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İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ  

YERİNDE İNCELEME ve DEĞERLENDİRME FORMU 

Başvuru sahibinin veya mevcut yetki sahibinin unvanı: 

Yerinde incelenen tesisin adı: 

Yerinde incelenen tesisin açık adresi:   

Yerinde inceleme onay tarih ve sayısı:  

Yerinde incelemeye başlama tarihi: 

Açıklamalar: 

 

1- İlk defa yetkilendirilecek tesislerde yerinde incelemeyi gerçekleştirecek kişi her şartın 

sağlandığını kurgusal olaylar yaratarak uygulamalı olarak kontrol eder. Halihazırda 

faaliyette olan bir tesisin yerinde incelemesi yapıldığında ise örnek olaylar üzerinden 

uygulamalı kontrolün yanı sıra bulunduğu sürede gerçekleşen olaylar ve/veya geçmişte 

yapılmış işlemlerin kayıtları üzerinden değerlendirmelerini yapar. Örneğin; İlk incelemede 

kamera kayıtlarının depolandığının kontrol edilmesi yeterliyken, halihazırda faaliyette olan 

bir tesisin incelenmesinde depolanan kamera kayıtların saklama sürelerine riayet edilip 

edilmediği de kontrol edilecektir. Benzer şekilde lojistik kayıtların tutulması ilk 

yetkilendirmede kurgusal bir işlem üzerinden kontrol edilirken, faaliyette olan bir tesisin 

incelenmesinde geçmiş kayıtlar da kamera kayıtları ile mukayeseli olarak belirli bir örnek 

seçilerek kontrol edilecektir. 

2- Yerinde incelemeyi gerçekleştirecek kişi tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi için başvurana 

3 ayı geçmeyecek şekilde süre verebilir. Bu durumda yerinde inceleme ve değerlendirme 

formu üzerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde Gümrükler Genel Müdürlüğü tespit edilen 

eksiklikleri ve ek süreyi de içerecek şekilde başvuruna bildirimde bulunur. 

3- Eksikliklerin niteliğine göre ikinci incelemenin fotoğraf, video vb. gibi imkanlar üzerinden 

gerçekleştirilebilmesi mümkündür. 

4- Tesiste sağlanması gereken koşullar asgari düzeyi ifade etmekte olup başvuran tarafından 

aynı amaca hizmet edecek benzer veya daha ileri bir yöntemin kullanılması halinde yerinde 

incelemeyi gerçekleştiren kişi ilgili koşulun sağlandığını kabul edebilir. Örneğin; personel 

girişinde kartlı sistem yerine yüz tanıma sistemi kullanılması halinde yöntem kabul edilebilir. 

5- Koşulun sağlanıp sağlanmadığına ilişkin yapılan incelemelerin ayrıntılarına “Açıklama” 

bölümlerinde yer verilir. Örneğin, “tesislerin dış sınırlarında duvar ve demir parmaklık 

olduğu görülmüş olup fotoğrafları eklenmiştir”. 

6- Zorunlu durumlar dışında yerinde incelemenin başlandığı gün dahil en çok 5 iş günü 

içerisinde tamamlanması esastır. 

 

 

1. Tesis Donanımı ve Teçhizatı 

a) Tesiste yetki kapsamı eşyanın yüklenmesi ve boşaltılması için gerekli donanım ve teçhizat 

bulunmaktadır. 
☐ 

Açıklama: 

 

b) Tesiste yetki kapsamı eşyadan gerektiğinde numune alınması için gerekli kap, ambalaj 

vb. teçhizat mevcut durumdadır. 
☐ 

Açıklama: 

 

 

c) Tesiste yetki kapsamı eşyanın tartılması için hassas tartı aleti/aletleri mevcuttur. ☐ 

Açıklama: 
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ç) Tesiste yükleme aracının tartılması için gerekli boş-dolu tartım yapılabilecek zemin üstü 

yüksek tonajlı kantarlar, aks kantarları vb. tartım teçhizatı mevcuttur. 
☐ 

Açıklama: 

 

 

d) Tesiste yükleme işlemini ve aracın yükleme alanına yanaşmasını kolaylaştıracak rampa, 

iskele, platform vb. donanımlar mevcuttur.  

(yükleme, boşaltma, depolama yapılmayacaksa zorunlu değildir) 
☐ 

Açıklama:  

 

 

e) Tesiste muayene ya da denetimle görevli personele uygun çalışma ortamı tahsis edilmiştir. 

- Ayrı bir yapı veya mevcut bir yapının içinde ayrı bir oda tahsis edilmiştir. 

- Tahsis edilen alan makul kalitede ve tesis olanaklarıyla orantılıdır. 

- Çalışır durumda bilgisayar, yazıcı ve internet bağlantısı bulunmaktadır. 

- Yeterli ısıtma ve soğutma tertibatı bulunmaktadır. 

- Tesis olanaklarıyla orantılı ve makul sayı ve kalitede masa, sandalye, sarf 

malzemesi vb. gibi imkânlar sağlanmıştır. 

☐ 

Açıklama: 

 

 

f) Tesiste açık alanlar dahil tüm alanlar yeterli düzeyde aydınlatmaya sahiptir. ☐ 

Açıklama: 

 

 

 

2. Tesis Güvenliği 

2.1. Tesis dış sınır güvenliği 

a) Tesislerin dış sınır güvenliği çit, duvar, tel örgü, demir parmaklık gibi önlemlerle 

dışarıdan müdahaleye karşı korunmaktadır. 
☐ 

Açıklama: 

 

 

b) Tesislerin dış sınırları giriş çıkış kapıları dahil kesintisiz olarak kameralarla 

izlenmektedir. 
☐ 

Açıklama: 

 

 

c) Kamera kayıtları depolanmaktadır. ☐ 

Açıklama: 

 

 

ç) Kameraların canlı olarak takip edildiği ve kayıtların izlenebildiği komuta odası 

bulunmaktadır.  
☐ 

Açıklama: 

 

 

2.2. Tesis giriş – çıkış güvenliği 
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a) Tesislere yaya giriş çıkışı kartlı giriş sistemiyle kontrol edilmektedir.  

- Yaya personel kimliğini okutarak giriş/çıkış yapmaktadır. 

- Yaya ziyaretçi kendisine verilen ziyaretçi kartıyla giriş ve çıkış yapmaktadır. 

- Personel özel taşıtıyla giriş ve çıkışlarını kimliğini okutarak yapmakta veya 

sisteme tanımlı plakayla giriş ve çıkış sağlanmaktadır. 

- Ziyaretçi (taşıma araçlarının sürücüleri dahil) araçla giriş ve çıkışlarını aldığı 

ziyaretçi kartını okutarak sağlamaktadır. 

☐ 

Açıklama: 

 

 

b) Araç girişleri bariyer veya sürgülü kapı ile kontrol edilmektedir.  

(kimlik ve ziyaretçi kartı okutulmadan bariyer veya sürgülü kapı açılmamalıdır) 
☐ 

Açıklama: 

 

 

c) Giriş ve çıkışta yer alan kamera sistemleri taşıma aracı ve dorse plakasının 

okunabilmesine izin vermektedir. 
☐ 

Açıklama: 

 

 

ç) Giriş ve çıkışta yer alan kamera sistemleri mühürlü olup olmadığının tespitine izin 

vermektedir. 
☐ 

Açıklama: 

 

 

d) Kamera kayıtları depolanmaktadır. ☐ 

Açıklama: 

 

 

2.3. Açık alanların güvenliği   

a) Tüm araçlar için park alanları ve varsa yükleme boşaltma alanları belirlenmiştir. Bu 

yerlere özgü yönlendirme ve uyarı levhaları bulunmaktadır. 
☐ 

Açıklama: 

 

 

b) Park, yükleme, boşaltma alanları kamera ile izlenerek kayıt altına alınmaktadır ve 

kayıtlar depolanmaktadır. 
☐ 

Açıklama: 

 

 

c) Mühür tatbik edilen/sökülen açık alanlarda bulunan kameralar yapılan işlem ile dorse 

plakasının şüpheye mahal vermeyecek şekilde tespitine imkan vermektedir ve kayıtlar 

depolanmaktadır. 
☐ 

Açıklama: 

 

 

2.4. İhraç edilmek üzere eşya konulan alanların güvenliği 

(Not: yükleme, boşaltma, depolama yapılmayacaksa zorunlu değildir) 

a) Alanlar dışarıdan müdahaleye izin vermeyecek nitelikte ve ziyaretçi girişine kapalıdır. ☐ 

Açıklama: 
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b) Alanlar kamera ile izlenmekte ve kayıt altına alınarak depolanmaktadır. ☐ 

Açıklama: 

 

 

2.5. Eşya konulmayan kapalı alanların güvenliği 

(Not: Bu alanlar kamera kayıtlarının izlendiği kontrol odasını, kamera kayıtlarının depolandığı 

alanları, izinli gönderici mühürlerinin tutulduğu yerleri, lojistik programına erişim olan yerler ile 

lojistik programı kayıtlarının depolandığı yerleri kapsar)  

a) Tüm kapı ve pencereler kilitleme mekanizmasına sahiptir. ☐ 

Açıklama: 

 

 

b) Kamera ve lojistik programı kayıtlarının depolandığı yerlerde yangın alarmı 

bulunmaktadır. 
☐ 

Açıklama: 

 

 

c) Kamera ve lojistik programı kayıtlarının depolandığı yerlerde doğrudan emniyet 

güçlerine ihbar mekanizmalı alarm sistemi bulunmaktadır. 
☐ 

Açıklama: 

 

  

 

3. Kullanılan Lojistik Programı 

3.1. Güvenilir ve izlenebilir olma 

a) Tesis giriş kaydı, ihracat beyannamesi hazır bildirim kaydı, transit beyannamesi kaydı ve 

tesis çıkış kaydı verilerini girebilecek roller her kayıt türü itibarıyla tanımlanmıştır.  
☐ 

Açıklama: 

 

 

b) Kayıt yapma rollerine tanımlı personel dışında programa veri girişi yapılamamaktadır. ☐ 

Açıklama: 

 

 

c) Hatalı kayıt yapılan kayıtları değiştirmeye veya silmeye yetkili rol tanımlanmıştır. ☐ 

Açıklama: 

  

ç) Hatalı yapılan kayıtları değiştirmeye veya silmeye yetkili role tanımlı personel dışında 

değiştirme ve silme işlemi yapılamamaktadır.  
☐ 

Açıklama: 

 

 

b) Hatalı yapılan kayıtları değiştirmeye veya silmeye yetkili role tanımlı personel veri girişini 

yapan personelden farklıdır. 
☐ 
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Açıklama: 

c) Değiştirilen ve silinen kayıtlara ilişkin olarak işlem tarihçesi ve gerekçesi 

görüntülenebilmektedir. 
☐ 

Açıklama: 

  
ç) Kayıtlar farklı yerlerde 2 depolama alanına kaydedilmekte ve saklanmaktadır. ☐ 

Açıklama: 

  

3.2. Giriş Kayıtları 

a) Taşıt sahaya giriş yapmak için yanaştığında giriş kapısındaki görevli, programa çekici 

plakası ve/veya dorse plakası, mühürlü/mühürsüz, mühürlüyse mühür numarası ve transit 

beyannamesi numara/numaralarının veri girişini yapmaktadır. 
☐ 

Açıklama: 

  
b) Giriş kaydının görevli tarafından onaylanması ile birlikte programda 

yıl/ay/gün/saat/dakika verisi otomatik olarak oluşmakta ve taşıma aracı sahaya alınmaktadır. 
☐ 

Açıklama: 

  
c) Personel veya ziyaretçilere ait araçların aynı kapıyı kullanarak giriş yapıyor olmaları 

halinde programda ziyaretçi veya personel seçeneği işaretlenmekte, taşıt plakası girişi 

yapılarak giriş onaylandıktan sonra saha girişine izin verilmektedir. 
☐ 

Açıklama: 

  

3.3. Hazır bildirim kayıtları 

a) Hazır bildirimi yapılan her ihracat beyannamesi için programa ihracat beyannamesinin 

numarası girişi yapılmaktadır. 
☐ 

Açıklama: 

  

b) İhracat beyannamesi çıkabilir statüye geldiğinde programa “statü uygun” verisi 

girilmektedir. Statü uygun verisin girilmesi ile veri giriş anı yıl/ay/gün/saat/dakika olarak 

otomatik olarak oluşmaktadır. 
☐ 

Açıklama: 

  

3.4. Transit Beyannamesi Kayıtları 

a) İlgili tesisin kodu ile tescile gönderilen her transit beyannamesi için transit 

beyanname numarası, mühür numarası ve açma yapılan ihracat beyanname 

numara/numaraları verisi sisteme girilmektedir. 
☐ 

Açıklama: 

  
b) Transit beyannamesi statüsü REL_TRA (Transit serbest bırakıldı)  olduğunda 
“statü uygun” verisi girilmektedir.  Statü uygun verisinin girilmesi ile veri giriş anı 

yıl/ay/gün/saat/dakika olarak otomatik olarak oluşmaktadır. 

☐ 

Açıklama: 

  

3.5. Çıkış kayıtları 
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a) Taşıt sahadan çıkış yapmak için yanaştığında, çıkış kapısındaki görevli kendisine verilen 

transit refakat belgesinde yer alan çekici plakası, dorse plakası, mühür numarası ile çıkışını 

yapacağı aracın çekici plakası, dorse plakası, mühür numarası uygunluğunu kontrol ettikten 

sonra programa transit beyannamesi numara/numaraları, çekici plakası, dorse plakası ve 

mühür numarası verilerini girerek onay işlemini yapmaktadır. 

☐ 

Açıklama: 

  

b) Transit beyannamesinin statü uygun girişi yapılmamışsa program kapı çıkışına izin 

vermemektedir. 
☐ 

Açıklama: 

  
c) Çıkış kaydının görevli tarafından onaylanması ile birlikte çıkış kaydı programda 

yıl/ay/gün/saat/dakika olarak otomatik olarak oluşmaktadır ve taşıma aracının sahadan çıkışı 

yapılmaktadır. 
☐ 

Açıklama: 

  
ç)  Personel veya ziyaretçilere ait araçların aynı kapıyı kullanarak çıkış yapıyor olmaları 

halinde programda ziyaretçi veya personel seçeneği işaretlenmekte ve taşıt plakası girişi 

yapılarak çıkış onaylandıktan sonra saha çıkışına izin verilmektedir. 
☐ 

Açıklama: 

  

3.6. Raporlama 

a) Program girişi tarih aralığı girilmek suretiyle, giriş kayıtları, hazır bildirim kayıtları, transit 

beyannamesi kayıtları ve çıkış kayıtlarını topluca gösterebilmektedir. 
☐ 

Açıklama: 

  
b) İhracat beyannamesi numarası girildiğinde başvuru formunda belirtilen rapor 

alınabilmektedir. 
☐ 

Açıklama: 

  
 

 

4. Genel Değerlendirmeler ve Sonuç 

Yukarıda adı ve açık adresi yer alan firma tesisinin yerinde incelemesi tamamlanmış olup söz konusu 

tesis uygun bulunmuştur/ bulunmamıştır. 

 

Başvurana…………tarih…………..sayılı yazı ile………….ek süre verilmiştir. 

 

 

 

Açıklama ve değerlendirmeler; 

 

 

 

                                                                                                                           İmza 

  
 


