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GÜMRÜK  SİRKÜLERİ                İstanbul, 30.11.2012  

Sayı: 2012/ 4                          Ref: 6/4 
   

                                               

Konu : 

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÇERÇEVESİNDE, 

MÜKELLEFLERE GETİRİLEN EK SORUMLULUKLAR / KOLAYLIKLAR / 

AVANTAJLAR 
 

Bilindiği üzere,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından  20.11.2011 tarihli ve 28473 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanan  “GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK” çerçevesinde bir kısım yeni düzenlemeler getirilmiş olup, orijinal 

değişklik metni ilerleyen sayfalarda yer almaktadır (Ek- 1) . 

Diğer yandan,  Gümrük Yönetmeliğindeki değişiklikler, yönetmelik değişikliğindeki sırasına 

bağlı kalınmak üzere ,  madde bazlı ve karşılaştırmalı  olarak aşağıda yer almaktadır.   

Bu çerçevede, 20.11.2012 tarihinden itibaren –yeni- gümrük  uygulamaları, aşağıdaki 

maddeler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.  
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MADDE 1  

ESKİ HALİ             YENİ HALİ  

 

Başka bir tasarruf yoluyla beyan 

uygulaması 

MADDE 178 – (1) 175 ila 177 nci 

maddelerde yer alan eşyanın iki hat 

sisteminin çalıştığı gümrük idarelerinde yeşil 

veya “beyana tabi eşyam yoktur” hattından 

geçirilmesi, hat sisteminin çalışmadığı bir 

gümrük idaresinden beyan yapılmaksızın 

geçirilmesi başka bir tasarruf yoluyla 

beyandır. 

(2) 175 ila 177 nci maddelerde yer 

alan şartların yerine getirildiği hallerde, 

birinci fıkrada belirtilen beyan 

gerçekleştiğinde, eşyanın Kanunun 61 inci 

maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 

gümrük idaresine sunulduğu, buna ilişkin 

beyannamenin tescil edildiği ve eşyanın 

teslim edildiği kabul edilir. 

(3) Bununla birlikte, birinci fıkrada 

belirtilen beyan gerçekleştiği halde, (Değişik 

İbare 31.03.2010 * 27538 R.G. Yön. Md/17-

11)175 ila 177 nci 183 ila 185 inci 

maddelerde yer alan koşulların yerine 

getirilmediğinin yapılan inceleme sonucunda 

anlaşılması durumunda, cezai işlem yapılır. 

 

 

Başka bir tasarruf yoluyla beyan 

uygulaması 
MADDE 178 - “(1) 175 ila 177 nci 
maddelerde yer alan eşyanın iki hat 
sisteminin çalıştığı gümrük idarelerinde yeşil 
veya “beyana tabi eşyam yoktur” hattından 
geçirilmesi, hat sisteminin çalışmadığı bir 
gümrük idaresinden beyan yapılmaksızın 
geçirilmesi veya ek 22/A da yer alan formla 
yapılan bildirim başka bir tasarruf yoluyla 
beyandır.” 

(2) 175 ila 177 nci maddelerde yer 

alan şartların yerine getirildiği hallerde, 

birinci fıkrada belirtilen beyan 

gerçekleştiğinde, eşyanın Kanunun 61 inci 

maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 

gümrük idaresine sunulduğu, buna ilişkin 

beyannamenin tescil edildiği ve eşyanın 

teslim edildiği kabul edilir. 

(3) Bununla birlikte, birinci fıkrada 

belirtilen beyan gerçekleştiği halde, (Değişik 

İbare 31.03.2010 * 27538 R.G. Yön. Md/17-

11)175 ila 177 nci 183 ila 185 inci 

maddelerde yer alan koşulların yerine 

getirilmediğinin yapılan inceleme sonucunda 

anlaşılması durumunda, cezai işlem yapılır. 

 

 

DEĞERLENDİRMEMİZ: 

Bu madde değişikliğinde, Gümrük Yönetmeliği’nde yer alan “Başka bir tasarrf yoluyla 

beyan” başlıuklı   ilgili maddedeki diğer hususlar aynı kalmış ancak maddeye “ ek 22/A da 

yer alan formla yapılan bildirim” kısmı eklenmiştir. 

Gümrük Yönetmeliği Ek 22/A  da “ SAHİPSİZ VEYA KAYIP BAGAJ İÇİN GÜMRÜK 

BEYANI”  Formu yer almaktadır.   
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MADDE 2  

ESKİ HALİ             YENİ HALİ  

 

Eşdeğer eşya kullanımı 

MADDE 352 – (1) İzin belgesinde, Kanunun 

108 inci maddesinin yedinci fıkrasında 

belirtilen ve ithal eşyası ile gümrük tarife 

cetvelinin aynı sekiz-onikili gümrük tarife 

istatistik pozisyon numarasını taşıyan, aynı 

ticari kaliteye ve teknik özelliklere sahip 

eşdeğer eşyanın işleme faaliyetinde kullanılıp 

kullanılmayacağı ve hangi şartlarla 

kullanılabileceği belirtilir. 

(2) Eşdeğer eşyanın, işlemenin asli 

kısmının izin hak sahibinin işletmesinde veya 

onun adına işlemenin yapıldığı yerde 

gerçekleşmesi durumunda, istisnai haller 

dışında, ithal eşyasından daha ileri bir üretim 

aşamasında olmasına izin verilebilir. 

(3) Eşdeğer eşya kullanıldığında, 

beyannamedeki bilgiler, eşdeğer eşyayı 

tanımlamaya imkan vermelidir. 

(4) Eşdeğer eşyanın kullanılmasının 

öngörülmesi durumunda bu kullanıma ilişkin 

hükümlere uyulmasının sağlanması için 

alınacak özel önlemler verilen izinde 

belirtilir. 

 

 

Eşdeğer eşya kullanımı 

MADDE 352 – (1) İzin belgesinde, Kanunun 

108 inci maddesinin yedinci fıkrasında 

belirtilen ve ithal eşyası ile gümrük tarife 

cetvelinin aynı sekiz-onikili gümrük tarife 

istatistik pozisyon numarasını taşıyan, aynı 

ticari kaliteye ve teknik özelliklere sahip 

eşdeğer eşyanın işleme faaliyetinde kullanılıp 

kullanılmayacağı ve hangi şartlarla 

kullanılabileceği belirtilir. 
“(2) Eşdeğer eşya olarak kullanılan 

tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari 
kalite, teknik özellik ve niteliği itibariyle 
aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran 
onikili bazda gümrük tarife istatistik 
pozisyonuna göre yapılır.” 

(3) Eşdeğer eşyanın, işlemenin asli 

kısmının izin hak sahibinin işletmesinde veya 

onun adına işlemenin yapıldığı yerde 

gerçekleşmesi durumunda, istisnai haller 

dışında, ithal eşyasından daha ileri bir üretim 

aşamasında olmasına izin verilebilir. 

(4) Eşdeğer eşya kullanıldığında, 

beyannamedeki bilgiler, eşdeğer eşyayı 

tanımlamaya imkan vermelidir. 

(5) Eşdeğer eşyanın kullanılmasının 

öngörülmesi durumunda bu kullanıma ilişkin 

hükümlere uyulmasının sağlanması için 

alınacak özel önlemler verilen izinde 

belirtilir. 

 
 
DEĞERLENDİRMEMİZ: 

Bu madde değişikliğinde; aynı yönetmeliğin “Eşdeğer Eşya kullanımı” başlıklı 352 nci 

maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere “ Eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım 

ürünlerinin ithal eşyası ile ticari kalite, teknik özellik ve niteliği itibariyle aynı olduğuna 

yönelik tespit, münhasıran onikili bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre 

yapılır.”ibaresi eklenmiş ve diğer maddeler bu maddeye göre teselsül ettirilmiştir.  Bu madde 

DİR de Eşdeğer Eşya nın kullanımına ilişkin ek bir düzenlemeye sahiptir ve tarım 

ürünlerinde ticari tanım hususuna daha detaylı bir açıklama gatirilmiştir.  
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MADDE 3  

ESKİ HALİ             YENİ HALİ  

 

İzin 

MADDE 513 – (1) Geçici depolama yeri 

açıp işletmek isteyen kişiler izin almak için 

ilgili gümrük müdürlüğüne bir dilekçe ile 

müracaat ederler. Dilekçeye, (Değişik ibare 

31.03.2012 * 28250 R.G. Yön) 512 78 inci 

maddede sayılan suçlardan mahkûm 

olunmadığına dair adli sicil belgesi, açılması 

talep edilen geçici depolama yerinin tam 

adresi, kira kontratosu veya tapu senedi, 

ticaret sicili gazetesi, imza sirküleri, resmi bir 

fen kurulundan onaylı plan veya kroki, geçici 

depolama yeri olarak açılmak istenilen yer; 

belediye sınırları içerisinde ise ilgili belediye 

başkanlığından alınacak İşyeri Açma ve 

Çalıştırma Ruhsatı, diğer yerlerde ise ilgili 

yerden (valilikler ya da konusu ile ilgili 

yetkili bakanlık veya kuruluş) alınacak İşyeri 

Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veya buna 

karşılık gelen belge ile geçici depolama 

yerinin yangın söndürme ve ışıklandırma 

sistemini de gösterir içten ve dıştan çok 

yönlü, ilgili gümrük idaresince tasdikli 

fotoğrafları, vergi mükellefiyet belgesi, 

yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını 

gösteren ilgili belediyeden temin edilecek 

belge ve ek-79’da yer alan taahhütname 

eklenir. Söz konusu belgelerin noter tasdikli 

olması gerekir. Bu belgelerin asıllarının 

gümrük idaresine gösterilmesi halinde noter 

tasdiği aranmaz. Gümrük idareleri bu 

belgeler yanında gerekli gördüğü sair 

belgeleri de isteyebilir. 

(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, 

 

 

İzin 

MADDE 513 – (1) Geçici depolama yeri 

açıp işletmek isteyen kişiler izin almak için 

ilgili gümrük müdürlüğüne bir dilekçe ile 

müracaat ederler. Dilekçeye, (Değişik ibare 

31.03.2012 * 28250 R.G. Yön) 512 78 inci 

maddede sayılan suçlardan mahkûm 

olunmadığına dair adli sicil belgesi, açılması 

talep edilen geçici depolama yerinin tam 

adresi, kira kontratosu veya tapu senedi, 

ticaret sicili gazetesi, imza sirküleri, resmi bir 

fen kurulundan onaylı plan veya kroki, geçici 

depolama yeri olarak açılmak istenilen yer; 

belediye sınırları içerisinde ise ilgili belediye 

başkanlığından alınacak İşyeri Açma ve 

Çalıştırma Ruhsatı, diğer yerlerde ise ilgili 

yerden (valilikler ya da konusu ile ilgili 

yetkili bakanlık veya kuruluş) alınacak İşyeri 

Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veya buna 

karşılık gelen belge ile geçici depolama 

yerinin yangın söndürme ve ışıklandırma 

sistemini de gösterir içten ve dıştan çok 

yönlü, ilgili gümrük idaresince tasdikli 

fotoğrafları, vergi mükellefiyet belgesi, 

yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını 

gösteren ilgili belediyeden temin edilecek 

belge ve ek-79’da yer alan taahhütname 

eklenir. Söz konusu belgelerin noter tasdikli 

olması gerekir. Bu belgelerin asıllarının 

gümrük idaresine gösterilmesi halinde noter 

tasdiği aranmaz. Gümrük idareleri bu 

belgeler yanında gerekli gördüğü sair 

belgeleri de isteyebilir. 

(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, 
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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 başmüdürlüğe gönderir. 

(3) İkinci fıkranın (b) bendinde 

belirtilen yerler dışında geçici depolama yeri 

açma talepleri ile ilgili olarak, mevcut geçici 

depolama yerlerinin fiziksel olarak ihtiyacı 

karşılamadığı ve ekonomik yönden ihtiyaç 

bulunduğu gibi durumların gümrük idaresi ve 

ilgili kamu kurumlarınca bildirilmesini 

müteakip Bakanlıkça yapılacak 

değerlendirme sonucunda ön izin verilebilir. 

(4) Başmüdürlük durumu inceleyerek 

görüşü ile birlikte ilgili dosyasını Bakanlığa 

intikal ettirir. Müracaatlar Bakanlıkça 

sonuçlandırılır. 

 

(5) Gümrük idareleri, taahhütlerini ve 

bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini 

yerine getirmeyen geçici depolama yeri 

işleticilerine, ilk tebligat tarihinden başlamak 

ve en fazla bir yıl olmak üzere bu 

yükümlülüklerini yerine getirmelerini, aksi 

halde verilen süre sonunda işletme hakkının 

geri alınabileceğini bildirir. Geçici depolama 

yeri işleticileri buna rağmen 

yükümlülüklerini yerine getirmedikleri 

takdirde verilmiş olan izin Bakanlıkça iptal 

edilir. 

(6) (Ek 31.03.2012 * 28250 R.G. 

Yön) 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) (Ek 31.03.2012 * 28250 R.G. 

Yön) 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 

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 başmüdürlüğe gönderir. 

(3) İkinci fıkranın (b) bendinde 

belirtilen yerler dışında geçici depolama yeri 

açma talepleri ile ilgili olarak, mevcut geçici 

depolama yerlerinin fiziksel olarak ihtiyacı 

karşılamadığı ve ekonomik yönden ihtiyaç 

bulunduğu gibi durumların gümrük idaresi ve 

ilgili kamu kurumlarınca bildirilmesini 

müteakip Bakanlıkça yapılacak 

değerlendirme sonucunda ön izin verilebilir. 

(4) Başmüdürlük durumu inceleyerek 

görüşü ile birlikte ilgili dosyasını Bakanlığa 

intikal ettirir. Müracaatlar Bakanlıkça 

sonuçlandırılır. 

 

(5) Gümrük idareleri, taahhütlerini ve 

bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini 

yerine getirmeyen geçici depolama yeri 

işleticilerine, ilk tebligat tarihinden başlamak 

ve en fazla bir yıl olmak üzere bu 

yükümlülüklerini yerine getirmelerini, aksi 

halde verilen süre sonunda işletme hakkının 

geri alınabileceğini bildirir. Geçici depolama 

yeri işleticileri buna rağmen 

yükümlülüklerini yerine getirmedikleri 

takdirde verilmiş olan izin Bakanlıkça iptal 

edilir. 

(6) (Ek 31.03.2012 * 28250 R.G. 

Yön) 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) (Ek 31.03.2012 * 28250 R.G. 

Yön) 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 
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fazla 10 km mesafede olması gerekir. 

 

fazla 10 km mesafede olması gerekir. “Taşıt 

depolanacak geçici depolama yerlerinde 

kapalı alan ile havayolu ile kargo 

taşımacılığına ilişkin açılacak geçici 

depolama yerlerinde alan şartı aranmaz.”  

 

 

DEĞERLENDİRMEMİZ: 
 Bu madde değişikliğinde; aynı yönetmeliğin “İzin ” başlıklı 513 üncü  maddesinin 7. 
Fıkrasına  “Taşıt depolanacak geçici depolama yerlerinde kapalı alan ile havayolu ile kargo 
taşımacılığına ilişkin açılacak geçici depolama yerlerinde alan şartı aranmaz.” ibaresi 
eklenmiştir. Bu madde GY nin “Geçici Depolama Yerleri” ne ilişkin bölümünde yer almakta 
olup,  değişiklik ile mükellef (GDY İşletmecileri) lehine özel  kolaylıklar  sağlanmıştır.  
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MADDE 4  

ESKİ HALİ             YENİ HALİ  

 

İzin 

MADDE 519 – (1) Müsteşarlıkça antrepo 

açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç 

bulunduğunun anlaşılması halinde; kamu 

kuruluşlarına veya belediyelere veya 

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilere 

520 ile 521 inci madde hükümlerine ilave 

olarak aşağıdaki koşullarla antrepo açma ve 

işletme izni verilebilir. 

           a) Genel antrepo açma izni yalnızca 

kamu kuruluşları ve belediyeler ile 6762 

sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 

kurulmuş, asgari iki yıldır faaliyette bulunan 

ve ödenmiş sermayesi; 

1) Gelişmiş yöre kapsamındakiler için (2012 

yılı için) 1.213.625,20 TL  

2) Normal yöre kapsamındaki iller için (2012 

yılı için) 424.768,82 TL  

3) Kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki 

iller için (2012 yılı için) 182.043,78 TL  

olan anonim ve limited şirketlere verilebilir. 

Ödenmiş sermaye tutarları her yıl Maliye 

Bakanlığınca belirlenen ve ilan olunan 

yeniden değerleme oranında artırılır. 

            b) Anonim ve limited şirketlerde 

unvan değişikliği veya şirket birleşmeleri göz 

önünde bulundurulur. 

            (c) (Değişik 31.03.2012 * 28250 R.G. 

Yön) Antrepo açma izni almak üzere 

başvuracak gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin 

yönetim kurulu üyeleri, şirketi temsile yetkili 

kişiler ile şirket sermayesinin % 10 veya 

daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, affa 

uğramış olsalar dahi hırsızlık, güveni kötüye 

kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, kamu 

güvenine karşı işlenen suçlar, suç işlemek 

amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat 

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 

zimmet, irtikap, zimmet veya irtikâp suçunun 

işlenmesine kasten göz yumma, rüşvet, iftira, 

suç uydurma, yalan tanıklık, yalan yere 

yemin, suç delillerini yok etme, gizleme veya 

değiştirme, muhafaza görevini kötüye 

kullanma suçları ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanunu, mülga 4926 sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 1918 

 
İzin 

MADDE 519 – (1) Müsteşarlıkça antrepo 

açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç 

bulunduğunun anlaşılması halinde; kamu 

kuruluşlarına veya belediyelere veya 

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilere 

520 ile 521 inci madde hükümlerine ilave 

olarak aşağıdaki koşullarla antrepo açma ve 

işletme izni verilebilir. 

           a) Genel antrepo açma izni yalnızca 

kamu kuruluşları ve belediyeler ile 6762 

sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 

kurulmuş, asgari iki yıldır faaliyette bulunan 

ve ödenmiş sermayesi; 

1) Gelişmiş yöre kapsamındakiler için (2012 

yılı için) 1.213.625,20 TL  

2) Normal yöre kapsamındaki iller için (2012 

yılı için) 424.768,82 TL  

3) Kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki 

iller için (2012 yılı için) 182.043,78 TL  

olan anonim ve limited şirketlere verilebilir. 

Ödenmiş sermaye tutarları her yıl Maliye 

Bakanlığınca belirlenen ve ilan olunan 

yeniden değerleme oranında artırılır. 

            b) Anonim ve limited şirketlerde 

unvan değişikliği veya şirket birleşmeleri göz 

önünde bulundurulur. 

            (c) (Değişik 31.03.2012 * 28250 R.G. 

Yön) Antrepo açma izni almak üzere 

başvuracak gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin 

yönetim kurulu üyeleri, şirketi temsile yetkili 

kişiler ile şirket sermayesinin % 10 veya 

daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, affa 

uğramış olsalar dahi hırsızlık, güveni kötüye 

kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, kamu 

güvenine karşı işlenen suçlar, suç işlemek 

amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat 

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 

zimmet, irtikap, zimmet veya irtikâp suçunun 

işlenmesine kasten göz yumma, rüşvet, iftira, 

suç uydurma, yalan tanıklık, yalan yere 

yemin, suç delillerini yok etme, gizleme veya 

değiştirme, muhafaza görevini kötüye 

kullanma suçları ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanunu, mülga 4926 sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 1918 
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sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 

Kanun, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini 

Koruma Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun 359 uncu maddesinde 

(1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı 

Kanunun 344 üncü maddesinin l-6 numaralı 

bentlerinde) belirtilen vergi kaçakçılığına 

ilişkin fiillerden mahkum olmamış/ceza 

almamış olmaları şarttır. 

          ç) Limited şirketlerde ortaklar ile şirket 

müdürünün (c) bendinde belirtilen suçları 

işlememiş olmaları şarttır. 

          d) Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile 

sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip 

ortaklar arasında yurt dışında ikamet eden 

yabancı şahısların (c) bendinde sayılan 

suçları işlememiş olduklarına dair yazılı 

beyanlarına itibar edilir. 

e) Kanunun 80 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendinin uygulanmasında, 

gümrük idaresi diğer hususların yanı sıra, 

antrepo tipini ve bunlara uygulanacak 

işlemleri de dikkate alır. 

            (2) Genel antrepo olarak açılıp 

işletilmesi istenen yerlerin mutat yolların 

izlenmesi kaydıyla gümrük müdürlüğüne en 

fazla 50 km. mesafede olması gereklidir. 

             (3) (Değişik 02.11.2011*28103 R.G. 

Yön.) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi 

istenen yerler, büyükşehir belediyesi sınırları 

içerisinde olması halinde 3.000 m2’den, 

diğer yerlerde ise 1.000 m2’den küçük 

olamaz. Soğuk hava tertibatı gerektiren 

antrepolar ile yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi 

özel tertibat gerektiren eşyanın konulacağı 

antrepolar ile havalimanı ve deniz limanı 

sahası içerisinde açılacak antrepolar bu şarta 

tabi değildir. 

 

sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 

Kanun, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini 

Koruma Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun 359 uncu maddesinde 

(1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı 

Kanunun 344 üncü maddesinin l-6 numaralı 

bentlerinde) belirtilen vergi kaçakçılığına 

ilişkin fiillerden mahkum olmamış/ceza 

almamış olmaları şarttır. 

          ç) Limited şirketlerde ortaklar ile şirket 

müdürünün (c) bendinde belirtilen suçları 

işlememiş olmaları şarttır. 

          d) Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile 

sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip 

ortaklar arasında yurt dışında ikamet eden 

yabancı şahısların (c) bendinde sayılan 

suçları işlememiş olduklarına dair yazılı 

beyanlarına itibar edilir. 

e) Kanunun 80 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendinin uygulanmasında, 

gümrük idaresi diğer hususların yanı sıra, 

antrepo tipini ve bunlara uygulanacak 

işlemleri de dikkate alır. 

            (2) Genel antrepo olarak açılıp 

işletilmesi istenen yerlerin mutat yolların 

izlenmesi kaydıyla gümrük müdürlüğüne en 

fazla 50 km. mesafede olması gereklidir. 
(3) Genel antrepo olarak açılıp 

işletilmesi istenen yerler, büyükşehir 
belediyesi sınırları içerisinde olması 
halinde 3.000 m

2
’den, diğer yerlerde ise 

1.000 m
2
’den küçük olamaz. Soğuk hava 

tertibatı, havayolu ile kargo taşımacılığı 
gerektiren antrepolar ile yanıcı, parlayıcı, 
patlayıcı gibi özel tertibat gerektiren 
eşyanın konulacağı antrepolar ile 
havalimanı ve deniz limanı sahası 
içerisinde açılacak antrepolar bu şarta 
tabi değildir. 

 

 
DEĞERLENDİRMEMİZ: 

 
Bu madde değişikliğinde; aynı yönetmeliğin “İzin” başlıklı 519 ncu maddesinin (3) 

üncü fıkrası tamamen değiştirilmiş ve “(3) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen 
yerler, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde olması halinde 3.000 m

2
’den, diğer yerlerde 

ise 1.000 m
2
’den küçük olamaz. Soğuk hava tertibatı, havayolu ile kargo taşımacılığı 

gerektiren antrepolar ile yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi özel tertibat gerektiren eşyanın 
konulacağı antrepolar ile havalimanı ve deniz limanı sahası içerisinde açılacak antrepolar bu 
şarta tabi değildir.” şekline gelmiştir.  
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Bu madde Gümrük Antrepolarının açılışında aranacak şart ve özelliklere ilişkindir ve yeni 
fıkrada, havayolu ile kargo taşımacılığı yapan firmaların antrepo açılışlarında özel bir 
kolaylık getirilmiştir. 

 

 

MADDE 5  

ESKİ HALİ             YENİ HALİ  

 

Antrepolarda aranacak şart ve nitelikler 

MADDE 534 – (1) Genel ve özel antrepo 

olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık 

alanlarda Müsteşarlıkça aşağıdaki nitelik ve 

şartlar aranır. Ancak, özellikleri dolayısıyla E 

ve F tipi antrepolarda, bu şartların tümü veya 

bir kısmı aranmayabilir. 

           a) Belirli bir tipte açılıp işletilmesi 

uygun bulunan bir antrepoda, yalnızca o 

antrepo tipine münhasır işlemlerin 

gerçekleştirilmesi, 

           b) Eşyanın iyi saklanmasına, 

yangından korunmasına ve çağdaş tekniğe 

uygun yangın söndürme düzenine sahip 

bulunması, 

          c) Gümrük idaresince kabul edilen 

giriş ve çıkış kapılarından başka bütün kapı 

ve menfezlerin eşya çıkarılmasına uygun 

olmayacak şekilde kapatılmış olması, 

         ç) Antrepo olarak kullanılan alanların 

hazine haklarının korunmasını sağlamak 

üzere yetkili gümrük memurlarınca içeriden 

ve dışarıdan kontrolünün kolaylıkla 

yapılmasına elverişli olması, 

        d) Eşyanın yüklemesini ve boşaltmasını 

zorlaştırıcı konumda olmaması, 

        e) Antrepo 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 imkan 

vermeyecek şekilde yüksek duvar veya kalın 

parmaklıklarla çevrilmiş olması, 

        f) Deniz kenarında, demiryolu hattı 

üzerinde veya hava taşıtlarının kalktıkları 

veya indikleri meydan veya limanlarda, eşya 

 

Antrepolarda aranacak şart ve nitelikler 

MADDE 534 – (1) Genel ve özel antrepo 

olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık 

alanlarda Müsteşarlıkça aşağıdaki nitelik ve 

şartlar aranır. Ancak, özellikleri dolayısıyla E 

ve F tipi antrepolarda, bu şartların tümü veya 

bir kısmı aranmayabilir. 

           a) Belirli bir tipte açılıp işletilmesi 

uygun bulunan bir antrepoda, yalnızca o 

antrepo tipine münhasır işlemlerin 

gerçekleştirilmesi, 

           b) Eşyanın iyi saklanmasına, 

yangından korunmasına ve çağdaş tekniğe 

uygun yangın söndürme düzenine sahip 

bulunması, 

          c) Gümrük idaresince kabul edilen 

giriş ve çıkış kapılarından başka bütün kapı 

ve menfezlerin eşya çıkarılmasına uygun 

olmayacak şekilde kapatılmış olması, 

         ç) Antrepo olarak kullanılan alanların 

hazine haklarının korunmasını sağlamak 

üzere yetkili gümrük memurlarınca içeriden 

ve dışarıdan kontrolünün kolaylıkla 

yapılmasına elverişli olması, 

        d) Eşyanın yüklemesini ve boşaltmasını 

zorlaştırıcı konumda olmaması, 

        e) Antrepo 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 imkan 

vermeyecek şekilde yüksek duvar veya kalın 

parmaklıklarla çevrilmiş olması, 

        f) Deniz kenarında, demiryolu hattı 

üzerinde veya hava taşıtlarının kalktıkları 

veya indikleri meydan veya limanlarda, eşya 

file:///C:/Program%20Files/GUMRUK/GumYon2009/Madde.htm
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taşıyan araçların geçeceği yolların, kapıların 

giriş çıkış bakımından elverişli olduğu 

yerlerde bulunması, 

         g) (Değişik 02.02.2010 * 27629 R.G. 

Yön.)Eşyanın antrepo içinde kolaylıkla ve 

emniyetle nakli, istifi, tartılması, ölçülmesi 

gibi, hizmetlerin yapılmasına ve taşıtlarına 

yükletilmesine ve bunlardan boşaltılmasına 

yarayan gerekli teknik donanım, alet ve 

cihazlarla donatılmış olması ve gerekli 

aydınlatma düzenine sahip bulunması, ayrıca 

A tipi genel antrepolarda kesintisiz yirmidört 

saat kayıt yapan, ilgili alanın ve bilhassa 

alana giriş çıkış yerlerinin izlenmesini 

sağlayan harekete duyarlı, araç tanımlama ve 

insan kimlik tespiti yapmaya imkan verecek 

çözünürlükte, kesintisiz güç kaynağına bağlı 

bir kamera sisteminin antrepo işleticileri 

tarafından kurulması ve kamera kayıtlarının 

talep edildiği durumlarda herhangi bir 

gerekçe göstermeksizin tam olarak belirtilen 

tarih aralığında standart ve yaygın formatta 

gümrük idaresine ibraz edilmek üzere kayıt 

tarihinden itibaren (Değişik ibare 31.03.2012 

* 28250 R.G. Yön) bir yıl üç yıl süre ile 

elektronik ortamda saklanması, , 

          ğ) Elleçleme ve/veya işleme 

faaliyetlerinin yapılacağı antrepoların bu 

faaliyetlerin yapılması için gerekli donanıma 

sahip olması, 

         h) En az bir muayene yeri olması, 

          ı) Rezerveli eşyanın konulması için 

kapalı, çifte kilitli özel yerleri olması, 

           i) Ufak veya kıymetli eşyanın 

saklanması için, özel rafları ve kilitli dolap 

ve kasaları bulunması, 

          j) Antrepo alanı içerisinde gümrük 

personeli ile antrepo işletmesinin 

personelinin çalışma ve gözetimine elverişli 

özel büroları ve yerleri olması, 

          k) Özellik arz eden eşyanın 

depolandığı antrepolarda yukarıda yazılı 

olanlardan başka; 

 

1) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve bir 

arada bulunmaları tehlike arz eden eşyanın 

konulacağı antrepoların ilgili oldukları 

fabrika sahası içinde veya meskun mahal 

dışında bulunması, 

2) Tahsis edilecekleri eşya ve 

maddelerin özelliklerine göre iyi muhafazası 

taşıyan araçların geçeceği yolların, kapıların 

giriş çıkış bakımından elverişli olduğu 

yerlerde bulunması, 

         g) (Değişik 02.02.2010 * 27629 R.G. 

Yön.)Eşyanın antrepo içinde kolaylıkla ve 

emniyetle nakli, istifi, tartılması, ölçülmesi 

gibi, hizmetlerin yapılmasına ve taşıtlarına 

yükletilmesine ve bunlardan boşaltılmasına 

yarayan gerekli teknik donanım, alet ve 

cihazlarla donatılmış olması ve gerekli 

aydınlatma düzenine sahip bulunması, ayrıca 

A tipi genel antrepolarda kesintisiz yirmidört 

saat kayıt yapan, ilgili alanın ve bilhassa 

alana giriş çıkış yerlerinin izlenmesini 

sağlayan harekete duyarlı, araç tanımlama ve 

insan kimlik tespiti yapmaya imkan verecek 

çözünürlükte, kesintisiz güç kaynağına bağlı 

bir kamera sisteminin antrepo işleticileri 

tarafından kurulması ve kamera kayıtlarının 

talep edildiği durumlarda herhangi bir 

gerekçe göstermeksizin tam olarak belirtilen 

tarih aralığında standart ve yaygın formatta 

gümrük idaresine ibraz edilmek üzere kayıt 

tarihinden itibaren (Değişik ibare 31.03.2012 

* 28250 R.G. Yön) bir yıl üç yıl süre ile 

elektronik ortamda saklanması, , 

          ğ) Elleçleme ve/veya işleme 

faaliyetlerinin yapılacağı antrepoların bu 

faaliyetlerin yapılması için gerekli donanıma 

sahip olması, 

         h) En az bir muayene yeri olması, 

          ı) Rezerveli eşyanın konulması için 

kapalı, çifte kilitli özel yerleri olması, 

           i) Ufak veya kıymetli eşyanın 

saklanması için, özel rafları ve kilitli dolap 

ve kasaları bulunması, 

          j) Antrepo alanı içerisinde gümrük 

personeli ile antrepo işletmesinin 

personelinin çalışma ve gözetimine elverişli 

özel büroları ve yerleri olması, 

          k) Özellik arz eden eşyanın 

depolandığı antrepolarda yukarıda yazılı 

olanlardan başka; 

 

1) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve bir 

arada bulunmaları tehlike arz eden eşyanın 

konulacağı antrepoların ilgili oldukları 

fabrika sahası içinde veya meskun mahal 

dışında bulunması, 

2) Tahsis edilecekleri eşya ve 

maddelerin özelliklerine göre iyi muhafazası 

file:///C:/Program%20Files/GUMRUK/GumYon2009/GumYonD02072010_27629.htm
file:///C:/Program%20Files/GUMRUK/GumYon2009/GumYonD02072010_27629.htm
file:///C:/Program%20Files/GUMRUK/GumYon2009/GumYonD31032012_28250.htm
file:///C:/Program%20Files/GUMRUK/GumYon2009/GumYonD31032012_28250.htm
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ve tehlikelerinin önlenmesi bakımından 

gerekli teknik tesisler ve araçlar bulunması, 

3) Araçlardan tank ve depolara ve 

buralardan araçlara sıvıların kolaylıkla ve 

emniyetle boşaltılmasına yarayan, gerekli 

teknik tesisatın oluşturulmuş olması, 

4) Antrepodan dışarıya eşya 

çıkarılmasına imkan vermeyecek gerekli 

fiziki düzenlemelerin yapılmış olması, 

5) Tankların su boşaltmaya mahsus ve 

bir kişinin içine girip temizlik yapmasına 

uygun bir deliği ile biri sıvının tanka girmesi, 

diğeri çıkması için iki ağzı ve tepelerinde üç 

ölçü deliği ve bu deliklerin yanına gitmeye 

yarayacak yatık düz basamaklı ve iki tarafı 

korkuluklu veya parmaklıklı bir merdiveni 

veya bir köprüsü bulunması, grup halindeki 

tankların üstlerinden birbirlerine aynı 

şekildeki köprü ile bağlanması, 

6) Sıvıların tanklara sevkini veya 

tanklardan çıkarılmasını sağlayan boruların 

mümkünse toprak üstünde yahut üstü açık 

hendek içinde ve her tarafı kolaylıkla 

görülebilecek şekilde döşenmiş olması, bu 

boruların antrepo içindeki yollardan 

geçirilmesinin zorunlu olduğu hallerde 

üzerlerine konacak demir kapakları 

istenildiği zaman kolaylıkla açılıp, borular 

görülebilecek şekilde yapılması veya 

boruların geçtiği mahal itibariyle bunun 

çevre, güvenlik gibi nedenlerle mümkün 

bulunmaması halinde ise boruların detay 

krokisinin idareye verilmesi, 

7) Boruların bir bakışta verici veya alıcı 

olduklarının anlaşılabilmesi için, ayrı ayrı 

renklere boyanmış veya işaretlenmiş olması 

ve üzerindeki vana musluklarının mühürle 

mühürlenebilecek şekilde yapılmış 

bulunması, 

8) Tanklara alınan ve tanklardan 

çıkarılan ve içlerinde bulunan akaryakıtın 

miktarlarını daimi surette gösteren, gümrük 

idaresince bilgisayar ortamında gerekli 

gözetim ve denetimin yapılmasına elverişli 

elektronik ölçüm cihazları bulunması, ve 

bunların bilgisayar bağlantıları oluşturularak 

elektronik ortamda ilgili gümrük 

müdürlükleri ve başmüdürlüklerden gözetim 

yapılmasını ve antrepoda mevcut yakıt 

miktarının izlenmesini sağlayan bir sistemin 

kurulması, 

ve tehlikelerinin önlenmesi bakımından 

gerekli teknik tesisler ve araçlar bulunması, 

3) Araçlardan tank ve depolara ve 

buralardan araçlara sıvıların kolaylıkla ve 

emniyetle boşaltılmasına yarayan, gerekli 

teknik tesisatın oluşturulmuş olması, 

4) Antrepodan dışarıya eşya 

çıkarılmasına imkan vermeyecek gerekli 

fiziki düzenlemelerin yapılmış olması, 

5) Tankların su boşaltmaya mahsus ve 

bir kişinin içine girip temizlik yapmasına 

uygun bir deliği ile biri sıvının tanka girmesi, 

diğeri çıkması için iki ağzı ve tepelerinde üç 

ölçü deliği ve bu deliklerin yanına gitmeye 

yarayacak yatık düz basamaklı ve iki tarafı 

korkuluklu veya parmaklıklı bir merdiveni 

veya bir köprüsü bulunması, grup halindeki 

tankların üstlerinden birbirlerine aynı 

şekildeki köprü ile bağlanması, 

6) Sıvıların tanklara sevkini veya 

tanklardan çıkarılmasını sağlayan boruların 

mümkünse toprak üstünde yahut üstü açık 

hendek içinde ve her tarafı kolaylıkla 

görülebilecek şekilde döşenmiş olması, bu 

boruların antrepo içindeki yollardan 

geçirilmesinin zorunlu olduğu hallerde 

üzerlerine konacak demir kapakları 

istenildiği zaman kolaylıkla açılıp, borular 

görülebilecek şekilde yapılması veya 

boruların geçtiği mahal itibariyle bunun 

çevre, güvenlik gibi nedenlerle mümkün 

bulunmaması halinde ise boruların detay 

krokisinin idareye verilmesi, 

7) Boruların bir bakışta verici veya alıcı 

olduklarının anlaşılabilmesi için, ayrı ayrı 

renklere boyanmış veya işaretlenmiş olması 

ve üzerindeki vana musluklarının mühürle 

mühürlenebilecek şekilde yapılmış 

bulunması, 

8) Tanklara alınan ve tanklardan 

çıkarılan ve içlerinde bulunan akaryakıtın 

miktarlarını daimi surette gösteren, gümrük 

idaresince bilgisayar ortamında gerekli 

gözetim ve denetimin yapılmasına elverişli 

elektronik ölçüm cihazları bulunması, ve 

bunların bilgisayar bağlantıları oluşturularak 

elektronik ortamda ilgili gümrük 

müdürlükleri ve başmüdürlüklerden gözetim 

yapılmasını ve antrepoda mevcut yakıt 

miktarının izlenmesini sağlayan bir sistemin 

kurulması, 
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9) Dökme olarak gelen kimyevi 

maddeler için serbest bölgeler veya gümrük 

idarelerine bağlı özel antrepo şeklinde açılan 

tankların içindeki maddelerin miktarını 

ölçmeye yarayan teknik kalibrasyon ölçüm 

imkanlarına sahip olması, 

10) Gemilerden tanklara eşya 

alınmasında, farklı ürün tiplerinin ana giriş 

borusunda/borularında karışmasına imkan 

vermeyecek gerekli düzenlemelerin yapılmış 

olması, 

11) Peşpeşe mal basma sistemi 

uygulanan antrepolarda, ana giriş 

borusundan/borularından tanklara eşyanın 

sevki için taşıtma merkezi (manifold) tesis 

edilmiş olması, 

12) Ana giriş borusunda eşyanın akışını 

ve rengini görebilmek için ana 

borunun/boruların dağıtım merkezine yakın 

uygun bir yerinde cam gözetleyicisi (sight 

glass) bulunması, 

13) (Değişik 31.03.2012 * 28250 R.G. 

Yön) Aynı borudaki eşyanın niteliğini tayin 

edebilmek için; 

aa) Borunun uzunluğunun yüz metreden 

daha uzun olması halinde takriben yüz metre, 

bb) Fiziki koşullar nedeniyle aynı 

borunun uzunluğunun yüz metreden kısa 

olması halinde borunun başlangıcı ile tanka 

bağlantı yeri arasında maksimum, 

mesafede iki adet numune alma yeri 

bulunması,” 

14) Ağır mazotun (heavy fuel oil) 

konulduğu tankların ve boru hatlarındaki 

eşyanın donmasını önlemek ve 

sirkülasyonunu sağlamak amacıyla 

(serbantin) ısıtıcı bulunması, 

gerekir. 

        (2) Birinci fıkranın (k) bendinin (5) 

numaralı alt bendinde yer alan tanka giriş ve 

çıkış boruları, teknik zorunluluk nedeniyle ve 

gümrük idaresince izlenebilir olması şartıyla 

birden fazla olabilir. 

 

9) Dökme olarak gelen kimyevi 

maddeler için serbest bölgeler veya gümrük 

idarelerine bağlı özel antrepo şeklinde açılan 

tankların içindeki maddelerin miktarını 

ölçmeye yarayan teknik kalibrasyon ölçüm 

imkanlarına sahip olması, 

10) Gemilerden tanklara eşya 

alınmasında, farklı ürün tiplerinin ana giriş 

borusunda/borularında karışmasına imkan 

vermeyecek gerekli düzenlemelerin yapılmış 

olması, 

11) Peşpeşe mal basma sistemi 

uygulanan antrepolarda, ana giriş 

borusundan/borularından tanklara eşyanın 

sevki için taşıtma merkezi (manifold) tesis 

edilmiş olması, 

12) Ana giriş borusunda eşyanın akışını 

ve rengini görebilmek için ana 

borunun/boruların dağıtım merkezine yakın 

uygun bir yerinde cam gözetleyicisi (sight 

glass) bulunması, 

13) (Değişik 31.03.2012 * 28250 R.G. 

Yön) Aynı borudaki eşyanın niteliğini tayin 

edebilmek için; 

aa) Borunun uzunluğunun yüz metreden 

daha uzun olması halinde takriben yüz metre, 

bb) Fiziki koşullar nedeniyle aynı 

borunun uzunluğunun yüz metreden kısa 

olması halinde borunun başlangıcı ile tanka 

bağlantı yeri arasında maksimum, 

mesafede iki adet numune alma yeri 

bulunması,” 

14) Ağır mazotun (heavy fuel oil) 

konulduğu tankların ve boru hatlarındaki 

eşyanın donmasını önlemek ve 

sirkülasyonunu sağlamak amacıyla 

(serbantin) ısıtıcı bulunması, 

gerekir. 
“(15) Akaryakıt antreposu 

tanklarının gemilerden eşya alımı veya 
gemilere eşya göndermesi için iskele veya 
şamandıraya bağlı boru hattının olması;  

(16) Boru hattıyla gelen akaryakıtın 
antrepo tanklarına alınması için doğrudan 
boru hattıyla antreponun bağlantısının 
olması; 

(17) Akaryakıt antrepolarında 
kesintisiz yirmidört saat kayıt yapan, ilgili 
alanın ve bilhassa alana giriş çıkış 
yerlerinin izlenmesini sağlayan harekete 
duyarlı, araç tanımlama ve insan kimlik 
tespiti yapmaya imkân verecek 
çözünürlükte, kesintisiz güç kaynağına 

file:///C:/Program%20Files/GUMRUK/GumYon2009/GumYonD31032012_28250.htm
file:///C:/Program%20Files/GUMRUK/GumYon2009/GumYonD31032012_28250.htm
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bağlı bir kamera sisteminin antrepo 
işleticileri tarafından kurulması ve 
kamera kayıtlarının talep edildiği 
durumlarda herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin tam olarak belirtilen tarih 
aralığında standart ve yaygın formatta 
gümrük idaresine ibraz edilmek üzere 
kayıt tarihinden itibaren bir yıl süre ile 
elektronik ortamda saklanması,” 

         (2) Birinci fıkranın (k) bendinin (5) 

numaralı alt bendinde yer alan tanka giriş ve 

çıkış boruları, teknik zorunluluk nedeniyle ve 

gümrük idaresince izlenebilir olması şartıyla 

birden fazla olabilir 

“(3) Bakanlıkça verilen izin 
kapsamında karayolu veya demiryoluyla 
yapılan akaryakıt transiti ile hava 
taşıtlarına yakıt vermek üzere 
havalimanlarında açılacak antrepolar 
hariç olmak üzere serbest dolaşımda 
olmayan akaryakıtın tanklara alınması 
tamamen deniz yoluyla veya boru hattıyla 
yapılır. Deniz yoluyla gelen akaryakıtın 
iskele veya şamandıradan borularla 
tanklara iletilmesi gerekir.” 

 
DEĞERLENDİRMEMİZ: 

 

Bu madde değişikliğinde; aynı yönetmeliğin “Antrepolarda aranacak şart ve nitelikler”  

başlıklı 534  üncü maddesinin (1) / k maddesine 15,16 ve 17 inci bentler eklenmiş ve 

akaryakıt antrepoları ile ilgili özel düzenlemeler getirilmiş; ayrıca anılan maddeye  (2) inci  

fıkradan sonra gelmek üzere (3) üncü fıkra eklenmiş ve akaryakıt transiti ile ilgili özel 

kıstlamalar getirilmiş ve deniz yolu dışında tanklara akaryakıt alımı sınırlandırılmıştır.  
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MADDE 6 

Aynı Yönetmeliğe EK-22 den sonra gelmek üzere, Ek 22/A olarak  “SAHİPSİZ VEYA 

KAYIP BAGAJ İÇİN GÜMRÜK BEYANI” formu  eklenmiştir. Form örneği aşağıda yer 

almaktadır. 

 
EK 22/A 

Tarih (Date)              :...../…../20… 

Rapor No (File No) :……………. 

 

SAHİPSİZ VEYA KAYIP BAGAJ İÇİN 

GÜMRÜK BEYANI 

……………………………………….. 

YOLLARI’nın …../…../20…. tarihinde 

…………………..sefer sayılı uçağı ile 

……………….gelişimde uçaktan çıkmayan 

……………………………….etiket nolu …….. 

adet bagajımda gümrüğe tabi eşya olduğunu / 

olmadığını beyan ederim. Bagajların bilahare 

gelişinde gümrük muayenesinin yapılıp tarafıma 

tesliminde ……………………………Hava 

Yolları / Yer Hizmetleri’ nin yetkilisini vekil 

tayin ederim. 

                                           

                                                 

                                                İMZA  

 

 

CUSTOMS DECLARATION FOR 

UNCLAIMED OR LOST BAGGAGE 

I undersigned, arrived …………on 

…../…../20….. by 

…………………………...flight 

number…………….. declare that ……….. of my 

baggage(s) with tag number(s) 

…………………………………didn’t arrive by 

the same flight. I also declare that my lost 

baggage(s) contain/ does not contain goods 

subject to customs declaration. If every property 

arrives, …………………………………….. 

Airlines/Ground Handling representative has got 

my permission to perform customs clerance on 

my behalf. 

    

                                             SIGNATURE 

YOLCUNUN (PASSENGER) : 

 

Adı / Soyadı ( Name / Surname)         

:……………………………………………………………………………..   

 

İkamet adresi ( Permanent address )   

:…………………………………………………………………………….. 

 

Geçici adresi ( Temporary address)    

:…………………………………………………………………………….. 

 

Telefon ( Telephone )                         

:…………………………………………………………………………….. 

 

PASAPORT ( PASSPORT )  : 

 

Pasaport No ( Passport No ) :……………………………                    Milliyeti ( Nationality ): 

…………………. 

 

Verildiği yer ve Tarih ( Date and Place of issue )           

:…………………………………………………………. 
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Bagajınızın içeriğini belirtiniz   
:…………………………………........................................................................ 

( Contents of bag(s) )                  
:…………………………………......................................................................... 

 

 

BAGAJINIZ KİLİTLİ İSE BAGAJINIZIN ŞİFRESİNİ VE / VEYA ANAHTARLARINI 

BIRAKINIZ 

             IF YOUR BAG (S) LOCKED PLS LEAVE YOUR KEY OR / AND COMBINATION 

 

              Şifre 

   ( Combination  

) 

                                  Anahtar 

                                (Key) 

  

 

 

  

 

 

 

 

 Bagajımın …………………Hava Servisi/ Hava Yolları yetkilisi tarafından adresime 

gönderilmesini istiyorum.                                       

                       (I would like my luggage (s) sent to my address by 

……………………………Airlines/Ground Handling.) 

  

  Bagajımı Hava Alanından kendim almak istiyorum. 

                      ( Bag (s) will be collected in person by myself. ) 

 
 

 

 MADDE 7  

Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 33, ekteki şekilde değiştirilmiştir. Gümrük 

Yönetmeliği ek 33 Transit Rejiminde, transiti riskli eşyaya ilişkindir ve   “Yüksek Kaçakçılık 

Riski İçerdiği Belirlenen Eşya Listesi”  olarak tanımlanabilir. Konuya ilişkin detaylar Gümrük 

Yönetmeliği Md. 212 ve 249 da yer almaktadır.  

 

Gümrük Yönetmeliği  ek 33 de yer alan eşyanın eski ve yeni hali ilerleyen sayfalarda yer 

almaktadır.  
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ESKİ HALİ             

GY EK – 33   

RİSKLİ EŞYA 

 

Armonize Sistem Kodu Eşya Tanımı 

0207 12 

0207 14 

01.05 pozisyonuna giren ve Gallus domesticus türüne ait kümes 

hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (dondurulmuş), 

1701 11 

1701 12 

1701 91 

1701 99 

Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) 

 

2208 20 

2208 30 

2208 40 

2208 50 

2208 60 

2208 70 

2208 90 

Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) 

edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, 

likörler ve diğer alkollü içecekler 

2402.10 

2402 20 

2403 10 

 

4813 

 

5601.22.10.00.11 

Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar 

Tütün içeren sigaralar 

İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin 

içermesin) 

'Sigara kağıdı(ölçüsüne göre kesilmiş, defter veya boru haline 

getirilmiş olsun olmasın:” 

Sigara filtresi 

27 nci faslın tamamı (27.01 

ila 27.05 ve 27.16 hariç) 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde 

edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar (taş kömürü, 

taşkömüründen elde edilen briketler, toprak ve benzeri katı yakıtlar; 

linyit; turb; taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok ve semikok, 

kami kömürü; havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar ve 

elektrik enerjisi hariç) 

1801 00 Kakao, dane ve kırıkları 

0901 

0902 

0903 

Kahve, çay ve Paraguay çayı 

 

0802 11 

0802 12 

0802 31 

0802 32 

0803 00 

Badem, ceviz, muz 

8517 12 

8519 81 

8521 

8528 

8471 

8473.30 

Cep telefonu, ses ve görüntü oynatıcıları, bilgisayar ve yedek 

parçaları 
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 YENİ HALİ  

GY EK 33 

 

RİSKLİ EŞYA 

 

Armonize Sistem Kodu Eşya Tanımı 

0207 12 

0207 14 

01.05 pozisyonuna giren ve Gallus domesticus türüne ait kümes 

hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (dondurulmuş), 

1701 12 

1701 13 

1701 14 

1701 91 

1701 99 

 

Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) 

2208 20 

2208 30 

2208 40 

2208 50 

2208 60 

2208 70 

2208 90 

 

Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) 

edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, 

likörler ve diğer alkollü içecekler 

2403 11 

2403 19 

İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin 

içermesin) 

27 nci faslın tamamı (27.01 

ila 27.05 ve 27.16 hariç) 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde 

edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar (taş kömürü, 

taşkömüründen elde edilen briketler, toprak ve benzeri katı yakıtlar; 

linyit; turb; taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok ve semikok, 

kami kömürü; havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar ve 

elektrik enerjisi hariç) 

1801 00 Kakao, dane ve kırıkları 

0901 

0902 

0903 

 

Kahve, çay ve Paraguay çayı 

 

0802 11 

0802 12 

0802 21 

0802 22 

0802 31 

0802 32 

0803 00 

 

Badem, ceviz, muz, fındık 

8517 12 

8519 81 

8521  

8528 

8471  

8473.30 

 

Cep telefonu, ses ve görüntü oynatıcıları, bilgisayar ve yedek 

parçaları 
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SONUÇ ve ÖNERİLER  

 

Gümrük Yönetmeliği’ndeki değişikliklerin, içinde yer aldığınız sektör bazında ticari ve 

operasyonel olarak analiz edilmesi faydalı ve yerinde olacaktır.  

Diğer yandan tüm Gümrük Operasyonlarınıza ilişkin olarak, firmanıza gerekli Danışmanlık 

desteğini sağlayabileceğimizi göz önünde bulundurarak, tüm uygulamalar   hakkında daha 

detaylı (Genelge ve Tasarruflu Yazı düzeyinde)  bilgi sahibi olmak isterseniz 

danışmanlığımıza başvurulması saygılarımızla rica olunur.    

 

 

A.Hakan TOKER  

MAZARS / DENGE YMM Çözüm Ortağı    

Gümrük Danışmanı & Yetkilendirmiş Gümrük Müşaviri (YGM)  

0532 344 46 47  

hakan.toker@gumrukeksper.com  

 

 

 

EKLER : 

Ek -1    20.11.2012 tarihinde yayınlanan  “GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE  

              DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”  ( 1 adet – 2 sf) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hakan.toker@gumrukeksper.com


 

 

1 
 

EK -1  

 

 

T.C. RESMİ GAZETE  /  20 KASIM 2012  SALI  -  Sayı: 28473  Asıl   

 
 

YÖNETMELİK 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
Gümrük Yönetmeliğinin 178 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) 175 ila 177 nci maddelerde yer alan eşyanın iki hat sisteminin çalıştığı gümrük 
idarelerinde yeşil veya “beyana tabi eşyam yoktur” hattından geçirilmesi, hat sisteminin 
çalışmadığı bir gümrük idaresinden beyan yapılmaksızın geçirilmesi veya ek 22/A da yer alan 
formla yapılan bildirim başka bir tasarruf yoluyla beyandır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 352 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“(2) Eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari kalite, teknik 
özellik ve niteliği itibariyle aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran onikili bazda gümrük tarife 
istatistik pozisyonuna göre yapılır.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 513 üncü maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir. 
“Taşıt depolanacak geçici depolama yerlerinde kapalı alan ile havayolu ile kargo taşımacılığına 
ilişkin açılacak geçici depolama yerlerinde alan şartı aranmaz.”  

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 519 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.  

“(3) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerler, büyükşehir belediyesi sınırları 
içerisinde olması halinde 3.000 m

2
’den, diğer yerlerde ise 1.000 m

2
’den küçük olamaz. Soğuk 

hava tertibatı, havayolu ile kargo taşımacılığı gerektiren antrepolar ile yanıcı, parlayıcı, patlayıcı 
gibi özel tertibat gerektiren eşyanın konulacağı antrepolar ile havalimanı ve deniz limanı sahası 
içerisinde açılacak antrepolar bu şarta tabi değildir.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 534 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine 
aşağıdaki (15), (16), (17) numaralı alt bentler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(15) Akaryakıt antreposu tanklarının gemilerden eşya alımı veya gemilere eşya 
göndermesi için iskele veya şamandıraya bağlı boru hattının olması;  

(16) Boru hattıyla gelen akaryakıtın antrepo tanklarına alınması için doğrudan boru 
hattıyla antreponun bağlantısının olması; 

(17) Akaryakıt antrepolarında kesintisiz yirmidört saat kayıt yapan, ilgili alanın ve 
bilhassa alana giriş çıkış yerlerinin izlenmesini sağlayan harekete duyarlı, araç tanımlama ve 
insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte, kesintisiz güç kaynağına bağlı bir 
kamera sisteminin antrepo işleticileri tarafından kurulması ve kamera kayıtlarının talep edildiği 
durumlarda herhangi bir gerekçe göstermeksizin tam olarak belirtilen tarih aralığında standart ve 
yaygın formatta gümrük idaresine ibraz edilmek üzere kayıt tarihinden itibaren bir yıl süre ile 
elektronik ortamda saklanması,” 

“(3) Bakanlıkça verilen izin kapsamında karayolu veya demiryoluyla yapılan akaryakıt 
transiti ile hava taşıtlarına yakıt vermek üzere havalimanlarında açılacak antrepolar hariç olmak 
üzere serbest dolaşımda olmayan akaryakıtın tanklara alınması tamamen deniz yoluyla veya boru 
hattıyla yapılır. Deniz yoluyla gelen akaryakıtın iskele veya şamandıradan borularla tanklara 
iletilmesi gerekir.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe EK-22 den sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin ekinde 
yer alan EK 22/A eklenmiştir. 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 33, ekteki şekilde değiştirilmiştir.  
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

7/10/2009 27369 Mükerrer 
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

1- 31/3/2010 27538 
2- 2/7/2010 27629 

3- 2/12/2010 27773 
4- 31/12/2010 27802 

5- 26/3/2011 27886 
6- 30/4/2011 27920 

7- 23/5/2011 27942 
8- 16/7/2011 27996 

9- 2/11/2011 28103 
10- 28/12/2011 28156 

11- 31/3/2012 28250 
12- 12/6/2012 28321 
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EK 22/A 

Tarih (Date)              :...../…../20… 

Rapor No (File No) :……………. 

 

SAHİPSİZ VEYA KAYIP BAGAJ İÇİN 

GÜMRÜK BEYANI 

……………………………………….. 

YOLLARI’nın …../…../20…. tarihinde 

…………………..sefer sayılı uçağı ile 

……………….gelişimde uçaktan çıkmayan 

……………………………….etiket nolu …….. 

adet bagajımda gümrüğe tabi eşya olduğunu / 

olmadığını beyan ederim. Bagajların bilahare 

gelişinde gümrük muayenesinin yapılıp tarafıma 

tesliminde ……………………………Hava 

Yolları / Yer Hizmetleri’ nin yetkilisini vekil 

tayin ederim. 

                                           

                                                 

                                                İMZA  

 

 

CUSTOMS DECLARATION FOR 

UNCLAIMED OR LOST BAGGAGE 

I undersigned, arrived …………on 

…../…../20….. by 

…………………………...flight 

number…………….. declare that ……….. of my 

baggage(s) with tag number(s) 

…………………………………didn’t arrive by 

the same flight. I also declare that my lost 

baggage(s) contain/ does not contain goods 

subject to customs declaration. If every property 

arrives, …………………………………….. 

Airlines/Ground Handling representative has got 

my permission to perform customs clerance on 

my behalf. 

    

                                             SIGNATURE 

YOLCUNUN (PASSENGER) : 

 

Adı / Soyadı ( Name / Surname)         

:……………………………………………………………………………..   

 

İkamet adresi ( Permanent address )   

:…………………………………………………………………………….. 

 

Geçici adresi ( Temporary address)    

:…………………………………………………………………………….. 

 

Telefon ( Telephone )                         

:…………………………………………………………………………….. 

 

PASAPORT ( PASSPORT )  : 

 

Pasaport No ( Passport No ) :……………………………                    Milliyeti ( Nationality ): 

…………………. 

 

Verildiği yer ve Tarih ( Date and Place of issue )           

:…………………………………………………………. 

 

 

Bagajınızın içeriğini belirtiniz   
:…………………………………........................................................................ 

( Contents of bag(s) )                  
:…………………………………......................................................................... 

 

 

BAGAJINIZ KİLİTLİ İSE BAGAJINIZIN ŞİFRESİNİ VE / VEYA ANAHTARLARINI 

BIRAKINIZ 

             IF YOUR BAG (S) LOCKED PLS LEAVE YOUR KEY OR / AND COMBINATION 
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           Şifre 

( Combination  ) 

                                  Anahtar 

                                (Key) 

  

 

 

  

 

 

 

 

 Bagajımın …………………Hava Servisi/ Hava Yolları yetkilisi tarafından adresime 

gönderilmesini istiyorum.                                       

                       (I would like my luggage (s) sent to my address by 

……………………………Airlines/Ground Handling.) 

  

  Bagajımı Hava Alanından kendim almak istiyorum. 

                      ( Bag (s) will be collected in person by myself. ) 
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EK 33 

 

RİSKLİ EŞYA 

 

Armonize Sistem Kodu Eşya Tanımı 

0207 12 

0207 14 

01.05 pozisyonuna giren ve Gallus domesticus türüne ait kümes 

hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (dondurulmuş), 

1701 12 

1701 13 

1701 14 

1701 91 

1701 99 

 

Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) 

2208 20 

2208 30 

2208 40 

2208 50 

2208 60 

2208 70 

2208 90 

 

Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) 

edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, 

likörler ve diğer alkollü içecekler 

2403 11 

2403 19 

İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin 

içermesin) 

27 nci faslın tamamı (27.01 

ila 27.05 ve 27.16 hariç) 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde 

edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar (taş kömürü, 

taşkömüründen elde edilen briketler, toprak ve benzeri katı yakıtlar; 

linyit; turb; taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok ve semikok, 

kami kömürü; havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar ve 

elektrik enerjisi hariç) 

1801 00 Kakao, dane ve kırıkları 

0901 

0902 

0903 

 

Kahve, çay ve Paraguay çayı 

 

0802 11 

0802 12 

0802 21 

0802 22 

0802 31 

0802 32 

0803 00 

 

Badem, ceviz, muz, fındık 

8517 12 

8519 81 

8521  

8528 

8471  

8473.30 

 

Cep telefonu, ses ve görüntü oynatıcıları, bilgisayar ve yedek 

parçaları 

 

 

 


