
 

 

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

Değişim Tablosu 
 

ESKİ HALİ YENİ HALİ 
Değiştirildi 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 
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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 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 öğrenildiği 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 
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(5) İthal eşyasının gümrük kıymetine veya 
katma değer vergisi matrahına girmesi 
gereken, ancak gümrük beyannamesinin 
tescili anında beyan sahibi tarafından 
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geç söz konusu kıymet veya matrah 
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ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi 
altıncı günü akşamına kadar beyanda 
bulunulur ve vergileri de aynı süre 
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inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem 
yapılır.   

inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem 
yapılır.  

 
Değiştirildi 

Kesin çıkış işlemleri           

MADDE 94 - (1) Gümrük işlemlerinin sistem 
üzerinde tamamlandığının anlaşılması 
üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı 
verilerek eşya sahibinin, temsilcisinin veya 
eşya sahibi tarafından eşyayı teslim almak 
için vekâlet verilmiş diğer kişilerin eşyayı 
geçici depolama yerinden çıkarmasına izin 
verilir.   

 

Değiştirildi 
Çıkış işlemleri 
MADDE 94- (1) Gümrük işlemleri 

bitirilen ve gümrük işlemlerinin sistem 
üzerinde tamamlandığının anlaşılması 
üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı 
verilen eşya; 130 uncu madde hükümleri 
çerçevesinde eşya sahibi, temsilcisi veya 
eşya sahibinin bu kapsamda vekalet verdiği 
diğer kişi tarafından geçici depolama 
yerinden çıkarılabilir. 

 

Değiştirildi 

Eşyanın teslimi 

MADDE 130 - (1) Eşya, boşaltma yerinde 
konşimentoda teslim edileceği gösterilen ve 
bir nüshasını taşıyan kimseye ve 
eğer konşimento emre muharrer ise ciro ile 
devralmış şahsa teslim olunur. Bu kimseler 
eşyayı almak için lazım gelen vasıfları haiz 
sayılır. Ancak, konşimento ibrazı esas 
olmakla birlikte, konşimentosu ibraz 
edilemeyen petrol ve türevleri, eşyanın 
taşıyıcısı veya temsilcisi tarafından eşyanın 
alıcısı olarak gösterilen onaylanmış kişi statü 
belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü 
sertifikası sahiplerinin, konşimentodaki eşya 
bilgilerini içeren ve konşimentonun en geç 
doksan gün içinde ibraz edileceğine dair 
verecekleri taahhütnameye istinaden 
konşimento ibrazından önce alıcıya teslim 
edilebilir. 

(2) Hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen 
eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin 
beyannamesinin gümrük idaresine 
verilmesinden itibaren altı saat içerisinde bu 
beyannamenin incelenmesinin 
tamamlanamaması halinde de eşya teslim 

Değiştirildi 

Eşyanın teslimi 

MADDE 130 - (1) Tabi tutulduğu gümrükçe 
onaylanmış işlem ve kullanımın gerektirdiği 
şartların yerine getirilmesi ve gümrük 
vergilerinin ödenmesi veya teminata 
bağlanması suretiyle gümrük işlemlerinin 
bitirilmesi halinde eşya teslim edilebilir 
duruma gelir. Eşyanın teslimi; eşya sahibi, 
taşıyıcı, işletici kuruluş veya bunların 
temsilcileri arasındaki sözleşme hükümlerine 
göre gerçekleştirilir. 

 



 

 

edilir. Ancak bu eşyanın tümü veya bir 
kısmının muayenesinin yapılmasının 182 
inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde 
zorunlu görüldüğü taşıyıcı veya işletmeci 
kuruluşa bildirildiği hallerde bu fıkrada 
belirtilen süre kısıtlaması uygulanmaz. 

(3) Tahlile tabi tutulacak eşyanın, tahlil 
sonucu beklenilmeden yükümlüsü 
tarafından tesliminin talep edilmesi 
durumunda, eşyanın beyan edilen gümrük 
tarife istatistik pozisyonuna karşılık gelen 
vergi oranı ile beyan edilen fasıldaki en 
yüksek vergi oranı arasındaki farka karşılık 
gelen tutarın teminata bağlanarak, 
yükümlüsünden eşyanın tahlili 
sonuçlanmadan kullanılmayacağına dair ek-
17'de yer alan taahhütname alınmak 
şartıyla ve gümrük idaresinde saklanmak 
üzere beyan sahibi veya temsilcisi 
huzurunda ek-25'te yer alan tutanak tanzim 
edilerek eşyadan bir adet şahit numune 
alınarak gümrük idaresince uygun görülen 
yerde muhafaza edilmek 
kaydıyla yediemin olarak teslim edilir. 
Ancak, teslimi talep edilen eşyanın ticaret 
politikası önlemlerine tabi olması veya 
tesliminin telafisi mümkün olmayacak 
sonuçlara yol açacağı konusunda şüphe 
olması halinde bu fıkra hükmünün 
uygulanmamasına gümrük idare amiri 
yetkilidir. 

 
 Eklendi 

İzinli gönderici yetkisi kapsamında 
basitleştirilmiş beyan 

MADDE 141/A- (1) İzinli gönderici 
yetkisi kapsamında taşıması 
gerçekleştirilecek ihracat beyannameleriyle 
sınırlı olarak, gümrük beyannamesinin izinli 
gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük 
idaresi yerine kişinin yerleşik olduğu yerdeki 
gümrük idaresine verilmesine izin verilebilir. 

(2) Birinci fıkra kapsamında tescil 
edilen beyannamelerde eşyanın sunulduğu 
yerde görevli muayene memuru; belge 
kontrolü, muayene ve rejimin gerektirdiği 



 

 

diğer işlemleri beyanın verildiği yer gümrük 
idaresi adına gerçekleştirir. 

 
İhracat rejiminde basitleştirilmiş usuller 
için aranan koşullar 

MADDE 152 - (1) 156 ncı madde hükümleri 
saklı kalmak üzere, ihracat rejimi beyanını 
basitleştirilmiş usuller çerçevesinde 
yapabilmek için Onaylanmış Kişi 
Statü Belgesine veya yetkilendirilmiş 
yükümlü sertifikasına sahip olmak gerekir. 

 

Eklendi 

İhracat rejiminde basitleştirilmiş usuller 
için aranan koşullar 

MADDE 152 - (1) 153 üncü maddenin 
üçüncü fıkrası ve 156 ncı madde hükümleri 
saklı kalmak üzere, ihracat rejimi beyanını 
basitleştirilmiş usuller çerçevesinde 
yapabilmek için Onaylanmış Kişi 
Statü Belgesine veya yetkilendirilmiş 
yükümlü sertifikasına sahip olmak gerekir. 

 
İhracat rejiminde eksik beyan 

MADDE 153 - (1) Gümrük idareleri, 
onaylanmış kişi statü belgesi veya 
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi 
kişilerin beyannameye eklenmesi gereken 
belgelerden bazılarının eklenmediği ve/veya 
beyannameye yazılması gereken bazı 
bilgilerin yazılmadığı gümrük beyanını, 154 
üncü maddede yer alan hükümlere 
uyulması kaydıyla kabul edebilir. 

(2) Gümrük idaresi, eşyaya ilişkin 
basitleştirilmiş beyanın yürürlükteki 
mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli 
görülen bütün bilgileri içermesi halinde 
tamamlayıcı beyanın sunulmasını 
istemekten vazgeçebilir. 

 

Eklendi 

İhracat rejiminde eksik beyan 

MADDE 153 - (1) Gümrük idareleri, 
onaylanmış kişi statü belgesi veya 
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi 
kişilerin beyannameye eklenmesi gereken 
belgelerden bazılarının eklenmediği ve/veya 
beyannameye yazılması gereken bazı 
bilgilerin yazılmadığı gümrük beyanını, 154 
üncü maddede yer alan hükümlere 
uyulması kaydıyla kabul edebilir. 

(2) Gümrük idaresi, eşyaya ilişkin 
basitleştirilmiş beyanın yürürlükteki 
mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli 
görülen bütün bilgileri içermesi halinde 
tamamlayıcı beyanın sunulmasını 
istemekten vazgeçebilir. 

(3) Gümrük idareleri, Kanunun 225 inci 
maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca 
dolaylı temsilci olarak yetkilendirilen posta 
idaresi ve hızlı kargo taşımacılığı yapan 
şirketlerin beyannameye eklenmesi gereken 
faturanın eklenmediği gümrük beyanını, 
beyan için gerekli bilgileri içeren e-
irsaliyenin beyannameye eklenmesi kaydıyla 
kabul edebilir. 



 

 

İhracat rejiminde tamamlayıcı beyan 

MADDE 158 - (1) Eşyanın ihracat rejimine 
ilişkin işlemlerini basitleştirilmiş usule göre 
gerçekleştirenler genel, dönemsel ya da 
özet niteliğinde tamamlayıcı bir beyanda 
bulunur. 

(2) Bir ay içinde gerçekleştirilen 
basitleştirilmiş işlemlere ilişkin tamamlayıcı 
beyanın izleyen ayın ilk üç günü içinde 
yapılması gerekir. Ancak, bir ay içinde deniz 
taşıtları ile hava gemilerine Kanunun 176 ncı 
maddesi hükümleri çerçevesinde yapılan ve 
ihracat sayılan teslimlere ilişkin tamamlayıcı 
beyan izleyen ayın ilk yedi iş günü içinde 
yapılır. 

(3) Söz konusu tamamlayıcı beyan ihracat 
rejimine giriş beyannamesi ile yapılır. Bu 
beyanlarda duruma göre ya daha önce 
beyanname yerine kullanılan ticari veya 
idari bir belge ve bu belgenin tesciline ya da 
ilgili rejime geçişin kayıt yoluyla yapılması 
durumunda söz konusu kayda ilişkin 
bilgilerin verilmesi gerekir. Gümrük 
beyannamesi aranmayacak haller 
Müsteşarlıkça belirlenir. 

(4) Tamamlayıcı beyanlar ile basitleştirilmiş 
usule göre gerçekleşen beyanlar bir 
bütündür ve basitleştirilmiş işlemlere ilişkin 
beyannamenin ya da ticari veya idari bir 
belgenin tescil edildiği ya da tescil 
hükmünde olan kayıt işleminin yapıldığı 
tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

(5) Basitleştirilmiş beyanın ilgili rejime geçiş 
için gereken bütün bilgi ve belgeleri içerdiği 
ya da daha önce gümrük beyannamesi 
verildiği hallerde tamamlayıcı beyan 
aranmaz. 

 

Eklendi 

İhracat rejiminde tamamlayıcı beyan 

MADDE 158 - (1) Eşyanın ihracat rejimine 
ilişkin işlemlerini basitleştirilmiş usule göre 
gerçekleştirenler genel, dönemsel ya da 
özet niteliğinde tamamlayıcı bir beyanda 
bulunur. 

(2) Bir ay içinde gerçekleştirilen 
basitleştirilmiş işlemlere ilişkin tamamlayıcı 
beyanın izleyen ayın ilk üç günü içinde 
yapılması gerekir. Ancak, bir ay içinde deniz 
taşıtları ile hava gemilerine Kanunun 176 ncı 
maddesi hükümleri çerçevesinde yapılan ve 
ihracat sayılan teslimlere ilişkin tamamlayıcı 
beyan izleyen ayın ilk yedi iş günü içinde 
yapılır. 

(3) Söz konusu tamamlayıcı beyan ihracat 
rejimine giriş beyannamesi ile yapılır. Bu 
beyanlarda duruma göre ya daha önce 
beyanname yerine kullanılan ticari veya 
idari bir belge ve bu belgenin tesciline ya da 
ilgili rejime geçişin kayıt yoluyla yapılması 
durumunda söz konusu kayda ilişkin 
bilgilerin verilmesi gerekir. Gümrük 
beyannamesi aranmayacak haller 
Müsteşarlıkça belirlenir. 

(4) Tamamlayıcı beyanlar ile basitleştirilmiş 
usule göre gerçekleşen beyanlar bir 
bütündür ve basitleştirilmiş işlemlere ilişkin 
beyannamenin ya da ticari veya idari bir 
belgenin tescil edildiği ya da tescil 
hükmünde olan kayıt işleminin yapıldığı 
tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

(5) Basitleştirilmiş beyanın ilgili rejime geçiş 
için gereken bütün bilgi ve belgeleri içerdiği 
ya da daha önce gümrük beyannamesi 
verildiği hallerde tamamlayıcı beyan 
aranmaz. 

(6) 153 üncü maddenin üçüncü fıkrası 
kapsamında basitleştirilmiş usule göre 



 

 

verilen beyanı takiben yedi iş günü içerisinde 
tamamlayıcı beyan verilir. 

 

 
Değiştirildi 

Gümrük laboratuvarlarında yapılan 
tahlillerin ücretlendirilmesi 

MADDE 197 - (1) Gümrük Kanununun 66 
ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince 
gümrük laboratuvarlarında yapılacak 
tahliller için yükümlüden numune başına 
beyan edilen gümrük tarife istatistik 
pozisyonu esas alınarak ek-24'te yer alan 
fiyat tarifesine göre tahlil ücreti alınır. 
Beyannamenin birden fazla kalemden 
oluşması ve birden fazla kalemin tahlile tabi 
olması durumunda tahlillerden alınacak 
toplam ücret hiç bir şekilde 588 
inci maddede belirtilen ikinci tahlilden 
alınacak ücreti geçemez. Yükümlünün talebi 
üzerine gümrük tarife istatistik pozisyonu 
belirlenmesine ilişkin olarak istenilen 
tahlillerden 588 inci maddede belirtilen 
miktarda tahlil ücreti alınır. Tahlil ücreti, 
eşyanın tahlil masrafları, idarece temin 
edilen numune kaplarının bedeli ile bu 
işlemler sonucu ortaya çıkan artık ve 
atıkların imha masraflarını da kapsar.   

Değiştirildi 

Gümrük laboratuvarlarında yapılan 
tahlillerin ücretlendirilmesi 

MADDE 197- (1) Gümrük Kanununun 66 
ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince 
gümrük laboratuvarlarında yapılacak tahliller 
için yükümlüden numune başına beyan 
edilen gümrük tarife istatistik pozisyonu esas 
alınarak ek-24'te yer alan fiyat tarifesine göre 
tahlil ücreti alınır. Beyannamenin birden 
fazla kalemden oluşması ve birden fazla 
kalemin tahlile tabi olması durumunda 
tahlillerden alınacak toplam ücret hiçbir 
şekilde 588 inci maddede belirtilen ikinci 
tahlilden alınacak ücreti geçemez. 

(2) 196/A maddesi saklı kalmak üzere, 
yükümlünün talebine istinaden gümrük tarife 
istatistik pozisyonu belirlenmesine ilişkin 
olarak istenilen tahlillerden 588 inci 
maddede belirtilen miktarda tahlil ücreti 
alınır. Tahlil ücreti, eşyanın tahlil masrafları, 
idarece temin edilen numune kaplarının 
bedeli ile bu işlemler sonucu ortaya çıkan 
artık ve atıkların imha masraflarını da kapsar. 

 
Antrepoya konulabilecek eşya 

MADDE 330 - (1) Gümrük antrepolarına; 

a) Serbest dolaşıma girmemiş eşya, ithalat 
vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine 
tabi tutulmadan, 

b) Gümrük antreposuna konulması halinde 
ihracata bağlı önlemlerden yararlanabilen 
serbest dolaşımda bulunan eşya, 

konulabilir. Serbest dolaşımda bulunan 
eşyanın antrepoya konulması durumunda 
söz konusu eşyanın ihraç edilmesi veya 

Antrepoya konulabilecek eşya 

MADDE 330 - (1) Gümrük antrepolarına; 

a) Serbest dolaşıma girmemiş eşya, ithalat 
vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine 
tabi tutulmadan, 

b) Gümrük antreposuna konulması halinde 
ihracata bağlı önlemlerden yararlanabilen 
serbest dolaşımda bulunan eşya, 

konulabilir. Serbest dolaşımda bulunan 
eşyanın antrepoya konulması durumunda 
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gümrükçe onaylanmış diğer bir işlem ya da 
kullanıma tabi tutulması zorunludur. Ancak 
eşyanın ihracının veya gümrükçe 
onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi 
tutulmasının mümkün olmadığı hallerde bir 
takvim yılında beş defayı geçmemek 
üzere yetkilendirilmiş gümrük müşaviri 
veya gümrük memuru gözetiminde eşyanın 
antrepodan çıkartılmasına izin verilerek 
beyanname iptal edilir. 

(2) Satıcı veya göndericisi belli, alıcısı emre 
olan eşya, antrepo işleticilerinin 
sorumluluğu altında genel antrepolara 
konulabilir. Bu şekilde genel antrepoya 
konulan eşyanın, alıcısının belirlenmesinden 
sonra tamamen veya kısmen gümrükçe 
onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi 
tutulmasına izin verilir. 

(3)  Aşağıda belirtilen ve EK-62'de yer alan 
eşyanın, niteliklerine ve yapılacak faaliyetin 
özelliklerine uygun özel düzenek ve yapılara 
sahip genel veya özel antrepolara 
konulması zorunludur. 277 

a) Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı 
artırıcı eşya, 

b) Korunmaları, soğuk hava depolarında 
olduğu gibi özel tertibat gerektiren eşya. 

(4) EK-62'de yer alan diğer tehlikeli ve 
zararlı maddeler ile bir arada bulundukları 
eşya için tehlike ve zarar doğurabilecek 
eşya, eşyanın niteliklerine uygun gerekli 
tedbirlerin alınması suretiyle genel veya 
özel antrepolara konulabilir. 

(5) Bir arada bulundukları eşya için ayrı 
bölümlerde depolansa dahi tehlike ve zarar 
doğurabilecek eşya genel antrepolara 
alınmaz.  

(6) Aynı antrepo açma ve işletme izni 
kapsamında bir antreponun belirli bir 
bölümünde üçüncü fıkrada sayılan eşyanın 
depolanması, bu türden eşyanın konulması 
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konulan eşyanın, alıcısının belirlenmesinden 
sonra tamamen veya kısmen gümrükçe 
onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi 
tutulmasına izin verilir. 

Satıcı veya göndericisi ile yurtdışındaki 
alıcısı belli olan eşya ise 6/7/2018 tarihli ve 
30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği 
kapsamında yetki belgesi sahibi olan ve 
taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer 
alan taşıma işleri organizatörleri tarafından 
antrepo beyannamesi verilerek genel 
antrepolara konulabilir. Elleçleme işlemine 
tabi tutulması ve yurtdışındaki alıcısına 
sevki dışında bu eşya hakkında başka bir 
tasarrufta bulunulmasına izin verilmez. 
Kullanıcı olarak taşıma işleri organizatörleri, 
522 nci maddede belirtilen yükümlülükleri 
yerine getirmekten sorumludur. 

(3)  Aşağıda belirtilen ve EK-62'de yer alan 
eşyanın, niteliklerine ve yapılacak faaliyetin 
özelliklerine uygun özel düzenek ve yapılara 
sahip genel veya özel antrepolara 
konulması zorunludur. 277 

a) Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı 
artırıcı eşya, 

b) Korunmaları, soğuk hava depolarında 
olduğu gibi özel tertibat gerektiren eşya. 



 

 

için antrepoda belirli bir bölümün ayrılmış 
olması ve bu türden eşyanın konulabileceği 
antrepolar için gerekli belgelerin ilgili 
gümrük müdürlüğüne ibraz edilmesi 
koşuluyla mümkündür.  

(7) Üçüncü fıkrada sayılan ve aynı sevkiyat 
kapsamında bir arada bulundukları eşyanın 
tali unsuru niteliğindeki eşyanın, diğer 
eşyaya zarar vermeyecek şekilde, genel 
veya özel antrepoların ayrı bölümlerine 
gerekli tedbirler alınmak suretiyle 
konulmasına, antrepo işleticisinin yazılı ve 
gerekçeli talebine istinaden, eşyanın niteliği, 
miktarı, kap ve ambalajları gibi unsurlar 
dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince izin 
verilebilir.  

(4) EK-62'de yer alan diğer tehlikeli ve 
zararlı maddeler ile bir arada bulundukları 
eşya için tehlike ve zarar doğurabilecek 
eşya, eşyanın niteliklerine uygun gerekli 
tedbirlerin alınması suretiyle genel veya 
özel antrepolara konulabilir. 

(5) Bir arada bulundukları eşya için ayrı 
bölümlerde depolansa dahi tehlike ve zarar 
doğurabilecek eşya genel antrepolara 
alınmaz.  

(6) Aynı antrepo açma ve işletme izni 
kapsamında bir antreponun belirli bir 
bölümünde üçüncü fıkrada sayılan eşyanın 
depolanması, bu türden eşyanın konulması 
için antrepoda belirli bir bölümün ayrılmış 
olması ve bu türden eşyanın konulabileceği 
antrepolar için gerekli belgelerin ilgili 
gümrük müdürlüğüne ibraz edilmesi 
koşuluyla mümkündür.  

(7) Üçüncü fıkrada sayılan ve aynı sevkiyat 
kapsamında bir arada bulundukları eşyanın 
tali unsuru niteliğindeki eşyanın, diğer 
eşyaya zarar vermeyecek şekilde, genel 
veya özel antrepoların ayrı bölümlerine 
gerekli tedbirler alınmak suretiyle 
konulmasına, antrepo işleticisinin yazılı ve 
gerekçeli talebine istinaden, eşyanın niteliği, 
miktarı, kap ve ambalajları gibi unsurlar 
dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince izin 
verilebilir.  

İzin 

MADDE 519 - (1) Yatırım iznine tabi 
antrepolar için antrepo açma ve işletme 
izinleri; açma ve işletme izin belgesinin 
düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl geçerli 
olacak şekilde verilir. Süre sonunda 
faaliyetine devam etmek isteyen antrepo 
işleticileri açma ve işletme iznine ilişkin 
yürürlükte olan mevzuata uygun şartların 
sağlandığını gösteren belgeleri bağlı 
oldukları gümrük müdürlüğüne ibraz ederek 
açma ve işletme izninin geçerlilik süresinin 
uzatılmasını talep ederler. Söz konusu talep, 

İzin 

MADDE 519 - (1) Antrepolar için 
antrepo açma ve işletme izinleri süresiz 
olarak verilir. Yapılan kontrol, inceleme ve 
denetimlerde bu Yönetmelikte belirtilen 
yükümlülükleri yerine getirmeyen 
antrepolarla ilgili olarak 525 inci madde 
hükümleri uygulanır. 

(2) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi 
istenen yerlerin mutat yolların izlenmesi 
kaydıyla gümrük müdürlüğüne en fazla 50 
km. mesafede olması gereklidir. 



 

 

iznin sona erdiği tarihten en erken dört ay, 
en geç bir ay önce yapılır. Bir aydan sonra 
yapılan başvurularda gecikme süresi kadar 
antrepoya eşya girişi durdurulur. Talep 
gümrük ve bölge müdürlüğünün görüşü ile 
birlikte Bakanlığa aktarılarak nihai 
değerlendirme Bakanlıkça yapılır. Talebin 
uygun bulunması halinde izin belgesinin 
geçerlilik süresi beş yıl uzatılır. Süre 
sonunda yürürlükte olan mevzuata uygun 
şartları yerine getirmeyen genel 
antrepoların açma ve işletme izinleri iptal 
edilir. Yatırım iznine tabi olmayan 
antrepolar için antrepo açma ve işletme 
izinleri, süresiz olarak verilir. 

(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 yerlerin açık ve/veya kapalı alanları 
toplamı büyükşehir belediyesi sınırları 
içerisinde 5.000 m²'den, diğer yerlerde ise 
3.000 m²'den küçük olamaz. Soğuk hava 
tertibatı ya da yanıcı, parlayıcı, patlayıcı 
nitelikteki eşya için özel tertibat 
gerektiren veya kıymetli maden ve kıymetli 
taşların konulduğu antrepolar, antrepo 
alanının en az yarısı bu nitelikte eşyanın 
depolanacağı bölümlerden oluşan 
antrepolar ile havalimanı, demiryolu 
istasyonu/aktarma tesisi ve deniz limanı 
sahasında bulunan, havayolu ile kargo 
taşımacılığında kullanılan antrepolar bu 
şarta tabi değildir. 

(3) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi 
istenen yerlerin açık ve/veya kapalı alanları 
toplamı büyükşehir belediyesi sınırları 
içerisinde 5.000 m²'den, diğer yerlerde ise 
3.000 m²'den küçük olamaz. Soğuk hava 
tertibatı ya da yanıcı, parlayıcı, patlayıcı 
nitelikteki eşya için özel tertibat 
gerektiren veya kıymetli maden ve kıymetli 
taşların konulduğu antrepolar, antrepo 
alanının en az yarısı bu nitelikte eşyanın 
depolanacağı bölümlerden oluşan 
antrepolar ile havalimanı, demiryolu 
istasyonu/aktarma tesisi ve deniz limanı 
sahasında bulunan, havayolu ile kargo 
taşımacılığında kullanılan antrepolar bu 
şarta tabi değildir. 

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 
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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.  

(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 
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olduğu firmada çalışan bir başka gümrük 
müşavir yardımcısı görevlendirilebilire) 
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.  

(6) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince 
kurulan şirketlerin, Bakanlıkça belirlenecek 
tespit işlemlerini yapabilmesi için şirket 
ortaklarının tamamı ile şirketi temsil ve 
ilzama yetkili müdürlerinin 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 

olduğu firmada çalışan bir başka gümrük 
müşavir yardımcısı görevlendirilebilire) 
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 
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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 



 

 

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 

 

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 

 
Tahlile itiraz ve ikinci tahlil 

MADDE 588 - (1) a) İlgili kişilerce 203 
üncü maddeye göre tebliğ edilen tahlil 
sonuçlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 
onbeş gün içinde gümrük ve muhafaza 
başmüdürlüğüne bir dilekçe ile itiraz 
edilebilir. 

b) Dilekçede, beyanname numarası ve tescil 
tarihi ile eşyanın cins ve türü, tahlile ne 
yönden itirazda bulunulduğu, gözlemci 
kimyager bulundurulup 
bulundurulmayacağı, bulundurulacaksa adı 
soyadı ve adresi gösterilir. 

c) İdarece yapılan inceleme sonunda, 
itirazın kanuni süresi içinde yapıldığı ve 
eşyanın örneklerinin henüz gümrükte 
bulunduğu tespit olunursa, ikinci tahlil için 
numune başına 650 TL ücret alınır.  

ç) Numuneden kaynaklanan nedenlerden 
dolayı itiraz edilmesi halinde, beyan sahibi 
veya temsilcisi huzurunda ek-25'te yer alan 
tutanak tanzim edilerek tekrar alınan 
numune ile birinci tahlil tekrarlanır. Birinci 
tahlilin tekrarlanması amacıyla yapılan 
analizler için bu Yönetmeliğin 24 
numaralı ekinde yer alan "Gümrük 
Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi"nde 
belirtilen tutarda analiz ücreti alınır. 

 

Tahlile itiraz ve ikinci tahlil 

MADDE 588 - (1) a) İlgili kişilerce 203 
üncü maddeye göre tebliğ edilen tahlil 
sonuçlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 
onbeş gün içinde gümrük ve muhafaza 
başmüdürlüğüne bir dilekçe ile itiraz 
edilebilir. 

b) Dilekçede, beyanname numarası ve tescil 
tarihi ile eşyanın cins ve türü, tahlile ne 
yönden itirazda bulunulduğu, gözlemci 
kimyager bulundurulup 
bulundurulmayacağı, bulundurulacaksa adı 
soyadı ve adresi gösterilir. 

c) İdarece yapılan inceleme sonunda, 
itirazın kanuni süresi içinde yapıldığı ve 
eşyanın örneklerinin henüz gümrükte 
bulunduğu tespit olunursa, ikinci tahlil için 
numune başına 885 TL ücret alınır.  

ç) Numuneden kaynaklanan nedenlerden 
dolayı itiraz edilmesi halinde, beyan sahibi 
veya temsilcisi huzurunda ek-25'te yer alan 
tutanak tanzim edilerek tekrar alınan 
numune ile birinci tahlil tekrarlanır. Birinci 
tahlilin tekrarlanması amacıyla yapılan 
analizler için bu Yönetmeliğin 24 
numaralı ekinde yer alan "Gümrük 
Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi"nde 
belirtilen tutarda analiz ücreti alınır. 

 



 

 

 Yönetmeliğin EK-24’ü ekteki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Gümrük Yönetmeliğin EK: 80 nolu ekinin, 
ANTREPO AÇMA VE İŞLETME KOŞULLARI İLE 
ARANAN BELGELER başlığının birinci 
paragrafında yer alan  

 

“ile iznin geçerlilik süresini uzatma” ibaresi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 

 


