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2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan COVID-19 salgınının küresel ölçekte bir sağlık
krizine dönüşmesi neticesinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilmiştir. Gerek ülkeler ve
gerekse ülkeler üstü kuruluşlar tarafından küresel ticareti kolaylaştırıcı önlemlerin uygulamaya alındığı, ticari
eşyaların alışverişine ilişkin mevcut uygulamaların ise geliştirilmeye çalışıldığı bir süreçte siyasi, sosyal, kültürel
ve iktisadi faaliyetlerin kendilerine has süregelen düzenleri COVID-19 salgını kaynaklı bir krizle karşı karşıya
kalmıştır.
Bu kritik süreçte UTİKAD Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu üyeleri tarafından da sektöre ilişkin
değerlendirmelerin yapılmasına devam edilmekte, sektörel bazda yapılması gereken iyileştirmeler için girişimler
sağlanmaktadır.
Mevcut durumda alınan önlemler kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Onaylanmış Kişi Statü Belgesi
başvurularında, özet beyan verilme sürelerinde, dahilde işleme rejimi ve geçici ithalat işlemlerinde Haziran ayı
sonuna kadar uzatma yapılmış, transit rejimi kapsamında yapılan taşımalarda ise varış/çıkış gümrük idaresi
değişikliklerinde mevzuat gereği uygulanması gereken 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241. maddesinde yer alan
idari para cezasının uygulanmayacağı bildirilmiştir.
Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliği’nin “Özel hallerde eşyanın rejime girişi” başlıklı 332. maddesinin 2. fıkrası
“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 veya 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.” hükmüne amirdir.
Yukarıda bahsedilen süre uzatımları doğrultusunda ülkemizin içinde bulunduğu koşullar sebebiyle Gümrük
Yönetmeliği’nin 332. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen ve iki iş günü içerisinde verilmesi gereken antrepo
beyannamesi süresinin ikinci bir talimata kadar askıya alınması veya süre uzatımının sağlanması hususundaki
talebimizi tensiplerinize arz ederiz.
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