T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Sayı : 68795981-131.99
Konu : Gümrük Kanunu 236. Maddesi
10.05.2017/24562532
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 96. maddesi; “ Antrepo işleticisi;
a) Gümrük antreposunda bulunduğu süre içerisinde eşyanın gümrük gözetimi altında
bulunmasını sağlamaktan,
b) Gümrük antrepo rejimi kapsamında eşyanın muhafaza edilmesiyle ilgili yükümlülükleri
yerine getirmekten,
c) İzinde belirtilen özel şartlara uymaktan,
Sorumludur. "
97. maddesi;”1.Bir genel antrepo işletilmesi için izin verildiğinde, antrepo veya eşyanın
özelliklerine göre 96 ncı maddenin bir istisnası olarak, aynı maddenin (a) veya (b)
bentlerinde belirtilen yükümlülüklerin münhasıran kullanıcıya ait olduğu, işletme izninde
belirtilebilir.
2. Kullanıcı, eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine
getirmekten her halükarda sorumludur “
106. maddesi; " 1. İşleticiler ile 97 nci maddenin 1 inci fıkrasına göre kullanıcılar
antrepolara konulan eşyanın, gümrük idarelerince miktarı belirlenmiş ise bu miktardan,
belirlenmemiş ise belgelerinde yazılı miktarlar üzerinden gümrük idaresine karşı
sorumludur.
2. Eşyanın niteliğinden kaynaklanan kayıplar ve fireler ile gümrüğün kontrolü altında
yapılan işleme faaliyeti sonucunda ortaya çıkan noksanlıklar ve antrepo işleticileri ile
kullanıcılarının kusur ve hatalarından ileri gelmediği gümrük idaresine kanıtlanan telef,
kayıp ve çalınmalar için gümrük vergileri aranmaz.
Eşya, gümrüklenmiş kıymeti üzerinden sigorta ettirilmiş ise noksan çıkan eşyanın
vergileri sigorta ettirenden veya lehine sigorta ettirilenden alınır.
3. 1 inci veya 2 nci fıkralarda yazılı nedenler dışında kalan noksanlıklar kabul edilmez.
Bunların vergi ve cezaları toplamından oluşan tutar, yerine göre işletici veya kullanıcıya
tazmin ettirilir.

4. Nitelikleri itibariyle antrepolarda ve antrepolar arası taşımalarda fire veren eşya ile
antrepolarda yapılmasına izin verilen elleçlemeden dolayı noksanlaşan eşyanın fire
oranları ilgili kuruluşların görüşleri alınarak Müsteşarlıkça belirlenir. ”
236/1. maddesi ; "Teminat alınmış olsa bile, gümrük işlemlerine başlanmadan veya bu
işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan gümrük antrepoları veya gümrük
idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerden kısmen veya tamamen eşya
çıkarılması veya buralardaki eşyanın değiştirilmesi ya da yapılan sayımlarda kayıtlara
göre eşyanın bir kısmının noksan olduğunun anlaşılması hallerinde, bu eşyanın gümrük
vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.”
236/2. maddesi; "Gümrük antrepolarında veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin
verilen yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre fazla eşya çıkması halinde, bu eşyanın
177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulmasının yanı sıra, fazla çıkan
eşyaya ait ithalat veya ihracat vergileri tutarı kadar para cezası alınır.”
236/5. maddesi: “Gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan
edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, bu eşyanın
gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir, eşyaya el konularak mülkiyetinin
kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre
tasfiyeye tabi tutulur."
Gümrük Yönetmeliğinin 522. maddesi;
"(1) Antrepo işleticileri ve kullanıcıları; eşyanın gümrük antreposunda bulunduğu süre
içerisinde gümrük gözetimi altında bulunmasını sağlamak, eşyanın iyi muhafaza edilmesi
konusunda yükümlülüklerini yerine getirmek ve izinde belirtilen şartlara uymak
zorundadır.
(2) Antrepo işleticileri ve/veya kullanıcıları, antrepolarına alınan eşyanın girerken gümrük
idaresince tespit edilen miktarı üzerinden ve eğer tespit yapılmamışsa belgelerinde yazılı
miktarları üzerinden, antrepoda eşya değiştirilmesinden, gümrük idaresine karşı mali
bakımdan sorumludur.
(3) Bu sorumluluk, eşyanın gümrük idaresince tespit olunan veya belgelerinde ve antrepo
beyannamesinde yazılı miktarına ve cinsine göre eksiklik veya değişiklik ortaya çıkması
halinde, bunlara ait gümrük vergilerinin ve cezalarının ödenmesini kapsar.
(4) Ancak ;
a) Eşyanın tabiatından doğan kayıp ve firelerin,
b) Gümrüğün gözetimi ve denetimi altında, antrepoda yapılan işleme faaliyeti sonucu
ortaya çıkan noksanlıkların,
c) Antrepo işleticilerinin ve kullanıcılarının kusur ve hatalarından meydana gelmeyen
telef, kayıp, çalınma ve diğer haller dolayısıyla meydana gelen eksikliklerin,
gümrük idaresine ispat edilmesi ve bunun idarece de kabul edilmesi halinde sorumluluk
söz konusu olmaz.
(5) Eşya gümrük vergileri de dahil olduğu halde sigortalanmış ve sigorta sözleşmesine
göre bu vergileri sigorta şirketinden tazminat olarak alınmış ise, bu gibi noksanlık ve
eksikliklere ait gümrük vergileri sigorta ettirenden veya lehine ettirilenden alınır.

(6) Yukarıda yazılı nedenler dışında kalan noksanlıklar kabul edilmez. Bunların vergi ve
cezaları toplamından oluşan tutar, yerine göre işletici veya kullanıcıya tazmin ettirilir.”
hükümlerine amir bulunmakladır.
Diğer taraftan 5326 sayılı Kabahatler Kanununun "iştirak" başlığı altında bulunan 14.
maddesi;
" (1) Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri
hakkında, fail olarak idarî para cezası verilir.
(2) Özel faillik niteliğinin arandığı durumlarda, kabahate iştirak eden ve bu niteliği
taşımayan kişi hakkında da fail olarak idarî para cezası verilir.
(3) Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir.
Kabahatin işlenişine iştirak eden kişi hakkında, diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz
önünde bulundurulmaksızın idarî para cezası verilir.
(4) Kanunda özel faillik niteliğini taşıyan kişi açısından suç, diğer kişiler açısından kabahat
olarak tanımlanan fiilin, bu niteliği taşıyan ve taşımayan kişiler tarafından ortaklaşa
işlenmesi halinde suça iştirake ilişkin hükümler uygulanır." denilmekledir.
Gümrük Kanununun yukarıda yer alan 236. maddesi uygulamaları kapsamında Bölge
Müdürlüğümüze intikal eden ceza kararlarının incelenmesi neticesinde: antrepoda
meydana gelen eksiklik /fazlalık, izinsiz eşya çıkarılması, eşya farklılığı veya eşyanın
değiştirilmesi vs. gibi cezai işlem gerektiren durumlarda bağlantımız gümrük idarelerince
Kabahatler Kanununun iştirak hükümlerine göre herhangi bir değerlendirme yapılmadığı
görülmekte olup, eksik ve hatalı bir işleme sebebiyet verilmemesi bakımından bundan
böyle. Gümrük Kanununun 236. maddesine istinaden işlem tesisi gerektiren durumlarda
en az bir Gümrük Müdür Yardımcısı başkanlığında oluşturulacak olan bir komisyon
marifetiyle antrepoda vuku bulan eksiklik/fazlalık, izinsiz eşya çıkarılması, eşya farklılığı
ile eşyanın değiştirilmesi vs. gibi durumlarda antrepo işleticisi,antrepo sahipleri,antrepo
çalışanları YGM,YGM yanında çalışan Müşavir Yardımcısı, var ise ilgili Gümrük Müşaviri ile
ilgili Gümrük Müşavir Yardımcısı da dahil olmak üzere olay muhatapların tamamı
açısından yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli değerlendirmenin
yapılarak cezai işlemlerin uygulanması hususlarında.
Gereğini önemle rica ederim.
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