
30.09.2020 Tarihli Yönetmelik ile Yapılan Değişiklikler  

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Gümrük Yönetmeliğinin 493 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.  

Eski 

Toplu ve götürü teminat  

MADDE 493- (1) Toplu teminat 
sisteminde, bir kişinin bir gümrük 
idaresine her türlü gümrük işlemlerine 
ilişkin vermiş olduğu teminat, o kişinin o 
gümrük idaresindeki transit rejimi hariç 
bütün gümrük işlemleri için kullanılır.  

(2) Takip edilebilir olması halinde söz 
konusu teminat diğer gümrük idarelerinde 
de geçerlidir.  

(3) Toplu teminatın takibi, Müsteşarlıkça 
belirlenen usullere uygun olarak 
elektronik ortamda kayda alınan veriler 
üzerinden yapılır.  

(4) Götürü teminat sisteminde ise, 
gümrük yükümlülüğü gerektiren veya 
gerektirebilecek birden fazla işlem için 
Bakanlıkça belirlenecek şartları 
taşıyanların talebi üzerine, gümrükçe 
onaylanmış işlem veya kullanımlardan 
her biri için ayrı ayrı teminat verilmesi 
yerine, transit rejimi hariç tüm işlemleri 
kapsayacak bir teminat verilebilir.  

(5) Götürü teminat uygulamasından, 
onaylanmış kişi statü belgesine veya 
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına 
sahip yükümlüler yararlanabilir.  

(6) Götürü teminat, 4760 sayılı Özel 
Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) 
sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin kamu 
alacakları hariç, eşyanın gümrükçe 
onaylanmış işlem veya kullanıma tabi 
tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları 
için geçerlidir.  

(7) Götürü teminat sisteminden 
yararlanabilme koşulları ve sistemin 
işleyişine ilişkin usul ve esaslar 
Müsteşarlıkça belirlenir. 

  

Yeni 

Toplu ve götürü teminat  

MADDE 493- (1) Toplu teminat sisteminde, 
bir kişinin bir gümrük idaresine her türlü 
gümrük işlemlerine ilişkin vermiş olduğu 
teminat, o kişinin o gümrük idaresindeki 
transit rejimi hariç bütün gümrük işlemleri 
için kullanılır.  

(2) Takip edilebilir olması halinde söz 
konusu teminat diğer gümrük idarelerinde 
de geçerlidir.  

(3) Toplu teminatın takibi, Müsteşarlıkça 
belirlenen usullere uygun olarak elektronik 
ortamda kayda alınan veriler üzerinden 
yapılır.  

(4) Götürü teminat sisteminde ise, gümrük 
yükümlülüğü gerektiren veya 
gerektirebilecek birden fazla işlem için 
Bakanlıkça belirlenecek şartları taşıyanların 
talebi üzerine, gümrükçe onaylanmış işlem 
veya kullanımlardan her biri için ayrı ayrı 
teminat verilmesi yerine, transit rejimi hariç 
tüm işlemleri kapsayacak bir teminat 
verilebilir.  

(5) Götürü teminat uygulamasından;  

a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına 
veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip 
yükümlüler,  

b) 527 nci madde uyarınca antrepo 
işleticileri,  

yararlanabilir. 

(6) Götürü teminat, 4760 sayılı Özel 
Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) 
sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin kamu 
alacakları hariç, eşyanın gümrükçe 
onaylanmış işlem veya kullanıma tabi 
tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için 
geçerlidir.  
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(7) Götürü teminat sisteminden 
yararlanabilme koşulları ve sistemin 
işleyişine ilişkin usul ve esaslar 
Müsteşarlıkça belirlenir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 494 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

  

Eski 

Götürü teminat tutarı 

MADDE 494 - (1) Götürü teminat 
sisteminden yararlanmak için verilecek 
teminat tutarı bir önceki yılda gümrük 
işlemleri nedeniyle teminat konusu olan 
toplam değerin %10'udur. Ancak; 
a) Teminatın dahilde işleme rejimi 
kapsamındaki eşyayı da içermesi halinde 
250.000 Avro, dahilde işleme rejimi 
dışındaki gümrük işlemlerini kapsaması 
halinde ise 75.000 Avro' dan az olamaz.  

b) Teminatın 2.000.000 Avro’yu aşmayan 
tutarda verilmesi mümkündür.  

c).....yürürlükten kaldırılmıştır.  

(2) Teminat, bu miktarlar karşılığı Türk 
Lirası olarak da verilebilir.  

(3) Götürü teminat tutarı, yıllık olarak 
Müsteşarlıkça belirlenir.  

(4) .......yürürlükten kaldırılmıştır. 

  

Yeni 

Götürü teminat tutarı 

MADDE 494 - (1) Götürü teminat 
sisteminden yararlanmak için verilecek 
teminat tutarı bir önceki yılda gümrük 
işlemleri nedeniyle teminat konusu olan 
toplam değerin %10'udur. Ancak; 
a) Teminatın dahilde işleme rejimi 
kapsamındaki eşyayı da içermesi halinde 
250.000 Avro, dahilde işleme rejimi 
dışındaki gümrük işlemlerini kapsaması 
halinde ise 75.000 Avro' dan az olamaz.  

b) Teminatın 2.000.000 Avro’yu aşmayan 
tutarda verilmesi mümkündür.  

c).....yürürlükten kaldırılmıştır.  

(2) Teminat, bu miktarlar karşılığı Türk 
Lirası olarak da verilebilir.  

(3) Götürü teminat tutarı, yıllık olarak 
Müsteşarlıkça belirlenir.  

(4) .......yürürlükten kaldırılmıştır. 

(5) Antrepo işleticilerince verilecek götürü 
teminat ve yaygın götürü teminat tutarı, 527 
nci maddeye göre belirlenir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 526 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.  

Eski 

Teminat ve taahhütname 

MADDE 526- (1) Gümrük idareleri, 
gümrük antreposu işleticileri ve 
kullanıcılarından Kanunun 96 ve 97 nci 
maddelerinde belirtilen sorumlulukları 
çerçevesinde, tahakkuk edebilecek 
gümrük vergilerini karşılayacak miktarda 
teminat ister. 

(2) Teminat, antrepoya alınan her parti 
mal için ayrı ayrı verilebileceği gibi toplu 

Yeni 

Teminat  

MADDE 526 – (1) Antrepo işleticileri ve 
kullanıcıları tarafından Kanunun 96 ve 97 
nci maddelerinde belirtilen sorumlulukları 
çerçevesinde, tahakkuk edebilecek gümrük 
vergilerini karşılamak amacıyla teminat 
verilir.  

(2) Teminat, antrepoya alınan eşya için ayrı 
ayrı verilebileceği gibi 493 üncü maddenin 
birinci fıkrası uyarınca toplu teminat ya da 
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teminat şeklinde de verilebilir. Her iki 
durumda da birinci fıkrada sayılanlar 
tarafından teminat verilebilir. Toplu 
teminat verilmesi halinde, teminat 
tutarının sürekli izlenmesi ve eşyanın 
KDV ve fon dahil vergilerinin toplu 
teminat miktarını aşması halinde, aşan 
kısım için ayrıca teminat verilmesi 
gerekir.  

(3) 493 üncü maddenin beşinci fıkrasında 
sayılan yükümlülerce, C ve E tipi 
antrepolarda yapılan işlemlerde ikinci 
fıkrada belirtilen teminat türlerine ilaveten 
494 üncü madde uyarınca hesaplanmış 
teminat da kullanılabilir.  

(4) Türk lirası veya yabancı para, hazine 
tahvil ve bonosu ya da Müsteşarlıkça 
tespit edilecek bankalardan alınmış 
teminat mektupları dışında teminat kabul 
edilmez.  

(5) Ancak, fuar ve sergilere konulan veya 
ithalat vergilerinden muaf olan yahut ihraç 
edilmek üzere antrepolara konulan eşya 
için teminat aranmaz.  

(6) Ayrıca, antrepo işleticileri veya 
duruma göre antrepo kullanıcılarından 
gümrük yükümlülüklerini yerine 
getireceklerine dair içeriği Müsteşarlıkça 
belirlenecek bir taahhütname alınır. 

  

527 nci madde uyarınca antrepo işleticileri 
tarafından götürü veya yaygın götürü 
teminat olarak verilebilir. Ancak akaryakıt 
antrepoları ile 4760 sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanununun eki (I) sayılı liste 
kapsamı eşya için 527 nci madde 
hükümleri uygulanmaz.  

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına 
veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip 
yükümlülerce, C ve E tipi antrepolarında 
yapılan işlemlerde ikinci fıkrada belirtilen 
teminat türlerine ilaveten 494 üncü 
maddenin birinci fıkrası uyarınca 
hesaplanmış götürü teminat da 
kullanılabilir.  

(4) Antrepo işleticilerince 527 nci maddeye 
göre hesaplanmış götürü veya yaygın 
götürü teminat verilmemesi halinde, 
antrepoya alınan eşya için, üçüncü fıkra 
hükmü saklı kalmak kaydıyla ayrı ayrı veya 
toplu teminat verilmesi gerekir.  

(5) Cumhurbaşkanı kararı uyarınca kısmi 
teminat uygulanacak hallere ilişkin teminat 
uygulama hükümleri saklıdır.  

(6) Türk lirası veya yabancı para, Hazine 
tahvil ve bonosu ya da Bakanlıkça tespit 
edilecek bankalardan alınmış teminat 
mektupları dışında teminat kabul edilmez.  

(7) Kanunun 98 inci maddesi uyarınca fuar 
ve sergilere konulan veya ithalat 
vergilerinden muaf olan yahut ihraç edilmek 
üzere antrepolara konulan eşya için 
teminat aranmaz. 

  

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin mülga 527 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir.  

Eski 

Götürü teminat  

MADDE 527- .......yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

  

Yeni 

Antrepo işleticilerince yararlanılacak götürü 
teminat  

MADDE 527 – (1) Antrepo işleticilerince, 
antrepo rejiminde kullanılmak üzere götürü 
teminat verilebilir. Götürü teminat verilen 
antrepoya konulan eşya için başka bir 
teminat aranmaz.  
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(2) Antrepo işleticilerince her bir antrepo 
için verilecek götürü teminat aşağıda 
belirtilen şekilde hesaplanır:  

a) 1.000 m² veya 2.000 m³’e kadar olanlar 
için 1.000.000 TL.  

b) 1.000 m²’den sonraki her 1.000 m² için 
500.000 TL (1.000 m²’nin altındaki artışlar 
1.000 m²’ye tamamlanır).  

c) 2.000 m³’den sonraki her 2.000 m³ için 
500.000 TL (2.000 m³’ün altındaki artışlar 
2.000 m³’e tamamlanır).  

ç) Bir antrepo için hesaplanan götürü 
teminatın 20.000.000 TL’yi aşması 
durumunda aşan miktar dikkate alınmaz.  

(3) Ek-77/A’ya uygun şekilde ve ikinci 
fıkraya göre hesaplanmış tutarda teminat 
mektubu, antrepo işleticilerince antreponun 
bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne 
sunulur. İşlemler, bölge müdürlüğünce 
sonuçlandırılır.  

(4) Birden fazla antreposu bulunan antrepo 
işleticilerince, birden fazla antrepoyu 
kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat 
verilebilir. Yaygın götürü teminat verilen 
antrepolara konulan eşya için başka bir 
teminat aranmaz.  

(5) Antrepo işleticilerince yaygın götürü 
teminatın kullanılacağı antrepo sayısının 5 
ve üzeri olduğu durumda, ikinci fıkra 
uyarınca hesaplanan götürü teminatların 
toplam tutarının %75’i kadar yaygın götürü 
teminat verilebilir.  

(6) Yaygın götürü teminata ilişkin 
başvurular, ilgili bölge müdürlüğüne yapılır. 
Yaygın götürü teminat kullanılması talep 
edilen antrepoların, birden fazla bölge 
müdürlüğü bağlantısı gümrük müdürlüğü 
denetiminde olması halinde başvuru, 
antrepo işleticisinin bu kapsamdaki en fazla 
antreposunun bulunduğu bölge 
müdürlüğüne, bu şekilde belirleme 
yapılamaması halinde antrepo işleticisinin 
şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı 
olduğu bölge müdürlüğüne yapılır. İşlemler 
ilgili bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır.  

(7) Götürü teminat veya yaygın götürü 
teminat verilen antrepolarda alan ve/veya 



hacim değişikliği nedeniyle mevcut teminat 
tutarının yetersiz kalması halinde, mevcut 
teminatı aşan tutar için ek teminat mektubu 
veya toplam tutarı karşılayacak tutardaki 
teminat mektubu, değişikliği takip eden bir 
ay içerisinde önceki teminatın verildiği 
bölge müdürlüğüne verilir. Aksi takdirde, 
götürü teminattan veya yaygın götürü 
teminattan yararlanılmasına izin verilmez.  

(8) 498 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca 
Bakanlık, bu maddede düzenlenen teminat 
tutarlarına ve oranlarına ilişkin değişiklik 
yapmaya yetkilidir. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.  

Eski 

................................. 

Yeni 

Antrepolar için uygulanan mevcut teminat 
sistemi  

GEÇİCİ MADDE 18 – (1) Bu maddeyi ihdas 
eden Yönetmelik ile yapılan değişikliklere 
ilişkin hükümlerin yürürlüğe girmesine 
kadar antrepolar için uygulanan mevcut 
teminat sistemi devam eder. 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik 1/11/2020 tarihinde yürürlüğe girer.  
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