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KONU: Transit Rejimi Altında Taşınarak Antrepoya Getirilen Eşyada Çıkan Beyan 

Farklılıklarına İlişkin Yazı Hakkında 

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 03.02.2017 tarihli ve 40216608-131.99 sayılı 

yazıda, transit rejimi altında taşınarak bir antrepoya getirilen ve antrepo beyannamesi verilerek 

antrepoya boşaltılan eşyanın, kontrol sonucunda rejim beyanına göre "belirgin bir şekilde farklı" 

veya "beyan edilmeyen" eşya çıkması durumunda, uygulanacak işlemlere ilişkin açıklama 

yapılmıştır. 

Buna göre, transit rejimi beyanına ilişkin olarak eşyanın giriş gümrük idaresinde yapılan kontrolü 

neticesinde tespit edilen transit rejimi beyanına göre farklı çıkan veya beyan edilmeyen eşyaya 

ilişkin olarak Gümrük Kanunu'nun 235/5'inci maddesi uyarınca "farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş 

değerinin iki katı idari para cezası" uygulanması gerekmektedir. 

Ancak, eşyanın giriş gümrük idaresinden sevk edildikten sonra varış gümrük idaresine varışından 

önce veya varış gümrük idaresine vardıktan sonra tespit edilen farklılıklar ile transit rejimi beyanına 

konu olan ve beyan edilen eşyaya ilişkin tespit edilecek miktar farklılıkları Gümrük Kanunu'nun 

235/5'inci maddesinin konusuna girmemektedir. 

Diğer taraftan, transit rejimi altında taşınarak bir antrepoya getirilen ve antrepo beyannamesi 

verilerek antrepoya boşaltılan eşyaya ilişkin yapılan kontrol neticesinde tespit edilen antrepo rejimi 

beyanına göre farklı çıkan veya beyan edilmeyen eşyaya ilişkin olarak Gümrük Kanunu'nun 

236/5'inci maddesi uyarınca "bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası 

verilmesi, eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesi ve 177 ila 180 inci madde 

hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulması" gerekmektedir. 

Ancak, antrepo rejimi beyanına konu olan ve beyan edilen eşyaya ilişkin tespit edilecek miktar 

farklılıkları Gümrük Kanunu'nun 236/5'inci maddesinin konusuna girmemektedir. 

Transit rejimi altında taşınarak bir antrepoya getirilen eşyaya ilişkin olarak, varış gümrük idaresi 

işlemleri açısından transit rejimi kapsamında ayrıca bir takibat gerekmesi halinde, duruma göre TIR 

Sözleşmesi, Ortak Transit Sözleşmesi ya da ulusal transit rejimine ilişkin mevzuat hükümleri 

uyarınca işlem yapılacaktır. 
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