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Bilindigi Ozere 4458 saylll GOmrOk Kanunu'nun 105 inci maddesinin 1 inci
flkraslnda; genel ve ozel antrepo i§leticilerinin yll sonunda antrepo mevcutlanna
i1i§kin bir listeyi gOmrOk idaresine verecegi, her YII, genel ve ozel antrepolardaki
e§yamn gOmrOk idaresince, i§letici taraflndan verilen liste gozonOnde bulundurulmak
suretiyle sayllacagl, genel antrepolardaki e§yamn sayllamayacak kadar yak olmasl
halinde, bunlann gOmrOk idareleri taraflndan omekleme yontemiyle saYllmaslnln
mOmkOn oldugu hOkme baglanml§ttr.
Yukanda yeralan
maddesi geregince;

hOkme bagll

olarak

GOmrOk Yonetmeligi'nin

390

InCI

Genel ve ozel antrepo i§leticileri yll sonunda antrepo mevcutlanna ili§kin bir
Iisteyi ilgili gOmrOk idaresine verir. Her mali yilln ba§lndan itibaren gOmrOk idareleri
denetimleri altlndaki antrepolarda bulunan e§ya, i§leticiler taraflndan verilen liste goz
onOnde bulundurularak sayillr.
Genel antrepolardaki e§yamn klsa sOrede sayllamayacak kadar yak olmasl
halinde bunlann omekleme yontemiyle veya mevcut e§yamn klslmlara bolOnerek
sayllmasl mOmkOndOr.
Saylm sonucu, bir tutanakla tespit edilir. Antrepolarda yapllan saylm
sonucunda noksan ~Ikan e§yamn gOmrOk vergileri duruma gore i§letici veya
kullamcldan tahsil edilir veya teminattndan mahsup edilir ve aym zamanda buna
sebebiyet verenler hakklnda cezai kovu§turma yaplhr. Aynca GOmrOk Kanunu'nun
236'ncl maddesi uyannca bu vergilerin O~katl para cezasl allmr.
Antrepolarda yapllan saylmlar sonucunda fazla ~Ikan e§ya kaYltlara allmr.
Fazlallgln kabul edilebilir nedenlerden
ileri geldigi gOmrOk idaresine tevsik
edilemedigi takdirde, soz konusu e§ya GOmrOk Kanunu'nun 177 nci maddesinin
birinci flkraslmn 1 inci bendinin (g) alt bendi uyarlnca tasfiye edilir. Aynca, GOmrOk
Kanunu'nun 236 nCI maddesi uyannca, fazla ~Ikan e§yaya isabet eden ithalat veya
ihracat vergileri kadar para cezaSI ahmr.

Bu hOkOmlere istinaden, gOmruk idareleri denetiminde faaliyette bulunan
antrepo, ge~ici depolama yerleri ile diger yerlerin i~leyi~i ile ilgili olarak, gerek hazine
kayblna sebebiyet verilmesinin, gerekse idari ve hukuki yonlerden olumsuz sonu~ ve
ihtilaflara yol a~llmaslntn onlenmesi baklmlndan, 4458 saylll GOmrOkKanunu ve
GOmrOkYonetmeliginin ilgili maddelerinin harfiyen ve daha sagllkll uygulanmasl, bu
yerlere ~ya giri~ ~lkl~lafi ve buna bagll kaylt ve teminatlann'titizlikle takibi, ama~lan
dl~lnda kullantlJp kullantlmadlglnln denetlenerek gerekli onlemlerin alJnmasl
baklmlndan, antrepo, g~ci depolama veri ile diger yerlerde bulunan e~yantn saYlml
ile ilgili yapllacak i~lemler a~glda belirtilmi~tir.
1-Yoklama; biri antrepo memuru olmak Ozere GOmrOk idare Amirligince
se~ilecek i~letme ve gOmrOkmemurlanndan olu~an en az O~ki~ilik kurul taraflndan,
aneak e~yasl sayllamayaeak kadar ~k olan antrepolarda, sondaj yoluyla seyilecek
antrepo beyannameleri muhteviyatl e~yanln gorulOpsayllmasl suretiyle yapllaeaktlr.
2- GOmrOkmOdOrlOkleridenetimi altlnda bulunan antrepo ve ge~ici depolama
yerleri ile diQeryerlerde bulunan e~yantn yoklamaslnt yapacak kurul Oyelerini,derhal
tespit edecektir.
3- GOmruk idareleri denetimi altlnda bulunan antrepo ve ge~ici depolama
yerleri ile diger yerlerde bulunan e~yantn, her takvim ylll i~inde gayri muayyen
zamanlarda, en az 1 defa yukandaki usul ve esaslara gore yoklamasl yapllaeaktlr.
4- Yoklama sonucunda dOzenlenentutanaklann bir omegi yoklamantn bitimini
mOteakipGOmruklerGenel MOdOrlOgO'ne
gonderilecektir.
5- Yoklama sonueunda antlan yerlerde eksik veya fazla e~ya ~Ikmasl ila
antrepo rejimine aykln harekatlerin tespit edilmesi halinde gOmruk mevzuatl uyannea
derhal geregi yapllaeaktlr. Aynea bu hususlar MOste~arllga yazllJ olarak en seri
haberle~me arael ile bildirilecektir.
6- GOmrOkYonetmeligi hOkOmlerinegore yoklama ve denetlemesi yapllan bu
yerlerde daha sonradan denetim elemanlannca yapllacak inceleme va
denetlemelerde farklJ sonuylar ~Ikmasl halinde ilgililer hakklnda kanuni i~lem
yapllaeaktlr.

