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25 Haz�ran 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30459 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Gümrük ve T�caret Bakanlığından:
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/5/2014 tar�hl� ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemler�n�n

Kolaylaştırılması Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdak� cümleler eklenm�şt�r.
“Bölünen ş�rket�n sert�f�ka sah�b� olması durumunda, devralan ş�rket�n sert�f�kalandırılmasında bölünen ş�rketten
devralınan tes�sler �ç�n yapılacak yer�nde �ncelemede, bölünen sert�f�ka sah�b� ş�rket�n 13 üncü veya 160 ıncı madde
uyarınca �ncelenm�ş olan tes�sler�n�n, bu �nceleme üzer�nden üç yıldan fazla süre geçmem�ş �se 8 �nc� maddede
bel�rt�len koşullara uygun olup olmadığına yen�den bakılmaz. Ancak bunun dışındak� tes�slere bakılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n dokuzuncu fıkrasının sonuna aşağıdak� cümle eklenm�ş ve
aynı maddeye aşağıdak� on �k�nc� fıkra eklenm�şt�r.
“Ancak bu ceza kararları sert�f�ka düzenlend�kten sonra, 160 ıncı madde uyarınca yapılacak kontroller kapsamında
d�kkate alınır.”

“(12) B�r�nc� fıkranın (g) bend�n�n uygulanmasında, kara yolu taşımacılığı kapsamında tesc�l ed�len trans�t
beyanlarına �l�şk�n olarak Kanunun 241 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasının (e) bend�, dördüncü fıkrasının (d) bend�,
beş�nc� fıkrasının (a) bend� �le altıncı fıkrasının (c) bend� uyarınca düzenlenen ceza kararları d�kkate alınmaz. Ancak
bu ceza kararları sert�f�ka düzenlend�kten sonra, 160 ıncı madde uyarınca yapılacak kontroller kapsamında d�kkate
alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend� �le �k�nc� fıkrası aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“f) Gümrük �şlemler�n�n mevzuata uygunluğu �le eşyanın gümrük �dares�ne doğru beyan ed�lmes�n� tey�t ve
tevs�k edecek kurum �ç� b�r s�stemat�ğe sah�p olmak ve bunun sağlanması �ç�n gümrük ve dış t�caret mevzuatı eğ�t�m�
ve mevzuat değ�ş�kl�kler�n�n tak�b�n�, gümrük �şlemler�n�n car� kontrolünü ve gümrük �şlemler�n�n kayıt ve belge
üzer�nden ger�ye dönük olarak kontrolünü yapmak veya yaptırmak.”

“(2) B�r�nc� fıkranın (f) bend� kapsamı eğ�t�m, car� ve/veya ger�ye dönük kontrol �şlemler�n�n;
a) F�rma bünyes�nde yapılıyorsa, bu �şlemler� yapan k�ş� veya bu k�ş�ler�n çalıştırıldığı b�r�m�n gümrük

�şlemler�n� doğrudan tems�l yoluyla yapan k�ş� veya bu k�ş�ler�n çalıştırıldığı b�r�mden farklı olması,
b) H�zmet alımı yoluyla yapılıyorsa, dolaylı tems�l h�zmet�n�n de bu f�rmadan alınıp alınmadığına

bakılmaksızın, h�zmet alımı yapılan f�rmada bu �şlemler� yapan k�ş� veya bu k�ş�ler�n çalıştırıldığı b�r�m�n, gümrük
�şlemler�n� dolaylı tems�l yoluyla yapan k�ş� veya bu k�ş�ler�n çalıştırıldığı b�r�mden farklı olması,

gerek�r.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n on �k�nc� fıkrasında yer alan “61,” �bares� yürürlükten

kaldırılmış ve on üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlıkça bel�rlenecek elektron�k formatta” �bares� “Bakanlık �nternet
s�tes�nde yayımlanan format kullanılarak” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�n�n �k�nc� ve yed�nc� fıkralarında yer alan “Bakanlıkça
bel�rlenecek” �bares� “Ek-7’de yer alan” olarak değ�şt�r�lm�ş, altıncı fıkrasında yer alan “59 uncu madden�n üçüncü
fıkrası, 78 �nc� madden�n üçüncü fıkrası, 99 uncu madden�n üçüncü fıkrası ve 124 üncü madden�n üçüncü fıkrası”
�bares� “59 uncu madden�n b�r�nc� fıkrası, 78 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrası, 99 uncu madden�n b�r�nc� fıkrası ve 124
üncü madden�n b�r�nc� fıkrası” olarak değ�şt�r�lm�ş ve  aynı maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“(13) Üçüncü fıkranın uygulanmasında, 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) �lâ (h) bentler�nde ve 8 �nc�
maddede sayılan koşulların sağlandığının kabulü  �ç�n �k�nc� fıkra uyarınca düzenlenen Ek-7’de yer alan yer�nde
�nceleme değerlend�rme formunda,  “uygulanamaz” olarak bel�rlenen sorular har�ç olmak üzere h�çb�r sorudan sıfır
puan alınmamış olması ve bu formun “III. Değerlend�rme ve Puanlama Usulü” bölümünde bel�rt�len �st�sna haller�
har�ç olmak üzere, “uygulanamaz” olarak bel�rlenen soruların dışındak� sorulardan üçer puan alınmış olması
gerekmekted�r.

(14) Sek�z�nc� fıkranın uygulanmasında, 8 �nc� maddede sayılan koşulların sağlandığının kabulü �ç�n yed�nc�
fıkra uyarınca düzenlenen Ek-7’de yer alan yer�nde �nceleme değerlend�rme formunda,  “uygulanamaz” olarak
bel�rlenen sorular har�ç olmak üzere bu koşullara �l�şk�n h�çb�r sorudan sıfır puan alınmamış olması ve  bu formun
“III. Değerlend�rme ve Puanlama Usulü” bölümünde bel�rt�len �st�sna haller� har�ç olmak üzere, “uygulanamaz” olarak
bel�rlenen soruların dışındak� bu koşullara �l�şk�n sorulardan üçer puan alınmış olması gerekmekted�r.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 17 nc� maddes�ne aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“(7) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len b�lg�lerden t�caret s�c�l�ne kayıtlı olduğu yer b�lg�s�nde değ�ş�kl�k olması hal�nde,

değ�ş�kl�ğe �l�şk�n başvuru dosyası başvuruyu kabul eden bölge müdürlüğü tarafından Ek-20’de yer alan tabloya göre
bel�rlenen yetk�l� bölge müdürlüğüne gönder�l�r. Başvurunun gönder�ld�ğ� bölge müdürlüğü tarafından başvuru sah�b�
adına değ�ş�kl�k önces� geçerl� olan sert�f�ka tar�h� �le aynı tar�hl�, 15 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasında yer alan formata
uygun yen� numaralı sert�f�ka düzenlen�r, ancak yen� sert�f�ka numarasında yer alan “yıl” hanes�nde yen� sert�f�kanın
düzenlend�ğ� yıl değ�l, sert�f�kanın �lk düzenlend�ğ� yıl yer alır ve sert�f�ka numarası o yıla a�t sert�f�kayı dev�r alan
bölge müdürlüğünün kayıtlarında yer alan en son sıra numarasını tak�p edecek şek�lde ver�l�r.

(8) Yed�nc� fıkra uyarınca f�rma adına düzenlenen yen� sert�f�kaya �l�şk�n olarak, f�rma adına değ�ş�kl�k
önces�nde düzenlenm�ş olan sert�f�kaya ve sert�f�ka kapsamında bulunan yetk�, �z�n, uygulama veya kolaylaştırmalara
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�l�şk�n uygulanmış olan askıya alma, ger� alma ve �ptale �l�şk�n hükümler saklıdır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes�nden sonra gelmek üzere başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� 18/A

maddes� eklenm�şt�r.
“Sert�f�ka alınmasından sonra değ�ş�kl�k yapılması
MADDE 18/A – (1) Sert�f�ka sah�b�nce, aşağıda bel�rt�len hususlarda değ�ş�kl�k olması durumunda sert�f�kayı

düzenlem�ş olan bölge müdürlüğüne Ek-1/A’da yer alan başvuru formu �le b�rl�kte değ�ş�kl�ğ�n yapıldığı tar�h� �zleyen
beş �ş günü �çer�s�nde b�ld�r�mde bulunulması zorunludur.

a) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde sayılan yetk�nl�kte yen� k�ş�ler�n görevlend�r�lm�ş olması,
b) Mevcut tes�sler�n f�z�k� yapısında değ�ş�kl�k yapılması veya yen� tes�s, depo açılması ya da k�ralanması g�b�

değ�ş�kl�kler olması.
(2) B�r�nc� fıkranın uygulanmasında;
a) B�r�nc� fıkranın (a) bend�ne �l�şk�n yapılacak b�ld�r�mde, ş�rket ortaklığına alınan, ş�rket�n yönet�m

kurulunda görevlend�r�len veya gümrük ve dış t�caret �şlemler�nde tems�l yetk�s� ver�len yen� k�ş�ler �ç�n düzenlenm�ş
10 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde sayılan adl� s�c�l belgeler� ve duruma göre Ek-3’te yer alan örneğe
uygun beyan formları b�r�nc� fıkrada bel�rt�len b�ld�r�m�n yapıldığı tar�h� �zleyen on �ş günü �çer�s�nde �braz ed�l�r. Bu
belgeler�n bu süre �çer�s�nde �braz ed�lmemes� hal�nde, �braz ed�l�nceye kadar 154 üncü madden�n �k�nc� fıkrası
uyarınca �şlem yapılır.

b) B�r�nc� fıkranın (b) bend�ne �l�şk�n yapılacak b�ld�r�mde Ek-2’de yer alan soru formunun �lg�l� bölümler�
doldurulur ve yapılan değ�ş�kl�klere �l�şk�n olarak hazırlanan yen� tal�mat ve sözleşme g�b� b�lg� ve belgeler soru
formuna eklen�r. Bu durumda;

1) Bu b�ld�r�m�n �lg�l� bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteak�p on beş �ş günü �çer�s�nde
bölge müdürü veya bölge müdür yardımcısının başkanlık edeceğ� yeter sayı ve yetk�nl�kte personelden oluşan b�r
�nceleme heyet� oluşturulur.

2) Oluşturulan heyet tarafından, otuz �ş günü �çer�s�nde b�ld�r�me konu olan tes�sler�n 8 �nc� madden�n b�r�nc�
fıkrasının (a) �lâ (ç) bentler�nde sayılan koşulları sağlayıp sağlamadığına �l�şk�n Ek-7’de yer alan yer�nde �nceleme
değerlend�rme formunun �lg�l� bölümler� doldurularak Genel Müdürlüğe beş �ş günü �çer�s�nde �let�l�r.

3) (2) numaralı alt bent uyarınca Genel Müdürlüğe �let�len yer�nde �nceleme değerlend�rme formu Genel
Müdürlükçe y�rm� �ş günü �çer�s�nde �ncelen�r. Yapılan �nceleme net�ces�nde gerekl� görülmes� hal�nde sert�f�ka
sah�b�nden soru formuna �l�şk�n ek b�lg� ve belge �braz ed�lmes� �steneb�l�r. B�r�nc� fıkranın (b) bend�nde bel�rt�len
unsurların 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) �lâ (ç) bentler�nde sayılan koşulları karşılamadığının tesp�t� hal�nde,
Genel Müdürlük tarafından �lg�l� bölge müdürlüğüne b�ld�r�mde bulunulur ve �lg�l� bölge müdürlüğünce 154 üncü
madde uyarınca �şlem yapılır.

(3) İk�nc� fıkranın (b) bend� uyarınca yapılan �nceleme net�ces�nde 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) �lâ (ç)
bentler�nde sayılan koşulları karşıladığı tesp�t ed�len tes�sler, bu tesp�tten sonra 160 ıncı madde uyarınca
gerçekleşt�r�lecek �lk yer�nde �zleme faal�yet� kapsamında bu koşulları sağlamaya devam ed�p etmed�ğ�n�n tesp�t�
açısından �zlemeye tab� tutulur. 160 ıncı madde uyarınca henüz �zlemeye tab� tutulmamış b�r tes�s�n 59 uncu madden�n
b�r�nc� fıkrası, 78 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrası, 99 uncu madden�n b�r�nc� fıkrası ve 124 üncü madden�n b�r�nc� fıkrası
gereğ� �z�n/yetk� kapsamına alınmasının �sten�lmes� hal�nde 13 üncü madden�n altıncı fıkrası uyarınca yer�nde
�nceleme �şlem� başlatılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 35 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “b�r�nc� fıkranın (c) bend�ne
göre” �bares� “b�r�nc� fıkraya göre” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n 61 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan “en az b�r yıldır”
�bares� “sözleşme kapsamında” olarak ve (b) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkranın (c) bend� �le aynı
madden�n �k�nc� �lâ altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) İhracatta yer�nde gümrükleme �z�n sah�b�n�n �z�n kapsamında taşıma �şler�n� yürütecek taşıyıcı f�rmanın
taşımaya �l�şk�n uygun güvenl�k tedb�rler� alıyor olduğunu kontrol ed�yor olması ve (a) bend�nde bel�rt�len sözleşmede
taşınacak eşyaya ve taşıma aracına yönel�k olarak uygulanacak güvenl�k tedb�rler�ne ve bu tedb�rler�n kontrol
ed�lmes�ne �l�şk�n hüküm bulunuyor olması.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n 67 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 67 – (1) İhracatta yer�nde gümrükleme �zn� kapsamında �hraç ed�lmeye hazır olan eşya, �hracatta

yer�nde gümrükleme �zn� kapsamında olan tes�ste taşıma aracına yüklenmek üzere açık veya kapalı, yeterl� aydınlatma
düzen�ne sah�p olan b�r yere konulur ya da bu yerde taşıma aracında yüklü olarak beklet�l�r. İhraç ed�lmeye hazır olan
eşya ve/veya duruma göre taşıma aracı beklet�leceğ� yere alınırken, bu yerlerde bulundukları sürece ve bu yerlerden
çıkartılırken devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

(2) B�r�nc� fıkra uyarınca �hraç ed�lmeye hazır olarak ayrı b�r yere alınan eşyanın, başka herhang� b�r eşya �le
karışmaması ve yetk�s�z müdahalen�n önlenmes� �ç�n gerekl� tedb�rler alınır.

(3) İhracat eşyasının �k�nc� fıkrada bel�rt�len şek�lde muhafaza altına alınmasını müteak�p �hracat beyannames�,
�hracatta yer�nde gümrükleme �zn� sah�b� veya tems�lc�s� tarafından, eşyanın bulunduğu �hracatta yer�nde gümrükleme
�zn� kapsamı tes�s �ç�n yetk�lend�r�len gümrük müdürlüğünden elektron�k ortamda tesc�l ed�lerek onaylanır. Bu suretle
eşyanın �hraç ed�lmeye hazır olduğu beyan sah�b�nce gümrük �dares�ne elektron�k ortamda b�ld�r�lm�ş olur. Eşyanın
�hracı �ç�n gerekl� olan bütün belgeler hazır bulundurulur ve eşya, tes�sten çıkışına �z�n ver�l�nceye kadar �k�nc� fıkrada
bel�rt�len şek�lde muhafaza altında beklet�l�r.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca �hracat eşyasının �hraç ed�lmeye hazır olduğunun beyan sah�b�nce gümrük �dares�ne
b�ld�r�lmes�nden otuz dak�ka �çer�s�nde beyanın hang� kontrol türüne tab� tutulacağı, gümrük �dares�nce beyan sah�b�ne
elektron�k ortamda b�ld�r�l�r.
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(5) Dördüncü fıkrada bel�rt�len süren�n b�t�m�nde, gümrük �dares�nce �z�n sah�b�ne eşyanın muayene
ed�lmeyeceğ�n�n b�ld�r�lmes� hal�nde, yüklü olarak beklet�len taşıma aracı veya eşya araca yüklenmem�şse yükleme
yapılan araç 58 �nc� madde hükümler� uyarınca, �hracatta yer�nde gümrükleme �zn� sah�b� ya da �z�nl� gönder�c�
tarafından mühürlen�r.

(6) Dördüncü fıkrada bel�rt�len süren�n b�t�m�nde, eşyanın muayenes�n�n yapılacağının b�ld�r�lmes� hal�nde,
eşya üçüncü fıkrada bel�rt�len b�ld�r�m�n yapıldığı esnada bulundurulduğu yerde muayene �le görevl� memur gel�nceye
kadar mücb�r sebepler har�ç müdahale ed�lmeks�z�n beklet�l�r. Eşyanın muayene ed�lmes�n� müteak�p beyana aykırı b�r
durum olmadığının tesp�t ed�lmes� hal�nde, 58 �nc� maddede yer alan yükleme ve mühürleme esasları çerçeves�nde
�şlem yapılır.

(7) Muayenes� öngörülen eşyanın taşıma aracında yüklü olarak beklet�l�yor olması hal�nde, muayene �le
görevl� memurun değerlend�rmes�ne göre eşya taşıma aracından �nd�r�lerek ya da araçta yüklü olarak muayene
ed�leb�l�r.

(8) Altıncı ve yed�nc� fıkralar uyarınca yapılacak muayene �şlem�, dördüncü fıkra uyarınca yapılan kontrol
türünün b�ld�r�m�n� müteak�p azam� üç saat �ç�nde f�rmanın �hracatta yer�nde gümrükleme �zn� kapsamı tes�s�ne
g�d�lerek başlatılır. Ancak eşyanın bulunduğu tes�s �ç�n yetk�lend�r�len gümrük müdürlüğünün �ş yoğunluğu veya
mücb�r sebeplerden ötürü bu süren�n �hracatta yer�nde gümrükleme �zn� sah�b�n�n eşyasının bulunduğu tes�se g�d�lerek
muayene yapılması �ç�n yeterl� olmaması hal�nde, �lg�l� gümrük müdürü, gerekçes� bel�rt�lmek suret�yle, sürey�
uzatmaya yetk�l�d�r. İhracatta yer�nde gümrükleme �zn� sah�b�nden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan
gec�kmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâh�l süre d�kkate alınmaz. Muayene �şlem�n�n eşyanın muayene
ed�leceğ�ne �l�şk�n yapılan b�ld�r�m� müteak�p üç saat �çer�s�nde başlatılamayacak olması ve bu süren�n �lg�l� gümrük
müdürü tarafından bu fıkrada bel�rt�len şartlar altında uzatılmış olması hal�nde, muayene �şlem� en geç b�r sonrak� �ş
gününün başlangıcını tak�p eden üç saat �çer�s�nde başlatılır.

(9) İhracatta yer�nde gümrükleme �zn� sah�b�ne a�t �hracat eşyasına �l�şk�n trans�t beyanı, eşyanın �hracatta
yer�nde gümrükleme �zn� sah�b�n�n tes�sler�nden �hraç ed�lecek olması hal�nde, üçüncü fıkrada bel�rt�len �hracat
beyannames�n�n tesc�l ed�lerek onaylandığı gümrük müdürlüğüne yapılır.

(10) İhracatta yer�nde gümrükleme �zn� sah�b�ne a�t �hracat eşyasının �hracatta yer�nde gümrükleme �zn�
sah�b�n�n tes�sler�nden �z�nl� gönder�c� tarafından taşınması hal�nde;

a) Trans�t beyannames�nde tem�nat ver�lmes� gereken hallerde sadece kapsamlı tem�nat kullanılab�l�r.
b) Trans�t beyannames� �ç�n tem�nat ver�lmes� gereken hallerde, hareket �dares�nce yapılan tem�nat kontrolü

�z�nl� gönder�c� tarafından yapılır.
c) Trans�t süres� s�stem tarafından her b�r trans�t beyannames� bazında otomat�k olarak ver�l�r.
d) Bu fıkranın uygulanmasında, TIR Karnes� kapsamında yapılacak �şlemlere �l�şk�n usul ve esaslar

Bakanlıkça bel�rlen�r.
(11) İhracatta yer�nde gümrükleme �zn� sah�b�ne a�t �hracat eşyasının �hracatta yer�nde gümrükleme �zn�

sah�b�n�n tes�sler�nden taşınmasına �l�şk�n trans�t beyanının �z�nl� gönder�c� olmayan k�ş� tarafından ver�lmes� hal�nde,
trans�t beyanı �le varsa ekler� hareket gümrük �dares�ne �let�l�r.

(12) Eşyaya �l�şk�n trans�t beyanının �şlemler�n�n tamamlanmasından sonra eşyanın tes�sten çıkışı yapılır.
(13) Aşağıdak� şartların tümünün yer�ne get�r�lmes� koşuluyla mühürleme �şlem� yapılmaksızın eşyanın �z�n

kapsamı tes�sten çıkışı gerçekleşt�r�leb�l�r:
a) Eşyanın mühürsüz taşınab�lmes� �ç�n �lg�l� trans�t mevzuatına göre gerekl� şartların mevcut olması,
b) İlg�l� trans�t mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına �l�şk�n koşulların yer�ne get�r�lm�ş ve gerekl�

her türlü önlem�n alınmış olması,
c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına �z�ns�z müdahalelere karşı en az asgar� düzeydek� gerekl� emn�yet ve

güvenl�k önlemler�n�n alınmış olması,
ç) Gümrük �dares�nce aks�ne b�r b�ld�r�m yapılmamış olması.
(14) İhracatta yer�nde gümrükleme �zn� kapsamında eşyanın �hraç ed�lmek üzere bulunduğu tes�slerden

çıkışına yönel�k �şlemler �ç�n fazla mesa� uygulaması aşağıdak� esaslar çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r:
a) Fazla mesa� taleb� �le eşyanın tes�slerden çıkışına yönel�k �şlemler�n aynı gün �çer�s�nde yapılacak olması

hal�nde o günün mesa� b�t�m�n�n en geç b�r saat önces�ne kadar fazla mesa� uygulaması �ç�n talepte bulunulur.
b) Eşyanın tes�slerden çıkışına yönel�k �şlemler �le mesa� saatler� dışında �şlem yapılacağına �l�şk�n talep aynı

takv�m günü �çer�s�nde gerçekleşt�r�lmeyecek ancak mesa� saatler� dışında �şlem yapılacağına �l�şk�n taleb� tak�p eden
�lk �ş gününün mesa� başlangıcından önce gerçekleşt�r�lecekse en son �ş gününün mesa� b�t�m�n�n en geç b�r saat
önces�ne kadar fazla mesa� uygulaması �ç�n talepte bulunulur.

c) Fazla mesa� uygulamasına �l�şk�n talep �hracat beyannames�n�n tesc�l ed�ld�ğ� gümrük müdürlüğüne yapılır
ve eşyanın tes�slerden çıkış �şlem�n�n hang� tar�hte ve yaklaşık hang� saatte yapılmak �sten�ld�ğ� b�lg�s�n� �çer�r.

ç) (a) veya (b) bend� uyarınca herhang� b�r talepte bulunulmamışsa;
1) Beş�nc� fıkranın uygulandığı durumlarda, eşyanın mesa� saatler� dışında tes�slerden çıkışına fazla mesa�ye

�l�şk�n hükümler uygulanmaksızın �z�n ver�l�r.
2) Altıncı fıkranın uygulandığı durumlarda, eşya muayene �şlem� başlatılıncaya kadar beklet�l�r, eşyanın

muayene �şlem� en geç  b�r sonrak� �ş gününün başlangıcını tak�p eden üç saat �çer�s�nde başlatılır.
3) İz�n kapsamı eşyaya �l�şk�n dokuzuncu fıkra uyarınca tesc�l ed�len trans�t beyanının r�sk kr�terler�ne göre

kontrole tab� tutulacak olması hal�nde bu kontroller �k�nc� alt bentte bel�rt�len muayene �şlem�n�n b�t�m�n� müteak�p
başlatılır.

d) (a) veya (b) bend� uyarınca fazla mesa� taleb�nde bulunulmuşsa (ç) fıkrasının �k�nc� ve üçüncü alt bend�nde
bel�rt�len �şlem talep doğrultusunda mesa� saatler� dışında gerçekleşt�r�l�r.



6/26/2018 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180625M1-32.htm 4/7

e) Mesa� saatler� dışında yapılacak muayene �şlemler� �ç�n global mesa� uygulanır.
(15) İhracat eşyasının gümrükleme �şlemler�n�n �z�nl� gönder�c� yetk�s� sah�b�n�n tes�sler�nde yapılacak olması

hal�nde bu madde hükümler� yer�ne 84 üncü madde hükümler�ne göre �şlem tes�s ed�l�r.
(16) İhracından vazgeç�len eşyanın, bulunduğu tes�sten çıkışı, bu eşyaya �l�şk�n �hracat beyannames� �ptal

ed�lmeden yapılamaz.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğ�n 69 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend�nde yer alan “67 nc�

madden�n on b�r�nc� fıkrasında” �bares� “67 nc� madden�n on üçüncü fıkrasında” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 13 – Aynı Yönetmel�ğ�n 74 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan “ve beş�nc�”

�bares� yürürlükten kaldırılmış,  (b) bend�nde yer alan “on dördüncü” �bares� “on altıncı” olarak ve (e) bend�nde geçen
“67 nc� madden�n on b�r�nc� fıkrası” �fades� “67 nc� madden�n on üçüncü fıkrası” olarak değ�şt�r�lm�ş ve (f) bend�
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“f) 67 nc� madden�n on dördüncü fıkrası uyarınca gümrük müdürlüğüne talepte bulunulmaksızın muayene
veya belge kontrolüne tab� �hracatta yer�nde gümrükleme �zn� kapsamı eşyanın mesa� saatler� dışında bulunduğu
tes�slerden çıkarılması,”

MADDE 14 – Aynı Yönetmel�ğ�n 76 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�n�n (2) numaralı alt bend�
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, (3) numaralı alt bend� yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdak� bent
eklenm�şt�r.

“2) En az üç yüzü trans�t beyanı (TIR Karnes� dâh�l) olmak kaydıyla, toplam beş yüz trans�t beyanı ve özet
beyan kapsamında �şlem yapmış olmak.”

“e) Yetk� kapsamında kullanılacak en az b�r tes�se sah�p olmak.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmel�ğ�n 84 üncü maddes�n�n on b�r�nc� fıkrası ve on beş�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�şt�r.
“(11) Yed�nc� ve duruma göre sek�z�nc� fıkradak� �şlemler�n b�t�m�n� müteak�p;
a) İz�nl� gönder�c�, aracında taşıyacağı eşyaya �l�şk�n �hracat beyannames� veya beyannameler�n�n tesc�l

numaralarını �çeren trans�t beyanını elektron�k ortamda gümrük �dares�ne �let�r.
b) Araç �z�nl� gönder�c� tarafından mühürlen�r.
c) Trans�t beyannames�nde tem�nat ver�lmes� gereken hallerde sadece kapsamlı tem�nat kullanılab�l�r.
ç) Trans�t beyannames� �ç�n tem�nat ver�lmes� gereken hallerde, hareket �dares�nce yapılan tem�nat kontrolü

�z�nl� gönder�c� tarafından yapılır.
d) Trans�t süres� s�stem tarafından her b�r trans�t beyannames� bazında otomat�k olarak ver�l�r.
e) Bu fıkranın uygulanmasında, TIR Karnes� kapsamında yapılacak �şlemlere �l�şk�n usul ve esaslar

Bakanlıkça bel�rlen�r.”
“(15) İz�nl� gönder�c� yetk�s� kapsamında eşyanın �hraç ed�lmek üzere bulunduğu tes�slerden çıkışına yönel�k

�şlemler �ç�n fazla mesa� uygulaması aşağıdak� esaslar çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r:
a) Fazla mesa� taleb� �le eşyanın tes�slerden çıkışına yönel�k �şlemler�n aynı gün �çer�s�nde yapılacak olması

hal�nde o günün mesa� b�t�m�n�n en geç b�r saat önces�ne kadar fazla mesa� uygulaması �ç�n talepte bulunulur.
b) Taşınacak eşyanın tes�slerden çıkışına yönel�k �şlemler �le mesa� saatler� dışında �şlem yapılacağına �l�şk�n

talep aynı takv�m günü �çer�s�nde gerçekleşt�r�lmeyecek ancak mesa� saatler� dışında �şlem yapılacağına �l�şk�n taleb�
tak�p eden �lk �ş gününün mesa� başlangıcından önce gerçekleşt�r�lecekse en son �ş gününün mesa� b�t�m�n�n en geç b�r
saat önces�ne kadar fazla mesa� uygulaması �ç�n talepte bulunulur.

c) Fazla mesa� uygulamasına �l�şk�n talep taşınacak olan eşyaya �l�şk�n �hracat beyannames�n�n tesc�l ed�ld�ğ�
gümrük müdürlüğüne yapılır ve eşyanın tes�slerden çıkış �şlem�n�n hang� tar�hte ve yaklaşık hang� saatte yapılmak
�sten�ld�ğ� b�lg�s�n� �çer�r.

ç) (a) veya (b) bend� uyarınca herhang� b�r talepte bulunulmamışsa;
1) Yed�nc� fıkranın uygulandığı durumlarda, eşyanın tes�slerden mesa� saatler� dışında çıkışına fazla mesa�ye

�l�şk�n hükümler uygulanmaksızın �z�n ver�l�r.
2) Sek�z�nc� fıkranın (a) bend�n�n uygulandığı durumlarda, eşya muayene �şlem� başlatılıncaya kadar beklet�l�r,

eşyanın muayene �şlem� en geç b�r sonrak� �ş gününün başlangıcını tak�p eden üç saat �çer�s�nde başlatılır.
3) Sek�z�nc� fıkranın (b) bend�n�n uygulandığı durumlarda, beyanname ek� belgeler�n �lg�l� gümrük

müdürlüğüne b�r sonrak� �ş günü mesa� saatler� �çer�s�nde �braz ed�lmes� gerek�r. Belge kontrolü buna müteak�p
başlatılır.

4) Yetk� kapsamında taşınacak eşyaya �l�şk�n on b�r�nc� fıkra uyarınca tesc�l ed�len trans�t beyanının r�sk
kr�terler�ne göre kontrole tab� tutulacak olması hal�nde bu kontroller duruma göre �k�nc� veya üçüncü alt bentte
bel�rt�len muayene veya belge kontrolü �şlem�n�n b�t�m�n� müteak�p başlatılır.

d) (a) veya (b) bend� uyarınca fazla mesa� taleb�nde bulunulmuşsa (ç) fıkrasının (2), (3) ve (4) numaralı alt
bentler�nde bel�rt�len �şlemler talep doğrultusunda mesa� saatler� dışında gerçekleşt�r�l�r.

e) Mesa� saatler� dışında yapılacak muayene �le belge kontrolü �şlemler� �ç�n global mesa� uygulanır.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmel�ğ�n 88 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan “güvenl� park

alanından” �bares� “tes�sten” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 17 – Aynı Yönetmel�ğ�n 91 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “96 ncı madde uyarınca �z�nl�

alıcı yetk�s�ne de sah�p olan �z�nl� gönder�c�ler tarafından” �bares� “İz�nl� gönder�c� yetk�s� sah�b� tarafından” olarak
değ�şt�r�lm�ş ve b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan “ve 99 uncu madde uyarınca �z�nl� alıcı” �bares� yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmel�ğ�n 94 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.
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“e) 84 üncü madden�n on beş�nc� fıkrası uyarınca gümrük müdürlüğüne talepte bulunulmaksızın �z�nl�
gönder�c� yetk�s� kapsamında taşınacak muayene veya belge kontrolüne tab� eşyanın mesa� saatler� dışında bulunduğu
tes�slerden çıkarılması,”

MADDE 19 – Aynı Yönetmel�ğ�n 96 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n (2) numaralı alt bend�
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, (3) numaralı alt bend� yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdak� bent
eklenm�şt�r.

“2) En az üç yüzü trans�t beyanı (TIR Karnes� dâh�l) olmak kaydıyla, toplam beş yüz trans�t beyanı ve özet
beyan kapsamında �şlem yapmış olmak.”

“e) Yetk� kapsamında kullanılacak en az b�r tes�se sah�p olmak.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmel�ğ�n 130 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Aşağıda bel�rt�len hallerde �thalatta yer�nde gümrükleme �zn� kapsamı eşyanın beklet�leb�leceğ� ve b�r�nc�

fıkrada bel�rt�len özell�klere sah�p ancak kapalı olma zorunluluğu olmayan, güvenl� park alanının bulunması gerek�r.
Taşıma aracı bu alana tes�se varış b�ld�r�m� sonrasında ve 135 �nc� veya 136 ncı maddedek� �şlemler başlatılmadan
önce konularak, duruma göre eşyanın �thal�ne �l�şk�n �şlemler tamamlanıncaya kadar veya taşınan eşya bu alana
boşaltılana kadar beklet�l�r.

a) Ağırlığı, boyutları veya n�tel�ğ� bakımından kapalı b�r alanda muhafazası mümkün olmayan eşyanın
get�r�ld�ğ� taşıttan boşaltıldıktan sonra �thal ed�lecek olması,

b) Eşyanın �thalat �şlemler� tamamlanıncaya kadar get�r�ld�ğ� konteyner �çer�s�nde beklet�lerek �thal ed�lecek
olması,

c) İthal ed�lecek eşyanın 135 �nc� madde uyarınca kırk sek�z saat �çer�s�nde get�r�ld�ğ� taşıttan boşaltılmadan
�thal ed�lecek olması.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmel�ğ�n 153 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 153 – (1) Sert�f�ka �ç�n aranan koşullar ve/veya sert�f�ka kapsamında kullanılan yetk�ler �ç�n aranan

ek koşullardan herhang� b�r�nde veya koşulların karşılanmasını sağlayan unsurlarda sert�f�kanın ya da sert�f�ka
kapsamı yetk�ler�n kaybed�lmes�ne neden olab�lecek b�r değ�ş�kl�k ortaya çıkması durumunda, ortaya çıkan
değ�ş�kl�ğ�n, sert�f�ka sah�b�nce, sert�f�kayı düzenlem�ş olan bölge müdürlüğüne gec�kmeks�z�n b�ld�r�lmes�
zorunludur.

(2) Sert�f�kalandırma sırasında mevcut olmayan ancak sert�f�ka alındıktan sonra gerçekleşen yen� b�r h�zmet
alımı olması, sözleşme yapılması, taahhüt alınması g�b� durumlarda, sert�f�kanın alınmasında sağlanan tüm koşullara
uygun şek�lde �şlem yapılması zorunludur.  Söz konusu unsurların yetk�lend�r�lm�ş yükümlü statüsünün tanınması �ç�n
aranan koşulları karşılamadığının tesp�t� hal�nde 155 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� uyarınca �şlem yapılır.

(3) Adına düzenlenm�ş sert�f�kanın, sert�f�ka kapsamı hak ve yetk�ler�n, 15 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasında
bel�rt�len sert�f�ka numarasının, 45 �nc� madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len onaylanmış �hracatçı (A.TR) yetk�
numarasının, 52 nc� madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len onaylanmış �hracatçı (EUR) yetk� numarasının, 57 nc�
madden�n altıncı fıkrasında bel�rt�len onaylanmış �hracatçı (İYG) yetk� numarasının, 76 ncı madden�n üçüncü
fıkrasında bel�rt�len �z�nl� gönder�c� yetk� numarasının, 96 ncı madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len �z�nl� alıcı yetk�
numarasının, 121 �nc� madden�n altıncı fıkrasında bel�rt�len �thalatta yer�nde gümrükleme yetk� numarasının, 72 nc�
madden�n b�r�nc� fıkrası �le 92 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len özel t�pte mühürler�n başkası tarafından
kullanıldığının öğren�lmes� hal�nde, durumun sert�f�kayı düzenlem�ş olan bölge müdürlüğüne gec�kmeks�z�n
b�ld�r�lmes� zorunludur.

(4) Sert�f�ka sah�b�, sert�f�ka �ç�n aranan koşullar ve/veya sert�f�ka kapsamında kullanılan yetk�ler �ç�n aranan
ek koşulların sağlanmaya devam ed�l�p ed�lmed�ğ�n�n tesp�t�ne yönel�k olarak gümrük �dares� tarafından yapılacak
kontroller �ç�n gerekl� her türlü kolaylığı sağlamak zorundadır.

(5) Ek-2’de yer alan soru formu, sert�f�ka sah�b� tarafından, sert�f�kanın düzenlend�ğ� tar�hten �t�baren üç yılda
b�r kez güncellenerek sert�f�ka sah�b�n�n mevcut durumunu yansıtacak şek�lde hazırlanır. Genel Müdürlük, gerekl�
görmes� hal�nde, soru formunun üç yıllık per�yotlar dışında da güncellenmes�n� �steyeb�l�r.

(6) Beş�nc� fıkrada bel�rt�len şek�lde hazırlanan soru formu, sert�f�kanın düzenlend�ğ� tar�hten sonrak� otuz altı
aylık dönemler�n sonuna tekabül eden tar�h� �zleyen üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanarak düzenlend�kler� tar�h�
�zleyen 15 �ş günü �çer�s�nde sert�f�kayı düzenlem�ş olan bölge müdürlüğüne gönder�l�r.

(7) Yetk�lend�r�lm�ş yükümlü statüsünün karşılıklı tanınmasına �l�şk�n olarak yapılacak anlaşmalar gereğ�
karşılanması zorunlu �lave koşulların ya da uluslararası arz z�nc�r�n�n güvenl�ğ� veya t�car� hayatın gerekl�l�ğ� �ç�n yen�
koşulların ortaya çıkması neden�yle, bu Yönetmel�ğe ek koşul konulması ya da Yönetmel�kte yer alan mevcut
koşulların karşılanması �ç�n Bakanlıkça bel�rlenecek değerlend�rme kr�terler�nde değ�ş�kl�k yapılması hal�nde, sert�f�ka
sah�pler�ne bu koşulları karşılaması �ç�n altı ay süre tanınır. Sert�f�ka sah�b�n�n bu süren�n sonuna kadar ek koşulları
sağlayarak bu koşulları sağladığını ya da bu ek koşulları ver�len süre �çer�s�nde tamamlayamayacağını gerekçes�yle
b�rl�kte sert�f�kayı düzenlem�ş olan bölge müdürlüğüne b�ld�rmes� gerek�r.

(8) 6 ncı ve 8 �nc� maddede bel�rt�len ve sert�f�ka başvurusunun değerlend�r�lmes� sırasında yapılan yer�nde
�nceleme kapsamında Ek-7’de yer alan �nceleme değerlend�rme formunda bel�rlenen kr�terlere göre karşılandığı tesp�t
ed�len koşullardan b�r veya daha fazlasına yönel�k olarak Genel Müdürlük tarafından �ler�de bazı r�skler�n
oluşab�leceğ�n�n tesp�t ed�lmes� hal�nde, karşılanan bu koşulların sert�f�ka sah�b� tarafından gözden geç�r�lmes� ve
bel�rlenen r�skler�n g�der�lmes�ne yönel�k ek önlemler alınması �ç�n altı ay süre tanınır. Sert�f�ka sah�b�n�n bu süren�n
sonuna kadar gerekl� önlemler� alarak ya da gerekl� önlemler� ver�len süre �çer�s�nde alamayacağını gerekçes�yle
b�rl�kte Genel Müdürlüğe b�ld�rmes� gerek�r.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmel�ğ�n 154 üncü maddes�n�n, altıncı fıkrasında yer alan “153 üncü madden�n
yed�nc� fıkrası” �bares� “153 üncü madden�n sek�z�nc� fıkrası” olarak ve yed�nc� fıkrasında yer alan “153 üncü
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madden�n dördüncü fıkrasında” �bares� “153 üncü madden�n beş�nc� fıkrasında” olarak değ�şt�r�lm�ş, sek�z�nc� fırkası
yürürlükten kaldırılmış ve onuncu fıkrasında yer alan “üç ay” �bares� “b�r ay” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 23 – Aynı Yönetmel�ğ�n 155 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde yer alan “153 üncü
madden�n altıncı fıkrası” �bares� “153 üncü madden�n yed�nc� fıkrası” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 24 – Aynı Yönetmel�ğ�n 158 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Sert�f�kanın düzenlend�ğ� tar�hten sonrak� her on �k� aylık dönem sonunda sert�f�ka kapsamında

gerçekleşt�r�len gümrük �şlemler�n�n usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı sert�f�ka sah�b�nce bu dönemler�n
sonuna tekabül eden tar�h� �zleyen üçüncü ayın sonuna kadar �ncelen�r. Sert�f�ka sah�b� söz konusu �ncelemey� h�zmet
alımı yoluyla da yaptırab�l�r. Bu �nceleme net�ces�nde trans�t �şlemler�ne �l�şk�n olarak Ek-22/B’de, d�ğer gümrük
�şlemler�ne �l�şk�n olarak Ek-22/A’da yer alan formata uygun yıllık faal�yet raporu düzenlen�r. Faal�yet raporunun
hazırlanmasına esas teşk�l edecek �nceleme �ç�n aşağıda yer alan hususlar d�kkate alınır:

a) Trans�t �şlemler�ne �l�şk�n �nceleme, �nceleme dönem� �çer�s�nde düzenlenm�ş trans�t beyanlarının trans�t
beyannameler� ve TIR karnes� kapsamı trans�t beyanları ayrı ayrı olmak üzere toplamda en az yüzde y�rm�s� seç�lerek
gerçekleşt�r�l�r.

b) D�ğer gümrük �şlemler�ne �l�şk�n �nceleme, �nceleme dönem� �çer�s�nde tesc�l ed�lm�ş olan ve yeş�l hatta
�şlem gören beyannameler�n �hracata ve �thalata �l�şk�n beyannameler ayrı ayrı olmak üzere toplamda en az yüzde
y�rm�s� seç�lerek gerçekleşt�r�l�r,

c) İncelenecek trans�t beyanlarının seç�m�nde Ek-22/B’de yer alan yıllık faal�yet raporunun 5 no’lu bölümünde
bel�rt�len hususlar d�kkate alınır,

ç)  İncelenecek d�ğer beyanlarının seç�m�nde Ek-22/A’de yer alan yıllık faal�yet raporunun 5 no’lu bölümünde
bel�rt�len hususlar d�kkate alınır,

d) İncelenecek beyan/beyannameler�n seç�m� tüm �nceleme dönem�n� yansıtacak şek�lde yapılır, daha çok
beyan/beyannamen�n tesc�l ed�ld�ğ� aylara �l�şk�n daha fazla sayıda beyan/beyanname seç�l�rken, daha az
beyan/beyannamen�n tesc�l ed�ld�ğ� aylara �l�şk�n daha az sayıda beyan/beyanname seç�l�r,

e) İncelenecek beyan/beyannameler tüm unsurlarıyla �ncelen�r kısmen �ncelemeye tab� tutulmaz,
f) İncelenecek beyan/beyannameler�n doğruluğunun tevs�k� �ç�n f�rma bünyes�nde saklanan muhasebe

kayıtları, stok kayıtları, depo g�r�ş çıkış kayıtları g�b� her türlü b�lg� ve belgeden faydalanılması esastır.”
MADDE 25 – Aynı Yönetmel�ğ�n 159 uncu maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Yetk�lend�r�lm�ş yükümlü sert�f�kası ve sert�f�ka kapsamı yetk� ve �z�nler�n koşullarına �l�şk�n ön �zleme
MADDE 159 – (1) 12 nc� madden�n yed�nc� ve sek�z�nc� fıkrasında yer alan ön �ncelemeye konu koşulların

karşılanıp karşılanmadığı, sert�f�kanın düzenlend�ğ� tar�hten �t�baren her üç yılda b�r sert�f�kayı düzenleyen bölge
müdürlüğü tarafından, bu koşulların tevs�k�ne �l�şk�n belgeler �le Bakanlık ver� tabanları üzer�nden yapılacak ön
�zleme �le tesp�t ed�l�r.

(2) Yetk�lend�r�lm�ş yükümlü sert�f�kası ve sert�f�ka kapsamı yetk� ve �z�nler�n ver�lmes�ne �l�şk�n koşulların ön
�zlemes� 12 nc� maddede bel�rt�len ön �nceleme usul ve esasları çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r.

(3) Bu madde uyarınca yürütülen ön �zleme faal�yet�n�n olumlu sonuçlanması hal�nde, ön �zleme faal�yet�n�n
sonuçları �le 153 üncü madden�n beş�nc� fıkrası uyarınca sert�f�ka sah�b� tarafından hazırlanan Ek-2’de yer alan güncel
soru formu �le bu madde uyarınca daha önce �zleme yapılmamışsa sert�f�kanın düzenlenmes�nden sonra hazırlanan,
�zleme yapılmışsa b�r öncek� �zlemeden sonra hazırlanan 158 �nc� madde uyarınca düzenlenm�ş tüm yıllık faal�yet
raporları ön �zlemen�n tamamlanmasını tak�p eden beş �ş günü �çer�s�nde Genel Müdürlüğe �let�l�r.

(4) Genel Müdürlükçe veya sert�f�kayı düzenleyen bölge müdürlüğünce gerekl� görülen hallerde üç yıllık
per�yotlar dışında da ön �zleme yapılmasına karar ver�leb�l�r.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmel�ğ�n 160 ıncı maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Yetk�lend�r�lm�ş yükümlü sert�f�kası ve sert�f�ka kapsamı yetk� ve �z�nler�n koşullarına �l�şk�n yer�nde

�zleme ve gümrük �şlemler�n�n ger�ye dönük kontrolü
MADDE 160 – (1) 13 üncü madden�n �k�nc� ve altıncı fıkrasında yer alan yer�nde �ncelemeye konu koşulların

karşılanıp karşılanmadığı, sert�f�kanın düzenlend�ğ� tar�hten �t�baren her üç yılda b�r sonradan kontrol yetk�l�s�
tarafından sert�f�ka sah�b�n�n tes�sler�nde gerçekleşt�r�lecek yer�nde �zleme �le tesp�t ed�l�r.

(2) Bu madde uyarınca yapılacak yer�nde �zleme ve �nceleme faal�yetler� 13 üncü maddede bel�rt�len yer�nde
�nceleme usul ve esasları çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r.

(3) Yer�nde �zleme sırasında, sert�f�ka sah�b�nce b�r�nc� fıkrada bel�rt�len dönem �çer�s�nde gerçekleşt�r�len
gümrük �şlemler� de ger�ye dönük olarak Sonradan Kontrol ve R�skl� İşlemler�n Kontrolü Yönetmel�ğ� �le bel�rlenen
sonradan kontrole �l�şk�n usul ve esaslar çerçeves�nde kontrol ed�l�r.

(4) B�r�nc� ve �k�nc� fıkrada yer alan yer�nde �zleme faal�yet�ne 159 uncu madden�n üçüncü fıkrasında sayılan
belgeler�n Genel Müdürlüğe �let�lmes�nden sonra başlanır.

(5) B�r�nc� ve �k�nc� fıkra uyarınca yapılacak �şlemlerde 153 üncü madden�n beş�nc� fıkrası uyarınca hazırlanan
Ek-2’de yer alan güncel soru formu �le 158 �nc� madde uyarınca hazırlanan yıllık faal�yet raporu da d�kkate alınır.

(6)  Bu madde uyarınca yürütülen yer�nde �zleme faal�yet�n�n sonuçlarını �çerecek şek�lde hazırlanan yer�nde
�nceleme değerlend�rme formu �le gümrük �şlemler�n�n kontrol sonuçları yer�nde �zlemen�n tamamlanmasını tak�p
eden beş �ş günü �çer�s�nde Genel Müdürlüğe �let�l�r.

(7) Yetk�lend�r�lm�ş yükümlü sert�f�kası sah�pler�n�n beyan ve/veya beyannameler� sert�f�kayı düzenleyen
bölge müdürlüğünce Bakanlıkça bel�rlenecek usul ve esaslar çerçeves�nde �ncelen�r. Bu �ncelemede �nceleme yapılan
döneme �l�şk�n 158 �nc� madde uyarınca hazırlanan yıllık faal�yet raporu da d�kkate alınır.

(8) Genel Müdürlükçe gerekl� görülen hallerde üç yıllık per�yotlar dışında da yer�nde �zleme yapılmasına karar
ver�leb�l�r.
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MADDE 27 – Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� maddeler eklenm�şt�r.
“Mevcut yetk�lend�r�lm�ş yükümlüler�n �zlenmes�
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddey� �hdas eden Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla üç yılı aşkın

süred�r sert�f�ka sah�b� olan f�rmalar �ç�n 160 ıncı madden�n b�r�nc� fıkrası uyarınca yapılacak yer�nde �zleme faal�yet�,
bu maddey� �hdas eden Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte b�r kez ve devamında sert�f�kanın düzenlend�ğ� tar�hten
�t�baren her üç yılda b�r gerçekleşt�r�l�r.

(2) Bu maddey� �hdas eden Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �le yürürlüğe g�rd�kten sonrak� altı aylık süre
aralığında üç yılı aşkın süred�r sert�f�ka sah�b� olan f�rmalar �ç�n 160 ıncı madden�n dördüncü fıkrası uyarınca
yapılacak �nceleme son üç yıllık dönem� kapsayacak şek�lde yapılır. Bu �ncelemeye bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ�
tar�hten �t�baren altı ay sonra başlanır.

(3) Bu maddey� �hdas eden Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla üç yıldan az süred�r sert�f�ka sah�b�
olan f�rmalar �ç�n 160 ıncı madden�n b�r�nc� fıkrası uyarınca yapılacak yer�nde �zleme faal�yet�, üç yıllık süren�n
doldurulmasını müteak�p b�r kez ve devamında sert�f�kanın düzenlend�ğ� tar�hten �t�baren her üç yılda b�r
gerçekleşt�r�l�r.”

“Yer�nde �nceleme usul ve esasları bel�rlenmem�ş başvuruların değerlend�r�lmes�
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 13/1/2018 tar�h� �le bu madden�n yayımı tar�h� arasında başvurusu yapılmış ve

yer�nde �nceleme aşaması başlatılmamış olan başvuruların değerlend�r�lmes� bu Yönetmel�ğ�n �lg�l� hükümler�nde bu
maddey� �hdas eden Yönetmel�k �le yapılan değ�ş�kl�kler kapsamında değerlend�r�l�r.  Bu başvurulara �l�şk�n �braz
ed�lm�ş soru formlarının güncellenerek Genel Müdürlüğe �braz ed�lmes� gerek�r.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmel�ğ�n EK-2 ve Ek-8’� ektek� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, mülga EK-7’s� ektek� şek�lde
yen�den düzenlenm�ş ve aynı Yönetmel�ğe EK-22/A ve EK-22/B eklenm�şt�r.

MADDE 29 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 30 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Gümrük ve T�caret Bakanı yürütür.

 
Ekler� �ç�n tıklayınız.
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