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AÇIKLAMALAR

KOD 343FBS042

ALAN Muhasebe ve Finansman

DAL/MESLEK Dış ticaret Ofis Elemanlığı
MODÜLÜN ADI Gümrük Belgeleri

MODÜLÜN TANIMI
Dış ticaret işlemlerinde Gümrük Müsteşarlığı ile ilgili bilgi
ve belgelerin verildiği öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL

YETERLİK
Gümrük işlemlerini yapmak.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gümrük Müsteşarlığından alınacak belgeleri temin ederek
bilgisayar yardımı ile düzenleyebileceksiniz.

Amaçlar
1. Gümrük Müsteşarlığının teşkilat yapısını, görev ve

yetkilerini seçebileceksiniz.
2. Gümrük Müsteşarlığının verdiği izin ve belgelere

ilişkin işlemleri yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Sınıf –atölye: Sinevizyon, perde, tahta, defter, kalem.

Bireysel öğrenme: İnternet, kütüphane, çevre, kitaplar.

İşletme (sektör): İthalat ve ihracat yapan tüm işletmeler.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.

Modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanan ölçme
aracıyla değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Uluslararası ticarete konu olan malların;

Türkiye'ye girişi çıkışı, transiti gibi hususlara ilişkin mevzuatları hazırlamak,

Taşra teşkilatı vasıtası ile malların giriş ve çıkış ve transitinde yasal yükümlülüklere
uygunluğun denetimini yapmak temel görevleri ile Başbakanlığa bağlı bir birim olarak
faaliyet gösteren Gümrük Müsteşarlığının dış ticarete katkısı büyüktür.

Gümrük Müsteşarlığınca yasal ticareti kolaylaştırmak amacıyla AB müktesebatına
(hukuki mevzuatına) uyumdan, gümrükçe onaylanmış kişi uygulamasına, e-gümrük, e-birlik
projelerinden, yap-işlet-devret modeli ile gümrük kapılarımızın yenilenmesine kadar birçok
olumlu gelişme sağlanmış bulunmaktadır.

Tüm bunların yanında, Gümrük Müsteşarlığınca kaçakçılıkla mücadeleye yönelik
olarak teknolojinin sağladığı tüm imkânlar kullanılmaya başlanmış, kaçakçılık mevzuatı
yenilenerek çağın koşullarına uygun hale getirilmiştir.

Bu modül ile Gümrük Müsteşarlığının teşkilat yapısını ve görevlerini, Müsteşarlığın
dış ticarete sunduğu hizmetlerden bir kısmı olan Müsteşarlıkça verilen izin ve belgelerin ne
anlama geldiğini, bu belgelerin nereden temin edilip nasıl doldurulacağını ve nereye teslim
edileceğini kavrayacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

Bu öğrenme faaliyeti ile Gümrük Müsteşarlığının teşkilat yapısını, görev ve yetkilerini
seçebileceksiniz.

Bu öğrenme faaliyetine başlamadan yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:

 Gümrük Müsteşarlığının web sayfasını ziyaret ederek, Müsteşarlığın dış
ticaretteki önemini, görev ve yetkilerini araştırınız.

 İnternet aracılığıyla, Gümrük Müsteşarlığının görev ve yetkilerinin hangi
kanunlarla düzenlendiğini araştırınız.

1. GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Gümrük Müsteşarlığı Uluslararası ticarete konu olan malların;

 Türkiye'ye girişi, çıkışı, transiti ile ilgili mevzuatları hazırlamak,
 Taşra teşkilatı vasıtası ile malların giriş, çıkış ve transitinde yasal

yükümlülüklere uygunluğunu denetlemek, görevlerini yerine getirir.

Başbakanlığa bağlı bir birim olarak faaliyet gösteren Gümrük Müsteşarlığının merkez
teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden
meydana gelir:

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 1.1: Gümrük müsteşarlığı teşkilat şeması

1.1. Müsteşar ve Yardımcıları

Müsteşar, Müsteşarlığın en üst amiridir:

 Müsteşarlık hizmetlerini mevzuata,

 Milli güvenlik siyasetine,

 Hükümetin genel siyasetine,

 Kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve
Müsteşarlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla
iş birliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

Müsteşar, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup Müsteşarlığın
merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle
görevli ve yetkilidir. Müsteşarlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere üç müsteşar yardımcısı
görevlendirilebilir.
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1.2. Ana Hizmet Birimleri

Gümrük Müsteşarlığının ana hizmet birimleri şunlardır:

 Gümrükler Genel Müdürlüğü,

 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü,

 Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü,

 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

 Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü.

1.2.1. Gümrükler Genel Müdürlüğü

Gümrükler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 İthalatla ilgili işlemleri yapmak, ithalat rejimi ile kambiyo ve diğer mevzuatın
gümrükle ilgili hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,

 Gümrük giriş tarife cetvelini ve eşya kıymetini, taraf olduğumuz anlaşmalara
uygun olarak düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,

 Transit, aktarma, antrepo, geçici kabul ve muaflık işlemlerinin yürütülmesini
sağlamak ve denetlemek,

 Sundurma ve antrepo açılmasına ve işletilmesine izin vermek ve denetlemek,

 Çıkış, geçici çıkış ve geri gelen eşya ile ilgili ihracat rejimi kararlarının
uygulanmasını sağlamak,

 Posta yoluyla gelen ve giden eşyanın gümrük işlemlerinin yürütülmesini temin
etmek,

 Sınır ve kıyı ticaretine ve münasebetlerine ait gümrük işlemlerinin yapılmasını
sağlamak ve denetlemek,

 Denizden kurtarılan yabancı eşyanın işlemlerini yapmak,

 Tahlil metotlarını hazırlamak, gümrük laboratuvarlarının çalışmalarını
düzenlemek,

 Serbest bölgelerdeki gümrük işlemlerini yürütmek ve denetlemek,

 Gümrük komisyoncu ve yardımcıları ile ilgili işlemleri yürütmek,

 Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

1.2.2. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 Öncelikle Müsteşarlığın sorumluluğunda bulunan yer ve sahalarda olmak üzere,
diğer yer ve sahalarda da gerektiğinde ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak
suretiyle kaçakçılığı men, takip ve tahkik (sorgulama, araştırma) etmek,

 Kişi, eşya ve taşıtların gümrük işlemleri bitirilmeden gümrüklü yer ve sahalardan
çıkmalarını önlemek, gümrüklü yer ve sahaların takip ve muhafazasını sağlamak,
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 Deniz ve hava limanlarıyla, kara hudutlarındaki (sınırlarındaki) gümrük
kapılarında giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların muhafazası ile gümrüğe
sevk edilmesini sağlamak, gümrük işlemleri yapılan yer ve sahalar ile gümrük
muhafaza hizmetlerini yürütmek,

 Kuruluşun soruşturma görevine yardımcı olacak araştırma laboratuvarları
kurmak ve çalışmalarını düzenlemek,

 Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

1.2.3. Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü

Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 Gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat esas alınarak, gümrüklerce tahsil
edilen vergiler ile diğer gelirler ve fonların tarh, tahakkuk ve tahsilini kontrol
etmek,

 Noksan veya fazla tahsilat ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 Gümrük işlemleri ile ilgili vergi muafiyeti, indirimi ve teşvik tedbirlerinin
uygulanmasını yürütmek ve izlemek,

 Gümrüklerce yürütülecek turistik kolaylıkların, Gümrük Kanunu ve diğer
kanunların ilgili hükümlerine göre uygulanmasını sağlamak,

 Kara yoluyla yapılan transit taşımacılıkla ilgili olarak taşıtların ve taşınan
eşyanın yurda giriş ve çıkışını izlemek, aykırı işlemlerin tespiti halinde gerekli
kovuşturmayı yapmak,

 Gümrük vergilerinin 1615 Sayılı Gümrük Kanununa ve 6183 Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre ertelemesi işlemlerini
yürütmek,

 Müsteşarlık teşkilatında görevli gelir tahakkuk memurlarının tazmin
sorumluluklarını Sayıştay nezdinde takip etmek,

 Gümrük gelirlerinin tahsil seyrini araştırmak ve bütçe tahminlerine esas olacak
bilgileri toplamak,

 Yukarıda belirtilen işlemlere ait belgelerin, kanuni süreler içerisinde iyi
muhafazasını ve bu sürelerden sonra usulüne göre imha edilmesini sağlamak,

 Yukarıdaki bentlerde belirtilen görevleri yürütmek üzere gerekli düzenlemeyi
yapmak,

 Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır.

1.2.4. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 Müsteşarlığın yurtdışı ve milletlerarası veya ikili münasebetlerini yürütmek,
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 Türkiye'nin gümrüklerle ilgili milletlerarası anlaşma ve sözleşmelere katılmasına
dair Müsteşarlık görüşünü hazırlamak,

 Milletlerarası kuruluşların kabul ettiği gümrük tarifeleri, gümrük kıymeti,
gümrük rejimi ve formaliteleri ile bunların değişikliklerini takip ederek milli
mevzuata aktarılmasını ve uygulamaya intikal ettirilmesini sağlamak,

 Müsteşarlığın yurt dışında görevli birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek ve
yönetmek,

 Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda
koordinasyonu sağlamak, Avrupa Birliği ile ilgili alanda Hükümetin genel
politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları
ile ilgili işleri yürütmek,

 Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

1.2.5. Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 Gümrük denetimine tâbi her türlü eşya için sundurmalar, antrepolar, ambarlar,
açık sahalar ve bu mahiyette depolar işletmek,

 Teşkilât ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve
denetlemek,

 Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

1.3. Danışma ve Denetim Birimleri

Müsteşarlığın merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

 Teftiş Kurulu Başkanlığı,

 Hukuk Müşavirliği,

 Müsteşarlık Müşavirleri.

1.4. Yardımcı Birimler

Gümrük Müsteşarlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:

 Personel Dairesi Başkanlığı,

 Eğitim Dairesi Başkanlığı,

 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

 Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı,

 Savunma Uzmanlığı.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Gümrük Müsteşarlığının ana hizmet
birimlerini ve bu birimlerin görevlerini
sayınız.

 Gümrük Müsteşarlığı web sayfasını
ziyaret ediniz.

 Gümrük Müsteşarlığı’nın danışma ve
denetim birimlerini sayınız.

 Gümrük müsteşarlığının teşkilat ve
görevleri hakkında kanun hükmünde
kararnameyi inceleyiniz.

 Gümrük Müsteşarlığı’nın yardımcı
birimlerini sayınız.

 Gümrük Müsteşarlığının teşkilat ve
görevleri hakkında kanun hükmünde
kararnameyi inceleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak
değerlendiriniz.

1. ………………., Müsteşarlığın en üst amiridir

2. Hangisi Gümrük Müsteşarlığı Müsteşarının görevleri arasında yer almaz?
A) Müsteşarlık hizmetlerinin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
B) Müsteşarlık hizmetlerinin Hükümetin genel siyasetine uygun olarak yürütülmesi
C) Dış Ticaret Şurasına başkanlık etmek
D) Müsteşarlık hizmetlerinin kalkınma planlarına uygun olarak yürütülmesi

3. Hangisi Gümrük Müsteşarlığının ana hizmet birimleri arasında yer alır?
A) Gümrükler Genel Müdürlüğü
B) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
C) Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü
D) Hepsi

4. Hangisi Gümrükler Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaz?
A) Gümrük kapılarından giriş çıkış yapan kişilerin güvenliğini sağlamak.
B) İthalatla ilgili gümrük işlemlerini yapmak.
C) Gümrük giriş tarife cetvelini taraf olunan anlaşmalara uygun olarak

düzenlemek.
D) Gümrüklerde antrepo açılmasına izin vermek ve denetlemek.
E) Denizden kurtarılan yabancı eşyanın işlemlerini yapmak.

5. Posta yoluyla gelen ve giden eşyanın gümrük işlemlerinin yürütülmesini temin etmek
………………………………………. görevidir .

6. Hangisi Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer alır?
A) Kaçakçılığı takip etmek.
B) Gümrük komisyoncuları ve yardımcıları ile ilgili işlemleri yürütmek.
C) Karayoluyla yapılan transit taşımacılıkla ilgili olarak; taşıtların ve taşınan

eşyanın yurda giriş ve çıkışını izlemek.
D) Türkiye'nin gümrüklerle ilgili milletlerarası anlaşma ve sözleşmelere

katılmasına dair Müsteşarlık görüşünü hazırlamak.

7. Gümrük Müsteşarlığının soruşturma görevine yardımcı olacak araştırma laboratuarları
kurmak ve çalışmalarını düzenlemek …………………………….. görevleri arasında
yer alır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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8. Gümrük işlemleri ile ilgili vergi muafiyeti, indirimi ve teşvik tedbirlerinin
uygulanmasını yürütmek ve izlemek …………………………………………
görevidir.

9. Hangisi Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaz?
A) Gümrüklerce yürütülecek turistik kolaylıkların uygulanmasını sağlamak.
B) Görev alanına giren işlemlere ait belgelerin kanuni süreler içerisinde

muhafazasını sağlamak.
C) Milletlerarası kuruluşların kabul ettiği gümrük tarifelerini takip ederek, milli

mevzuata aktarılması.
D) Gümrük vergilerinin ilgili kanunlara göre ertelenmesi işlemlerini yürütmek.

10. Türkiye'nin gümrüklerle ilgili milletlerarası anlaşma ve sözleşmelere katılmasına dair
Müsteşarlık görüşünü hazırlamak …………………………………………… görevleri
arasında yer alır

11. Hangisi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer
alır?
A) Müsteşarlık teşkilatında görevli gelir tahakkuk memurlarının tazmin

sorumluluklarını Sayıştay nezdinde takip etmek
B) B) Türkiye'nin gümrüklerle ilgili milletlerarası anlaşma ve sözleşmelere

katılmasına dair Müsteşarlık görüşünü hazırlamak
C) Noksan veya fazla tahsilat ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak
D) Sınır ve kıyı ticaretine ve münasebetlerine ait gümrük işlemlerinin yapılmasını

sağlamak ve denetlemek

12. Hangisi Gümrük Müsteşarlığının Danışma ve Denetim birimleri arasında yer almaz?
A) Teftiş Kurulu Başkanlığı
B) Hukuk Müşavirliği
C) Personel Daire Başkanlığı
D) Müsteşarlık Müşavirliği

13. Hangisi Gümrük Müsteşarlığının Yardımcı birimleri arasında yer alır?
A) Gümrükler Genel Müdürlüğü
B) Müsteşarlık Müşavirliği
C) Teftiş Kurulu Başkanlığı
D) Personel Dairesi Başkanlığı

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.
Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.
Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

Bu öğrenme faaliyeti ile Gümrük Müsteşarlığının verdiği izin ve belgelere ilişkin
işlemleri yapabileceksiniz.

Bu öğrenme faaliyetine başlamadan yapman gereken araştırmalar şunlardır:

 Gümrük Müsteşarlığı, İGEME, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Dış Ticarete hizmet
veren diğer kuruluşların web sayfalarını ziyaret ederek, Gümrük Müsteşarlığının
hangi izin ve belgeler verdiğini ve bu belgelerin nasıl düzenleneceğini
araştırınız.

2. GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞININ VERDİĞİ
İZİN VE BELGELER

Müsteşarlığın verdiği izin ve belgeleri;

 Gümrük Beyannamesi,
 Bedelsiz İhracat Formu,
 Onaylanmış Kişi Statü Belgesi,
 Döviz Beyan Tutanağı, başlıkları altında inceleyeceğiz.

2.1. Gümrük Beyannamesi

İhracatçılar, yapacakları ihracata ilişkin bilgileri içeren gümrük beyannamesini
ihracatçı birlikleri veya gümrük idarelerinden temin edip doldurarak ihracatçı birliklerine
onaylatırlar.

Gümrük beyannamesi ve ticari fatura ile birlikte ihraç edilecek ürüne, ihracat şekline
ve ihracatın yapılacağı ülkeye göre değişebilen belgelerle birlikte ilgili çıkış gümrüğüne
başvurulur. İhraç konusu malın gümrük beyannamesinde belirtilen hususlara uygunluğunun
tespiti için muayenesi yapılır. Muayene işleminin tamamlanması, malın yüklenmesi ve
sonrasında gümrüklere gönderilmesiyle işlemler tamamlanır.

Gümrük Birliği’ne girildikten sonra mevzuatın ve belgelerin birbirine uygun hale
getirilmesi amacıyla “Tek Tip Gümrük Beyannamesi” kullanımına başlanmıştır. Tek tip
gümrük beyannameleri sekiz (8) nüsha düzenlenmektedir.

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1.1. Gümrük Beyannamesi ile İlgili Dikkat Edilecek Hususlar

 Gümrük beyannamesi doğrudan doğruya mal sahipleri ile kanuni mümessilleri
veya vekilleri tarafından düzenlenmelidir.

 Gümrük beyannamesi üzerinde kazıntı ve silinti yapılamaz.
 Gümrük beyannamelerinin tescili için ilgili gümrük idaresine ibraz (verme,

sunma) edildikten sonra beyan edilen eşyanın cins, nev’i (türü), nitelik ve birim
fiyatı bakımından herhangi bir düzeltme yapılamaz

 Gümrük beyannamelerinin tescili gümrüklerde tutulan defterlere usulüne uygun
olarak kayıt edilerek, üzerine kayıt sıra numarası, tarih ve resmi mühür
konulması ile tamamlanmaktadır.

2.1.2. Gümrük Beyannamesinde Bulunan Bilgiler

Gümrük beyannamelerinde şu bilgiler yer alır:

 Gönderen / ihracatçı
 Alıcı
 Mali müşavir / serbest muhasebeci
 Beyan sahibi / temsilcisi
 Çıkış / ihracat ülkesi
 Menşe ülke
 Gideceği ülke
 Çıkıştaki aracın kimliği ve kayıtlı olduğu ülke
 Teslim şekli
 Sınırı geçecek hareketli taşıt aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke
 Döviz ve toplam fatura bedeli
 Sınırdaki taşıma şekli
 Yükleme yeri
 Çıkış gümrük bilgileri
 Kapların ve eşyanın tanımı
 Brüt ağırlık (kg)
 Net ağırlık
 Sorumlu
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Şekil 2.1: Gümrük beyannamesi ön yüz
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Resim 2.2: Gümrük beyannamesi arka yüz
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Gümrük idaresine ithalat-ihracat yapmak isteyen mükelleflerin aşağıdaki eklerle
birlikte yazdıkları bir dilekçe ile başvurmaları gerekir.

 Vekaletname
 İmza sirküleri
 Vergi sicil kaydı
 Oda sicil kaydı
 Ticaret sicil kaydı
 Yapılacak dış ticaret türüne göre eklenmesi gereken diğer belgeler

2.1.3. Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı (Genel Olarak)

1 inci nüsha : İhracat ve/veya transit işlerinde kullanılır. İhracat veya transit
işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinde saklanır.

2 inci nüsha : İstatistiki amaçla kullanılan nüshadır. Bu nüsha ilgili gümrük
idaresince merkeze gönderilir.

3 üncü nüsha : İhracatta gümrük idaresince mükellefe verilir. Bu nüsha aracı banka
ve diğer kamu kuruluşları tarafından izlenen işlemlerde kanıtlayıcı
nüsha olarak kullanılır. İlgili kuruluşlar gerek görmeleri halinde, bu
nüshadan bir fotokopi alarak, asıl nüshayı mükellefe iade ederler.

4 üncü nüsha : Transit rejiminde kullanılan ve çıkış gümrük idaresinde kalacak
nüshadır. Gerektiğinde eşyanın Türkiye gümrük bölgesindeki
statüsünü kanıtlayıcı belge olarak da kullanılır.

5 inci nüsha : Transit rejiminde, varış gümrük idaresince çıkış gümrük idaresine
verilecek teyit nüshasıdır.

6 ncı nüsha : İthalat işlemlerinde kullanılır. Altıncı nüsha ve ekinde bulunması
gereken belge asılları ithalatın tamamlanmasından ve beyannamenin
kapatılmasından sonra Gümrükler Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem
Merkezine iletilir. Beyannameye ilişkin bilgilerin merkezi
bilgisayara yüklenmesini müteakip, bu beyannameler Gümrükler
Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir.
Bu nüsha aynı zamanda antrepo rejiminde de kullanılır. Bu takdirde
söz konusu beyanname merkeze gönderilmez.

7 inci nüsha : İstatistiki amaçla düzenlenen nüshadır. İşlemlerin yapıldığı ilgili
gümrük idaresinde beyannamenin ikinci nüshası olarak saklanır. Bu
nüshaya altıncı nüshaya eklenen belgelerin örnek veya fotokopileri
de eklenir.
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8 inci nüsha : İthalatta gümrük idaresince mükellefe verilir. Bu nüsha aracı banka
ve diğer kamu kuruluşları tarafından izlenen işlemlerde kanıtlayıcı
nüsha olarak kullanılır. İlgili kuruluşlar gerek görmeleri halinde, bu
nüshadan bir fotokopi alarak, asıl nüshayı mükellefe iade ederler.

2.1.4. Rejimler İtibariyle Kullanılacak Gümrük Beyannamesi Nüshaları

Beyanname nüshalarının gümrük işlemleri itibariyle kullanımı şöyledir.

A) İhracat ve ihracata ilişkin diğer gümrük işlemleri için 1,2 ve 3 üncü nüshalar
kullanılır.

B) Transitin şekline bağlı olarak gümrük beyannamesi nüshaları üzerinde şu şekilde
işlem yapılır.
1. Yalnız transit rejimi için bir beyanname formunun kullanılması halinde 1,

4 ve 5 inci nüshalar kullanılır. Bunlardan 1. nüsha hareket gümrüğünde
kalır. 4 üncü ve 5 inci nüshalar varış gümrüğüne gönderilir. Varış
gümrüğü işlem yaptığı 4 üncü nüshayı alı koyar ve 5 inci nüshayı
onaylayarak hareket gümrüğüne iade eder. Hareket gümrüğü 1 inci ve 5
inci nüshaları çakıştırarak transit işlemini ibra ettikten sonra, taşıyıcının
talebi üzerine 5 nolu nüshanın transit alındısını onaylayıp, koparır ve
taşıyıcıya verir.

2. Bir beyanname formunun hem ihracat hem de Türkiye gümrük bölgesi
içinde başlayacak ve bitecek bir adi transit işleminde kullanılmak
istenmesi halinde, 1 inci, 2 inci ve 3 üncü nüshalar çıkış beyannamesi, 4
üncü, 5 inci ve 7nci nüshalar transit beyannamesi olarak kullanılır. Bu gibi
hallerde 7nci nüsha 1 inci bentte belirtilen şekilde işlem görerek hareket
gümrüğünde kalır.

3. Bir beyanname formunun Türkiye gümrük bölgesi içinde başlayacak ve
bitecek bir adi transit işleminde ve ithalatta kullanılmak istenmesi halinde,
transit rejimi için 1 inci, 4 üncü ve 5 inci nüshalar, 1 inci bentte belirtildiği
şekilde kullanılır. 6ncı, 7 inci ve 8 inci nüshalar ithalat işlemlerinde
kullanılır.

C) İthalat işlemler, için 6ncı, 7 inci ve 8 inci nüshalar kullanılır.
D) Antrepo rejimi için yapılan beyanda da 6ncı, 7 inci ve 8 inci nüshalar kullanılır.
E) Dörtlü beyannamelerin 1/6, 2/7, ve 3/8 nüshaları ithalat ve ihracatta kullanılır.

Beyannamenin rakamla belirlenen kutuları beyan sahibi tarafından, harfle belirlenen
kutuları ise gümrük idaresi tarafından doldurulur. Beyanname bir kalem eşya için kullanılır.
Beyan edilen eşyanın birden fazla kalemi içermesi halinde her üç kalem eşya için bir devam
formu kullanılır. Ancak, devam formunun sayısı üçten fazla olamaz. Kalem sayısının ondan
fazla olduğu hallerde, kalem sıra numarası, GTİP numarası, eşyanın cinsi, vergi matrahı,
vergi oranı ve vergi tutarının kaydedildiği bir listenin beyannameye eklenmesi gerekir. Bu
gibi hallerde, hesaplanan gümrük vergisi, toplu konut fonu ve katma değer vergisi toplamları
birer kalemde beyannameye kaydedilir. Devam formlarında kullanılmayan tablolar çapraz bir
çizgi ile iptal edilir.
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Beyannameler makine veya sabit mürekkepli bir tükenmez kalemle açık ve okunaklı
olarak yazılır. Bunlar üzerinde kazıntı ve silinti yapılamaz.

Beyannamenin ithalat işlemlerinde kullanılması halinde, 6ncı nüshanın arka sol alt
köşesine, 488 sayılı Damga vergisi kanununun 5 inci maddesi gereğince damga pulu
yapıştırılır ve iptal edilir.

2.1.5. Gümrük Beyannamesinde Değişiklik

Beyanname üzerindeki herhangi bir hatadan dolayı ONAY servisi tarafından bu
hatanın düzeltilmesi için verilen değişikliktir.

Bu değişiklik öncelikle hata bildirim formu (BKNZ. Örnek) diye adlandırılan bir
belgenin doldurulup müdür muavinine imzalatılması ile onay kazanır.

Daha sonra ONAY servisi tarafından bilgisayar üzerinde bu değişiklik yapılır.

2.1.6. Gümrük Beyannamesinde Redrese

Beyanname üzerinde yapılan hata ONAY servisinde fark edilememiş veya muayene
memuru tarafından bulunmuş ise buradaki yanlışlığı düzeltmek için redrese yapılır.

İlk aşamada muayene memuru tarafından beyanname arkasına neden redrese yaptığına
dair yazı yazdıktan sonra müdür muavininden olur alınır. Gerekli bir cezai durum varsa o
miktar yatırıldıktan sonra makbuz muayene memuruna gösterilir. Daha sonra muayene
memuru redrese işlemini kendi bilgisayarından yaparak beyanname üzerindeki yanlışlığı
düzeltir.Sonra yeni döküm mükellef tarafından yapılarak yeni beyanname ONAY servisine
mühürletildikten sonra eski beyanname ile birlikte işlemlere devam edilir.

2.1.7. Gümrük Beyannamesinde Ceza

Beyanname üzerindeki kıymet beyanındaki yani vergi eksikliğinden kaynaklanan
durunlar için söz konusudur.

Böyle bir durum söz konusu olduğunda muayene memuru mükellefi ASU servisine
göndererek ceza kararı yazısı yazdırmasını ister . Muayene memuru daha önce beyanname
arkasına ceza miktarını belirler.ASU serviside bu bilgi ye dayanarak ceza kararını hazırlar .

Hazırlanan iki nüsha müdür muavinine imzalatıldıktan sonra bu nüshalar göre bir
tahsilat fişi (Bknz.örnek) hazırlanır. Bu tahsilat fişleri ise önce ASU servisindeki memura
daha sonra da saymanlık şefine imzalatıldıktan sonra vezneye yatırılır.
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2.2. Bedelsiz İhracat Formu

Bedelsiz ihracat; bedeli yürürlükteki kambiyo mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi
gerekli olmaksızın yurt dışına kesin olarak mal çıkışıdır.

2.2.1. Bedelsiz Olarak İhraç Edilebilecek Mallar

Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar şunlardır:

A) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, miktarı
ticari teamüllere (oranlara) uygun numuneler ile reklam ve tanıtım malları,
yeniden kullanıma veya geri dönüşüme konu ithal edilmiş mal ve ambalaj
malzemeleri,

B) Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz gönderilmesi
ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri ile garantili olarak ihraç edilen
malların garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları,

C) Yabancı misyon mensuplarının, Türkiye'de çalışan yabancıların, yurt dışına hane
nakli suretiyle gidecek Türk vatandaşlarının, daimi veya geçici görevle yurt
dışına giden kamu görevlilerinin, bu durumlarının ilgili mercilerce belgelenmesi
şartıyla, beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek
mal ve taşıtlar,

D) Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden
Türk vatandaşlarının beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına
gönderilecek mal ve taşıtlar,

E) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin görevleri veya
anlaşmalar gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar,

F) Savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık ve benzeri afet durumlarında kamu
kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ile kamu yararına
çalışan dernek ve vakıfların gönderecekleri insani yardım malzemeleri.

2.2.2. Bedelsiz İhracat Başvurusu Yapılacak Yerler

Yukarıda maddeler halinde belirttiğimiz bedelsiz ihraç edilebilecek malların ihracı için
yapılacak başvurular aşağıdaki maddeler doğrultusunda yapılır:

(a) ve (b) bentlerinde yer alan malların, değeri l00.000 ABD dolarına kadar olanlarının
bedelsiz ihracat izni başvuruları doğrudan ilgili gümrük idaresine, değeri l00.000 (yüz bin)

ABD doları ve üzeri olanların bedelsiz ihracat izni başvuruları ise Bedelsiz İhracat Formu
(Şekil 2.3) doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılması gerekmektedir.

Değeri 250.000 ABD Dolarına kadar olan bedelsiz ihraç talepleri İhracatçı Birlikleri
tarafından sonuçlandırılacaktır, 250.000 ABD Doları ve üzerindeki talepler ise İhracatçı
Birlikleri tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) intikal
ettirilecektir.
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(e) ve (f) bentlerinde belirtilen malların bedelsiz ihracat izni başvurularının ise değer
ve miktarına bakılmaksızın doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılması gerekmektedir.

(c) ve (d) bendleri çerçevesinde yapılacak bedelsiz ihracata, doğrudan gümrük
idaresince izin verilir. Ancak (d) bendi uyarınca bedelsiz ihracı yapılacak malların yolcu
beraberinde götürülmeyip önce veya sonra gönderilmesi halinde, Türkiye'de satın alındığının
belgelenmesi, taşıt götürülmesi halinde ise taşıtın trafik tescil kuruluşlarınca ve vergi
dairelerince kayıtlarının kapatıldığının belgelenmesi zorunludur.

Yukarıdaki bentlerde belirtilenler dışında kalan hususlar, Dış Ticaret Müsteşarlığının
(İhracat Genel Müdürlüğü) görüşü alınarak, ilgili gümrük idaresi veya İhracatçı Birliği Genel
Sekreterliğince sonuçlandırılacaktır.

2.2.3. Bedelsiz İhracat ile İlgili Dikkat Edilecek Hususlar

Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış malların bedelsiz
ihracatına izin verilmemektedir. İhracı ön izne bağlı malların bedelsiz olarak ihraç edilmesi
de ancak ilgili merciin ön izni ile mümkün bulunmaktadır.

İhracında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na prim kesintisi yapılan malların bedelsiz
olarak ihraç edilebilmesi için, söz konusu primin ödendiğine dair banka dekontunun ibrazı
şarttır. Ancak FOB değeri l.000 ABD Dolarını geçmeyen malların bedelsiz ihracı DFİF
kesintisine tabi değildir.

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ eki listedeki mallardan, değeri FOB l.000
ABD Dolarını geçenlerin bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı aranır.

Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta uygulanan desteklerden yararlandırılmamaktadır

Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi 90 gündür.
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BEDELSİZ İHRACAT FORMU

1- Talep Sahibinin;
a) Adı veya Unvanı :
b) Adresi :
c) Telefon Nu :
d) Telefaks Nu :
e) Vergi Nu :
f) Bağlı Olduğu İhracatçı Birliği :

2- Malın Gideceği Firma veya Kuruluşun;
a) Adı veya Unvanı :
b) Adresi :
c) Telefon Nu :
d) Telefaks Nu :
e) Ülkesi :

3- Malın;
a) Cinsi :
b) G.T.İ.P. :
c) Tipi :
d) Üretim Yılı ve Menşei :
e) Ambalaj Şekli :
f) Miktarı :
g) Değeri :

4- Malın İhraç Gümrüğü :

Talep Sahibi
(Kaşe ve İmza)

Şekil 2.3: Bedelsiz ihracat formu

2.3. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, performansları ve güvenirlikleri ile kendilerini
kanıtlamış, yüksek istihdam yaratan “imalatçı ihracatçılara” ve dış ticaret sermaye
şirketlerine gümrük işlemlerinde yeni haklar ve kolaylıklar sağlamak amacıyla Gümrük
Müsteşarlığınca verilen belgedir.

Belge, gerek performans gerekse güvenirlik ölçütlerini yerine getiren firmaların
bürokratik işlemlerden dolayı bekleme ile zaman kayıplarının önüne geçilmesini, teminat
maliyetlerinin asgari seviyeye indirilmesini ve özellikle sanayi için girdi niteliğindeki
eşyanın süratle ekonomiye kazandırılması amaçlamaktadır.
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Yürürlükteki mevzuat ile güvenirlik ölçütleri genel şartlar olarak belirlenmiş ve
öngörülen dış ticaret performanslarına (gerçekleştirilen ihracat ve ithalat tutarları) bağlı
olarak “Onaylanmış Kişi Statüsü” verilecek kişiler üç kategoriye ayrılmıştır. Buna göre,
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi verilecek kişiler, dış ticaret hacmi, istihdam düzeyi ve
sermaye düzeylerine göre A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

A Sınıfı B Sınıfı C Sınıfı

Ödenmiş sermayesi 1 trilyon TL
olmak

Ödenmiş sermayesi 500
milyar TL olmak

Ödenmiş sermayesi 100
milyar TL olmak

En az 250 işçi istihdam ediyor olmak En az 100 işçi istihdam
ediyor olmak

En az 30 işçi istihdam
ediyor olmak

Bağımsız denetim kuruluşlarınca
denetlendiğine dair belge sahibi
olmak

Bir önceki yıl veya başvuru
yılında toplam 5 milyon
dolar ihracat yapmış olmak
VEYA ithalat ve ihracatı
toplam 20 milyon dolar
olmak

Bir önceki yıl veya başvuru
yılında toplam 2 milyon
dolar ihracat yapmış olmak
VEYA ithalat ve ihracatı
toplam 8 milyon dolar
olmak

Bir önceki yıl veya başvuru yılında
toplam 25 milyon dolar ihracat
yapmış olmak VEYA ithalat ve
ihracatı toplam 100 milyon dolar
olmak

Şimdi A, B ve C sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü sahibi olmak için hangi şartların
bulunması gerektiğini ve belge sahiplerinin hangi hak ve kolaylıklardan
yararlanabileceklerini inceleyelim:

2.3.1. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi’ni Kimler Alabilir.

A Sınıfı Belgesi:

 İmalatçı olmayan dış ticaret sermaye şirketleri hariç, başvuru tarihinden geriye
dönük bir ay içinde en az 250 işçi istihdam eden (çalıştıran),

 Ödenmiş sermaye tutarı en az 1 Milyon YTL olan,
 Bir önceki yıl ya da başvuruda bulunduğu yıl asgari 25 Milyon dolar kıymetinde

ihracat yapan veya ihracat-ithalat toplamı en az 100 Milyon dolar olan, imalatçı
firmalar (başvuru sahibinin dış ticaret sermaye şirketi olması durumunda bu
madde de yer alan ihracat ve ithalat toplamları aranmaz) tarafından güvenirlik
ölçütlerini de karşılamaları durumunda alınabilmektedir.
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B Sınıfı Belgesi:

 İmalatçı olmayan dış ticaret sermaye şirketleri hariç, başvuru tarihinden geriye
dönük bir ay içinde en az 100 işçi istihdam eden,

 Ödenmiş sermayesi en az 500.000 YTL olan,
 Bir önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde asgari 5 milyon FOB/ABD Doları

kıymetinde eşyanın fiili ihracatı yapmış olan veya bir önceki takvim yılı veya
başvuru yılı içinde gerçekleştirilen ithalat ve ihracat toplamının asgari 20 milyon
ABD Doları kıymetinde olan firmalar tarafından güvenirlilik ölçütlerini de
yerine getirmeleri durumunda alınabilmektedir.

C Sınıfı Belgesi

 İmalatçı olmayan dış ticaret sermaye şirketleri hariç, başvuru tarihinden geriye
dönük bir ay içinde en az 30 işçi istihdam eden,

 Ödenmiş sermayesi en az 10.000 YTL olan,
 Bir önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde asgari 2 milyon FOB/ABD Doları

kıymetinde eşyanın fiili ihracatını yapmış veya bir önceki takvim yılı veya
başvuru yılı içinde gerçekleştirilen ithalat ve ihracat toplamı asgari 8 milyon
ABD Doları kıymetinde olan firmalar tarafından güvenirlilik ölçütlerini de
yerine getirmeleri durumunda alınabilmektedir.

2.3.2. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi’nin Sağladığı Kolaylıklar

Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin kullanıcısına sağladığı faydaları belge türüne göre
inceleyelim:

2.3.2.1. A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin Sağladığı Kolaylıklar

A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişilerin yararlanabileceği uygulamalar
şunlardır:

 Kayıt yoluyla rejim beyanı: Yalnız A sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi
sahibi olanların yararlanabileceği bu uygulama ile beyan sahibine ilgili rejim
konusu eşyayı gümrüklü sahaya gelmeden doğrudan gümrük idarelerinin
belirlediği ya da uygun gördüğü yerde veya kendi tesislerinde basitleştirilmiş
usul çerçevesinde kayıt yoluyla ilgili rejime sokma imkanı tanınmaktadır.

 Basitleştirilmiş kontrol yöntemi: Bu uygulama; muayene ölçütlerine göre
belge kontrolü ve fiziki muayene yapılmadan teslim edilen eşyanın teslimden
sonra gümrük beyannamesi ile ticari belge ve verileri incelenerek gerektiğinde
eşyanın fiziki muayenesinin imalathane, fabrika, özel depo, işyeri ve benzeri
yerlerde yapılmasını kapsamaktadır.
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 Eksik bilgi ve/veya belgeyle beyan: Bu uygulamada, gümrük mevzuatı
gereğince normal koşullarda beyannameye eklemesi gereken belirli belgeler
olmaksızın beyanda bulunabilme hakkı tanınmaktadır. Bu belgeler gümrük
mevzuatı uyarınca beyanname ekinde ibrazı zorunlu olan orijinal fatura, ATR ve
EUR Belgeleri, menşe şahadetnamesi, işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç
raporu, navlun ve sigorta poliçeleridir. Bu belgelerden bir veya birkaçı eksik
olan firmalar, daha sonradan tamamlayıcı beyanda bulunarak tamamlamak
şartıyla, beyanda bulunabilmektedir.

 A.TR düzenleme, onaylama ve vize etme ; A ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi
Statü Belgesine sahip olan kişiler; Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında
oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın
genel hükümlerine bir istisna olarak TOBB’ne tasdik ve gümrük idarelerine vize
işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan ATR dolaşım belgesi
düzenleyebilmektedirler.

 Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine
bakılmaksızın yararlanma: "Yaygın Basitleştirilmiş Usul" deyimi özellikleri
nedeniyle geçici depolama yerleri veya gümrük antrepolarına alınmayan eşyanın
sahiplerine tesliminden sonra buna ilişkin gümrük işlemlerinin tamamlanmasını
ifade eder. Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip olan kişilerin talepleri
halinde, tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul uygulamasından yararlanmaları
mümkündür.

 Götürü Teminat Sistemi: Bu uygulama, BİLGE sistemi çerçevesinde gümrük
işlemleri yürütülen gümrük idarelerinde teminat alınması gereken birden fazla
işlem için tek bir teminat alınmasını öngörmektedir. Götürü teminat sisteminden
yalnızca A ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip olanlar
yararlanabilmektedir.

 Kısmi teminat sistemi: Gümrük antrepo rejimi kapsamında basitleştirilmiş
usullerden yararlanmak üzere Onaylanmış Kişi Statü Belgesi alan antrepo
işletme izni sahiplerinden, götürü teminat sisteminden yararlanmak
istemedikleri takdirde, gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşya için ithalat
vergilerinin %10’u tutarında teminat alınacaktır.

2.3.2.2. B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin Sağladığı Kolaylıklar

B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişilerin yararlanabileceği uygulamalar
şunlardır (Maddeler A sınıfı belgenin sağladığı kolaylıklar konu başlığı altında
açıklandığından tekrar açıklanmayacaktır):

 Basitleştirilmiş kontrol yöntemi
 Eksik belge ve bilgiyle beyan
 Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin

Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın genel hükümlerine bir istisna
olarak; TOBB’ne tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu
olmadan ATR Dolaşım belgesi düzenleme

 Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın
yararlanma
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 Götürü teminat sistemi
 Kısmi teminat sistemi

2.3.2.3. C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin Sağladığı Kolaylıklar

C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Sahibi kişilerin yararlanabileceği uygulamalar
şunlardır (Maddeler A sınıfı belgenin sağladığı kolaylıklar konu başlığı altında
açıklandığından tekrar açıklanmayacaktır):

 Eksik belge ve bilgiyle beyan
 Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın

yararlanma
 Kısmi teminat sistemi

2.3.3. Başvuru Şekli ve Aranacak Belgeler

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak için müracaat formu ile Gümrük Müsteşarlığına
(Gümrükler Genel Müdürlüğü) müracaat edilir.

Söz konusu müracaat formuna,

 Başvuran kişinin kuruluş ve faaliyet alanı ile sermayesinin son durumunu ve
yönetim kurulu üyelerini gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noterce,
ticaret sicil memurluğunca ya da bağlı bulunulan odaca onaylı örneği,

 Noterce onaylı imza sirküleri,
 Bu Tebliğin 3‘üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kişiler

için, aynı bentte sayılan fillerden mahkûm olmadıklarına dair başvuru tarihinden
önceki 2 (iki) ay içinde alınan adli sicil belgeleri asılları,

 Ödenmiş sermaye tutarını gösteren yeminli mali müşavirce onaylı belge,
 Sigortalı çalışan sayısını gösteren ve kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu

olmadığına dair iş yerinin bağlı bulunduğu Sigorta İl Müdürlüğünden başvuru
tarihinden önceki 1 (bir) ay içinde alınan belge aslı,

 Vergi Mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına dair bağlı
bulunduğu vergi dairesinden başvuru tarihinden önceki 2 (iki) ay içinde alınan
resmi mühürle tasdikli belge aslı,

 Bağlı olduğu İhracatçı Birliği kayıtlarına göre, ilgili mevzuatı çerçevesinde
performans ve güvenirliğinin onaylandığını gösterir Türkiye İhracatçılar
Meclisinden alınacak belge aslı,

 İmalatçı olduğuna dair kayıtlı olduğu Sanayi ve/veya Ticaret Odasından alınan
onaylı belge (kapasite raporu),

 A Sınıfı onaylanmış kişi için mali yapısının sağlamlığının Sermaye Piyasası
Kurulunun belirlediği denetim ilke ve kuralları ile genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerine göre anılan Kurulca belirlenen şartları taşıyan ve bağımsız denetim
yetkisi verilen denetçi tarafından son 2 (iki) yılı esas alınmak üzere mali tabloları
incelenerek düzenlenen rapor aslı veya onaylı örneği,
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 Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme, onaylama ve vize işlemleri
için onaylanmış ihracatçı yetkisini içerir Onaylanmış Kişi Statü Belgesi
başvurusu için, “Onaylanmış İhracatçı Yetkisi İçin Soru Formu”nun eklenmesi,
gerekmektedir.

Belgenin sağladığı kolaylıklar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir;

A Sınıfı B Sınıfı C Sınıfı

Kayıt Yoluyla rejim beyanı - -

Basitleştirilmiş kontrol yöntemi Basitleştirilmiş kontrol
yöntemi

-

Eksik belge ve bilgiyle beyan Eksik belge ve bilgiyle
beyan

Eksik belge ve bilgiyle beyan

TOBB’ne tasdik ve gümrük
idarelerine vize işlemi için ibraz
zorunluluğu olmadan ATR
dolaşım belgesi düzenleme

TOBB’ne tasdik ve gümrük
idarelerine vize işlemi için
ibraz zorunluluğu olmadan
ATR dolaşım belgesi
düzenleme

-

Tam beyanlı yaygın
basitleştirilmiş usulden eşyanın
özelliğine bakılmaksızın
yararlanma

Tam beyanlı yaygın
basitleştirilmiş usulden
eşyanın özelliğine
bakılmaksızın yararlanma

Tam beyanlı yaygın
basitleştirilmiş usulden
eşyanın özelliğine
bakılmaksızın yararlanma

Götürü teminat sistemi Götürü teminat sistemi -

Kısmi teminat sistemi Kısmi teminat sistemi Kısmi teminat sistemi
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ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ MÜRACAAT FORMU
BAŞVURU SAHİBİNİN
1-UNVANI:
2- STATÜSÜ:

Kamu Kuruluşu Dış Ticaret
Sermaye Şirketi

Sektörel Dış
Ticaret Şirketi

Anonim Şirket Diğer Gerçek
ve Tüzel Kişi

3- A-ADRESİ :
B-TELEFON NU :
C-TELEFAKS NU:

4- VERGİ NUMARASI:

5- TİCARET SİCİLİNE KAYDOLDUĞU YER:
6- TİCARET SİCİL NUMARASI:
7-BİLGİ ALMAK ÜZERE TEMSİL YETKİSİNE HAİZ YETKİLİLER:

ADI SOYADI UNVANI TEL NU

8- TALEP EDİLEN ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİNİN SINIFI:

A SINIFI

B SINIFI

C SINIFI

9- ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ KAPSAMINDA

Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Düzenleme, Onaylama ve
Vize İşlemleri Yetkisinden Yararlanmak İstiyorum

Basitleştirilmiş Kontrol Uygulamasından Yararlanmak İstiyorum

YUKARIDA VE EKLERDE YER ALAN BİLGİ VE BELGELERİN DOĞRU
OLDUĞUNU BEYAN EDER, FİRMAMIZA ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ
VERİLMESİ HUSUSUNU MÜSAADELERİNE ARZ EDERİM.

İMZALAR
KAŞE

Şekil 2.4: Onaylanmış kişi statü belgesi müracat formu
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ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ İÇİN
SORU FORMU

1- Şirketiniz üretim ve imalat yapıyorsa üretim ve imalat konusu mallar nelerdir?

2- Şirketiniz üretim ve imalat yapıyorsa kullanılan ham madde, yarı mamul ve diğer girdiler
nelerdir?

3- Şirketiniz üretim ve imalat yapıyorsa kullanılan girdilerden ithalat yoluyla temin edilenler
nelerdir ?

4- Şirketiniz üretim ve imalat yapıyorsa kullanılan girdilerin temin edildiği ülkeler hangileridir?

5- Şirketiniz üretim ve imalat yapmıyor sadece dahili ticaret, ithalat ve ihracat yapıyorsa ihraç ettiği
ürünleri ne yolla tedarik etmektedir? Şayet ithalat yapılıyorsa hangi ülkelerden yapılmaktadır?

6- Şirketiniz ihracatına konu ürünler nelerdir? Bu ürünlerde kullanılan girdilerin dahili tedarik ve
ithalat oranları ne kadardır?

7- Şirketiniz ihracat yaptığı ülkeler ve ihracatının ülkelere göre dağılım oranı nedir?

8- Şirketinizde dış ticaret işlemleri için departmanınız var mı? Varsa bu departmanda çalışan
personel sayısı nedir?

9- Şirketiniz kayıtları geriye dönük incelemeleri mümkün kılacak şekilde düzenli mi?
Kullanılmakta olan bir bilgisayar programı varsa bu programın ismi nedir?

10- Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin
Esaslar Hakkında Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak Türkiye Ticaret Sanayi ve Deniz
Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği (TOBB)’ne tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi
için ibraz zorunluluğu olmadan A.TR dolaşım belgesi düzenlemek üzere onaylanmış ihracatçı
yetkisi için başvurmadan önce şirketinizin dış ticaret departmanında gerekli hazırlık ve eğitim
çalışması yapıldı mı?

11- Şirketinize onaylanmış ihracatçı yetkisi verilmesi durumunda, bu kapsamda Avrupa Birliği
ülkelerine yapacağınız ihracat için düzenleyeceğiniz A.TR dolaşım belgeleri konusu eşyanın
serbest dolaşımda olduğunu kanıtlayacak tüm belgeleri ilgili gümrük idaresinin talebi üzerine
hemen sunma yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülüğü yerine getirebilmeniz için
gerekli donanım, arşiv ve personele sahip misiniz?

İmza

Düzenlenme Tarihi:
Adı Soyadı:

Unvanı:

Şekil 2.5: Onaylanmış İhracatçı Yetkisi İçin Soru Formu
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TAAHHÜTNAME

……/……/200.. tarihli ……….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ……. Seri
Nu’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) uyarınca “Onaylanmış Kişi Statü
Belgesi” düzenlenmesi için başvuruda bulunan
……………………………………………… firmasında ………………………….. olarak
görev yapan aşağıda kimlik bilgileri yer alan kişinin, anılan Tebliğin 3 üncü maddesinde
sayılan, basit ya da nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, emniyeti suiistimal, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç
tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile vergi kaçakçılığı suçlarından ve 4926 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetinin Korunması
Hakkında Kanuna muhalefetten mahkumiyet kararı bulunmadığını, aksine bir durumun
tespit edilmesi halinde doğacak tüm hukuki sonuçları kabul edeceğimi beyan ve taahhüt
ederim.

Tarih
Taahhüt Eden

Adı-Soyadı
İmza

BEYANA KONU KİŞİNİN:
Adı ve Soyadı :
Adresi :
Doğum Tarihi ve Yeri :
Anne Adı :
Baba Adı :
Pasaport Tarih ve Nu. :

Şekil 2.6: Taahhütname

2.4. Döviz Beyan Tutanağı

İhracatın finansmanı amacıyla ihracatçı ve bunların adına hareket eden şahısların
Türkiye’ye girişlerinde beraberlerinde döviz getirmeleri halinde veya Gümrük
Yönetmeliği’nin 1380’inci maddesinin 2. bendine göre gümrük (çıkış) beyannamesi
düzenlenen yakıt, kumanya ve diğer eşya teslimlerine ilişkin bedellerin efektif olarak
getirilmesi durumunda dövizi getiren kişinin gümrükten döviz beyan tutanağı alması
gereklidir.
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Bankalar döviz beyan tutanağına istinaden alış yapar ve ayrıca gümrüklerden döviz
beyan tutanağının onayını talep ederler. Gümrükten onay alınmadığı durumda, DAB (Döviz
Alım Belgesi) geçersiz sayılır.

Ancak mevcut belgelerin tek tip düzenlenmemesi nedeniyle bankalarca ihracat bedeli
peşin dövizlerin veya ihracı gerçekleşmiş eşyaya ilişkin olarak daha sonradan yolcu
beraberinde getirilen dövizlerin tahsilatı sırasında, söz konusu belgelerin sağlığından
şüpheye düşüldüğü anlaşıldığından bahisle;

1- TPKK (Türk Parasını Koruma Kanunu) Hakkında 32 sayılı Karar hükümlerine göre
yurda girişinde yanında ihracat karşılığı döviz bulunduğuna ilişkin beyanda bulunmak
isteyen yolcular “Döviz Beyan Tutanağı” nı iki nüsha olarak doldurup imzalayacak ve
görevli memurlara vereceklerdir.

2- Görevli muayene memuru ve müdür yardımcısı tarafından, beyanın uygunluğu
sağlandıktan sonra tutanak, kendileri tarafından da imzalanıp bir örneği yolcuya verilecek ve
bir örneği de idarede muhafaza edilecektir.

3- Söz konusu, döviz beyan tutanakları, sayı ve gün verilerek bir deftere kaydedilecek,
bankalarca teyit istenmesi halinde gümrük idaresi tarafından gerekli bilgi verilecektir.

Düzenlenme Tarihi: ..... / ..... / ............
Sayısı:

T.C.
BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
..................................................

Gümrük Müdürlüğü

DÖVİZ BEYAN TUTANAĞI

Aşağıda açık kimliği yazılı şahıs Müdürlüğümüze müracaat ederek, Türkiye’ye
girişi sırasında aşağıda belirtilen nedenle beraberinde döviz getirdiğini beyan etmiştir. Bu
Döviz Beyan Tutanağı, bu durumu göstermek üzere müştereken düzenlenmiş ve
imzalanmıştır. Bu Döviz Beyan Tutanağı, düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün süre ile
geçerlidir.

(The person whose idendification record is given below has applied to the customs
authority and declared that he brought forign currency to Turkey for the reason indicated
below. This Foreign Curreny Declaration Record has been issued and jointly signed as an
evidence. Thisrecord will be valid within 15 days after issuance date.)
1. Soyadı:
(Surname)

12. Beyan Edilen Dövizin Cins ve Miktarı:
(Type and Amount of Foreign
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2. Adı:
(First Name)

3. Baba Adı:
(Father’s Name)

4. Ana Adı:
(Mother’s Name)

5. Doğum Yeri ve Tarihi:
(Place and Date of Birth)

6. Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe:
(Place of Birth Issued on ID)
7. Nüfus Cüzdanı Seri No:
(Serial Nr of ID)
8. İkametgah Adresi:
(Address)

9. Telefon No:
(Telephone Nr)

10. Pasaportun Veriliş Yeri, Düzenlenme
Tarihi ve No’su:
(Place of Issue, Date and Nr of Passport)

11. Giriş Tarihi:
(Date of Entrance)
11. Giriş Tarihi:
(Date of Entrance)

12. Beyan Edilen Dövizin Cins ve Miktarı:
(Type and Amount of Foreign
Currency
Declared)

13. İhracata İlişkin Beyanın Nedeni
(Reason For Declaration Related to
Exportation)
A.
Peşin Döviz
(Advance Payment for Exportation)

Currency
Declared)

B.
Transit Ticaret Satış Bedeli
(Transit Trade Payment)

Transit Ticaret Formuna İlişkin Bilgiler:
(Transit Trade Information)

Düzenleyen Banka ve Şube :
Firmanın Unvanı:
Firmanın Vergi Numarası:
Malın Alış Bedeli :
Malın Satış Bedeli :

C. İhracat Bedeli
(Payment After Exportation)

İhracata İlişkin Bilgiler: (Export
Information)

Çıkış Beyannamesini Tescil Eden Gümrük
İdaresi :

Çıkış Beyannamesinin Tescil Tarihi ve
Sayısı:
14. İhracata İlişkin Olmayan Beyanın
Nedeni
(Reason For Declaration Not Related to
Exportation)

A. İhracat Bedeli Olmayan Yolcu Beraberi
Döviz
(Passenger’s Cash, Not Related to
Exportation)

B. Yabancı Sermaye
(Foreign Capital)

YOLCU Muayene Memuru Müdür Yardımcısı
Passenger Customs Inspector Assistant Customs Director
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TARİH/DATE
..... / ..... / ..........

T.C.
BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
..................................................

Gümrük Müdürlüğü

DÖVİZ BEYAN TUTANAĞI

Aşağıda açık kimliği yazılı şahıs Müdürlüğümüze müracaat ederek, Türkiye’ye
girişi sırasında aşağıda belirtilen nedenle beraberinde döviz getirdiğini beyan etmiştir. Bu
Döviz Beyan Tutanağı, bu durumu göstermek üzere müştereken düzenlenmiş ve
imzalanmıştır. Bu Döviz Beyan Tutanağı, düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün süre ile
geçerlidir.

(The person whose idendification record is given below has applied to the customs
authority and declared that he brought forign currency to Turkey for the reason indicated
below. This Foreign Curreny Declaration Record has been issued and jointly signed as an
evidence. Thisrecord will be valid within 15 days after issuance date.)

1. Soyadı:
(Surname)

2. Adı:
(First Name)

3. Baba Adı:
(Father’s Name)

4. Ana Adı:
(Mother’s Name)

5. Doğum Yeri ve Tarihi:
(Place and Date of Birth)

6. Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe:
(Place of Birth Issued on ID)
7. Nüfus Cüzdanı Seri No:
(Serial Nr of ID)

8. İkametgah Adresi:
(Address)
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9. Telefon No:
(Telephone Nr)

10. Pasaportun Veriliş Yeri, Düzenlenme
Tarihi ve No’su:
(Place of Issue, Date and Nr of Passport)

11. Giriş Tarihi:
(Date of Entrance)

12. Beyan Edilen Dövizin Cins ve Miktarı:
(Type and Amount of Foreign
Currency
Declared)

13. İhracata İlişkin Beyanın Nedeni (Reason For Declaration Related to
Exportation)
A.
Peşin Döviz
(Advance Payment for Exportation)

B.
Transit Ticaret Satış Bedeli
(Transit Trade Payment)

Transit Ticaret Formuna İlişkin Bilgiler: (Transit Trade Information)

Düzenleyen Banka ve Şube :

Firmanın Unvanı:

Firmanın Vergi Numarası:

Malın Alış Bedeli :

Malın Satış Bedeli :

C. İhracat Bedeli
(Payment After Exportation)

İhracata İlişkin Bilgiler: (Export Information)

Çıkış Beyannamesini Tescil Eden Gümrük İdaresi :
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Çıkış Beyannamesinin Tescil Tarihi ve Sayısı:

14. İhracata İlişkin Olmayan Beyanın Nedeni
(Reason For Declaration Not Related to Exportation)

A. İhracat Bedeli Olmayan Yolcu Beraberi Döviz
(Passenger’s Cash, Not Related to Exportation)

B. Yabancı Sermaye
(Foreign Capital)

YOLCU Muayene Memuru Müdür Yardımcısı
Passenger Customs Inspector Assistant Customs Director

TARİH/DATE
..... / ..... / ..........

Şekil 2.7: Döviz Beyan Tutanağı
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

Gümrük beyannamesinin
şeklini görünüz.

Gümrük beyannamesini ilgili gümrük idaresinden
veya ihracatçı birliğinden temin edebilirsiniz.

Gümrük beyannamesini ilgili
birime teslim ediniz.

Gümrük beyannamesini eksiksiz olarak
doldurunuz.

Gümrük beyannamesini ilgili gümrük idaresine
teslim etmeden önce ilgili ihracatçı birliğine
onaylatınız.

 Bedelsiz ihracat formunu
düzenleyiniz ve teslim ediniz.

 Bedelsiz ihracat formunu eksiksiz ve doğru olarak
doldurunuz.

 Bedelsiz ihracat formunu yapacağınız bedelsiz
ihracatın şekli ve miktarına göre gümrük idaresi,
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve Dış
Ticaret Müsteşarlığından uygun olanına teslim
ediniz

Onaylanmış kişi statü belgesini
düzenleyiniz ve teslim ediniz.

 Başvuracağınız Onaylanmış Kişi Statü Belgesi
türünün gerektirdiği şartları taşıyıp taşımadığınızı
belirleyiniz.

 İlgili başvuru belgesini eksiksiz ve doğru olarak
doldurunuz.

 Belgeyi almak için doldurulması gereken belgeler
ve bu belgelere eklenecek belgelerle birlikte
Gümrükler Genel Müdürlüğüne başvurunuz.

Döviz beyan tutanağını
belgesini düzenleyiniz ve
teslim ediniz.

 İlgili gümrük idaresine başvurarak döviz beyan
tutanağı temin ediniz.

 Belgeyi eksiksiz ve doğru olarak 2 nüsha
doldurunuz

 Belgeyi imzalayarak ilgili memurlara veriniz.
 Belgenin bir nüshasını ilgili memurdan gerekli

kontrolleri ve onayı yaptıktan sonra isteyiniz.
Aldığınız nüshayı döviz bozdurmak için

gideceğiniz bankaya vermek üzere saklayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak
değerlendiriniz

1. Hangisi Gümrük Müsteşarlığının verdiği belge ve izinler arasında yer almaz?

A) Gümrük Beyannamesi
B) Radyasyon Analiz Belgesi
C) Bedelsiz İhracat Formu
D) Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

2. İhracatçılar yapacakları ihracata ilişkin bilgileri içeren ……………………………
ihracatçı birlikleri veya ………………………………… temin edip doldurarak
ihracatçı birliklerine onaylatırlar.

3. Hangisi Gümrük Beyannamesinde bulunacak bilgiler arasında yer alır?

A) Sigorta şirketinin adı
B) Ödeme şekli
C) Taşıyıcının ehliyet bilgileri
D) Yükleme yeri

4. Hangisi bedelsiz ihraç edilebilecek mallar arasında yer almaz?

A) Antep fıstığı fidanları
B) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler
C) Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz gönderilmesi

ticari örf ve adetlere uygun parçaları
D) Savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık ve benzeri afet durumlarında; kamu

kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ile kamu yararına
çalışan dernek ve vakıfların gönderecekleri insani yardım malzemeleri

5. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyelerden değerleri
100.000 doların altında olanların bedelsiz ihracat başvuruları ilgili
………………………….., değeri 100.000 doların üzerinde olanların bedelsiz ihracat
başvuruları ise ………………………………………….yapılır.

6. Hangisi Bedelsiz İhracat için söylenemez?

A) Kanun, Kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış malların
bedelsiz ihracatına izin verilmez.

B) İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ eki listedeki mallardan, değeri FOB
l.000 ABD Dolarını geçenlerin bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı aranır.

C) Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta uygulanan desteklerden
yararlandırılmamaktadır.

D) Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi 360 gündür.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



36

7. …………………………………………….., performansları ve güvenirlikleri ile
kendilerini kanıtlamış, yüksek istihdam yaratan “imalatçı ihracatçılara” ve dış ticaret
sermaye şirketlerine gümrük işlemlerinde yeni haklar ve kolaylıklar sağlamak
amacıyla, …………………………………….’nca verilen belgedir.

8. Hangisi A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak isteyen kişilerde aranılacak
özellikler arasında yer almaz?

A) İmalatçı olmayan dış ticaret sermaye şirketleri hariç, başvuru tarihinden geriye
dönük bir ay içinde en az 250 işçi istihdam etmeleri gerekir.

B) Bu tür belgeye ilişken güvenirlik kriterlerine sahip olmalıdırlar.
C) Ödenmiş sermaye tutarları en az 500.000 YTL olmalıdır.
D) Önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde gerçekleştirilen ithalat ve ihracat

toplamının asgari 100 milyon ABD Doları kıymetinde olması gerekir.

9. Hangisi C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak isteyen kişilerde aranılacak
özellikler arasında yer almaz?

A) Başvuru tarihinden geriye dönük bir ay içinde en az 100 işçi istihdam etmeleri
B) Ödenmiş Sermaye tutarlarının en az 500.000 YTL olması
C) Gerekli güvenirlik kriterlerini taşıyor olmaları
D) Önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde gerçekleştirilen ithalat ve ihracat

toplamının asgari 8 milyon ABD Doları kıymetinde olması gerekir.

10. Hangisi A sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahiplerinin faydalanacağı kolaylıklar
arasında yer alır?

A) Kayıt yoluyla rejim beyanı
B) Basitleştirilmiş kontrol yöntemi
C) Eksik bilgi ve belgeyle beyan
D) Hepsi

11. Muayene kriterlerine göre belge kontrolü ve fiziki muayene yapılmadan teslim edilen
eşyanın teslimden sonra gümrük beyannamesi ile ticari belge ve verileri incelenerek
gerektiğinde eşyanın fiziki muayenesinin imalathane, fabrika, özel depo, işyeri ve
benzeri yerlerde yapılmasını ön gören uygulamaya
…………………………………………………………denir.

12. Götürü teminat sisteminden yalnızca ………………………………… Onaylanmış
Kişi Statüsüne sahip olanlar yararlanabilmektedir.

13. Hangisi B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahiplerinin faydalanacağı kolaylıklar
arasında yer almaz?

A) Eksik belge ile beyan
B) Götürü teminat sistemi
C) Kayıt yoluyla rejim beyanı
D) Kısmi teminat sistemi
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14. Yurda girişinde yanında ihracat karşılığı döviz bulunduğuna ilişkin beyanda bulunmak
isteyen yolcular ………………………………” nı iki nüsha olarak doldurup
imzalayacak ve görevli memurlara vereceklerdir.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.

Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Bu modülde kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak
değerlendiriniz.

1. Gümrük Müsteşarlığı, ……………………………… bağlı bir kuruluştur.

2. Hangisi Gümrük Müsteşarlığının ana hizmet birimleri arasında yer almaz?

A) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
B) Personel Genel Müdürlüğü
C) Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü
D) Gümrükler Genel Müdürlüğü

3. Hangisi Gümrükler Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer alır?

A) Gümrükte yapılan noksan veya fazla tahsilat ile ilgili işlemleri yürütmek
B) Müsteşarlığın yurtdışı münasebetlerini yürütmek
C) Serbest bölgelerdeki gümrük işlemlerini yürütmek ve denetlemek
D) Müsteşarlığın personel ihtiyacını temin etmek

4. Sınır ve kıyı ticaretine ve münasebetlerine ait gümrük işlemlerinin yapılmasını
sağlamak ve denetlemek …………………………………….nün görevidir.

5. Hangisi Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaz?

A) Kaçakçılığı takip ve men etmek.
B) Kişi, eşya ve taşıtların gümrük işlemleri bitirilmeden gümrüklü yer ve

sahalardan çıkmalarını önlemek.
C) Deniz ve hava limanlarıyla, kara hudutlarındaki (sınırlarındaki) gümrük

kapılarında giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların muhafazası ile gümrüğe
sevk edilmesini sağlamak.

D) Müsteşarlık teşkilatında görevli gelir tahakkuk memurlarının tazmin
sorumluluklarını Sayıştay nezdinde takip etmek.

6. Deniz ve hava limanlarıyla, kara hudutlarındaki (sınırlarındaki) gümrük kapılarında
giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların muhafazası ile gümrüğe sevk edilmesini
sağlamak ………………………………………………nün görevidir.

7. Karayoluyla yapılan transit taşımacılıkla ilgili olarak; taşıtların ve taşınan eşyanın
yurda giriş ve çıkışını izlemek, aykırı işlemlerin tespiti halinde gerekli kovuşturmayı
yapmak ………………………………………..nün görevleri arasında yer alır.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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8. Hangisi Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer alır?

A) Gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat esas alınarak, gümrüklerce tahsil
edilen vergiler ile diğer gelirler ve fonların tarh, tahakkuk ve tahsilini kontrol
etmek.

B) Kaçakçılığı takip ve men etmek.
C) Antrepo açılmasına ve işletilmesine izin vermek.
D) D) Antrepolar, ambarlar, açık sahalar ve bu mahiyette depolar işletmek.

9. Müsteşarlığın yurtdışı ve milletlerarası veya ikili münasebetlerini yürütmek.
…………………………………………………nün görevleri arasında yer alır.

10. Hangisi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer
almaz?
A) Müsteşarlığın yurtdışı ve milletlerarası veya ikili münasebetlerini yürütmek.
B) Türkiye'nin gümrüklerle ilgili milletlerarası anlaşma ve sözleşmelere

katılmasına dair Müsteşarlık görüşünü hazırlamak.
C) Denizden kurtarılan yabancı eşyanın işlemlerini yapmak.
D) Milletlerarası kuruluşların kabul ettiği gümrük tarifeleri, gümrük kıymeti,

gümrük rejimi ve formaliteleri ile bunların değişikliklerini takip etmek.

11. Hangisi Gümrük Müsteşarlığının danışma ve denetim birimleri arasında yer alır?

A) Hukuk Müşavirliği
B) Savunma Uzmanlığı
C) Eğitim Dairesi Başkanlığı
D) İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı

12. Hangisi Gümrük Müsteşarlığının Yardımcı birimleri arasında yer almaz?

A) Personel Daire Başkanlığı
B) Eğitim Daire Başkanlığı
C) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
D) Teftiş Kurulu Başkanlığı

13. Hangisi Gümrük Müsteşarlığının verdiği izin ve belgeler arasında yer alır?
A) Helal Belgesi
B) Döviz Beyan Tutanağı
C) Ekspertiz Belgesi
D) EUR-1 Dolaşım Sertifikası
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14. Hangisi Gümrük Beyannamesi için söylenemez?

A) Gümrük Beyannamesi doğrudan doğruya mal sahipleri ile kanuni mümessilleri
veya vekilleri tarafından düzenlenmelidir.

B) Gümrük Beyannamesi üzerinde kazıntı ve silinti yapılmamalıdır.
C) Gümrük Beyannamelerinin tescili için ilgili gümrük idaresine ibraz edildikten

sonra beyan edilen eşyanın cins, nev’i (türü), nitelik ve birim fiyatı bakımından
gerekli düzeltmeler istenildiği zaman yapılabilir.

D) Gümrük Beyannamelerinin tescili gümrüklerde tutulan defterlere usulüne uygun
olarak kayıt edilerek, üzerine kayıt sıra numarası, tarih ve resmi mühür yapılır.

15. Hangisi Gümrük Beyannamesinde bulunacak bilgiler arasında yer almaz?

A) Teslim şekli
B) Döviz ve toplam fatura bedeli
C) Menşe ülkesi
D) Radyasyon testi sonucu

16. ……………………………; bedeli yürürlükteki kambiyo mevzuatı çerçevesinde yurda
getirilmesi gerekli olmaksızın yurt dışına kesin olarak mal çıkışına denir.

17. Hangisi bedelsiz ihraç edilebilecek mallar arasında yer alır?

A) Tiftik keçisi
B) Tütün tohumu ve fidesi
C) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin; görevleri veya

anlaşmaları gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar
D) Hint keneviri

18. Değeri 250.000 ABD Dolarına kadar olan bedelsiz ihraç talepleri
……………………………… tarafından sonuçlandırılacaktır, 250.000 ABD Doları ve
üzerindeki talepler ise İhracatçı Birlikleri tarafından
…………………………………………. intikal ettirilecektir

19. Savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık ve benzeri afet durumlarında; kamu kurum
ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ile kamu yararına çalışan dernek ve
vakıfların gönderecekleri insani yardım malzemelerinin bedelsiz ihracatına ilişkin
başvurular ilgili …………………………………..yapılır.

20. Hangisi B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak isteyen kişilerde aranılacak
özellikler arasında yer almaz?

A) Önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde gerçekleştirilen ithalat ve ihracat
toplamının asgari 100 milyon ABD Doları kıymetinde olması gerekir

B) Başvuru tarihinden geriye dönük bir ay içinde en az 100 işçi istihdam etmeleri
C) Ödenmiş Sermaye tutarlarının en az 500.000 YTL olması
D) Gerekli güvenirlik kriterlerini taşıyor olmaları
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21. A ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip olan kişiler; Türkiye ile Avrupa
Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar
Hakkında Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak TOBB’ne tasdik ve gümrük
idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan
……………………………………. düzenleyebilmektedirler

22. Hangisi C sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahiplerinin faydalanacağı kolaylıklar
arasında yer almaz?
A) Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden yararlanma
B) Götürü teminat sistemi
C) Eksik belge ile beyan
D) Kısmi teminat sistemi

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış
cevaplandırdığınız sorularla ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 Müsteşar
2 C
3 D
4 A
5 Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün
6 A
7 Gümrükler Muhafaza Genel Müd.’Nün

8 Gümrükler Kontrol Genel Müd.’Nün

9 C

10 Ab ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün

11 B

12 C

13 D

EV
ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 B
2 Gümrük Beyannamesini / Gümrük İdarelerinden
3 D
4 A

5
Gümrük İdaresine / İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliğine

6 D

7
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi / Gümrük
Müsteşarlığı’nca

8 C

9 A

10 D

11 Basitleştirilmiş Kontrol Yöntemi

12 A ve B Sınıfı

13 C

14 Döviz Beyan Tutanağı

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 Başbakanlığa
2 B
3 C
4 Gümrük Genel Müdürlüğü’nün
5 D
6 Gümrükler Muhafaza Genel Müd.’Nün
7 Gümrükler Kontrol Genel Müd.’Nün

8 A

9 Ab ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün

10 C

11 A

12 D

13 B

14 C

15 D

16 Bedelsiz İhracat

17 C

18
İhracatçı Birlikleri / Dış Ticaret Müsteşarlığına
(İh. Gen. Md)

19 Gümrük İdaresine

20 A

21 Atr Dolaşım Belgesi

22 B



44

KAYNAKÇA
 ŞAHİN Arif, İhracata İlişkin Esaslar ve Uygulamalar İGEME- Ankara ,2005.

 ŞAHİN Arif, İhracat Prosedürlerini Biliyor musunuz? İGEME-Ankara,

2005.

 DEKA Gümrük Müşavirliği Onaylanmış Kişi Statüsü Nedir İstanbul, 2007.

 ŞEN Esin, İhracatta Kullanılan Uluslar arası Belgeler İGEME-Ankara, 2006.

 İGEME 100 Soruda Dış Ticaret, Ankara, 2006.

 www.alomaliye.com

 www.disticaretdunyasi.blogcu.com

 www.dtm.gov.tr

 www.google.com

 www.gumruk.gov.tr

 www.igeme.org

 www.ihracatdunyasi.com

 www.kobifinans.com

 www.kobinet.org

 www.verginet.net

KAYNAKÇA


