EK-1
ÖN BAŞVURU FORMU

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:2) kapsamında aşağıda verdiğim bilgiler esas
alınarak firmamızın yapacağı ticarete konu eşyanın transitine izin verilmesini arz ederim.
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Ön başvuru sahibi firma
Adres
Telefon/Faks
Vergi No, Vergi Dairesi
Sözleşme yapılan yurtdışında
yerleşik kurum, kuruluş veya kişi
Eşyanın ticari adı
Eşyanın GTİP1 numarası
Eşya miktarı
Talep edilen izin süresi
Taşımanın başvuru sahibi firma
tarafından yapılıp yapılmayacağı
Taşımanın başka firma tarafından
yapılacak olması halinde taşıyıcı
firma bilgileri

□ Hayır
Taşıyıcı firma

□ Evet

Vergi No

Başvuru tarihi

Firma yetkililerinin isimleri, unvanları ve imzaları
Şirket kaşesi

1

GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

Türü:
Yetki
Belgesi
türü

EK-2
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1) Firma antetli kâğıda yazılmış, firma yetkilisi veya yetkililerince imzalanmış,
firmanın ticari unvanı ile merkez ve şube adresleri ile iletişim bilgilerini içeren
dilekçe,
2) Ticaret Sicil Gazetesi (tasdikli sureti),
3) İlgili Ticaret ve Sanayi Odasından şirketin üyeliğinin devam ettiğine ve
sektöründe en az bir yıl faaliyette bulunduğuna dair alınacak yazı,
4) Sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına dair ilgili kurumdan alınacak yazı,
5) Şirketlerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların; adı, soyadı, T.C. Kimlik
Numaraları ve unvanının, tatbik imzasının, yetki sınırlarının yer aldığı imza
sirküleri,
6) Firmanın sahibi, kurucu ortağı, yönetim kurulu üyeleri ve temsil ve ilzama yetkili
yöneticileri hakkında şirket merkezinin bulunduğu yerin Cumhuriyet
Başsavcılığından başvurudan önceki son onbeş gün içinde alınmış arşiv bilgilerini
içerir Adli Sicil Kaydı,
7) Vergi borcu bulunmadığına ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen vergi
kaçakçılığına ilişkin fiillerden mahkûm olmadığına dair bağlı bulunulan vergi
dairesinden alınacak yazı,
8) Taşımanın sözleşme sahibi firma tarafından yapılması durumunda, firmaya ait R2
ve/veya C2 ya da L2 Yetki Belgelerinin birer örneği ve geçerliliklerinin devam
ettiğine dair Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınacak yazı,
9) Taşımanın sözleşme sahibi firma tarafından yapılmaması durumunda, taşıma için
öngörülen nakliye firmasına ait R2 ve/veya C2 ya da L2 Yetki Belgelerinin birer
örneği ve geçerliliklerinin devam ettiğine dair Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığından alınacak yazı,
10) Taşımayı gerçekleştirecek sürücülerin adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numaralarının
kayıtlı olduğu liste ile listede kayıtlı her bir sürücü için başvuru tarihinden önceki
son onbeş gün içerisinde alınmış arşiv bilgilerini içerir Adli Sicil Kaydı;
11) Ek-3’de yer alan Taahhütname,

EK-3
TAAHHÜTNAME
GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞINA
Firmamız ile ………………………………………………. arasında imzalanan sözleşmeye
istinaden Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:2) kapsamında, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığının firmamıza vermiş olduğu izin çerçevesinde yapacağımız taşıma işlemlerine ilişkin
olarak;
1. İzin koşullarına ve izne ilişkin mevzuat düzenlemelerine eksiksiz olarak uyacağımızı,
firmamızın veya taşımacı (organizatör veya taşeron) firmanın izin koşullarına veya izne
ilişkin mevzuat düzenlemelerinden herhangi birisine uymadığının tespiti halinde izin
talebinin askıya alınması, izne ilişkin işlemlerin durdurulması ve iznin iptali dahil
alınabilecek her türlü önleme uyacağımızı,
2. İzin başvurusu sırasında verdiğimiz bilgilerin doğruluğunu ve sunduğumuz belgelerin
gerçekliğini, söz konusu bilgi ve belgelerde ibraz tarihinden sonra bir değişiklik olması
halinde anılan değişikliği derhal Bakanlığa bildireceğimizi,
Firmamız nam ve hesabına kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt ederiz.
Firma Unvanı
Adres
Telefon
Fax

:
:
:
:

Firma yetkililerinin isimleri, unvanları ve imzaları
Şirket kaşesi

1. Bu taahhütname, şirketlerde temsil ve ilzama yetkili kılınanlar tarafından imzalanacaktır.
2. Bu taahhütnamenin müştereken verilen yetki kapsamında imzalanması durumunda, müştereken yetki veren
şahısların her biri tarafından imzalanacaktır.

