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Konu :Kaybolan Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesinin 
Yeniden Düzenlenmesinde Yeniden Harç Alınıp Alınmayacağı 

  

  

03.06.2022 / 75239273 

DAĞITIM YERLERİNE 

  

  

Genel Müdürlüğümüze zaman zaman intikal eden antrepo açma ve işletme izin belgelerinin 

zayii olması nedeniyle yeniden tanzim edilmesi durumunda, yeniden harç tahsil edilip edilmeyeceği 

hususu ile ilgili olarak; 

Hazine ve Maliye Bakanlığının 28.05.2005 tarihli, B.07.0.GEL.063/6336-220 sayılı 

yazısından bahisle, antrepo ve geçici depolama yeri açma ve işletme izin belgelerinin iptali veya 

devrinin söz konusu olduğu durumlar hariç olmak üzere kaybolması, yıpranması veya benzeri 

nedenlerden dolayı yenilenmeleri hallerinde yeniden harç alınıp alınmayacağı hakkında Gelir İdaresi 

Başkanlığa muhatap 04.02.2021 tarihli, 64172579 sayılı yazımız ile sorulmuş olup, konu ile ilgili 

olarak anılan Başkanlıktan alınan 24.05.2021 tarihli, 63844 sayılı yazı ekte gönderilmiştir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 
  

Ozan DİRİÖZ 
Bakan a. 

Daire Başkanı 
  
  
Eki: 2 adet yazı Örn. 
  
Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 
(Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Hariç) 
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Sayı :E-59491943-140.08.08[8] 

Konu :Gümrük Kanunu Hükümlerine Göre 

Verilecek Ruhsatname Harçları 

  

24.05.2021 / 63844 

  

TİCARET BAKANLIĞINA 

(Gümrükler Genel Müdürlüğü) 

  

  

İlgi :29/01/2021 tarihli ve E-40216608-169.99-E.00061081495 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınızdan, antrepo (gümrüksüz satış mağazası) açma ve işletme izni verilen 

firmalara verilen, gümrük müdürlüklerince düzenlenen ve harca tabi olan ''Antrepo Açma ve İşletme 

İzin Belgeleri"nin zayii olması nedeniyle yeniden tanzim edilmesi durumunda, yeniden harç tahsil 

edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtilerek konu hakkında Başkanlığımızdan 

görüş talep edildiği anlaşılmaktadır. 

492 sayılı Harçlar Kanununun 108 inci maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve 

diplomalardan bu Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanların harca tabi olduğu; 109 uncu 

maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişilerin 

ödemekle mükellef olduğu; 110 uncu maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarının, 

(8) sayılı tarifede yazılı belgelerden, belgenin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden 

alınacağı; 111 inci maddesinin birinci fıkrasında, bu Kanunda ve bağlı tarifelerde aksine hüküm 

bulunmayan hallerde, harca tabi tutulmuş olan belgelerin, yenilenmelerinde veya devir suretiyle 

başkalarına intikallerinde ve herhangi bir sebeple iptal edildikten sonra yenilenmelerinden tekrar tam 

harç alınacağı, 114 üncü maddesinde de kaybedilmeleri sebebiyle yeniden alınacak belgelerin, 

kaybolan asıllarının süresi kadar muteber olacağı hükümleri yer almaktadır. 

Buna göre, antrepo açma ve işletme izni verilen firmalara verilen ''Antrepo Açma ve İşletme 

İzin Belgeleri"nin içeriğinde yer alan bilgilerde değişiklik olması nedeniyle yenilenmelerinde, devir 

suretiyle başkalarına intikallerinde veya herhangi bir nedenle iptal edildikten sonra yeniden 

düzenlenmelerinde tekrar tam harç aranılması, söz konusu belgelerin kaybolması sebebiyle içeriğinde 

değişiklik yapılmadan yeniden düzenlenmelerinde ise tekrar harç aranılmaması gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
  

Mehmet ARABACI 
Bakan a. 

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

Sayı: 

B.07.0.GEL.0.63/6336-220 

Tarih: 

28.05.2005 
T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

  
SAYI :B.07.0.GEL.0.63/6336-220 
  
KONU :Antrepo harçları hk. 
  

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

(Gümrükler Genel Müdürlüğü) 

  

İlgi: ........................ gün ve ........................ sayılı yazınız. 

  

İlgide kayıtlı yazınızda, antrepo ve geçici depolama yeri açma ve işletme izin belgelerinin 

iptali veya devrinin söz konusu olduğu durumlar hariç olmak üzere kaybolması, yıpranması veya 

benzeri nedenlerden dolayı yenilenmeleri hallerinde yeniden harç alınıp alınmayacağının bildirilmesi 

istenilmektedir. 

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 111 inci maddesinin ilk paragrafında, "Bu 

Kanunda ve ekli tarifede aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu kısımda yazılı olup harca tabi 

tutulmuş olan belgelerin, yenilenmelerinde veya devir suretiyle başkalarına intikallerinde ve herhangi 

bir sebeple iptal edildikten sonra yenilenmelerinden tekrar tam harç alınır." denilmektedir. 

Yukarıdaki hükmün incelenmesinden de görüleceği gibi, harca tabi tutulmuş belgelerin 

yenilenmelerinden, devir suretiyle başkalarına intikallerinden ve herhangi bir sebeple iptal edildikten 

sonra yenilenmelerinden tekrar tam harç alınması gerekmektedir. 

Ancak, kaybolmuş, yıpranmış belgelerin içeriğinde değişiklik yapılmaksızın yenileri ile 

değiştirilmesi işlemi Kanunun yukarıda açıklanan 111 inci maddesi kapsamında 

değerlendirilemeyeceğinden bu işlem için ilgilerinden harç aranılmaması icabeder. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 


