
 

www.utikad.org.tr 

 
 

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği 
Association of International Forwarding and Logistics Service Providers 

Tel: +90 (212) 663 62 61 Faks: +90 (212) 663 62 72  
e-mail: utikad@utikad.org.tr  KEP Adresi: utikad.uluslararasi@hs01.kep.tr 

Şenlikköy Mahallesi Saçı Sok. No:4 / F Florya 34153 Bakırköy – İstanbul - Türkiye 

 

Sayı   : 2020 / 353                                      İstanbul, 04.06.2020 

Konu  : Antrepo Beyannamesi Muhteviyatı Her Kalem İçin Ayrı Teminat  

            Oranı Belirlenmesi Yönünde BİLGE Sistemi’nde Düzenleme Yapılması 

     

 

T.C. TİCARET BAKANLIĞI 

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA 

 

İlgi (a): 22.04.2020 tarihli ve 54018696 sayılı yazınız. 

İlgi (b): 22.04.2020 tarihli ve 54036887 sayılı yazınız. 

İlgi (c): 14.05.2020 tarihli ve 54374634 sayılı yazınız. 

İlgi (d): 27.05.2020 tarihli ve 54533767 sayılı yazınız. 

 

Genel Müdürlüğünüz tarafından “Antrepolarda Teminat İşlemleri Konulu Bakanlık Makamı Onayı” 

başlıklı İlgi (a) ve İlgi (b) yazılar yayınlanmış, ilgi yazılarda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları 

belirtilen eşyaların direkt ithal edilmeden 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. 

 

Antrepo işletmecisi üyelerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda mevcut durumda antrepo 

beyannamesi muhteviyatı eşyaların arasında bir tane bile İlave Gümrük Vergisi’ne tabi eşya 

bulunması halinde söz konusu antrepo beyannamesi %25 oran üzerinden teminata bağlanmaktadır. 

İlgi (c) ve İlgi (d) yazılar ile ise aynı antrepo beyanname kapsamı farklı kalemler için farklı teminat 

oranlarının bulunması halinde teminatın yüksek olan oran üzerinden hesaplanmasının uygun 

bulunduğu belirtilmektedir. Eşyanın antrepo beyannamesi üzerinden %25 oran ile teminata 

bağlanması teminatların yetersiz kaldığı dönemde antrepo işletmecileri için telafisi mümkün olmayan 

zarar teşkil etmektedir. Bu durum ayrıca beyannamelerin kapandığı gibi teminatın iade olması sonucu 

devlete bir vergi kazancı sağlamamakta, antrepo işletmecilerinin bankalara daha fazla bağımlı hale 

gelmesine sebep olmakta, antrepoya alınan ve transit ticarete konu eşyalar için döviz kazandırıcı 

işlemlerde olumsuz etki yaratmaktadır. 

 

Ülke olarak COVID-19 salgını sebebiyle geçirdiğimiz bu zor süreçte iş akışlarının artması, ticaretin ve 

prosedürlerin kolaylaştırılması adına her kalem için ayrı teminat miktarının hesaplanabilmesinin 

mümkün olabileceği düşünülerek 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda beyannamedeki her kalemin ayrı 

bir beyan olduğu, bir kalemdeki fazla hesaplanan verginin diğer kaleme mahsup edilemeyeceği 

ifadeleri ile birlikte süreçlerin BİLGE Sistemi üzerinde yapılabilecek bir düzenleme ile 

kolaylaştırılabileceği değerlendirilmektedir.  

 

Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde aynı tarife pozisyonunun alt açılımında bulunan ve aynı kanuni veya 

tercihli vergi oranına tabi olan eşya bir kalem sayılmaktadır. 
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4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun “Yazılı Beyan Normal Usul” başlıklı 67. maddesinin 2. fıkrası “Bir 

beyannamenin iki veya daha fazla kalemi kapsaması halinde, her kaleme ilişkin bilgiler ayrı bir beyan 

sayılır. Bir kalemin eksik veya fazlası, diğer kalemin fazla veya eksiğine mahsup edilemez.” 

şeklindedir. Gümrük Kanunu’nun yine aynı başlıklı maddesinin 69. maddesinin 2. fıkrası “Aynı 

beyanname kapsamı eşyanın tümünün aynı anda teslimi esastır. Bu fıkranın uygulamasında, bir 

beyannamenin iki veya daha fazla kalemi kapsaması halinde, her kaleme ilişkin bilgiler ayrı bir 

beyanname konusu eşya gibi değerlendirilir.” şeklindedir. Gümrük Kanunu’nun “Gümrük Vergilerinin 

Tahakkuku, Tebliği ve Ödenmesi” başlıklı 198. maddesinin 1. fıkrası ise “Süre uzatımı beyanname 

kapsamı eşyanın her bir kalemi için ayrı ayrı da yapılabilir.” hükmüne amirdir. 

 

Gümrük Yönetmeliği’nin “Bölünmüş Beyanname” başlıklı 122. maddesinin 1. fıkrası “Bir beyanname 

kapsamı eşyanın bir seferde çekilmesi esastır. Ancak bir beyanname kapsamı olup farklı kalemlerde 

bulunan eşyadan bir kaleminin çekilmesi beyan sahiplerince istendiği takdirde bu istek, eşyanın 

muayenesi yapıldıktan ve para cezasına hükmedilmesini gerektirir bir durumun olması halinde bunun 

eşya sahip veya temsilcilerine duyurulmasından sonra kabul olunur.” şeklindedir. Gümrük 

Yönetmeliği’nin yine aynı başlıklı maddesinin 5. fıkrası ise “Eşyanın kısmen beyan edilen gümrük 

rejimine tabi tutulmasının imkânsız olması halinde eşya bir kalem veya bir kap olsa dahi bölünebilir.” 

hükmüne amirdir. 

Bu doğrultuda yukarıda yer verilen talebimizin T.C. Ticaret Bakanlığı’nın dijitalleşmeye ve ticaretin 

kolaylaştırılmasına verdiği önemi ve ayrıca antrepo işletmelerinin üzerindeki bankalardan ilave teminat 

bulma yükünü azaltacağını göz önünde bulundurarak, mevzuat hükümleri kapsamında 

karşılanmasının mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. Yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü, 

COVID-19 salgını sürecinde zaten zorlu finansal koşullarla karşı karşıya kalan antrepo işletmecilerine 

bu yönde bir kolaylaştırma sağlanması amacıyla, antrepo beyannamesi muhteviyatı her kalem için 

ayrı teminat oranı belirlenmesi yönünde BİLGE Sistemi’nde düzenleme yapılması hususunu 

tensiplerinize arz ederiz.  

 

Saygılarımızla, 

 
Cavit UĞUR  
Genel Müdür 
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