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ÖZET BEYAN BAŞVURULARINDA SIKCA SORULAN SORULAR
1-Özet numarası olarak forma ve excel tabloya ne yazmalıyız?
CEVAP: Özet numaranız ülkeye giriş yapan vasıta üzerinden verilen belge numarasıdır. Bu belgeler
vasıta uçak ise uçak ordinonuzda yazan, gemi ise yük teslimat formunda yazan veya kamyon ise t
belge numarasıdır. Eğer yükünüz serbest bölgede ise serbest bölge tescil işlem formunda yazan
numara ana özet beyan numarasıdır. Başvuru formunda ve excel tabloda bu numaralar ile özet
numaranız belirtilir.
2-Antrepo beyannamesi ile başvuru yapabilir miyiz?
CEVAP: Hayır yapamazsınız. Ülkeye giriş yapan vasıta üzerinden kontroller yapılır. Bu sebeple ana
ordino ile başvuru yapılması gerekmektedir.
3-Aynı gemide birden fazla konteynırımız var ve hepsine farklı konşimento açılmış durumda özet
numarasını hangisini yazacağız?
CEVAP: Aynı vasıta üzerinde farklı özetler açılmış yükleriniz olduğunda hepsini başvuru formunda
belirtmeniz gerekmektedir.
4-Uçakta birden fazla farklı göndericilerimiz var, formda nasıl belirteceğiz.
CEVAP: Bir ekli liste yaparak, tüm göndericiler, adresleri ve ilgili fatura numaraları ve tarihleri
belirtilmeli ve başvuru formundaki soru hanemize de “ekli liste” yazılmalıdır.
5-Biz daha önce yaptırıma düşmeden önce bu vasıtadan başka malda çektik formda nasıl
belirteceğiz.
CEVAP: Başvuru formunun “20. sorusunda” beyanname numarası ile çekilen miktarı daha önce
çekildi şeklinde belirtmeniz ve istemiş olduğumuz belgeler için ilgili tescil beyannamenizi ve
gümrük vergi ödeme dekontunuzu da ekleyerek tarafımıza başvuru belgeleriniz ile birlikte
göndermeniz yeterlidir.
6-Excel tabloda kapsam dışı gtipler olan ürünlerimizin detayları da belirtilecek mi?
CEVAP: Hayır. Sadece ilgili tebliğde yer alan kontrole tabi gtip ürünler excel tabloda belirtilmelidir.
7- Başvuru formunda “ilgili kişi” kısmına kimi yazmalıyız?
CEVAP: İthalatçının vekalet verdiği ve işleme eşlik edecek, vekaletnamede ismi yazan gümrük
müşavirliği çalışanı veya İthalatçı firmanın sahibi veya ithalatçı Firmanın imza sirkülerinde yetkisi
olan genel müdürleri ilgili kişi kısmına yazılabilir. Vekaletnamede ismi olmayan firma deposu
sorumlusu veya gümrük vekaletnamesinde ismi yazmayan bir personelle işlem yapılamaz.
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8-Biz vergileri ödedik ama yaptırıma tabiiymişiz ve çıkış yapamıyoruz, özet beyan başvuru
formunda işlem türünde hangi şıkkı seçmemiz gerekir
CEVAP: Beyannamesi açılarak gümrük vergisi ödenmiş özet başvurunuzda , başvuru formunda
yapılacak işlem türünde tescilden özet beyan seçeneğini işaretleyerek, başvuru belgelerinizin için
vergileri ödenmiş ithalat beyannameniz ile birlikte gümrük vergi ödeme dekontunuzu da
ekleyerek bize göndermeniz gerekmektedir.
9-Biz yaptırımımız olduğunu bilmiyorduk ve eşyamızı serbest dolaşıma çıkardık bu yükümüz için
özet beyan başvurusu yapabilir miyiz?
CEVAP: Hayır. Kesinlikle serbest dolaşıma giriş yapmış bir ürüne, gözetim işlemi yapılamaz.
10-Doldurmuş ve size pdf formatında göndermiş olduğumuz başvuru formumuzun orijinalini kime
teslim edeceğiz?
CEVAP: İşlem esnasında işlemini gerçekleştiren memurumuza teslim edeceksiniz. Diğer istemiş
olduğumuz tüm belgelerin de bir kopyasını yine memurumuza işlem esnasında teslim etmeniz
gerekmektedir.
11-Uçakla gelen yükümüz var, özet beyan başvuru formuyla birlikte hangi belgelerimizi taramamız
gerekiyor?
CEVAP: Uçak ana ordinonuz , Airwaybill , TC Gümrük özet beyan formu , Gönderici faturası ve çeki
listesi , Pdf excel tablo kaşeli imzalı, Gümrük vekaletnameniz ve İmza sirkülerinizi taramanız
gerekmektedir.
12-Kamyonla gelen yükümüz var, özet beyan başvuru formuyla birlikte hangi belgelerimizi
taramamız gerekiyor?
CEVAP: T belgeniz, ATR belgeniz ,T dökümlü değilse tır karnesi varsa tıra ait lade listesi , Antrepo
beyannameniz , Gönderici faturası ve çeki listesi , İthalatçı kaşeli imzalı pdf excel tablonuz, Gümrük
vekaletnameniz ve İmza sirkülerinizi taramanız gerekmektedir.
13- Gemi ile gelen yükümüz var, eşya limanda, özet beyan başvuru belgeleri nelerdir?
CEVAP: Yük teslimat formu yani gemi ordinonuz , TC Gümrük özet beyan formu , Bill of loading
yani taşıma senediniz , Gönderici faturası ve çeki listesi , Kaşeli imzalı pdf excel tablonuz , Gümrük
vekaletnameniz ve İmza sirkülerinizi taramanız gerekmektedir.
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