRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fa-

kültesi Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını,
faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve bu organların çalışma usul ve esaslarını düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hüc-

resel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, organlarına ve organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (ESTEM): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hücresel Tedavi

ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hücresel Tedavi ve Kök

Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
c) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
ç) Tıp Fakültesi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesini,
d) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
f) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Merkez Organları ve Görevleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içi ve yurt dışında kök hücre ve hücresel teda-

viler konusunda araştırma ve uygulamaların takibi, bu konuda yeni teknolojilerin aranması,
geliştirilmesi, kök hücre ve hücresel tedavilerin uygulamaya konulması amacıyla, ilgili her
alanda bilimsel araştırmaların yapılması, alt yapının ve işleyişinin hazırlanması, hücrelerin iş-
lenmesi, çoğaltılması, saklanması, çözülmesi, tedaviye hazır hale getirilmesi, hücresel tedaviler
ile ilgili ürüne yönelik çalışmalar yapılması, klinik uygulama ve tedavilerin yapılabilmesi için
klinik birimler yürütücülüğünde Sağlık Bakanlığına başvurulması, ayrıca hücre ve kök hücre
alanında akademik eğitim faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesidir.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kök hücre ve diğer hücre tiplerinin kaynak olarak kullanıldığı hücre tabanlı tedavi

alanında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalları ve Araştırma ve
Uygulama Hastanesi bünyesindeki tüm kliniklerin araştırma ihtiyaçlarını karşılamak başta ol-
mak üzere, Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fa-
külte, enstitü, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ve
diğer kurumlar ile işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini art-
tırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma
koşullarını hazırlamak ve ulaşılabilir kaliteli hücresel tedavi ve araştırmaların sunulmasını sağ-
lamak.

b) Gerekli alt yapıyı sağlayıp Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırıldıktan sonra, ülkemizde
üretim izni verilmiş tüm kök hücre ve hücresel tedavi ürünlerinin GMP koşullarında sağlayıcısı
olarak, Merkezden üniversiteler dâhil tüm sağlık kuruluşlarına, bireye özgü tedavi seçenekleri
sunmak, çeşitli kök hücre ve hücresel tedavi araştırmaları için altyapı ve üretim desteği vermek.

c) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak, kök hücre biyolojisi, moleküler biyoloji,
doku mühendisliği ve hücresel tedavi alanlarında süreç, teknik ve ürünlere yönelik taleplerin
karşılanabileceği modern bir alt yapıyı oluşturmak, laboratuvarların düzeyini Sağlık Bakanlığı
ve uluslararası standartlara eşdeğer kılmak ve belgelemek.

ç) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalları ve Araştırma ve
Uygulama Hastanesi bünyesindeki tüm kliniklerdeki, Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri
ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uy-
gulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlardaki bilim insanlarının, mevcut ürünleri farklı
alanlarda kullanmak veya yeni ürün geliştirmek üzere AR-GE projelerini yürütmek.

d) Uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel yayına dönüşen araştırma programlarını sür-
dürmek.

e) Üniversite ve diğer üniversitelerin araştırma fonu yönetimleriyle işbirliği çerçeve-
sinde projelere eğitim ve teknik destek sağlamak.

f) Merkezin işlevsel alanlarında biyogüvenlik ve biyoetik kurallarını uygulamak.
g) Hücresel tedavi ve kök hücre konusunda temel ve uygulamalı araştırma yürüten ulu-

sal ve uluslararası araştırma ve eğitim kuruluşları ile iletişim ağı oluşturmak.
ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre ve teorik ve

uygulamalı kurs programları düzenlemek.
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, hücre ve doku bilimleri, hücresel tedavi, indüklenmiş pluri-

potent, erişkin ve fetal kaynaklı kök hücre araştırma ve uygulamaları konusunda deneyimli,
alanında ulusal ve uluslararası düzeyde basılmış eserleri olan ve merkezin amaçları doğrultu-
sunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak Üniversitenin öğretim üyeleri
arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, aynı yöntemle ye-
niden görevlendirilebilir.
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(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin amaçları doğrultusunda
çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak Üniversite öğretim üyeleri arasından,
en fazla iki kişi Müdür tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
(4) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi vekâlet

eder.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu

kurullara başkanlık etmek.
c) Danışma Kurulu kararlarını, Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
d) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ça-

lışmalarda bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine üç
yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil en fazla 9
üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararları oy çokluğu ile alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda oy çokluğuyla kararlar almak.
b) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak.
c) Danışma Kurulunun sunduğu önerileri karara bağlamak.
ç) Merkezin çalışma esaslarına ilişkin yönergeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağla-

mak.
d) Eğitim faaliyetleri için, seminer, sempozyum, konferans ve kursların planlamasını

yapmak.
e) Müdür tarafından her yıl hazırlanacak bir önceki yıla ait yıllık çalışma raporu ile ge-

lecek yılın çalışma programını değerlendirmek ve sonuçlarını Rektöre sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet

alanlarında deneyimli, Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Yönetim Kurulunca öne-
rilen ve Rektör tarafından onaylanan en az 9 en fazla 15 kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri,
üç yıllık bir süre için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün
çağrısı üzerine en az yılda bir kez salt çoğunlukla toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarına yön vermek amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulun-

mak.
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b) Merkezin çalışmalarında verimliliği arttırmak amacıyla ilgili bölüm, anabilim ve bi-
lim dallarıyla koordinasyonun sağlanması konusunda katkı sağlamak.

c) Yönetim Kurulunca onaylanmış araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle ilgili katkılarda
bulunmak.

ç) Merkezin çalışma esaslarına uygun konularda danışmanlık hizmeti vermek.
d) Merkezin yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite, araştırma kurumları, kamu ve

özel sektör kuruluşlarıyla ilişkileri konusunda önerilerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Rektörü yürütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL

TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3)

MADDE 1 ‒ 30/12/2011 tarihli ve 28158  3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 6 ncı mad-
desine aşağıdaki on ikinci fıkra eklenmiştir.

“(12) Birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca te-
minata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen
borçlara ilişkin yazı aslı getirilmesi halinde bu yazılar uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 2 ‒ Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(1) Belge kapsamında, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı
listede yer alan eşyaya ilişkin özel tüketim vergisi için, Bakanlıkça belirlenecek haller saklı
kalmak kaydıyla, kısmi teminat uygulamasından yararlanılamaz.”

MADDE 3 ‒ Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(2) Götürü teminat uygulamasının kapsamı belge sahibinin talebine bağlı olarak aşa-
ğıdaki (a) veya (b) bentlerine göre belirlenir.

a) Gümrük antrepo rejimi hariç,
1) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabile-

ceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ya da,
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2) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabi-
leceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri.

b) Gümrük antrepo rejimi dâhil,
1) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabile-

ceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ya da,
2) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabi-

leceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri.”
MADDE 4 ‒ Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.
“(l) Götürü teminat, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı

listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları hariç, eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya
kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir.”

MADDE 5 ‒ Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(2) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen statü belgesi sahibi için bi-
rinci fıkraya göre hesaplanacak teminat tutarı,

a) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabile-
ceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsaması durumunda 250.000 Avro’dan,

b) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabi-
leceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsaması durumunda 75.000 Avro’dan,

az olamaz.”
“(6) Statü belgesi sahiplerine veya statü belgesi başvurusunda bulunan kişilere ait

antrepolar için Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesi uyarınca hesaplanmış götürü teminat
veya 528 inci maddesi uyarınca hesaplanmış indirimli götürü teminat ya da toplu götürü teminat
bulunması ve bu kişilerce talep edilmesi halinde, antrepo rejimi kapsamında kullanılmış temi-
natlara ilişkin tutarlar birinci fıkradaki teminat tutarı hesaplamasına katılmaz, ancak bu du-
rumda birinci fıkra uyarınca hesaplanmış götürü teminatlar antrepo rejimi kapsamında kulla-
nılamaz.”

MADDE 6 ‒ Aynı Tebliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan eklenmesi zo-
runlu olmayan ancak ifadesinden sonra gelen “aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca” ifadesi
“aynı madde uyarınca” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “eksik beyanda bulunma yetkisi
bir ay süreyle askıya alınır.” ifadesi “mavi hat yetkisi bir ay süreyle askıya alınır.” şeklinde de-
ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki onuncu fıkra eklenmiştir.

“(10) Statü belgesi sahibince mavi hatta işlem gören ithalata ilişkin beyanname kapsamı
eşyanın veya izinli alıcı tesislerinden ithalatı gerçekleştirilen eşyanın, açık bir şekilde firmanın
iştigal alanında olmayan bir eşya olduğunun tespit edilmesi halinde ilk iki seferde statü belgesi
sahibi uyarılır ve hakkında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek statü bel-
gesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur. Bu
ihlalin, statü belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, üçüncü kez tekrarı halinde, statü belgesi
sahibi hakkında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilir ve kişinin mavi hat uy-
gulamasından yararlanma hakkı altı ay süreyle askıya alınır.”

MADDE 7 ‒ Aynı Tebliğin eki Ek 11 ve Ek 1l/A ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 8 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PERAKENDE SATIŞ HİZMET GELİRİ İLE PERAKENDE ENERJİ SATIŞ

FİYATLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi

Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Ω4 düzeltme bileşenine esas tahakkuk ettirilen perakende satış geliri hesaplanırken

kıst-el yevm uygulamasının etkisi de dikkate alınır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kıst-el yevm uygulaması

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 9 uncu maddenin beşinci fıkrası, Nisan-Haziran 2014 pera-

kende satış tarife dönemi ve bu dönemden sonraki perakende satış tarife dönemlerine ilişkin

düzeltme yapılırken Ekim 2014 ve sonrası dönemlere ilişkin Ω4 düzeltme bileşeni hesaplama-

larında uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Salih-Emine oğlu 1975 D.lu Suriye-Halep 
nüfusuna Kayıtlı olan Muhammed AHMET hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 10/04/2014 tarih ve 2014/245 esas, 2014/294 karar 
sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 4072 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulkader-Adıe oğlu 1987 D.lu Suriye 

AlraQQ nüfusuna Kayıtlı olan Abdulrahman Haj HASAN hakkında 5607 sayılı Yasaya 
Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 10/04/2014 tarih ve 2014/260 
esas, 2014/283 karar sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur.  4073 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmed-Fattum oğlu 1988 D.lu Suriye-Halep 

nüfusuna Kayıtlı olan Mihimmed OSMAN hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 10/04/2014 tarih ve 2014/262 esas, 2014/282 karar 
sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 4074 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2013/1290 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Meha oğlu 1988 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ALİ ALİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/1290 esas, 2014/320 karar sayılı ilamı ile 

sanığın beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi 

gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3774 

————— 
Esas No: 2013/1872 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Bedri ve Sahih oğlu 1976 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan HASAN VEYSEL hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1872 esas, 2014/545 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3775 

————— 
Esas No: 2013/1492 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve İmen oğlu 1980 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MUHAMMED ENES STEYF hakkında Kaçakçılık suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/1492 esas, 2014/336 

karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 

sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine 

karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3776 

————— 
Esas No: 2013/1519 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Rabiye oğlu 1987 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan HASAN VEYSEL hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/1519 esas, 2014/359 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3777 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/1990 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmad ve Maya oğlu 1984 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ABDULLAH BATRAN ile Ahmad ve Maya oğlu 1985 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan AKİL BATRAN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1990 esas, 2014/502 karar sayılı ilamı 

ile sanıklaron 2'şer yıl 6'şar ay hapis ve 80.00'şer TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına ve 

sanıklarda yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine 

karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 

olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3762 

————— 
Esas No : 2013/1289 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Halil ve Sultana oğlu 1970 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan HUSEİN HMEO hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/1289 esas, 2014/318 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3763 

————— 
Esas No : 2013/1974 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hasan ve Ayşe oğlu 1992 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MAHMUT ABDO hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1974 esas, 2014/513 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3764 

————— 
Esas No : 2013/1875 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Davut ve Hatice oğlu 1989 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ÖMER DAVUT LAHALİ hakkında Kaçakçılık suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1875 esas, 2014/514 

karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 

sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine 

karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3765 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No: 2013/901 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Vided oğlu 1976 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MAHİR SALİH hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/901 esas, 2014/552 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3766 

————— 
Esas No: 2013/1669 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmud ve Sabıla oğlu 1995 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MUHAMMED NUR RENNEN hakkında Kaçakçılık 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1669 esas, 

2014/549 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile 

cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi 

gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.  

————— 
Esas No: 2013/1498 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Yusuf ve Mecide oğlu 1981 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MUHAMMED ŞİLLİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/1484 esas, 2014/332 karar sayılı 

ilamı ile sanığın beraatine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3768 

————— 
Esas No: 2013/1513 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdullah ve Ayyuş oğlu 1974 D.lu 

MUMBUÇ/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MUHAMMED HAYR EL HÜSEYİN hakkında 

Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 10/07/2012 tarih ve 

2013/1513 esas, 2014/354 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para 

cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. 

maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3769 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2013/1533 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmut ve Emira oğlu 1994 D.lu 

AZEZ/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MUSA DENNUR hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1533 esas, 2014/544 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3770 

————— 
Esas No: 2013/1532 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet ve Meiyede oğlu 1995 D.lu 

AZEZ/SURİYE Nüf. kayıtlı olan FARİZ DENNUR hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1532 esas, 2014/543 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3771 

————— 
Esas No: 2013/1499 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Osman ve Miyese oğlu 1981 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MUSTAFA HACI hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/1499 esas, 2014/341 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3772 

————— 
Esas No: 2013/1498 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hüseyin ve Fatıma oğlu 1966 D.lu 

AZEZ/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MAHMUT CUMA hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/1498 esas, 2014/340 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK' 

un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3773 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ANKARA KAN BAĞIŞI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASI  

TADİLAT İHALESİ 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Ankara Kan Bağışı Merkezi yeni hizmet binası tadilat, 

bakım onarım yaptırılması işi, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif 

alınmak suretiyle yapılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler ve ihale dökümanlarını, Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA (0 312 293 62 00) adresinden 250, 00 TL 

karşılığında temin edebilecekler 

4 - İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5 - Firmalar tekliflerini en geç 12.06.2014 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş 

olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 12.06.2014 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 4304/1-1 

—— • —— 
ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/54264 

1- İdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı : 7.500.000 ± 1.000.000 kWh/yıl Elektrik Enerjisi, teknik 

şartnameye göre satın alınacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 09/06/2014 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

09/06/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4190/1-1 
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BENTLEY YAZILIMLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı Bentley yazılımları kuruluşça istenen markasına ve teknik şartnamesine uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte marka ve teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30/05/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça istenen markasına ve teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4265/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU'NUN /16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK  

HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 60,75 TL. ile en çok 522.321,75 TL. arasında değişen; 

26/05/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 7,00 TL. en çok 

52.233 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence 

tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen şeker, çay, zeytinyağı, makaron, ampul, su ısıtıcısı 

ve oyuncak v.b. cinsi 43 grup eşya açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler 

sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4.kat Toplantı 

Salonunda 27/05/2014 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet 

adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) 

bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 4349/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

- Pursaklar Belediye Meclisinin 08.01.2014 gün ve 021 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2014 gün ve 424 sayılı kararı ile onaylanan, 

“Pursaklar 95395 ada 1 parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 

sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosuna 30 gün süreyle askıya 

çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 4303/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DÜZELTME İLANI 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR 

VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.2014-89 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2014-3183 ADANA 

17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hatay İli, Antakya İlçesi, 

Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, Koruma Amaçlı İmar Planı kentsel tasarım 

projesi yapılacak alanda yer alan, özel mülkiyete ait, 3. mıntıka, 177-1204 parsellerde bulunan 

319 envanter nolu tescilli taşınmaz kültür varlığına yönelik hazırlanan rölöve ve raporunun, 

toplantı tarih ve nosu ile karar tarihi nosu Sehven 30.04.2014 olarak yayımlanmıştır. Düzeltilerek 

ilgililere duyurulur. 4225/1-1 
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İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/74701 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İstanbul İmar İnşaat A.Ş. İl/İlçe İstanbul/Şişli 

Adresi 
Büyükdere Cd. İst. İmar İş Merkezi 

No: 48/8 Mecidiyeköy/İst. 
Tel-Faks 0 212 274 19 48 – 0212 266 51 83 

Posta Kodu  E-Mail imar@istanbulimar.com.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Emlek Turizm Temizlik İnşaat 

Ticaret Limited Şirketi 

Emrah Emlek 

Leyla Emlek 

Adresi 
Üniversite Mh. Firuzköy Bulvarı No: 

17/1 D: 9 Avcılar/İstanbul 

Üniversite Mh. Firuzköy Bulvarı 

No: 17/1 D: 9 Avcılar/İstanbul 

T.C. Kimlik No.  

24514410506 

10040546550 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
334 050 3870  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 651185  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

1 yıl süre ile Kanun kapsamında yer 

alan kamu kurum ve kuruluşlarının 

ihalelerine katılmaktan yasaklama 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4335/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/131990 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/DSİ Genel Müdürlüğü/DSİ 

10.Bölge Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
DSİ 10. Bölge Müdürlüğü-101. 

Şube Müdürlüğü 
İl/İlçe Diyarbakır/Yenişehir  

Adresi İstasyon Cad.  Tel-Faks 0 412 226 64 11/0 412 226 6412 

Posta 

Kodu 
21120 E-Mail dsi10@dsi.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

VNK Yapı İnşaat Elektrik Nakliye 

Temizlik Hiz. Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 
 

Adresi 
Rızvanağa Sok. İpsan 6 Apt. 2/7 

Yenişehir/Diyarbakır 
 

T.C. Kimlik No. --- 
 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Gökalp Vergi Dairesi 

925 043 66 67 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf 

Sicil No. 
24331/Yenişehir-Diyarbakır  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık ve bağlı 

kuruluşlar İhalelerinden 
(  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 – Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4302/1-1 
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Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI DÜZELTME İLANI 

 

Not: 14.05.2014 tarihli ve 29000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız yukarıdaki 

şekilde düzeltilmiştir. 

İlgililere Duyurulur. 4310/1-1 
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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/155746 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp 

Merkezi 
İl/İlçe Malatya/Battalgazi 

Adresi 
Elazığ Yolu 12. Km. 

Battalgazi/Malatya 
Tel-Faks 0 422 341 06 60 – 0 422 341 02 01 

Posta Kodu 44315 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Efor Ecza Deposu San. Tic. Ltd. Şti.  

Adresi 
Toros Mah. 78004 Sok. Cevdet 

Karcı Apt. No: 3 Çukurova/Adana 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3250535111  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 57476  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4323/1-1 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4350/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   90 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2014/6005 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması
Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastahaneleri Döner Sermaye

İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Savunma Sanayii Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim,

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)
— Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının

Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


