
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun 

başlattığı yerinde gümrük incelemeleri 

 
 

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinin  27.10.2008 tarihli ,27037 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte daha önceleri Gümrük Kanununun 
73.maddesi çerçevesinde  eşyanın gümrük gözetiminden çıkmasından sonra mavi hatta 
işlem gören beyannameler üzerinde  gümrük idarelerince  yapılan sonradan kontrol 
uygulamalarına ilaveten  merkez denetim elemanlarınca da firmaların yapmış olduğu 
işlemler beyannamelerin hangi hatta işlem gördüğüne bakılmaksızın  belirli risk 
alanlarında uygunluk denetimine tabi tutulmaya başlanılmış, bu kapsamda denetim 
elemanlarınca firmaların gümrük işlemleri  ve bu işlemlere bağlantılı diğer hesap kayıt ve 
belgeler belirli  takvimlerde denetlenmeye başlanılmıştır. 
  
Gümrüklerde işlem tesis eden kişilerin işyerlerinde muhasebe kayıtlarını da içine alan 
kapsamlı bir vergi incelemesi olan sonradan kontrolde amaç  gümrüğe yapılan 
beyanların doğruluğunu kontrol etmektir. Risk analizi kriterlerine dayanarak sonradan 
kontrole tabi tutulacak riskli kişi ve işlemler tespit edilerek sonradan kontrole tabi tutulacak 
kişiler bir plan çerçevesinde belirlenir. Risk analizi kriterleri ithalat ve ihracat yapılan ülke 
,eşya, firma , sektör, vergi oranı gibi çok sayıda unsur dikkate alınarak belirlenir. 
Sonradan kontrol kapsamında yapılacak firma denetimlerinde gümrük işlemlerinin ve bu 
işlemlerle bağlantılı diğer hesap , kayıt ve belgelerin kontrolü yapılmaktadır. Genel 
uygulama yıllık programlar şeklinde olmakla beraber gerekli görülmesi halinde yıllık plan 
dışında da sonradan kontrol yapılabilir. 
  
Anılan Yönetmelik kapsamında Merkezi Denetim Elemanlarınca işyerlerinde yapılan 
denetlemeler sonucu varsa vergilendirme için önemli tespitler ,muhtemel vergi tutarı 
değişiklikleri ve yol gösterici nitelikteki (bu denetimler aynı zamanda rehberlik etme amacı 
da güder) tespitlerin yer aldığı değerlendirme raporu düzenlenir. Ancak bu konularda 
önemli bir tespit söz konusu olmazsa rapor düzenlenmeden bu hususun yazılı olarak 
kişiye bildirilmesi yeterli olur.  Eğer Rapor düzenlenmişse düzenlenen idari raporlar ve 
değerlendirmeler Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulunun sekretaryası 
olarak belirlenecek ilgili birim tarafından  değerlendirilerek sonradan kontrole tabi tutulan 
her kişiye (işletmeye) bir risk puanı verilir. Bu puanlar bu Birim tarafından risk 
değerlendirmelerinde kullanılır. Risk puanlamasında  (1) düşük riskli, (2) orta riskli 
ve  (3) yüksek riskli durumu ifade eder. Risk puanları verilirken riskin hangi alanlara 
(menşe , kıymet, tarife veya 4458 , 5607 veya 5237 sayılı Kanunlar vb.) ilişkin olduğu da 
belirtilir.  
  
Sonradan kontrol yapan merkez denetim elemanları gümrük vergileri ile gümrük mevzuatı 
ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülüklere ilişkin kişinin lehine ve aleyhine olan 
tüm hususları inceler.Sonradan kontrolün temelinde yalnızca firma tarafından yapılan hata 
,usulsüzlük ve eksikliklerin tespit edilmesi olmayıp aynı zamanda firmalara yol 
gösterme  ve rehberlik yapma anlayışı da vardır. Amaç sadece kontrol değildir. Bu 
kontroller yapılırken bilgi alışverişinde de  bulunulur. Beyanların bundan sonra hatasız 
yapılması konusunda tavsiyelerde bulunulur. 
  
  
Yapılan kontrol sonucunda firmalar  sehven (yanlışlıkla)  olsa dahi gümrük beyanının ve 
işlemlerinin  mevzuata uygun gerçekleşmemiş olduğunun tespiti halinde cezai yaptırımlara 
muhatap olabilir ,  yüksek risk puanı alarak ''riskli kişi'' kategorisinde yer alabilir  ve bunu 
sonucunda da daha fazla kontrol işlemine tabi tutulup ve /veya gümrük işlemlerinin daha 



hızlı  ve etkin yapılmasını sağlayan kolaylıklardan yararlandırılmaması gibi 
yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. 
  
 

Genellikle  geriye doğru üç yıllık süreyi kapsayan incelemelerde; 

Firmanın kuruluş ve değişikliklerine ilişkin ticaret sicil gazeteleri ile firmayı temsil ve imzaya 
yetkili kişilere ilişkin imza sirkülerinin onaylı birer örneği , 

Son üç yıla ait alt hesaplar bazında ayrıntılı mizan ve muavin defter kayıtları (Excel 
ortamında) 

İstenilmekte ve aşağıda yer alan Bilgi ve Tanıtma Formunda yer alan soruların eksiksiz 
cevaplanması istenilmektedir. 
 
 
Bunun yanında işletmelere "Firma Bilgi Formu" adı altında aşağıda bölümler halinde 
yer alan sorular yöneltilmektedir. 
 
FİRMA BİLGİ VE TANITIM FORMU 
 
Aşağıda yer alan bilgi taleplerini geriye doğru 3 yıllık zaman dilimi  dikkate 
alarak  cevaplayınız. 
 
A.  Genel İdari bilgiler: 
 
1. Firma unvanı ve vergi numarası nedir? 
 
2. Genel olarak idari yapı, yönetim şeması ve benzeri bilgiler nelerdir? 

3-Muhasebe görevlilerinin adı-soyadı ünvanları nelerdir? 
 
4. Firmanın varsa yan kuruluşları, iştirakleri, bağlı ortaklıklarına ait bilgiler nelerdir? 
 
5- Ticari faaliyette bulunduğu yabancı firmaların unvan ve adresleri nelerdir? 
 
6- Firmanın faaliyetine, ürünlere, bölümlere, müşterilere, çalışan sayısına, üretim yerine ait 
genel bilgiler nelerdir? 
 
7-Bu bilgi ve tanıtım dosyasını hazırlayan personelin adı-soyadı ve ünvanı? 
 
B. Gümrükle ilgili faaliyetler: 

1-Gümrük işlemlerinin yürütüldüğü birim, şube ve bölüme ait idari yapılanma  

2. Firmanın işlemlerini takip eden gümrük müşavirlerinin ad-soyad ve iletişim bilgileri 
nelerdir? 

3-İşleticisi olduğunuz varsa antrepo bilgileri (antrepo kodu,bağlı olduğu gümrük idaresi vs.) 
ile YGM nin adı , soyadı , iletişim bilgileri) 

4- İthal edilen malın kullanım çeşitliliği (üretime sunulması, doğrudan satışa çıkarılması 
gibi), 
 



5. Kullandığınız gümrük rejimleri (Serbest Dolaşıma Giriş, İhracat, Dahilde işleme vs.) 
nelerdir? 

6.-Ana yabancı tedarikçilerin unvan ve adresleri nelerdir? 
 
7. İhracat varsa buna ilişkin bilgiler (ürün ve ülke kriterleri kapsamında) nelerdir? 
 
C. Muhasebe ve kayıt sistemi: 
 
1-Gümrük bilgilerinin muhasebe sistemine geçirilmesinde hangi belgeler esas 
alınmaktadır? 
 
Kullanma ve arşivlemesinin nasıl yapıldığını belirtiniz. 
 
2- Muhasebe kayıtların tutulduğu ve saklandığı yerler neresidir? 
 
3- Aşağıda yer alan konularda belge ve hesap işleyişinin akım şeması ve/veya 
tanımlanmasını yapınız. 
 
i. İthal malların tedarik süreci ile ilgili olarak ; gümrük beyannameleri ve tüm eklerinin 
(kıymet bildirim formu,navlun faturası ve sigorta poliçesi ,CMR, konişmento gibi); bu 
beyannameler kapsamı eşyanın siparişi aşamasından stoklara giriş ve stoklardan çıkış 
aşamasına kadar tüm hareketlerin izlendiği muhasebe kayıtları 
 
ii. Yabancı satıcılara yapılan ödemeler, 
 
iii. İthalat sırasında yerli kişi ve kuruluşlara yapılan ödemeler, 
 
iv. İthal mallara ait belge, makbuz/alındılar, 
 
v. Defter kayıtları ve kullanılan hesaplar, 
 
4. Yukarıda belirtilen işlemlerden sorumlu olan personeli belirtiniz. 
 
 
Ç. İçsel kontrol: 
 
1. Gümrük işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili firmanın resmi politikasına ilişkin özet bilgi 
veriniz. 
 
2. Yardım, komisyon, telif hakkı, patent ücreti, taşıma ve diğer benzeri giderlerin gümrüğe 
doğru bildirilmesini sağlamak için hangi yöntem uygulanmaktadır. 
 
3. Malın kıymeti dışında diğer giderlerin doğru ve tam olarak belgelenmesini sağlamak için 
ne tür yöntemler kullanılmaktadır. 
 
4. Gümrük idarelerinde işlemlerinizi takip eden kişilerle bilgi belge ve nakit akışı nasıl ve 
hangi biriminizce sağlanmaktadır. 
 
 
D. Gümrük işlemleri: 
 
1. Firmanın ithal edilen malların satıcılarıyla ilişkisi  var mı? Var ise nasıl bir ilişki 
mevcuttur, firma bu ilişkiden dolayı herhangi bir mali veya ticari menfaat sağlamakta 



mıdır? 
 
2. Firma yurtdışındaki herhangi bir satıcıya mali veya maddi yardım sağlıyor mu: 
 
i. Üretilen ürünlerden veriliyor mu? 
 
ii. Kullanılmak üzere makine tahsis edildi mi? 
 
iii. Plan veya proje sunuldu mu? 
 
iv. Malın üretilmesi için araştırma ve geliştirme desteği veriliyor mu? 
 
v. Fabrika giderleri için ödeme yapılıyor mu? 
 
3. Firmanın yurtdışındaki satıcı firmalar ile yazılı yapılan antlaşma veya sözleşmesi mevcut 
mu? Mevcut ise kısaca içeriğinden bahsediniz. 
 
4. İthal malla ilgili olarak herhangi bir komisyon ödemesi yapılmakta mıdır? 
 
5. İthalat konusu mallar genel olarak hangi teslim şekli ile taşınmaktadır? Teslim 
şekillerinin sonradan değişime uğradığı olmakta mıdır? Taşımaya ilişkin ödemelerin 
kaydedildiği ana hesapları belirtiniz. 
 
6. İthal mallarının taşınmasına ilişkin, herhangi bir taşıma firması ile sürekli taşımaya 
yönelik bir antlaşma var mı? Var ise anlaşmadaki yükleme, taşıma, boşaltma, sigorta ve 
ücret koşullarından kısaca bahsediniz.  
 
7. İthal malların kap ve ambalajları için malın bedelinin dışında ayrıca bir ödeme 
yapılmakta mıdır? 
 
8. Hesap dönemi içerisinde veya diğer zamanda, ithal edilen ürünlerin satıcısına intikal 
eden ve ithal edilen malla ilgili olarak fiyat artışı, avans, gider, iade veya fiyat 
düzenlenmesi (doğrudan veya dolaylı olarak) varsa lütfen açıklayınız ve bu işlemlerin 
kaydedildiği ana hesapları belirtiniz. 
 
9. İthal mal için yapılan ödeme dışında yapılan araştırma ve geliştirme, organizasyon 
giderleri gibi yapılan diğer ödemeleri ve bunların kaydedildiği ana hesapları belirtiniz. 
 
10. İthal malların temini sırasında antrepolar kullanılmakta mıdır? Kullandığınız antrepolar 
başkasına ait ise depolama bedelleri hangi esaslara göre ve nasıl ödenmektedir? 
 
11. Eğer varsa, firmanızın almış olduğu kota, tarife kontenjanı, ithal lisansı belgeleri 
hakkında bilgi veriniz. 
 
12. Eğer varsa, firmanızın tanzim etmiş olduğu A.TR dolaşım ve EUR.1 menşe belgeleri 
hakkında bilgi veriniz. 
 
13. İthalatlarınızda istisnai kıymetle beyan (Gümrük Yönetmeliği madde 53 ) uygulaması 
var mıdır? 
 
14. Transfer fiyatlaması varsa buna ilişkin anlaşma içeriğinden kısaca bahsediniz. 
 
15. İthal edilen malın yurtiçindeki satış fiyatı nasıl belirleniyor, bu fiyatın belirlenmesinde 
satıcıya ilişkin herhangi bir koşul mevcut mu, varsa bunları açıklayınız. 



 
16. İthal malların bedelleri nasıl ödenmektedir? Hangi ödeme şekillerini kullanmaktasınız? 
 
17. İthal malla ilgili olarak yurtdışına royalti veya lisans ücreti ödenmekte midir? 
 
18. İthal malın bedelinin ödenmesiyle ilgili komisyon ve faiz ödemesi mevcut mudur? 
 
19. İthal malla ilgili olarak satıcı tarafından  iskontolar yapılmakta mıdır? 
 
20. İthal edilen mallara ilişkin ödemelerde uluslar arası finans kuruluşlarından elde edilen 
kaynaklar kullanılmakta mıdır? Kullanılıyor ise bu kaynaklara ilişkin faiz ödemeleri nasıl 
yapılmaktadır? Bu kaynak ve faiz ödemelerinin kaydedildiği ana hesapları belirtiniz. 
 
21. Gümrük idareleri ile herhangi bir tarife uyuşmazlığı yaşadınız mı? Yaşamış iseniz 
kısaca belirtiniz. Herhangi bir Bağlayıcı Tarife Bilgisine (BTB) sahip misiniz? 
 
22. Yurtdışından sipariş edilen eşya ile teslim edilen eşya arasında yanlışlıklada olsa 
miktar, cins, nev'i ve nitelik bakımından herhangi bir farklılık ortaya çıkmış mıdır/çıkmakta 
mıdır? 
 
23. Gümrük idareleri ile herhangi bir menşe uyuşmazlığı yaşadınız mı? Yaşamış iseniz 
kısaca belirtiniz. Herhangi bir Bağlayıcı Menşe Bilgisine (BMB) sahip misiniz? 
 
24. Belirli amaç ya da nihai bir kullanım için ithal etmiş olduğunuz herhangi bir eşya var 
mıdır? 
 
25. Firmanız hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve/veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunu kapsamında herhangi bir soruşturma yapıldı mı? Firmanıza 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu kapsamında vergi kaybı nedeniyle herhangi idari para cezası uygulandı 
mı? 

26-Firmanız 4458 sayılı Gümrük Kanununun 244 ‘ncü maddesi kapsamında herhangi bir 
uzlaşma talebinde bulundu mu?  

Görüleceği üzere    Merkezi  Denetim Elemanlarınca yapılan bu denetimler  ithalat , 
ihracat , antrepo, menşe, kıymet, onaylanmış kişi, ihracat eşyasına menşe statüsü 
kazandırma , gümrük işlemleri ile bağlantılı muhasebe kayıtları, kambiyo 
hareketleri gibi işlemlerin kontrolünü ve muhasebe kayıtlarını  kapsamaktadır. Bu 
nedenle  denetim elemanlarıyla muhatap olacak kişilerin gümrük ve 
muhasebe        konularında   yeterli bilgi ve tecrübe sahibi olmaları gerekir.   

 

 


