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Ceri Verme veya Kaldırma Başvurusu
Formlarınm Elektronik onama Allnmast

llgi : Ticaret Bakanl!ğ|'ndan alhan 05,06 2020 tarihli ve E-000547840l3 sayülı yazü

İlgi'de kayltl| ve ilişiIde biİ ömeği sunulan yazıda,0l 04,2020 tarihli ve ]1086 sayllü Resmi Gazete'de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapülmas|na Daiİ Yöneımeliğin 3o'uncu maddesindeki
hüküm gereğince. mevzuatta 8ereklideğişikliğinin ),aplldığl belinilmiştiİ,

Yazıda, yapllan değişiklik uyarlca anılan yönetmeliğinin 7t no lu ekinde yeralan "Geri Verme veya Kaldlrma
Başvulusu Formu"nun elektİonik ortamda sunulmasrna ilişkin teknik çallşmalann tamamlanmış oldtığu ve
"ce.i Verme veya Kaldırma'|-alep Yönerimi Sistemi"nin devİeye almdüğü ifade edilmiştir.

Yaz lda devaJn14 söz konusu sistemin kullanımI ile ilgili bilginin ekle bir ömcği sunulan kılavuzda yer a|dlğl
açıklanmakla biİlilde, 01.07-2020 urihinden itibaren bahse konu yöneıim sisteminin Tek Pence.e sisıemi ile
birlikte kullanılmaya başlanacak olmasıyla birlikle ilgili kılavuzun da güncellenerek Ticaret Bakanlüğü web
sitesine bilahare ekleneceği bildirilmişti.

Bu itiba.la, odanlz üyesi ilgili firmalaıın konu hakkında bilgilendirilmesini rica ederim.
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Gümrükler Genel Müdürlüğü

GERi VERME vEYA KAI-DIRMA TALEP YöNETiMİ sisTEMİ

YÜKÜMLÜ KULLAN!M KILAVUZU

l. G€ri Vcrme veyı Kaldlİma Talep Yönetimi sistemi Nedir?

Geri Venne veya Kaldlrma Talep Yönetimi sistemi, 4458 sayıll Gümrük Kanununun 2l l ila
2l4 ün.ü madde hükümlerine gör€ yapllacak geri verİhe veya kaldlrma başvııruları
kapsamında, cümrük Yöneımeliğinin 502 nci maddesi uyannca ibrazı gereken ve anılan
YönetmeIiğin 78 no lu ekinde yer alan "ceİi Verme veya Kaldlrma Başvurusu Formunun"
eleldİonik ortamda ibraz edilmesine olanak tanlyan bir sistemdiİ

01,04,2020 tarihli ve 3l0t6 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetme|iğinde
Değişiklik Yapılmasına Daiı Yönetıneliğin JO uncu madde hükmü gereğince, Ceri Verme
veya Kaldlrma Başvurusu Formunun aşağüda belinilen adlmlann takip edi|erek ilgili Gümrük
Miidüflüğüne eleklronik orramda ibİaz edilmesi 8erekmeldedir.

2. sisıeme Eririm ve Yetkilendiİme

Uygulamaya Bakanl|ğlmz web sayfası
e-işlemter bölümünden BILGE sistemi kullanıcl kodu ve şifresiyle eıişim

htü üzerinde yer alan
sağlanmaktadır.

Belinilen link yardımıyla açılan sayfada "Kullanıcı Kodu", "Şifre" ve "Güvenlik sözcüğü"
alanlarına veri girişi yapülarak "Giriş" butonuna 1rklanlr
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cümrükle. Genel Müdürlüğü

J. Başvuru Ekrenı

Gcri vernıe reya kaldlrma Talep yiinetim sistemi giriş ekfanl aşa8ıdaki şekildedir

GeriVerme / Kaldlrma Talep Yonetim slsteİnl

Giriş ekanı dört ana bö|ümden oluşmaktadır.

Ana sayfa, mevcut başvuauların 1istelendjği, a}İtca bu başvurularm ne kadarının

sonuçlandlğü, ne kadanntn ise işlemde olduğu bilgilerinin yer aldüğt sekmediİ,

Başvurular sekmesinde. yeni başvuru yapılmakta ve mevcut başvuaular sorgulanmaktadüI

Y.İdlm sekmesi alhııda, sistemin kııllanımına yönelik olarak hazlrlanan işbu Yükümlü

Kullanlm Kılavuzu yer almaktadıa.

Gilvenli Çıkış sekmesi ile sistemden çlklş yapıla.ak oturum sonland|İılmaktadür,

.l
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Gümrükler Cenel Müdürlüğü

;l. Başvuİu Nasıl Yapılır?

"8aşvurular" sekmesi üzerindc ycl alan Veya lna saythdAki "Yeni Başvuru Talebi" butonuna
1ıklanır, Aşağldaki ekİan açllır

Yen BaşV!rü]

Başvuru ekranı "Başvuru Bilgileri" ve "ilgiıi Beyanname/Karaı Bilgileri'' olmak iizere 2
başIıktan oluşmaktadır,

Başvuru bilgileri sekınesinde;

a) GVK Başvuru Türü
b) Başvurunun Dayanağı
c) Gümrük tdaresj
d) Başvuru Yapan Vergi/TC Kimlik No
e) Vergi No/Tc Kimlik No
0 Adres
g) Kep Adresi
h) E-Tebligat Adresi
i) IBAN No
j) Açlklama

alan|a.ı yeı almaktadır Bu alanlara veri girişinin ne şekilde yapılacağına ilişkin açıklamalar
bu Kılavuzun 5 no,Iu başllğı altında yeİ almaktadıİ.

Yukarlda sayllan alanlaİ doldurulduktan soffa sayfanrn sağ alt köşesinde yer alan .'Başvuru

Bilgilerini KaydeC' butonuna ttklanaıak, bilgiler kaydedilir. Kaydetıne işleminden son.a
"Başı,uıu Numarası" ve "Başvuru Tarihi" alanlan sisüem taıafından otomatik olarak
atanacakıır.

5
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Gümrükleİ Genel Müdürlügü

Ardından "llgilı Beyannaı]rc/KJrır Bilgileri'' sekmesine geçil,r

"ilgili Beyanname/Karar Bi|gileri" sekmesinde "Belge Ekle" butonuna hklanlİ, Aşağıdaki

ekran açıhr.

@

6
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Cümrükleİ Cenel Müdü.!üğü

"Bcyannaınc/Karar Bilgisi Eklc" sckmesinde aşağldaki a|anlaI bulunmaktadır

J) Belge Türü
b) Bclge Numaaasl
c) Be]ge Tarihl
d) Kale No
c) VcrgiTürü
l') VergiTutarl
g) Eşyantn Bulunduğu Yeİ
h) Eşyanln GTIP'i
i) Çıhş Ulkesi
j) Eşyanh Tanlml, Marka ve Numaraları
k) Net Ağlrllk
|) Gümrük Klymeti
m) Ekli Belgcler

Yukarıdaki alanlara veri girişinin ne şekilde yapılacağına ilişkin açıklamalar bu Kılavuzun 5
no.|u başllğt altlnda yer almaktadır.

söz konusu aıanlar doldu.ulduktan sonra "kavdet" butonuna llklanlr-

5. vĞİi Alanlarlns Ilişkio Aç!klamalar

veri alanlan aşağ|da belirtildiği şekiIde doldurulmalüdlİ.

a) GVK Başvuru Tüİü: Başvuru formu geri verme veya kaldırma hallerinden hangisi
için düenleniyorsa ilgili alan seçilir.

b) Başvurunun Dayanağl: Geri veİTne veya kaldürma talebine esas teşkil €den yasal
dayanak seçi]ir,

c) Gümrük İdıresi: Başvuruda belirtilen itha]at ve ih.acat vergilerinin veya para
cezalarlnın hesaplara geçtiği 8ümrük idaaesinin adı yazlllr.

d) Başvuru Yapa. veİ8i/Tc Kiolik No: Başvuru}! yapan kişinin T c kımlik no su
veya vergi no su yazıhr,

e) Vergi No/TC Kimlik No: Başvuıu sahibinin veya kanuni temsilcisinin T.C, kimlik
no,su veya vergi no,su yaztl|İ.

l) Adres: Başvuru sahibinin veya kanuni lemsilcisinin açlk adresi yazılır.
g) Kep Adre§i: Başvuıu sahibinin veya kanuni temsilcisinin kep adresi yazlhr,
h) E-Tebligaı Adresi: Başvuru sahibinin veya kanuni temsilcisinin e-tebligat adresi

yazılıı -

i) lBAN No: Başvuru sahibinin veya kanuni temsilcisinin banka hesap numarasr yazılır.
.j) Açıklamı: Ge.i verme veya kaldırma ıalebine esas teşkil eden yasal dayanaklaa

yaAlİ.
k) Belge Tüİü: Talep edilen geri verilecek veya kaldırılacak vergi|erin hesaplara

geçmesini sağlayan belgenin türü (beyanname. ek tahakkuk, ceza kararı, diğer) seçilir,

1
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Cümfükler cenel Müdüİlüğü

]) Betge Numarası: Talcp cdıIen geri Verilecck/kaldlr!lacak ver8ilerin hesaplara

g€çmesini sağlayan gümrük beyannamesi, ek tahakkuk veya ceza karartnln numarasl

yazrl|I
m) Belge Tırihi. Talep cdilen geri !erilccck/kaldtrılacak vergilerin hesaplara geçmesini

sağlayan gümrük beyannam€si, ek tahakkuk veya ceza kararlnln tarihi yazllır.

n) Kalem No: Talep edilen geri verilecek veya kaldırılacak vergilerin hesaplara

8eçmesini sağlayan gümrük beyannamc\inin kalem no,su yazılır.

o) vergi Türü: Geri verme veya kaldürma taIebindc bulunulan veİ8inin türü seçilir

p) Vergi Tutrn: Geİi verme veya katdırma talebinde bulunu|an tutar TL olarak yazllür,

Bu 1]ana yaln rakam sirisi vaDılmall: harfve noktalama isaret i kullanılmarnalıdır

onav islem inden önce gerekiğinde "Sil" buıonu il€ başvuru bilgiIe.inin silinerek,

q) EşyaDın BuluDduğu Yer: Eşyanın bulunduğu yea (antrepo ve sair yerler) yaztlır

r) Eşyanın GTiP'ii Eşyanın Türk Gümrük Ta.ife Cetveli pozisyon numa.asü belirtilif,

s) Çlklş Ülkesi Eşyanln çlklş ülkesi seçilir
1) Eşyanln Tanımı, Mırka Ye Numafalan: Eşyanün ticari ya da tarife tanımı yapılır ve

bu tarılmln 8eri verme veya aldürma talebine konu gümrük beyannamesindeki tanımla

a}nl olmasl gelekir. Kolilerin mark4 cins ve numaraları beliniliİ, Paketlenmemiş eşya

olması durumunda eşyanün sayısl veya "döİJne" olduğu belinilir,
u) Net Ağlİhk. Mikar, kilogram. metre, litre vb, cinsinden yazıllr,

v) Gümrük Klymeti: Eşyanın gümrük klymeti TL olarak gösterilir, B! alan nümerik

w) Ekli Belgeler: Faturanün eklenmesi zorunludur, Güm.ük idaresince istenecek diğeİ

bclgeler dc forma ckIenir.

6. Başvurutrun Yükümlü TarıfrDdarr oDaylınmasr

Başvuruya konu belge bilgileri de kaydedildiklen sonra, aşağıdaki ekanda belirtildiği ş€kilde,

"BaŞvuru},u onaya Sun" butonuna tlklanaaak, başvuru memur incelemesi içi, onaya §unulul

güncellenebilmesi mümkündür. Ancak yükümlüsü tarafından onay|anan başvuru lar üzerinde

güncetleme işlemi yapılamama]dadlI

8
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Gümrükle. Cenel Müdürlüğü

?. Başvuİularln sorgulanmasr

Geri Verme veya Kald|rma Tal€p Yönetimi Sisteminde online olarak tanzim edilen Geri
Vcrme veya Kaldlrma Başvurusu Formlarlnın sorgularna işlemleri, sistemin Başvurular
scknlesi altlnda yer alan "Geri Verme/Kaldırma Başvuru Sorgulama" alanl i2erinden
yapıImaktadlr,

söz konusu sekme üzerinden,

l) Başvuru numarasl.
2) Belge numarasl,
3) VergiNumaİast,
4) Başvuru Tarihi,
5) Talep Durumu
6) Gümrük Müdürlüğü

Alanlan ile sorgulama yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır

9
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Gümrükler cenel Müdürlüğü

t. online Başvuru Tamamlındlktan sonİa Yaprlacak işlemler

Gcri veme veya kaldırma başvuruları kapsamında;

l ) Geri Verme Veya Kaldürma Başvurusu Formrınun ceİi Veame veya Kaldırma Talep
Yönetimi Sislemi ijzerinde oluşturaİak onaya sunulmasl,

2) Başvurunun onaya sunulmasının ardlndan, sistemde oluşturulan Başvuru Formunun

çıktısının alınması,

3) Başvuru Fotmu, Forma eklenmesi geteken belge]eİ ve sistem taİafündan otomatük
olarak atanan "Başvuru Numaıası"nı içerir bir dilekçe ile ilgili Gümrük Müdürlüğüne
müracaat edilmesi.

serek,ncktcdir

9. Memur İncelemesi ve Onayı

onaya sunulan başvuru]ar, ilgili memur taaafündan şeklen incel€nelek, eksik bilgi ve/veya

belge bulunup bulunmadığt yönüyle kontrol edülir,

Yapılan inceleme sonucuna göre;

Talep Onaylanabi|ir: Talebin Yönetmelike öngörülen şartlara uygun olduğuna kanaat
getirilmesi halinde talep onaylanarak "Değerlendirmeye Ahnmasl Uygundur" statiisüne geçer.

Bu işlemden sonra başvurunun ye&ili idare taIafindan esas yönüyle incelenip, kaİaaa

bağlanarak sonuçlandıtılması aşamasüna geçilir.

- Tstep Reddedilebitir: Talep kapsarnında ek bilgi ve belge ibrazr gerekmesi halinde, gerekli
bilgi, belge ve noksanlüklann tamamlattlrülmasınl teminen talep reddedilir. Bu işlemin
ardından, ilgi]i başvuru "DeğeIlendirmeye Altnmasl Uygun Değildir" statiisüne geçecektir,
Talebin reddedilmesi halinde, memur tarafından girilen açıklama bilgisi dikkate alünarak,
güncellenmesi ve tekİar onaya sunulması mümkündür.

l0. Önemli Hususlar

Başvuru süıasünda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir,

! ) Geri verme veya kaldırma başvuru formu, her beyanname, ek tahakkuk ve ceza kaıarü

için alrı ayrı düzenlenir, Ancak, biı beyanname ve bu beyannameye bağlı ceza kararı
ile biı ek tahakkuk ve buna bağh ceza kaıarı için tek biı başvuru formu düenleni.

2) Sisteme veri girişi yapılırken bu Kılavuzun 5 no lu başlığı alhnda yer alan bilgiler
dikkate altnmahdlr.

]0
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Cümrükler Genel Müdürlügü

]) "Vergi Tutarl" ve "Gümrük Kl}meti" alanlaal nüm€İik olup bu alanlara yalnlzca
rakam girişi yapllmalı. harrveya noktalama işareti kullanIlmamalıdür

5) BaŞvurunun onaya sunUImasInln aİdından, slstem tarafından atanan "Başvuru
Numarasınl' içerir bir dilekçe ıle ilgili Gümrük N4üdürlüğune mü.acaat edilmelidir.
Geri Verme veya Kaldırma Başvuru Formu e]ektronik ortamda ibaaz cdilcn Form ekı
belgelerın dilekçeye manuel olarak eklenmesine gerek büJlunmamaktad!a.

6) İşlemler sırasında sistemsel bir sorunla kaşılaşılması halinde sorunun, varsa iIgili
başvuru no,su ve hataya ilişkin ekİan görüntüleri ile biİlikte, aşağıda iletişim bllgileri
yer alan irtibat kişisine akıarllmasl gerekmektedir.

l l. Irıibat Kişisi

Başvuru esnasında sistemsel biİ sorunla kafşllaşrlmasl halinde sorunun, varsa ilgili başvuru
no su ve hataya ilişkin ekran görüntülefi ile birlikte, aşağ,da iletişim bilgilcri ycr alaD irtibat
kişisine aktarıIması gerekmekıedir,

Irlibat Kişisi e -Mail Adresi
Avsel DI jGAN A DUgan@ıicare( gov tr
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,t) yükümlü taraf|ndan onaylanan başvurularda onay işleminden önce. başvuau

bilgilerinin silinerek, güncellenebilmesi mümkündür, Ancak yükümlüsünce onay]anan
başvurular üzerinde güncelleme yapılamamaktadır.
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Gümrükler Genel Müdürlüğü

00.042020 ıarihli ve 3|086 sayllı Resmi Gazete'de yayımlanan cümrük
Yönetmeliğinde Değişiklik YapIlmasına Dair Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükmü
gereğince, Gümrük Yönetmetiğinin 502 nci maddesinin birinci v€ dördüncü fükasl aşağldaki

şekilde değişıirilmiştir.
"(l) Gümrük ve.gileİinin ve para cezala nln geri verilmesi veya ka|dlİllmasü

başvurusu, bu vergile.i ve cezalarl ödeyen veya ödemekle yükümlü olan kişi veya bunlaıın
temsilcileri veya hak ve yükümlülükleri devralan kişi ıa.aflndan Ek-7t'de yer alan Geri
Verme veya Kaldırma Başvurusu Forİnu ile elektronik olarak ilgili gümİük idarelerine yapıhr
Bu Forma gerekli belgeler de elektronik oatamda eklenir.''

"(4) Geri verme veya kaldırma başvuru formu, Ek-78'de yer alan bılgileri içerir ve bu

ekin doldurulmasüna ilişkin açıklama notlarına uygun oIarak elektronik o.tamda düzenlenir,
Eksik biIgi ve/veya beI8e bulunması halind€ tamamlanması için ilgili gümrük idaresi bir süre

belirleyebilir, Bu süıeye uyulmaması halinde başvuru geri çekilmiş sayıla.ak başvuru sahibi
derhat bu duIumdan haberdaİ ediliİ Mücbir sebep ve beklenmeyen haIlerde süresi içerisinde
bu durumu kanıtlayan belge ile müracaat edilmesi üzerine 8ümrük idaresince ek süre verilir.",

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmü uyarınca. Cümrük Yönetmeliğinin 78 no lu
ekinde yeİ alan Gerı Verme veya Kaldtrma Başvurusu Formunun eleknonik ortamda
sunulmaslna ilişkin tekıik çalışmalaİ tamamlanmış olup Geri Verme veya Kaldırma Talep
Yönetimi sistemi devreye alınmlşhr

Geri Verme veya Kaldırma Talep Yön€timi Sistemi.4458 saylll Gümrük Kanununun
2llı \la 214 iincü madde hükümlerine göte yapllacak ge.i verme veya kaldlrma başvurulaİı
kap§amlnda, Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesi uyarlnca ibrazı 8ereken ve anllan
Yönetmeliğin 78 no,|u ekinde yeI alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun
elekıİonik ortamda ibraz edilmesine olanak tanlmalda olup söz konusu Formun 0t.06,2020
taİihi itibariyle adl 8eçen Sislem üzerinden yükümlüsünce elehİonik ortamda vefilmesi
gerekmektediİ.
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Aynca. elektronik ortamda ibİaz edilen Başvuru Formunun, Cümrük Yönetmeliğinin
502 ncl maddesinin dördüncü f|kra hükmü gereğince, ilgili cümrük Müdürlüğü tarafından
şeklen incelenmesi, varsa gerekli bilgi ve belgelerin veya noksanllklaİünın tamamlattlnIması
işlemleri adı geçen Sistem üzerinden ge.çekleşti.ilecektir.

Elektronik ortamda yapllacak başvurulara ilişkin olarak yükümIüler tarafından
izlenmesi gereken adımlan gösıeren kullanım kllavuzları illşıkte göndeİilmekledir, Yükümlü
kullanlm kılavuzlarına, ayrlca Geİi Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminin
"Yardlm" başlığl altlndan veya Bakanllğımlz web sayfasl üzerindeki Gümİük _> Cümrük
Işlemleri -> Dijiıal Gümrük Uygulamaları -> Kllavuzla. sayfaslndan ulaşllabilmektedir
(htlPs://www,ticaret,8ov tİl8umruk-islemleri/dijiıal-gumruk-uygulamalari,ikilavuzlar).

Bu itibarla, 0t,06,2020 ıarihi iribariyle. ekli kılavıızlarda belirtilen adümlaİ ıakip
edllerek.

l) Geri Verme veya Kaldlrma Başvurusu Formunun yükümlüler 1aİaf|ndan Geri verme
veya Kaldırma Talep Yönetimi sistğmi iizerinde oluşfurulaİak onaya sunulması,

2) Başvurunun onaya sunulmasının ardından, Sistemde oluşturulan Başvuru Formunun
çıktlslnın allnması,

J) Başvuru Formu, Forma eklenmesi gereken manuel belgeler ve sistem taraf|ndan
otomatik olarak atanan "Başvuru Numatasi'nt içerir bir dilekçe ile ilgili Gümrük
Müdüİlüğüne müİataat edilmesi.

gerekmekıedir,
Ayrlca, 01.07 2020 tarihi itibariyle,
l ) Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun yükümlüler taraf|ndan Geri Verme

veya Kaldlama Talep Yönetimi sistemi üzeİinde oluşfurulaİak onaya sunulmasl,
2) Başvuru Formuna eklenmesi gereken belgelefin, Tek Pencere sistemi üzerinden,

Başvuru Nuınarası ile ilişkilendiıilerek Başvuru FormuDa elektronik ortamda eklenmesi,
3) Elekrİonik ortamda oIuşturulan Başvuru Formuna sistem tarafündan otomatik olarak

atanan "Başvuru Numaİasl"nı içerir bir dilekçe ile ilgili cümrük Müdürlüğüne müİacaal
edilmesi,

gerek$ekte olup 01.07.2020 taİihi itibariyle yapllması gereken işlemleri gösteren
kullanım kılavuzları güncellenerek Geri Verme veya Kaldtrma TaIep Yönetimi Sistemi ile
Bakanllğımz web sayfasına bilahare eklenecektlr,

Bu itibarla, Gümİük Yönetmeliğinin 78 no,Iu ekinde yer alan ceri Verme Veya
Kaldıİma Başvuru Formunun elektronik ortamda sunulması ve buna ilişkin işlemlerin
yukarlda belinildiği şekilde yürütiilmesine yönelik olarak üyeletinizin bilgilendiİilmesi
hususunda,

Bilgi ve gercgini rica ederim.

e-imzaltdlr
Leman ÇAKIR

Bakan a,

Daire Başkant

Ek: (l) Kullanım K|lavuzu
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Dağtttm:

Tobb Türkiye odalar ve Boİsalar Birliğine
Türkiye lhracatçllar Meclisine
Türk Sanayicileri ve Işadamlan Demeği (Tüsiad)
Müsiad MüstakiI San.Ve İşadamlar| Demegine
Yased-Uluslararasl Yatırtmcılar Demeğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Demeğine
Istanbul Gümrük Müşati.leİi Demeğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Demeğine
Bursa Gümrük Muşaviri Demeğine
izmir Gümrük Müşavirlari Demeğine
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