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Sayı  : 2020/288                                                               İstanbul, 06.05.2020 

Konu  : Antrepolarda İlave Teminat Oranının Düşürülmesi 
 
 
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 

İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI 

ANKARA 

 

İlgi (a): Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 22.04.2020 tarihli ve 54018696 sayılı yazısı. 

İlgi (b): Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 22.04.2020 tarihli ve 54036887 sayılı yazısı. 

 

COVID-19 salgını nedeniyle ülkelerin aldığı önlemler çerçevesinde ticaret ve lojistik iş akışları 

yavaşlamıştır. Bu yavaşlama sebebiyle ülkemizde de özellikle ithalatı yapılmak üzere 

antrepolara alınan eşyaların antrepolardaki bekleme süreleri uzamış, antrepolara konulmuş 

eşyalar çeşitli nedenlerle ithalatçı firmalar tarafından çekilmediğinden antrepolarda yer 

sıkıntısı yaşanmaya başlamıştır. Antrepolarda bekletilen ve çekilmeyen yükler nedeniyle 

antrepo işleticilerinin vermiş olduğu teminatlar yetersiz kalmaya başlamış, bankalardaki 

süreçlerin de yavaşlamasıyla ilave banka teminatı almak da çok zorlaşmıştır. 

COVID-19 salgını sebebiyle ülkemizin geçirdiği bu zor süreçte Gümrükler Genel Müdürlüğü 

tarafından “Antrepolarda Teminat İşlemleri Konulu Bakanlık Makamı Onayı” başlıklı İlgi (a) ve 

İlgi (b) yazılar yayınlanmıştır. İlgi yazılarda, 18 ve 21 Nisan tarihli Resmi Gazetelerde 

yayınlanan 2423, 2424, 2429 ve 2430 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ekindeki tablolarda 

gümrük tarife istatistik pozisyon numaraları belirtilen eşyaların direkt ithal edilmeyip de 

antrepolara konulması durumunda, yazılarda belirtilen tarihlere kadar söz konusu eşyanın 

antrepolarda bekletileceği süre boyunca alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin gümrük 

vergileri toplamının % 10’u yerine % 25 oranında uygulanmasının uygun bulunduğu 

belirtilmiştir. 

Normalde tek tek ithalatçı firmalar tarafından antrepolara konan yükler için verilmesi gereken 

bu teminatlar, uygulama kolaylığı ve iş akışının hızlandırılması amacıyla antrepo işleticileri 

tarafından temin edilmekte ve antrepolara alınan yükler için kullandırılmaktadır. Dolayısıyla 

belirtilen mal cinsleri için teminat oranlarının yükseltilmesiyle antrepo işleticilerinin üzerindeki 

teminat yükü daha da artmıştır. Zaten yaşanan süreç nedeniyle antrepolarda mal beklemesi 

ve birikmesi yaşanıyorken, ülkemizdeki lojistik akışların önemli bir bileşeni olan antrepo 

işletmelerinin ithalatçılar adına temin ettiği teminat oranlarının yükseltilmesi nedeniyle 

finansal ve operasyonel zorluklarla karşılaşması; bunun sonucunda hizmet veremeyecek 

duruma gelmesi lojistik akışları çok daha fazla olumsuz etkileyecek olup bundan ihracata 

yönelik üretim ve sanayi sektörleri de etkilenecektir.  
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Bu doğrultuda antrepo işletmelerinin vermiş olduğu teminatların yetersiz kalmaması ve 

bankalara ilave ücretler ödenerek yeni banka teminat mektupları alınmasının önüne geçmek 

amacıyla, Devletimizin de herhangi bir gelir kaybına neden olmayacak şekilde, İlgi yazılarda 

belirtilen ürün grupları hariç tutulmak kaydıyla, geri kalan diğer ürün grupları için daha önce 

%10 olarak belirlenmiş olan teminat oranının, COVID-19 salgın süreci sona erene ve ülke 

ekonomisi normale dönünceye kadar geçici bir süreliğine % 1 olarak uygulanmasına yönelik 

Cumhurbaşkanlığı Kararı çıkarılması; ayrıca yukarıda bahsedilen dört Cumhurbaşkanlığı 

Kararı eklerinde belirtilen listelerin tekrar değerlendirilerek, üretime ve ihracata yönelik olarak 

ithal edilen ham madde ve yarı mamul mal cinslerinin listeden çıkartılarak ihracatımızın 

olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi yönündeki talebimizi görüş ve tensiplerinize arz 

ederiz. 

Saygılarımızla, 

 
Cavit UĞUR  
Genel Müdür 
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Gereği:  
       
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI 
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