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İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME VE İZİNLİ GÖNDERİCİ İŞLEM 

SÜREÇLERİ KILAVUZU 

 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 57 ila 75 inci maddeleri arasında 

yer alan ihracatta yerinde gümrükleme uygulaması ve 76 ila 95 inci maddeleri arasında ( 91 inci 

madde hariç) yer alan izinli gönderici uygulaması kapsamı işlemler bu Kılavuzda anlatıldığı 

şekilde gerçekleştirilecektir. 

İş akışları eşyanın bulunduğu yere göre farklılık göstermekte olduğundan ihraç edilmek 

istenen eşyanın işlemleri, ihracatta yerinde gümrükleme izin sahibinin tesisinden sevk edilmesi 

halinde Bölüm 1’e göre, izinli göndericinin tesisinden sevk edilmesi halinde ise Bölüm 2’ye 

göre yürütülecektir. 

 

 

 

BÖLÜM 1 

İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİNE SAHİP İHRACATÇININ 

TESİSİNDEKİ EŞYANIN SEVK İŞLEMLERİ 

 

İhracatta yerinde gümrükleme iznine sahip ihracatçının tesisindeki eşyanın sevk 

işlemleri izinli gönderici olan bir taşıyıcı ile sevk edilmek istenilmesi halinde 1.1 no.lu Bölüme, 

izinli gönderici olmayan bir taşıyıcı ile sevk edilmek istenilmesi halinde ise 1.2 no.lu Bölüme 

göre yürütülecektir. 

 

1.1. Eşyanın İzinli Gönderici Olan Taşıyıcı ile Sevki 

 

İhracatta yerinde gümrükleme iznine sahip ihracatçının tesisindeki eşyanın izinli 

gönderici olan bir taşıyıcı ile sevk edilmek istenilmesi halinde, işlemler aşağıdaki sıra ve şekilde 

yürütülür: 

1. Eşya uygun bekleme alanına alınır. 

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihraç edilmeye hazır olan eşya, ihracatta 

yerinde gümrükleme izni kapsamında olan tesiste taşıma aracına yüklenmek üzere açık veya 

kapalı, yeterli aydınlatma düzenine sahip olan bir yere konulur ya da bu yerde taşıma aracında 

yüklü olarak bekletilir. İhraç edilmeye hazır olan eşya ve/veya duruma göre taşıma aracı 

bekletileceği yere alınırken, bu yerlerde bulundukları sürece ve bu yerlerden çıkartılırken 

devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır. 
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2. İhracat beyannamesi tescil edilir. 

 

a) İhracat beyannamesinde basitleştirilmiş usul kodu olarak BS-10 Kodu seçilir.  

 

b) Gümrük müdürlüğü olarak ihracatta yerinde gümrükleme izin sahibine ait tesis için 

yetkilendirilen gümrük müdürlüğü seçilir.  

c) 30 no.lu eşyanın bulunduğu yer kutucuğuna ihracatta yerinde gümrükleme izin 

sahibine ait tesis kodu girilir.  

 

d) İhracat beyannamesi tescil edilir. 

e) Beyannamenin tescil edilmesiyle birlikte 30 dakikalık süre işlemeye başlar. Bu süre 

boyunca tesiste bekleyen eşyaya veya taşıma aracında yüklü olarak bekletilen eşya ile araca 

müdahale edilmez. 

f) İhracatta yerinde gümrükleme kapsamı ihracat beyannamelerinin yeşil hatta 

yönlendirilmesi durumunda; bu beyannameler tescil edildikleri gümrük müdürlüğünde yetkili 

memura BİLGE Sisteminde (Detaylı beyan → TCGB Memur İşlemleri →  AEÖ Açık 

Beyannameler-Yet. Yükümlü ekranından) 30 dakika süre ile liste halinde gösterilir.. Bu süre 

içerisinde, ilgili müdürlükçe yapılan yerel risk analizine göre söz konusu ihracat 

beyannamelerinin hattı değiştirilebilir. 
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g) İhracat beyannamesinin “çıkabilir” statüye gelmesi beklenir.  

h) Ancak, 30 dakikalık süre içerisinde eşyanın muayenesinin yapılacağının bildirilmesi 

halinde, muayene ile görevli memur gelinceye kadar eşyaya müdahale edilmez. Eşyanın 

muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durum olmadığının tespit edilmesi halinde 

ihracat beyannamesi için atanan muayene ile görevli memur tarafından BİLGE Sisteminde 

muayene işlemlerine ilişkin kayıtların tamamlanmasının ardından beyanname çıkabilir statüye 

gelir. 

ı) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan e-işlemler penceresinin 

altında yer alan Gümrük Eşya Takip ve Beyanname Sorgulama Modülünden ihracat 

beyannamesinin durumunun sorgulanması mümkündür. 

 

 

Yapılan sorgulamada;  

- 30 dakikalık sürenin sonunda yeşil hatta işlem gören ihracat beyannamelerinin 

durumunda, “Beyannamenin kontrol işlemleri tamamlanmıştır” ifadesi görülecektir. 

- 30 dakikalık sürenin sonunda kırmızı hatta işlem gören ihracat beyannamelerin 

durumunda ise “ Beyannamenin kontrol işlemleri için tesiste bekleyiniz” ifadesi 

görülecektir. 

 

3. Eşya muayene edilebilir. 

a) Eğer ihracat beyannamesi tescil edildikten 30 dakika sonra kırmızı hatta işlem 

görürse, muayene işlemi, eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesini müteakip azami 3 saat 

içinde firmanın ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesisine gidilerek başlatılır.  

b) Ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş 

yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ihracatta yerinde gümrükleme izni 

sahibinin eşyasının bulunduğu tesise gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması 

halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir.  

c) Muayene işleminin eşyanın muayene edileceğine ilişkin yapılan bildirimi müteakip 

üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu 
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fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş 

gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır. 

d) Muayenesi öngörülen eşyanın taşıma aracında yüklü olarak bekletiliyor olması 

halinde, muayene ile görevli memurun değerlendirmesine göre eşya taşıma aracından 

indirilerek ya da araçta yüklü olarak muayene edilebilir. 

 

4. Yükleme ve mühürleme işlemleri yapılır. 

Beyannamenin çıkabilir statüye gelmesinin ardından; 

a) Eşya tesiste açık veya kapalı bir alanda bekletiliyorsa, bu alandan çıkarılarak araca 

izinli göndericinin gözetiminde yüklenir ve araç izinli göndericiye ait mühürle mühürlenir. 

b) Eşya tesiste taşıma aracında yüklü olarak bekletiliyorsa, araç izinli göndericiye ait 

mühürle mühürlenir. 

c) Yönetmeliğin 67/11 inci maddesindeki şartların mevcut olması halinde mühürleme 

yapılmaz. 

5. Transit beyannamesi basitleştirilmiş usulde verilir. 

a) Bu sevkiyata ilişkin transit beyannamesi uluslararası transit rejimi (T1) veya ulusal 

transit rejimi (TR) kapsamında düzenlenir. Hareket Gümrük Müdürlüğü olarak ihracatta 

yerinde gümrükleme izin sahibine ait tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğü seçilir. 

 

b) 30 no.lu Mal Kabul Konumu kutucuğuna ihracatta yerinde gümrükleme izin sahibine 

ait tesis kodu girilir. 

 

c) Hareket Gümrük İdaresi kontrolü için “A3” seçilir ve transit süresi girilir. 
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d) Transit beyannamesinde yer alan ilgili ihracat beyannamesi açması sekmesine birinci 

maddeye göre tescil edilen ihracat beyannamesinin bilgileri girilir.  

e) “Beyanname Detay” bölümünün sağ alt köşesindeki “Mühürler” alanından Mühür 

numarası kutusuna izinli göndericinin özel tipte mühür numarası girilir. Bu alana girilen mühür 

numarası sistem tarafından beyanname ana sayfasına yansıtılır. 

 

f) Transit beyannamesi, basitleştirilmiş usulde gönderilir. Beyannamenin işlemlerinin 

devam ettiği süre boyunca transit beyannamesinin statüsü "IDLE" olarak görünür. Transit 

beyannamesinin statüsünün “serbest bırakıldı” olması beklenir. 

 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 709ace93-91c1-40ff-990b-61839f00bf0c kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.



6 
 

6. Aracın tesisten çıkışı gerçekleştirilir. 

a) Gümrük idaresince transit beyannamesine ilişkin kontrol öngörülmemesi halinde, 

transit beyannamesi “serbest bırakıldı” statüye gelince aracın tesislerden çıkışı yapılır. 

b) Ancak, gümrük idaresince transit beyannamesine ilişkin olarak kontrol kararı 

verildiğinin bildirilmesi halinde, araç muayene ile görevli memur gelinceye kadar müdahale 

edilmeksizin bekletilir. Kontrolün tamamlanmasının ardından transit beyannamesi “serbest 

bırakıldı” statüye gelince aracın tesislerden çıkışı yapılır. 

c) Araç sınır kapısındaki işlemleri tamamlanmak üzere sınıra sevk edilir. NCTS 

üzerinden işlem yapıldığı durumlarda, MRN almış transit refakat belgesi izinli göndericinin 

bilgisayar sisteminden çıktı alınmak suretiyle temin edilir. 

d) İzinli göndericilerin bu yetkileri kapsamında yapılan taşımalarda, Transit Refakat 

Belgesinin “C-Hareket Gümrük İdaresi” kutucuğunun altında, izinli göndericinin vergi 

numarası ve unvanı görünür.  

e) Transit beyannamesi “serbest bırakıldı” statüye gelmeden önce aracın tesisin çıkışının 

yapılması halinde, sınır gümrük idaresindeki işlemlere devam edilmesine izin verilmez. 

 

1.2. Eşyanın İzinli Gönderici Olmayan Taşıyıcı ile Sevki 

 

1. Eşya uygun bekleme alanına alınır ve ihracat beyannamesi tescil edilir. 

1.1 no.lu Bölümde yer alan “Eşya uygun bekleme alanına alınır” ve 1.2 no.lu Bölümde 

yer alan “İhracat beyannamesi tescil edilir” ve 1.3 no.lu Bölümde yer alan “Eşya muayene 

edilebilir”  başlıklarındaki adımlar aynı şekilde izlenir. 

 

2. Yükleme ve mühürleme işlemleri yapılır. 

İhracat beyannamesinin çıkabilir statüye gelmesinin ardından; 

a) Eşya tesiste açık veya kapalı bir alanda bekletiliyorsa, bu alandan çıkarılarak araca 

ihracatta yerinde gümrükleme izin sahibinin gözetiminde yüklenir ve araç ihracatta yerinde 

gümrükleme izin sahibine ait mühürle mühürlenir. 

b) Eşya tesiste taşıma aracında yüklü olarak bekletiliyorsa, araç ihracatta yerinde 

gümrükleme izin sahibine ait mühürle mühürlenir. 

c) Yönetmeliğin 67/11 inci maddesindeki şartların mevcut olması halinde mühürleme 

yapılmaz. 

3. Transit beyannamesi normal usulde verilir. 

a) Bu sevkiyata ilişkin transit beyannamesi yalnızca ulusal transit rejimi (TR) 

kapsamında düzenlenir. Transit beyannamesi transit işlemlerinin gerçekleştirileceği hareket 

gümrük idaresi seçilerek tescil edilir.  

b) Transit beyannamesinde yer alan ilgili ihracat beyannamesi açması sekmesine birinci 

maddeye göre tescil edilen ihracat beyannamesinin bilgileri girilir.  

c) Transit beyannamesi normal usulde gönderilir. 
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4. Aracın tesisten çıkışı gerçekleştirilir. 

a) Transit refakat belgesi ve ekleri hareket gümrük müdürlüğüne ibraz edilir.  

b) Hareket gümrük idaresince transit refakat belgesi ve ekleri incelenirken transit 

beyannamesinin bağlı olduğu ihracat beyannamesinin BS-10 rejim kodu ile düzenlenip 

düzenlenmediği de kontrol edilir. 

c) Transit beyannamesi “serbest bırakıldı” statüye gelince, araç tesisten çıkarılır ve 

işlemleri gerçekleştirilmek üzere sınır gümrük idaresine sevk edilir. 

d) Sınıra sevk edilen eşyanın tabi olduğu ulusal transit rejiminin sonlandırılmasının 

ardından işlemlere normal usullerle devam edilir. 

e) Transit beyannamesi “serbest bırakıldı” statüye gelmeden önce aracın tesisin çıkışının 

yapılması halinde, sınır gümrük idaresindeki işlemlere devam edilmesine izin verilmez. 

 

 

 

BÖLÜM 2  

İZİNLİ GÖNDERİCİNİN TESİSİNDEKİ EŞYANIN SEVK İŞLEMLERİ 

 

İzinli gönderici yetkisine sahip taşıyıcının tesisindeki eşyanın sevk işlemleri aşağıdaki 

sıra ve şekilde yürütülür: 

 

1. Eşya uygun bekleme alanına alınır. 

İzinli gönderici yetkisi kapsamında izinli göndericinin tesisinden ihraç edilecek olan 

eşya, taşıma aracına yüklenmeye hazır olarak açık veya kapalı bir yere konulur ya da taşıma 

aracında yüklü olarak bekletilir. İhraç edilmeye hazır olarak ayrı bir yere alınan eşyanın, başka 

herhangi bir eşya ile karışmaması ve yetkisiz müdahalenin önlenmesi için gerekli tedbirler 

alınır. Eşyanın veya taşıt aracının yüklü olarak konulduğu yer kamera sistemi ile yirmi dört saat 

kesintisiz olarak izlenmeli ve yeterli aydınlatma düzenine sahip olmalıdır. 

 

2. İhracat beyannamesi tescil edilir. 

a) İhracat beyannamesinde basitleştirilmiş usul kodu olarak BS-11 Kodu seçilir.  
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b) Gümrük Müdürlüğü olarak izinli göndericiye ait tesis için yetkilendirilen gümrük 

müdürlüğü seçilir.  

c) 30 no.lu eşyanın bulunduğu yer kutucuğuna izinli göndericiye ait tesis kodu girilir.  

 

d) İhracat beyannamesinin 50 no.lu Asıl Sorumlu kutucuğuna izinli göndericinin vergi 

numarası girilir. 

 

e) İhracat beyannamesi tescil edilir. (İzinli gönderici tarafından hazır bildirimi yapılana 

kadar ihracat beyannamesinin statüsü ilerlemez.) 
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3. İzinli Gönderici Hazır Bildirimi yapılır. 

a) Tescil edilen beyannameler için web servis üzerinden izinli gönderici hazır bildirimi 

yapılır. Hazır bildirimi içerisinde; ihracat beyannamesi numaraları, tesis kodu, gümrük kodu, 

plaka no ve izinli gönderici vergi no alanları doldurulur. İzinli gönderici hazır bildirime 

(WSDL) ilişkin detaylara Ek-1’de yer verilmiştir.  

Bilge Windows uygulaması içerisinde yer alan İzinli Gönderici Hazır bildirimine 

https://uygulamalar.gtb.gov.tr/IstemciBilge/product/setup.exe Linkinden erişebilir. 

 

b) Hazır Bildiriminin yapılmasıyla birlikte 30 dakikalık süre işlemeye başlar. Bu süre 

boyunca tesiste bekleyen eşyaya veya taşıma aracında yüklü olarak bekletilen eşya ile araca 

müdahale edilmez. 

c) İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşınacak olan eşyanın ihracat beyannamelerinin 

yeşil ya da mavi hatta yönlendirilmesi durumunda; bu beyannameler tescil edildikleri gümrük 

müdürlüğünde yetkili memura BİLGE Sisteminde (Detaylı beyan → TCGB Memur İşlemleri 

→  AEÖ Açık Beyannameler-Yet. Yükümlü ekranından) 30 dakika süre ile liste halinde 

gösterilir. Bu süre içerisinde, ilgili müdürlükçe yapılan yerel risk analizine göre söz konusu 

ihracat beyannamelerin hattı değiştirilebilir. 

d) İhracat beyannamesinin “çıkabilir” statüye gelmesi beklenir.  

e) Ancak izinli gönderici hazır bildiriminin yapılmasından itibaren 30 dakika sonunda; 

-  Eşyanın muayenesinin yapılacağının bildirilmesi halinde, muayene ile görevli memur 

gelinceye kadar eşyaya müdahale edilmez. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana 

aykırı bir durum olmadığının tespit edilmesi halinde ihracat beyannamesi için atanan muayene 

ile görevli memur tarafından BİLGE sisteminde muayene işlemlerine ilişkin kayıtların 

tamamlanmasının ardından beyanname çıkabilir statüye gelir. 

- İhracat beyannamesinin belge kontrolüne tabi tutulacağının bildirilmesi halinde, 

ihracat beyannamesi ve eki belgeler ihracatçı veya izinli gönderici tarafından gümrük 

müdürlüğüne ibraz edilir ve belge kontrolü sonuçlandırılıncaya kadar eşyaya müdahale 

edilmez. Belgelerin incelenmesini müteakip beyana aykırılığın bulunmadığının tespit edilmesi 
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halinde, belge kontrolü ile görevli memur tarafından BİLGE Sistemindeki kayıtların 

tamamlanmasının ardından beyanname çıkabilir statüye gelir.  

f) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan e-işlemler penceresinin 

altında yer alan Gümrük Eşya Takip ve Beyanname Sorgulama Modülünden ihracat 

beyannamesinin durumunun sorgulanması mümkündür. 

 

 

 

Yapılan sorgulamada;  

- 30 dakikalık sürenin sonunda, yeşil veya mavi hatta işlem gören ihracat 

beyannamelerinin durumunda, “Beyannamenin kontrol işlemleri tamamlanmıştır” 

ifadesi görülecektir. 

- 30 dakikalık sürenin sonunda, kırmızı hatta işlem gören ihracat beyannamelerinin 

durumunda ise “ Beyannamenin kontrol işlemleri için tesiste bekleyiniz” ifadesi 

görülecektir. 

- 30 dakikalık sürenin sonunda, sarı hatta işlem gören ihracat beyannamelerinin 

durumunda ise “ Beyannamenin kontrol işlemleri için belgeleri gümrüğe götürünüz” 

ifadesi görülecektir. 

 

4. Eşya muayene edilebilir. 

a) Eğer izinli gönderici hazır bildirimi yapıldıktan 30 dakika sonra, ihracat beyannamesi 

kırmızı hatta işlem görürse, muayene işlemi, eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesini 

müteakip azami 3 saat içinde firmanın ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesisine 

gidilerek başlatılır.  

b) Ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş 

yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin izinli göndericinin tesisine gidilerek 

muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek 

suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir.  

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 709ace93-91c1-40ff-990b-61839f00bf0c kodu ile erişebilirsiniz.
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c) Muayene işleminin eşyanın muayene edileceğine ilişkin yapılan bildirimi müteakip 

üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu 

fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş 

gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır. 

d) Muayenesi öngörülen eşyanın taşıma aracında yüklü olarak bekletiliyor olması 

halinde, muayene ile görevli memurun değerlendirmesine göre eşya taşıma aracından 

indirilerek ya da araçta yüklü olarak muayene edilebilir. 

 

5. Yükleme ve mühürleme işlemleri yapılır. 

İhracat beyannamesinin çıkabilir statüye gelmesi halinde; 

a) Eşya tesiste açık veya kapalı bir alanda bekletiliyorsa, bu alandan çıkarılarak araca 

izinli göndericinin gözetiminde yüklenir ve araç izinli göndericiye ait mühürle mühürlenir. 

b) Eşya tesiste taşıma aracında yüklü olarak bekletiliyorsa, araç izinli göndericiye ait 

mühürle mühürlenir. 

c) Yönetmeliğin 84/13 üncü maddesindeki şartların mevcut olması halinde mühürleme 

yapılmaz. 

 

6. Transit beyannamesi basitleştirilmiş usulde verilir. 

a) Bu sevkiyata ilişkin transit beyannamesi uluslararası transit rejimi (T1) veya ulusal 

transit rejimi (TR) kapsamında düzenlenir. Hareket Gümrük Müdürlüğü olarak izinli 

göndericiye ait tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğü seçilir. 

 

b) 30 no.lu Mal Kabul Konumu kutucuğuna izinli göndericiye ait tesis kodu girilir. 

 

c) Hareket Gümrük İdaresi kontrolü için “A3” seçilir ve transit süresi girilir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 709ace93-91c1-40ff-990b-61839f00bf0c kodu ile erişebilirsiniz.
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d) Transit beyannamesinde yer alan ilgili ihracat beyannamesi açması sekmesine birinci 

maddeye göre tescil edilen ihracat beyannamesinin bilgileri girilir.  

e) “Beyanname Detay” bölümünün sağ alt köşesindeki “Mühürler” alanından Mühür 

numarası kutusuna izinli göndericinin özel tipte mühür numarası girilir. Bu alana girilen mühür 

numarası sistem tarafından beyanname ana sayfasına yansıtılır. 

 

f) Transit beyannamesi, basitleştirilmiş usulde gönderilir. Beyannamenin işlemlerinin 

devam ettiği süre boyunca transit beyannamesinin statüsü "IDLE" olarak görünür. Transit 

beyannamesinin statüsünün “serbest bırakıldı” olması beklenir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 709ace93-91c1-40ff-990b-61839f00bf0c kodu ile erişebilirsiniz.
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7. Aracın tesisten çıkışı gerçekleştirilir. 

 

a) Gümrük idaresince beyannameye ilişkin kontrol öngörülmemesi halinde, transit 

beyannamesi “serbest bırakıldı” statüye gelince aracın tesislerden çıkışı yapılır. 

b) Ancak, gümrük idaresince beyannameye ilişkin olarak kontrol kararı verildiğinin 

bildirilmesi halinde, araç muayene ile görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin 

bekletilir. Kontrolün tamamlanmasının ardından transit beyannamesi “serbest bırakıldı” statüye 

gelince aracın tesislerden çıkışı yapılır. 

c) Araç sınır kapısındaki işlemleri tamamlanmak üzere sınıra sevk edilir. NCTS 

üzerinden işlem yapıldığı durumlarda, MRN almış transit refakat belgesi, izinli göndericinin 

bilgisayar sisteminden çıktı alınmak suretiyle temin edilir. 

d) İzinli göndericilerin bu yetkileri kapsamında yapılan taşımalarda, Transit Refakat 

Belgesinin “C-Hareket Gümrük İdaresi” kutucuğunun altında, izinli göndericinin vergi 

numarası ve unvanı görünür.  

e) Transit beyannamesi “serbest bırakıldı” statüye gelmeden önce aracın tesisin çıkışının 

yapılması halinde, sınır gümrük idaresindeki işlemlere devam edilmesine izin verilmez. 

 

BÖLÜM 3  

DİĞER HUSUSLAR 

 

1. Bu kılavuzda anlatılan transit işlemlerinin NCTS yerine TIR Karnesi kapsamında 

gerçekleştirilmek istenilmesi halinde, işlemlerin Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) 31/A 

maddesi uyarınca yürütülmesi gerekmektedir.   

 

2. Sertifika sahiplerince sahip olunan ihracatta yerinde gümrükleme izni veya izinli 

gönderici yetkisi kapsamında Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 61 ve 80 

inci madde uyarınca taşıma yaptırılmak istenilmesi halinde, izinli gönderici haricindeki diğer 

taşıyıcıların sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bildirilmesi ve yapılacak başvuru 

sırasında taşıyıcı firmanın Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinin tevsiki için 

adli sicil belgeleri/beyan formları ile hizmet sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 

3.  İhracatta yerinde gümrükleme izni ve izinli gönderici yetkisi kapsamında 

kullanılacak özel tipte mühürler sertifikayı düzenleyen Bölge Müdürlüğüne başvurularak temin 

edilebilir. Mühür talebine ilişkin işlemlerin ise Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 

13.02.2013 tarihli ve 2013/2 sayılı Yetkilendirilmiş Yükümlü Mühürleri Genelgesi uyarınca 

yürütülmesi gerekmektedir. 
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EK-1 

İzinli Gönderici Hazır Bildirimi (IGHB) Web Servis 

 

Söz konusu servis erişimi yazılımcı firma yetkisi bulunan ve TCGB Tescil servisini kullanmaya 

yetkili firmalarca yapılabilecektir. 

WSDL bilgisine erişmek için tıklayınız    

(http://risk.gtb.gov.tr/data/54e5e51ef293708a28fc9e65/EGE_IGHB_PROD.wsdl) 

Servis içerisinde yalnızca İzinli Gönderici Hazır Bildirimi Yap isimli bir adet metot 

bulundurmaktadır. Metoda ilişkin istek (request) ve cevap (response) örnekleri aşağıda 

verilmiştir. 

 

İSTEK ÖRNEĞİ 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gum="http://Gumruk.BizTalk.Integration" 

xmlns:log="http://LoginKontrol.IGHBGelen" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <gum:IGHB> 

         <!--Optional:--> 

         <log:IGHBGelen> 

            <!--Optional:--> 

            <RefID>Test123</RefID> 

            <!--Optional:--> 

            <KullaniciAdi>Buraya Yetkili TC No yazılacaktır</KullaniciAdi> 

            <!--Optional:--> 

            <Sifre>Buraya şifre yazılacaktır</Sifre> 

            <tem:IGHB> 

               <!--Optional:--> 

               <tem:TesisKodu>Z34130001</tem:TesisKodu> 

               <!--Optional:--> 

               <tem:IzinliGondericiVergiNo>Buraya izinli gönderici firma vergi no yazılacaktır</tem:IzinliGondericiVergiNo> 

               <!--Optional:--> 

               <tem:GumrukKodu>341200</tem:GumrukKodu> 

               <!--Optional:--> 

               <tem:PlakaBilgisi>34TC9999</tem:PlakaBilgisi> 

               <tem:TCGBBilgiListesi> 

                  <!--Zero or more repetitions:--> 

                  <tem:TCGBBilgi> 

                     <!--Optional:--> 

                     <tem:TCGBNumarasi>17341200EX999998</tem:TCGBNumarasi> 

                  </tem:TCGBBilgi> 

                  <tem:TCGBBilgi> 

                     <!--Optional:--> 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 709ace93-91c1-40ff-990b-61839f00bf0c kodu ile erişebilirsiniz.
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                     <tem:TCGBNumarasi>17341200EX999997</tem:TCGBNumarasi> 

                  </tem:TCGBBilgi> 

                  <tem:TCGBBilgi> 

                     <!--Optional:--> 

                     <tem:TCGBNumarasi>17341200EX999996</tem:TCGBNumarasi> 

                  </tem:TCGBBilgi> 

               </tem:TCGBBilgiListesi> 

            </tem:IGHB> 

         </log:IGHBGelen> 

      </gum:IGHB> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

BAŞARILI GERÇEKLEŞEN BİR GÖNDERİM İŞLEMİNİN CEVAP ÖRNEĞİ 

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

      <IGHBResponse xmlns="http://Gumruk.BizTalk.Integration"> 

         <Root xmlns="http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003/Any"> 

            <Response xmlns=""> 

               <RefID>Test123</RefID> 

               <Guid>416042dd-cb3e-4ea5-8ab2-83969c040984</Guid> 

               <Durum>İşleminiz başlamıştır.Teşekkür ederiz.</Durum> 

            </Response> 

         </Root> 

      </IGHBResponse> 

   </s:Body> 

</s:Envelope> 

 

GERÇEKLEŞMEYEN BİR GÖNDERİM İŞLEMİNİN CEVAP ÖRNEĞİ 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soapenv:Body> 

      <soapenv:Fault> 

         <faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

         <faultstring>01-Yetkili bir kullanıcı değilsiniz.</faultstring> 

      </soapenv:Fault> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Bu durumda servisi kullanma yetkisi bulunmamaktadır ya da, kullanıcı kodu veya şifre bilgisinin kontrol 

edilmesi gerekmektedir. 
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