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Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat
Gümrük Yönetmeliği

İKİNCİ BÖLÜM
Gümrük Antrepoları

Yatırım İzni
MADDE 518 – (1) Genel antrepo ile her nev’i petrol ürünü depolanan genel
veya özel antrepo açma izni almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişiler,
yatırım yapmadan önce, antreponun açılacağı bölgede bulunan ticaret odası
veya ticaret ve sanayi odasına başvurarak bölgenin iç ve dış ticaret hacmine
göre ekonomik yönden ihtiyaç olduğunu belirten yazılı görüş alır.
(2) (2/11/2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.’de yayımlanan yönetmelik ile değişik)
Dilekçe ekinde ilgili oda görüşü, faaliyet belgesi, Ticaret Sicili Gazetesi ve
imza sirküleri ile birlikte Antrepo Açma ve İşletme Yatırım İzni almak üzere
ilgili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne başvurulur. Başmüdürlük, gümrük
gözetimi ve denetimini olumsuz etkileyecek bir durumun olmaması halinde
antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı, yatırım
yapılan yere eşya sevkiyatının gümrük denetimi altında güvenli bir şekilde
yapılıp yapılamayacağı hususları ile talepte bulunulan yerdeki mevcut antrepo
miktar ve hacmini dikkate alarak yatırım izni taleplerini karşılar.
(3) (31/3/2012 tarih ve 28250 sayılı R.G.’de yayımlanan yönetmelik ile değişik)
Akaryakıt antrepolarına ilişkin yatırım izni talepleri Bakanlıkça (Tasfiye
Hizmetleri Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.
(4) (31/3/2012 tarih ve 28250 sayılı R.G.’de yayımlanan yönetmelik ile

eklenmiştir) Aynı tesis içinde bulunan tanklarda, Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu tarafından depolama lisansı düzenlenen eşya ile depolama lisansı
düzenlenmeyen

transit

rejimi

kapsamında

eşya

depolanmasına

yönelik

akaryakıt antreposu açma ve işletme yatırım izin talepleri değerlendirmeye
alınmaz. İkinci fıkrada belirtilen dilekçede, yatırım talebinin, depolama
lisansına tabi eşya veya depolama lisansı düzenlenmeyen transit rejimi
kapsamında eşya depolanmasından hangisine yönelik olduğu belirtilir.

Gümrük Kanunu (İzin)
MADDE 95- 1. (18/6/2009 tarih ve 5911 sayılı Kanun ile birinci fıkra

değiştirilmiştir) Gümrük antrepoları ile gümrük kapılarında eşya satışı yapmak
üzere özel antrepo statüsünde mağaza ve bunların depolarının açılması ve
işletilmesine izin vermeye Müsteşarlık yetkilidir.

Gümrük Yönetmeliği
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 1.000.000 TL,
2) Normal yöre kapsamındaki iller için 350.000 TL,
3) Kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki iller için 150.000 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) (31/3/2012 tarih ve 28250 sayılı R.G.’ de yayımlanan yönetmelik ile değişik)
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 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) (20/11/2012 tarih ve 28473 sayılı R.G.’de yayımlanan yönetmelik ile
değişik) 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, 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.
Başvuru için aranacak belgeler
MADDE 520 – (1) A ve B tipi genel antrepo açmak ve işletmek isteyen ve
yukarıda belirtilen şartları haiz tüzel kişilerin, aşağıda geçen belgelerle
birlikte ilgili gümrük idarelerine müracaat etmeleri gerekir.
a) Tüm antrepoların işaretlendiği alanının belirtildiği resmi bir fen kurulundan
onaylı plan veya kroki,
b) Antrepo bina ve eklentilerini içten ve dıştan, antrepo ve eklentilerini ise
her bir cepheden bir bütün olarak ayrıntılı bir şekilde görüntüleyen ilgili
gümrük müdürlüğünce onaylı fotoğraflar,

c) Antrepo olarak açılıp işletilecek yerin mülkiyetinin veya üzerindeki sınırlı
ayni hakkın başvuru sahibine ait olduğunu belgeleyen onaylı tapu sicil örneği
veya kira sözleşmelerinin aslı veya örnekleri,
ç) Antrepo 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 yangın ve patlamalar için gerekli önlemler alındığına dair itfaiye
raporu,
d) Noterden tasdikli İmza Sirküleri ve kayıtlı olunan Odadan alınacak Faaliyet
Belgesi,
e)

Antrepo olarak

açılmak istenen

tanklara ilişkin Türk Akreditasyon

Kurumundan (TÜRKAK) veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma
anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite edilen şirketler veya
Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uluslararası gözetim şirketi statüsü
verilen gözetim şirketleri tarafından hazırlanmış kalibrasyon cetveli,
f) Konulacak eşyanın yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve benzeri türden eşya olması
halinde ek-80 ’deki, diğer eşyada ise ek-81 ’deki örneğe uygun taahhütname,
(Kamu kuruluşları için taahhütname aranmaz)
g) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumunun lisansına tabi eşya depolanması halinde lisans,
ğ) (31/3/2012 tarih ve 28250 sayılı R.G.’ de yayımlanan yönetmelik ile

eklenmiştir) İlgili Ticaret Sicili Gazetesi (tadiller dâhil) aslı veya örneği,
(h) (31/3/2012 tarih ve 28250 sayılı R.G.’ de yayımlanan yönetmelik ile

eklenmiştir) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen görgü
raporu.
(2) (31/3/2012 tarih ve 28250 sayılı R.G.’ de yayımlanan yönetmelik ile değişik)
C, D ve E tipi özel antrepo açmak isteyen ve birinci fıkrada belirtilen şartları
haiz gerçek ve tüzel kişilerin, birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (ğ) ve
(h) bentlerinde sayılan belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat
etmeleri gerekir. C, D ve E tipi özel antrepo olarak açılmak istenilen yerin,
işyerinin sınırları içerisinde bulunması halinde, İşyeri Açma ve Çalıştırma
Ruhsatı veya buna karşılık gelen belge yeterli olup bu belgelerde antrepo
veya depo ibaresinin aranması zorunlu değildir.

(3) Kamu kuruluşu veya belediyeler bu statülerine ilişkin belgeleri de ibraz
ederler. Diğer gerçek ve tüzel kişiler ise, 519 uncu maddede belirtilen
şartların varlığını kanıtlayan bilgi ve belgeler ile örneği (31/3/2012 tarih ve
28250

sayılı

R.G.’

de

yayımlanan

yönetmelik

ile

değişik)

Bakanlıkça

belirlenecek bir taahhütnameyi ayrıca ibraz etmek zorundadır.
(4) Müdürlüklerce gerekli görülen hallerde ilave bilgi ve belge istenilebilir.

(30/04/2011 tarih ve 27920 sayılı R.G.’de yayımlanan Yönetmelik ile aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir)
(5) Birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen lisans, antrepo açma ve işletme izin
belgesinin düzenlemesinden sonra ibraz edilebilir. Ancak 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanunu ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu

kapsamında

faaliyette

bulunabilmek

için

gerekli

lisans

ibraz

edilmeden antrepoya eşya alınmasına izin verilmez.
(6) Antrepo izin başvurularında, sadece transit rejimi kapsamında eşya almak
üzere faaliyette bulunulacağının belirtilmesi halinde birinci fıkranın (g)
bendinde belirtilen lisans aranmaz.

Başvurunun incelenmesi
MADDE 521 – (12/06/2012 tarih ve 28321 sayılı R.G.’ de yayımlanan yönetmelik

ile değişik.) (1) İlgili gümrük müdürlüğü, söz konusu talebi antreponun 534
üncü maddede sayılan nitelikleri taşıyıp taşımadığı ve eşyanın güvenli bir
şekilde muhafazasını sağlayacak durumda olup olmadığı ile mesafesinin
genel antrepo olarak açılmak istenilen yerlere münhasır olmak üzere, mutat
yolların izlenmesi kaydıyla gümrük müdürlüğüne en fazla 50 km. mesafede
olması şartının sağlanıp sağlanmadığı hususlarındaki tespitlerini müteakip
görüşleri ile birlikte bağlı olduğu bölge müdürlüğüne gönderir. Antrepo olarak
açılmak istenen yerin, ilgili gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge
müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanı içerisinde bulunması esastır.
Açılmak istenen genel antreponun adresi itibarıyla 50 km. mesafe içerisinde
ilgili bölge müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanında birden fazla yetkili
gümrük müdürlüğü bulunması halinde, işletici bu gümrük müdürlüklerinden
birini

tercih

edebilir.

İlgili

gümrük

müdürlüğünün

ihtisas

gümrüğü

uygulamasına tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde yetkili gümrük idaresi
olması ve antrepoya sadece bu kapsamdaki eşyanın alınması, açılmak
istenen antreponun ilgili gümrük müdürlüğüne en fazla 50 km. mesafede
olması ve gümrük gözetim ve denetimini olumsuz etkileyecek bir durumun
olmaması şartlarının bir arada sağlanması durumunda, bölge müdürlüğünün

görev ve sorumluluk alanı dışında antrepo açılmasına ve bir gümrük
müdürlüğü denetimindeki antreponun başka bir bölge müdürlüğü bağlantısı
gümrük müdürlüğüne bağlanmasına izin verilebilir.
(2) Görgü raporu; antrepo olarak açılmak ve işletilmek üzere hazırlanan yerin,
eksiksiz

olarak

taşımadığının

534

ve

üncü

eşyanın

maddede
güvenli

bir

yazılı

şart

şekilde

ve

nitelikleri

muhafazasını

taşıyıp

sağlayacak

durumda olup olmadığının yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılan
tespitine ilişkin tüm bilgiler ile

antreponun özelliğine göre bulunması

öngörülen koşulları ve antrepo alanının tam adresini, akaryakıt antrepolarında
534 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde yazılı bulunan şart ve
nitelikleri taşıyıp taşımadığı hususlarını kapsar.
(3) Akaryakıt antrepoları hariç her tip antrepo açılış taleplerine ilişkin
müracaatlar,

ilgili

antreponun

fiziki

yapısının

yerinde

incelemeler

de

yaptırılmak suretiyle bu Yönetmelikte belirtilen vasıf ve şartları haiz olup
olmadığı hususu ile birlikte ekonomik gereklilik ve dış ticaret politikaları göz
önünde bulundurularak ilgili başmüdürlükçe sonuçlandırılır.
(4) Gümrük antreposunun işletilmesine ilişkin şartlar verilen izinde gösterilir.
Antrepo izin belgesinde antreponun tipi ve kodu yazılır.
(5) (12/06/2012 tarih ve 28321 sayılı R.G.’ de yayımlanan yönetmelik ile

eklenmiştir.) 330 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, aynı antrepo açma
ve işletme izni kapsamında bir antreponun belirli bir bölümünde parlayıcı,
patlayıcı, yanıcı ve yanmayı artırıcı eşyanın depolanmasının istenmesi
durumunda, ayrıca buna uygun itfaiye raporu, taahhütname ve ilgili diğer
belgelerin de gümrük idaresine sunulması gerekir.

Gümrük idaresine karşı sorumluluk
MADDE 522 – (1) Antrepo işleticileri ve kullanıcıları; eşyanın gümrük
antreposunda bulunduğu süre içerisinde gümrük gözetimi altında bulunmasını
sağlamak, eşyanın iyi muhafaza edilmesi konusunda yükümlülüklerini yerine
getirmek ve izinde belirtilen şartlara uymak zorundadır.
(2) Antrepo işleticileri ve/veya kullanıcıları, antrepolarına alınan eşyanın
girerken gümrük idaresince tespit edilen miktarı üzerinden ve eğer tespit
yapılmamışsa

belgelerinde

yazılı

miktarları

üzerinden,

antrepoda

eşya

değiştirilmesinden, gümrük idaresine karşı mali bakımdan sorumludur.
(3) Bu sorumluluk, eşyanın gümrük idaresince tespit olunan veya belgelerinde
ve antrepo beyannamesinde yazılı miktarına ve cinsine göre eksiklik veya

değişiklik

ortaya

çıkması

halinde,

bunlara

ait

gümrük

vergilerinin

ve

cezalarının ödenmesini kapsar.

(4) Ancak ;
a) Eşyanın tabiatından doğan kayıp ve firelerin,
b) Gümrüğün gözetimi ve denetimi altında, antrepoda yapılan işleme faaliyeti
sonucu ortaya çıkan noksanlıkların,
c) Antrepo işleticilerinin ve kullanıcılarının kusur ve hatalarından meydana
gelmeyen telef, kayıp, çalınma ve diğer haller dolayısıyla meydana gelen
eksikliklerin,
gümrük idaresine ispat edilmesi ve bunun idarece de kabul edilmesi halinde
sorumluluk söz konusu olmaz.
(5) Eşya gümrük vergileri de dahil olduğu halde sigortalanmış ve sigorta
sözleşmesine göre bu vergileri sigorta şirketinden tazminat olarak alınmış
ise, bu gibi noksanlık ve eksikliklere ait gümrük vergileri sigorta ettirenden
veya lehine ettirilenden alınır.
(6) Yukarıda yazılı nedenler dışında kalan noksanlıklar kabul edilmez. Bunların
vergi ve cezaları toplamından oluşan tutar, yerine göre işletici veya
kullanıcıya tazmin ettirilir.
(7) Tabiatları gereği antrepolarda ve antrepolar arası taşımalarda fire veren
eşyanın ek-11’de yer alması halinde fire miktarlarının belirlenmesinde bu
oranlar dikkate alınır.
Sahibinin isteği üzerine antreponun devri veya kapatılması
MADDE 523 – (1) Antrepo işleticisinin hak ve yükümlülükleri izin üzerine
başka bir kişiye devredilebilir.
(2) Devre izin verilebilmesi için, devretmek isteyenin taahhütlerini tamamen
yerine getirmiş olması ve devralacak olanın da gerek antrepoda var olan,
gerek

sonradan

konacak

eşya

ve

maddeler dolayısıyla

terettüp

eden

yükümlülük, sorumluluk ve diğer taahhütleri yüklenmesi gerekir.
(3) Özel antrepoların devri durumunda, antrepodaki eşyanın devralana
devredilmemesi halinde, bu eşyanın antrepodan çıkarılması için gümrük
idaresince bir aylık süre verilir. Bu sürenin uzatılmasını gerektirir bir durumun
olması halinde, bu süre gümrük idaresince en çok iki ay uzatılabilir.

(4) D tipi antrepo, ancak kayıt yoluyla rejime giriş iznine sahip bir başka
kişiye devredilebilir.
(5) İşletilmekte olan genel ve özel antrepoların devri için işletmeci ile
antrepoyu

devralmak

isteyen

kişi

tarafından

bağlı

bulunulan

gümrük

müdürlüğüne müştereken müracaat edilmesi gerekir. Başvuru dilekçesinde
devre ekonomik yönden neden ihtiyaç duyulduğu açıklanır.
(6) Antreponun devrine ilişkin düzenlenen sözleşme ve devralmak isteyen
kişiye ilişkin devir konusu antrepo için 519 ve 520 nci maddede bahsi geçen
tüm şartların sağlandığını ispat eden belgelerin ilgili gümrük idaresine ibraz
edilmesi zorunludur.
(7)

Gümrük

müdürlüğü

tarafından,

antreponun

mevcut

işletmecisinin

taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediği incelenir ve görüş de
belirtilmek suretiyle talep başmüdürlüğe intikal ettirilir. Her tipteki akaryakıt
antrepoları

haricindeki

antrepo

devir

talepleri

başmüdürlüklerce

sonuçlandırılır. Akaryakıt antreposu devir talepleri görüş belirtilmek suretiyle
Müsteşarlığa aktarılır.
(8) Açtıkları genel ve özel antrepoları kapatmak isteyenler, bu taleplerini
yazılı olarak ilgili gümrük idaresine bildirir.
(9) Sahiplerinin isteği üzerine genel ve özel antrepoların tamamen veya
kısmen kapatılmasına ilişkin talepler, antreponun faaliyet gösterdiği yıllara
ilişkin harç makbuzlarının tamam olduğunun, antreponun boş olduğunun ve
defter

kayıtlarına

uygunluğunun

tespit

edilmesi

üzerine

ilgili

gümrük

müdürlüğünce sonuçlandırılır ve sonucundan başmüdürlüğe bilgi verilir.
(10) Kapatılacak antrepolara yeniden eşya konmasına izin verilmez ve varsa
buradaki eşya, her türlü masrafı antrepo sahiplerine ait olmak üzere gümrük
idaresince gösterilen diğer antrepolara nakil veya yabancı memleketlere
ihraç olunur ya da Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde serbest dolaşıma
sokulur.

Bu

işlemler

tamamlanıncaya

kadar

antrepo

işleticisi

ve/veya

kullanıcısının taahhüt ve sorumluluğu devam eder.

Antrepolarda yapılacak değişiklikler
MADDE 524 – (1) Antrepolarda yapılmak istenilen ve antrepo planında
değişiklik yapılmasını gerektiren genişletme, daraltma, tadilat gibi 533 üncü
madde kapsamı talepler ile antreponun aynı gümrük idaresi denetiminde
bulunan başka bir adrese taşınmasına ilişkin talepler, antreponun mevcut

işletmecisinin

taahhütlerini

tamamen

yerine

getirip

getirmediğinin

incelenmesi neticesine göre gümrük müdürlüğünce karşılanır.
(2) Genel ve özel ayırımı yapılmaksızın akaryakıt antrepolarında yapılacak
tank ilavesi ve akaryakıt antrepolarının başka bir adrese taşınması talepleri
incelenerek, görüş de belirtilmek suretiyle Müsteşarlığa aktarılır.
(3) Bu madde kapsamında yapılacak değişiklik; akaryakıt antrepolarında tank
ilavesi ise 520 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (e), (f) ve (g) bentlerinde
kayıtlı belgeler, antreponun başka bir adrese taşınması ise (a), (b), (c) ve (ç)
bentlerinde

kayıtlı

belgeler,

bunların

dışında

kalan

bir

değişiklik

ise

değişikliğin özelliğine göre gerekli görülen belgeler ibraz edilir ve her türlü
değişiklik

müracaatında

yapılacak

değişikliğe

ilişkin

bütün

ayrıntılar

dilekçesinde belirtilir.
(4) (31/3/2012 tarih ve 28250 sayılı R.G.’ de yayımlanan yönetmelik ile değişik)
Bu madde uyarınca, antrepolarda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak
yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit raporu düzenlenir. Akaryakıt
antrepolarına ilişkin olanlar Bakanlığa (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
gönderilir.
Antrepoya eşya girişinin durdurulması ve iznin geri alınması
MADDE 525 – (1) Antrepo işleticilerinin 519 uncu maddede aranan şartları
taşıyıp taşımadıkları her yıl Ocak ayı itibarıyla kontrol edilir.
(2) Gümrük idaresi, taahhütlerine uymayan ve bu Yönetmelikte belirtilen
yükümlülükleri yerine getirmeyen antrepo işleticilerine ilk tebligat tarihinden
başlamak ve en fazla bir yıl olmak üzere bu yükümlülüklerini yerine
getirmelerini, aksi halde verilen süre sonunda iznin geri alınacağını bildirir. Bu
süre zarfında antrepoya eşya girişine izin verilmez. Yükümlülüğün yerine
getirildiğinin tespiti halinde eşya girişine izin verilir. Antrepo sahipleri bu
yükümlülüklerini belirlenen sürede yerine getirmedikleri takdirde, konu izni
veren makama intikal ettirilir ve verilmiş izin geri alınır.
(3) Antrepolarda, gümrük idaresi amirleri veya yetkili kılınacak gümrük
personeli tarafından yapılacak denetleme neticesinde suiistimal ve kaçakçılık
dahil yolsuzluk hallerinin tespiti üzerine bu durum Başmüdürlüğe bildirilir ve
Başmüdürlükçe

karar

verilmesi

halinde

tedbir

olarak

antrepoya

eşya

alınmasına izin verilmez. Yapılacak inceleme sonucunda antrepo açma ve
işletme izni Başmüdürlükçe geri alınabilir.

(4)

Antrepolarda,

Müdürlüğü

gümrük

kontrolörleri

müfettiş

ve

ve

stajyerleri

yardımcıları,
tarafından

Gümrükler

yapılacak

Genel

denetleme

neticesinde suiistimal ve kaçakçılık dahil yolsuzluk hallerinin tespiti üzerine
Müsteşarlıkça

karar

verilmesi

halinde

tedbir

olarak

antrepoya

eşya

alınmasına izin verilmez. Yapılacak inceleme sonucunda antrepo açma ve
işletme izni Müsteşarlıkça geri alınabilir.
(5) İznin geri alındığı hallerde de antrepodaki eşya için 523 üncü maddenin
onuncu fıkra hükmü uygulanır.
(6) (2/11/2011 tarih ve 28103 sayılı R.G.’de yayımlanan yönetmelik ile değişik)
523 üncü madde hükümleri çerçevesinde sahiplerinin isteği ile kapatılma hali
hariç, antrepo açma izni geri alınan;
a) Gerçek kişilere,
b) Tüzel kişilere,
c) Tüzel kişiliğin yönetim kurulu üyelerine, şirketi temsile yetkili kişilere ve
şirket sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilere,
d) (c) bendinde belirtilen gerçek kişilerin yer aldığı diğer tüzel kişilere,
İznin geri alındığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile yeniden antrepo açma izni
verilmez.

Teminat ve taahhütname
MADDE

526

–

(1)

Gümrük

idareleri,

gümrük

antreposu

işleticileri

ve

kullanıcılarından Kanunun 96 ve 97 nci maddelerinde belirtilen sorumlulukları
çerçevesinde, tahakkuk edebilecek gümrük vergilerini karşılayacak miktarda
teminat ister.
(2) Teminat antrepoya alınan her parti mal için ayrı alınabileceği gibi, toplu ve
götürü teminat şeklinde de olabilir. Toplu teminat alınması halinde, teminat
tutarının sürekli izlenmesi ve konulan eşyanın KDV ve fon dahil vergilerinin
global teminat miktarını aşması halinde, aşan kısım için ayrıca teminat
alınması gerekir.
(3) Götürü teminat alınması halinde antrepoya alınan eşyadan alınması
gereken teminat tutarını aşan kısım için ayrıca teminat aranmaz.
(4) Türk lirası veya yabancı para, hazine tahvil ve bonosu ya da Müsteşarlıkça
tespit edilecek bankalardan alınmış teminat mektupları dışında teminat kabul
edilmez.

(5) Ancak, fuar ve sergilere konulan veya ithalat vergilerinden muaf olan
yahut ihraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya için teminat aranmaz.
(6) Ayrıca, antrepo işleticileri veya duruma göre antrepo kullanıcılarından
gümrük yükümlülüklerini yerine getireceklerine dair içeriği Müsteşarlıkça
belirlenecek bir taahhütname alınır.
Götürü teminat
MADDE 527 – (1) Genel ve özel antrepo ayırımı yapılmaksızın antrepo
işleticilerinden aşağıda belirtilen şekilde götürü teminat alınabilir.
a) 250 m2 veya 5.000 m3'e kadar olanlar için 75.000 Avro,
b) 250 m2 'den sonraki her m2 için 50 Avro,
c) 5.000 m3'ten sonraki her m3 için 2 Avro,
ç) (31/3/2010 tarih ve 27538 sayılı R.G.’ de yayımlanan yönetmelik ile

eklenmiştir) 5000 m2 ile 100.000 m3'ü aşan kısımlar için ayrıca teminat
aranmaz.
(2) Götürü teminatın verilmesinin istenilmemesi halinde her parti mal için ayrı
ayrı veya toplu teminat verilmesi gerekir.
(3) Akaryakıt ürünleri konulan antrepolar için götürü teminat verilmesinin
istenilmesi halinde, bu maddeye göre yapılacak hesaplamaya göre alınması
gereken teminat tutarının iki katı esas alınır.

İndirimli ve toplu götürü teminat
MADDE 528 – (1) Teminatı kullanıcı verdiğinden B tipi antrepo hariç olmak
üzere, antrepo işletme izni verilenlerden alınacak götürü teminat, 529 uncu
maddedeki

şartları

taşıyan

işletmeciler

için

527

nci

maddeye

göre

hesaplanacak teminat tutarının %10'u olarak uygulanır. Ancak, alınacak
teminat tutarı hiçbir şekilde 75.000 Avro’dan az olamaz.
(2) (16/7/2011 tarih ve 27996 sayılı R.G.’ de yayımlanan yönetmelik ile

değiştirilmiştir) Birden fazla antrepo işletmeciliği yapan ve 529 uncu
maddedeki şartları taşıyan işletmeci firmaların başmüdürlüğe 250.000 Avro
toplu götürü teminat vermeleri halinde bunlardan işlettikleri antrepolara
koyacakları eşya için başkaca bir teminat aranmaz. Ancak birden fazla
antrepo işletmeciliği yapan ve 529 uncu maddedeki şartları taşıyan işletmeci
firmaların bir ya da daha çok akaryakıt antreposu işletmeleri halinde 500.000
Avro toplu götürü teminat vermeleri gerekir.

(3) (16/7/2011 tarih ve 27996 sayılı R.G.’ de yayımlanan yönetmelik ile

değiştirilmiştir) İndirimli veya toplu götürü teminata ilişkin başvurular, ilgili
gümrük

müdürlüğüne

yapılır.

Ancak,

toplu

götürü

teminat

verilecek

antrepoların birden fazla başmüdürlük bağlantısı gümrük idaresi denetiminde
olması halinde antrepo teminatı ilk başvuru yapılan başmüdürlüğe verilir.
İndirimli ve toplu götürü teminat için başvuru sırasında aranacak şartlar
MADDE 529 – (1) Genel antrepo işleticilerinin indirimli ve toplu götürü
teminattan faydalanabilmeleri için;
a) Bir önceki takvim yılı ve başvuru yılı içinde, gümrük mevzuatının ihlali
nedeniyle Kanunun 235 inci maddesi uyarınca bir defadan fazla sayıda ceza
uygulanmamış olması,
b) Gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle haklarında takvim yılı itibariyle işlem
gören antrepo beyannamesi toplam sayısının %1'ini aşan ve aynı zamanda
beşten fazla sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali
nedeniyle

haklarında

Kanunun

236

ncı

maddeleri

uyarınca

ceza

uygulanmamış olması,
c) Bir önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde, antrepo beyannamesi
sayısının %2'sini aşan ve aynı zamanda ondan fazla sayıda Kanunun 241 inci
maddesinin üçüncü fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde ve dördüncü fıkrasının (e)
ve (f) bentlerinde belirtilen nedenler ile usulsüzlük cezası uygulanmamış
olması,
d) Bir önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde, her bir yıl itibariyle ayrı ayrı
değerlendirildiğinde, en az yüz gümrük beyannamesi kapsamı ve asgari
5.000.000

CIF/ABD

Doları

kıymetinde

eşyanın

gümrük

antrepo

rejimi

kapsamında işlem görmüş olması,
e) Bir önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde, her bir yıl itibariyle ayrı ayrı
değerlendirildiğinde, asgari 10.000.000 CIF/ABD Doları kıymetinde eşyanın
gümrük antrepo rejimi kapsamında işlem görmüş olması,
şartlarından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin tamamı ile (d) ve (e)
bendindeki şartlardan birini taşımaları gerekir.
(2)

Özel

antrepo

işleticilerinin

indirimli

ve

toplu

götürü

teminattan

faydalanabilmeleri için birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen
şartların tamamı ile (d) ve (e) bendindeki şartlardan birini yarı nispetinde
taşımaları gerekir.

(3) Bu uygulamadan yararlanacak kamu kuruluşları için herhangi bir şart
aranmaz.

Başvurunun incelenmesi
MADDE 530 – (1) Antrepo işleticilerinin 529 uncu maddede belirtilen şartlara
sahip olduklarını gösteren belgeler ve gümrük beyannameleri antreponun
bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne sunulur. Gümrük müdürlüğünce yapılan
inceleme neticesinde aranılan şartları taşıyan antrepo işleticilerine indirimli
teminattan faydalanma izni verilir.
İndirimli teminattan faydalanma süresi ile bilgi ve belgelerin yenilenmesi
MADDE 531 – (1) İndirimli teminattan faydalanma süresi indirim talep edilen
yıl sonuna kadardır. Bu şekilde götürü teminattan faydalanmaya devam
edilmesinin istenilmesi halinde buna ilişkin bilgi ve belgelerin her yıl
yenilenmesi gerekir.

İznin iptali
MADDE 532 – (1) Antrepo işleticilerinin 529 uncu maddede belirtilen şartları
kaybettiğinin tespit edilmesi halinde, verilen götürü teminat izni iptal edilir.
Antrepo işleticileri tarafından uyulması zorunlu hususlar

Antrepo işleticileri
MADDE 533 – (1)
a) Antrepo tesisat ve inşaatında, sonradan meydana gelecek arızaları tamir
etmeye, gümrük haklarının emniyetle

korunması ve

hizmetlerin çabuk

yapılması bakımından, Müsteşarlıkça zamanla gerekli görülen tesis ve
değişiklikleri yapmaya ve ileri tekniğin meydana getirdiği aletleri ve cihazları
sağlamaya; izin alınmadıkça var olan tesisleri hiç bir suretle değiştirmemeye,
genişletmemeye veya azaltmamaya;
b) Antrepolar içinde gümrük işlemleri, antrepolar dışında gümrük denetlemesi
ve gözetimi ile görevli gümrük ve gümrük muhafaza memurları için çalışma
büroları

ve

gözetleme

kulübeleri

yaparak

bunların

aydınlatma,

ısıtma,

kırtasiye, matbua, telefon ve görevle ilgili diğer ihtiyaçlarını sağlamaya,
c) Doğrudan doğruya belirli bir özel veya genel antrepo ile ilgili gümrük
işlemlerini yerine getirmek üzere kurulan gümrük veya gümrük muhafaza
memurlarının, devlet tarafından belirlenen maaş, fazla çalışma ücreti ve diğer
tahsisat tutarlarını ilgili gümrük veznesine veya saymanlığın bankadaki

hesabına aydan aya peşinen yatırmaya ve buralara kadar gidip gelme taşıt
masraflarını ödemeye veya emirlerine bir araç sağlamaya; antrepolar, şehir
merkezine uzakta bulunduğu takdirde, lojman sağlamaya veya antreponun
bulunduğu yerde lojman varsa vermeye;
ç) Antrepo işleticilerinin buralarda görevlendirilmesini istedikleri gümrük veya
gümrük muhafaza memurlarına ödenecek olan ve miktarı Müsteşarlıkça
belirlenecek fazla çalışma ücretlerini ve yolluklarını peşin olarak gümrük
veznesine veya saymanlığın banka hesabına yatırmaya; posta idareleri,
buralarda yapılacak gümrük işlemleri ve denetimleri dolayısıyla gümrük
memurlarına ödenecek olan ve Müsteşarlıkça belirlenen fazla çalışma
ücretlerini belirtilen vezne veya hesaplara yatırmaya;
d) Tutacakları giriş, çıkış kayıt ve muhasebelerini bu Yönetmelikte ana hatları
belirtildiği üzere gümrük denetlemesini sağlayacak şekil ve usullere uygun
surette yürütmeye;
e) Antrepoyu ilerde Müsteşarlığın izni ile kısmen veya tamamen kapatmak
istedikleri takdirde, mevcut eşyayı her türlü masraf kendilerine ait olmak
üzere Müsteşarlıkça gösterilecek diğer bir antrepoya taşımaya; aksi halde
bunları ithal veya yabancı ülkeye ihraç veya transit suretiyle antrepodan
tamamen çıkarıncaya kadar, sorumluluk ve taahhütlerinin devam ettiğini
kabul etmeye;
f) Müsteşarlık veya yetkili gümrük idaresi tarafından yapılacak gerekli diğer
tavsiye ve istekleri yerine getirmeye;
mecburdurlar.
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