
 
03.01.2023 Tarihli Yönetmelik ile Yapılan Değişiklikler  

MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesine beşinci fıkrasından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir. 
Eski 
İstisnai kıymetle beyan 

MADDE 53 - (1) Kanunun 24 üncü maddesine göre kıymet tespitinin 
yapıldığı hallerde beyan sahibinin talebi üzerine; 
a) Konsinye şekilde teslim edilen çabuk bozulabilir eşyanın, 

b) Gümrük kıymetine ilave edilmesi gereken, ancak ihracatçı ve ithalatçı 
arasındaki sözleşme gereği söz konusu kıymet unsurları gümrük 
yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra belli olacak eşyanın, 

c) Satış sözleşmesinde, fiyatın sonradan gözden geçirilmesini öngören 
hükümler içeren eşyanın, 

ç) Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan 
sürekli akış halinde olan eşyanın, 

d) Deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük 
gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen 
sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG), 

Gümrük kıymetinin tespitinde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük 
idaresince basitleştirilmiş usuller uygulanır. 

(2) Birinci fıkra uygulamasında, 22 ila 24 üncü maddelerdeki genel ve özel 
koşullar aranmaz. Ancak bu genel ve özel koşulların aranmaması bu kişiye 
basitleştirilmiş usulle sağlanan diğer hakların kullanım hakkını vermez. 
Birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen durumlarda yükümlülerin, 
anılan kıymet unsurlarının mevcudiyetini gösteren sözleşmelerin örneği ve 
onaylı çevirisini gümrük idarelerine sunmaları gerekir. 

(3) Birinci fıkrada belirtilen hallerde, vergi tahakkuku mevcut belgelerde 
belirtilen kıymet esas alınarak yapılır. Tamamlayıcı beyana göre gözden 
geçirilmiş kıymetin daha yüksek olması halinde ek vergi tahakkuku yapılır. 
Daha düşük olması halinde ise; farka isabet eden kıymetin iade alındığının 

Yeni 
İstisnai kıymetle beyan 

MADDE 53 - (1) Kanunun 24 üncü maddesine göre kıymet tespitinin yapıldığı 
hallerde beyan sahibinin talebi üzerine; 
a) Konsinye şekilde teslim edilen çabuk bozulabilir eşyanın, 

b) Gümrük kıymetine ilave edilmesi gereken, ancak ihracatçı ve ithalatçı 
arasındaki sözleşme gereği söz konusu kıymet unsurları gümrük 
yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra belli olacak eşyanın, 

c) Satış sözleşmesinde, fiyatın sonradan gözden geçirilmesini öngören 
hükümler içeren eşyanın, 

ç) Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan 
sürekli akış halinde olan eşyanın, 

d) Deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük 
gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen 
sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG), 

Gümrük kıymetinin tespitinde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük 
idaresince basitleştirilmiş usuller uygulanır. 

(2) Birinci fıkra uygulamasında, 22 ila 24 üncü maddelerdeki genel ve özel 
koşullar aranmaz. Ancak bu genel ve özel koşulların aranmaması bu kişiye 
basitleştirilmiş usulle sağlanan diğer hakların kullanım hakkını vermez. Birinci 
fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen durumlarda yükümlülerin, anılan 
kıymet unsurlarının mevcudiyetini gösteren sözleşmelerin örneği ve onaylı 
çevirisini gümrük idarelerine sunmaları gerekir. 

(3) Birinci fıkrada belirtilen hallerde, vergi tahakkuku mevcut belgelerde 
belirtilen kıymet esas alınarak yapılır. Tamamlayıcı beyana göre gözden 
geçirilmiş kıymetin daha yüksek olması halinde ek vergi tahakkuku yapılır. 
Daha düşük olması halinde ise; farka isabet eden kıymetin iade alındığının 
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tevsiki ve satış sözleşmesine göre kıymetin yeniden belirlenmesini gerektiren 
işleme ait tahlil raporu gibi bir belgenin onaylı örneğinin sunulması 
koşullarıyla ve gümrük idaresince yapılacak inceleme sonucunda söz konusu 
hususların tespiti üzerine Kanunun 211 inci maddesi çerçevesinde işlem 
yapılır. 

(4) Tamamlayıcı beyana isabet eden ithalat vergileri bakımından 
zamanaşımı tamamlayıcı beyanın verildiği tarihten itibaren başlar. 

(5) İthal eşyasının gümrük kıymetine veya katma değer vergisi matrahına 
girmesi gereken, ancak gümrük beyannamesinin tescili anında beyan sahibi 
tarafından mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan kıymet veya matrah 
unsurları için, en geç söz konusu kıymet veya matrah unsurunun muhasebe 
kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına 
kadar beyanda bulunulur ve vergileri de aynı süre içinde ödenir. 

(6) İstisnai kıymetle beyana ilişkin tamamlayıcı beyanların süresi içerisinde 
verilmemesi nedeniyle zamanında ödenmeyen gümrük vergileri için eşyanın 
serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihinden 
itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi tahsil 
edilir ve Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. 

tevsiki ve satış sözleşmesine göre kıymetin yeniden belirlenmesini gerektiren 
işleme ait tahlil raporu gibi bir belgenin onaylı örneğinin sunulması koşullarıyla 
ve gümrük idaresince yapılacak inceleme sonucunda söz konusu hususların 
tespiti üzerine Kanunun 211 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır. 

(4) Tamamlayıcı beyana isabet eden ithalat vergileri bakımından zamanaşımı 
tamamlayıcı beyanın verildiği tarihten itibaren başlar. 

(5) İthal eşyasının gümrük kıymetine veya katma değer vergisi matrahına 
girmesi gereken, ancak gümrük beyannamesinin tescili anında beyan sahibi 
tarafından mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan kıymet veya matrah 
unsurları için, en geç söz konusu kıymet veya matrah unsurunun muhasebe 
kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına 
kadar beyanda bulunulur ve vergileri de aynı süre içinde ödenir. 

(6) Gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibarıyla mevcut bilgi ve belgelere 
istinaden beyanda bulunulan ancak tutarı kesin olarak belirlenemeyen 
depolama, tahmil-tahliye, liman giderleri gibi ithalatta katma değer vergisi 
matrah unsurları için, en geç söz konusu matrah unsurunun muhasebe 
kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına 
kadar beyanda bulunulur ve vergileri de aynı süre içinde ödenir. 

(7) İstisnai kıymetle beyana ilişkin tamamlayıcı beyanların süresi içerisinde 
verilmemesi nedeniyle zamanında ödenmeyen gümrük vergileri için eşyanın 
serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre 
belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi tahsil edilir ve Kanunun 241 
inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
Eski 
Gümrük beyannamesi 

MADDE 112- (1) Yazılı beyan, ek-14'te bir örneği yer alan gümrük 
beyannamesi ile yapılır ve gümrük beyannamesinin doldurulmasında anılan 
ekte yer alan kullanma talimatı esas alınır. 

Yeni 
Gümrük beyannamesi 

MADDE 112- (1) Yazılı beyan, ek-14'te bir örneği yer alan gümrük beyannamesi 
ile yapılır ve gümrük beyannamesinin doldurulmasında anılan ekte yer alan 
kullanma talimatı esas alınır. 
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(2) Beyanın, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması esastır. Ancak, 
beyanın elektronik imzayla yapılamayacağı istisnai 
haller Müsteşarlıkça belirlenir. 

(3) Beyanın bilgisayar veri işleme tekniği yolu ile yapılması halinde talep 
üzerine gümrük beyannamesinin onaylı örneğinin beyan sahibine 
verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

(4) İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımına, 
ibrazına, yükümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin olarak ek-14’te yer 
alan hükümler uygulanmaz. İhracata ilişkin gümrük beyannamesi beyan 
sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanır. Bu beyannameye ilişkin 
gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik imza ile 
yapılır. İhracata ilişkin gümrük beyannamesi ihracatçı ile elektronik ortamda 
paylaşılır ve gümrük idaresi tarafından elektronik ortamda saklanır. 

(2) Beyanın, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması esastır. Ancak, 
beyanın elektronik imzayla yapılamayacağı istisnai haller Bakanlıkça belirlenir. 

(3) Beyanın bilgisayar veri işleme tekniği yolu ile yapılması halinde talep 
üzerine gümrük beyannamesinin onaylı örneğinin beyan sahibine verilmesine 
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

(4) İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt 
ortamında basımına, ibrazına, yükümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin 
olarak ek-14’te yer alan hususlar uygulanmaz. İhracat ve antrepo 
rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından elektronik 
imza ile imzalanır. Bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen 
tüm işlemler elektronik imza ile yapılır. Bu şekilde işlem yapılan beyanname 
beyan sahibi ile elektronik ortamda paylaşılır ve gümrük idaresi tarafından 
elektronik ortamda saklanır. 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrasında yer alan “İhracata” ibaresi “İhracat ve antrepo 
rejimlerine” şeklinde, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde, onuncu fıkrasında yer alan “ihracata” ibaresi “ihracat ve antrepo rejimlerine” şeklinde 
değiştirilmiştir. 
Eski 
Beyannameye eklenecek belgeler 

MADDE 114- (1) Bakanlıkça belirlenecek haller hariç olmak üzere ve bu 
Yönetmeliğin eksik beyana ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kodları 
ile açıklamaları ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenerek Bakanlığın kurumsal 
internet sayfasında duyurulan ve aşağıda belirtilen belgelerin gümrük 
beyannamesine eklenmesi zorunludur. Bu belgeler dışında gümrük 
beyannamesine herhangi bir belge eklenmez. 

a) Tercihli tarife uygulanabilmesi için gerekli olan belgeler ile 
vergilendirmeyi doğrudan etkileyen veya yükümlüye vergi avantajı sağlayan 
belgeler, 

b) Kanun veya uluslararası düzenlemelerin açık hükmü gereği, gümrük 
beyannamesi ekinde ibrazı zorunlu belgeler, 

Yeni 
Beyannameye eklenecek belgeler 

MADDE 114- (1) Bakanlıkça belirlenecek haller hariç olmak üzere ve bu 
Yönetmeliğin eksik beyana ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kodları ile 
açıklamaları ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenerek Bakanlığın kurumsal 
internet sayfasında duyurulan ve aşağıda belirtilen belgelerin gümrük 
beyannamesine eklenmesi zorunludur. Bu belgeler dışında gümrük 
beyannamesine herhangi bir belge eklenmez. 

a) Tercihli tarife uygulanabilmesi için gerekli olan belgeler ile vergilendirmeyi 
doğrudan etkileyen veya yükümlüye vergi avantajı sağlayan belgeler, 

b) Kanun veya uluslararası düzenlemelerin açık hükmü gereği, gümrük 
beyannamesi ekinde ibrazı zorunlu belgeler, 

c) İthalat Rejim Kararında belirtilen ticaret politikası önlemlerinin 
düzenlenecek bir belgeye istinaden uygulanması durumunda buna ilişkin 
belgeler, 
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c) İthalat Rejim Kararında belirtilen ticaret politikası önlemlerinin 
düzenlenecek bir belgeye istinaden uygulanması durumunda buna ilişkin 
belgeler, 

ç) İlgili gümrük rejimleri itibariyle, beyannamenin tescil işlemi öncesinde 
temin edilen ayniyat tespitine ilişkin belgeler, 

d) 181 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendi çerçevesinde Bakanlıkça 
belirlenen izin veya belgeler. 

(2) Kanunun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 
beyanname ekinde ibrazı istenmeyen belgeler, gerekli görüldüğünde 
gümrük idaresine ibraz edilmek üzere adına beyanname düzenlenen 
yükümlü tarafından, transit rejiminde ise asıl sorumlu tarafından belge 
saklama süresi boyunca muhafaza edilir. 

(3) Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen ithalata ilişkin gümrük 
beyannamelerinin 44 no.lu kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler 
kaydedilir. Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen ithalata ilişkin gümrük 
beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen belgeler eklenmez. Ancak, 
muayene türü sarı veya kırmızı hat olarak belirlenen beyannameler, 44 
no.lu kutuya kaydedilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir. 

(4) Hareket idaresince belge kontrolüne veya eşya muayenesine karar 
verildiği durumlar hariç, izinli gönderici yetkisine sahip kişilerin bu taşıma 
işlemleri için düzenledikleri transit beyannamelerine ilişkin belgeler 
beyannamenin 44 no.lu kutusuna kaydedilmek kaydıyla beyannameye 
eklenmez ve söz konusu beyannameler gümrük idaresince kağıt ortamında 
aranmaz. 

(5) İhracata ilişkin gümrük beyannamesi eklerinin veri işleme tekniği yoluyla 
verilmesi esastır. Uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan 
yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı 
olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgeler 
gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmez. Gümrük idaresince gerek 
görülmesi halinde beyanname eki belgelerin aslı istenebilir. 

ç) İlgili gümrük rejimleri itibariyle, beyannamenin tescil işlemi öncesinde temin 
edilen ayniyat tespitine ilişkin belgeler, 

d) 181 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendi çerçevesinde Bakanlıkça 
belirlenen izin veya belgeler. 

(2) Kanunun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca beyanname 
ekinde ibrazı istenmeyen belgeler, gerekli görüldüğünde gümrük idaresine 
ibraz edilmek üzere adına beyanname düzenlenen yükümlü tarafından, transit 
rejiminde ise asıl sorumlu tarafından belge saklama süresi boyunca muhafaza 
edilir. 

(3) Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 
sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerinin 44 no.lu kutusuna 
birinci fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir. Muayene türü yeşil hat olarak 
belirlenen gümrük beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen belgeler 
eklenmez. Ancak, ihracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannameleri 
hariç olmak üzere muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği 
durumlarda 44 no.lu kutuya kaydedilen belgeler gümrük beyannamesi ile 
birlikte gümrük idaresine ibraz edilir. 

(4) Hareket idaresince belge kontrolüne veya eşya muayenesine karar verildiği 
durumlar hariç, izinli gönderici yetkisine sahip kişilerin bu taşıma işlemleri için 
düzenledikleri transit beyannamelerine ilişkin belgeler beyannamenin 44 no.lu 
kutusuna kaydedilmek kaydıyla beyannameye eklenmez ve söz konusu 
beyannameler gümrük idaresince kağıt ortamında aranmaz. 

(5) İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesi eklerinin veri 
işleme tekniği yoluyla verilmesi esastır. Uluslararası düzenlemelerden 
kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan 
kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgeler 
gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmez. Gümrük idaresince gerek 
görülmesi halinde beyanname eki belgelerin aslı istenebilir. 

(6) Üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen beyannameler dışındaki gümrük 
beyannamelerine herhangi bir belge eklenmemesine ilişkin düzenleme 
yapmaya Bakanlık yetkilidir. 
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(6) Üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen beyannameler dışındaki gümrük 
beyannamelerine herhangi bir belge eklenmemesine ilişkin düzenleme 
yapmaya Bakanlık yetkilidir. 

(7) Gümrük işlemleri sırasında belge aslının aranmadığı durumlarda belge 
örnekleri üzerinde işlemler sonlandırılır. Belge asılları ikinci fıkra 
kapsamında muhafaza edilir. 

(8) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca beyannameye 
eklenmeyen belgeler dahil ithalat ve transit işlemlerine ilişkin gümrük 
beyannameleri ve ekleri, beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde her bir 
beyanname itibarıyla, sonradan yapılacak kontrollere imkan sağlayacak 
şekilde Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde saklanır. 

(9) 112 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca ihracatçı ile elektronik 
ortamda paylaşılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi elektronik olarak, 
bu beyanname eki belgeler ise belge aslının bulunduğu ortama göre kağıt 
veya elektronik olarak beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde, her bir 
beyanname itibariyle, sonradan yapılacak kontrollere imkan sağlayacak 
şekilde Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde ihracatçı tarafından 
saklanır. 

(10) Beşinci fıkrada belirtilen hallerde ibrazı gereken ancak elektronik 
ortamda mevcut olmayan belgeler hariç olmak üzere, ihracata ilişkin 
gümrük beyannamesi ekleri gümrük idaresi tarafından kağıt ortamında 
saklanmaz. 

(7) Gümrük işlemleri sırasında belge aslının aranmadığı durumlarda belge 
örnekleri üzerinde işlemler sonlandırılır. Belge asılları ikinci fıkra kapsamında 
muhafaza edilir. 

(8) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca beyannameye 
eklenmeyen belgeler dahil ithalat ve transit işlemlerine ilişkin gümrük 
beyannameleri ve ekleri, beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde her bir beyanname 
itibarıyla, sonradan yapılacak kontrollere imkan sağlayacak şekilde Kanunun 13 
üncü maddesi çerçevesinde saklanır. 

(9) 112 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca beyan sahibi ile elektronik 
ortamda paylaşılan ihracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesi 
elektronik olarak, bu beyanname eki belgeler ise belge aslının bulunduğu 
ortama göre kağıt veya elektronik olarak Kanunun 13 üncü maddesi 
çerçevesinde beyan sahibi tarafından saklanır. 

(10) Beşinci fıkrada belirtilen hallerde ibrazı gereken ancak elektronik ortamda 
mevcut olmayan belgeler hariç olmak üzere, ihracat ve antrepo 
rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesi ekleri gümrük idaresi tarafından kağıt 
ortamında saklanmaz. 

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 231 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Eski 
Basitleştirme izinleri için yetkili makamlar 

MADDE 231 – (1) Basitleştirme izni vermeye Bakanlık (Gümrükler Genel 
Müdürlüğü) yetkilidir. Kapsamlı teminat başvuruları için başvuru sahibinin 
şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu yerden sorumlu gümrük 
ve ticaret bölge müdürlüklerine yetki verilebilir. 

Yeni 
Basitleştirme izinleri için yetkili makamlar 

MADDE 231 – (1) Basitleştirme izni vermeye Bakanlık (Gümrükler Genel 
Müdürlüğü) yetkilidir. Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri kapsamlı 
teminat izni vermek için yetkilendirilebilir. 

MADDDE 5- Aynı Yönetmeliğin 232 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
Eski Yeni 
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Basitleştirme izni başvurusu 

MADDE 232 – (1) Basitleştirmelerin kullanılmasına yönelik izin başvurusu, 
izin makamına yazılı olarak veya elektronik veri işleme tekniği kullanılarak 
yapılır. 

(2) Başvuru sahibi verilen bilgi ve ekli belgelerin tam ve doğru olmasından 
sorumludur. 
 
(3) Basitleştirme başvurusunda; 

a) Rejim hak sahibinin bağlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü bilgisi ile 
kuruluşa ilişkin şirket esas sözleşmesinin, şirket güncel adresinin, cari 
ortakların ve gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz 
çalışanların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi tarih ve sayılarını içerir liste, 
 
b) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip 
gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz 
çalışanlarının arşiv bilgilerini de içeren son bir ay içerisinde alınmış adli sicil 
kayıtları, bu kişilerden yabancı uyruklu olanların adli sicil kayıtlarını ibraz 
edememeleri halinde, Ek-52’de yer alan taahhütname ile birlikte geçerli 
pasaportlarının yeminli tercümesi, 
 
c) Vergi mükellefi olduğuna ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi 
dairesinden son bir ay içerisinde alınmış yazı, 

ç) ............... 

d) Bu Yönetmeliğin 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi 
kapsamındaki bilgi ve belgeler, 
 
yer alır. 

(4) Bu Yönetmeliğin 230 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kurum 
ve kuruluşların başvurusunda, yetkili şahıslarca imzalanmış başvuru 
yazısına, varsa basitleştirmeye ilişkin ek koşullara ilişkin bilgi ve belgeler 
eklenir. 

Basitleştirme izni başvurusu 

MADDE 232 – (1) Basitleştirmelerin kullanılmasına yönelik izin başvurusu, izin 
makamına yazılı olarak veya elektronik veri işleme tekniği kullanılarak yapılır. 

(2) Başvuru sahibi verilen bilgi ve ekli belgelerin tam ve doğru olmasından 
sorumludur. 
 
(3) Basitleştirme başvurusunda; 

a) Rejim hak sahibinin bağlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü bilgisi ile 
kuruluşa ilişkin şirket esas sözleşmesinin, şirket güncel adresinin, cari 
ortakların ve gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz 
çalışanların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi tarih ve sayılarını içerir liste, 
 
b) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek 
kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının 
arşiv bilgilerini de içeren son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kayıtları, bu 
kişilerden yabancı uyruklu olanların adli sicil kayıtlarını ibraz edememeleri 
halinde, Ek-52’de yer alan taahhütname ile birlikte geçerli pasaportlarının 
yeminli tercümesi, 
 
c) .............. 

ç) ............... 

d) Bu Yönetmeliğin 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi 
kapsamındaki bilgi ve belgeler, 
 
yer alır. 

(4) Bu Yönetmeliğin 230 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve 
kuruluşların başvurusunda, yetkili şahıslarca imzalanmış başvuru yazısına, 
varsa basitleştirmeye ilişkin ek koşullara ilişkin bilgi ve belgeler eklenir. 

  

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 325 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Eski 
Rejimin kapatılma başvurusu 
MADDE 325 - (1) İzin belgesinde öngörülen süre içerisinde veya en geç bu 
sürenin sona erdiği tarihten itibaren; 

a) Şartlı muafiyet sisteminin kullanıldığı dahilde işleme 
rejiminde veya gümrük kontrolü altında işleme rejiminde, rejimin 
kapatılması için bir ay içerisinde, 

b) Geri ödeme sisteminin kullanıldığı dahilde işleme rejiminde, ithalat 
vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması talebi için Kanunun 121 
inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre belirlenen süre içerisinde, 

Denetleyici gümrük idaresine başvuru yapılır. 

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süre içerisinde rejim kapatma 
başvurusu yapılmaması halinde, denetleyici gümrük idaresi rejimi re'sen 
kapatabilir. 

(3) Denetleyici gümrük idaresi tarafından aksi belirlenmediği takdirde, 
rejimin kapatılması ya da ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması 
başvurusu aşağıdaki hususları içerir: 

a) İzin belgesinin tarih ve sayısı, 

b) Kapatılma, geri verme veya kaldırılma talebine konu veya üçgen trafik 
sistemi çerçevesinde rejim kapsamına girmiş ithal eşyasının miktarı, 

c) İthal eşyasının gümrük tarife istatistik pozisyonu, 

ç) İthal eşyasının tabi olduğu ithalat vergilerinin oranı ve gümrük kıymeti, 

d) İthal eşyasının rejime girişine ilişkin beyannamelerin tarih ve sayısı, 

e) Rejime tabi tutulan değişmemiş eşya veya işlem görmüş ürünün, 
gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin 
gümrük beyannameleri veya diğer belgeler, 

f) Verimlilik oranı, 

Yeni 
Rejimin kapatılma başvurusu 
MADDE 325 - (1) İzin belgesinde öngörülen süre içerisinde veya en geç bu 
sürenin sona erdiği tarihten itibaren; 

a) Şartlı muafiyet sisteminin kullanıldığı dahilde işleme rejiminde üç 
ay, gümrük kontrolü altında işleme rejiminde ise bir ay içerisinde rejimin 
kapatılması için, 

b) Geri ödeme sisteminin kullanıldığı dahilde işleme rejiminde, ithalat 
vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması talebi için Kanunun 121 
inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre belirlenen süre içerisinde, 

Denetleyici gümrük idaresine başvuru yapılır. 

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süre içerisinde rejim kapatma 
başvurusu yapılmaması halinde, denetleyici gümrük idaresi rejimi re'sen 
kapatabilir. 

(3) Denetleyici gümrük idaresi tarafından aksi belirlenmediği takdirde, rejimin 
kapatılması ya da ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması başvurusu 
aşağıdaki hususları içerir: 

a) İzin belgesinin tarih ve sayısı, 

b) Kapatılma, geri verme veya kaldırılma talebine konu veya üçgen trafik 
sistemi çerçevesinde rejim kapsamına girmiş ithal eşyasının miktarı, 

c) İthal eşyasının gümrük tarife istatistik pozisyonu, 

ç) İthal eşyasının tabi olduğu ithalat vergilerinin oranı ve gümrük kıymeti, 

d) İthal eşyasının rejime girişine ilişkin beyannamelerin tarih ve sayısı, 

e) Rejime tabi tutulan değişmemiş eşya veya işlem görmüş ürünün, gümrükçe 
onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük 
beyannameleri veya diğer belgeler, 

f) Verimlilik oranı, 
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g) Kapatılma işleminde kıymet ölçme yönteminin kullanıldığı durumlarda, 
işlem görmüş ürünlerin kıymeti, 

ğ) Ödenecek veya geri verilecek ya da kaldırılacak ithalat vergileri ve 
gerektiğinde ödenecek faiz tutarı (Bu tutar 357 nci maddenin 
uygulanmasına dayanıyorsa bu husus ayrıca belirtilir.), 

h) Gümrük kontrolü altında işleme rejiminde, işlem görmüş ürünün gümrük 
tarife istatistik pozisyonunun ve gümrük kıymetinin belirlenmesi için gerekli 
unsurlar. 

  

g) Kapatılma işleminde kıymet ölçme yönteminin kullanıldığı durumlarda, işlem 
görmüş ürünlerin kıymeti, 

ğ) Ödenecek veya geri verilecek ya da kaldırılacak ithalat vergileri ve 
gerektiğinde ödenecek faiz tutarı (Bu tutar 357 nci maddenin uygulanmasına 
dayanıyorsa bu husus ayrıca belirtilir.), 

h) Gümrük kontrolü altında işleme rejiminde, işlem görmüş ürünün gümrük 
tarife istatistik pozisyonunun ve gümrük kıymetinin belirlenmesi için gerekli 
unsurlar. 

  

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 425 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Eski 
Serbest bölgelerdeki eşyaya yönelik yapılabilecek işlemler 

MADDE 425- (1) Bir serbest bölgeye konulmuş serbest dolaşımda olmayan 
eşya; dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi veya 
geçici ithalat rejimlerinden birine tabi tutulması halinde, söz konusu 
rejimlerin bu Yönetmelikle belirlenen hükümlerine tabidir. Bu durumda, 
serbest bölgelerin işletilmesine ve gümrük gözetimine ilişkin koşullar da göz 
önünde bulundurulur. Bu rejimlere ilişkin izin belgelerinde faaliyetlerin 
yürütüleceği serbest bölge ismi belirtilir. 

Yeni 
Serbest bölgelerdeki eşyaya yönelik yapılabilecek işlemler 

MADDE 425- (1) Bir serbest bölgeye konulmuş serbest dolaşımda olmayan 
eşya; dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi veya geçici 
ithalat rejimlerinden birine tabi tutulması halinde, söz konusu rejimlerin bu 
Yönetmelikle belirlenen hükümlerine tabidir. Bu durumda, serbest bölgelerin 
işletilmesine ve gümrük gözetimine ilişkin koşullar da göz önünde 
bulundurulur. Bu rejimlere ilişkin izin belgelerinde faaliyetlerin yürütüleceği 
serbest bölge ismi belirtilir. 

(2) Serbest bölgelerde bulunan eşya için, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 
kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi halinde Kanunun 70 inci 
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde gümrük işlemlerinin 
bitirilmesi gerekir. Belirtilen süre içinde eşyanın gümrük işlemlerinin 
bitirilmemesi halinde bu sürenin aşıldığı tarihten itibaren beyan sahibine, 
aşılan her gün için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem 
yapılır. 

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 513 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Eski 
İzin 

Yeni 
İzin 
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MADDE 513 – (1) Geçici depolama yeri açıp işletmek isteyen kişiler izin 
almak için aşağıda sayılan belgelerle birlikte ilgili gümrük müdürlüğüne bir 
dilekçe ile başvurmaları gerekir. 

a) 512 nci maddede sayılan suçlardan mahkûm olunmadığına dair adli sicil 
belgesi, 
 
b) Geçici depolama yeri olarak açılıp işletilecek yerin mülkiyetinin veya 
üzerindeki sınırlı ayni hakkın başvuru sahibine ait olduğunu belgeleyen 
onaylı tapu sicil örneği veya kira sözleşmelerinin aslı veya örnekleri, 

c) İlgili Ticaret Sicili Gazetesinin (firmanın ortaklık yapısı ve sermaye 
dağılımının son halini gösteren) aslı veya gümrük müdürlüğünce onaylanmış 
örneği, 

ç) ......... 

d) Geçici depolama yeri alanının tümünü gösteren, resmi kurum ve 
kuruluşlar, belediyeler veya ilgili odalara kayıtlı mühendis ve mimarlarca 
onaylanmış plan veya kroki, 
 
e) Geçici depolama yeri olarak açılmak istenilen yer; belediye sınırları 
içerisinde ise ilgili belediye başkanlığından alınacak İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatı, diğer yerlerde ise ilgili yerden (valilikler ya da konusu ile ilgili yetkili 
Kurum veya Kuruluş) alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya buna 
karşılık gelen belge, 
 
f) Geçici depolama yerini ve eklentilerini içten, dıştan ve her bir cepheden 
ayrıntılı bir şekilde gösteren ilgili gümrük müdürlüğünce onaylı fotoğraflar, 
 
g) Vergi mükellefiyet belgesi, 
 
ğ) Geçici depolama yerinde yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin 
alındığını gösteren itfaiye raporu, 
 
h) Ek-79’da yer alan taahhütname. 

MADDE 513 – (1) Geçici depolama yeri açıp işletmek isteyen kişiler izin almak 
için aşağıda sayılan belgelerle birlikte ilgili gümrük müdürlüğüne bir dilekçe ile 
başvurmaları gerekir. 

a) 512 nci maddede sayılan suçlardan mahkûm olunmadığına dair adli sicil 
belgesi, 
 
b) Geçici depolama yeri olarak açılıp işletilecek yerin mülkiyetinin veya 
üzerindeki sınırlı ayni hakkın başvuru sahibine ait olduğunu belgeleyen onaylı 
tapu sicil örneği veya kira sözleşmelerinin aslı veya örnekleri, 

c) İlgili Ticaret Sicili Gazetesinin (firmanın ortaklık yapısı ve sermaye dağılımının 
son halini gösteren) aslı veya gümrük müdürlüğünce onaylanmış örneği, 

ç) ......... 

d) Geçici depolama yeri alanının tümünü gösteren, resmi kurum ve kuruluşlar, 
belediyeler veya ilgili odalara kayıtlı mühendis ve mimarlarca onaylanmış plan 
veya kroki, 
 
e) Geçici depolama yeri olarak açılmak istenilen yer; belediye sınırları 
içerisinde ise ilgili belediye başkanlığından alınacak İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatı, diğer yerlerde ise ilgili yerden (valilikler ya da konusu ile ilgili yetkili 
Kurum veya Kuruluş) alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya buna 
karşılık gelen belge, 
 
f) Geçici depolama yerini ve eklentilerini içten, dıştan ve her bir cepheden 
ayrıntılı bir şekilde gösteren ilgili gümrük müdürlüğünce onaylı fotoğraflar, 
 
g) Vergi mükellefiyet belgesi, 
 
ğ) Geçici depolama yerinde yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin 
alındığını gösteren itfaiye raporu, 
 
h) Ek-79’da yer alan taahhütname. 

yukarıda sayılan belgelerin asıllarının gümrük idaresine gösterilmesi halinde 
gümrükçe onaylanmış bir örneklerinin dosyasında bulundurulması yeterlidir. 
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yukarıda sayılan belgelerin asıllarının gümrük idaresine gösterilmesi halinde 
gümrükçe onaylanmış bir örneklerinin dosyasında bulundurulması yeterlidir. 
Gümrük idarelerince bu belgeler yanında gerekli görülen hallerde ilave bilgi 
ve belge istenilebilir. 

(2) Gümrük müdürlüğü talep edilen geçici depolama yerinin; 

a) Eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak nitelikte, 

b) Gümrüklü sahada veya gümrük idaresi bulunan deniz ve hava limanı 
içerisinde veya iç gümrük idarelerinde gümrük müdürlüğüne bitişik, 

c) Eşya giriş ve çıkışına uygun açık ve/veya kapalı alanı, 

ç) Eşya miktarının tespiti ile eşyanın boşaltılması ve yüklenilmesine yönelik 
gerekli teknik donanıma sahip, 

d) Yangın söndürme ve aydınlatma tesisatı, 

e) Memur çalışma yerine sahip 

olduğunun tespiti ve ilgili diğer hususların da belirtildiği görgü raporunu 
görüşleri ile birlikte bölge müdürlüğüne gönderir. 

(3) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen yerler dışında geçici depolama yeri 
açma talepleri ile ilgili olarak, açılması düşünülen geçici depolama yerinde 
gümrük gözetimi ve denetimini olumsuz etkileyecek bir durumun olup 
olmadığı, geçici depolama yeri açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup 
bulunmadığı ve yatırım yapılacak yere eşya sevkiyatının gümrük denetimi 
altında güvenli bir şekilde yapılıp yapılamayacağı hususlarına ilişkin Bölge 
Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme dikkate alınarak Bakanlıkça ön izin 
verilebilir. Ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına dair 
değerlendirme; geçici depolama yeri açılacak yerdeki diğer geçici depolama 
yerlerinin fiziki kapasiteleri, dönemsel doluluk oranları, başvurunun yapıldığı 
gümrük müdürlüğünün işlem hacmi, gümrük müdürlüğünün idari kapasitesi 
ve geçici depolama yeri açılmasının öngörüldüğü yerdeki ticari ve sınai 
yatırımları da dikkate alacak şekilde yapılır. Ön izin başvuruları, dilekçe, 
birinci fıkranın (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler ile birlikte ilgili 
gümrük müdürlüğüne yapılır. 

Gümrük idarelerince bu belgeler yanında gerekli görülen hallerde ilave bilgi ve 
belge istenilebilir. 

(2) Gümrük müdürlüğü talep edilen geçici depolama yerinin; 

a) Eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak nitelikte, 

b) Gümrüklü sahada veya gümrük idaresi bulunan deniz ve hava limanı 
içerisinde veya iç gümrük idarelerinde gümrük müdürlüğüne bitişik, 

c) Eşya giriş ve çıkışına uygun açık ve/veya kapalı alanı, 

ç) Eşya miktarının tespiti ile eşyanın boşaltılması ve yüklenilmesine yönelik 
gerekli teknik donanıma sahip, 

d) Yangın söndürme ve aydınlatma tesisatı, 

e) Memur çalışma yerine sahip 

olduğunun tespiti ve ilgili diğer hususların da belirtildiği görgü raporunu 
görüşleri ile birlikte bölge müdürlüğüne gönderir. 

(3) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen yerler dışında geçici depolama yeri 
açma talepleri ile ilgili olarak, açılması düşünülen geçici depolama yerinde 
gümrük gözetimi ve denetimini olumsuz etkileyecek bir durumun olup 
olmadığı, geçici depolama yeri açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup 
bulunmadığı ve yatırım yapılacak yere eşya sevkiyatının gümrük denetimi 
altında güvenli bir şekilde yapılıp yapılamayacağı hususlarına ilişkin Bölge 
Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme dikkate alınarak Bakanlıkça ön izin 
verilebilir. Ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına dair 
değerlendirme; geçici depolama yeri açılacak yerdeki diğer geçici depolama 
yerlerinin fiziki kapasiteleri, dönemsel doluluk oranları, başvurunun yapıldığı 
gümrük müdürlüğünün işlem hacmi, gümrük müdürlüğünün idari kapasitesi ve 
geçici depolama yeri açılmasının öngörüldüğü yerdeki ticari ve sınai yatırımları 
da dikkate alacak şekilde yapılır. Ön izin başvuruları, dilekçe, birinci fıkranın (a), 
(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler ile birlikte ilgili gümrük müdürlüğüne 
yapılır. 

(4) Bölge müdürlüğü durumu inceleyerek görüşü ile birlikte ilgili dosyasını 
Bakanlığa intikal ettirir. Müracaatlar Bakanlıkça sonuçlandırılır. 



(4) Bölge müdürlüğü durumu inceleyerek görüşü ile birlikte ilgili dosyasını 
Bakanlığa intikal ettirir. Müracaatlar Bakanlıkça sonuçlandırılır. 

(5) Kamu kurum veya kuruluşlarının geçici depolama yeri açma ve işletme 
taleplerinde birinci fıkrada belirtilen adli sicil belgesi ve ticaret sicil gazetesi 
aranmaz. Bunların görev alanı itibariyle faaliyette bulundukları yerlerdeki 
geçici depolama yeri açma ve işletme taleplerinde, ayrıca iş yeri açma veya 
çalışma ruhsatı veya bunun yerine geçen belge aranmaz. 

(6) Gümrük idaresi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunda 
geçici depolama yerinin olması, mevcut geçici depolama yerlerinin ihtiyacı 
karşılaması ve ekonomik yönden ihtiyaç bulunmaması halinde yeni geçici 
depolama yeri açılışına izin verilmez. 

(7) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen yerler dışında geçici depolama yeri 
olarak açılıp işletilmek istenilen yerlerin, en az 3.000 m2’si kapalı olmak 
üzere 10.000 m2’den küçük olmaması ve mutat yolların izlenmesi kaydıyla 
gümrük müdürlüğüne en fazla 10 km mesafede olması gerekir. Taşıt 
depolanacak geçici depolama yerlerinde kapalı alan ile havayolu ile hızlı 
kargo taşımacılığına ilişkin açılacak geçici depolama yerlerinde alan şartı 
aranmaz. 

(8) Ön izinle açılacak geçici depolama yerlerinde, geçici depolama yeri 
işleticisinin aynı gümrük müdürlüğü denetiminde kapalı alanı bulunan geçici 
depolama yerinin bulunması ve buranın ihtiyacı karşılaması halinde, yedinci 
fıkrada yer alan kapalı alan şartı aranmaz. 

(9) Geçici depolama yeri açma izni almak üzere başvuracak limited veya 
anonim şirketlerin, gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza 
borcu ile vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması 
şarttır. 

  

(5) Kamu kurum veya kuruluşlarının geçici depolama yeri açma ve işletme 
taleplerinde birinci fıkrada belirtilen adli sicil belgesi ve ticaret sicil gazetesi 
aranmaz. Bunların görev alanı itibariyle faaliyette bulundukları yerlerdeki 
geçici depolama yeri açma ve işletme taleplerinde, ayrıca iş yeri açma veya 
çalışma ruhsatı veya bunun yerine geçen belge aranmaz. 

(6) Gümrük idaresi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunda 
geçici depolama yerinin olması, mevcut geçici depolama yerlerinin ihtiyacı 
karşılaması ve ekonomik yönden ihtiyaç bulunmaması halinde yeni geçici 
depolama yeri açılışına izin verilmez. 

(7) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen yerler dışında geçici depolama yeri 
olarak açılıp işletilmek istenilen yerlerin, en az 3.000 m2’si kapalı olmak üzere 
10.000 m2’den küçük olmaması ve mutat yolların izlenmesi kaydıyla gümrük 
müdürlüğüne en fazla 10 km mesafede olması gerekir. Taşıt depolanacak geçici 
depolama yerlerinde kapalı alan ile havayolu ile hızlı kargo taşımacılığına ilişkin 
açılacak geçici depolama yerlerinde alan şartı aranmaz. 

(8) Ön izinle açılacak geçici depolama yerlerinde, geçici depolama yeri 
işleticisinin aynı gümrük müdürlüğü denetiminde kapalı alanı bulunan geçici 
depolama yerinin bulunması ve buranın ihtiyacı karşılaması halinde, yedinci 
fıkrada yer alan kapalı alan şartı aranmaz. 

(9) Geçici depolama yeri açma izni almak üzere başvuracak limited veya 
anonim şirketlerin, gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu 
ile vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması şarttır. 

(10) Ekonomik yönden ihtiyaç olması halinde, ön izinle açılacak geçici 
depolama yerlerinde geçici depolama yeri açma talebinde bulunan kişinin 
liman işleticisi olması, geçici depolama yeri için 10.000.000 TL tutarında 
teminat verilmesi, geçici depolama yerinin mutat yolların izlenmesi kaydıyla 
liman işleticisinin gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği ve limanın bağlı 
bulunduğu gümrük müdürlüğüne en fazla 20 km mesafede olması şartlarıyla, 
yedinci fıkrada belirtilen kapalı alan şartı aranmaksızın geçici depolama yeri 
açılmasına izin verilebilir. 

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 515 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Eski Yeni 

https://www.mevzuat.net/gumruk/yonetmelik2009/ynt13.aspx#M515


Geçici depolama yeri işleticilerinin gümrüğe karşı sorumlulukları 

MADDE 515 – (1) Eşyanın geçici depolama yerine giriş ve çıkışına ilişkin 
kayıtlar, geçici depolama yeri işleticilerince bilgisayar ortamında tutulur. 

(2) Geçici depolama yerlerinde bulunan eşyanın geçerli veya zorlayıcı 
nedenler dışında ziyanından, hasara uğramasından veya değiştirilmesinden 
doğan mali sorumluluk işleticilere aittir. Bu sorumluluk söz konusu eşyaya 
ait gümrük vergileri ile Kanunun 236 ncı maddesindeki cezaların gümrük 
idaresine ödenmesini de kapsar. Sorumlular hakkında duruma göre 
ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca işlem 
yapılır. 

  

Geçici depolama yeri işleticilerinin gümrüğe karşı sorumlulukları 

MADDE 515 – (1) Eşyanın geçici depolama yerine giriş ve çıkışına ilişkin 
kayıtlar, asgari olarak; 

a) Eşyanın girişindeki beyan veya belge numarası ve tarihini, 

b) Giriş tarihini, 

c) Girişteki eşya miktarını, 

ç) Eşyanın çıkışındaki beyan veya belge numarası ve tarihini, 

d) Çıkış tarihini, 

e) Çıkıştaki eşya miktarını, 

f) Eşyanın geçici çıkarılması halinde buna ilişkin bilgileri, 

g) Eşyanın elleçlemeye tabi tutulması halinde buna ilişkin bilgileri, 

içerecek şekilde, geçici depolama yeri işleticilerince eşyanın girişine ve çıkışına 
eş zamanlı olarak bilgisayar ortamında tutulur. Bu kayıtlar her zaman 
gümrüğün denetlemesine hazır halde bulundurulur. 

(2) Geçici depolama yerlerinde bulunan eşyanın geçerli veya zorlayıcı nedenler 
dışında ziyanından, hasara uğramasından veya değiştirilmesinden doğan mali 
sorumluluk işleticilere aittir. Bu sorumluluk söz konusu eşyaya ait gümrük 
vergileri ile Kanunun 236 ncı maddesindeki cezaların gümrük idaresine 
ödenmesini de kapsar. Sorumlular hakkında duruma göre ayrıca 5607 
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır. 

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 518 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Eski 
Yatırım izni 

MADDE 518 – (1) Antrepo açma ve işletme izni almak üzere başvuracak 
gerçek ve tüzel kişiler, yatırım yapmadan önce, antreponun bağlı 
bulunacağı gümrük müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Akaryakıt antrepoları 
hariç olmak üzere, özel antrepolar için yatırım izni aranmaz. 

Yeni 
Yatırım izni 

MADDE 518 – (1) Antrepo açma ve işletme izni almak üzere başvuracak gerçek 
ve tüzel kişiler, yatırım yapmadan önce, antreponun bağlı bulunacağı gümrük 
müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Akaryakıt antrepoları hariç olmak üzere, 
özel antrepolar için yatırım izni aranmaz. 

https://www.mevzuat.net/gumruk/kanun/kanun4458_s32.aspx#M236
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(2) Yatırım izni yalnızca kamu kuruluşları ve belediyeler ile 13/1/2011 tarihli 
ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari iki 
yıldır faaliyette bulunan ve ödenmiş sermayesi; 

a) Gelişmiş yöre kapsamındakiler için 2.500.000 TL, 
 
b) Normal yöre kapsamındaki iller için 1.000.000 TL, 
 
c) Kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki iller için 500.000 TL, 
 
olan anonim ve limited şirketlere verilebilir. Asgari iki yıldır faaliyette 
bulunma ve ödenmiş sermaye miktarının tespitinde, anonim ve limited 
şirketlerde unvan değişikliği veya şirket birleşmeleri göz önünde 
bulundurulur. 

(3) Antrepo açma izni almak üzere başvuracak gerçek kişilerin ve tüzel 
kişilerin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile şirket sermayesinin % 10 veya 
daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, affa uğramış olsalar dahi, mülga 
1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 26/9/2004 tarihli 
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamı; devletin güvenliğine karşı suçlar, 
anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı 
suçlar ve casusluk, kamu güvenine karşı suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt 
kurma, rüşvet, zimmet, irtikâp, denetim görevinin ihmali, güveni kötüye 
kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan 
tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma ve iftira, ihaleye fesat karıştırma, 
suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, edimin ifasına fesat 
karıştırma, muhafaza görevini kötüye kullanma suçlarından; 12/4/1991 
tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlardan, vergi 
kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarına ilişkin 4/1/1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesine (1/1/1999 
tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin l-6 
numaralı bentlerinde), 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanununa (mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa), 20/2/1930 tarihli ve 1567 
sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli 
ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun mülga ek 5 inci maddesine, 

(2) Yatırım izni yalnızca kamu kuruluşları ve belediyeler ile 13/1/2011 tarihli ve 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari iki yıldır 
faaliyette bulunan, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 
EK-1’inde yer alan Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler başlıklı tablosunda 
sayılan ve ödenmiş sermayesi; 

a) 1. ve 2. Bölge kapsamındaki iller için 10.000.000 TL, 

b) 3. ve 4. Bölge kapsamındaki iller için 5.000.000 TL, 

c) 5. ve 6. Bölge kapsamındaki iller için 3.000.000 TL, 

olan anonim ve limited şirketlere verilebilir. Asgari iki yıldır faaliyette bulunma 
ve ödenmiş sermaye miktarının tespitinde, anonim ve limited şirketlerde 
unvan değişikliği veya şirket birleşmeleri göz önünde bulundurulur. 

(3) Antrepo açma izni almak üzere başvuracak gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin 
yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile şirket sermayesinin % 10 veya daha 
fazlasına sahip gerçek kişilerin, affa uğramış olsalar dahi, mülga 1/3/1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunu kapsamı; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamu 
güvenine karşı suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, zimmet, 
irtikâp, denetim görevinin ihmali, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, 
dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, yalan yere 
yemin, suç uydurma ve iftira, ihaleye fesat karıştırma, suç delillerini yok etme, 
gizleme veya değiştirme, edimin ifasına fesat karıştırma, muhafaza görevini 
kötüye kullanma suçlarından; 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu kapsamı suçlardan, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına 
teşebbüs suçlarına ilişkin 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
359 uncu maddesine (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 
344 üncü maddesinin l-6 numaralı bentlerinde), 21/3/2007 tarihli ve 5607 
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa (mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga 10/7/2003 tarihli 
ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa), 20/2/1930 tarihli ve 1567 
sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli 
ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun mülga ek 5 inci maddesine, 3/1/2002 
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3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının 
Düzenlenmesine Dair Kanunun mülga 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, 
11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 
Hakkında Kanuna ve 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu 
Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, suçtan kaynaklanan mal varlığı 
değerlerini aklama suçlarından 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı 
Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu 
Maddelerin Murakebesi Hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna, 
19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, 3/6/1986 tarihli ve 3298 
sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanuna muhalefetten haklarında 
kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmaması şarttır. 

(4) Limited şirketlerde ortaklar ile şirket müdürünün üçüncü fıkrada 
belirtilen suçlardan haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı 
bulunmaması şarttır. 

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda sayılan kişiler arasında yurt dışında 
ikamet eden yabancı şahısların üçüncü fıkrada sayılan suçları işlememiş 
olduklarına dair yazılı beyanlarına itibar edilir. 

(6) Antrepo işleticileri hakkında, üçüncü fıkrada belirtilen suçlardan 
kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilmesi halinde antrepo işletme izinleri 
iptal edilir. 

(8) Gümrük müdürlüğü başvuruya ilişkin görüşünü başvuru dilekçesi, ilgili 
Ticaret Sicili Gazetesi ve üçüncü fıkrada sayılan kişilere ait adli sicil belgeleri 
ile birlikte gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne iletir. Bölge müdürlüğü, 
gümrük gözetimi ve denetimini olumsuz etkileyecek bir durumun olup 
olmadığı, antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup 
bulunmadığı ve yatırım yapılacak yere eşya sevkiyatının gümrük denetimi 
altında güvenli bir şekilde yapılıp yapılamayacağı hususlarına ilişkin 
görüşleri ile birlikte talebi Bakanlığa intikal ettirir. Ekonomik yönden ihtiyaç 
bulunup bulunmadığına dair değerlendirme; antrepo açılacak yerdeki diğer 
antrepo ve geçici depolama yerlerinin fiziki kapasiteleri, dönemsel doluluk 
oranları, başvurunun yapıldığı gümrük müdürlüğünün işlem hacmi, gümrük 

tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının 
Düzenlenmesine Dair Kanunun mülga 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, 
11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 
Hakkında Kanuna ve 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin 
Murakabesi Hakkında Kanuna, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini 
aklama suçlarından 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının 
Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında 
Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, 
3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanuna 
muhalefetten haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmaması şarttır. 

(4) Limited şirketlerde ortaklar ile şirket müdürünün üçüncü fıkrada belirtilen 
suçlardan haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmaması şarttır. 

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda sayılan kişiler arasında yurt dışında ikamet 
eden yabancı şahısların üçüncü fıkrada sayılan suçları işlememiş olduklarına 
dair yazılı beyanlarına itibar edilir. 

(6) Antrepo işleticileri hakkında, üçüncü fıkrada belirtilen suçlardan 
kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilmesi halinde antrepo işletme izinleri iptal 
edilir. 

(8) Gümrük müdürlüğü başvuruya ilişkin görüşünü başvuru dilekçesi, ilgili 
Ticaret Sicili Gazetesi ve üçüncü fıkrada sayılan kişilere ait adli sicil belgeleri ile 
birlikte gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne iletir. Bölge müdürlüğü, gümrük 
gözetimi ve denetimini olumsuz etkileyecek bir durumun olup olmadığı, 
antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı ve yatırım 
yapılacak yere eşya sevkiyatının gümrük denetimi altında güvenli bir şekilde 
yapılıp yapılamayacağı hususlarına ilişkin görüşleri ile birlikte talebi Bakanlığa 
intikal ettirir. Ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına dair 
değerlendirme; antrepo açılacak yerdeki diğer antrepo ve geçici depolama 
yerlerinin fiziki kapasiteleri, dönemsel doluluk oranları, başvurunun yapıldığı 
gümrük müdürlüğünün işlem hacmi, gümrük müdürlüğünün idari kapasitesi ve 
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müdürlüğünün idari kapasitesi ve antrepo açılmasının öngörüldüğü yerdeki 
ticari ve sınai yatırımları da dikkate alacak şekilde yapılır. Yatırım izni 
talepleri Bakanlıkça sonuçlandırılır. 

(9) Yatırım izni verilen başvuru sahiplerine yapılacak bildirim tarihinden 
itibaren altı ay içerisinde antrepo olarak açılmak istenen tesisin/yerin hazır 
hale getirilerek ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulması gerekir. Bu süre 
içerisinde açılıp işletilmek istenen tesisin/yerin hazırlanamaması veya 
gerekli belgelerin sunulamaması halinde söz konusu süre içerisinde ilgili 
gümrük müdürlüğü ve bölge müdürlüğü aracılığıyla Bakanlıktan ek süre 
talebinde bulunulması gerekir. İlgililerce süresi içerisinde başvuru 
yapılmaması veya ek süre talebinde bulunulmaması halinde verilen yatırım 
izni iptal edilmiş sayılır. 

(10) Özellikli eşyanın depolanacağı antrepolar ile lojistik faaliyetlerin 
yürütüldüğü deniz limanı, havalimanı, gümrüklü sahalar ve Bakanlıkça 
belirlenen lojistik merkezler içerisinde açılacak antrepolarda beşinci fıkrada 
yer alan ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına dair 
değerlendirme ölçütlerine bağlı kalınmaksızın idarenin genel 
değerlendirmesi ile yatırım izni talepleri sonuçlandırılabilir. 

antrepo açılmasının öngörüldüğü yerdeki ticari ve sınai yatırımları da dikkate 
alacak şekilde yapılır. Yatırım izni talepleri Bakanlıkça sonuçlandırılır. 

(9) Yatırım izni verilen başvuru sahiplerine yapılacak bildirim tarihinden 
itibaren altı ay içerisinde antrepo olarak açılmak istenen tesisin/yerin hazır 
hale getirilerek ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulması gerekir. Bu süre 
içerisinde açılıp işletilmek istenen tesisin/yerin hazırlanamaması veya gerekli 
belgelerin sunulamaması halinde söz konusu süre içerisinde ilgili gümrük 
müdürlüğü ve bölge müdürlüğü aracılığıyla Bakanlıktan ek süre talebinde 
bulunulması gerekir. İlgililerce süresi içerisinde başvuru yapılmaması veya ek 
süre talebinde bulunulmaması halinde verilen yatırım izni iptal edilmiş sayılır. 

(10) Özellikli eşyanın depolanacağı antrepolar ile lojistik faaliyetlerin 
yürütüldüğü deniz limanı, havalimanı, gümrüklü sahalar ve Bakanlıkça 
belirlenen lojistik merkezler içerisinde açılacak antrepolarda beşinci fıkrada yer 
alan ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına dair değerlendirme 
ölçütlerine bağlı kalınmaksızın idarenin genel değerlendirmesi ile yatırım izni 
talepleri sonuçlandırılabilir. 

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 575 inci maddesinin üçüncü fıkrasına “gümrük müşavir yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve stajyer” ibaresi ile 
birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 
Eski 
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sorumluluğu ve uygulama esasları 

MADDE 575 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, yapmış oldukları 
tespit işlemleri ve bunlara ilişkin düzenlenen raporların ve onayladıkları 
EUR.1/EUR.MED ve A.TR dolaşım belgelerinin doğruluğundan sorumludur. 
Yaptıkları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin raporların doğru olmaması 
halinde, tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan 
vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlü ile birlikte müştereken ve 
müteselsilen sorumludurlar. 

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri Bakanlıkça belirlenecek çalışma 
bölgelerinden birisini seçer ve bu bölge dışındaki gümrük idarelerinin 
denetimi altındaki antrepolarla tespit sözleşmesi yapamazlar. 

Yeni 
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sorumluluğu ve uygulama esasları 

MADDE 575 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, yapmış oldukları tespit 
işlemleri ve bunlara ilişkin düzenlenen raporların ve onayladıkları 
EUR.1/EUR.MED ve A.TR dolaşım belgelerinin doğruluğundan sorumludur. 
Yaptıkları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin raporların doğru olmaması halinde, 
tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve 
kesilecek cezalardan yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen 
sorumludurlar. 

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri Bakanlıkça belirlenecek çalışma 
bölgelerinden birisini seçer ve bu bölge dışındaki gümrük idarelerinin denetimi 
altındaki antrepolarla tespit sözleşmesi yapamazlar. 

https://www.mevzuat.net/gumruk/yonetmelik2009/ynt13.aspx#M575


(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında gümrük müşavir 
yardımcısı çalıştırabilirler. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yanlarında 
çalışan gümrük müşavir yardımcıları; 

a) Sigortalı olarak çalıştığı yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya 
yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği firması adına özel ve genel antrepoların 
giriş-çıkış işlemleri ve bu antrepolarda yapılan elleçlemelere ilişkin olarak 
düzenlenen sayım tutanaklarını imzalayabilir. 

b) Bizzat yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından işlem yapılmasına 
ilişkin özel düzenleme olmaması kaydıyla antrepoya eşya alınmasına ve 
çıkarılmasına ilişkin tespit işlemlerinde kullanılması öngörülen mühür ve 
kaşeleri kullanabilir, gerekli meşruhatı verebilir. 

c) Yaptıkları işlemlerden doğacak şahsi sorumlulukları saklı kalmak üzere, 
hukuki ve mali sorumluluk yanlarında çalıştıkları yetkilendirilmiş gümrük 
müşavirine aittir. 

ç) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin bağlı bulunduğu veya sözleşme 
imzaladığı antreponun bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü ve Gümrük 
Müşavirleri Derneğine kayıtlı olmaları gerekir. 

d) Hizmet veremediği zorunlu durumlarda otuz gün süre ile sınırlı olmak 
şartıyla yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin ortak olduğu firmada çalışan 
bir başka gümrük müşavir yardımcısı görevlendirilebilir. 

e) Yapmaları gereken iş ve işlemleri başkasına yaptıramaz. Bu şekilde 
davrandığı tespit edilenler bir daha yetkilendirilmiş gümrük müşaviri 
yanında çalıştırılamaz. 

(4) Birden fazla genel antrepo ile tespit sözleşmesi imzalayan 
yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin her bir antrepo için en az bir gümrük 
müşavir yardımcısı görevlendirmeleri gerekir. 

(5) Genel ve özel antrepolara eşya giriş çıkış işlemleri ile antrepoda stok 
kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespiti işlemlerini yapacak 
yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, iki genel antrepoyu geçmemek üzere 
toplam dört antrepo için rapor düzenleyebilir. 

(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında gümrük müşavir 
yardımcısı  ve stajyer çalıştırabilirler. Stajyer, gümrük müşavir yardımcısı 
tarafından yapılması gereken iş ve işlemleri yapamaz. Bu şekilde davrandığı 
tespit edilenlerin stajına son verilir ve bu kişiler bir daha yetkilendirilmiş 
gümrük müşaviri yanında çalıştırılamaz. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin 
yanlarında çalışan gümrük müşavir yardımcıları; 

a) Sigortalı olarak çalıştığı yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya 
yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği firması adına özel ve genel antrepoların 
giriş-çıkış işlemleri ve bu antrepolarda yapılan elleçlemelere ilişkin olarak 
düzenlenen sayım tutanaklarını imzalayabilir. 

b) Bizzat yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından işlem yapılmasına ilişkin 
özel düzenleme olmaması kaydıyla antrepoya eşya alınmasına ve çıkarılmasına 
ilişkin tespit işlemlerinde kullanılması öngörülen mühür ve kaşeleri kullanabilir, 
gerekli meşruhatı verebilir. 

c) Yaptıkları işlemlerden doğacak şahsi sorumlulukları saklı kalmak üzere, 
hukuki ve mali sorumluluk yanlarında çalıştıkları yetkilendirilmiş gümrük 
müşavirine aittir. 

ç) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin bağlı bulunduğu veya sözleşme 
imzaladığı antreponun bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü ve Gümrük 
Müşavirleri Derneğine kayıtlı olmaları gerekir. 

d) Hizmet veremediği zorunlu durumlarda otuz gün süre ile sınırlı olmak 
şartıyla yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin ortak olduğu firmada çalışan bir 
başka gümrük müşavir yardımcısı görevlendirilebilir. 

e) Yapmaları gereken iş ve işlemleri başkasına yaptıramaz. Bu şekilde 
davrandığı tespit edilenler bir daha yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında 
çalıştırılamaz. 

(4) Birden fazla genel antrepo ile tespit sözleşmesi imzalayan yetkilendirilmiş 
gümrük müşavirlerinin her bir antrepo için en az bir gümrük müşavir yardımcısı 
görevlendirmeleri gerekir. 

(5) Genel ve özel antrepolara eşya giriş çıkış işlemleri ile antrepoda stok 
kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespiti işlemlerini yapacak 



(6) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan şirketlerin, Bakanlıkça 
belirlenecek tespit işlemlerini yapabilmesi için şirket ortaklarının tamamı ile 
şirketi temsil ve ilzama yetkili müdürlerinin ve anonim şirketlerde yönetim 
kurulu üyelerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olması şarttır. 

(7) Şirket ortağı yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin, Bakanlıkça 
belirlenecek antrepoya ilişkin tespit işlemlerini yapabilmesi için şirketteki 
hisselerinin en az %20 olması gerekir. 

(8) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği belgesini iade eden ya da belgesi 
geri alınan müşavirlerin, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketlerindeki 
ortaklıklarını sonlandırmaları gerekir. 

(9) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri birden fazla yetkilendirilmiş gümrük 
müşavirliği şirketine ortak olamazlar. 

(10) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisini kazanan kişinin gümrük 
müşavirliği statüsünün devam etmesi nedeniyle bu Yönetmeliğin 
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine ilişkin maddelerinde yer almayan 
hususlarda gümrük müşavirinin tabi olduğu mevzuat hükümleri 
yetkilendirilmiş gümrük müşaviri için de geçerlidir. 

(11) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, tespit sözleşmesi kapsamında 
bizzat yapacağı işleri başkasına yaptıramazlar. 

yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, iki genel antrepoyu geçmemek üzere 
toplam dört antrepo için rapor düzenleyebilir. 

(6) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan şirketlerin, Bakanlıkça 
belirlenecek tespit işlemlerini yapabilmesi için şirket ortaklarının tamamı ile 
şirketi temsil ve ilzama yetkili müdürlerinin ve anonim şirketlerde yönetim 
kurulu üyelerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olması şarttır. 

(7) Şirket ortağı yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin, Bakanlıkça 
belirlenecek antrepoya ilişkin tespit işlemlerini yapabilmesi için şirketteki 
hisselerinin en az %20 olması gerekir. 

(8) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği belgesini iade eden ya da belgesi geri 
alınan müşavirlerin, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketlerindeki 
ortaklıklarını sonlandırmaları gerekir. 

(9) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri birden fazla yetkilendirilmiş gümrük 
müşavirliği şirketine ortak olamazlar. 

(10) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetkisini kazanan kişinin gümrük 
müşavirliği statüsünün devam etmesi nedeniyle bu Yönetmeliğin 
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine ilişkin maddelerinde yer almayan 
hususlarda gümrük müşavirinin tabi olduğu mevzuat hükümleri 
yetkilendirilmiş gümrük müşaviri için de geçerlidir. 

(11) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, tespit sözleşmesi kapsamında bizzat 
yapacağı işleri başkasına yaptıramazlar. 

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 577 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Eski 
Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalışılan süreler 

MADDE 577 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince özel ve genel 
antrepo eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespitiyle ilgili olarak görevlendirilen 
gümrük müşavir yardımcılarının Kanunun 228 inci maddesinin birinci 
fıkrasında belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla, yetkilendirilmiş gümrük 
müşaviri yanında çalıştıkları süreler değerlendirmeye alınır. 

Yeni 
Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalışılan süreler 

MADDE 577 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince özel ve genel antrepo 
eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespitiyle ilgili olarak görevlendirilen gümrük 
müşavir yardımcılarının Kanunun 228 inci maddesinin birinci 
fıkrasında belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla, yetkilendirilmiş gümrük 
müşaviri yanında çalıştıkları süreler değerlendirmeye alınır. 
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(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince staj amacıyla çalıştırılan kişilerin, 
yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanında çalıştıkları süreler, Kanunun 227 
nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen staj süresinden sayılır. 

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 587 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “(b) bendinin” 
ibaresi “(d) bendinin” şeklinde değiştirilmiştir. 
Eski 
İtirazların karara bağlanmasından önce eşyanın çekilebilmesi 

MADDE 587 - (1) Yükümlüler, mercilerince verilecek kararlardan önce, 
ihtilaf konusu eşyayı çekmek isterlerse, aşağıda yazılı şartlarla istekleri 
kabul olunur ve eşyanın çekilmesine izin verilir. 
a) Kararların yükümlüce tebellüğ edilmiş olması ve taleplerinin bir dilekçe ile 
gümrüğe verilmiş olması, 

b) Yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük 
idaresince tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın ve para 
cezalarının teminata bağlanması,  

c) Uyuşmazlığın idari yargı merciine intikali halinde bu hususun 
belgelenmesi, 

ç) İdarece gerekli görülecek her türlü bilgi veya belgenin sunulması.  

(2) Vergi tahakkukunun kesinleşmesinden önce idare ile yükümlü arasında 
çıkan uyuşmazlık yürürlükteki yasaklama ve kısıtlama hükümlerini ihlal eder 
mahiyette olduğu takdirde bu madde hükmü uygulanmaz. 

(3) Birinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında düşük kıymet beyanı 
şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hallerde, araştırmanın bu maddenin 
uygulanmasının talep edildiği tarihten itibaren bir yılda sonuçlanmaması 
halinde, gümrük idaresinde mevcut verilere göre işlem sonuçlandırılır. Bu 
süreden sonra alınan cevaplar çerçevesinde vergi farkı ortaya çıkan hallerde 
gerekli işlemler yerine getirilir. 

  

Yeni 
İtirazların karara bağlanmasından önce eşyanın çekilebilmesi 

MADDE 587 - (1) Yükümlüler, mercilerince verilecek kararlardan önce, ihtilaf 
konusu eşyayı çekmek isterlerse, aşağıda yazılı şartlarla istekleri kabul olunur 
ve eşyanın çekilmesine izin verilir. 
a) Kararların yükümlüce tebellüğ edilmiş olması ve taleplerinin bir dilekçe ile 
gümrüğe verilmiş olması, 

b) Yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük idaresince 
tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın ve para cezalarının teminata 
bağlanması,  

c) Uyuşmazlığın idari yargı merciine intikali halinde bu hususun belgelenmesi, 

ç) İdarece gerekli görülecek her türlü bilgi veya belgenin sunulması.  

d) Düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hallerde 
yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük idaresince 
tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın teminata bağlanması. 

(2) Vergi tahakkukunun kesinleşmesinden önce idare ile yükümlü arasında 
çıkan uyuşmazlık yürürlükteki yasaklama ve kısıtlama hükümlerini ihlal eder 
mahiyette olduğu takdirde bu madde hükmü uygulanmaz. 

(3) Birinci fıkranın (d) bendinin uygulanmasında düşük kıymet beyanı 
şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hallerde, araştırmanın bu maddenin 
uygulanmasının talep edildiği tarihten itibaren bir yılda sonuçlanmaması 
halinde, gümrük idaresinde mevcut verilere göre işlem sonuçlandırılır. Bu 
süreden sonra alınan cevaplar çerçevesinde vergi farkı ortaya çıkan hallerde 
gerekli işlemler yerine getirilir. 
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Aynı Yönetmeliğin EK: 80’inin I. Başvuru İçin Aranacak Bilgi ve Belgeler başlıklı bölümünün 6 ncı maddesinde yer alan “OHSAS 18001” ibaresi “ISO 45001” 
şeklinde değiştirilmiş, II. Antrepolarda Aranacak Şart ve Nitelikler başlıklı bölümünün A-Genel Özellikler başlığı altında yer alan 1 inci maddesinin (ö) 
bendinde yer alan “sahasında” ibaresi “alanında” şeklinde, “içerisinde” ibaresi “sahasında” şeklinde değiştirilmiştir. 
Eski 
EK 80 

ANTREPO AÇMA VE İŞLETME KOŞULLARI İLE ARANAN BELGELER 

Antrepo açma ve işletme izni talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile 
antrepo olarak açılması düşünülen açık ve kapalı alanların aşağıda yer alan 
bilgi, belge ve şartlarla ilgili hükümleri karşılaması gerekmektedir. Ancak, 
antreponun özelliği nedeniyle veya antrepoya konacak eşyanın özel nitelik 
taşıması halinde I. ve II. bölümde yer alan koşulların bir kısmı veya tümü 
aranmayabilir. Açılış şartlarının kontrolünde veya inceleme, denetim ve 
işlemlerde II. bölümde yer alan “Kusurlar” kısmı dikkate alınır. 

I. BAŞVURU İÇİN ARANACAK BİLGİ VE BELGELER 

1. Yatırım izni verilmiş olan, A ve B tipi genel antrepo açmak ve işletmek 
isteyen ve Gümrük Yönetmeliği’nin 519 uncu maddesindeki şartları haiz 
tüzel kişilerin, aşağıda yer alan belgelerle birlikte ilgili gümrük idarelerine 
başvurmaları gerekir. 

a) Antrepo alanının tümünü gösteren, resmi kurum ve kuruluşlar, 
belediyeler veya ilgili odalara kayıtlı mühendis ve mimarlarca onaylanmış 
plan veya kroki, 
 
b) Bina ve eklentilerinin depreme dayanaklı ve imar planına uygun olduğunu 
gösteren yapı ruhsatı veya yerine geçen belge, 
 
c) Antrepo ve eklentilerini içten, dıştan ve her bir cepheden ayrıntılı bir 
şekilde gösteren ilgili gümrük müdürlüğünce onaylı fotoğraflar, 
 
ç) Antrepo olarak açılıp işletilecek yerin mülkiyetinin veya üzerindeki sınırlı 
ayni hakkın başvuru sahibine ait olduğunu belgeleyen onaylı tapu sicil 
örneği veya kira sözleşmelerinin aslı veya örnekleri, 
 
d) Antrepo olarak açılmak istenilen yer belediye sınırları içerisinde ise ilgili 

Yeni 
EK 80 

ANTREPO AÇMA VE İŞLETME KOŞULLARI İLE ARANAN BELGELER 

Antrepo açma ve işletme izni talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile 
antrepo olarak açılması düşünülen açık ve kapalı alanların aşağıda yer alan 
bilgi, belge ve şartlarla ilgili hükümleri karşılaması gerekmektedir. Ancak, 
antreponun özelliği nedeniyle veya antrepoya konacak eşyanın özel nitelik 
taşıması halinde I. ve II. bölümde yer alan koşulların bir kısmı veya tümü 
aranmayabilir. Açılış şartlarının kontrolünde veya inceleme, denetim ve 
işlemlerde II. bölümde yer alan “Kusurlar” kısmı dikkate alınır. 

I. BAŞVURU İÇİN ARANACAK BİLGİ VE BELGELER 

1. Yatırım izni verilmiş olan, A ve B tipi genel antrepo açmak ve işletmek 
isteyen ve Gümrük Yönetmeliği’nin 519 uncu maddesindeki şartları haiz tüzel 
kişilerin, aşağıda yer alan belgelerle birlikte ilgili gümrük idarelerine 
başvurmaları gerekir. 

a) Antrepo alanının tümünü gösteren, resmi kurum ve kuruluşlar, belediyeler 
veya ilgili odalara kayıtlı mühendis ve mimarlarca onaylanmış plan veya kroki, 
 
b) Bina ve eklentilerinin depreme dayanaklı ve imar planına uygun olduğunu 
gösteren yapı ruhsatı veya yerine geçen belge, 
 
c) Antrepo ve eklentilerini içten, dıştan ve her bir cepheden ayrıntılı bir şekilde 
gösteren ilgili gümrük müdürlüğünce onaylı fotoğraflar, 
 
ç) Antrepo olarak açılıp işletilecek yerin mülkiyetinin veya üzerindeki sınırlı 
ayni hakkın başvuru sahibine ait olduğunu belgeleyen onaylı tapu sicil örneği 
veya kira sözleşmelerinin aslı veya örnekleri, 
 
d) Antrepo olarak açılmak istenilen yer belediye sınırları içerisinde ise ilgili 
Belediye Başkanlığından alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı; diğer 
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Belediye Başkanlığından alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı; diğer 
yerlerde ise ilgili yerden (Valilikler ya da konu ile ilgili yetkili Kurum veya 
Kuruluş) alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya buna karşılık gelen 
belge, 
 
e) Antrepoda yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığını 
gösteren itfaiye raporu, 
 
f) Firmanın en az Gümrük Yönetmeliği’nin 518 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan ödenmiş sermaye tutarında olacak şekilde antrepo için 
düzenlenen yangın sigorta poliçesi veya yangın sertifikası, 
 
g) Noterden tasdikli İmza Sirküleri, 
 
ğ) Vergi mükellefiyet belgesi, 
 
h) Antrepo olarak açılmak istenen tanklara ilişkin Türk Akreditasyon 
Kurumundan (TÜRKAK) veya TÜRKAK ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan 
akreditasyon kurumlarından akredite edilen şirketler veya Ekonomi 
Bakanlığı tarafından uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen gözetim 
şirketleri tarafından hazırlanmış kalibrasyon cetveli, boru hatlarına ilişkin 
kapasite raporu, kalibrasyon cetvelinin düzenlenemediği eşya için tank 
kapasite raporu, 
 
ı) Konulacak eşyanın yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve benzeri türden eşya 
olması halinde Ek-81/II’deki, diğer eşyada ise ek-81/I'deki örneğe uygun 
taahhütname, (Kamu kuruluşları için taahhütname aranmaz) 
 
i) İlgili Ticaret Sicili Gazetesinin (tadiller dâhil) aslı veya gümrük 
müdürlüğünce onaylanmış örneği, 
 
j) 518 inci maddenin üçüncü fıkrasında sayılan kişilere ait adli sicil belgeleri, 
 
k) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından düzenlenen tespit raporu, 
 
l) Antrepo işleticisi firmaya ilişkin bilgilerin (firma tarihçesi, vergi kimlik 
numarası, MERSİS numarası, sermaye ve ortaklık yapısı, antreponun 

yerlerde ise ilgili yerden (Valilikler ya da konu ile ilgili yetkili Kurum veya 
Kuruluş) alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya buna karşılık gelen 
belge, 
 
e) Antrepoda yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığını gösteren 
itfaiye raporu, 
 
f) Firmanın en az Gümrük Yönetmeliği’nin 518 inci maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan ödenmiş sermaye tutarında olacak şekilde antrepo için düzenlenen 
yangın sigorta poliçesi veya yangın sertifikası, 
 
g) Noterden tasdikli İmza Sirküleri, 
 
ğ) Vergi mükellefiyet belgesi, 
 
h) Antrepo olarak açılmak istenen tanklara ilişkin Türk Akreditasyon 
Kurumundan (TÜRKAK) veya TÜRKAK ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan 
akreditasyon kurumlarından akredite edilen şirketler veya Ekonomi Bakanlığı 
tarafından uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen gözetim şirketleri 
tarafından hazırlanmış kalibrasyon cetveli, boru hatlarına ilişkin kapasite 
raporu, kalibrasyon cetvelinin düzenlenemediği eşya için tank kapasite raporu, 
 
ı) Konulacak eşyanın yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve benzeri türden eşya olması 
halinde Ek-81/II’deki, diğer eşyada ise ek-81/I'deki örneğe uygun 
taahhütname, (Kamu kuruluşları için taahhütname aranmaz) 
 
i) İlgili Ticaret Sicili Gazetesinin (tadiller dâhil) aslı veya gümrük müdürlüğünce 
onaylanmış örneği, 
 
j) 518 inci maddenin üçüncü fıkrasında sayılan kişilere ait adli sicil belgeleri, 
 
k) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından düzenlenen tespit raporu, 
 
l) Antrepo işleticisi firmaya ilişkin bilgilerin (firma tarihçesi, vergi kimlik 
numarası, MERSİS numarası, sermaye ve ortaklık yapısı, antreponun 
bulunduğu yerin koordinatları, faaliyet alanı, web sitesi vb.) yer aldığı 
doküman, 
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bulunduğu yerin koordinatları, faaliyet alanı, web sitesi vb.) yer aldığı 
doküman, 
 
m) Antrepo için düzenlenen acil durum eylem planı, 
 
n) Antrepoda düzenli olarak haşere, böcek, kemirgenlere karşı pest kontrol 
tedbirlerinin alındığını gösteren belge, 
 
o) Antrepoların iş güvenliği uzmanları tarafından denetlendiğini gösteren 
belge, 
 
ö) Antrepo işleticisi firmaya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, 
 
p) Antrepo işleticisi firmaya ait kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı, 
 
r) Antrepo işleticisi firmanın, gümrük idaresiyle doğrudan bağlantı 
sağlayabilecek sabit IP adresli en az bir internet hattının bulunması. 

s) Firmanın ortaklık yapısı ve ödenmiş sermaye durumunu gösterir yeminli 
mali müşavir raporu, 

ş) Kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden 
alınacak yazı. 

2. C, D ve E tipi özel antrepo açmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin birinci 
maddenin (b), (f), (m), (n), (o) ve (ö) bentleri dışında kalan bilgi ve belgelerle 
birlikte ilgili gümrük idaresine başvurmaları gerekir. Akaryakıt antrepoları 
hariç C, D ve E tipi özel antrepo olarak açılmak istenilen yerin, işyerinin 
sınırları içerisinde bulunması halinde, tapu sicil örneği veya kira sözleşmesi, 
itfaiye raporu, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya buna karşılık gelen belge 
yeterli olup bu belgelerde antrepo veya depo ibaresinin aranması zorunlu 
değildir. 

3. Kamu kurum veya kuruluşları veya belediyeler bu statülerine ilişkin 
belgeleri ibraz ederler. 

4. Kamu kurum veya kuruluşlarının antrepo açma ve işletme taleplerinde 
adli sicil belgesi, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri aranmaz. Bunların 

 
m) Antrepo için düzenlenen acil durum eylem planı, 
 
n) Antrepoda düzenli olarak haşere, böcek, kemirgenlere karşı pest kontrol 
tedbirlerinin alındığını gösteren belge, 
 
o) Antrepoların iş güvenliği uzmanları tarafından denetlendiğini gösteren 
belge, 
 
ö) Antrepo işleticisi firmaya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, 
 
p) Antrepo işleticisi firmaya ait kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı, 
 
r) Antrepo işleticisi firmanın, gümrük idaresiyle doğrudan bağlantı 
sağlayabilecek sabit IP adresli en az bir internet hattının bulunması. 

s) Firmanın ortaklık yapısı ve ödenmiş sermaye durumunu gösterir yeminli mali 
müşavir raporu, 

ş) Kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınacak 
yazı. 

2. C, D ve E tipi özel antrepo açmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin birinci 
maddenin (b), (f), (m), (n), (o) ve (ö) bentleri dışında kalan bilgi ve belgelerle 
birlikte ilgili gümrük idaresine başvurmaları gerekir. Akaryakıt antrepoları hariç 
C, D ve E tipi özel antrepo olarak açılmak istenilen yerin, işyerinin sınırları 
içerisinde bulunması halinde, tapu sicil örneği veya kira sözleşmesi, itfaiye 
raporu, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya buna karşılık gelen belge yeterli 
olup bu belgelerde antrepo veya depo ibaresinin aranması zorunlu değildir. 

3. Kamu kurum veya kuruluşları veya belediyeler bu statülerine ilişkin belgeleri 
ibraz ederler. 

4. Kamu kurum veya kuruluşlarının antrepo açma ve işletme taleplerinde adli 
sicil belgesi, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri aranmaz. Bunların görev 
alanı itibariyle faaliyette bulundukları yerlerdeki antrepo açma ve işletme 
taleplerinde, ayrıca iş yeri açma veya çalışma ruhsatı veya bunun yerine geçen 
belge aranmaz. 



görev alanı itibariyle faaliyette bulundukları yerlerdeki antrepo açma ve 
işletme taleplerinde, ayrıca iş yeri açma veya çalışma ruhsatı veya bunun 
yerine geçen belge aranmaz. 

5. İmza Sirküleri hariç yukarıda sayılan belgelerin asıllarının gümrük 
idaresine gösterilmesi halinde idare tarafından onaylanmış bir örneklerinin 
dosyasında bulundurulması yeterlidir. Gümrük idarelerince bu belgelerin 
yanı sıra gerekli görülen hallerde ilave bilgi ve belge istenilebilir. 

6. Antrepo açma ve işletme izni talebinde bulunan tüzel kişiler tarafından 
ilgili gümrük müdürlüğüne OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi’nin 
sunulması halinde birinci maddenin (o) bendinde, ISO 22000 Gıda Güvenliği 
Yönetim Sistemi Belgesi’nin sunulması halinde ise birinci maddenin (n) 
bendinde belirtilen belge aranmaz. 

7. Elektronik ortamda ulaşılabilen belgelerin aslının ibraz edilmesi 
gerekmez. 

II. ANTREPOLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER 

A- GENEL ÖZELLİKLER 

1. A ve B tipi genel antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık 
alanlarda Bakanlıkça aşağıdaki nitelik ve şartlar aranır. Ancak, antreponun 
özelliği nedeniyle veya antrepoya konacak eşyanın özel nitelik taşıması 
halinde bu şartların bir kısmı veya tümü aranmayabilir. 

a) Antrepoda, izin verilen antrepo tipine münhasır işlemlerin 
gerçekleştirilmesi, 
 
b) Antreponun; deniz kenarında, demiryolu hattı üzerinde veya hava 
taşıtlarının kalktıkları veya indikleri meydan ve limanlarda veya gümrük 
sahalarında, eşya taşıyan araçların geçeceği yolların ve kapıların giriş çıkış 
bakımından elverişli olduğu yerlerde bulunması, 

c) Antrepodan dışarıya izinsiz eşya çıkarılmasına imkân vermeyecek gerekli 
fiziki düzenlemelerin yapılmış olması, 

ç) Antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanların birbiri ile 
doğrudan irtibatının bulunması, 

5. İmza Sirküleri hariç yukarıda sayılan belgelerin asıllarının gümrük idaresine 
gösterilmesi halinde idare tarafından onaylanmış bir örneklerinin dosyasında 
bulundurulması yeterlidir. Gümrük idarelerince bu belgelerin yanı sıra gerekli 
görülen hallerde ilave bilgi ve belge istenilebilir. 

6. Antrepo açma ve işletme izni talebinde bulunan tüzel kişiler tarafından ilgili 
gümrük müdürlüğüne ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi’nin sunulması 
halinde birinci maddenin (o) bendinde, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim 
Sistemi Belgesi’nin sunulması halinde ise birinci maddenin (n) bendinde 
belirtilen belge aranmaz. 

7. Elektronik ortamda ulaşılabilen belgelerin aslının ibraz edilmesi gerekmez. 

II. ANTREPOLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER 

A- GENEL ÖZELLİKLER 

1. A ve B tipi genel antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanlarda 
Bakanlıkça aşağıdaki nitelik ve şartlar aranır. Ancak, antreponun özelliği 
nedeniyle veya antrepoya konacak eşyanın özel nitelik taşıması halinde bu 
şartların bir kısmı veya tümü aranmayabilir. 

a) Antrepoda, izin verilen antrepo tipine münhasır işlemlerin 
gerçekleştirilmesi, 
 
b) Antreponun; deniz kenarında, demiryolu hattı üzerinde veya hava 
taşıtlarının kalktıkları veya indikleri meydan ve limanlarda veya gümrük 
sahalarında, eşya taşıyan araçların geçeceği yolların ve kapıların giriş çıkış 
bakımından elverişli olduğu yerlerde bulunması, 

c) Antrepodan dışarıya izinsiz eşya çıkarılmasına imkân vermeyecek gerekli 
fiziki düzenlemelerin yapılmış olması, 

ç) Antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanların birbiri ile doğrudan 
irtibatının bulunması, 
 
d) Antreponun kapalı alanlarının etrafını çeviren ve antrepo alanından 
sayılmayan üstü açık sahaların; sadece kapalı yerlere alınamayan, hava 
muhalefetinde zarar görmeyecek ağır ve hacimli eşyanın konulması kaydıyla 
kullanılmasının talep edilmesi halinde, bu alanların etrafı içeriden dışarıya eşya 



 
d) Antreponun kapalı alanlarının etrafını çeviren ve antrepo alanından 
sayılmayan üstü açık sahaların; sadece kapalı yerlere alınamayan, hava 
muhalefetinde zarar görmeyecek ağır ve hacimli eşyanın konulması kaydıyla 
kullanılmasının talep edilmesi halinde, bu alanların etrafı içeriden dışarıya 
eşya çıkarılmasına imkân vermeyecek şekilde yüksek duvar veya kalın 
parmaklıklarla çevrilmiş olması, 
 
e) Antrepo olarak kullanılan alanların hazine haklarının korunmasını 
sağlamak üzere gümrük memurlarınca ve/veya yetkilendirilmiş gümrük 
müşavirlerince içeriden ve dışarıdan kontrolünün kolaylıkla yapılmasına 
elverişli olması, 
 
f) Antrepo içinde ve/veya sahasında eşya yükleme ve boşaltma alanlarının 
yanı sıra, yükleme ve boşaltmanın yapılacağı rampalara araçların 
yanaşabilmesi, antrepo alanına giriş çıkışın sağlanabilmesi ve araçların 
antrepo alanı içerisinde hareket edebilmesi için minimum 500 m2’lik açık 
alanının bulunması, 
 
g) Gümrük idaresince kabul edilen eşya giriş-çıkış kapılarının seksiyonel veya 
yana sürgülü olması, olmadığı durumda antrepo dışına çıkış yönüne doğru 
açılır olması ve giriş-çıkış kapıları dışındaki bütün kapı ve menfezlerin eşya 
çıkarılmasına uygun olmayacak şekilde kapatılmış olması, personel giriş-
çıkış kapılarının antrepo dışına çıkış yönüne doğru açılır olması, eşya giriş-
çıkış kapıları dışında, yeterli sayıda tahliye kapısı bulunması, 
 
ğ) Antrepoların özelliğine ve operasyonun hızına göre yeterli sayı ve 
özellikte rampa bulunması; birden fazla rampa bulunması halinde rampalar 
arasındaki açıklığın yeterli olması; antrepolarda eşyanın yüklenmesi ve 
boşaltılması sırasında karışmamasını teminen gerekli tedbirlerin alınması, 
 
h) Elleçleme ve/veya işleme faaliyetlerinin yapılacağı antrepoların bu 
faaliyetlerin yapılması için gerekli donanıma sahip olması, 
 
ı) Eşyanın antrepo içinde kolaylıkla ve emniyetle nakli, istifi, tartılması, 
ölçülmesi gibi hizmetlerin yapılmasına ve taşıtlara yükletilmesine ve 
bunlardan boşaltılmasına yarayan ve çalışacağı alanda muhafaza edilen 

çıkarılmasına imkân vermeyecek şekilde yüksek duvar veya kalın parmaklıklarla 
çevrilmiş olması, 
 
e) Antrepo olarak kullanılan alanların hazine haklarının korunmasını sağlamak 
üzere gümrük memurlarınca ve/veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince 
içeriden ve dışarıdan kontrolünün kolaylıkla yapılmasına elverişli olması, 
 
f) Antrepo içinde ve/veya sahasında eşya yükleme ve boşaltma alanlarının yanı 
sıra, yükleme ve boşaltmanın yapılacağı rampalara araçların yanaşabilmesi, 
antrepo alanına giriş çıkışın sağlanabilmesi ve araçların antrepo alanı içerisinde 
hareket edebilmesi için minimum 500 m2’lik açık alanının bulunması, 
 
g) Gümrük idaresince kabul edilen eşya giriş-çıkış kapılarının seksiyonel veya 
yana sürgülü olması, olmadığı durumda antrepo dışına çıkış yönüne doğru 
açılır olması ve giriş-çıkış kapıları dışındaki bütün kapı ve menfezlerin eşya 
çıkarılmasına uygun olmayacak şekilde kapatılmış olması, personel giriş-çıkış 
kapılarının antrepo dışına çıkış yönüne doğru açılır olması, eşya giriş-çıkış 
kapıları dışında, yeterli sayıda tahliye kapısı bulunması, 
 
ğ) Antrepoların özelliğine ve operasyonun hızına göre yeterli sayı ve özellikte 
rampa bulunması; birden fazla rampa bulunması halinde rampalar arasındaki 
açıklığın yeterli olması; antrepolarda eşyanın yüklenmesi ve boşaltılması 
sırasında karışmamasını teminen gerekli tedbirlerin alınması, 
 
h) Elleçleme ve/veya işleme faaliyetlerinin yapılacağı antrepoların bu 
faaliyetlerin yapılması için gerekli donanıma sahip olması, 
 
ı) Eşyanın antrepo içinde kolaylıkla ve emniyetle nakli, istifi, tartılması, 
ölçülmesi gibi hizmetlerin yapılmasına ve taşıtlara yükletilmesine ve bunlardan 
boşaltılmasına yarayan ve çalışacağı alanda muhafaza edilen eşyanın türüne 
uygun gerekli teknik donanım, alet ve cihazlarla donatılmış olması ve gerekli 
aydınlatma düzenine sahip bulunması, 
 
i) Antrepoda depolanan eşyanın özelliğine uygun raf sistemi bulunması, raflı 
antrepolarda bütün rafların alfabetik ve sayısal işaretlerle adreslenmesi, 
 
j) Rezervli eşyanın konulması için kapalı, çifte kilitli özel yerleri olması, 



eşyanın türüne uygun gerekli teknik donanım, alet ve cihazlarla donatılmış 
olması ve gerekli aydınlatma düzenine sahip bulunması, 
 
i) Antrepoda depolanan eşyanın özelliğine uygun raf sistemi bulunması, raflı 
antrepolarda bütün rafların alfabetik ve sayısal işaretlerle adreslenmesi, 
 
j) Rezervli eşyanın konulması için kapalı, çifte kilitli özel yerleri olması, 
 
k) Ufak veya kıymetli eşyanın depolanması halinde, özel raflar, kilitli 
dolaplar veya kasalar bulunması, 
 
l) Antrepoya konulacak eşya türüne uygun yangın söndürme düzeneği ve 
ekipmanı bulunması, bu ekipmanın yerinin sabit ve işaretli olması, 
 
m) Akü şarj istasyonu bulunan antrepolarda bu sistemin antreponun kapalı 
alanının dışında olması ya da yalıtılmış bir bölümde bulunması, 
 
n) Antreponun, idarenin süreç takibini kesintisiz sağlaması için, enerji 
kesintisine izin vermeyecek şekilde jeneratör ve kesintisiz güç kaynağı 
hatları (ups) ile donatılmış olması, 

o) Muayene yeri bulunması ve ayrılan muayene yerinin depolanan eşyanın 
niteliğine uygun olması, 
 
ö) Antrepo sahasında gümrük memuru ve/veya yetkilendirilmiş gümrük 
müşaviri personeli ile antrepo personelinin çalışma ve gözetimine elverişli 
arşiv ve özel bürolar haricinde, eşya depolama amacı dışında yerlerin 
olmaması, antrepo içerisinde bulunan sosyal yaşam alanları ile eşya 
depolama alanlarının birbirinden bağımsız girişleri olacak şekilde 
ayrıştırılmış olması ve antrepo alanı içerisinden sosyal yaşam alanlarına 
geçişin bulunmaması, 
 
p) Bu ekin III. bölümünde sayılan özelliklere sahip kamera sistemi 
bulunması, 
 
r) Antrepo işleticilerince Ek-83’te yer alan bilgileri içeren stok takip 
sisteminin kurulması ile Bakanlıkça antrepo stok takip sisteminin 

 
k) Ufak veya kıymetli eşyanın depolanması halinde, özel raflar, kilitli dolaplar 
veya kasalar bulunması, 
 
l) Antrepoya konulacak eşya türüne uygun yangın söndürme düzeneği ve 
ekipmanı bulunması, bu ekipmanın yerinin sabit ve işaretli olması, 
 
m) Akü şarj istasyonu bulunan antrepolarda bu sistemin antreponun kapalı 
alanının dışında olması ya da yalıtılmış bir bölümde bulunması, 
 
n) Antreponun, idarenin süreç takibini kesintisiz sağlaması için, enerji 
kesintisine izin vermeyecek şekilde jeneratör ve kesintisiz güç kaynağı hatları 
(ups) ile donatılmış olması, 

o) Muayene yeri bulunması ve ayrılan muayene yerinin depolanan eşyanın 
niteliğine uygun olması, 
 
ö) Antrepo alanında gümrük memuru ve/veya yetkilendirilmiş gümrük 
müşaviri personeli ile antrepo personelinin çalışma ve gözetimine elverişli arşiv 
ve özel bürolar haricinde, eşya depolama amacı dışında yerlerin olmaması, 
antrepo sahasında bulunan sosyal yaşam alanları ile eşya depolama alanlarının 
birbirinden bağımsız girişleri olacak şekilde ayrıştırılmış olması ve antrepo alanı 
içerisinden sosyal yaşam alanlarına geçişin bulunmaması, 
 
p) Bu ekin III. bölümünde sayılan özelliklere sahip kamera sistemi bulunması, 
 
r) Antrepo işleticilerince Ek-83’te yer alan bilgileri içeren stok takip sisteminin 
kurulması ile Bakanlıkça antrepo stok takip sisteminin kurulmasını müteakip 
antrepo işleticilerince kurulan sistemden antrepoda gerçekleşen eşya 
hareketlerine ilişkin verilerin anlık olarak Bakanlık sistemine iletilmesinin 
sağlanması için gerekli altyapı ve üstyapının kurulmuş olması, 

s) Antrepo yerleşim planı hazırlanması ve yerleşim planının çalışanların 
görebileceği yerlere konulması, 

2. C, D ve E tipi özel antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanlarda 
Bakanlıkça birinci maddenin (f), (g), (ğ), (i), (j) ve (k) bentleri dışında kalan 
nitelik ve şartlar aranır. Ancak, antreponun özelliği nedeniyle veya antrepoya 



kurulmasını müteakip antrepo işleticilerince kurulan sistemden antrepoda 
gerçekleşen eşya hareketlerine ilişkin verilerin anlık olarak Bakanlık 
sistemine iletilmesinin sağlanması için gerekli altyapı ve üstyapının 
kurulmuş olması, 

s) Antrepo yerleşim planı hazırlanması ve yerleşim planının çalışanların 
görebileceği yerlere konulması, 

2. C, D ve E tipi özel antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık 
alanlarda Bakanlıkça birinci maddenin (f), (g), (ğ), (i), (j) ve (k) bentleri 
dışında kalan nitelik ve şartlar aranır. Ancak, antreponun özelliği nedeniyle 
veya antrepoya konacak eşyanın özel nitelik taşıması halinde bu şartların 
bir kısmı veya tümü aranmayabilir. 

3. Tamamı açık alandan oluşan antrepolarda birinci maddenin (f), (g), (ğ), 
(i), (j), (k), (m) ve (o) bentlerinde belirtilen nitelik ve şartlar aranmayabilir. 
 

............................................... 

.............................................. 

konacak eşyanın özel nitelik taşıması halinde bu şartların bir kısmı veya tümü 
aranmayabilir. 

3. Tamamı açık alandan oluşan antrepolarda birinci maddenin (f), (g), (ğ), (i), 
(j), (k), (m) ve (o) bentlerinde belirtilen nitelik ve şartlar aranmayabilir. 
 

........................................... 

........................................... 

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin EK 82’sinde yer alan tablonun 41 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmış ve aynı tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir. 
Eski 
EK 82 
 
KANUNUN 241 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI UYARINCA 
USULSÜZLÜK CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER 

Sıra 
No Konu 

1 Yükümlünün gümrük idarelerinin istediği bilgileri verme 
yükümlülüğünden kaçınması. 

2 

 

Yönetmeliğin 72 ila 72/T maddeleri hükümlerine 
uyulmaması 

3 Özet beyan iptali (yükümlünün hatasından 
kaynaklanması hali). 

Yeni 
EK 82 
 
KANUNUN 241 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI UYARINCA USULSÜZLÜK 
CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER 

Sıra 
No Konu 

1 Yükümlünün gümrük idarelerinin istediği bilgileri verme 
yükümlülüğünden kaçınması. 

2 

 

Yönetmeliğin 72 ila 72/T maddeleri hükümlerine 
uyulmaması 

3 Özet beyan iptali (yükümlünün hatasından kaynaklanması 
hali). 

https://www.mevzuat.net/gumruk/yonetmelik2009/yntek82.aspx
https://www.mevzuat.net/gumruk/kanun/kanun4458_s33.aspx
https://www.mevzuat.net/gumruk/yonetmelik2009/ynt03.aspx#M72
https://www.mevzuat.net/gumruk/yonetmelik2009/ynt03.aspx#M72_T
https://www.mevzuat.net/gumruk/kanun/kanun4458_s33.aspx
https://www.mevzuat.net/gumruk/yonetmelik2009/ynt03.aspx#M72
https://www.mevzuat.net/gumruk/yonetmelik2009/ynt03.aspx#M72_T


4 Beyanname iptali (yükümlünün hatasından 
kaynaklanması hali). 

5 Beyannameye eklenmesi gereken belgelerin süresi 
içerisinde ibraz edilmemesi. 

6 

 

Navlun faturası ve/veya sigorta poliçesinin 
mevcudiyetine rağmen ibraz edilmemesi. 

  
7 

 

Ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması 
kaydıyla, Gümrük Beyannamesinin Ek-14’e uygun 
olarak doldurulmaması. 

8 
Gümrük beyannamesinin "İstatistiki Kıymet" kutusuna 
toplam fatura bedelinin ABD Doları cinsinden 
yazılmaması. 

9 
EUR.1, Form A, A.TR belgelerinin sonradan kontrol 
sonucunda mevcut olduklarının ancak beyanname 
ekinde olmadıklarının tespiti. 

10 Yaygın Basitleştirilmiş Usul uygulamalarında süre ihlali. 

11 

 

Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında 
yürütülen işlemler hariç olmak üzere, beyanın kontrolü 
sonucunda Kanunun 234 üncü maddesinde bahsi geçen 
aykırılıkların vergi farkı yaratmaması veya %5’i 
aşmayan vergi farkı yaratması. 

12 

  
..... 

13 

  
..... 

14 

 
..... 

 
 
15 

  

İhracat eşyasının taşınması durumu hariç ulusal transit 
rejimi kapsamındaki transit beyannamesinde varış 
(çıkış) gümrük idaresi değişikliği. 

4 Beyanname iptali (yükümlünün hatasından 
kaynaklanması hali). 

5 Beyannameye eklenmesi gereken belgelerin süresi 
içerisinde ibraz edilmemesi. 

6 

 

Navlun faturası ve/veya sigorta poliçesinin mevcudiyetine 
rağmen ibraz edilmemesi. 

  
7 

 

Ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması 
kaydıyla, Gümrük Beyannamesinin Ek-14’e uygun olarak 
doldurulmaması. 

8 
Gümrük beyannamesinin "İstatistiki Kıymet" kutusuna 
toplam fatura bedelinin ABD Doları cinsinden 
yazılmaması. 

9 
EUR.1, Form A, A.TR belgelerinin sonradan kontrol 
sonucunda mevcut olduklarının ancak beyanname ekinde 
olmadıklarının tespiti. 

10 Yaygın Basitleştirilmiş Usul uygulamalarında süre ihlali. 

11 

 

Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında 
yürütülen işlemler hariç olmak üzere, beyanın kontrolü 
sonucunda Kanunun 234 üncü maddesinde bahsi geçen 
aykırılıkların vergi farkı yaratmaması veya %5’i aşmayan 
vergi farkı yaratması. 

12 

  
..... 

13 

  
..... 

14 

 
..... 

 
 
15 

  

İhracat eşyasının taşınması durumu hariç ulusal transit 
rejimi kapsamındaki transit beyannamesinde varış (çıkış) 
gümrük idaresi değişikliği. 

https://www.mevzuat.net/gumruk/yonetmelik2009/yntek14.aspx
https://www.mevzuat.net/gumruk/kanun/kanun4458_s32.aspx#M234
https://www.mevzuat.net/gumruk/yonetmelik2009/yntek14.aspx
https://www.mevzuat.net/gumruk/kanun/kanun4458_s32.aspx#M234


16 

 
..... 

17 Antrepo rejimine ilişkin beyannamede eşyanın farklı bir 
G.T.İ.P de beyan edildiğinin tespiti. 

18 Rafinerilerde yapılan yıl sonu muvazene işlemlerinde 
mücbir sebebe dayanmayan farklılık bulunması. 

19 

 

Dahilde işleme izni kapsamında ihracı öngörülen işlem 
görmüş ürüne ait ihracat beyannamesinin tescilinden 
sonra gerekli bilgi ve belgeler ibraz edilmek suretiyle 
ilgili ihracat beyannamesine ilişkin olarak izinde revize 
talebinde bulunulması. 

20 Dahilde İşleme İzni taahhüt hesabının kapatılması 
başvurusu için öngörülen sürenin ihlali. 

21 

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem gören 
gümrük beyannamesi satır kodu ve/veya muafiyet kodu 
değişiklikleri. 

22 
Dahilde İşleme İzin süresi bitiminden sonra ancak proje 
süresi içerisinde yapılan ek süre müracaatlarında izin 
süresinin proje süresine göre uzatılması. 

23 

 

Geçici ithalata konu eşyanın Ekonomik Etkili Gümrük 
Rejimleri İzin Formunda belirtilen gümrük idaresinden 
farklı bir gümrük idaresinden yeniden ihraç edilmesi ya 
da başka bir gümrükçe onaylanmış işlem veya 
kullanıma tabi tutulması. 

24 

 

A.TR, EUR.1/EUR.MED, fatura beyanı/EUR.MED fatura 
beyanı ve Form A belgelerinin ilgili Bakanlar Kurulu 
kararı veya ilgili yönetmeliklerde yer alan hükümlere 
uygun olmayan şekilde düzenlenmiş olduklarının 
tespiti. 

25 Geçici ithal edilen ambalajlar için beyan yükümlülüğüne 
uyulmaması. 

26 
Geçici ihracat eşyasının, üç yıllık süre ile varsa 
gümrükçe verilen ek süreler bitiminde geri 
getirilmediğinin tespit edilmesi. 

16 

 
..... 

17 Antrepo rejimine ilişkin beyannamede eşyanın farklı bir 
G.T.İ.P de beyan edildiğinin tespiti. 

18 Rafinerilerde yapılan yıl sonu muvazene işlemlerinde 
mücbir sebebe dayanmayan farklılık bulunması. 

19 

 

Dahilde işleme izni kapsamında ihracı öngörülen işlem 
görmüş ürüne ait ihracat beyannamesinin tescilinden 
sonra gerekli bilgi ve belgeler ibraz edilmek suretiyle ilgili 
ihracat beyannamesine ilişkin olarak izinde revize 
talebinde bulunulması. 

20 Dahilde İşleme İzni taahhüt hesabının kapatılması 
başvurusu için öngörülen sürenin ihlali. 

21 

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem gören 
gümrük beyannamesi satır kodu ve/veya muafiyet kodu 
değişiklikleri. 

22 
Dahilde İşleme İzin süresi bitiminden sonra ancak proje 
süresi içerisinde yapılan ek süre müracaatlarında izin 
süresinin proje süresine göre uzatılması. 

23 

 

Geçici ithalata konu eşyanın Ekonomik Etkili Gümrük 
Rejimleri İzin Formunda belirtilen gümrük idaresinden 
farklı bir gümrük idaresinden yeniden ihraç edilmesi ya da 
başka bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi 
tutulması. 

24 

 

A.TR, EUR.1/EUR.MED, fatura beyanı/EUR.MED fatura 
beyanı ve Form A belgelerinin ilgili Bakanlar Kurulu kararı 
veya ilgili yönetmeliklerde yer alan hükümlere uygun 
olmayan şekilde düzenlenmiş olduklarının tespiti. 

25 Geçici ithal edilen ambalajlar için beyan yükümlülüğüne 
uyulmaması. 

26 
Geçici ihracat eşyasının, üç yıllık süre ile varsa gümrükçe 
verilen ek süreler bitiminde geri getirilmediğinin tespit 
edilmesi. 

27 Geçici ihracatın süresini aşarak kesin ihracata 
dönüştürülmesi. 



27 Geçici ihracatın süresini aşarak kesin ihracata 
dönüştürülmesi. 

28 Gümrük Statü Belgesinde düzeltme yapılması. 
29 

 

Serbest bölgeye eşya girişinde ve çıkışında bilgilerin 
envanter defterlerine süresi içerisinde işlenmemesi. 

30 
İhracat hükmünde teslim edilen akaryakıt ve kumanya 
için düzenlenen gümrük beyannamesinin öngörülen 
süreyi aşarak verilmesi. 

31 

 

Stajyerlerin ve gümrük müşavir yardımcılarının işe 
başlayış ve ayrılış bildirimlerinin öngörülen sürede 
yapılmaması. 

32 

 

Gümrük müşavirlerinin şahıslarına ve şirketlerine ait 
bildirimlerin öngörülen sürede yapılmaması. 

33 Firma dosyası değişikliği ve diğer haller için öngörülen 
beyanların süresinde yapılmaması. 

34 Götürü teminattan yararlanma yükümlülüklerinin 
süresi içinde yerine getirilmemesi. 

35 Götürü teminattan yararlanan yükümlülerin süresi 
içinde teminatını güncellenmemesi. 

36 

 
..... 

37 

 

Nihai kullanım izin hak sahibince izin belgesinde 
öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz 
günlük sürenin geçirilerek izni veren gümrük idaresine 
müracaat edilmesi. 

38 

 

Nihai kullanım izin belgesinin iptali (yükümlünün 
hatasından kaynaklanması hali). 

39 

 

Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin onuncu 
fıkrası uyarınca uygun bulunan Asgari Ücret Tarifesine 
uyulmaması (Her bir Asgari Ücret Tarifesi konusu 
itibariyle ayrı ayrı). 

40 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından 
düzenlenen raporların süresi içinde sunulmaması. 

28 Gümrük Statü Belgesinde düzeltme yapılması. 
29 

 

Serbest bölgeye eşya girişinde ve çıkışında bilgilerin 
envanter defterlerine süresi içerisinde işlenmemesi. 

30 
İhracat hükmünde teslim edilen akaryakıt ve kumanya 
için düzenlenen gümrük beyannamesinin öngörülen 
süreyi aşarak verilmesi. 

31 

 

Stajyerlerin ve gümrük müşavir yardımcılarının işe 
başlayış ve ayrılış bildirimlerinin öngörülen sürede 
yapılmaması. 

32 

 

Gümrük müşavirlerinin şahıslarına ve şirketlerine ait 
bildirimlerin öngörülen sürede yapılmaması. 

33 Firma dosyası değişikliği ve diğer haller için öngörülen 
beyanların süresinde yapılmaması. 

34 Götürü teminattan yararlanma yükümlülüklerinin süresi 
içinde yerine getirilmemesi. 

35 Götürü teminattan yararlanan yükümlülerin süresi içinde 
teminatını güncellenmemesi. 

36 

 
..... 

37 

 

Nihai kullanım izin hak sahibince izin belgesinde 
öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz günlük 
sürenin geçirilerek izni veren gümrük idaresine müracaat 
edilmesi. 

38 

 

Nihai kullanım izin belgesinin iptali (yükümlünün 
hatasından kaynaklanması hali). 

39 

 

Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin onuncu 
fıkrası uyarınca uygun bulunan Asgari Ücret Tarifesine 
uyulmaması (Her bir Asgari Ücret Tarifesi konusu 
itibariyle ayrı ayrı). 

40 

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından 
düzenlenen raporların süresi içinde sunulmaması. 

https://www.mevzuat.net/gumruk/kanun/kanun4458_s35.aspx#GM6_10
https://www.mevzuat.net/gumruk/kanun/kanun4458_s35.aspx#GM6_10


 
41 

 

Yolcu beraberi eşya muafiyetinin uygulanmasında limit 
fazlası eşya getirilmesi 

42 

 

Antrepo, geçici depolama yerleri ve gümrük idaresince 
eşya konulmasına izin verilen yerlere alınan eşyanın 
düzenli ve sayılabilecek şekilde depolanmaması. 

  
43 

 

Varış bildiriminin, taşıma aracının eşyanın boşaltılacağı 
gümrük idaresine ulaşmasından sonraki altı saatten 
daha sonra verilmesi. 

44 

 

Çıkış bildiriminin, taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesini terk 
etmesinden sonra verilmesi. 

45 

 
Özet beyanın Ek-10'a uygun olarak doldurulmaması. 

46 

 

Varış bildiriminin, öncesinde verilmiş olan özet 
beyanların tespiti için gereken bilgileri içermemesi. 

47 

 

Çıkış bildiriminin, öncesinde verilmiş olan gümrük 
beyannamesi, beyanname yerine geçen belge veya özet 
beyanın tespiti için gereken bilgileri içermemesi. 

48 

 

Yönetmeliğin 72/Ş maddesinin üçüncü fıkrasına 
dayanılarak belirlenen liman hizmetleri azami 
bedellerine ilişkin yapılan düzenlemelere uyulmaması 

49 

 

Yönetmeliğin 333 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü 
fıkralarında belirtilen sürelerin aşılması (aşılan her gün 
için). 

50 

 

Antrepo işleticilerince antrepo stok kayıtlarının 
Yönetmeliğin 536 ve 537 nci maddelerine uygun şekilde 
güncellenmemesi. 

51 

 

Havalimanlarında hizmet veren geçici depolama yeri ve 
antrepo işleticilerinin serbest zaman uygulaması 
kapsamında Bakanlıkça yapılan düzenlemelere 
uymaması. 

41 

 
............................ 

42 

 

Antrepo, geçici depolama yerleri ve gümrük idaresince 
eşya konulmasına izin verilen yerlere alınan eşyanın 
düzenli ve sayılabilecek şekilde depolanmaması. 

  
43 

 

Varış bildiriminin, taşıma aracının eşyanın boşaltılacağı 
gümrük idaresine ulaşmasından sonraki altı saatten daha 
sonra verilmesi. 

44 

 

Çıkış bildiriminin, taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesini terk 
etmesinden sonra verilmesi. 

45 

 
Özet beyanın Ek-10'a uygun olarak doldurulmaması. 

46 

 

Varış bildiriminin, öncesinde verilmiş olan özet beyanların 
tespiti için gereken bilgileri içermemesi. 

47 

 

Çıkış bildiriminin, öncesinde verilmiş olan gümrük 
beyannamesi, beyanname yerine geçen belge veya özet 
beyanın tespiti için gereken bilgileri içermemesi. 

48 

 

Yönetmeliğin 72/Ş maddesinin üçüncü fıkrasına 
dayanılarak belirlenen liman hizmetleri azami bedellerine 
ilişkin yapılan düzenlemelere uyulmaması 

49 

 

Yönetmeliğin 333 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü 
fıkralarında belirtilen sürelerin aşılması (aşılan her gün 
için). 

50 

 

Antrepo işleticilerince antrepo stok kayıtlarının 
Yönetmeliğin 536 ve 537 nci maddelerine uygun şekilde 
güncellenmemesi. 

51 

 

Havalimanlarında hizmet veren geçici depolama yeri ve 
antrepo işleticilerinin serbest zaman uygulaması 
kapsamında Bakanlıkça yapılan düzenlemelere uymaması. 

52 

 

Tek Pencere Sistemi üzerinden verilen dâhilde işleme, 
geçici ithalat, gümrük kontrolü altında işleme ve hariçte 

https://www.mevzuat.net/gumruk/yonetmelik2009/yntek10.aspx
https://www.mevzuat.net/gumruk/yonetmelik2009/ynt03.aspx#M72_%C5%9E
https://www.mevzuat.net/gumruk/yonetmelik2009/ynt09.aspx#M333
https://www.mevzuat.net/gumruk/yonetmelik2009/ynt13.aspx#M536
https://www.mevzuat.net/gumruk/yonetmelik2009/ynt13.aspx#M537
https://www.mevzuat.net/gumruk/yonetmelik2009/yntek10.aspx
https://www.mevzuat.net/gumruk/yonetmelik2009/ynt03.aspx#M72_%C5%9E
https://www.mevzuat.net/gumruk/yonetmelik2009/ynt09.aspx#M333
https://www.mevzuat.net/gumruk/yonetmelik2009/ynt13.aspx#M536
https://www.mevzuat.net/gumruk/yonetmelik2009/ynt13.aspx#M537


52 

 

Tek Pencere Sistemi üzerinden verilen dâhilde işleme, 
geçici ithalat, gümrük kontrolü altında işleme ve 
hariçte işleme izinlerinin kullanılmamasından dolayı 
gümrük idarelerince iptali. 

53 

 

Gümrük kontrolü altında işleme rejiminin ibrasına 
yönelik olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince 
düzenlenen tespit raporunun süresi aşılarak gümrük 
idaresine sunulması. (aşılan her ay için) 

54 

 

Ceza gerektiren başka bir durum bulunmaması ve 
mahiyeti ayrı olmak kaydıyla, gümrük beyannamesinde 
düzetme yapılması. 

55 

 

Geçici ithal edilen konteyner için düzenlenmiş olan Giriş 
Konteyner Kayıt ve Takip Formunun yükümlünün 
hatasından dolayı iptal edilmesi. 

56 

 

Konteyner muhteviyatı eşya ile ilgili doğabilecek cezai 
hükümler saklı kalmak kaydıyla, geçici ithal edilen 
konteyner süresi içerisinde yurtdışı edilmekle birlikte 
konteyner için düzenlenmiş olan Giriş Konteyner Kayıt 
ve Takip Formunda konteyner numarasının beyan 
edilmediği veya yanlış konteyner numarasının beyan 
edildiği durumda Giriş Konteyner Kayıt ve Takip 
Formunda konteyner numarasına ilişkin düzeltme 
yapılması. 

 

işleme izinlerinin kullanılmamasından dolayı gümrük 
idarelerince iptali. 

53 

 

Gümrük kontrolü altında işleme rejiminin ibrasına yönelik 
olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen 
tespit raporunun süresi aşılarak gümrük idaresine 
sunulması. (aşılan her ay için) 

54 

 

Ceza gerektiren başka bir durum bulunmaması ve 
mahiyeti ayrı olmak kaydıyla, gümrük beyannamesinde 
düzetme yapılması. 

55 

 

Geçici ithal edilen konteyner için düzenlenmiş olan Giriş 
Konteyner Kayıt ve Takip Formunun yükümlünün 
hatasından dolayı iptal edilmesi. 

56 

 

Konteyner muhteviyatı eşya ile ilgili doğabilecek cezai 
hükümler saklı kalmak kaydıyla, geçici ithal edilen 
konteyner süresi içerisinde yurtdışı edilmekle birlikte 
konteyner için düzenlenmiş olan Giriş Konteyner Kayıt ve 
Takip Formunda konteyner numarasının beyan edilmediği 
veya yanlış konteyner numarasının beyan edildiği 
durumda Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunda 
konteyner numarasına ilişkin düzeltme yapılması. 

57 
Geçici depolama yeni işleticilerince geçici depolama yeri 
stok kayıtlarının Yönetmeliğin 515 inci maddesinin birinci 
fıkrasına uygun şekilde güncellenmemesi 

 

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
Eski 
................................ 

Yeni 
Geçici depolama yerleri ve antrepoların açma ve işletme izin başvuruları 

GEÇİCİ MADDE 20- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin; 

a) 10 uncu maddesi, 

b)14 üncü maddesi ile EK: 80’in I. Başvuru İçin Aranacak Bilgi ve Belgeler 
başlıklı bölümünün 6 ncı maddesinde yapılan değişiklik, 

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış başvurular için 
uygulanmaz. 

MADDE 17- Bu Yönetmeliğin; 

https://www.mevzuat.net/gumruk/yonetmelik2009/ynt14.aspx#GM20


a) 2 nci ve 3 üncü maddeleri 1/2/2023 tarihinde, 

b) 7 nci ve 9 uncu maddeleri, 15 inci maddesi ile EK 82’de yer alan tabloya eklenen 57 numaralı satır yayımı tarihinden 60 gün sonra, 

c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

 


