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Dış ticaret işlemlerinde kullanılan teminat mektuplarının gümrük idarelerince
elektronik ortamda sorgulanarak doğruluğunun teyit edilebilmesi ve sahte teminat mektupları
nedeniyle bankaların karşılaşmış oldukları maliyetlerin azaltılması amaçlarıyla Türkiye
Bankalar Birliği ve Bakanlığımızca yapılan çalışmalar sonucunda Kredi Kayıt Bürosunca
“Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemi” kurulmuştur.
Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemine Bakanlığımız intranet portalında
“Bakanlık Uygulamaları” (http://online.gtb.gov.tr/TeminatDurumSorgulama/)sekmesinden
erişim sağlanabilmektedir. Söz konusu sistemi kullanacak personelin profilinde “TM- Teminat
Mektubu Durum Sorgulama” hususunda yetkilendirilmesi gerekmektedir.
Gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere gümrük idaresine sunulan teminat
mektuplarının, bundan böyle söz konusu sistemden banka kodu, şube kodu, ili, teminat
mektubu sayı/sıra numarası, döviz cinsi, vade bilgisi, tutar bilgisi girilmek suretiyle
sorgulanarak doğruluğunun teyit edilmesi gerekmektedir.
Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sisteminde sorgulama yapıldığında aşağıda
belirtilen uyarılardan birisi gelmektedir.
Değeri
1
2
3
4

Açıklaması
Mektup Riski Devam Ediyor.
(Sorguladığınız teminat mektubu kullanılabilir durumdadır.)
Mektup Bulunamadı.
(Sorguladığınız teminat mektubu düzenlenmemiştir.)
Mektup Risk Kaydı Çıkışı Yapılmış.
(Sorguladığınız teminat mektubu düzenlenmiş ancak bankaya
dönmüştür.)
Hatalı işlem
(Sistem hatası nedeniyle sorgulama yapılamamıştır.)

Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sisteminde sorgulama yapıldığında “Mektup
Riski Devam Ediyor.” uyarısının gelmesi halinde teminat mektubuna ilişkin işlemler
tamamlanacaktır. Sorgulama sonucunda; “Mektup Bulunamadı” veya “Mektup Risk Kaydı
Çıkışı Yapılmış.” uyarılarından birisinin gelmesi halinde teminat mektubu kabul
edilmeyecektir.
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Diğer taraftan, Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemine henüz dahil olmayan
bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarının gümrük idaresine sunulması halinde
söz konusu teminat mektuplarının doğruluğunun mektubu düzenleyen bankadan yazılı teyit
edilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
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