
30.06.2015 Tarihli Yönetmelik ile Yapılan Değişiklikler 
MADDE 1 –  7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (b), (c), (ç) ve (h) bentleri ile yedinci fıkrasında; 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile (b) 
bendi; ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile (b) bendi; üçüncü fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile 
(b) bendinde yer alan “Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı” 
ibareleri “Başvurunun kayda alındığı” olarak değiştirilmiştir. 
Eski 
Onaylanmış kişi statüsü için gereken genel koşullar 

 MADDE 23- (1) Onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan 
kişilerce, 

a) Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan 
fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret 
işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin 
güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 
işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma 
(emniyeti suistimal), hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanma, hileli (dolanlı) iflas, yalan tanıklık 
(yalan yere şahadet), suç uydurma (suç tasnii) ve iftira 
suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 
karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini 
aklama suçlarından mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 
ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa; vergi kaçakçılığı 
veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununa; mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanun, mülga 4926 
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5607 
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 3628 sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini 
Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten ceza veya 

Yeni  
Onaylanmış kişi statüsü için gereken genel koşullar 

 MADDE 23- (1) Onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan 
kişilerce, 

a) Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan 
fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret 
işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin 
güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 
işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma 
(emniyeti suistimal), hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanma, hileli (dolanlı) iflas, yalan tanıklık 
(yalan yere şahadet), suç uydurma (suç tasnii) ve iftira 
suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 
karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini 
aklama suçlarından mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 
ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa; vergi kaçakçılığı 
veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununa; mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibine Dair Kanun, mülga4926 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 
ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile1567 sayılı Türk 
Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten 



mahkumiyet kararı bulunmaması, 

b) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi 
statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme 
yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, 
on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir 
dönem içerisinde vergi kaybına neden olan gümrük 
mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında 
Kanunun 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca 
Kanunun241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen 
usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş 
ceza kararı toplam sayısının, beşten fazla olmak 
koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata 
ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının yüzde birini 
aşmaması, 

c) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi 
statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme 
yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, 
on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir 
dönem içerisinde vergi kaybına neden olan gümrük 
mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 234 ila 238 
inci maddeleri uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin 
birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının yetmiş 
beş katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı sayısı ve 
yine aynı tutardaki usulsüzlük cezasının ikiyüzelli katını 
aşan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 51 inci 
maddesi ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi 
Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca düzenlenmiş ceza 
kararı sayısı toplamlarının, ikiden fazla olmak koşuluyla, 
her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin 

ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması, 

b) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye 
dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı 
olmak üzere, her bir dönem içerisinde vergi kaybına 
neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında 
Kanunun 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca 
Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen 
usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş 
ceza kararı toplam sayısının, beşten fazla olmak 
koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata 
ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının yüzde birini 
aşmaması, 

c) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye 
dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı 
olmak üzere, her bir dönem içerisinde vergi kaybına 
neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında 
Kanunun 234 ila 238 inci maddeleri uyarınca Kanunun 
241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen 
usulsüzlük cezasının yetmiş beş katını aşan tutarda 
düzenlenmiş ceza kararı sayısı ve yine aynı tutardaki 
usulsüzlük cezasının ikiyüzelli katını aşan 3065 sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununun 51 inci maddesi ve 4760 
sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı 
maddesi uyarınca düzenlenmiş ceza kararı sayısı 
toplamlarının, ikiden fazla olmak koşuluyla, her bir 
dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük 
beyannamesi toplam sayısının binde üçünü aşmaması, 

ç) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye 



gümrük beyannamesi toplam sayısının binde üçünü 
aşmaması, 

ç) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi 
statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme 
yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, 
on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir 
dönem içerisinde gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle 
haklarında Kanunun 239 uncu maddesi uyarınca 
Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen 
usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş 
ceza kararı ile Kanunun 241 inci maddesi uyarınca aynı 
maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük 
cezasını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam 
sayısının, ondan fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde 
işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük 
beyannamesi toplam sayısının yüzde ikisini aşmaması, 

d) Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza 
borcu bulunmaması, 

e) Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu 
bulunmaması, 

f) İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim 
borcu bulunmaması, 

g) İhracatçılar için, bağlı bulunulan ihracatçı birliği 
kayıtlarına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi veya 
ihracatçı birliklerince ilgili mevzuatı çerçevesinde 
performans ve güvenilirliğinin onaylanmış olması, 

ğ) Dış ticaret sermaye şirketleri, grup ihracatçıları, grup 

dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı 
olmak üzere, her bir dönem içerisinde gümrük mevzuatı 
ihlali nedeniyle haklarında Kanunun 239 uncu maddesi 
uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında 
öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda 
düzenlenmiş ceza kararı ile Kanunun 241 inci maddesi 
uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasında öngörülen 
usulsüzlük cezasını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı 
toplam sayısının, ondan fazla olmak koşuluyla, her bir 
dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük 
beyannamesi toplam sayısının yüzde ikisini aşmaması, 

d) Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza 
borcu bulunmaması, 

e) Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu 
bulunmaması, 

f) İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim 
borcu bulunmaması, 

g) İhracatçılar için, bağlı bulunulan ihracatçı birliği 
kayıtlarına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı 
birliklerince ilgili mevzuatı çerçevesinde performans ve 
güvenilirliğinin onaylanmış olması, 

ğ) Dış ticaret sermaye şirketleri, grup ihracatçıları, grup 
ithalatçıları, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile 
bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı 
şirketleri hariç imalatçı olması, 

h) Firmanın mali yapısı incelenerek, başvurunun kayda 
alındığı yıldan önceki iki yıl, 6762 sayılı Türk Ticaret 



ithalatçıları, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile 
bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı 
şirketleri hariç imalatçı olması, 

h) Firmanın mali yapısı incelenerek, yetkilendirilmiş 
gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü 
başvurusunun ön incelemesi için sözleşme 
yapıldığı yıldan önceki iki yıl, 6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 72 nci maddesi uyarınca mali tabloların 
tamamlanamamış olması halinde başvuru yılından önceki 
ikinci ve üçüncü yıl esas alınmak suretiyle, Bakanlıkça 
belirlenecek formata uygun olarak yeminli mali müşavir 
tarafından düzenlenecek raporla olumlu görüşle sonuca 
bağlanmış olması, 

koşullarının tamamının sağlanması gerekir. 
(2) Birinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında, Kanunun 67 nci 
maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı 
beyannameye ilişkin düzenlenmiş birden fazla ceza kararı bir ceza 
kararı sayılır. 

(3) Grup ihracatçıları veya grup ithalatçıları tarafından yapılan 
başvurularda, dış ticaret işlemlerinde adlarına aracılık yapıldığı 
bildirilen grup imalatçıları tarafından birinci fıkranın (d), (e) ve (f) 
bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir. 

(4) Grup imalatçısı tarafından yapılan başvurularda 24 üncü maddenin 
dördüncü fıkrasının uygulandığı durumlarda aynı maddenin birinci, 
ikinci ve üçüncü fıkralarının (a) bentlerinde belirtilen özel koşulun 
sağlanmasında ihracat tutarları göz önünde bulundurulan grup 
ihracatçısı ya da ihracatçıları tarafından birinci fıkranın (d), (e) ve (f) 
bentlerinde sayılan koşulların tamamının sağlanması gerekir. 

(5) C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü başvurularında birinci fıkranın (ğ) 
bendinde sayılan koşul aranmaz. 

Kanununun 72 nci maddesi uyarınca mali tabloların 
tamamlanamamış olması halinde başvuru yılından önceki 
ikinci ve üçüncü yıl esas alınmak suretiyle, Bakanlıkça 
belirlenecek formata uygun olarak yeminli mali müşavir 
tarafından düzenlenecek raporla olumlu görüşle sonuca 
bağlanmış olması, 

koşullarının tamamının sağlanması gerekir. 
(2) Birinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında, Kanunun 67 nci 
maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı 
beyannameye ilişkin düzenlenmiş birden fazla ceza kararı bir ceza 
kararı sayılır. 

(3) Grup ihracatçıları veya grup ithalatçıları tarafından yapılan 
başvurularda, dış ticaret işlemlerinde adlarına aracılık yapıldığı bildirilen 
grup imalatçıları tarafından birinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde 
sayılan koşulların sağlanması gerekir. 

(4) Grup imalatçısı tarafından yapılan başvurularda 24 üncü maddenin 
dördüncü fıkrasının uygulandığı durumlarda aynı maddenin birinci, ikinci 
ve üçüncü fıkralarının (a) bentlerinde belirtilen özel koşulun 
sağlanmasında ihracat tutarları göz önünde bulundurulan grup 
ihracatçısı ya da ihracatçıları tarafından birinci fıkranın (d), (e) ve (f) 
bentlerinde sayılan koşulların tamamının sağlanması gerekir. 

(5) C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü başvurularında birinci fıkranın (ğ) 
bendinde sayılan koşul aranmaz. 

(6).....yürürlükten kaldırılmıştır. 

(7) Birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinin uygulanmasında ceza 
kararına sebep teşkil eden ihlalin tarihi esas alınır. Başvurunun 
değerlendirilmesinde, Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden 
geriye dönük iki yıldan daha önce işlenen fiiller nedeniyle düzenlenen 
ceza kararları dikkate alınmaz. 

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



(6).....yürürlükten kaldırılmıştır. 

(7) Birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinin uygulanmasında ceza 
kararına sebep teşkil eden ihlalin tarihi esas alınır. Başvurunun 
değerlendirilmesinde, Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış 
kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk 
gününden geriye dönük iki yıldan daha önce işlenen fiiller nedeniyle 
düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz. 

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

Eski 
Onaylanmış kişi statüsü için gereken özel koşullar 

MADDE 24 - (1) A sınıfı onaylanmış kişi statüsü için başvuruda 
bulunan kişilerin 23 üncü maddede belirtilen genel koşullara ek olarak 
aşağıdaki özel koşulları da sağlaması gerekir: 

a) Dış ticaret performansına ilişkin olarak aşağıdaki 
koşullardan en az birinin sağlanması: 

1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi 
statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme 
yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, 
on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi 
bir dönem içerisinde asgari yirmi beş milyon FOB/ABD 
doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması, 

2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi 
statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme 
yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, 
on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi 
bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat 
toplamının asgari yüz milyon ABD doları tutarında olması. 
b) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi 
statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme 

Yeni  
Onaylanmış kişi statüsü için gereken özel koşullar 

MADDE 24 - (1) A sınıfı onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan 
kişilerin 23 üncü maddede belirtilen genel koşullara ek olarak aşağıdaki 
özel koşulları da sağlaması gerekir: 

a) Dış ticaret performansına ilişkin olarak aşağıdaki 
koşullardan en az birinin sağlanması: 

1) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye 
dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı 
olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari yirmi 
beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış 
olması, 

2) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye 
dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı 
olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde 
gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari yüz 
milyon ABD doları tutarında olması. 
b) Başvurunun kayda alındığı tarihten  geriye dönük bir ay 
içinde en az iki yüz elli işçi istihdam ediyor olması. 
(2) B sınıfı onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerin 23 
üncü maddede belirtilen genel koşullara ek olarak aşağıdaki özel 



yapıldığı tarihten  geriye dönük bir ay içinde en az iki yüz 
elli işçi istihdam ediyor olması. 
(2) B sınıfı onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerin 23 
üncü maddede belirtilen genel koşullara ek olarak aşağıdaki özel 
koşulları da sağlaması gerekir: 

a) Dış ticaret performansına ilişkin olarak aşağıdaki 
koşullardan en az birinin sağlanması: 

1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi 
statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme 
yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, 
on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi 
bir dönem içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları 
tutarında fiili ihracat yapılmış olması, 

2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi 
statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme 
yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, 
on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi 
bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat 
toplamının asgari yirmi milyon ABD doları tutarında 
olması. 
b) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi 
statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme 
yapıldığı tarihten geriye dönük bir ay içinde en az yüz işçi 
istihdam ediyor olması. 
(3) C sınıfı onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerin 23 
üncü maddede belirtilen genel koşullara ek olarak aşağıdaki özel 
koşulları da sağlaması gerekir: 

a) Dış ticaret performansına ilişkin olarak aşağıdaki 
koşullardan en az birinin sağlanması: 

koşulları da sağlaması gerekir: 

a) Dış ticaret performansına ilişkin olarak aşağıdaki 
koşullardan en az birinin sağlanması: 

1) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye 
dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı 
olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari beş 
milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış 
olması, 

2) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye 
dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı 
olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde 
gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari 
yirmi milyon ABD doları tutarında olması. 
b) Başvurunun kayda alındığı tarihten geriye dönük bir ay 
içinde en az yüz işçi istihdam ediyor olması. 
(3) C sınıfı onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerin 23 
üncü maddede belirtilen genel koşullara ek olarak aşağıdaki özel 
koşulları da sağlaması gerekir: 

a) Dış ticaret performansına ilişkin olarak aşağıdaki 
koşullardan en az birinin sağlanması: 
1) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye 
dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı 
olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari bir 
milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış 
olması, 

2) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye 
dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı 
olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde 



1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi 
statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme 
yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, 
on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi 
bir dönem içerisinde asgari bir milyon FOB/ABD doları 
tutarında fiili ihracat yapılmış olması, 

2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi 
statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme 
yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, 
on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi 
bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat 
toplamının asgari altı milyon ABD doları tutarında olması, 

3) .....yürürlükten kaldırılmıştır. 
b)Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi 
statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme 
yapıldığı tarihten geriye dönük bir ay içinde en az on beş 
işçi istihdam ediyor olması. 
........................................................................................... 

gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari altı 
milyon ABD doları tutarında olması, 

3) .....yürürlükten kaldırılmıştır. 
b)Başvurunun kayda alındığı tarihten geriye dönük bir ay 
içinde en az on beş işçi istihdam ediyor olması. 
............................................................................................... 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Eski 
Geçici depolama yerlerine eşya alınması 

MADDE 78- (1) Eşya, geçici depolama yerlerine buralarda görevli 
işletme personelinin sorumluluğu ve gümrük memurlarının gözetimi 
altında alınır. 

(2) Gümrükçe izin verilen diğer yerlere eşya alınmasının talep edilmesi 
halinde, talep sahibinin sorumluluğu ve gümrük idaresinin gözetimi 
altında bu talep kabul edilir. 

(3) Gümrük memuru, geçici depolama yerine alınan eşya için kendisine 
verilen ve üzerinde özet beyan numarasının yer aldığı boşaltma listesi 

Yeni 
Geçici depolama yerlerine eşya alınması 

MADDE 78- (1) Eşya, geçici depolama yerlerine buralarda görevli 
işletme personelinin sorumluluğu ve gümrük memurlarının gözetimi 
altında alınır. 

(2) Gümrükçe izin verilen diğer yerlere eşya alınmasının talep edilmesi 
halinde, talep sahibinin sorumluluğu ve gümrük idaresinin gözetimi 
altında bu talep kabul edilir. 

(3) Gümrük memuru, geçici depolama yerine alınan eşya için kendisine 
verilen ve üzerinde özet beyan numarasının yer aldığı boşaltma listesi 



ile özet beyan bilgilerini karşılaştırarak geçici depolama yeri giriş 
işlemlerini onaylar. Bu onay sonrasında boşaltma listesi ilgili işletme 
personeli tarafından muhafaza edilir. 

(4) Türkiye Gümrük Bölgesine denizyolu ile getirilen dolu 
konteynerlerin, denize iskele bağlantısı olmayan geçici depolama 
yerlerine alınmasına, Bakanlıkça belirlenecek zorunlu haller dışında 
izin verilmez. 

ile özet beyan bilgilerini karşılaştırarak geçici depolama yeri giriş 
işlemlerini onaylar. Bu onay sonrasında boşaltma listesi ilgili işletme 
personeli tarafından muhafaza edilir. 

(4) Türkiye Gümrük Bölgesine denizyolu ile getirilen dolu konteynerlerin, 
denize iskele bağlantısı olmayan geçici depolama yerlerine alınmasına, 
Bakanlıkça belirlenecek zorunlu haller dışında izin verilmez. 

(5) Türkiye Gümrük Bölgesine havayolu ile getirilen hızlı kargo eşyası 
dışındaki eşyanın havaalanı dışında bulunan geçici depolama yerlerine 
alınmasına, Bakanlıkça belirlenecek zorunlu haller dışında izin verilmez. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 207 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenecek rapora 
istinaden” ibaresi “gümrük idaresince” olarak değiştirilmiştir. 
Eski 
Nihai kullanıma tabi eşya ve teminat 

Madde 207 - (1) 
.......................................................................................... 

(4) İzin hak sahibinin, izin belgesinde öngörülen sürenin sona 
ermesinden itibaren otuz gün içerisinde izni veren gümrük idaresine 
müracaatı üzerine yerinde yapılan denetimlere ilişkin bilgilerin yer 
aldığı, Ek-27’de yer alan Nihai Kullanım Denetim Formu esas alınarak, 
izin belgesi kapsamına giren işlemler itibariyle ilgili izin hak sahibinin 
mali kayıtları üzerinden nihai kullanıma konu eşyanın nihai kullanım 
amacına uygun kullanımda olup olmadığının tespiti ve teminat iadesine 
ilişkin diğer iş ve işlemler yetkilendirilmiş gümrük müşavirince 
düzenlenecek rapora istinaden yerine getirilir. İzin belgesinde 
öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz gün içinde izni veren 
gümrük idaresine herhangi bir müracaatta bulunulmaması halinde, 
eşyaya ilişkin olarak alınan teminata 6183 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi çerçevesinde işlem yapılır. 

  

Yeni 
Nihai kullanıma tabi eşya ve teminat 

Madde 207 - (1) 
.......................................................................................... 

(4) İzin hak sahibinin, izin belgesinde öngörülen sürenin sona 
ermesinden itibaren otuz gün içerisinde izni veren gümrük idaresine 
müracaatı üzerine yerinde yapılan denetimlere ilişkin bilgilerin yer aldığı, 
Ek-27’de yer alan Nihai Kullanım Denetim Formu esas alınarak, izin 
belgesi kapsamına giren işlemler itibariyle ilgili izin hak sahibinin mali 
kayıtları üzerinden nihai kullanıma konu eşyanın nihai kullanım amacına 
uygun kullanımda olup olmadığının tespiti ve teminat iadesine ilişkin 
diğer iş ve işlemler gümrük idaresince yerine getirilir. İzin belgesinde 
öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz gün içinde izni veren 
gümrük idaresine herhangi bir müracaatta bulunulmaması halinde, 
eşyaya ilişkin olarak alınan teminata 6183 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi çerçevesinde işlem yapılır. 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 332 nci maddesinin ikinci fıkrası, 520 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve 521 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan “yetkilendirilmiş gümrük müşaviri” ibareleri “gümrük memuru” olarak değiştirilmiştir. 



Eski 
Özel hallerde eşyanın rejime girişi 

MADDE 332- ......................................................... 

(2) Geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi 
tutulacak eşya antrepo beyannamesinin tescilini müteakip antrepoya 
alınır. Antrepo beyannamesinin, taşıtın antrepoya gelişini takip eden iki 
iş günü içerisinde tescil edilmesi gerekir. Gümrük idaresi, sürenin 
bitiminden önce eşya sahibi ya da taşıyıcı tarafından yapılacak yazılı 
ve gerekçeli talebe istinaden bu süreyi bir gün uzatabilir. Süresi 
içerisinde antrepo beyannamesi verilmemesi halinde, antrepoda 
görevli yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresine 
bilgi verilir ve bu durumdaki eşya, ilgili gümrük idaresinin denetimindeki 
en yakın geçici depolama yerine veya geçici depolama yeri yoksa 
gümrük idaresince uygun görülen yere gönderilir. Ancak, aynı sevkiyata 
konu olmakla birlikte antrepoya birden fazla taşıtla peyderpey sevk 
edilen ve tamamı bir seferde antrepoya alınamayacak eşya için, eşya 
sahibi veya temsilcisi ya da taşıyıcı tarafından ilgili gümrük idaresine 
yazılı talepte bulunulması halinde, gümrük idaresince, ilk eşyanın 
antrepoya girişinden itibaren en geç beş iş günü içinde antrepo 
beyannamesinin verilmesi koşuluyla eşyanın peyderpey antrepoya 
alınmasına izin verilebilir. İhtiyaç halinde bu süre gümrük idaresince bir 
defaya mahsus olmak üzere beş iş gününe kadar uzatılabilir. 

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

Yeni 
Özel hallerde eşyanın rejime girişi 

MADDE 332- (1) ............................................................... 

(2) Geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi 
tutulacak eşya antrepo beyannamesinin tescilini müteakip antrepoya 
alınır. Antrepo beyannamesinin, taşıtın antrepoya gelişini takip eden iki 
iş günü içerisinde tescil edilmesi gerekir. Gümrük idaresi, sürenin 
bitiminden önce eşya sahibi ya da taşıyıcı tarafından yapılacak yazılı ve 
gerekçeli talebe istinaden bu süreyi bir gün uzatabilir. Süresi içerisinde 
antrepo beyannamesi verilmemesi halinde, antrepoda görevli gümrük 
memuru tarafından gümrük idaresine bilgi verilir ve bu durumdaki eşya, 
ilgili gümrük idaresinin denetimindeki en yakın geçici depolama yerine 
veya geçici depolama yeri yoksa gümrük idaresince uygun görülen yere 
gönderilir. Ancak, aynı sevkiyata konu olmakla birlikte antrepoya birden 
fazla taşıtla peyderpey sevk edilen ve tamamı bir seferde antrepoya 
alınamayacak eşya için, eşya sahibi veya temsilcisi ya da taşıyıcı 
tarafından ilgili gümrük idaresine yazılı talepte bulunulması halinde, 
gümrük idaresince, ilk eşyanın antrepoya girişinden itibaren en geç beş 
iş günü içinde antrepo beyannamesinin verilmesi koşuluyla eşyanın 
peyderpey antrepoya alınmasına izin verilebilir. İhtiyaç halinde bu süre 
gümrük idaresince bir defaya mahsus olmak üzere beş iş gününe kadar 
uzatılabilir. 

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

Eski 
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 

Yeni 
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, 

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) .......yürürlükten kaldırılmıştır. 

(ğ) İlgili Ticaret Sicili Gazetesi (tadiller dâhil) aslı veya örneği, 

(h) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen görgü 
raporu. 

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, 

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) .......yürürlükten kaldırılmıştır. 

(ğ) İlgili Ticaret Sicili Gazetesi (tadiller dâhil) aslı veya örneği, 

(h) Gümrük memuru tarafından düzenlenen görgü raporu. 

Eski 
Başvurunun incelenmesi 

MADDE 521- (1) .............................................................. 

(2) Görgü raporu; antrepo olarak açılmak ve işletilmek üzere hazırlanan 
yerin, eksiksiz olarak 534 üncü maddede yazılı şart ve nitelikleri taşıyıp 
taşımadığının ve eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak 

Yeni 
Başvurunun incelenmesi 

MADDE 521- (1) .............................................................. 

(2) Görgü raporu; antrepo olarak açılmak ve işletilmek üzere hazırlanan 
yerin, eksiksiz olarak 534 üncü maddede yazılı şart ve nitelikleri taşıyıp 
taşımadığının ve eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak 



durumda olup olmadığının yetkilendirilmiş gümrük müşaviritarafından 
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. 

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

durumda olup olmadığının gümrük memurutarafından 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. 

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

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 333 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki ilk cümle, dördüncü fıkrasının sonuna ise aşağıdaki 
ikinci cümle eklenmiştir. 
Eski 
Antrepolardaki eşyanın başkasına devri 

MADDE 333- (1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış 
suretiyle başkasına da devredilebilir. Gümrük antrepolarında depolanan 
solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından 
serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez. 

(2) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati 
tedbir kararı gibi hukuki bir engelin varlığı halinde bu durum açıklığa 
kavuşturulmadan işlem yapılamaz. 

(3) Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil 
eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer ve antrepo stok 
kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılır. Eşyanın beş iş günü içerisinde 
gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması 
durumunda devre konu eşya için devralan tarafından yeni bir antrepo 
beyannamesi verilir. Devir işlemine ilişkin belgeler, eşyanın gümrükçe 
onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni 
antrepo beyannamesi verilmesi sırasında gümrük idaresine ibraz edilir. 

(4) Özel antrepoda bulunan eşyanın devrine ilişkin talepler, eşyanın 
devrini müteakip beş iş günü içinde gümrükçe onaylanmış yeni bir 
işlem veya kullanıma tabi tutulmak suretiyle antrepodan çıkarılması 
şartıyla kabul edilir. 

  

Yeni  
Antrepolardaki eşyanın başkasına devri 

MADDE 333- (1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle 
başkasına da devredilebilir. Gümrük antrepolarında depolanan solvent 
ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest 
dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez. 

(2) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati 
tedbir kararı gibi hukuki bir engelin varlığı halinde bu durum açıklığa 
kavuşturulmadan işlem yapılamaz. 

(3) Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil 
eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer ve antrepo stok 
kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılır. Eşyanın beş iş günü içerisinde 
gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması 
durumunda devre konu eşya için devralan tarafından yeni bir antrepo 
beyannamesi verilir. Devir işlemine ilişkin belgeler, eşyanın gümrükçe 
onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni 
antrepo beyannamesi verilmesi sırasında gümrük idaresine ibraz 
edilir. Eşyanın beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir 
işlem veya kullanıma tabi tutulmaması ya da yeni antrepo beyannamesi 
verilmemesi halinde bu sürenin aşıldığı tarihten itibaren devralana, 
aşılan her gün için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 
işlem yapılır. 

(4) Özel antrepoda bulunan eşyanın devrine ilişkin talepler, eşyanın 
devrini müteakip beş iş günü içinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem 



veya kullanıma tabi tutulmak suretiyle antrepodan çıkarılması şartıyla 
kabul edilir. Belirtilen süre içinde eşyanın antrepodan çıkarılmaması 
halinde bu sürenin aşıldığı tarihten itibaren antrepo işleticisine ve 
devralana ayrı ayrı olmak üzere, aşılan her gün için Kanunun 241 inci 
maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 513 üncü maddesinin yedinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “havayolu ile” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“hızlı” ibaresi eklenmiştir. 
Eski 
İzin 

MADDE 513 – (1) .............................................................. 

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

(7) 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 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. 

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

Yeni  
İzin 

MADDE 513 – (1) .............................................................. 

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

(7) 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 fazla 10 km mesafede olması gerekir. 
Taşıt depolanacak geçici depolama yerlerinde kapalı alan ile havayolu 
ile hızlı kargo taşımacılığına ilişkin açılacak geçici depolama yerlerinde 
alan şartı aranmaz. 

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

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 518 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Eski 
Yatırım izni 

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) Dilekçe ekinde ilgili oda görüşü, Ticaret Sicili Gazetesi ve imza 
sirküleri ile birlikte Antrepo Açma ve İşletme Yatırım İzni almak 
üzere ilgili gümrük ve muhafaza 
başmüdürlüğünebaşvurulur. Başmüdürlük, gümrük gözetimi ve 

Yeni  
Yatırım izni 

MADDE 518- (1) 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. Akaryakıt antrepoları hariç olmak 
üzere, özel antrepolar için ilgili oda görüşü aranmaz. 

(2) Dilekçe ekinde ilgili oda görüşü, Ticaret Sicili Gazetesi ve imza 
sirküleri ile birlikte ilgili gümrük ve ticaret bölge 
müdürlüğüne başvurulur. Bölge müdürlüğü, gümrük gözetimi ve 
denetimini olumsuz etkileyecek bir durumun olup olmadığı, antrepo 



denetimini olumsuz etkileyecek bir durumunolmaması 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) Akaryakıt antrepolarına ilişkin yatırım izni 
talepleri Bakanlıkça (Tasfiye Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü) sonuçlandırılır. 

(4) 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve 
akaryakıt olarak tanımlanan ve dökme olarak gelen eşyadan 
(sıvılaştırılmış petrol gazı dahil), ham petrol ile yurtdışına transit 
edilecek eşya dışındakilerin depolanmasına yönelik akaryakıt 
antreposu açma ve işletme yatırım izin talepleri değerlendirmeye 
alınmaz. İkinci fıkrada belirtilen dilekçede, yatırım talebinin hangi 
kapsamdaki eşyanın depolanmasına yönelik olduğu belirtilir. 

açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı ve yatırım 
yapılacak yere eşya sevkiyatının gümrük denetimi altında güvenli bir 
şekilde yapılıp yapılamayacağı hususlarına ilişkin görüşleri ile birlikte 
talebi Bakanlığa intikal ettirir. 

(3) Yatırım izni talepleri, talepte bulunulan yerdeki mevcut antrepo 
miktar ve hacmi de dikkate alınarak Bakanlıkça sonuçlandırılır. 

(4) 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve akaryakıt 
olarak tanımlanan ve dökme olarak gelen eşyadan (sıvılaştırılmış petrol 
gazı dahil), ham petrol ile yurtdışına transit edilecek eşya dışındakilerin 
depolanmasına yönelik akaryakıt antreposu açma ve işletme yatırım izin 
talepleri değerlendirmeye alınmaz. İkinci fıkrada belirtilen dilekçede, 
yatırım talebinin hangi kapsamdaki eşyanın depolanmasına yönelik 
olduğu belirtilir. 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 520 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının ilk cümlelerinin başına “Yatırım izni verilmiş olan” ibaresi 
eklenmiştir. 
Eski 
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, 

Yeni 
Başvuru için aranacak belgeler 

MADDE 520- (1) Yatırım izni verilmiş olan 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 



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, 

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) .......yürürlükten kaldırılmıştır. 

(ğ) İlgili Ticaret Sicili Gazetesi (tadiller dâhil) aslı veya örneği, 

(h) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen görgü 
raporu. 

(2) 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. 

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, 

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) .......yürürlükten kaldırılmıştır. 

(ğ) İlgili Ticaret Sicili Gazetesi (tadiller dâhil) aslı veya örneği, 

(h) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen görgü 
raporu. 

(2) Yatırım izni verilmiş olan 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. 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 521 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 



Eski 
Başvurunun incelenmesi 

MADDE 521- (1) ............................................................................. 

(2) 
.............................................................................................................. 

(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. 

Yeni  
Başvurunun incelenmesi 

MADDE 521- (1) ............................................................................. 

(2) 
.............................................................................................................. 

(3) Antrepo açılış taleplerine ilişkin müracaatlar, yerinde incelemeler de 
yaptırılmak suretiyle ilgili antreponun fiziki yapısının bu Yönetmelikte 
belirtilen vasıf ve şartları haiz olup olmadığı hususu ile birlikte ekonomik 
gereklilik ve dış ticaret politikaları göz önünde 
bulundurularak Bakanlıkça sonuçlandırılır. 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 523 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan 
“sonucundan başmüdürlüğe” ibaresi “bölge müdürlüğünce Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir. 
Eski 
Sahibinin isteği üzerine antreponun devri veya kapatılması 

MADDE 523- ................................................................................... 

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

(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. 

Yeni  
Sahibinin isteği üzerine antreponun devri veya kapatılması 

MADDE 523- ................................................................................... 

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

(7) Gümrük müdürlüğü tarafından, antreponun mevcut işletmecisinin 
taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediği incelenir ve görüş de 
belirtilmek suretiyle talep bölge müdürlüğüne intikal ettirilir. Antrepo 
devir talepleri, bölge müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bakanlığa aktarılır 
ve Bakanlıkça sonuçlandırılır. 

(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 bölge müdürlüğünce bilgi 
verilir. 



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

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 524 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Eski 
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) Bu madde uyarınca, antrepolarda yapılacak değişikliklerle ilgili 
olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit raporu 
düzenlenir. Akaryakıt antrepolarına ilişkin olanlar Bakanlığa (Tasfiye 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü) gönderilir. 

Yeni  
Antrepolarda yapılacak değişiklikler 

MADDE 524- (1) Antrepolarda yapılmak istenilen ve antrepo planında 
değişiklik yapılmasını gerektiren genişletme, daraltma, 
tadilat ve antreponun aynı gümrük idaresi denetiminde bulunan başka 
bir adrese taşınmasına ilişkin talepler ile akaryakıt antrepolarına ilişkin 
her türlü değişiklik talepleri, antreponun mevcut işletmecisinin 
taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediğinin incelenmesi 
neticesine göre gümrük müdürlüğünce görüş belirtilerek bölge 
müdürlüğüne intikal ettirilir. Söz konusu talepler bölge müdürlüğünün 
görüşü ile birlikte Bakanlığa aktarılır ve Bakanlıkça sonuçlandırılır. 

(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan ve antrepo planında değişiklik 
yapılmasını gerektirmeyen değişiklik talepleri, gümrük müdürlüğünce 
sonuçlandırılır ve bölge müdürlüğünce Bakanlığa bilgi verilir. 

(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) Bu madde uyarınca, antrepolarda yapılacak değişikliklerle ilgili 
olarak gümrük memurunca tespit raporu düzenlenir. Düzenlenen tespit 
raporları, gümrük müdürlüğünce bölge müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa 
gönderilir. 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 525 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Eski 
Antrepoya eşya girişinin durdurulması ve iznin geri alınması 

Yeni  
Antrepoya eşya girişinin durdurulması ve iznin geri alınması 



MADDE 525- (1) ...................................................................... 

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

(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. 

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

MADDE 525- (1) ...................................................................... 

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

(3) Antrepolarda, gümrük idaresi amirleri veya yetkili kılınacak gümrük 
personeli tarafından yapılacak denetleme neticesinde suistimal ve 
kaçakçılık dahil yolsuzluk hallerinin tespiti üzerine bu durum bölge 
müdürlüğüne bildirilir. Bölge müdürlüğünce karar verilmesi halinde 
tedbir olarak antrepoya eşya alınmasına izin verilmez ve duruma ilişkin 
Bakanlığa bilgi verilir. Yapılacak inceleme sonucunda antrepo açma ve 
işletme izniBakanlıkça geri alınabilir. 

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

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 555 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Eski 
Güvenlik önlemleri 

MADDE 555- (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri bulunmayan antrepo 
ile geçici depolama yerlerinde çift kilit bulundurulması zorunludur. 

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

Yeni  
Güvenlik önlemleri 

MADDE 555- (1) Kapılarında çift kilit bulundurulması zorunlu olmayan 
geçici depolama yerleriyle antrepoları belirlemeye Bakanlık yetkilidir. 

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

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 559 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Eski 
Yetki 

MADDE 559- (1) ............................................................................. 

(2) Müsteşarlık, sınırlarını açık olarak belirtmek kaydıyla, bu Yönetmelik 
çerçevesinde geçici depolama yeri açma ve işletme izni verme ve 
kapatma yetkisini gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine devredebilir. 

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

Yeni  
Yetki 

MADDE 559- (1) ............................................................................. 

(2) Bakanlık, sınırlarını açık olarak belirtmek kaydıyla, bu Yönetmelik 
çerçevesinde geçici depolama yeri veya antrepo açma ve işletme izni 
verme ve kapatma yetkisini gümrük ve ticaret bölge 
müdürlüklerine devredebilir. 

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

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 82 no.lu ekine aşağıdaki satır eklenmiştir. 
Eski 
EK 82 
 
KANUNUN 241 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI UYARINCA 

Yeni 
EK 82 
 
KANUNUN 241 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI UYARINCA 



USULSÜZLÜK CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER 

Sıra No Konu 
1   
2   
...............   
49   
 

USULSÜZLÜK CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER 

Sıra No Konu 
1   
2   
...........   

49 
Yönetmeliğin 333 üncü maddesinin üçüncü ve 

dördüncü fıkralarında belirtilen sürelerin aşılması 

(aşılan her gün için). 
 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin; 

a) 181 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirine” ibaresi, 

b) 181 inci maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendi, 

c) 235 inci maddesinin birinci fıkrası ve 536 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya yetkilendirilmiş gümrük 
müşaviri” ibaresi, 

ç) 330 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 335 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan 
“yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya” ibaresi, 

d) 525 inci maddesinin yedinci fıkrası, 

e) 538 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 

f) 540 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri” ibaresi, 

g) 557 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile” ibaresi, 

h) 574 ila 578 inci maddeleri, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
Eski 
Diğer kurumlarca yapılacak kontroller 

MADDE 181- (1)................................................................. 

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

(5) İlgili kurumlarca yapılacak kontrollerin gümrük yükümlülüğünün 

Yeni 
Diğer kurumlarca yapılacak kontroller 

MADDE 181- (1)................................................................. 

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

(5) İlgili kurumlarca yapılacak kontrollerin gümrük yükümlülüğünün sona 



sona ermesinden sonra yapılması durumunda; 

a) Kendi mevzuatlarında düzenleme yapılmış olması 
şartıyla ilgili kurumların yapacakları kontroller, gümrük 
yükümlülüğü sona erdikten sonra ve söz konusu eşya 
geçici depolama yeri ve antrepolarda bulunduğu sırada 
da yapılabilir. Kontrole tabi tutulan eşya ile ilgili olarak, 
ilgili kurumlarca bu eşyanın tabi olduğu mevzuata göre 
işlem yapılır. Gümrük mevzuatına göre gümrük 
idarelerince yapılacak işlemler saklıdır. 

b) İlgili kurumların kendi mevzuatlarında düzenleme 
yapması şartıyla, (a) bendi kapsamında ilgili kurumlarca 
kontrolü yapılacak eşya, geçici depolama yeri ve 
antrepolarda, ilgili rejim hükümlerine göre gümrük 
mevzuatının öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirildiği 
tarihi takip eden günden itibaren en fazla üç iş günü 
tutulabilir. Belirtilen sürenin takibinde, ilgili rejim 
hükümlerine göre gümrük mevzuatının öngördüğü 
yükümlülüklerin yerine getirildiği tarihin elektronik 
ortamda ilgili kuruma ve yükümlüye bildirildiği tarih esas 
alınır. Bu süre içinde ilgili kurum tarafından eşyanın 
gümrük işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresine veya 
yetkilendirilmiş gümrük müşavirine herhangi bir bildirim 
yapılmaması durumunda, ithalatçı veya temsilcisinin 
talebi doğrultusunda gümrük gözetimi sona erdirilir. İlgili 
kurum tarafından yapılan denetimlerin başlatılmasından 
sonra, aksi bildirilmedikçe, eşyaya ilişkin gümrük gözetimi 
sona erdirilir. Aksi bildirilmesi durumunda ise, ilgili kurum 
tarafından belirtilen süre kadar eşya üzerindeki gümrük 

ermesinden sonra yapılması durumunda; 

a) Kendi mevzuatlarında düzenleme yapılmış olması 
şartıyla ilgili kurumların yapacakları kontroller, gümrük 
yükümlülüğü sona erdikten sonra ve söz konusu eşya 
geçici depolama yeri ve antrepolarda bulunduğu sırada da 
yapılabilir. Kontrole tabi tutulan eşya ile ilgili olarak, ilgili 
kurumlarca bu eşyanın tabi olduğu mevzuata göre işlem 
yapılır. Gümrük mevzuatına göre gümrük idarelerince 
yapılacak işlemler saklıdır. 

b) İlgili kurumların kendi mevzuatlarında düzenleme 
yapması şartıyla, (a) bendi kapsamında ilgili kurumlarca 
kontrolü yapılacak eşya, geçici depolama yeri ve 
antrepolarda, ilgili rejim hükümlerine göre gümrük 
mevzuatının öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirildiği 
tarihi takip eden günden itibaren en fazla üç iş günü 
tutulabilir. Belirtilen sürenin takibinde, ilgili rejim 
hükümlerine göre gümrük mevzuatının öngördüğü 
yükümlülüklerin yerine getirildiği tarihin elektronik ortamda 
ilgili kuruma ve yükümlüye bildirildiği tarih esas alınır. Bu 
süre içinde ilgili kurum tarafından eşyanın gümrük 
işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresine herhangi bir 
bildirim yapılmaması durumunda, ithalatçı veya 
temsilcisinin talebi doğrultusunda gümrük gözetimi sona 
erdirilir. İlgili kurum tarafından yapılan denetimlerin 
başlatılmasından sonra, aksi bildirilmedikçe, eşyaya ilişkin 
gümrük gözetimi sona erdirilir. Aksi bildirilmesi 
durumunda ise, ilgili kurum tarafından belirtilen süre kadar 
eşya üzerindeki gümrük gözetimi devam eder. 



gözetimi devam eder. 

c) Kontrol sonucunda ilgili mevzuatına uygun olmadığı 
tespit edilen eşyaya kontrolden sorumlu kurum veya 
yetkili kurum tarafından ilgili kanun hükümleri 
kapsamında öngörülen yaptırımlar uygulanır. Uygunsuz 
çıkan ürünün geldiği ülkeye veya üçüncü bir ülkeye 
gönderilmesi mümkündür. Bu durumda eşya, gümrük 
mevzuatının öngördüğü usuller çerçevesinde yurt dışı 
edilir. 

ç) Müsteşarlık bu fıkra kapsamına giren eşyanın gümrük 
gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin, 
yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri marifetiyle yerine 
getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir. 
.................................................................................................... 

c) Kontrol sonucunda ilgili mevzuatına uygun olmadığı 
tespit edilen eşyaya kontrolden sorumlu kurum veya 
yetkili kurum tarafından ilgili kanun hükümleri kapsamında 
öngörülen yaptırımlar uygulanır. Uygunsuz çıkan ürünün 
geldiği ülkeye veya üçüncü bir ülkeye gönderilmesi 
mümkündür. Bu durumda eşya, gümrük mevzuatının 
öngördüğü usuller çerçevesinde yurt dışı edilir. 

ç) .................................................................... 
.................................................................................................... 

Eski 
Hareket idaresinde eşyanın taşıma aracına yüklenmesi 

MADDE 235 – (1) Görevli memur veya yetkilendirilmiş gümrük 
müşaviri; 

a) Acente veya taşıyıcı veya eşya sahibi yahut gümrük 
müşaviri ile birlikte eşyanın yüklü bulunduğu taşıma 
araçlarına, eğer eşya geçici depolama yeri veya 
antrepoda ise buralara giderek kapların marka ve 
numarasını, orijinal ambalajlı olup olmadıklarını, 
üzerlerinde açılma şüphesini veren iz bulunup 
bulunmadığını inceler. 

b) Şüphe uyandıran hallerde, durumu bir tutanak ile tespit 
eder ve derhal ilgili gümrük idare amirine bildirir. 

Yeni  
Hareket idaresinde eşyanın taşıma aracına yüklenmesi 

MADDE 235 – (1) Görevli memur; 

a) Acente veya taşıyıcı veya eşya sahibi yahut gümrük 
müşaviri ile birlikte eşyanın yüklü bulunduğu taşıma 
araçlarına, eğer eşya geçici depolama yeri veya 
antrepoda ise buralara giderek kapların marka ve 
numarasını, orijinal ambalajlı olup olmadıklarını, 
üzerlerinde açılma şüphesini veren iz bulunup 
bulunmadığını inceler. 

b) Şüphe uyandıran hallerde, durumu bir tutanak ile tespit 
eder ve derhal ilgili gümrük idare amirine bildirir. 



Eski 
Antrepo stok kayıtları 

MADDE 536- (1) Eşya, antrepoya, gümrük idaresinin denetimi altında 
alınır. Bu denetlemeyi gümrük adına, antrepoda görevlendirilmiş olan 
gümrük memuru veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yapar. 

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

Yeni  
Antrepo stok kayıtları 

MADDE 536- (1) Eşya, antrepoya, gümrük idaresinin denetimi altında 
alınır. Bu denetlemeyi gümrük adına, antrepoda görevlendirilmiş olan 
gümrük memuru yapar. 

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

Eski 
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 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. 

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

Yeni  
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 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 gümrük memuru gözetiminde eşyanın 
antrepodan çıkartılmasına izin verilerek beyanname iptal edilir. 

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

Eski 
Elleçleme işlemleri için başvuru 

MADDE 335- (1) ............................................................................ 

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

(5) Elleçleme yapılmak üzere geçici çıkışı yapılan eşyanın antrepo 
beyannamesine uygunluğu, miktarı ve ayniyat tespiti Yetkilendirilmiş 

Yeni  
Elleçleme işlemleri için başvuru 

MADDE 335- (1) .................................................................................. 

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

(5) Elleçleme yapılmak üzere geçici çıkışı yapılan eşyanın antrepo 
beyannamesine uygunluğu, miktarı ve ayniyat tespiti Gümrük 



Gümrük Müşaviri veya Gümrük Memurunca yapılır. 

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

Memurunca yapılır. 

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

Eski 
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, gümrük müfettiş ve yardımcıları, Gümrükler Genel 
Müdürlüğü kontrolörleri ve stajyerleri tarafından yapılacak 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) 523 üncü madde hükümleri çerçevesinde sahiplerinin isteği ile 
kapatılma hali hariç, antrepo açma izni geri alınan; 

Yeni  
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, gümrük müfettiş ve yardımcıları, Gümrükler Genel 
Müdürlüğü kontrolörleri ve stajyerleri tarafından yapılacak 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) 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. 

(7) Yapılacak denetleme neticesinde; 

a) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret 
tarifesinin altında hizmet verilmesi sonucu yetkilendirilmiş 
gümrük müşavirinin belgesinin geri alınmasına karar 
verilmesi halinde bir ay süreyle, 

b) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile tespit işlemi 
yaptıran antrepo işleticisi arasında tespit işlemi haricinde 
doğrudan veya dolaylı iş ilişkisinin tespiti halinde üç ay 
süreyle, 
ilgili antrepoya eşya alınmasına izin verilmez. 

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. 

(7) ........................................ 

Eski 
Yıllık sayımlar 

MADDE 538- (1) Genel ve özel antrepo işleticileri yıl sonunda antrepo 
mevcutlarına ilişkin bir listeyi ilgili gümrük idaresine verir. Her mali yılın 
başından itibaren gümrük idarelerinin denetimleri altındaki antrepolarda 
bulunan eşya, işleticiler tarafından verilen liste göz önünde 
bulundurularak sayılır. 

(2) Genel antrepolardaki eşyanın kısa sürede sayılamayacak kadar çok 
olması halinde bunların örnekleme yöntemiyle veya mevcut eşyanın 

Yeni  
Yıllık sayımlar 

MADDE 538- (1) Genel ve özel antrepo işleticileri yıl sonunda antrepo 
mevcutlarına ilişkin bir listeyi ilgili gümrük idaresine verir. Her mali yılın 
başından itibaren gümrük idarelerinin denetimleri altındaki antrepolarda 
bulunan eşya, işleticiler tarafından verilen liste göz önünde 
bulundurularak sayılır. 

(2) Genel antrepolardaki eşyanın kısa sürede sayılamayacak kadar çok 
olması halinde bunların örnekleme yöntemiyle veya mevcut eşyanın 



kısımlara bölünerek sayılması mümkündür. 

(3) Sayım sonucu, bir tutanakla tespit edilir. Antrepolarda yapılan sayım 
sonucunda noksan çıkan eşyanın gümrük vergileri duruma göre işletici 
veya kullanıcıdan tahsil edilir veya teminatından mahsup edilir ve aynı 
zamanda buna sebebiyet verenler hakkında gerekli yasal işlem yapılır. 
Ayrıca, Kanunun 236 ncı maddesi uyarınca bu eşyanın gümrüklenmiş 
değerinin iki katı idari para cezası alınır. 

(4) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından fiziki sayım yapılarak 
stok kayıtları altışar aylık dönemler itibarıyla tespit edilen ve buna ilişkin 
raporları ilgili gümrük müdürlüğüne sunulan genel ve özel antrepolar, 
birinci fıkranın kapsamı dışındadır. 

(5) Antrepolarda yapılan sayımlar sonucunda fazla çıkan eşya kayıtlara 
alınır. Fazlalığın kabul edilebilir nedenlerden ileri geldiği gümrük 
idaresine tevsik edilemediği takdirde, söz konusu eşya Kanunun 177 
nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca tasfiye edilir. Ayrıca, 
Kanunun 236 ncı maddesi uyarınca, fazla çıkan eşyaya isabet eden 
ithalat veya ihracat vergileri kadar para cezası alınır. 

kısımlara bölünerek sayılması mümkündür. 

(3) Sayım sonucu, bir tutanakla tespit edilir. Antrepolarda yapılan sayım 
sonucunda noksan çıkan eşyanın gümrük vergileri duruma göre işletici 
veya kullanıcıdan tahsil edilir veya teminatından mahsup edilir ve aynı 
zamanda buna sebebiyet verenler hakkında gerekli yasal işlem yapılır. 
Ayrıca, Kanunun 236 ncı maddesi uyarınca bu eşyanın gümrüklenmiş 
değerinin iki katı idari para cezası alınır. 

(4) ......................................................... 

(5) Antrepolarda yapılan sayımlar sonucunda fazla çıkan eşya kayıtlara 
alınır. Fazlalığın kabul edilebilir nedenlerden ileri geldiği gümrük 
idaresine tevsik edilemediği takdirde, söz konusu eşya Kanunun 177 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca tasfiye edilir. Ayrıca, 
Kanunun 236 ncı maddesi uyarınca, fazla çıkan eşyaya isabet eden 
ithalat veya ihracat vergileri kadar para cezası alınır. 

Eski 
Özelliği olan eşya için bilgi verme 

MADDE 540- (1) ............................................................... 

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

(3) Eşya sahiplerine belirtilen şekilde haber verileceği sırada eşya 
bozulmaya, akmaya veya sızmaya başlar ve bunu, antrepoda alınacak 
tedbirlerle önlemeye imkan görülmezse görevli antrepo personeli, 
gümrük memurları veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından 
durum birlikte bir tutanakla tespit olunur. Gelebilirse, eşya sahibi de bu 
tespitte hazır bulunarak tutanağı imzalar. 

Yeni  
Özelliği olan eşya için bilgi verme 

MADDE 540- (1) ............................................................... 

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

(3) Eşya sahiplerine belirtilen şekilde haber verileceği sırada eşya 
bozulmaya, akmaya veya sızmaya başlar ve bunu, antrepoda alınacak 
tedbirlerle önlemeye imkan görülmezse görevli antrepo personeli, 
gümrük memurları tarafından durum birlikte bir tutanakla tespit olunur. 
Gelebilirse, eşya sahibi de bu tespitte hazır bulunarak tutanağı imzalar. 

Eski 
Geçici depolama yeri ve antrepolara kimlerin girebileceği 

MADDE 557- (1) Geçici depolama yeri ve antrepolara, görevli memur, 
hizmetli ve işçilerle, bunların amir ve denetçilerinden ve gümrük ve 

Yeni  
Geçici depolama yeri ve antrepolara kimlerin girebileceği 

MADDE 557- (1) Geçici depolama yeri ve antrepolara, görevli memur, 
hizmetli ve işçilerle, bunların amir ve denetçilerinden ve gümrük ve 



ticaret müfettişi ve müfettiş yardımcıları ile gümrük idare amirleri veya 
yetkili kılınacak görevlilerden, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri 
ile gümrük müşavirleri ve yardımcılarından, eşya sahipleri veya 
adlarına harekete yetkili olanlardan ve gümrük idaresince izin verilen 
şahıslardan başka kimse giremez. 

ticaret müfettişi ve müfettiş yardımcıları ile gümrük idare amirleri veya 
yetkili kılınacak görevlilerden, gümrük müşavirleri ve yardımcılarından, 
eşya sahipleri veya adlarına harekete yetkili olanlardan ve gümrük 
idaresince izin verilen şahıslardan başka kimse giremez. 

Eski 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri 

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri 

MADDE 574- (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, Kanunun 10 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden ekonomik etkili 
gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve 
diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için 
Müsteşarlıkça belirlenen tespit işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen 
ve 576 ncı maddede belirtilen şartları taşıyan gümrük müşaviridir. 
(2) Birinci fıkrada geçen tespit işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile 
yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin çalışma usul ve esasları 
Müsteşarlıkça yayımlanan tebliğ ve genelgelerle belirlenir. 

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sorumluluğu 

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 halinde, tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa 
uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlü ile birlikte 
müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. 

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartları 

MADDE 576 - (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilecek kişilerin 
aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekir: 

a) Kanunun 228 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 
geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gümrük müşavirliği izin 

Yeni  
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri 

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri 

MADDE 574- ........................................................................................ 

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sorumluluğu 

MADDE 575 - .................................................................................... 

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartları 

MADDE 576 - ................................................................................. 

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalışılan süreler 

MADDE 577 - .................................................................................. 

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine uygulanacak cezalar ve 
yetki belgesi iptali 
 
MADDE 578 - .......................................................... 



belgesine sahip olmak ya da Kanunun 228 inci maddesinin birinci 
fıkrası ile geçici 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası uyarınca hak 
sahibi olup, en az yedi yıl süre ile gümrük müşavirliği izin belgesine 
sahip olmak, 

b) Son beş yıl içinde Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca 
kesinleşmiş geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış 
olmak, 

c) Dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmemek ve bu 
amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak olmamak, 

ç) Tespit işlemlerinin yapılacağı kişiler ve antrepo işleticileri ile ortaklık 
ve çalışan statüde ilişkisi bulunmamak, 

d) Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca birden fazla geçici olarak 
mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olmak, 

e) Ertelenmiş, hükmün açıklanması geriye bırakılmış, para cezasına 
veya tedbire çevrilmiş ya da affa uğramış olsalar bile kaçakçılık, 
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira, 
resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa 
vurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, vergi 
kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından ceza 
almamış olmak. 

(2) Birinci fıkrada sayılan niteliklere sahip olan gümrük müşavirleri 
gerekli evraklarla Müsteşarlığa müracaat ederek Yetkilendirilmiş 
Gümrük Müşaviri Yetki Belgesi alır. 

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalışılan süreler 

MADDE 577 - (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince özel ve genel 
antrepo eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespitiyle ilgili olarak 
görevlendirilen kişilerin, Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bendlerinde belirtilen şartları haiz olmaları 
kaydıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanında çalıştıkları 
süreler, anılan maddenin (g) bendinde belirtilen staj süresinden sayılır. 
Bu kişilerin gümrük müşavir yardımcısı olmaları durumunda, anılan 



Kanunun 228 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen şartları haiz 
olmaları kaydıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştıkları 
süreler değerlendirmeye alınır. 

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine uygulanacak cezalar ve yetki 
belgesi iptali 
 
MADDE 578 - (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yapılan tespit 
işlemlerine ilişkin olarak mevzuata aykırı durumların belirlenmesi 
halinde haklarında Kanunun geçici 6 ncı maddesi hükümleri uygulanır. 

(2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarından birinin 
kaybedilmesi, tespit işlemleri ile ilgili olarak Müsteşarlıkça belirlenen 
asgari fiyatın altında hizmet verilmesi, görevin bağımsızlık, tarafsızlık 
ve dürüstlükle yapılmaması veya kusurlu olarak yapılması ya da 
Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette 
bulunulması veya dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük 
müşavirleriyle ya da tespit işlemini yaptıran yükümlü ile doğrudan veya 
dolaylı iş ilişkisi içinde olduğunun tespit edilmesi durumlarında 
yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri iptal edilir. Bu 
şekilde yetki belgeleri iptal edilen gümrük müşavirlerine beş yıl süreyle 
tekrar yetki belgesi verilmez. 

(3) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgesinin iptal 
edilmesi, ayrıca Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca disiplin cezası 
verilmesine engel teşkil etmez. 

 


