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DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği gibi, “Antrepolarda YGM/Memur Görevlendirilmesi" konulu 2016/23 sayılı Genelge uyarınca
antrepolarda;
Esas olarak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (YGM), Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş
Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6) ve bu Tebliğe dayanılarak çıkarılan Genelge hükümlerine göre
görev yapacaktır.
İlgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak yeterli sayıda YGM olmadığının tespit edilmesi
durumunda Bölge Müdürlüğünüz tarafından memur görevlendirilmesi yapılacaktır.
Gerekli görülmesi halinde antrepolarda. Genel Müdürlüğümüzün izniyle YGM lerin yanı sıra
memur görevlendirmesi de yapılabilecektir.
Mezkur Genelgede antrepo işleticileri tarafından tutulan stok kayıtlan ile gümrük idaresi kayıtlarının
düzenli olarak karşılaştıracağı, söz konusu kayıtların mevcut durumu yansıtıp yansıtmadığının
kontrol edileceği hususlarına da yer verilmiştir.
Ayrıca, antrepolara eşya giriş ve antrepolardan eşya çıkış işlemlerinin hem hızlı hem de kontrollü
bir şekilde yapılması önem arz etmektedir.
Bu çerçevede, antrepoya her bir giriş/çıkış işleminin tespitine yönelik olarak antrepo işleticilerince
tutulan antrepo stok kayıtları ile girişte antrepo beyannamesine ait eşya-miktar bilgilerinin, çıkışta
ise antrepo beyannamesi/antrepo rejimini sonlandıran beyanname ya da işlemlere ilişkin eşyamiktar bilgilerinin uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, antrepo rejimi ile ilgili işlemlerde, TIR-Transit Takip Programı, BİLGE, NCTS ve
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri (YGMS) Sistemleri kullanılmaktadır.
Antrepoya eşya girişi ve antrepodan eşya çıkışı işlemlerinin etkin, kolay bir şekilde
gerçekleştirilebilmesini teminen yukarıda belirtilen sistemlerdeki antrepo beyannamesi ile antrepo
rejimini sonlandıran işlemlere dair ekteki tabloda yer alan bilgiler YGMS’ye yansıtılmıştır.
YGMS'de yapılan mezkur düzenleme;
1 - Antrepolara eşya giriş ve antrepolardan eşya çıkış işlemleri
2-Antrepolarda yapılacak kontrol ve denetimler
3-Sistemde kapanmayan antrepo beyannamelerinin kontrolü Amaçlarıyla kullanılabilecektir.
YGMS’deki düzenlemelere aşağıda belirtildiği şekilde YGM ve ilgili gümrük
personelince erişim sağlanabilecektir:
1-YGMS’ye döküm bölümü eklenmiş, bu bölümden ‘‘antrepo kodu-tarih aralığı” veya “antrepo koduantrepo beyannamesi numarasına göre antrepo beyannamesi ile antrepo beyannamesini kapatan
beyannamelere/antrepo rejimini sonlandıran işlemlere ilişkin ekteki bilgilerin görüntülenebilmesi
sağlanmıştır.
2-Çalıştıkları antrepolarla sınırlı olmak üzere YGM’lerce birinci maddede sayılan kriterlere göre
YGMS-Döküm bölümünden sorgu yapılabilecektir.
3-Bölge Müdürlüğünüz ve bağlantınız gümrük müdürlüklerinde görevli ilgili gümrük personelince de,
idare amirleri tarafından YGMS’de yetkilendirilmelerinin uygun görülmesi halinde birinci maddede
sayılan kriterlere göre YGMS-Döküm bölümünden sorgu yapılabilecektir.
Bilgi ve gereği ile bağlantınız gümrük müdürlüklerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
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