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ELEKTRONİK TEMİNAT MEKTUBU UYGULAMA KILAVUZU 

(E-TEMİNAT KILAVUZU) 

 

"Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı" 

kapsamında Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) nezdinde 

yürütülen çalışmalar neticesinde kağıt ortamında düzenlenen teminat mektupları bankalar 

tarafından elektronik olarak düzenlenecektir. Teminat mektuplarının yaşam döngüsünün 

elektronik ortamda sürdürülebilmesini teminen BİLGE sisteminde gerekli entegrasyon 

sağlanarak “Elektronik Teminat” modülü oluşturulmuştur. 

Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektuplarının 

elektronik ortamda Bakanlık sistemine aktarımı ve kullanımına ilişkin bankalar, yükümlüler ve 

gümrük idarelerinin takip etmesi gereken işlemlere ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır. 

A) Teminat Mektuplarının Elektronik Ortamda Düzenlenmesi 

Yükümlünün/Lehtarın talebi üzerine ilgili bankasınca elektronik ortamda düzenlenen 

teminat mektupları Kredi Kayıt Bürosu aracılığıyla standart belge ve raporlama yöntemine 

uygun bir şekilde Elektronik Teminat Mektubu Platformuna iletilmektedir.  

Her E-Teminat mektubu için kendine has tekil bir Evrensel Tekil Tanımlama Numarası 

(ETTN) oluşturulmaktadır. Gümrük idarelerine verilecek teminat mektupları belirlenen ve 

gümrük idaresince gerekli bilgileri içeren teminat mektubu şablonlarına göre düzenlenmelidir.  

E-Teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin yanı sıra teminat mektuplarının işlemlerine 

ilişkin bilgiler de (kabul edildi, iade edilebilir, iade edildi, reddedildi, tazmin edildi statüleri) 

sistemde yer almaktadır. 

 

ETTN, E-teminat mektubunun numarasını oluşturmakta olup aşağıdaki formattadır: 

 

Örn:  

- 8be8c024-3963-4164-a62a-e5ef97db347b  

- DD1E6C25-117B-4637-AAEB-DAD8EADFBD56 

- F47AC10B-58CC-4395-A567-0E02B2C3D480 

- 02abb222-c40e-4071-9148-0a74c83199c8 

 

B) Teminat Mektuplarının Elektronik Ortamda Görüntülenmesi ve Teminat 

Mektubuna İlişkin İşlemler 

Yükümlüsünün/Lehtarın talebi üzerine gümrük idaresine sunulmak üzere düzenlenen 

teminat mektubuna/mektuplarına ilişkin ETTN numarası, ilgili bankası tarafından ilgilisine 

bildirilir. 

E-teminat mektubuna ilişkin işlemlerin gümrük idaresince yapılabilmesini teminen 

yükümlüsünce ilgili idareye başvuruda bulunulması, e-teminat mektup numarasının (ETTN) 

bildirilmesi gerekmektedir.  
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BİLGE Sistemi ve Elektronik Teminat Mektubu Platformunun entegrasyonu 

neticesinde, BİLGE sisteminde ‘Elektronik Teminat’ profilinde teminat mektubu bilgilerine 

erişim sağlanabilmektedir. 

Mh-Gümrük Muhasebe Memurları profili -‘Elektronik Teminat’ modülünün ekran 

görüntüsü aşağıda yer almaktadır.  

 

 

 BİLGE Sistemi Elektronik Teminat Modülü 
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Elektronik Teminat Modül Ekranı 
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Gümrük idaresine bildirilen ETTN numarasının ETTN kutucuğuna yazılması ve ‘Sorgula’ 

seçeneğine tıklanması ile teminat mektubuna ilişkin bilgiler ekrana yansıtılmaktadır.  

‘Görüntüle’ seçeneğinin tıklanması ile birlikte E-Teminat Mektubu PDF formatında 

görüntülenmektedir. Söz konusu mektup görüntüsü aşağıdaki şekilde ekrana yansıyacaktır. 

 

 

 
 

 

Söz konusu ekranda Teminat Bilgileri, Teminat Metni, Gümrük İşlemleri bölümleri yer 

almaktadır. Söz konusu bölümlerde yer alan alanlar: 

 

1- Teminat Bilgileri: 

a) Teminat Durumu: E-Teminat Mektubunun statüsünü ifade etmektedir. E-teminat 

mektubu ilk sorgulandığında Teminat Mektubu Oluşturuldu statüsü ile ekrana 

yansıyacaktır. Yapılan işlemlere göre teminat mektubunun statüleri Teminat 

Mektubu Kabul Edildi, İade Edildi, Reddedildi, Kısmi İade Edildi, Tazmin Edildi 

şeklinde bu alanda görüntülenmektedir. 

b) Mektup Türü: gümrük idarelerince kabul edilen tüm teminat mektuplarında bu  alan 

otomatik olarak ‘Kesin Teminat Mektubu’ ifadesi ile ekrana gelecektir. 

c) Senaryo Kodu: Bu alanda teminat mektubunun türü yer almaktadır.  
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d) Yasal Dayanak: Gümrük idarelerinde kullanılan teminat mektupları türleri E-

Teminat mektubunun ‘Mevzuat Dayanağı’ kısmında yer alacaktır. Bakanlığımız 

tarafından Kredi Kayıt Bürosu aracılığıyla tüm bankalara iletilen mektup türlerine 

ilişkin ifadeler aşağıdadır:  

 

Mevzuat Dayanağı:  

- Gumruk_Mevzuatı_Bıreysel, 

- Gumruk_Mevzuatı_Bıreysel_Ulusal_Transıt, 

- Gumruk_Mevzuatı_Bıreysel_Ortak_Transıt, 

- Gumruk_Mevzuatı_Bıreysel_Otv, 

- Gumruk_Mevzuatı_Toplu, 

- Gumruk_Mevzuatı_Goturu, 

- Gumruk_Mevzuatı_Goturu_Gumruksuz_Satıs_Magazası, 

- Gumruk_Mevzuatı_Sabıt, 

- Gumruk_Mevzuatı_Kapsamlı_Ortak_Transıt, 

- Gumruk_Mevzuatı_Kapsamlı_Ulusual_Transıt 

 

e) Teminat Konusu: ETTN sorgusu sonucunda gümrük idarelerine verilen bütün 

teminat mektuplarının konusunda otomatik olarak ‘Gümrük İşlemleri’ ifadesi 

önceden tanımlanmış bilgi olarak bu alanda ekrana gelecektir.  

f) Teminat Yükümlüsü: Bu alan teminat mektubunun lehtarına ait alandır. Söz konusu 

alanda ‘Lehtar / İstekli / Yüklenici / İade Sahibi’ bilgileri yer almaktadır.  

Teminat mektubunun lehtar bilgisi, yükümlünün ticari unvanı bu alanda yer alır.  

Yükümlünün vergi kimlik numarası veya kimlik numarası ise hemen yan tarafındaki 

kutucukta yazmaktadır. 

g) Teminat Muhattabı: E-teminat mektubunun muhatap bilgisine bu kutucukta yer 

verilmektedir. İlgili gümrük idaresi bilgisi bu alanda bulunur. 

h) Teminat Tutarı: Teminat mektubunun miktarı söz konusu alanda görüntülenecektir.  

i) Beyanname Numarası/ Antrepo Kodu/G.T.İ.P Numarası: Teminat mektubunun 

türüne ve niteliğine göre teminat mektubunda beyanname numarası, antrepo kodu 

veya GTİP numarasının yer alması halinde söz konusu alanda görüntülenecektir. 

Örnek olarak bireysel (münferit) teminat mektuplarında söz konusu alanda 

yükümlüsünce ilgili bankasına bildirilen beyanname numarası yer almaktadır.  

ı) Hareket ve Varış Gümrük İdareleri: E-Teminat mektuplarının mevzuat dayanaklarının 

Gumruk_Mevzuatı_Bıreysel_Ulusal_Transıt/Ortak_Transıt şeklinde yer alması halinde 

hareket ve varış idareleri alanlarında ilgili gümrük idarelerinin bilgilerine yer 

verilecektir. 

j) Düzenleme Tarihi: E-Teminat mektubunun düzenleme tarihi ‘Yıl-Ay-Gün ve Saat’ 

olacak şekilde bu alanda yer alacaktır.  

k) Geçerlilik Tarihi: Gümrük idarelerine verilen teminat mektupları için bu alan 

‘Süresizdir’ ifadesi ile ekrana yansımaktadır. 

l) Banka: E-Teminat mektubunu düzenleyen banka bilgilerine yer verilmektedir. 

m) Teminat metni: İlgili mevzuat düzenlemesi uyarınca e-teminat mektubunun metnine 

bu alanda yer verilmekte olup ilgili lehtarın unvan bilgileri, teminat mektubunun tutar 

bilgileri de yine bu alanda görüntülenmektedir. 
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2- Gümrük İşlem Bilgileri: 

 

Bu kısımda teminat mektubuna ilişkin ilgili gümrük idaresince yapılan işlemlere ait 

bilgiler kutucuklarda yer almaktadır. Teminat mektubunun durumuna ilişkin (kabul 

edildi, iade edildi, kısmi iade edildi, tazmin edildi, reddedildi) bilgilere ve yapılan 

işleme ilişkin açıklama alanı ile işlemi yapan yetkili kişiye ilişkin bilgilere yer 

verilmektedir. 

Bu alanda yer alan ‘Açıklama’ kutucuğu serbest metin alanı olup bu kutucukta teminat 

mektubunun durumuna ilişkin yetkili personel tarafından ilave açıklama yapılması 

mümkün bulunmaktadır.  

 

B.1. E-Teminat Mektubunun Kabul ve Red İşlemleri 

Gümrük idaresine sunulan E-teminat mektuplarının, usulüne uygun olarak düzenlenip 

düzenlenmediği yetkili personelce kontrol edilerek e-teminat mektubunun “kabul” veya “red” 

işlemi gerçekleştirilir. 

 

İlgili alana e-teminat mektup numarasının (ETTN) yazılması ve sorgulanması ile 

Elektronik Teminat ekranında teminat mektubuna ilişkin bilgiler gelmektedir. Yetkili personel 

tarafından ekrana yansıyan veri alanlarının kontrolleri yapılır ve “Görüntüle” ekranında 

görüntülenen e-teminat mektubunun usulüne uygun olarak düzenlendiğinin tespit edilmesi 

halinde ekranın alt kısmında yer alan Gümrük İşlemleri alanında ‘İşlem Yap’ kutucuğunun 

şeçilmesi ile birlikte hemen sağ tarafında yapılabilecek işlemlerin listesi ‘Teminat Mektubu 

Kabul Edildi’ veya ‘Teminat Mektubu Reddedildi’ şeklinde yer almaktadır.   

Uygun seçeneğin seçilmesi ve  butonuna basılması ile birlikte ‘Bu e-Teminat 

Mektubu Kabul Edilecektir./Reddedilecektir. İşleme Devam Etmek İstiyor Musunuz?’  

uyarısı/sorusu yansıyacaktır. Evet butonuna basılması halinde teminat mektubunun statüsü 

kabul edildi veya Reddedildi olarak güncellenmektedir.  
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E-Teminat Mektubunun Kabulü 
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E-Teminat Mektubunun Reddi 

 

 E-teminat mektubu platformu aracılığıyla sistem üzerinden teminat mektubunun kabul 

edildiği bilgisi ilgili saymanlık müdürlüğünün sisteminde görüntülenecek ve muhasebeleşme 

işlemi tamamlanmış olacaktır.  

Usulüne uygun düzenlenmeyen (yetki kapsamında bir teminatın söz konusu olması 

durumunda; yetkisiz bir yükümlü lehine teminat mektubunun düzenlenmesi, teminat miktarının 

yetersizliği, ilgili mevzuat uyarınca yanlış içerikte düzenlenmesi vs.) teminat mektupları yine 

sistem üzerinden reddedilmektedir. Reddedilen teminat mektupları için ‘Açıklama’ alanına 

reddedilme nedeni yazılır. Reddedilmiş olan e-teminat mektuplarının üzerinde düzeltme 

yapılarak tekrar Kabul işlemine sunulması mümkün bulunmamaktadır. 

Söz konusu Elektronik Teminat modülüne aynı zamanda Bilge Programı-Detaylı 

Beyan- Muhasebe modülünden de ‘Elektronik Teminat’ butonuna basılarak hızlı bir şekilde 

erişim sağlanabilmektedir.  

 

B.2. E-Teminat Mektubunun İade ve Tazmin İşlemleri 

E-teminat mektubunun iadesinin talep edilmesi halinde iadesi talep edilen teminat 

mektubuna ilişkin ETTN’nin yükümlüsünce ilgili gümrük idaresine başvuru yapılması suretiyle 

bildirilmesi gerekmektedir. Teminat mektubunun iadesini teminen öncelikle gümrük 

idarelerince teminat mektubuna bağlı gümrük yükümlülüğü devam eden herhangi bir 

beyannamenin olup olmadığı kontrol edilir. Teminat mektubunun iadesi için teminat 
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mektubuna bağlı herhangi bir gümrük yükümlülüğünün bulunmaması gerekmektedir. İadesi 

talep edilen teminat mektuplarının iadesi değerlendirilirken mevzuatta yer alan genel 

hükümlerle birlikte ilgili olduğu rejim hükümleri de iade sürecinde dikkate alınması 

gerekmektedir. 

Bununla birlikte Gümrük Yönetmeliğinin 498 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 

teminat mektubunun nakde dönüştürülmesi, tazminine ilişkin bildirim elektronik teminat 

mektubu platformuna sistem aracılığıyla iletilmektedir. Talebin iletilmesi ile birlikte teminat 

sahibine ve ilgili bankasına anılan platform tarafından gerekli bildirimler yapılmaktadır.  

 

ETTN alanında iadesi talep edilen veya tazmin edilmesi gereken teminat mektubunun 

sorgulanması (bu işlemler için E-teminat mektubunun durumunun Kabul Edildi statüde olması 

gerekmektedir.) ile iade/tazmin işleminin yapılması mümkündür. 

 

 Gümrük İşlem Bilgileri alanında ‘İşlem Yap’ seçeneğinin seçilmesi ile birlikte 

yapılacak işlemler ‘Kısmi İade Talebi, Tam iade Talebi, Kısmi Tazmin Talebi, Tam Tazmin 

Talebi’ şeklinde sıralanmaktadır. Uygun seçeneğin seçilmesi, açıklama alanının doldurulması 

ve Kısmi iade veya Kısmi Tazmin durumunda Tutar alanının doldurulması ile işlem 

tamamlanmaktadır. Yapılan işlemlere ilişkin bildirimler sistem aracılığıyla muhatap bankaya 

iletilmekte, işleme göre teminat mektubunun statüsü güncellenmektedir. 

 

 

E-Teminat Mektubunun İadesi 
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Teminat Mektubunun Tazmini 

 

C) Uyarı Mesajları  

BİLGE sisteminde E-Teminat modülünde teminat mektuplarının durum bilgilerine yer 

verilmekte, sistemde yapılan kontroller, işleme ilişkin hatalar uyarı mesajları ile ekrana 

yansımaktadır. 
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E-Teminat profili üzerinde oluşturulan uyarı mesajları 

 

D) BİLGE Sisteminde Elektronik Teminat Profili Dışında Yer Alan Kısa Yol E-Teminat 

Butonları 

Yukarıda yer verilen maddelerde Elektronik Teminat modülü üzerinden e-teminat 

mektubuna ilişkin işlemlerin ne şekilde gerçekleştirileceği açıklanmış olup BİLGE sisteminde 

bazı profillerde E-Teminat butonuna ayrıca yer verilmiştir. Bu buton aracılığıyla profil/modül 

değişikliğine gitmeden cari işlemlerle ilgili teminat mektupların işlemlerinin devam ettirilmesi 

mümkün bulunmaktadır. E-Teminat butonuna basılması halinde hızlı bir şekilde Elektronik 

Teminat ekranı gelmektedir. 

Toplu, Götürü, Gümrüksüz Satış Mağazası (GSM),  Transit Rejimi Bireysel ve 

Kapsamlı Teminat mektuplarının işlemleri Mh-Gümrük Muhasebe Memurları profili -

‘Elektronik Teminat’ modülü üzerinden yapılmaktadır.  

Bireysel(münferit) teminat mektupları için kısa yol Elektronik Teminat butonunun 

kullanılması mümkündür. 

E) Diğer Hususlar  

Daha öncesinde (evveliyatı itibarıyla) kâğıt ortamda düzenlenen teminat mektuplarına 

ilişkin işlemler yine kâğıt usulde devam edecektir. Kâğıt ortamda teminat mektubunun 

verilmesi, kabulü, beyannamede kullanımı Bakanlığımızca daha sonra bildirilecek tarihten 

itibaren mümkün bulunmayacaktır. 
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Gerek servisleri hazır olmayan Bankalarca gerekse de hazır olup da tüm şubeleriyle 

uygulamaya geçmeyen bankalarca düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin işlemler kâğıt 

usulden devam edecektir.  

Teminat mektuplarının elektronik ortama aktarılmasına ilişkin uygulamaya 

geçilmesinden sonra Bakanlığımızca belirlenecek tarihten itibaren uygulamaya geçmeyen 

Bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin teyit işlemleri 2015/19 sayılı 

Genelge hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

Bununla birlikte teknik alt yapısı elektronik teminat mektubu düzenleyemeye hazır olan 

bankalar tarafından düzenlenecek teminat mektuplarının şekil ve içerikleri Kredi Kayıt Bürosu 

aracılığıyla ilgili bankalara bildirilmiştir. Bu kapsamda gümrük idarelerince kabul edilecek 

teminat mektuplarının örneklerine iş bu kılavuzun sonunda ekler halinde yer verilmiştir.  

Diğer taraftan e-teminat mektubunun toplu teminat mektubu şeklinde düzenlenmesi 

halinde mevcut toplu teminat dosyalarına tanıtım yapılmaması gerekmektedir. 

E-teminat mektubu olarak düzenlenmiş toplu teminat mektubunun kabul işlemi ile 

birlikte firma vergi numarasına söz konusu mektup tanıtılmış olmaktadır. Toplu teminat profili 

üzerinden firma vergi numarası ile sorgu yapıldığında kabul edilen E-teminatın en son 16 haneli 

toplu teminat dosyasına eklendiği görülecektir. Söz konusu yeni toplu teminat dosyasına başka 

bir mektubun eklenmesi mümkün olmamaktadır. 

 Toplu teminat dosyasının kümülatif yapısı halihazırda mevcut teminat dosyalarında 

devam edecek olup yeni düzenlenen e-teminat mektupları kendine has ETTN’ye tanıtılacak 

teminat dosyası ile sistemde yer alacaktır.  

 

Bireysel(münferit) teminat mektubunun kabul edilmesi ve beyanname süreci bir örnekle 

aşağıda gösterilmektedir.  
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Teminatın  “BANKA” kodu seçilerek işlemlere devam edilmesi halinde ilgili 

beyanname için düzenlenen bireysel(münferit) teminat mektubunun kabulü ekranda 

görüntülenen ‘Elektronik Teminat’ butonu aracılığıyla kısa yoldan yapılabileceği gibi 

öncesinde ‘Elektronik Teminat’ modülünden de yapılabilmektedir. 

 

 

 

 

 

Yükümlüsünce teminat mektubunun numarasının (ETTN)’nin bildirilmesi ve Elektronik 

Teminat modülünde bu ETTN’nin yazılması sonrasında sorgulanması halinde teminat 

mektubuna ilişkin bilgiler ekrana yansıyacaktır. 

Teminat mektubunun gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra İşlem bölümünden kabul veya red 

işlemi yapılabilir. 
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Bilgi İçin: 

- Sevgi YETİK (S.Yetik@ticaret.gov.tr 449 31 81) 

- Gözde KURT( g.kurt3@ticaret.gov.tr 449 32 55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekler: Teminat mektup örnekleri 

mailto:S.Yetik@ticaret.gov.tr
mailto:g.kurt3@ticaret.gov.tr
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Bireysel Teminat Mektubu- (Münferit)

 

E-TEMİNAT MEKTUBU 

 

Teminat Mektup Metni 

 

Versiyon 2.1 
Senaryo TEMELTEDARIK 
Düzenleme 

Tarihi 13-08-2017 

Belge Numarası MGM1387 

ETTN F47AC10B-58CC-4372-

A567-0E02B2C3D477 
Teminat 

Mektubu Türü KESINTEMINATMEKTUBU 

Geçerlilik Tarihi 13-08-2018 / 13-08-2020 

   
                                                                                                 

 

 

 

             

Lehtar / İstekli / Yüklenici / İade Sahibi Muhatap 

Adı Soyadı / Ticaret 

Unvanı 
 Kamu İdaresi Adı  

TCKN / VKN  Birim Adı  

Adres  VKN  

 
Hareket Gümrük 

İdaresi 
 

 
Varış Gümrük 

idaresi 
 

Garantör / Muhabir / Kefil 

Banka Adı  Şube Adı   
 

Teminat Mektubu Detayı 

İşin Adı / Teminat Konusu  İade Dönemi  
İhale Kayıt Numarası  G.T.İ.P. Numarası  

Hakediş Numarası  Mevzuat Dayanağı  

Beyanname Numarası  Cezai Mevzuat Dayanağı  
Antrepo Kodu   

Ticaret Bakanlığı’nda yapılan işbu teminat mektubu konusu gümrük işlemine ilişkin olarak kısmen veya tamamen 

………………………………………………….’dan tahsili gereken tutarın % 20 fazlasıyla * ………………..……………………………………………….. 

TL’yi (yazıyla ……………………………………………….) gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir 

belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, 

istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 15 gün içinde 

ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme 

zammı oranında faiz ödeyeceğimizi teminatı veren …………………………………………..’nın kurumu temsil ve imzaya yetkili 

memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz. 

Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir. 

 

Açıklama 
 

 
Teminat 

Tutarı 
 

 

Ek Dokümanlar 

Sıra No Doküman Türü Doküman Tarihi Doküman Numarası Açıklama      
 
 Onaylayan 
  
  
  
  

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 1b93f48d-b9d8-4beb-928c-8b017f230d92 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.



 

1 
 

 

Bireysel Teminat Mektubu- ÖTV I Sayılı Listeye İlişkin Teminat Mektubu 

 

E-TEMİNAT MEKTUBU 

 

Teminat Mektup Metni 

 

Versiyon 2.1 
Senaryo TEMELTEDARIK 
Düzenleme 

Tarihi 13-08-2017 

Belge Numarası MGM1387 

ETTN F47AC10B-58CC-4372-

A567-0E02B2C3D477 
Teminat 

Mektubu Türü KESINTEMINATMEKTUBU 

Geçerlilik Tarihi 13-08-2018 / 13-08-2020 

   
                                                                                                 

 

 

 

             

Lehtar / İstekli / Yüklenici / İade Sahibi Muhatap 

Adı Soyadı / Ticaret 

Unvanı 
 Kamu İdaresi Adı  

TCKN / VKN  Birim Adı  

Adres  VKN  

 
Hareket Gümrük 

İdaresi 
 

 
Varış Gümrük 

idaresi 
 

Garantör / Muhabir / Kefil 

Banka Adı  Şube Adı   
 

Teminat Mektubu Detayı 

İşin Adı / Teminat Konusu  İade Dönemi  
İhale Kayıt Numarası  G.T.İ.P. Numarası  

Hakediş Numarası  Mevzuat Dayanağı  

Beyanname Numarası  Cezai Mevzuat Dayanağı  
Antrepo Kodu   

 

.................. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki ………. G.T.İ.P. numaralı malları ithal 

edecek olan; ............................................................. adresinde yerleşik  ...........................................  firmasının, adı geçen 

Kanunun 16 ncı maddesinin 4 numaralı fıkrası hükmü uyarınca, bu mallar için yurtiçinde ödenecek ÖTV ile 8/10/2012 tarihli 

ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesine istinaden  nakden iade talebinin söz konusu olması halinde 

talep edebileceği vergi tutarına karşılık olmak üzere teminatı oluşturan, bu teminat mektubu ile ............. TL (............. Türk 

Lirası) ödeme konusunda, Bankamız borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla kefil ve sorumlu 

olduğunu, tarafınızdan Bankamıza yazılı olarak bildirildiği takdirde, Bankamızca veya mükellefçe hiçbir yasal yola 

gidilmeksizin protesto çekilmesine, hüküm alınmasına gerek kalmaksızın, yukarıda belirtilen meblağı ilk yazılı isteminiz 

üzerine, hemen ve geciktirilmeksizin, kayıtsız ve şartsız vergi dairenize veya vergi daireniz emrine nakden ve tamamen, istem 

anından ödeme anına kadar geçecek günler için gecikme zammı ile birlikte ödeyeceğimizi ve hakkımızda 6183 sayılı Kanun 

hükümlerinin uygulanmasını Bankamızın imza yetkilisi ve sorumlusu sıfatıyla ve banka nam ve hesabına yüklendiğimizi kabul, 

beyan ve taahhüt ederiz. 

 
 

Açıklama 
 

 
Teminat 

Tutarı 
 

 

Ek Dokümanlar 

Sıra No Doküman Türü Doküman Tarihi Doküman Numarası Açıklama      
 
 Onaylayan 
  
  
  
  

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 1b93f48d-b9d8-4beb-928c-8b017f230d92 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
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GÖTÜRÜ TEMİNAT MEKTUP ÖRNEĞİ 

 

E-TEMİNAT MEKTUBU 

 

Teminat Mektup Metni 

 

Versiyon 2.1 
Senaryo TEMELTEDARIK 
Düzenleme 

Tarihi 13-08-2017 

Belge Numarası MGM1387 

ETTN F47AC10B-58CC-4372-

A567-0E02B2C3D477 
Teminat 

Mektubu Türü KESINTEMINATMEKTUBU 

Geçerlilik Tarihi 13-08-2018 / 13-08-2020 

   
                                                                                                 

 

 

 

             

Lehtar / İstekli / Yüklenici / İade Sahibi Muhatap 

Adı Soyadı / Ticaret 

Unvanı 
 Kamu İdaresi Adı  

TCKN / VKN  Birim Adı  

Adres  VKN  

 
Hareket Gümrük 

İdaresi 
 

 
Varış Gümrük 

idaresi 
 

Garantör / Muhabir / Kefil 

Banka Adı  Şube Adı   
 

Teminat Mektubu Detayı 

İşin Adı / Teminat Konusu  İade Dönemi  
İhale Kayıt Numarası  G.T.İ.P. Numarası  

Hakediş Numarası  Mevzuat Dayanağı  

Beyanname Numarası  Cezai Mevzuat Dayanağı  
Antrepo Kodu   

Ticaret Bakanlığında yapılan götürü teminat konusu her türlü gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen veya tamamen 

……………………………………………………………………….’dan tahsili gereken ………………………………………………. 

(yazıyla………………………………………………………………..) AVRO*/TL’ ni gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat 

eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince 

istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 15 gün 

içinde ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme 

zammı oranında faiz ödeyeceğimizi, teminat veren …………………………………………………..’nın kurumu temsil ve imzaya yetkili 

memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz. 

Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir. 

*Bu teminat mektubunun tazmini halinde mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli olan T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru 

üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecektir. 

 

Açıklama  Teminat 

Tutarı 
 

 

Ek Dokümanlar 

Sıra No Doküman Türü Doküman Tarihi Doküman Numarası Açıklama      
 
 Onaylayan 
  
  

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 1b93f48d-b9d8-4beb-928c-8b017f230d92 kodu ile erişebilirsiniz.
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GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZASI TEMİNAT MEKTUP ÖRNEĞİ 

 

E-TEMİNAT MEKTUBU 

 

Teminat Mektup Metni 

 

Versiyon 2.1 
Senaryo TEMELTEDARIK 
Düzenleme 

Tarihi 13-08-2017 

Belge Numarası MGM1387 

ETTN F47AC10B-58CC-4372-

A567-0E02B2C3D477 
Teminat 

Mektubu Türü KESINTEMINATMEKTUBU 

Geçerlilik Tarihi 13-08-2018 / 13-08-2020 

   
                                                                                                 

 

 

 

             

Lehtar / İstekli / Yüklenici / İade Sahibi Muhatap 

Adı Soyadı / Ticaret 
Unvanı 

 Kamu İdaresi Adı  

TCKN / VKN  Birim Adı  

Adres  VKN  

 
Hareket Gümrük 

İdaresi 
 

 
Varış Gümrük 

idaresi 
 

Garantör / Muhabir / Kefil 

Banka Adı  Şube Adı   
 

Teminat Mektubu Detayı 

İşin Adı / Teminat Konusu  İade Dönemi  
İhale Kayıt Numarası  G.T.İ.P. Numarası  

Hakediş Numarası  Mevzuat Dayanağı  

Beyanname Numarası  Cezai Mevzuat Dayanağı  
Antrepo Kodu   

 

Gümrük idarelerinde yapılan, gümrüksüz satış mağazası ve depolarına ilişkin her türlü gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen 

veya tamamen ……. ………. ……… …………. ……… …………….. …………….’dan tahsili gereken …….. …… …… ….. 

….. (yazıyla……… ……. ….. ………………. …….. ……… ………. ……. ……. …… ….. …… ….. … )TL’ yi gümrük 

idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi 

taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hâle geldiğini 

ifade edeceğinden istek tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmemesi hâlinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz ödeyeceğimizi, teminat veren…….. ……… 

……….. ……… …………’nın kurumu temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz. 

Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir. 

 

Açıklama  Teminat 
Tutarı 

 

 

Ek Dokümanlar 

Sıra No Doküman Türü Doküman Tarihi Doküman Numarası Açıklama      
 
 Onaylayan 
  
  

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 1b93f48d-b9d8-4beb-928c-8b017f230d92 kodu ile erişebilirsiniz.
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OTS-KAPSAMLI TEMİNAT MEKTUP ÖRNEĞİ 

 

E-TEMİNAT MEKTUBU 

  

Teminat Mektup Metni 

Versiyon 2.1 
Senaryo TEMELTEDARIK 
Düzenleme 

Tarihi 13-08-2017 

Belge Numarası MGM1387 

ETTN F47AC10B-58CC-4372-

A567-0E02B2C3D477 
Teminat 

Mektubu Türü KESINTEMINATMEKTUBU 

Geçerlilik Tarihi 13-08-2018 / 13-08-2020 

   
                                                                                                 

 

 

 

             

Lehtar / İstekli / Yüklenici / İade Sahibi Muhatap 

Adı Soyadı / Ticaret 

Unvanı 
 Kamu İdaresi Adı  

TCKN / VKN  Birim Adı  

Adres  VKN  

 
Hareket Gümrük 

İdaresi 
 

 
Varış Gümrük 

idaresi 
 

Garantör / Muhabir / Kefil 

Banka Adı  Şube Adı   
 

Teminat Mektubu Detayı 

İşin Adı / Teminat Konusu  İade Dönemi  
İhale Kayıt Numarası  G.T.İ.P. Numarası  

Hakediş Numarası  Mevzuat Dayanağı  

Beyanname Numarası  Cezai Mevzuat Dayanağı  
Antrepo Kodu   

I. Kefil taahhüdü 
1. ...................................................................................................... adresinde(1) yerleşik aşağıdaki imzanın sahibi(2) 

…………………………………………........................................................., Avrupa Birliği (Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, 

Bulgaristan Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Estonya 

Cumhuriyeti, Federal Almanya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda, İspanya Krallığı, 

İsveç Krallığı, İtalya Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, 

Macaristan Cumhuriyeti, Malta Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya Cumhuriyeti, Slovak 

Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti ve Yunanistan Cumhuriyeti’nden oluşan) ile İzlanda Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyeti, 

Norveç Krallığı, Sırbistan Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu ve  Türkiye Cumhuriyeti(3) lehine, bu teminatı veren(4) 

……………………………………………………………….’nin yukarıda belirtilen ülkelere karşı ortak  transit  rejimine  tabi  tutulan  

eşyaya  ilişkin  doğan  veya  doğabilecek gümrük vergileri veya diğer yükümlülükler(5) şeklindeki borçları için sorumlu olacağı veya 

olabileceği, referans tutarın %100/50/30’u(6) olan azami …………………………….. (yazıyla………………………………….…….) 

TL’ye kadar olan tutarı, ……………..……………………….………………....……………..teminat gümrük idaresinde müştereken ve 

müteselsilen garanti eder.  

2. Aşağıdaki imzanın sahibi, Paragraf 1’de belirtilen ülkelerin yetkili makamlarının ilk yazılı başvurusu üzerine ve ödemeyi başvuru 

tarihinden itibaren 30 günlük sürenin ötesine erteleyebilmeksizin, yukarıda belirtilen azami tutar çerçevesinde talep edilen toplam tutarı, 

söz konusu sürenin dolmasından önce, kendisi veya ilgili bir başka kişi transit rejiminin ibra edildiğini gümrük makamlarını ikna edecek 

şekilde kanıtlamadıkça, ödemeyi taahhüt eder. 

Yetkili makamlar, aşağıdaki imzanın sahibinin talebi üzerine ve geçerli kabul edilecek herhangi bir nedenle, ödeme başvurusu tarihinden 

itibaren verilen aşağıdaki imzanın sahibinin talep edilen tutarı ödemek zorunda olduğu 30 günlük süreyi uzatabilir. Bu ilave sürenin 

verilmesi nedeniyle ortaya çıkacak masraflar ve özellikle de faizler, ilgili ülkenin para piyasasında veya mali piyasasında benzer koşullarda 

tahakkuk edecek tutara eşit olacak şekilde hesaplanmalıdır. 

     Bu tutar, aşağıdaki imzanın sahibinden, önceki ödeme talebinin alınmasından önce veya izleyen 30 gün içinde başlatılmış bir ortak transit 

işlemi sırasında doğan bir borcun ödenmesi istenmediği takdirde, bu taahhüt kapsamında hâlihazırda ödenmiş tutarlar kadar indirilemez.   

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 1b93f48d-b9d8-4beb-928c-8b017f230d92 kodu ile erişebilirsiniz.
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3. Bu taahhüt, teminat gümrük idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhüt kapsamında olan ve 

teminatın iptal veya feshinin geçerli olduğu tarihten önce başlatılan ortak transit işleminden doğan her borcun ödenmesinden, ödeme 

talebi bu tarihten sonra yapılmış olsa dahi, yükümlü olmaya devam eder. 

4. Bu taahhüt çerçevesinde aşağıdaki imzanın sahibi Paragraf 1’de belirtilen diğer ülkelerin her birindeki tebligat  adresini: (7) 

Ülke Soyadı ve adı veya firma adı ve tam adresi 

 1- Ülke isimleri    Muadil banka adresleri  

 2-     

 3-     

olarak vermektedir. 

Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhütle ilgili olarak tebligat adreslerinden birisine gönderilen veya yazılı olarak iletilen tüm yazışma ve 

tebligatlar ile formalite veya prosedürlerin kendisine usulünce ulaştırılmış olduğunu kabul eder. 

Aşağıdaki imzanın sahibi, her bir tebligat adresinin bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisini kabul eder. 

Aşağıdaki imzanın sahibi, tebligat adreslerini değiştirmemeyi veya adreslerden birisini veya daha fazlasını değiştirmek zorunda kalırsa 

önceden teminat gümrük idaresine bildirmeyi taahhüt eder.  

İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir. 

………………………........ tarihinde ....................................’de düzenlenmiştir. 

 

(1) Açık adres. 

(2) Soyadı ve adı veya firma adı. 

(3) Teminatın kullanılmayacağı ülke/ülkelerin adı/adlarını siliniz 

(4) Soyadı ve adı veya firma adı ve bu teminatı veren kişinin açık adresi. 

(5) Eşyanın ithalatı veya ihracatı ile bağlantılı olarak ödenebilecek diğer yükümlülüklere bağlı olarak uygulanır. 

(6) Uygun olmayanı siliniz. 

(7) Ülkenin mevzuatında tebligat adresi ile ilgili bir hüküm bulunmuyorsa, kefil bu ülkede kendisine gönderilen yazışmaları alacak bir yetkili acenta tayin eder ve kefilin 4 üncü maddenin ikinci 

paragrafındaki kabulü ve dördüncü hususundaki taahhüdü bu doğrultuda olmalıdır. Kefilin tebligat adreslerinin veya yetkili acentalarının yerleşik bulunduğu yerdeki mahkemeler, bu teminatla ilgili 

anlaşmazlıklarda yetkilidir. 

(8) İmzadan önce, belgeyi imzalayan kişinin kendi el yazısı ile (tutar harflerle olmak üzere) ‘……………………… tutarında teminat’ yazılır. 

 
 

Açıklama 
 

 
Teminat 

Tutarı 
 

 

Ek Dokümanlar 

Sıra No Doküman Türü Doküman Tarihi Doküman Numarası Açıklama      
 
 Onaylayan 
  
  

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 1b93f48d-b9d8-4beb-928c-8b017f230d92 kodu ile erişebilirsiniz.
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Sabit Teminat Mektup Örneği 

 

E-TEMİNAT MEKTUBU 

 

Teminat Mektup Metni 

 

Versiyon 2.1 
Senaryo TEMELTEDARIK 
Düzenleme 

Tarihi 13-08-2017 

Belge Numarası MGM1387 

ETTN F47AC10B-58CC-4372-

A567-0E02B2C3D477 
Teminat 

Mektubu Türü KESINTEMINATMEKTUBU 

Geçerlilik Tarihi 13-08-2018 / 13-08-2020 

   
                                                                                                 

 

 

 

             

Lehtar / İstekli / Yüklenici / İade Sahibi Muhatap 

Adı Soyadı / Ticaret 
Unvanı 

 Kamu İdaresi Adı  

TCKN / VKN  Birim Adı  

Adres  VKN  

 
Hareket Gümrük 

İdaresi 
 

 
Varış Gümrük 

idaresi 
 

Garantör / Muhabir / Kefil 

Banka Adı  Şube Adı   
 

Teminat Mektubu Detayı 

İşin Adı / Teminat Konusu  İade Dönemi  
İhale Kayıt Numarası  G.T.İ.P. Numarası  

Hakediş Numarası  Mevzuat Dayanağı  

Beyanname Numarası  Cezai Mevzuat Dayanağı  
Antrepo Kodu   

Ticaret Bakanlığında yapılan, işbu teminat mektubu konusu gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen veya tamamen ……. ………. 

……… …………. ……… …………….. …………….’dan tahsili gereken …….. ……. ……… …… …… …… ….. ….. (yazıyla……… ……. ….. ………………. 

…….. ……… ………. ……. ……. …… ….. …… ….. … )AVRO*/TL’ yi gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden 

başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş 

olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hâle geldiğini ifade edeceğinden istek tarihinden itibaren 15 gün içinde 

ödenmemesi hâlinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme 

zammı oranında faiz ödeyeceğimizi, teminat veren…….. ……… ……….. ……… …………’nın kurumu temsil ve imzaya yetkili 

memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz. 

Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir. 

*Bu teminat mektubunun tazmini halinde mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli olan T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru 

üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecektir. 

 

Açıklama 
 

 
Teminat 

Tutarı 
 

 

Ek Dokümanlar 

Sıra No Doküman Türü Doküman Tarihi Doküman Numarası Açıklama      
 
 Onaylayan 
  
  

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 1b93f48d-b9d8-4beb-928c-8b017f230d92 kodu ile erişebilirsiniz.
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Toplu Teminat Mektup Örneği 

 

E-TEMİNAT MEKTUBU 

 

Teminat Mektup Metni 

 

Versiyon 2.1 
Senaryo TEMELTEDARIK 
Düzenleme 

Tarihi 13-08-2017 

Belge Numarası MGM1387 

ETTN F47AC10B-58CC-4372-

A567-0E02B2C3D477 
Teminat 

Mektubu Türü KESINTEMINATMEKTUBU 

Geçerlilik Tarihi 13-08-2018 / 13-08-2020 

   
                                                                                                 

 

 

 

             

Lehtar / İstekli / Yüklenici / İade Sahibi Muhatap 

Adı Soyadı / Ticaret 
Unvanı 

 Kamu İdaresi Adı  

TCKN / VKN  Birim Adı  

Adres  VKN  

 
Hareket Gümrük 

İdaresi 
 

 
Varış Gümrük 

idaresi 
 

Garantör / Muhabir / Kefil 

Banka Adı  Şube Adı   
 

Teminat Mektubu Detayı 

İşin Adı / Teminat Konusu  İade Dönemi  
İhale Kayıt Numarası  G.T.İ.P. Numarası  

Hakediş Numarası  Mevzuat Dayanağı  

Beyanname Numarası  Cezai Mevzuat Dayanağı  
Antrepo Kodu   

Ticaret Bakanlığı’nda yapılan her türlü gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen veya tamamen 

………………………………………………….’dan tahsili gereken tutarı ………………..……………….. TL’yi (yazıyla 

……………………………………………….) gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya 

lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın 

tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmemesi halinde, 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz 

ödeyeceğimizi teminatı veren …………………………………………..’nın kurumu temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve 

taahhüt ederiz. 

Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir. 

 

Açıklama 
 

 
Teminat 
Tutarı 

 

 

Ek Dokümanlar 

Sıra No Doküman Türü Doküman Tarihi Doküman Numarası Açıklama      
 
 Onaylayan 
  
  
  
  

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 1b93f48d-b9d8-4beb-928c-8b017f230d92 kodu ile erişebilirsiniz.
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Bireysel Teminat Mektubu- Ulusal Transit Rejimi Teminat Mektup Örneği

 

E-TEMİNAT MEKTUBU 

 

Teminat Mektup Metni 

Versiyon 2.1 
Senaryo TEMELTEDARIK 
Düzenleme 

Tarihi 13-08-2017 

Belge Numarası MGM1387 

ETTN F47AC10B-58CC-4372-

A567-0E02B2C3D477 
Teminat 

Mektubu Türü KESINTEMINATMEKTUBU 

Geçerlilik Tarihi 13-08-2018 / 13-08-2020 

   
                                                                                                 

 

 

 

             

Lehtar / İstekli / Yüklenici / İade Sahibi Muhatap 

Adı Soyadı / Ticaret 

Unvanı 
 Kamu İdaresi Adı  

TCKN / VKN  Birim Adı  

Adres  VKN  

 
Hareket Gümrük 

İdaresi 
 

 
Varış Gümrük 

idaresi 
 

Garantör / Muhabir / Kefil 

Banka Adı Garanti Veren Banka Şube Adı   
 

Teminat Mektubu Detayı 

İşin Adı / Teminat Konusu  İade Dönemi  
İhale Kayıt Numarası  G.T.İ.P. Numarası  

Hakediş Numarası  Mevzuat Dayanağı  

Beyanname Numarası  Cezai Mevzuat Dayanağı  
Antrepo Kodu   

 

I. Kefil taahhüdü 

Bu belge ile ..………..............................… Gümrük Müdürlüğünde (teminat gümrük idaresi) rejim hak 

sahibi...................................................................’nin .........……............Gümrük Müdürlüğünden (hareket gümrük idaresi) 

..............................…Gümrük Müdürlüğüne (varış gümrük idaresi) kadar transit rejimine tabi tuttuğu aşağıda tanımlanan 

eşyanın transit rejiminden usulsüz olarak çıkarılması veya eşya transit rejiminden usulsüz olarak çıkartılmamakla birlikte, 

transit rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi veya eşyanın transit rejimine 

tabi tutulmasına ilişkin herhangi bir koşula uyulmaması nedenleri ile yükümlülüğün doğması halinde, gümrük vergileri ile 

masraflar ve arızi masraflar dahil diğer yükler için tahakkuk ettirilen, .....………............……… (yazıyla 

...........................................................................) TL’yi gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden 

başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş 

olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden, istek tarihinden itibaren 7 gün içinde 

ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde teminatın kabulü 

tarihinden itibaren paranın gümrük kasasına yatırıldığı tarihe kadar geçecek günlere ait kanuni faiz ve gecikme zamları ile 

ödeyeceğimizi teminatı veren ..................................................................’nin kurumu temsil ve imzaya yetkili memurları 

sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.  

Eşyanın tanımı:…...........………………….....…..….......................................….........  

Bu taahhüt, teminat gümrük idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzaların sahibi, bu taahhütle kapsanan 

ve teminatın iptalinin yürürlüğe girmesinden önce başlamış transit işlemi sırasında ortaya çıkan gümrük vergileri ile diğer 

yüklerin ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılsa dahi, sorumlu olmaya devam eder.  

İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir. 

II. Teminat gümrük idaresi kabulü 
................. Gümrük Müdürlüğü (teminat gümrük idaresi), ……................................ tarih ve …..………........................ sayılı 

transit beyanı kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemini kapsamak üzere, .................................... tarihinde kefil taahhüdünü 

kabul etmiştir. 
 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 1b93f48d-b9d8-4beb-928c-8b017f230d92 kodu ile erişebilirsiniz.
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Açıklama 
 

 
Teminat 

Tutarı 
 

 

Ek Dokümanlar 

Sıra No Doküman Türü Doküman Tarihi Doküman Numarası Açıklama      
 
 Onaylayan 
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ULUSAL KAPSAMLI TEMİNAT MEKTUP ÖRNEĞİ 

 

E-TEMİNAT MEKTUBU 

 

Teminat Mektup Metni 

Versiyon 2.1 
Senaryo TEMELTEDARIK 
Düzenleme 

Tarihi 13-08-2017 

Belge Numarası MGM1387 

ETTN F47AC10B-58CC-4372-

A567-0E02B2C3D477 
Teminat 

Mektubu Türü KESINTEMINATMEKTUBU 

Geçerlilik Tarihi 13-08-2018 / 13-08-2020 

   
                                                                                                 

 

 

 

             

Lehtar / İstekli / Yüklenici / İade Sahibi Muhatap 

Adı Soyadı / Ticaret 

Unvanı 
 Kamu İdaresi Adı  

TCKN / VKN  Birim Adı  

Adres  VKN  

 
Hareket Gümrük 

İdaresi 
 

 
Varış Gümrük 

idaresi 
 

Garantör / Muhabir / Kefil 

Banka Adı  Şube Adı   
 

Teminat Mektubu Detayı 

İşin Adı / Teminat Konusu  İade Dönemi  
İhale Kayıt Numarası  G.T.İ.P. Numarası  

Hakediş Numarası  Mevzuat Dayanağı  

Beyanname Numarası  Cezai Mevzuat Dayanağı  
Antrepo Kodu   

Kefil taahhüdü 

Bu belge ile ………………………………………….’nde (teminat gümrük idaresi) rejim hak 

sahibi....................................................................................’nin transit rejimine tabi tuttuğu eşyanın transit rejiminden usulsüz 

olarak çıkarılması veya eşya transit rejiminden usulsüz olarak çıkartılmamakla birlikte, transit rejiminin uygulanmasından 

doğan yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi veya eşyanın  transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin herhangi 

bir koşula uyulmaması nedenleri ile yükümlülüğün doğması halinde, gümrük vergileri ile masraflar ve arızi masraflar dahil 

diğer yükler için tahakkuk ettirilen, referans tutarın %100/50/30’u olan azami ……….…............................................... 

(yazıyla ..................................................................) TL’ye kadar olan tutarı, gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu 

durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük 

idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden istek tarihinden itibaren 

15 gün içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 

teminatın kabulü tarihinden itibaren paranın gümrük kasasına yatırıldığı tarihe kadar geçecek günlere ait kanuni faiz ve 

gecikme zamları ile ödeyeceğimizi, teminatı veren ........................................................................’nin kurumu temsil ve 

imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.  

Bu taahhüt, teminat gümrük idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzaların sahibi, bu taahhütle 

kapsanan ve teminatın iptal ve feshinin yürürlüğe girmesinden önce başlamış transit işlemi sırasında ortaya çıkan gümrük 

vergileri ile diğer yüklerin ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılsa dahi, sorumlu olmaya devam eder.  

 İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir. 
 

Açıklama 
 

 
Teminat 

Tutarı 
 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 1b93f48d-b9d8-4beb-928c-8b017f230d92 kodu ile erişebilirsiniz.
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Ek Dokümanlar 

Sıra No Doküman Türü Doküman Tarihi Doküman Numarası Açıklama      
 
 Onaylayan 
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Bireysel Teminat Mektubu- Uluslararası Transit Rejimi Teminat Mektubu  

 

E-TEMİNAT MEKTUBU 

 

Teminat Mektup Metni 

Versiyon 2.1 
Senaryo TEMELTEDARIK 
Düzenleme 

Tarihi 13-08-2017 

Belge Numarası MGM1387 

ETTN F47AC10B-58CC-4372-

A567-0E02B2C3D477 
Teminat 

Mektubu Türü KESINTEMINATMEKTUBU 

Geçerlilik Tarihi 13-08-2018 / 13-08-2020 

   
                                                                                                 

 

 

 

             

Lehtar / İstekli / Yüklenici / İade Sahibi Muhatap 

Adı Soyadı / Ticaret 

Unvanı 
 Kamu İdaresi Adı  

TCKN / VKN  Birim Adı  

Adres  VKN  

 
Hareket Gümrük 

İdaresi 
 

 
Varış Gümrük 

idaresi 
 

Garantör / Muhabir / Kefil 

Banka Adı Garanti Veren Banka Şube Adı   
 

Teminat Mektubu Detayı 

İşin Adı / Teminat Konusu  İade Dönemi  
İhale Kayıt Numarası  G.T.İ.P. Numarası  

Hakediş Numarası  Mevzuat Dayanağı  

Beyanname Numarası  Cezai Mevzuat Dayanağı  
Antrepo Kodu   

 

I. Kefil taahhüdü 
1.  ............................................................................................... adresinde yerleşik aşağıdaki imzanın sahibi 

…………………...........................................................……., Avrupa Birliği  (Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, 

Bulgaristan Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, 

Estonya Cumhuriyeti, Federal Almanya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, 

İrlanda, İspanya Krallığı, İsveç Krallığı, İtalya Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya 

Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Macaristan Cumhuriyeti, Malta Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz 

Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti ve Yunanistan 

Cumhuriyeti’nden oluşan) ile İzlanda Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Sırbistan Cumhuriyeti, 

İsviçre Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti lehine, bu teminatı veren …………………………………….’nin yukarıda 

belirtilen ülkelere karşı ortak  transit  rejimine  tabi  tutulan  aşağıda  tanımlanan  eşyaya  ilişkin  vergi  borcu  veya               

diğer yükümlülükler için sorumlu olacağı veya olabileceği, azami ………………….….............. (yazıyla 

................................................) TL’ye kadar olan tutarı,.………………....……………... teminat gümrük idaresinde 

müştereken ve müteselsilen garanti eder.  

Eşyanın tanımı: ………...............…………………….....…..…..............................................…........ 

2. Aşağıdaki imzanın sahibi, Paragraf 1’de belirtilen ülkelerin yetkili makamlarının ilk yazılı başvurusu üzerine ve ödemeyi 

başvuru tarihinden itibaren 30 günlük sürenin ötesine erteleyebilmeksizin, talep edilen toplam tutarı, söz konusu sürenin 

dolmasından önce, kendisi veya ilgili bir başka kişi transit rejiminin ibra edildiğini gümrük makamlarını ikna edecek şekilde 

kanıtlamadıkça, ödemeyi taahhüt eder. 

Yetkili makamlar, aşağıdaki imzanın sahibinin talebi üzerine ve geçerli kabul edilecek herhangi bir nedenle, ödeme 

başvurusu tarihinden itibaren verilen aşağıdaki imzanın sahibinin talep edilen tutarı ödemek zorunda olduğu 30 günlük 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 1b93f48d-b9d8-4beb-928c-8b017f230d92 kodu ile erişebilirsiniz.
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süreyi uzatabilir. Bu ilave sürenin verilmesi nedeniyle ortaya çıkacak masraflar ve özellikle de faizler, ilgili ülkenin para 

piyasasında veya mali piyasasında benzer koşullarda tahakkuk edecek tutara eşit olacak şekilde hesaplanmalıdır. 

3.  Bu taahhüt, teminat gümrük idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhüt 

kapsamında olan ve teminatın iptal veya feshinin geçerli olduğu tarihten önce başlatılan gümrük işleminden doğan her 

borcun ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılmış olsa dahi, yükümlü olmaya devam eder. 

4. Bu taahhüt çerçevesinde aşağıdaki imzanın sahibi Paragraf 1’de belirtilen diğer ülkelerin her birindeki tebligat adresini: 

Ülke Soyadı ve adı veya firma adı ve açık adresi 

 1- Ülke isimleri    Muadil banka adresleri  

 2-     

 3-     

olarak verir. 

Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhütle ilgili olarak tebligat adreslerinden birisine gönderilen veya yazılı olarak iletilen tüm 

yazışma ve tebligatlar ile formalite veya prosedürlerin kendisine usulünce ulaştırılmış olduğunu kabul eder. 

 Aşağıdaki imzanın sahibi, her bir tebligat adresinin bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisini kabul eder. 

 Aşağıdaki imzanın sahibi, tebligat adreslerini değiştirmemeyi veya adreslerden birisini veya daha fazlasını değiştirmek 

zorunda kalırsa önceden teminat gümrük idaresine bildirmeyi taahhüt eder. 

İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir. 

II. Teminat gümrük idaresi kabulü  

.................……...........................................................teminat gümrük idaresi ……....... tarih ve .................................... sayılı 

ortak transit rejimi beyanı kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemini kapsamak üzere kefil taahhüdünü kabul etmiştir. 

 
 

Açıklama 
 

 
Teminat 
Tutarı 

 

 

Ek Dokümanlar 

Sıra No Doküman Türü Doküman Tarihi Doküman Numarası Açıklama      
 
 Onaylayan 
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