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SĐRKÜLER        Đstanbul, 06.09.2011 
Sayı: 2011/183       Ref: 4/183 
 
 
Konu:  
AYNI GÜMRÜ ĞÜN DENETĐMĐNDEKĐ BĐR YERDEN BAŞKA B ĐR YERE EŞYA 
SEVKĐ KONUSUNDA GENELGE YAYINLANMI ŞTIR  
 
Aynı gümrüğün denetimindeki antrepolar ve geçici depolama yerleri arasında, aynı limanda 
bulunan iskeleler arasında ya da limandan geçici depolama yeri veya antrepolara eşya 
sevklerinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak tereddütleri gidermek amacıyla Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 2011/41 sayılı Genelge 
yayınlanmıştır. Söz konusu Genelge ile; 
 
1-Geçici depolama yerinden geçici depolama yerine eşya sevki 
 
2-Geçici depolama yerinden antrepoya eşya sevki 
 
3-Antrepodan antrepoya eşya sevki 
 
ve diğer hususlara ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Buna göre; 
 
1-Geçici depolama yerinden geçici depolama yerine eşya sevki: 
 
Bir geçici depolama yerinden başka bir geçici depolama yerine eşya sevk edilebilmesi için 
eşyanın cinsine, kap adedine, ağırlığına, taşıma aracına, eşyanın çıktığı ve gireceği geçici 
depolama yerlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı eşya sahibi tarafından verilen bir dilekçe ile 
ilgili gümrük idaresine başvurulacaktır. Başvurunun uygun bulunması halinde, eşyanın sevki 
memur refakatinde gerçekleştirilecektir. 
 
Đlk geçici depolama yerinden eşya çıkışı ve ikinci geçici depolama yerine eşya girişinde geçici 
depolama yerlerinin stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılacaktır. 
 
Ayrıca; aynı limanda bulunan iskeleler arasındaki eşya sevklerinde de geçici depolama 
yerinden geçici depolama yerine eşya sevkine ilişkin usul ve esaslar uygulanacaktır. 
 
2-Geçici depolama yerinden antrepoya eşya sevki: 
 
Bir geçici depolama yerinden antrepoya eşya sevk edilebilmesi için eşyanın cinsine, kap 
adedine, ağırlığına, taşıma aracına, eşyanın çıktığı geçici depolama yeri ve gireceği 
antreponun bilgilerinin yer aldığı eşya sahibi tarafından verilen bir dilekçe ile ilgili gümrük 
idaresine başvurulacaktır. Başvurunun uygun bulunması halinde, eşyanın sevki memur 
refakatinde gerçekleştirilecektir.  
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Geçici depolama yerinden antrepoya eşya sevkinde, eşyanın antrepoya alınabilmesi için 
antrepo beyannamesi verilmesi gerektiğinden, antrepoya eşya girişinde 13/05/2011 tarihli ve 
2011/32 sayılı Genelge uyarınca işlem yapılacaktır. 
 
Ayrıca; limandan geçici depolama yeri veya antrepoya yapılacak eşya sevklerinde de dilekçe 
ve memur refakatine ilişkin yukarıda belirtilen usul ve esaslar uygulanacaktır. 
 
3-Antrepodan antrepoya eşya sevki: 
 
Bir antrepodan başka bir antrepoya eşya sevk edilebilmesi için eşyanın cinsi, kap adedi, 
ağırlığı, taşıma aracı, eşyanın çıktığı antrepo ve gireceği antrepo bilgilerinin yer aldığı ve eşya 
sahibi tarafından verilen bir dilekçe ile ilgili gümrük idaresine başvurulacaktır. 
 
Bir antrepodan başka bir antrepoya eşya sevkinde 7171 rejim kodlu antrepo beyannamesi 
düzenlenecektir. Eşyanın sevki memur refakatinde gerçekleştirilecektir. Antrepodan çıkış ve 
diğer antrepoya giriş işlemlerinde 13/05/2011 tarihli ve 2011/32 sayılı Genelge uyarınca işlem 
yapılacaktır. 
 
4-Ortak Hükümler: 
 
Aynı gümrük idaresi denetimindeki antrepo, geçici depolama yeri veya aynı liman 
sahasındaki iskeleler arası eşya sevklerinde, eşyanın varış yerindeki antrepo veya geçici 
depolama yeri stok kayıtlarına girişi yapılıncaya kadar eşyaya ilişkin tüm sorumluluklar eşya 
sahibine ait olacaktır. Gümrük idaresine başvuru işlemleri ile eşyanın sevk ve teslim edilmesi 
işlemlerinde Genelge ekinde yer alan dilekçe ve tutanaklar (EK-1) kullanılacaktır. 
 
 
Saygılarımızla, 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK: 
2011/41 sayılı Genelge 



T.C.
GÜMRÜK VE T CARETBAKANLI!I

Gümrükler Genel Müdürlü"ü

Sayõ : B.21.0.GGM.0.17.01.00-10.06.01 25/8/2011

Konu :Aynõ gümrü ün denetimindeki bir
yerden ba!ka bir yere e!ya sevki

GENELGE
(2011/41)

Bakanlõ õmõza intikal eden olaylardan, aynõ gümrü"ün denetimindeki antrepolar ve geçici
depolama yerleri arasõnda, aynõ limanda bulunan iskeleler arasõnda ya da limandan geçici
depolama yeri veya antrepolara e!ya sevklerinde yapõlacak i!lemlerle ilgili olarak tereddütlerin
olu!tu u anla!õlmõ!tõr.

Aynõ gümrük idaresi denetimindeki geçici depolama yeri, antrepo ve iskeleler arasõnda yapõlacak
e!ya sevki i!lemlerine ili!kin esaslar a!a õda belirtilmi!tir.

1-Geçici depolama yerinden geçici depolama yerine e#ya sevki:

Bir geçici depolama yerinden ba!ka bir geçici depolama yerine e!ya sevk edilebilmesi için e!yanõn
cinsine, kap adedine, a õrlõ õna, ta!õma aracõna, e!yanõn çõktõ õ ve girece i geçici depolama
yerlerine ili!kin bilgilerin yer aldõ õ e!ya sahibi tarafõndan verilen bir dilekçe ile ilgili gümrük
idaresine ba!vurulacaktõr. Ba!vurunun uygun bulunmasõ halinde, e!yanõn sevki memur refakatinde
gerçekle!tirilecektir.

"lk geçici depolama yerinden e!ya çõkõ!õ ve ikinci geçici depolama yerine e!ya giri!inde geçici
depolama yerlerinin stok kayõtlarõnda gerekli de i!iklikler yapõlacaktõr.

Ayrõca; aynõ limanda bulunan iskeleler arasõndaki e!ya sevklerinde de geçici depolama yerinden
geçici depolama yerine e!ya sevkine ili!kin usul ve esaslar uygulanacaktõr.

2-Geçici depolama yerinden antrepoya e#ya sevki:

Bir geçici depolama yerinden antrepoya e!ya sevk edilebilmesi için e!yanõn cinsine, kap adedine,
a õrlõ õna, ta!õma aracõna, e!yanõn çõktõ õ geçici depolama yeri ve girece i antreponun bilgilerinin
yer aldõ õ e!ya sahibi tarafõndan verilen bir dilekçe ile ilgili gümrük idaresine ba!vurulacaktõr.
Ba!vurunun uygun bulunmasõ halinde, e!yanõn sevki memur refakatinde gerçekle!tirilecektir.

Geçici depolama yerinden antrepoya e!ya sevkinde, e!yanõn antrepoya alõnabilmesi için antrepo
beyannamesi verilmesi gerekti inden, antrepoya e!ya giri!inde 13/05/2011 tarihli ve 2011/32 sayõlõ
Genelge uyarõnca i!lem yapõlacaktõr.

Ayrõca; limandan geçici depolama yeri veya antrepoya yapõlacak e!ya sevklerinde de dilekçe ve
memur refakatine ili!kin yukarõda belirtilen usul ve esaslar uygulanacaktõr.



3-Antrepodan antrepoya e#ya sevki:

Bir antrepodan ba!ka bir antrepoya e!ya sevk edilebilmesi için e!yanõn cinsine, kap adedine,
a õrlõ õna, ta!õma aracõna, e!yanõn çõktõ õ antrepo ve girece i antreponun bilgilerinin yer aldõ õ
e!ya sahibi tarafõndan verilen bir dilekçe ile ilgili gümrük idaresine ba!vurulacaktõr.

Bir antrepodan ba!ka bir antrepoya e!ya sevkinde 7171 rejim kodlu antrepo beyannamesi
düzenlenecektir. E!yanõn sevki memur refakatinde gerçekle!tirilecektir. Antrepodan çõkõ! ve di er
antrepoya giri! i!lemlerinde 13/05/2011 tarihli ve 2011/32 sayõlõ Genelge uyarõnca i!lem
yapõlacaktõr.

4-Ortak Hükümler:

Aynõ gümrük idaresi denetimindeki antrepo, geçici depolama yeri veya aynõ liman sahasõndaki
iskeleler arasõ e!ya sevklerinde, e!yanõn varõ! yerindeki antrepo veya geçici depolama yeri stok
kayõtlarõna giri!i yapõlõncaya kadar e!yaya ili!kin tüm sorumluluklar e!ya sahibine aittir. Gümrük
idaresine ba!vuru i!lemleri ile e!yanõn sevk ve teslim edilmesi i!lemlerinde ekte yer alan dilekçe ve
tutanaklar (EK1) kullanõlacaktõr.

Bilgi ve gere ini rica ederim.

Remzi AKÇ"N
Genel Müdür V.

_______________________________________________________________________________
Hükümet Meydanõ Ulus 06100 ANKARA Ayrõntõlõ bilgi için: Antrepo ve Serb. Böl. Dairesi
Telefon: (0312) 306 89 63 Faks: (0312) 306 89 95/ 89 65/ 81 95



EK1

..................GÜMRÜK MÜDÜRLÜ#ÜNE

Gümrü ünüzce onaylõ .................. sayõlõ ve .. /.../... tarihli özet beyana kayden gelen ve
............. Antrepo/Geçici Depolama yerinde bulunan, .......................... sayõlõ, ../../... tarihli
Antrepo beyannamesi ile beyan olunan ..... kapta, .......-kg ........ cinsi e!yanõn Gümrük
Yönetmeli inin EK:62 nolu özel düzenek ve yapõ gerektiren e!ya listesinde kayõtlõ e!yalardan
olmadõ õnõ beyan ve taahhüt eder, 4458 sayõlõ Gümrük Kanunu’na ba lõ Gümrük Yönetmeli inin
78. maddesinin 2’nci fõkrasõ ve Gümrükler Genel Müdülü ü'nün 2009/100 sayõlõ Genelgesinin
2’nci bölümün son paragrafõ gere ince firmamõz sorumlulu unda ve memur refakatinde e!yamõza
refakat edecek personelin 4458 sayõlõ Gümrük Kanununun 221. maddesinde belirtilen
yükümlülüklere ilave olarak ilgili memurun gidi! ve dönü! ula!õm bedeli, 6245 sayõlõ kanun
hükümlerine göre gerekli yolluk ve yevmiyeleri tarafõmõzdan kar!õlanmak ve zorunlu mali sigorta
tarafõmõzdan yapõlmak kaydõ ile .............. firmasõnca i!letilen ..............A/C tipi genel/özel
antrepoya/geçici depolama yerine alõnmasõ hususunda gere inin yapõlmasõnõ arz ederiz.
...../.../....

.......................T"C.LTD.$T"./A.$.

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

TUTANAKTIR

..............!irketinin ..............Gümrük Müdürlü üne yönelik ..../…/... tarih ve
…………………… kayõt sayõlõ dilekçesine istinaden ......... sayõlõ, .../../... tarihli antrepo
beyannamesi kapsamõ e!yalarõn bulundu u a!a õda tanõtõcõ numaralarõ ve mühür no’larõ kayõtlõ
konteyner/konteynerler, ……………………. Plakalõ araç ile sevk edilerek, ..............A/C tipi
genel/özel antrepoya/geçici depolama yerine bo!altõlmak üzere, tatbik olunan mühürün sa lam
oldu u görülerek teslim alõnmõ!tõr. "!bu tutanak durumu belgelemek maksadõyla a!a õda ismi
bulunanlar tarafõndan tanzim ve imza altõna alõnmõ!tõr. .../.../....

KONTEYNER NO : MÜHÜR NO :
1-
2-

GÜMRÜK AMBAR MEMURU/ "$LETME/ANTREPO SORUMLUSU REFAKAT MEMURU F"RMA YETK"L"S"/
GÜMRÜK ANTREPO MEMURU/ YASAL TEMS"LC"S"
YGM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarõda kayõtlõ e!ya tam ve sa lam olarak teslim alõnmõ! ve antrepo defterinin
……………sõrasõna kayõt edilmi!tir.

GÜMRÜK AMBAR MEMURU/ GEÇ"C" DEPOLAMA YER"/ REFAKATMEMURU F"RMA YETK"L"S"/
GÜMRÜK ANTREPO MEMURU ANTREPO "$L. SORUMLUSU YASAL TEMS"LC"S"

YGM


