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YÖNETMELİK
Gümrük ve T caret Bakanlığından:
TASFİYE YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; gümrük dareler nce şlet lmekte olan geç c depolama yer , antrepo
ve ambarlara eşya alınması, muhafazası, tesl m le tasf yel k hale gelm ş eşyanın tasf yes ne l şk n usul ve esasları
bel rlemekt r.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, 27/10/2009 tar hl ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 21/3/2007 tar hl ve 5607
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu le 3/6/2011 tar hl ve 640 sayılı Gümrük ve T caret Bakanlığının Teşk lat ve
Görevler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümler ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Alıcı: Tasf yel k eşyayı alan k ş y ,
b) Ambar: Yolcu beraber , kaçak, tasf yel k ve perakendel k eşyanın konulduğu açık, yarı açık ve kapalı
yerler ,
c) Ambar memuru: Tasf ye şletme müdürlüğü denet m nde eşya konulan ambarlar ve d ğer yerlerde görev
yapan kefalete tab memurları,
ç) Antrepo: Gümrük gözet m altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak
koşul ve n tel kler Gümrük Yönetmel ğ nde bel rlenen yerler ,
d) Bakanlık: Gümrük ve T caret Bakanlığını,
e) Beklet lmeyecek eşya: Çabuk bozulma, telef olma, ekonom k değer n kaybetme r sk bulunan eşya le
saklanması masraflı, külfetl veya tehl kel olan eşyayı,
f) Bölge müdürlüğü: Gümrük ve T caret Bölge Müdürlüğünü,
g) Döner sermaye: Gümrük ve T caret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmes n ,
ğ) Eşya: Her türlü madde, ürün ve değerler le taşıtları,
h) Eşya sah b : Eşyanın sah b veya adına yetk l kılınan k ş veya k ş ler ,
ı) Geç c depolama yer : Geç c depolanan eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını
sağlayacak şek lde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı ve nd ğ yerlerdek ambar, depo, ard ye veya hangar g b
yerler ,
) Genel Müdürlük: Tasf ye H zmetler Genel Müdürlüğünü,
j) Gümrüklenm ş değer: 1994 Gümrük Tar feler ve T caret Genel Anlaşmasının VII nc Maddes n n
Uygulanmasına İl şk n Anlaşmaya göre bel rlenecek; thal eşyası ç n eşyanın CIF kıymet le thalat verg ler
toplamını, hraç eşyası ç n FOB kıymet le hracat verg ler toplamını,
k) Gümrük dares : Gümrük mevzuatında bel rt len şlemler n kısmen veya tamamen yer ne get r ld ğ merkez
veya taşra teşk latındak h yerarş k yönet m b r mler n n tamamını,
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l) H zmet Tar fes : Gümrük dareler bünyes nde faal yet gösteren yerlerdek her türlü depolama, tahm l,
tahl ye, term nal, ard ye, yükleme, elleçleme, tartım ve benzer h zmetler n gümrük dareler nce yer ne get r lmes
hal nde lg l lerden alınacak ücretlere a t tar fey ,
m) İhale bedel : Eşyanın halede bulduğu bedel ,
n) İhaleye esas bedel: Eşyanın satışa sunulduğu bedel ,
o) İstekl : İhaleye katılan gerçek veya tüzel k ş veya k ş ler ,
ö) İşletmec : Gümrük ve kaçakçılık mevzuatına göre eşya konulan geç c depolama yer , antrepo ve d ğer
yerler n şlet c ler n ,
p) İşletme müdürlüğü: Tasf ye İşletme Müdürlükler ve Perakende Satış İşletme Müdürlükler n ,
r) İthalatı yasak veya kısıtlamaya tab eşya: Yürürlüktek t caret pol t kası önlemler le konulmuş kayıt ve
şartlar uyarınca serbest dolaşıma g r ş mümkün olmayan veya serbest dolaşıma g r ş kayıt ve şarta tab olan eşyayı,
s) Mağaza: Eşyanın perakende satışını yapmak üzere kurulan ve şlet len yerler ,
ş) Satış bedel : İhale yoluyla satılan eşyanın hale bedel nden, d ğer yollarla yapılan tasf yede se tasf ye
dares nce elde ed len bedelden, eşyanın yurt ç nde satışı veya tasf yes neden yle yürürlüktek mevzuat uyarınca
ayrılması gereken verg ler ve mal yükler n ayrılmasından sonra kalan tutarı,
t) Tesp t ve tahakkuk belges : Tasf yel k hale geld ğ tesp t ed len eşya ç n gümrük dares nce düzenlenen
belgey ,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Geç c Depolama Yerler , Antrepolar ve Ambarlar
Geç c depolama yer ne eşya alınması
MADDE 4 – (1) Eşyanın geç c depolama yer ne alınması 7/10/2009 tar hl ve 27369 mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmel ğ hükümler ne göre yapılır. Eşya, şletme müdürlükler ne a t geç c
depolama yerler ne, dış görünümler , kap adetler ve ambalajları t bar yle tesl m alınır.
Geç c depolama yer nden eşya çıkarılması
MADDE 5 – (1) Gümrük şlemler n n tamamlandığına veya çıkışına z n ver ld ğ ne l şk n belgen n b r
örneğ n n alınmasını müteak p tesl m alındığı şekl yle eşyanın çıkışı sağlanır.
(2) Gümrük veya şletme müdürlüğü memurlarınca mzalanan çıkış kontrol f ş , eşyayı tesl m alan k ş ye
mzalattırıldıktan sonra f ş n b r nüshası eşyayı tesl m alana ver l r, b r nüshası dosyasında saklanır.
(3) Geç c depolama yer ne boşaltılan hraç eşyasının çıkışında da bu madde hükümler uygulanır.
Stok kayıtları
MADDE 6 – (1) Geç c depolama yerler ne alınan ve buradan çıkan eşya, “Geç c Depolama Yer Eşya
Defter ”ne kayded l r. İhraç eşyasının geç c depolama yerler ne konulması hal nde eşyanın statüsü kısmına
“İHRACAT” fades düşülür. Bu defterde;
a) G r ş sıra numarası, tar h ,
b) Özet beyan veya özet beyan aranmadığı hallerde lg l belgen n tesc l numarası veya trans t beyannames ya
da yer ne geçen belgeler n tesc l numarası,
c) Taşıt aracının adı, c ns , sefer, vagon veya plaka numarası, acentası, kaptanı, sah b veya sürücüsü,
ç) Kapların sayısı, c ns , markası, numarası; araçlarda, model , ser numarası, şase numarası,
d) Eşyanın c ns , brüt ağırlığı, ağırlık b r m ,
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e) Çıkış sıra numarası, tar h ,
f) Eşya sah b ,
g) Bulunduğu yer ve bölüm,
ğ) Eşyanın geç c depolama yer nden çıkışını sağlayan belgen n tar h ve sayısı,
g b b lg ler yer alır.
(2) Eşyanın geç c çıkarılmasına ve ortak depolanmasına da r b lg ler de stok kayıtlarında göster l r.
Antrepoya eşya alınması ve çıkarılması
MADDE 7 – (1) Eşyanın antrepoya alınması Gümrük Yönetmel ğ hükümler ne göre yapılır. Gümrük ve
şletme müdürlüğü memurları, antrepo beyannames ve ek belgelerle karşılaştırarak eşyayı antrepoya alır, antrepo
g r ş şlemler n onaylar.
(2) Gümrük şlemler n n tamamlandığına veya çıkışına z n ver ld ğ ne l şk n belgen n b r örneğ n n
alınmasını müteak p eşyanın çıkışı sağlanır.
Yolcu beraber eşya ambarına eşya alınması ve çıkarılması
MADDE 8 – (1) Gümrük dares n n resm mührünü taşıyan alındı makbuzuna st naden elektron k ortamda
tutulan kayıtta yolcunun adı ve soyadı le kend s ne ver len alındı makbuzunun numarası, tesl m alınan eşyanın her
b r n n adet , markası, ağırlığı, model , ser numarası, IMEI numarası, t p , hasar durumu, kutudak eşya aded g b tüm
ayırt ed c özell kler bel rt lerek eşya ambara alınır veya ambardan çıkışı yapılır.
Özell kl eşyaya l şk n şlemler
MADDE 9 – (1) H zmete l şk n ücret karşılamayacak değerdek eşya le beklet lmeyecek ve çabuk
bozulacak eşya, H zmet Tar fes uyarınca eşya sah b , tems lc s veya nakl yec s nden depoz to alınması ve bu
k ş lerce taahhütname ver lmes nden sonra geç c depolama yer veya antrepoya alınır. Bu şek lde tesl m alınan eşya,
bu yerlerde bozulan veya bozulmakta olan eşya le kapları dağılan, del nen ve kırılan eşya, sorumlu memur tarafından
derhal lg l dareye b ld r l r.
(2) B r nc fıkrada sayılan eşyanın yolcu beraber eşya ambarına alınması hal nde depoz to ve taahhütname
aranmaz.
(3) Tahl l veya ölçüm yapılması g b nedenlerle geç c olarak bu yerlerden tamamı çıkacak eşyanın H zmet
Tar fes ne göre bel rlenen ücretler alındıktan sonra çıkışına z n ver l r. Bu eşyanın tekrar get r lmemes hal nde
gümrük müdürlüğünden araştırılarak şlemler n n tamamlandığı anlaşılanlar lg l deftere kayded lerek stoklardan
düşümü yapılır.
Kaçak eşyanın ambara alınması
MADDE 10 – (1) 5607 sayılı Kanun kapsamında kaçak zannıyla el konulan eşya veya alıkonulan araç, tesl m
eden b r m n yazısı ve ek tutanaktak b lg lerle karşılaştırılarak “Kaçak Eşya Tesl m Tutanağı” veya “Araç Tesp t ve
Tesl m Tesellüm Tutanağı” düzenlenerek tesl m alınır. Tesl m alınan eşya veya aracın tesl m belgeler , tesl m alınmaya
da r lg l b r m n talep yazısı ve ek belgeler n örneğ le b rl kte lg l gümrük müdürlüğüne gönder l r.
(2) Kaçak eşya tesl m tutanağında eşyanın her b r n n aded , markası, model , t p , ser numarası, IMEI
numarası, ağırlığı, hasar durumu, kutudak eşya aded g b tüm ayırt ed c özell kler bel rt l r. Tutanak, eşyayı tesl m
alan memur le eşyayı tesl m eden görevl ve varsa eşya sah b tarafından mzalanır, b rer nüshası mzalayanlara
ver l r, aslı dosyasında saklanır.
(3) Kaçak zannı le yakalanan eşyaya l şk n tutanaktak b lg ler le kaçak eşya ambarına get r len eşya
arasında farklılık olması durumunda, tesl m tutanağına buna l şk n şerh düşülerek tesl m alınır. Bu durum, eşyayı
get ren görevl n n kurumuna ve lg l gümrük müdürlüğüne ayrıca yazı le b ld r l r. Kaçak eşya tesl m tutanağının
eşyayı get ren görevl tarafından mzalanmaması hal nde eşya tesl m alınmaz.
(4) Kaçak eşya ambarına alınan eşya, tesl m tutanağındak b lg lere uygun olarak lg l deftere kayded l r. Her
yılbaşından t baren b rden başlayarak her kaçak olayına b r g r ş sıra numarası ver l r ve o olaya a t eşya, kalemler
t bar yle aynı g r ş numarasına alt sıra numarası ver lmek suret yle kayded l r.
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(5) B r olaya a t kaçak zannı le elkonulan eşya veya alıkonulan araç başka olaylara a t eşya veya araçla
karışmayacak ve b rb r ne zarar vermeyecek şek lde, üzerler ne defter sıra numaraları ve eşya sah pler n n adı ve
soyadı yazılı et ketler konulmak suret yle muhafaza ed l r.
(6) Kaçak eşya ambarına sadece 5607 sayılı Kanun kapsamında kaçak zannı le elkonulan eşya le alıkonulan
araç tesl m alınır. Ancak, ambarda yeterl alan olması ve bölge müdürlüğünce uygun bulunması hal nde d ğer eşya da
alınab l r.
(7) Kaçak zannı le elkonulan eşya veya alıkonulan araç, kaçak eşya ambarlarına, yoksa sırasıyla genel
antrepo, geç c depolama yer veya gümrük dares nce uygun bulunan yerlere konulur.
Özell kl kaçak eşyanın tesl m ed leceğ yerler
MADDE 11 – (1) Muhafazası özel tes s ve tert batı gerekt ren veya gümrük dares n n depolama kapas tes n
aşan eşya, özell kler ne göre elkoyan b r mlerce doğrudan lg l darelere, bunun mümkün olmaması hal nde
büyükşeh rler dah l lçelerde kaymakam, llerde val n n uygun göreceğ yerlere eşyanın m ktarı, c ns , markası, t p ,
model , ser numarası g b ayırt ed c özell kler n göster r tesl m tutanağı düzenlenerek ve eşyayı bulunduğu halde
gösteren fotoğrafı eklenerek tesl m ed l r. Tesl m tutanağının b r örneğ lg l gümrük dares ne gönder l r.
Kaçak eşya ambarında yapılacak şlemler
MADDE 12 – (1) 5607 sayılı Kanunun 16 ncı maddes n n b r nc fıkrasında bel rt len eşya ambara
alındığında, soruşturma aşamasında hak m, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından tasf ye kararı alınmasını
tem nen durum lg l gümrük müdürlüğüne b ld r l r. Alınan mahkeme kararları, müdah l dareler tarafından derhal
şletme müdürlüğüne gönder l r.
(2) Kaçak eşya ambarına alınan eşya le lg l elkoyma tar h , varsa dava dosya numarası, mahkemes nden
tasf ye kararı alınıp alınmadığı lg l gümrük müdürlüğünden araştırılır. İşletme müdürlükler nce muhafaza ed len
kaçak eşya nakl nde kullanılan taşıtların ambara alınış tar h nden t baren otuz günü tak p eden on gün çer s nde
şletme müdürlüğünce gümrük müdürlüğünden tesp t ve tahakkuk belges n n düzenlenerek gönder lmes talep ed l r.
D ğer eşya ç n se ambara alınış tar h nden t baren altı ay çer s nde herhang b r kararın ve tesp t ve tahakkuk
belges n n gelmemes hal nde, yukarıdak şlemler yapılır.
(3) Numune alınması, b l rk ş ncelemes ve benzer nedenlerle kaçak eşya ambarlarından geç c çıkarılacak
eşya ç n gümrük veya şletme müdürlüğü memurlarınca tutanak düzenlen r. Durum, lg l defter n açıklama bölümüne
kayded l r. Ayrıca, adl makamlar tarafından yapılan keş flere l şk n düzenlenen tutanağın b r örneğ gümrük
dares nce alınır ve b r örneğ davaya müdah l gümrük müdürlüğüne gönder lerek dosyasında saklanır.
Hasarlı eşya
MADDE 13 – (1) Kaçak eşya ambarına get r len hasarlı eşyanın durumu, kaçak eşya tesl m tutanağı le lg l
deftere ayrıntılı olarak yazılır ve d ğer eşyaya zarar vermeyecek şek lde muhafaza ed l r.
(2) Eşya ambara alındıktan sonra hasara uğrarsa, eşyanın durumu tutanakla tesp t ed l r ve durum gümrük veya
şletme müdürlüğüne b ld r l r. Ambarda hasarlı hale gelen eşya, d ğer eşyaya zarar vermeyecek şek lde muhafaza
ed l r. İlg l darece yapılacak nceleme sonucunda eşyanın hasara uğramasında kasıt, kusur veya hmal olduğu
anlaşılan görevl ler hakkında gerekl yasal şlemler yapılır.
Kaçak eşyanın ambardan çıkarılması
MADDE 14 – (1) Mahkemece ades ne karar ver len elkonulan eşya veya alıkonulan taşıt, müdah l daren n
b ld r m üzer ne eşya sah b veya tems lc s ne tesl m ed lerek lg l defterde çıkış kaydı yapılır.
(2) Elkonulan eşyanın mahkemes nce sah b ne ades ne karar ver lmes hal nde, gümrük müdürlüğünce
eşyanın otuz gün çer s nde tesl m alınması ç n lg l s ne tebl gat yapılır. Bu süre çer s nde tesl m alınmayan eşyanın
4458 sayılı Kanunun 177 nc maddes uyarınca tasf yes n n yapılması ç n şletme müdürlüğüne b lg ver l r.
(3) Mahkemece müsaderes yönünde karar ver len eşya, tesp t ve tahakkuk belges düzenlenmes n müteak p
tesl m tesellüm belges yle tasf ye ambarına tesl m ed lerek lg l deftere kayded l r.
(4) İk nc ve üçüncü fıkrada bel rt len eşya dare am r nce uygun bulunması hal nde bulunduğu yerde tasf ye
ed leb l r. İmhalık hale gelenler se tasf ye ambarına alınmadan mha ed l r.
(5) 5607 sayılı Kanun uyarınca tasf yeye tab tutulup satılan eşya alıcısına tesl m ed lerek lg l deftere çıkış
kaydı yapılır.
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Tasf ye ambarına eşya alınması ve yapılacak şlemler
MADDE 15 – (1) Tasf yel k hale gelen eşya, tesp t ve tahakkuk belgeler beraber nde, tesl m tesellüm belges
düzenlenerek tasf ye ambarına alınır. Belgede eşyanın, aded , markası, ağırlığı, model , ser numarası, IMEI numarası,
t p , hasar durumu, kutudak aded g b tüm ayırt ed c özell kler yer alır. Hasarlı eşyanın durumu belge ve defterde
ayrıca bel rt l r.
(2) Tesl m alınan eşya, tesl m tesellüm belges nde yer alan b lg lere göre lg l deftere kayded l r.
(3) Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı artırıcı eşya, korunmaları özel düzenek ve yapı gerekt ren eşya, b r
arada bulundukları eşya ç n tehl ke ve zarar doğurab lecek eşya le mhalık eşya, tasf ye ambarına alınmadan,
bulunduğu yerde veya buna uygun yapılmış yerlere alınarak tasf ye ed l r.
Tasf ye ambarından eşya çıkarılması
MADDE 16 – (1) Bu yerlerden eşya çıkarılması hal nde, çıkış belges düzenlenerek lg l deftere kayded l r ve
eşyanın stoklardan düşümü yapılır.
(2) Tahl l, ölçüm g b sebeplerle ambardan çıkarılan eşya ç n de çıkış belges düzenlenerek, defter n açıklama
kısmına “geç c çıkış” bares yazılır ve eşyanın tak b yapılır.
Perakende ambarı ve satış mağazasına eşya alınması ve eşya çıkarılması
MADDE 17 – (1) Perakende satılmasına karar ver len eşya, perakende ambarı veya doğrudan satış mağazası
cep ambarına alınarak lg l deftere kayded l r.
(2) Perakende ambarından satış mağazasına eşya gönder lmes nde çıkış belges düzenlen r ve lg l defter n
açıklama kısmına yazılarak stoklardan düşümü yapılır.
(3) Yapılan satışlar ç n fatura düzenlenerek eşyanın stoklardan düşümü yapılır.
Araçlara l şk n şlemler
MADDE 18 – (1) Araçlar, geç c bırakma, kaçak, tasf yel k g b kapsamına göre ayrı ambarlara alınır ve lg l
defter ne kayded l r. Ambarlara alınan araçlar ç n tesp t ve tesl m tesellüm tutanağı düzenlenerek belgen n b r örneğ
araç çer s nde veya üzer nde görünür b r yere konulur.
(2) 4458 sayılı Kanun uyarınca geç c bırakılacak araçlar, gümrük müdürlüğünce şletme müdürlüğüne
b ld r l r. Araçlar, geç c terk d lekçes ve mülk yet belges n n b r örneğ le b rl kte tesp t ve tesl m tesellüm tutanağı
düzenlenerek tesl m alınır.
(3) 5607 sayılı Kanun kapsamında ambara get r len araçlar ç n düzenlenen tesp t ve tesl m tesellüm tutanağı,
aracın zaptına l şk n tutanaktak b lg lerle karşılaştırılarak mzalanır. Tutanağın b r örneğ le b rl kte araca l şk n
traf k ve tesc l belgeler n n ve zaptetme tutanağının örnekler dosyasında muhafaza ed l r.
(4) 4458 sayılı Kanun uyarınca gümrüğe terk ed len araçlar, gümrük müdürlüğünce şletme müdürlüğüne
b ld r l r. Araçlar, terk d lekçes ve mülk yet belges n n b r örneğ le b rl kte tesp t ve tesl m tesellüm tutanağı
düzenlenerek tesl m alınır.
(5) Ambarlarda bulunan araçlara a t elektron k bey n, radyo-teyp, cd, vcd, dvd, yol b lg sayarı g b araçtan
ayrılab len aksam ve parçalar markası, model , t p , ser numarasını çeren tutanak düzenlenerek ayrı b r yerde
muhafaza ed leb l r. Bu durumda aksam ve parçanın üzer ne hang araca a t olduğunu gösteren b rer et ket yapıştırılır.
Bu aksam ve parça ç n düzenlenecek tutanak, lg l araç tesp t ve tesl m tesellüm tutanakları le b rl kte muhafaza
ed l r. Tutanağın b r örneğ araç çer s nde veya üzer nde görünür b r yere konulur.
(6) Tasf yel k hale gelen araçlardan tahs s veya satışı yapılanlar, tesl m tesellüm belges le tesl m ed l r ve
deftere kayded lerek stoklardan düşümü yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geç c Depolama Yer , Antrepo ve Ambarlara İl şk n Ortak Hükümler
Dosya açılması
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MADDE 19 – (1) Gümrük dareler ne a t her antrepo, geç c depolama yer , yolcu beraber , kaçak, tasf ye ve
perakende ambarı le satış mağazası ç n darelerde ayrı b r dosya açılır. Bu yerler n özell ğ ne göre dosyada, z n,
açma ve şletme harç kayıtları, sayımlar le yapılan yazışmalar ve benzer belgeler muhafaza ed l r.
(2) Gümrük dares nce eşya konulan ambarlara, türler t bar yle Genel Müdürlükçe kod numarası ver l r.
Güvenl k önlemler ve denet m
MADDE 20 – (1) Gümrük ve şletme müdürlükler ne a t antrepo, geç c depolama yerler ve yolcu beraber
eşya ambarları gümrük veya şletme müdürlüğünce k l t altında bulundurulur.
(2) İşletme müdürlüğü bünyes nde bulunan, kaçak, tasf ye ve perakende ambarları le satış mağazaları, bu
yerlerden sorumlu memurlarca açılır, kapatılır ve k l t altına alınarak mühür tatb k ed l r. Anahtarlar, d k şs z b r torba
ç nde, mühürlenm ş olarak tutanakla güvenl k görevl ler ne tesl m ed l r. Güvenl k görevl ler kend ler ne tesl m
ed len anahtarları güvenl ğ sağlanmış k l tl yerde saklar. Sorumlu memur tarafından, mesa başlangıcında torbadak
mühür kontrol ed ld kten sonra güvenl k görevl ler nden tutanakla anahtarlar alınır. Kapıdak mühür de kontrol
ed lerek şüphel b r durumun olmadığı anlaşıldıktan sonra depolama yerler açılır. Şüphel b r durum olması hal nde
kapı açılmaksızın lg l am rlere haber ver l r. Alınacak tal mata göre şlem yapılır.
(3) Zorunlu b r sebepten dolayı anahtarların kullanılmasına gerek duyulduğu takd rde durum gümrük veya
şletme müdürlüğü memurlarınca b r tutanak le tesp t ed l r. Tutanakta, bu yerler n açılmasına da r emr veren veya
açılmasına gerek gören k ş le emr uygulayan k ş n n adı soyadı, bu yerler n açılmasından kapanmasına kadar
cereyan eden olaylar, eşya çıkarılması durumunda çıkarılan eşya, eşya konulduğu durumlarda konulan eşyanın tüm
özell kler bel rt l r. Tutanak en kısa sürede gümrük dares ne ver l r.
Defter kayıtları
MADDE 21 – (1) Geç c depolama yer , antrepo ve ambarlara her türlü eşyanın alınması ve çıkartılması
şlemler , her yılbaşından t baren b rden başlayarak devam eden sıra numarası ver lm ş deftere kayded lerek yapılır.
Tüm b lg ler ht va etmek şartıyla elektron k ortamda tutulan kayıtlar da defter hükmünded r.
(2) Defterlerde yer alması gerekt ğ bel rt len b lg ler, gümrük veya şletme müdürlüğü memurlarınca, lg l
bölümlere eks ks z olarak kayded l r.
(3) Defter, eşyaya l şk n belgeler ve b lg sayar kayıtları beş yıl süreyle muhafaza ed l r. İht laf konusu olan
şlere a t defter ve belgeler ht lafın çözümüne kadar saklanır.
Geç c depolama yer , antrepo ve ambarların düzen
MADDE 22 – (1) Bu yerlere alınan eşya, b rb r ne zarar vermeyecek ve karışmayacak şek lde raflara, raflara
sığmayanlar veya özell ğ nden dolayı raflara yerleşt r lemeyenler paletler n üzer ne yerleşt r l r. Raflarla paletler n
konulduğu yerler harf ve rakam ver lmek suret yle numaralandırılır. Eşyanın konulduğu yer defterde bel rt l r. Ayrıca
üzer ne, eşyaya a t b lg ler çeren et ketler yapıştırılır.
(2) Altın, gümüş ve plat n g b kıymetl madenler ve bunlardan yapılmış her türlü eşya le mücevherat, ant ka,
müze ve sanat eşyası, gümrük dare am r veya görevlend receğ b r personel le görevl memur ve tesl m eden k ş
tarafından gel ş belgeler le karşılaştırıldıktan sonra c ns , nev , m ktarı ve ayırt ed c özell kler n bel rten tutanak
düzenlenerek tesl m alınır ve ht yaç duyulması hal nde b l rk ş sten r. Ayrıca bu tür eşya, çıkarılamayacak özell kte
mühür tatb k ed lm ş b r kap çer s nde muhafazalı özel b r yere konulur. Geç c depolama yer veya antrepoya tesl m
ed lmek üzere get r len bu tür eşya ç n de aynı şlem yapılır.
Ambarlara g reb lecek k ş ler
MADDE 23 – (1) Kaçak, tasf ye ve perakende ambarlarına, denetlemeye yetk l olanlar, görevl personel ve
şletme müdürlüğünce z n ver len şahıslardan başka k mse g remez. Ambarlara, bu yerlerden sorumlu memur
olmadan g r lemez.
Hasara uğrayan, bulunamayan veya değ şt r len eşya
MADDE 24 – (1) Eşyanın kaybolması, hasara uğraması, değ şt r lmes , çalınması ve benzer durumlarda
tutanak düzenlen r. İdarece yapılacak ncelemen n sonucuna göre şlem yapılır.
Yıllık sayımlar
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MADDE 25 – (1) Her mal yılın başından t baren gümrük dares ne a t ambarlar, defter ve stok kayıtları göz
önüne alınarak kom syon tarafından sayılır.
(2) Ambarlardak eşya ve araçların tamamının sayılması esastır. Ambarların yıllık sayımları en fazla doksan
gün çer s nde b t r l r. Sayımların bu süre çer s nde b t r lmes ç n dare am r nce gerekl tedb rler alınır. Ambardak
eşyanın kısa sürede sayılamayacak kadar çok olması hal nde bunların örnekleme yöntem yle veya mevcut eşyanın
kısımlara bölünerek sayılmasına dare am rler nce karar ver l r. Örnekleme yöntem yle yapılacak sayımlarda öncel kle
kıymetl eşya le ekonom k değer yüksek olan eşyanın sayımı yapılır.
(3) Yıllık sayım yapılan ambardan sorumlu memurun yıl ç nde bölge h zmet süres n n dolacak olması hal nde
tam sayım yapılarak ambar dev r şlemler gerçekleşt r l r.
(4) İşletme müdürlüğünce şlet len geç c depolama yer ve antrepoların sayımı gümrük müdürlüğü ve şletme
müdürlüğü memurlarınca müştereken yapılır.
(5) Gümrük dareler nce yapılan sayımlar ve sonuçları bölge müdürlüğünce değerlend r l r. Fazla çıkan eşya
lg l deftere kayded lerek, daha önce deftere kayded lmeme sebeb araştırılır. Sayım sonucunda eks kl k çıkması veya
belgeler nde yazılı özell kler ne göre eşyanın değ ş k olması hal nde, yapılacak nceleme sonucuna göre sorumluluğu
varsa ambar memuruna eşya bedel tazm n ett r l r. Defter kayıtları, eks kl k veya değ ş kl klere göre düzelt lerek
neden defterde bel rt l r. Eks kl k, fazlalık ve değ ş kl ğ n geçerl nedenlerden kaynaklandığını spat edemeyen
görevl ler hakkında yasal şlem yapılır.
Denetleme
MADDE 26 – (1) Gümrük ve t caret müfett şler le yardımcıları, dare am rler ya da yetk l kılacakları
memurlar, görevler n n gerekt rd ğ hallerde, ambarlardak kayıt ve belgeler , şlemler ncelemeye ve teft ş etmeye,
eşyayı saymaya ve lg l ler hakkında denetleme yapmaya yetk l d rler.
Memurların görevlend r lmes ve ambarların devr
MADDE 27 – (1) Gümrük dares nce, geç c depolama yer , antrepo ve ambarlarla lg l tüm görevlend rmeler
yazılı olarak yapılır.
(2) Ambardan sorumlu memurun, görev, görev yer değ ş kl ğ , emekl l k g b sebeplerle geç c depolama yer ,
antrepo veya ambarı devretmes gerekt ğ durumlarda, lg l memur ve devralacak memur le dare am r nce
görevlend r lecek personel n başkanlığında oluşturulacak kom syon tarafından bu yerler n tam sayımı yapılır.
(3) Sorumlu memur bu yerlerdek eşyayı, defter ve belgeler devretmed kçe görev nden ayrılamaz. Dev r
şlemler en geç doksan gün çer s nde tamamlanır. Dev r şlemler n n bu süre çer s nde b t r lmes ç n dare am r nce
gerekl tedb rler alınır. Ek süre ver lmes gereken durumları nceley p sonuçlandırmaya bölge müdürlüğü yetk l d r.
(4) Geç c depolama yer , antrepo veya ambardan sorumlu memurun yıllık z n, sıhh z n g b sebeplerle
geç c olarak görev başında olmadığı zamanlarda veya görev yer ne gelmes ne engel b r durumun ortaya çıkması
hal nde, memurun sorumlu olduğu bu yerler, dare am r nce oluşturulacak kom syon tarafından düzenlenecek
tutanakla açılıp kapatılır. Ambarın devr ne karar ver lmes hal nde kom syon tarafından sayım yapılarak dev r
şlemler sonuçlandırılır.
(5) Görevden uzaklaştırma tedb r uygulanan bu yerlerden sorumlu memur, dördüncü fıkraya göre yapılacak
sayımda haz run olarak bulunmak üzere çağırılır. Ancak, lg l memurun gelmemes hal nde bu hakkından feragat
etm ş kabul ed l r.
Depolama yerler nden sorumlu memurların görev, yetk ve sorumlulukları
MADDE 28 – (1) Gümrük veya şletme müdürlükler ne a t antrepo, geç c depolama yer ve ambarlarda
görevl memurlar görev, yetk ve sorumluluklar açısından ambar memurlarına l şk n hükümlere tab d r.
Gümrük dareler nce ver lecek h zmetler karşılığı alınacak ücretler
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmel k kapsamında gümrük dareler tarafından ver lecek h zmetler karşılığında
alınacak ücretler h zmet tar fes ne göre bel rlen r.
(2) B r nc fıkrada bel rt len h zmetler n darece yer ne get r lememes ve talep ed lmes hal nde lg l s
tarafından yapılması veya yaptırılmasına z n ver leb l r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
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Tasf ye Ed lecek Eşyanın Tesp t , Bedel ve Tasf ye Yolları
Tasf ye ed lecek eşyanın tesp t ve tesl m
MADDE 30 – (1) Eşyanın tasf yel k hale geld ğ tar hten t baren en geç on gün ç nde her özet beyan veya
trans t beyannames ya da yer ne geçen belge ç n ayrı ayrı konş mento, CMR, CIM ve CIV numaraları göster lmek ve
antrepo beyannameler , ambar g r ş l steler , hasar tutanakları, g r ş ve çıkış kayıtları ve d ğer belgeler göz önünde
bulundurulmak suret yle geç c depolama ve antrepo şlet c ler tarafından tasf ye l stes düzenlen r.
(2) Kaçak eşya ambarında bulunan ve 5607 sayılı Kanuna göre tasf yel k hale gelen eşya ç n düzenlenecek
tasf ye l steler nde se, kaçak eşya tesl m tutanağı ve d ğer belgeler göz önünde bulundurulur.
(3) Özet beyanı veya trans t beyannames ya da yer ne geçen belges olmayan eşya ç n tasf ye l steler n n
düzenlenmes nde, gönderme belges , ambar alındısı ve d ğer tanımlayıcı belgelerden yararlanılır.
(4) Belges bulunmayan eşya, şletmec ve gümrük dares görevl ler n n b rl kte düzenleyecekler b r tutanakla
bel rlen r ve tasf ye l steler de buna göre düzenlen r.
(5) Tasf ye l steler lg l gümrük müdürlüğüne gönder l r.
(6) Gümrük müdürlüğünce tasf ye l steler çer ğ eşyanın tasf yel k hale gel p gelmed ğ kontrol ed l r.
Gümrük dares tarafından tasf yel k hale geld ğ tesp t ed len eşya bulunduğu yerde görülerek tesp t ve tahakkuk
belges düzenlen r ve eşyanın tasf yel k hale geld ğ tar h zleyen en geç otuz gün ç nde varsa eşya hakkında lg l
kamu kurum ve kuruluşlarının görüşler le b rl kte şletme müdürlükler ne gönder l r. Düzenlenen tesp t ve tahakkuk
belgeler her b r gümrük müdürlüğünde “Tasf ye Tesp t ve Tahakkuk Belges Tak p Defter ”ne kayded l r. Gümrük
müdürlüğünün bulunduğu yerde şletme müdürlüğünün de bulunması hal nde tesp t ve tahakkuk belgeler gümrük
müdürlüğünce eşyanın tasf yel k hale geld ğ n n tesp t nden sonra şletme müdürlükler nde görevlend r lecek muayene
memurları tarafından da düzenleneb l r. Ayrıca, gümrük dareler nce düzenlem ş tesp t ve tahakkuk belgeler ndek
b lg ler esas alınarak, eşya c ns veya tasf ye şekl t bar yle yen b r tesp t ve tahakkuk belges düzenlenmes gereken
durumlarda da bu belgeler şletme müdürlükler nde görevlend r lecek muayene memurları tarafından düzenleneb l r.
(7) Bekleme süres dolmamış olmakla beraber beklet lmeyecek eşya olduğu belgeler nden veya f l
durumundan anlaşılan eşya ç n derhal tasf ye l stes düzenlenerek lg l gümrük müdürlüğüne gönder l r. Gümrük
müdürlüğünce de derhal tesp t ve tahakkuk belges düzenlen r.
(8) Zarara uğrayacağı veya değer nde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehl kes n n olacağı veya
muhafazasının c dd külfet oluşturacağı belgeler nden veya f l durumundan anlaşılan kaçak eşya ç n gümrük
müdürlüğünce k ş günü çer s nde gerekl tesp tler yaptırılarak, soruşturma aşamasında hâk m, kovuşturma
aşamasında mahkeme tarafından eşyanın tasf yes yönünde ara karar ver lmes sten r. El koyma tar h nden t baren b r
ay çer s nde karar ver lmemes hal nde, eşyanın derhal tasf ye ed lmes n sağlamak üzere gümrük müdürlüğünce k ş
günü çer s nde tesp t ve tahakkuk belges düzenlenerek lg l şletme müdürlüğüne gönder l r. Bu fıkra kapsamında
tasf ye ed lecek eşyadan tasf ye ed lmeden önce numune alınması mümkün olan durumlarda numune alınır, numune
alınması mümkün olmayan durumlarda eşyanın her türlü ayırt ed c özell kler tesp t ed l r.
(9) 5607 sayılı Kanunun 10 uncu maddes n n k nc fıkrasına göre alıkoyma tar h nden t baren otuz gün ç nde
tem natı ver lmeyen kaçak eşya nakl nde kullanılan araçlar ve 16 ncı maddes ne göre tasf yel k hale gelen eşya
hakkında gümrük müdürlüğünce derhal tesp t ve tahakkuk belges düzenlenerek şletme müdürlüğüne gönder l r.
(10) Tasf yel k eşya, belgeler n gel ş tar h nden t baren otuz gün ç nde şletme müdürlükler nce tesl m alınır.
Ancak taşınması güç, masraflı, hac mce büyük, ekonom k olmayan, beklet lmeyecek veya özel tes s ve tert bat
gerekt ren eşya bulundukları yerde tasf ye ed l r. Yer nde tasf ye ed lecek eşyanın tasf ye süres altı ayı geçemez. Bu
sürede tasf ye ed lemeyenler f z ken mümkün olması hal nde şletme müdürlükler nce tesl m alınır.
(11) 62 nc madden n üçüncü fıkrası hükümler saklı kalmak kaydıyla, mhalık hale gelm ş eşya şletme
müdürlükler nce tesl m alınmaz. Ancak, süres çer s nde tesl m alınmaması neden yle mhalık hale gelen eşya şletme
müdürlükler nce mha ed l r.
(12) İşletme müdürlüğünce gerekmes hal nde eşyanın tasf yes hakkında nsan, hayvan, b tk ve çevre sağlığı
bakımından lg l kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü aranır.
(13) Bedel tahs l ed lmed kçe veya bedel karşılığında tem nat alınmadıkça tasf ye ed len eşya alıcısına tesl m
ed lmez.
(14) Tasf ye l steler n n şlet c ler tarafından, tesp t ve tahakkuk belges n n se görevl memurlar tarafından
zamanında düzenlenmes ve lg l b r mlere gönder lmes gümrük dare am r nce sağlanır.
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(15) Antrepo ve geç c depolama yerler n n şletmec tarafından veya gümrük dares nce kapatılmak stenmes
hal nde buradak tasf yel k eşya le lg l şlemler öncel kl olarak sonuçlandırılır.
Eşya bedel n n tesp t
MADDE 31 – (1) 4458 sayılı Kanun uyarınca tasf ye ed lecek her türlü eşyanın bedel , gümrük muayene
memurlarınca düzenlenecek tesp t ve tahakkuk belges nde göster l r. Eşya bedel n n tesp t nde aşağıda bel rt len
esaslar uygulanır:
a) Tasf ye ed leb l r hale gelm ş olan eşyanın bedel n n tesp t nde gümrüklenm ş değer esas alınır. Verg ve
mal yükler n hesabında gümrük beyannames ver lm ş se bunların tesc l ed ld ğ , aks halde tesp t ve tahakkuk
belges n n gümrükçe tanz m ve tesc l ed ld ğ tar htek oranlar esas alınır. Maktu olarak alınması gereken verg ler ve
mal yükler le bunlara sabet eden Katma Değer Verg s gümrüklenm ş değere dah l olmakla b rl kte haleye esas
bedele dah l ed lmez. Bu verg ler ayrıca tahs l ed l r. Eşya hale le satılacaksa, bu durum şartname ek l sten n özel
hükümler bölümünde bel rt l r. Ayrıca, satış anında stekl lere bu konuda b lg ver lerek tekl fler n buna göre
vermeler sten r.
b) Kaçak eşyanın bedel , varsa mahkemece bel rlenen bedel, bedel bel rlenmem ş se kaçak eşyaya a t tesp t
tutanağındak bedel, yoksa ray ç değer esas alınarak bel rlen r.
c) İmha ed lecek eşyanın n tel k ve n cel kler le değer , stat st k b lg ler ne esas olmak üzere tesp t ve
tahakkuk belges nde veya mha kararında göster l r.
ç) Perakende satılacak eşyanın bedel , tesp t ve tahakkuk belges ndek bedele bağlı kalınmadan serbest p yasa
koşulları göz önünde bulundurularak şletme müdürlükler nce bel rlen r.
d) İhale yoluyla yapılan b r nc ve k nc satışta tekl f almayan veya tekl f uygun görülmeyen eşyanın haleye
esas bedel , eşyanın özell ğ , durumu, p yasa şartları, satış kab l yet , ray ç değer ve varsa tekl f değer de d kkate
alınarak hale kom syonunca sonradan değ şt r l r. Kom syon tarafından değ şt r len f yat, lk bel rlenen f yatın yüzde
ell ve üstünde olması hal nde şletme müdürünün, yüzde ell n n altında olması durumunda şletme müdürlüğünün
görüşü ve bölge müdürlüğünün onayı le geçerl olur.
e) Tesp t ve tahakkuk belges nde yer alan eşyanın kıymet n n aynı veya benzer eşyaya a t tesp t ve tahakkuk
belges ndek kıymetlerle aynı olup olmadığı kontrol ed l r ve aralarında bar z farklılık olması durumunda gerekl
düzeltmeler şletme müdürlüğünce yapılab l r.
Tasf ye yolları
MADDE 32 – (1) İşletme müdürlüğü, tasf yel k hale gelen eşyanın;
a) İhale yoluyla satış,
b) Yen den hraç amaçlı satış,
c) Perakende satış,
ç) Kamu kuruluşları le özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahs s,
d) Özel yolla,
e) İmha,
suret yle tasf ye ed lmes n sağlar.
(2) B r nc fıkranın (a), (b) ve (c) bentler nde bel rt len tasf ye yollarına tab tutulacak eşya, tesl m alındığı
veya alınması gereken tar hten t baren en geç onbeş gün ç nde şletme müdürü tarafından oluşturulacak kom syon
tarafından bel rlen r. Bu eşya elektron k satış suret yle de tasf ye ed leb l r. Elektron k satışların usul ve esasları
Bakanlıkça bel rlen r.
(3) Bölge müdürlüğü, kom syon tarafından bel rlenm ş ancak henüz tasf yes yapılmamış eşyanın tasf ye
yöntem n değ şt reb l r.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İhale Yoluyla Satış
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İhaleye hazırlık şlemler
MADDE 33 – (1) İhale yoluyla satışına karar ver len eşyanın hale hazırlıkları karar tar h nden t baren en geç
onbeş gün ç nde tamamlanır.
(2) Yapılan nceleme ve tesp tler sonucunda satışa sunulmasına engel b r durumu olmayan eşya ç n tesp t ve
tahakkuk belgeler t bar yle "Satış L stes " hazırlanır.
(3) İhale yoluyla yapılacak satışların her b r ç n satış önces nde "İhale İşlem Dosyası" hazırlanır. İhale şlem
dosyasına her yılbaşından t baren b rden başlayarak sıra numarası ver l r.
(4) Araçlarda, aracın son durumunu gösteren en az 4 cepheden fotoğrafı çek lerek dosyasına konur. Gerek
duyulması hal nde eşyanın da fotoğrafı çek lerek dosyasında muhafaza ed l r.
Satışların duyurulması
MADDE 34 – (1) İhale yoluyla yapılacak satışlar lan yoluyla duyurulur.
(2) Satış lanları, satış tar h nden en az beş gün önce Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlık
Basımev Döner Sermaye İşletmes Müdürlüğüne gönder l r ve satış l steler yle b rl kte lg l gümrük müdürlüğü le
satışı yapan şletme müdürlüğünün lan tahtasına herkes n göreb leceğ b ç mde asılır ve elektron k ortamda duyurulur.
(3) Çabuk bozulma ve telef olma tehl kes taşıyan eşya le Bakanlıkça bel rlenen eşya ve parasal l m tler
aşmayan değerdek eşyanın satış lanı Resmî Gazete’de yayımlanmaz ve k nc fıkradak süre b r güne kadar
nd r leb l r.
(4) Satış lanlarında aşağıdak hususlara yer ver lmes zorunludur:
a) Satışın konusu, yer ve m ktarı,
b) Şartname ve ekler n n alınacağı yer ve koşulları,
c) Artırmanın tar h , saat ve usulü,
ç) Satışa katılacaklardan sten lecek belgeler,
d) İhaleye esas bedel veya çok sayıda eşya satışlarında en az ve en çok haleye esas bedel,
e) Tem nat m ktarı.
(5) Yen den hraç amaçlı satışlarda, şartname ek l sten n özel hükümler bölümünde eşyanın yen den hraç
amacıyla satışa sunulacağı bel rt l r.
(6) Satışlara katılımın ve rekabet n arttırılması amacıyla, satışa sunulan eşyanın özell ğ t bar yle bel rl b r
faal yette veya ş kolunda kullanılması gerek yorsa, bu eşyanın satışı hakkında lg l t caret ve sanay odaları le esnaf
ve sanatkârlar odaları, b rl kler veya federasyonlarına duyuru yapılarak lg l f rmaların b lg lend r lmes sağlanır.
Ayrıca, halen n yapıldığı yerde özell k arzeden eşyanın n tel ğ ne uygun faal yette bulunan f rmalara hale hakkında
yazılı b lg ver leb l r.
Tem nat
MADDE 35 – (1) İhale yoluyla yapılacak satışlara katılacaklardan, satış lanı ve şartnamede bel rt len yer ve
süre şartı dâh l nde yatırılmak kaydıyla, eşyanın haleye esas bedel n n en az yüzde onu oranında tem nat alınır.
İhaleye esas bedel 1.000.000 TL’y geçen eşyada 100.000 TL tem nat bedel alınır ve arttırmaya söz konusu tem nat
bedel yeterl olanlar katılab l r.
(2) Aşağıdak değerler tem nat olarak kabul ed l r:
a) Tedavülde olan nak t Türk Parası,
b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından ver len süres z tem nat mektupları,
c) Devlet tahv ller veya Haz ne kefalet n ha z tahv ller,
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ç) Bütçe kanunlarına konulan özel hükümler gereğ nce devlet haleler nde tem nat olarak kabul ed len d ğer
değerler.
(3) Nak t olarak yatırılan tem nat tutarı, lg l n n steğ üzer ne hale bedel nden mahsup ed l r. Şartname
hükümler ne uygun olarak hale bedel n n tamamının ödenmes şartıyla tem nat ger ver l r. Satış bedel n n taks de
bağlandığı durumda ade veya borcuna mahsup şlem n n yapılması taks t tutarlarıyla fa zler n toplamı kadar tem nat
göster lmes ne bağlıdır.
(4) Tem natın alıcıya ade ed lmes gereken durumlarda, tem nat alındı belges aslının arka sayfasına
"Tem natın İade Ed lmes nde Sakınca Yoktur" bares yazılarak hale kom syonu başkanı, şletme müdürü veya
görevlend receğ personel tarafından mzalanarak tem nat alındı belges alıcıya ger ver l r. Tem nat bedel n n nak t
olarak yatırılmış olması hal nde ades alıcının banka hesabına da yapılab l r.
(5) Tem nat bedel n n yatırılmasıyla satış şartnames ve şartname ek l stede yer alan koşullar kabul ed lm ş
sayılır.
(6) Yatırılan tem nat, adlarına tem nat belges düzenlenen k ş ler ç n hüküm fade eder ve açık artırmalı
halelerde tem nat m ktarını karşılayan tüm eşya ç n geçerl d r. Tem nat bedel n n ger alınmaması hal nde tem nat
alındı belges başka halelerde de kullanılab l r.
(7) Bu madde kapsamındak uygulamalar elektron k ortamda gerçekleşt r ld ğ takd rde dördüncü fıkra
hükümler uygulanmaz. Tem natın alıcıya ade ed lmes gereken durumlarda tem nat bedel , en yakın şletme
müdürlüğünden veya Gümrük ve T caret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmes Saymanlık Müdürlüğü’nden ade
alınab l r veya ades alıcının banka hesabına yapılab l r.
(8) Tem nat;
a) Alıcının satış anında damga verg s n ödememes ,
b) Alıcının, 38 nc madden n k nc fıkrasının (d) bend uyarınca tem nat bedel n tamamlamaması,
c) Alıcının, 38 nc madden n k nc fıkrasının (d) bend uyarınca tem nat bedel n tamamlama hakkına sah p
olmayacak şek lde tem natı yeterl olmadığı halde pey sürdüğünün tesp t ed lmes ,
ç) Alıcının, hale bedel n ödememes ,
d) 42 nc madden n b r nc fıkrasında sayılan yasak f llerde bulunulması,
neden yle tem natının gel r kayded lmes gereken durumlarda ade ed lmez.
Eşyanın görülmes
MADDE 36 – (1) İhale yoluyla yapılacak satışlara katılacak olanlar, lg l şletme veya gümrük
müdürlüğünden alacakları z n belges n göstererek eşyayı bulunduğu yerde göreb l rler. İşletme müdürlüğünce
eşyanın n tel ğ nde, m ktarında ve değer nde öneml b r değ ş kl ğe neden olmayacak şek lde bedel karşılığında
eşyadan örnek ver leb l r. Ancak 5607 sayılı Kanun kapsamında davası devam eden eşyadan numune ver lmez.
(2) Satışı yapan şletme müdürlüğü veya lg l gümrük müdürlüğünce, satışa sunulan eşyanın üzer ne l ste sıra
numarasını göster r b r et ket konulur. Araçlarda ayrıca 18 nc madde uyarınca araca yerleşt r lm ş olan “Tesp t ve
Tesl m Tesellüm Tutanağı”nın okunaklı olması sağlanır.
(3) Görüş sırasında satış konusu eşyanın ve d ğer eşyanın zarar görmemes ç n dare am rler gerekl tedb rler
alır. Gerekmes hal nde görüş gün ve saatler bel rlenerek hale lanında duyurulur.
Satışlara katılacaklardan stenecek belgeler ve yapılacak şlemler
MADDE 37 – (1) İhale yoluyla yapılacak satışlara katılacaklardan aşağıdak b lg ve belgeler sten r:
a) K ml kler n bel rlemeye yarayan belge,
b) Gerçek k ş ler ç n kametgâh belges veya adres beyanı le Türk uyruklu se T.C. k ml k numarası, yabancı
uyruklu se pasaport numarası,
c) Tüzel k ş ler n verg k ml k numarası ve şyer merkez belges veya adres beyanı,
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ç) Tem natın yatırıldığına l şk n belge,
d) Vek l olarak katılanlar ç n vekâletname aslı veya noter onaylı örneğ ,
e) Tüzel k ş ler adına katılacaklardan, yetk belges n n aslı veya noter onaylı örneğ ,
f) Elektron k posta adres .
(2) İhale salonuna g r şte görevl personel tarafından;
a) İstekl lerden fotoğraflı k ml k belges , vekaleten katılımın olması hal nde k ml k belges le b rl kte bu
madden n b r nc fıkrasının (d) ve (e) bend nde yer alan belgeler alınır ve "İhale Salonu G r ş L stes "ne kaydı yapılır.
İstekl n n mzası alınır ve hale salonundan çıkışta ger ver lmek üzere sıra numarası taşıyan "G r ş Kartı" ver l r. Vek l
veya kanun tems lc n n taleb hal nde bu belgeler b r defaya mahsus olmak üzere haley yapan şletme
müdürlükler nce alınarak "Vekaletname Kayıt Defter "ne kayded l r ve stekl ye vekaletname kayıt defter sırasını
bel rten "Vekaletname Kartı" ver l r. İhale salonuna g r ş sırasında, k ml k belges le b rl kte "Vekaletname Kartı"nın
braz ed lmes hal nde görevl personel tarafından "Vekaletname Kayıt Defter " kontrol ed lerek "G r ş Kartı" ver l r.
"Vekaletname Kayıt Defter "nde vekaletten veya tems lden az l şerh bulunanların "Vekaletname Kartı" şleme
konulmaz.
b) Tem nat alındı belges kontrol ed l r. Tem nat alındı belges olmayan veya göstermeyen stekl ler hale
salonuna alınmaz.
İhale yoluyla yapılacak satışlarda uyulacak kurallar
MADDE 38 – (1) İhale yoluyla yapılacak satışlar hale kom syonu tarafından yürütülür. İhaleler açık artırma
usulüyle yapılır. Katılımı ve rekabet artırmak amacıyla m ktarı çok olan eşya bölüneb l r. Araçlar tek olarak, eşya se
tek olarak veya gruplar hal nde satışa sunulur.
(2) Açık artırma suret yle satışlar aşağıdak şek lde yapılır:
a) Açık artırma hale kom syonu başkanı tarafından açılır. İhale kom syonu başkanı, satışa başlamadan önce,
satışa l şk n genel b lg ler le o satış ç n get r len özel düzenlemeler hakkında haleye katılanlara açıklama yapar. 37
nc maddede bel rt len belgelerle lg l gerekl şlemler n tamamlandığı ve satış düzen n n sağlandığı anlaşıldıktan
sonra satışa başlanır. Açık artırmaya katılacaklarla görevl ler dışındak ler satış yer ne g remezler. Satış, şletme
personel veya görevlend r len tellal tarafından yürütülür.
b) Açık artırmada stekl ler, tekl fler n kend ler ne ver len g r ş kartını göstererek ver r. Alıcıların sürecekler
pey m ktarını, eşyanın haleye esas bedel 1.000 TL'den çok olan eşya ç n 100 TL’den az olmamak üzere hale
kom syonu bel rler. İhaleye esas bedel 1.000 TL'n n altında olan eşyada daha düşük pey m ktarı bel rleneb l r. Satışı
yürütmekle görevl olanlar stekl ler n vereceğ tekl fler bu peye göre tak p eder ve uygulatır.
c) İhale kom syonu gerekçes n bel rtmek suret yle satışı yapıp yapmamakta serbestt r. İhale kom syonunun
kararı kes nd r. Artırma sırasında varsa haleden en son çek len n adı, soyadı, T.C. k ml k numarası ve adres le
sürdüğü pey satış kâğıdına yazılarak mzası alınır.
ç) Artırma sonunda eşya, en yüksek bedel verene satılır. İhale kom syonu kararı duyurularak alıcının ve hale
kom syonunun satış kâğıdını mzalamasıyla satış tamamlanır.
d) Damga verg s satış anında alıcı tarafından öden r. Ödememes hal nde tem natı döner sermayeye gel r
kayded l r. Alıcının tem natının yeterl olmadığı halde tekl f verm ş olması durumunda, yüzde ona kadar olan eks k
tem nat bedel n tamamlamasına z n ver l r. Alıcının eks k kalan tem natını tamamlamak stememes hal nde tem natı
döner sermayeye gel r kayded l r. Alıcının tem natının gel r kayded ld ğ durumlarda varsa son çek len n verd ğ tekl f
üzer nden satışa devam ed l r. Artırma olmaması hal nde son çek lene satış yapılır. Son çek len n de yukarıda bel rt len
ödemeler yapmaması hal nde, satış ptal ed l r ve tem natı gel r kayded l r.
e) Satışlarda eşyanın haleye esas bedel kadar tekl f gelmemes hal nde, haleye esas bedel n altında tekl f
veren olup olmadığı sorulur. Tekl f ver l rse, bu tekl ften artırmaya devam olunur. Ver len en yüksek tekl f n haleye
esas bedel n en az yüzde yetm ş beş n bulması hal nde satış yapılır, bulmaması hal nde tekl fler hale kom syonunca
değerlend r lmek üzere kayded l r.
f) Tekl fler değerlend r lerek; eşya, gümrüklenm ş değer d kkate alınmadan tekl f ed len bedel üzer nden en
yüksek tekl f verene satılab leceğ g b kamu kurum ve kuruluşları le özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere de
ver leb l r. Tekl fler eşyanın özell ğ , durumu, p yasa şartları, satış kab l yet , ray ç değer ve satılamaması hal nde
eşyanın uğrayab leceğ değer kaybı le beklemes hal nde oluşturacağı külfet g b hususlar d kkate alınarak ve hale
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kom syonu tarafından değerlend r lerek, ver len tekl f n eşyanın haleye esas bedel n n yüzde ell ve üstünde olması
hal nde üç ş günü ç nde şletme müdürüne, tekl f n yüzde ell n n altında olması durumunda se üç ş günü ç nde
şletme müdürlüğünün görüşü le b rl kte bölge müdürlüğüne kabul veya redded lmes ç n sunulur. Ver len tekl f n beş
ş günü ç nde onaylanmaması veya tekl f ver lmem ş olması hal nde, lk haleye esas bedel n yüzde yetm ş beş
haleye esas bedel kabul ed lerek, eşya aynı koşullarla b r defa daha satışa sunulur.
g) Satışın gerçekleşmemes durumunda eşya d ğer yollarla tasf ye ed leb leceğ g b 31 nc madden n b r nc
fıkrasının (d) bend uyarınca şlem yapılarak, bel rlenen yen bedel üzer nden aynı koşullarla en fazla k defa daha
satışa sunulur. Y ne de satışın gerçekleşmemes durumunda eşya d ğer yollarla tasf ye ed l r.
ğ) İhalelerde, satışın başlangıcından b t m ne kadar kes nt s z sesl ve görüntülü v deo çek m yapılır. Satış
anında 42 nc madde uyarınca herhang b r ht laf yaşanmışsa, bu husus ayrıntılı olarak tutanağa bağlanır. Varsa
düzenlenen tutanak le çek len v deo kaydına a t kaset veya CD'n n b r örneğ yed gün ç nde bölge müdürlüğüne
gönder l r.
h) İhale kom syonu, artırma üzer nde kaldığı halde satış kağıdını mzalamayan, (d) bend uyarınca eks k
tem nat bedel n tamamlayanlar har ç tem nat tutarı yeterl olmadığı halde pey süren, satış anında damga verg s n
ödemeyen stekl y hale salonundan çıkartır. Varsa son çek len n verd ğ tekl f üzer nden satışa devam eder. Artırma
olmaması hal nde son çek len stekl ye satışı yapar. Son çek len n de yukarıda bel rt len kapsama g rmes hal nde,
hale kom syonu tem natını döner sermayeye gel r kayded lmek üzere şlem yapar ve o eşyaya a t satışı ptal eder.
ı) İhale kom syonunca, üzer ne hale kalan alıcının ve varsa son çek len n, haleye g rerken verm ş oldukları
kametgah veya şyer merkez adres n çeren yetk l b r mlerden alınmış belge veya "Adres Beyanı" le vekaletname
kartı bulunmayan vek l veya kanun tems lc ye, son çek len vek l veya kanun tems lc se bu k ş lere 37 nc madden n
b r nc fıkrasının (d) ve (e) bentler nde yer alan belgeler ade ed lmez.
(3) Yüzde yetm ş ve daha fazla hasarlı durumda olan araçlar ç n traf k şahadetnames düzenlenmez.
(4) İhalel satışlara l şk n hükümler ve darece bel rlenecek d ğer kurallar şartnamelerde göster l r. İmzalanan
şartnameler sözleşme yer ne geçer. Alıcı, şartnamede bel rt len haller dışında halen n ptal n steyemez.
(5) İşletme müdürlüğü, halen n duyurulması aşamasında bölge müdürlüğüne yapılacak hale le lg l b lg
ver r. Bölge müdürlüğü, hale önces nde veya halen n ptal n gerekt r r b r ht laf olması hal nde hale sonrasında
haley tamamen veya kısmen ptal etmeye, tasf ye yöntem n n değ şt r lmes ne yetk l d r.
(6) Kom syon, satılan eşya ç n "Satış Kağıdı" düzenler. Aynı zamanda kom syon kararı yer ne geçen bu
kağıdı, kom syon üyeler le alıcı ve varsa satıştan son çek len stekl mzalar. Satış kağıdının b r nüshası alıcıya ver l r.
(7) İhalede satılamayan ve yen den haleye çıkartılacak eşyanın, en geç üç ay ç nde satışa sunulması esastır.
Bu sürede satışa sunulmayan eşya le lg l durumları nceley p sonuçlandırmaya bölge müdürlüğü yetk l d r.
İhalen n tamamlanması
MADDE 39 – (1) İhale;
a) En yüksek tekl f n haleye esas bedel n yüzde yetm ş beş ve üzer nde olması hal nde şartnamen n ve satış
kağıdının satış yer nde alıcı tarafından mzalanması,
b) En yüksek tekl f n haleye esas bedel n yüzde yetm ş beş n n altında olması hal nde tekl fe a t sonucun
tekl f sah b ne tebl ğ ed lmes ,
c) 38 nc madden n k nc fıkrasının (d) bend le 40 ve 41 nc maddeler nde bel rt len hallerde satıştan son
çek len n satış kağıdını ve şartnamey mzalaması,
durumlarından herhang b r n n gerçekleşmes le tamamlanmış sayılır.
İhale bedel n n ödenmes
MADDE 40 – (1) İhalen n tamamlanmasını zleyen yed gün ç nde, beklet lmeyecek eşyada k ş günü ç nde
hale bedel n n ödenmes zorunludur. İhale bedel n n bu süre ç nde ödenmemes hal nde satış bozularak tem nat döner
sermayeye gel r kayded l r.
(2) İhaleden son çek len n verd ğ tekl f n eşyanın haleye esas bedel n n;
a) Yüzde yetm ş beş ve üstünde, beklet lmeyecek eşyada se yüzde ell ve üstünde olması,
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b) Yüzde yetm ş beş n n, beklet lmeyecek eşyada yüzde ell n n altında olmakla beraber hale bedel n
ödemeyen alıcının verm ş olduğu tekl f bedel n n yüzde doksanı ve üzer nde olması,
hal nde son çek lene adel taahhütlü posta le veya stekl n n mzası alınmak suret yle elden yazılı tebl gat
yapılarak halede verd ğ tekl f üzer nden eşyayı satın alab leceğ b ld r l r ve varsa beyan ed len elektron k posta
adres ne de gönder l r. Daha önce tebl gat yapıldığı durumlar har ç evrakın postaya ver ld ğ tar h tak p eden yed nc
gün tebl ğ tar h d r. Beklet lmeyecek eşyada b ld r m elektron k yolla, son çek len tarafından beyan ed len elektron k
posta adres ne yapılır.
(3) B ld r m n kend s ne tebl ğ nden t baren yed gün, beklet lmeyecek eşyada se elektron k yolla yapılan
b ld r m tak p eden k gün ç nde stekl n n eşyayı almayı kabul etmes hal nde, aynı süre zarfında 35 nc madde
hükümler ne göre tem nat alınmak, satış kâğıdı ve şartname mzalattırılmak suret yle eşya, satıştan son çek lene satılır.
Son çek len n kabul etmemes veya son çek len n olmaması durumunda se eşya yen den satışa çıkarılır.
Eşyanın tesl m
MADDE 41 – (1) Eşyanın, hale bedel n n ödenmes n zleyen on gün, beklet lmeyecek eşyanın se üç gün
ç nde alıcı tarafından bulunduğu yerden tesl m alınması zorunludur. Yen den hraç amacıyla satılacak eşya, hale
bedel n n ödend ğ tar hten t baren otuz gün çer s nde gümrük müdürlüğünün denet m nde yurtdışı ed l r. Bu
sürelerde alınmayan eşya ç n 40 ıncı madden n k nc fıkrasındak hükümlere göre varsa satıştan son çek lene yazılı
tebl gat yapılarak halede verd ğ tekl f üzer nden eşyayı satın alab leceğ b ld r l r. Daha önce tebl gat yapılan
durumlar har ç, evrakın postaya ver ld ğ tar h tak p eden yed nc gün tebl ğ tar h d r. Beklet lmeyecek eşyada
b ld r m elektron k yolla, son çek len tarafından beyan ed len elektron k posta adres ne yapılır.
(2) B ld r m n kend s ne tebl ğ nden t baren yed gün, beklet lmeyecek eşyada se elektron k yolla yapılan
b ld r m tak p eden k gün ç nde stekl n n eşyayı almayı kabul etmes hal nde aynı süre zarfında 35 nc madde
hükümler ne göre tem nat alınmak, satış kâğıdı ve şartname mzalattırılmak suret yle eşya, satıştan son çek lene satılır.
Son çek len n olmaması veya eşyayı almayı kabul etmemes veya süres çer s nde hale bedel n ödememes
durumunda se eşya pazarlık usulü le satılır.
(3) Pazarlık usulünde, hale kom syonu tarafından b r veya daha fazla stekl den yazılı tekl f alınarak bölge
müdürlüğünün onayı le eşya en yüksek bedel üzer nden satılır.
(4) Pazarlık usulü le satılan eşyanın satış bedel nden şletme müdürlüğünce yapılan h zmet ve g derler
karşılığı olarak yüzde onbeş düşüldükten sonra artan tutar lk alıcısı adına emanete alınır. Emanete alınacak tutarın lk
alıcının öded ğ satış bedel n geçen m ktarı le emanete alındığı tar hten t baren b r yıl ç nde alıcısı tarafından
alınmayan tutar döner sermayeye gel r kayded l r. Eşya, satılamaması hal nde d ğer yollarla tasf ye ed l r.
(5) Sayı, ağırlık, uzunluk ve hac m esası üzer nden yapılan satışlarda eşyanın tesl m nde eks kl k veya fazlalık
görülürse,
a) Fazla çıkan eşya, talep ed lmes hal nde, halede oluşan b r m f yat üzer nden yapılacak hesaplama le
alıcıya satılab l r. Alıcının bu yönde b r taleb n n olmaması durumunda tesl mat hale ed len m ktar üzer nden
yapılarak fazla çıkan eşya yen den satışa sunulur.
b) Eks k çıkan eşyada, tesl mat mevcut m ktar kadar yapılarak eks kl kler n bedel ger ver l r. Ancak, eks kl k
oranının hale ed len m ktarın en az yüzde otuzu olması hal nde, alıcının taleb ne göre, tesl mat mevcut m ktar kadar
yapılarak eks kl kler n bedel ger ver l r veya hale ptal ed lerek satış bedel ade ed l r.
c) Tahs l ed lm ş olan verg ler n red ve ades se lg l mevzuat çerçeves nde yapılır.
ç) Eks kl k ve fazlalığın geçerl nedenlerden ler geld ğ spat ed lemeyen durumlar ç n gerekl yasal şlemler
yapılır.
(6) Satılan eşyanın tesl m nde, m ktarını, n tel kler n ve bedel n bel rten b r tesl m f ş veya lg l mevzuat
uyarınca bu f ş yer ne geçen b r belge düzenlen r ve bunlar lg l darelerce saklanır.
Yasak f l ve yaptırımlar
MADDE 42 – (1) İhalelerde h le, des se, vaat, tehd t, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suret yle veya başka
yollarla haleye l şk n şlemlere fesat karıştıranlar veya buna teşebbüs edenler, stekl ler tereddüde düşürecek veya
rağbet kıracak söz söyleyenler ve stekl ler arasında anlaşmaya çağrıyı ma edecek, rekabet ya da hale kararını
etk leyecek şaret ve davranışlarda bulunanlar veya halen n doğruluğunu bozacak b ç mde görüşme ve tartışma
yapanlar, sahte belge ve sahte tem nat kullananlar veya kullanmaya teşebbüs edenler, taahhüdünü kötü n yetle yer ne
get rmeyenler, taahhüdünü yer ne get r rken dareye zarar verecek şler yapanlar, artırma üzer nde kaldığı halde satış
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kâğıdını mzalamayanlar kom syon kararıyla hale salonundan derhal çıkarılır ve tem natları döner sermayeye gel r
kayded l r.
(2) B r nc fıkrada bel rt len f ller b zzat veya b lvekale şleyenlerle bu ştek vek l veya müvekk ller
hakkında f l n özell ğ ne göre Genel Müdürlük tarafından b r yıla kadar şletme müdürlükler n n haleler ne
katılmaktan yasaklama kararı ver l r. Bunların sermayes n n çoğunluğuna sah p bulunduğu veya yönet m kurulunda
görev aldığı tesp t ed len tüzel k ş ler ç n de yasaklama kararı alınır.
(3) Bu Yönetmel k kapsamındak halelerde b r takv m yılı ç nde k defa, 38 nc madden n k nc fıkrasının
(d) bend uyarınca tem nat bedel n tamamlayanlar har ç tem natı yeterl olmadığı halde pey süren veya hale bedel n
ödemeyen alıcı le vek ller üç ay süres nce şletme müdürlükler nce yapılan halelere alınmazlar. Tekrarı hal nde
Genel Müdürlük tarafından b r yıla kadar şletme müdürlükler n n haleler ne katılmaktan yasaklama kararı ver l r.
(4) İhaley yapan şletme müdürlüğünce, halelere katılmaktan yasaklama kararı ver lmes gerekenlere, hale
bedel n ödemeyenlere ve tem nat bedel yeterl olmadığı halde pey sürenlere l şk n b lg ler, elektron k ortamda
duyurusu yapılmak üzere Genel Müdürlüğe gönder l r.
(5) İk nc ve üçüncü fıkralarda bel rt len f l ve davranışların tesp t ed ld ğ tar h zleyen on ş günü ç nde
yasaklama kararı alınarak elektron k ortamda duyurulur.
(6) Haklarında haleye katılmaktan yasaklama kararı bulunanlar, yasaklama kararının sona erd ğ tar he kadar
şletme müdürlükler nce yapılacak halelere şt rak ett r lmezler. Bu konuda gerekl tedb rler şletme müdürlükler nce
alınır.
(7) İhale şlemler nde sahte belge veya sahte tem nat kullanan veya kullanmaya teşebbüs eden, taahhüdünü
kötü n yetle yer ne get rmeyen, taahhüdünü yer ne get r rken dareye zarar verecek şler yapan, hale şlemler ne fesat
karıştıran veya teşebbüs edenler le o ştek ortak veya vek ller hakkında Cumhur yet Savcılığına suç duyurusunda
bulunulur.
(8) Bu madden n k nc ve üçüncü fıkraları le 43 üncü madde kapsamında haleye katılamayacak olanlar
darece yapılan halelere l şk n, eşyanın görülmes de dah l h ç b r şlem yapamaz ve eylemde bulunamazlar.
İhalelere katılamayacak olanlar
MADDE 43 – (1) İstekl veya vek l sıfatıyla şletme müdürlükler nce yapılacak halelere;
a) Genel Müdürlükçe şletme müdürlükler n n haleler ne katılmaktan yasaklananlar,
b) Genel Müdürlük personel , şletme müdürlükler nde görevl olanlar ve Bölge Müdürlükler nde tasf ye
şlemler le görevl olanlarla, bunların eşler ve b r nc dereceye kadar (b r nc derece dah l) kan ve sıhr hısımları,
c) Yukarıda sayılan şahısların sermayes n n çoğunluğuna sah p bulunduğu tüzel k ş ler veya yönet m
kurulunda görev aldığı tüzel k ş ler,
katılamazlar.
(2) İşletme müdürlükler nde görevl ken bu görevler nden ayrılmış olanlar görevler nden ayrıldıkları tar hten
t baren en son çalıştıkları şletme müdürlüğünce yapılacak halelere b r yıl süreyle g remezler.
Satış bedel n n taks tlend r lmes
MADDE 44 – (1) Eşya satış bedel n n 10.000 TL’den az olmaması şartıyla alıcının taleb ne göre on k ayı
geçmemek üzere şletme müdürlüğünce taks tlend rme yapılab l r. Taks tlend rmen n yapılmasında, taleb n yazılı
olması ve tem nat ver lmes gerek r.
(2) Taks tlend rmede 21/7/1953 tar hl ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs l Usulü Hakkında Kanuna
göre tec l fa z alınır. Taks tlend rme yapılacak bedel le alınacak tec l fa z oranı şartname ek l sten n özel hükümler
bölümünde göster l r.
(3) Verg , res m, harç ve d ğer g derlerde taks tlend rme yapılmaz.
(4) 5607 sayılı Kanun kapsamında tasf yel k hale gelen eşyanın tasf yes amacıyla yapılan satışlarda
taks tlend rme yapılmaz.
ALTINCI BÖLÜM
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Perakende Satışlar
Perakende satılacak eşya
MADDE 45 – (1) Perakende satılacak eşya ve f yatı kom syon tarafından bel rlen r.
(2) 5607 sayılı Kanun uyarınca tasf yel k hale gelen ve açık artırma suret yle satışa sunulan perakende
n tel ğ n ha z eşya yüzde yetm ş beş n altında tekl f alması hal nde 38 nc madden n k nc fıkrasının (e) bend nde
bel rt len tekl f bedel üzer nden şletme tarafından satın alınarak perakende satılab l r.
Perakende satılacak eşyanın tesp t , çek lmes , satış yer ve düzenlenecek belgeler
MADDE 46 – (1) Kom syon, tesp t ve tahakkuk belges düzenlenen eşyadan nsan, hayvan, b tk ve çevre
sağlığı bakımından anal z raporu, uygunluk yazıları g b belgeler tamam olan ve perakende satış mağazasında satışa
arz ed lecek n tel kte olan eşyayı yer nde görmek suret yle tesp t eder.
(2) Yapılan nceleme ve tesp tler sonucunda perakende satışı uygun görülen eşya ç n tesp t ve tahakkuk
belgeler t bar yle "Perakende Satış Kararı" hazırlanır. Bu kararlar aylık olarak bölge müdürlüğüne gönder l r. Eşyanın
lg l mağazaya/mağazalara gönder lmes bu kararlardan tak p ed l r. Perakende satış kararlarına her yıl t bar yle b r
sıra numarası ver lerek Perakende İşlem Dosyasına konulur.
(3) Perakende satışı uygun bulunduktan sonra perakende satışının mümkün olmadığı tesp t ed len eşyanın
d ğer yollarla tasf yes sağlanır.
(4) Perakende satışı uygun bulunan eşyadan m ktarı fazla olanlar başka bölge müdürlükler ne bağlı mağazalara
orantılı b r şek lde dağıtılır. Dağıtım le lg l usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından bel rlen r.
(5) Perakende n tel ğ n ha z eşyanın bulunduğu yerden tesl m alınması şlemler , “Tesl m ve Tesellüm
Belges ”ne göre yapılır. Eşya, belgeler ne göre ayn yet kontrol ed lerek tesl m alınır ve mağazaya da ayn yet ne
uygun tesl m ed l r.
(6) Eşyanın perakende satış kararının alındığı tar hten t baren otuz gün ç nde satış mağazalarına veya
ambarlarına tesl m tamamlanır. Bu süre, tesl m alınacak eşyanın yer ve m ktarına göre bölge müdürlüğünce
uzatılab l r. Bölge müdürlüğü, perakende satış kararı alınan eşyanın bulunduğu yerden tesl m alınması şlemler n
aylık olarak kontrol eder.
(7) Perakende satış kararı alınmakla b rl kte, tesl m alınması esnasında; özell kler t bar yle perakende satışa
uygun olmadığı anlaşılan eşya le gerekl anal z raporu bulunmayan veya anal z sonucunda perakende satışa uygun
olmadığı veya mhalık duruma geld ğ tesp t ed len eşya tesl m alınmaz.
(8) Anal z raporu, uygunluk belges , 45 nc madden n k nc fıkrası uyarınca alınan eşyanın faturası g b eşya
le lg l dokümanların b r örneğ de eşya le b rl kte tesl m ed l r.
(9) Esk , k rl , yırtık, parçası noksan, kırık, çalışmaz durumdak eşya ve kullanım alanı olmayan eşya ç n
perakende satış kararı alınmaz.
Perakende satış yerler
MADDE 47 – (1) Perakende satış kararı alınan eşya, bu amaçla kurulan mağazalarda satılır. Bakanlık, satış
mağazası açmaya, kapatmaya ve bu yerler n dışında satış yapılacak yerler le buna l şk n usul ve esasları bel rlemeye
yetk l d r.
F yat tesp t nde esaslar
MADDE 48 – (1) Mağazası bulunan şletme müdürlükler nde oluşturulan kom syon, tesp t ve tahakkuk
belges ndek bedele bağlı kalmadan üç gün ç nde eşyanın f yatını bel rler. F yatın tesp t nde;
a) P yasa konjonktürü,
b) Arz ve talep durumu,
c) P yasadak benzer ürünler n f yatları,
ç) Sürüm mkanı,
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2013/06/20130625-23.htm

16/25

05.10.2018

Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

d) İmal ed ld ğ yılı,
e) Son kullanma tar h ,
f) Kullanılmış olup olmadığı,
g) Or j nal ambalajında olup olmadığı,
ğ) Hasar durumu,
h) Serv s durumu, yedek parça ve onarım mkanı,
g b hususlar göz önünde bulundurulur.
(2) Perakende satış şletme müdürlükler veya mağazaların bağlı bulunduğu şletme müdürlükler , satışa
sunulan eşyanın satış durumuna göre onbeş günlük sürelerle değerlend rme yaparak f yatı aşağı veya yukarı çekeb l r.
Satışa sunulduğu tar hten t baren doksan gün ç nde perakende satılma mkanı olmadığı anlaşılan eşya ç n tutanak
düzenlenerek, hale veya d ğer yollarla tasf ye ed lmek üzere en yakın şletme müdürlüğüne tesl m ed l r. İmha
ed lmes gereken eşyanın ades yapılmayarak, kom syon mar fet yle lg l müdürlük tarafından mhası sonuçlandırılır.
B rden fazla mağazada satışa sunulması durumunda d ğer mağazalardak satış performansına göre mağazalar arası
eşya tesl m ve tesellümü yapılarak satışa devam ed leb l r.
Eşyanın satışa sunulması
MADDE 49 – (1) Satışa hazır hale gelen eşyanın reyonda satışına on gün ç nde başlanır. M ktarı t bar le
fazla olmayan eşya ambarda beklet lmeks z n tamamı reyona çıkartılır. Reyonda, ambarda bulunan her çeş t eşyanın
bulunması tem n ed l r.
(2) Reyonda görev yapan personel, tesl m aldığı eşyayı reyonda herkes n göreb leceğ ve nceleyeb leceğ
şek lde teşh r eder. Eşya ç n et ket hazırlar ve uygun b r yere asar.
(3) Satışa sunulan bütün eşya ç n reyonda uygun yerlere “satışa sunulan eşya özürlüdür” bares n çeren
duyurular asılır. Bu durum, 23/2/1995 tar hl ve 4077 sayılı Tüket c n n Korunması Hakkında Kanun hükümler
gereğ nce tüket c ye ver len fatura, f ş veya satış belges üzer nde de göster l r. 51 nc madden n k nc fıkrası saklı
kalmak kaydıyla, anılan Kanunun 4 üncü maddes n n beş nc fıkrası uyarınca ayıplı malın ger alınması ve bedel
ades mümkün değ ld r. Ancak, eşyanın özürlü olması dışında bel rt len n tel klere uygun olmaması veya eşyanın
tesc le/kayda tab olmasına rağmen tesc l n/kaydın yapılamaması hal nde satışı tak p eden yed gün ç nde alıcının
taleb ve şletme müdürünün uygun görmes üzer ne satış ptal ed lerek, eşya ger alınır ve bedel ade ed l r. Eşyanın
satıldığı hal yle ger alınamadığı durumlarda satış ptal ed lmez.
(4) Satışı yapılan eşya ç n garant belges ver lmez.
(5) Reyona alınan eşyanın ambara ades tesl m tesellüm belges le yapılır.
(6) Reyondan satışı yapılan eşya ç n “Reyon Satış Raporu” düzenlen r. Bu rapor b lg sayardan zleneb leceğ
g b gerekt ğ nde döküm alınır. Alınan bu rapor, lg l reyon memuru ve mağaza sorumlusu tarafından mzalanır.
Reyonlarda görev yapan personele l şk n hükümler
MADDE 50 – (1) Reyonda görev yapan personel, tesl m aldığı eşyanın et ketlenmes nden, satışa hazır hale
get r lmes nden, reyonun uygun şek lde düzenlenmes nden, eşyanın eks lmes , kaybolması, değ şt r lmes , değer n
y t rmes ve benzer nedenlerden dolayı meydana gelen mal zararlardan sorumludur.
(2) B lg sayar ekranından seç len eşyanın satılacak aded , müşter adı, varsa verg numarası da s steme g r l r
ve satış f ş n n vezne b lg sayarına gönder lmes sağlanır. B lg sayarın verd ğ geç c f ş numarası müşter ye ver l r.
Müşter bu numarayı veya adını söylemek suret yle vezneye parasını ödeyerek faturasını alır. Faturanın b r nüshasını
reyonda görev yapan personele vererek eşyayı tesl m alır.
(3) İşletme müdürlüğünce, reyonda görev yapan personel n muhasebe yetk l s mutemed olarak
görevlend r lmes hal nde, k nc fıkra uygulanmaz. Bu durumda, b lg sayar ekranından seç len eşyanın, satılacak
aded , müşter adı, varsa verg numarası s steme g r l r ve bedel tahs l ed ld kten sonra faturanın b r nüshası le b rl kte
eşya alıcıya ver l r.
(4) Perakende satış mağazasından kamu kurum ve kuruluşlarınca veya üçüncü şahıslarca satın alınan eşyaya
a t bedel n Gümrük ve T caret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmes Saymanlık Müdürlüğü banka hesabına yatırılması
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ve lg l kurum tarafından banka dekontunun b r nüshasının braz ed lmes hal nde “Eşya Tesl m F ş ” ve faturası le
b rl kte eşyanın tesl m sağlanır.
(5) Reyonda görev yapan personel, görev, yetk ve sorumluluk bakımından satış memurlarına l şk n
hükümlere tab d r.
Kasa görevl ler ve kasa şlemler
MADDE 51 – (1) Reyonda görev yapan personel tarafından ver len geç c f ş numarası veya adı ve soyadı
g r lerek ekranda görüntülenen eşya ç n üç nüsha fatura düzenlenerek k nüshası alıcıya ver l r. Mağazanın
kapanmasından sonra vezne ekranında görünen ücret tahs l ed lmem ş eşya, b lg sayar ekranından reyonlara ade
ed l r ve ekranda eşya kalıp kalmadığı kontrol ed l r. 50 nc madden n üçüncü fıkrasının uygulandığı durumlarda se
reyonda görev yapan personel tarafından, satılan eşya ç n üç nüsha fatura düzenlenerek faturanın b r nüshası eşya le
b rl kte alıcıya ver l r.
(2) Satışlarda fatura düzenlenmes zorunludur. Faturanın ptal ed lmes hal nde veznedar veya muhasebe
yetk l s mutemed faturanın ptal ed ld ğ ne da r notu üç nüshaya da yazarak mzalar. Eşya ades söz konusu olursa
müşter den d lekçe alınmak ve şletme müdürlüğünce uygun görülmek suret yle yapılacak ade şlem nde eşyanın
ayn yet tesp t yapılır. Ayn yet uygun olan eşya ç n eşya ade tutanağı düzenlen r ve yen den kayıt yapılmak suret yle
ambara alınır.
(3) Reyon f ş n n d pkoçanları, b rden fazla kasa varsa, kasalar t bar yle dökülür. D pkoçanlarında bulunan
tutar le kasa mevcudu arasındak lehte fark kasa fazlası, aleyhte fark se kasa açığıdır. Tesp t olunan kasa fazlası
şletme gel r olarak kayded l r. Kasa açığı söz konusu olduğunda, nedenler araştırılarak, sorumlulardan tahs l olunur.
Ayrıca, kasa açığının suç konusu olup olmadığı şletme müdürünce ncelenerek lg l s hakkında gerekl şlemler
yapılır.
Mağazanın açılış, kapanış saatler ve esasları
MADDE 52 – (1) Bölge müdürlüğü, mağazanın açılması ve kapatılması zamanlarını bel rler. Mağazanın
kapanış saat nden sonra veznedar veya muhasebe yetk l s mutemed tarafından kasaları sayılır ve mutabakat
sağlanarak tutanak şletme müdürü, yoksa şletme müdürünce bel rlenen k ş le b rl kte mza altına alınır.
(2) İşletme müdürlüğü, mağazaların 24 saat korunması ç n gerekl güvenl k tedb rler n alır. Satış
mağazalarının anahtarlarının k mlerde bulunacağını, açılıp kapatılma şlemler n şletme müdürü bel rler.
Bakım ve onarım şler
MADDE 53 – (1) Perakende satışa sunulacak eşya f yatlandırılmadan önce kontrolden geç r l r. Arızalı olduğu
tesp t ed len ve kal te ve evsafının düzelt lmes mümkün olan eşyanın, bakım ve onarımı şletme müdürlüğünce yapılır
veya yaptırılır. Mümkün olmayanlar se duruma göre d ğer yollarla tasf ye ed l r.
Zararlardan sorumluluk
MADDE 54 – (1) Mağazada görevl personel kefalete tab olup lg l mevzuat hükümler saklı kalmak
kaydıyla;
a) Kast hareketler nden kaynaklı eşyanın eks lmes , kaybolması, değ şt r lmes , değer n y t rmes ve benzer
nedenlerden dolayı meydana gelen mal zararlardan tek başına,
b) İhmal hareketler nden kaynaklı eşyanın eks lmes , kaybolması, değ şt r lmes , değer n y t rmes ve benzer
nedenlerden dolayı meydana gelen mal zararlardan se reyon memuru le b rl kte,
sorumludur.
Mağazanın sayımı
MADDE 55 – (1) Mağazanın her türlü sayımı, şletme müdürünce bel rlenecek ve reyonda görev yapan
personel n de yer aldığı kom syon tarafından g r ş-çıkış kayıtları, mevcut eşya le stok raporu kayıtlarında bulunan
eşya b lg ler karşılaştırılmak suret yle yapılır. Eşyanın markası, model , ser numarası, m ktarı, hasar durumu g b
bütün özell kler ve belgeler ne göre uygunluğu tesp t ed l r.
YEDİNCİ BÖLÜM
Yen den İhraç Yoluyla Satış
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Yen den hraç amaçlı tesl m
MADDE 56 – (1) İthalatı yasak veya kısıtlamaya tab eşya sadece yen den hraç amacıyla satılır. Eşyanın
yen den hraç amaçlı olarak hale yoluyla satışa sunulmasında beş nc bölümde bel rt len hükümler uygulanır.
(2) Eşyanın mülk yet ne sah p olduğunu spatlayan yurt ç ndek alıcısı veya yurtdışındak sah b veya bunların
tems lc s , hale lanının yayımlandığı, perakende satış kararının alındığı veya d ğer tasf ye yollarına göre yapılan
tasf yede onay tar h ne kadar gümrük müdürlüğüne başvurarak söz konusu eşyanın yen den hraç amacıyla kend s ne
tesl m n steyeb l r.
(3) Eşya sah b , yurtdışındak gönder c ye döv z transfer yapılmışsa yurt ç ndek alıcı, döv z transfer
yapılmamışsa yurtdışındak gönder c , transfer ed lm ş döv z n ades durumunda yurtdışındak gönder c d r.
(4) Eşya sah b n n taleb , eşya ç n tesp t ve tahakkuk belges düzenlenmem ş se gümrük dares nce bu fıkrada
yer alan usuller çerçeves nde karşılanır. Eşya ç n tesp t ve tahakkuk belges düzenlenm ş se talep, en geç zleyen ş
günü ç nde şletme müdürlüğüne b ld r l r. İşletme müdürlüğünce eşyanın tasf yes le lg l olarak k nc fıkrada
bel rt len şlemler n yapılmadığının b ld r lmes üzer ne gümrük müdürlüğünce eşyanın tesp t ve tahakkuk belges nde
bel rt len döv z c ns nden CIF bedel n n yüzde b r n n on gün ç nde döner sermaye hesabına ödenmes gerekt ğ eşya
sah b ne mzası alınmak suret yle b ld r l r veya adel taahhütlü mektupla tebl gat adres ne gönder l r. Yazının postaya
ver ld ğ tar h zleyen yed nc gün tebl ğ tar h sayılır. İşletme müdürlüğünce, vezne alındısı veya nternet üzer nden
banka hesabı veya muhasebe yetk l s mutemed alındısı kontrol ed l r. Ödeme yapıldığının anlaşılması hal nde
şlemlere devam ed l r. Tahs l ed len tutar döner sermayeye gel r kayded l r. Bu tar hten t baren otuz gün ç nde, varsa
eşyaya a t cezalar, ambarlama ve elleçleme g derler le yapılmış d ğer g derler de tahs l ed lerek eşya gümrük
müdürlüğünün denet m nde yurtdışına çıkarılır.
(5) Bu hak kullanılmadığı takd rde veya yen den hraç amaçlı tesl m yapılan eşyanın ver len süreler çer s nde
gümrük müdürlüğünün denet m nde yurtdışına çıkarılmaması hal nde dares nce hale şartnames n n özel hükümler
bölümünde bel rt lecek koşullarla ve CIF bedel haleye esas bedel kabul ed lerek, eşya yen den hraç amacıyla hale
yoluyla satılır. İhale bedel n n yatırıldığı tar hten t baren otuz gün çer s nde gümrük müdürlüğünün denet m nde eşya
yurtdışına çıkarılır. Yen den hraç amaçlı satışı gerçekleşmeyen eşya mha ed l r.
(6) Eşya, yurt ç ndek sah b nce yen den hraç amaçlı tesl m suret yle, eşyayı gönderen k ş ye veya aynı
ülkeden farklı b r k ş ye veya farklı b r ülkeye gönder leb l r. Yurtdışındak sah b n n de ayrıca eşyanın ades n talep
etme hakkı vardır.
Özell k arz eden eşya
MADDE 57 – (1) Bakanlıkça bel rlenecek eşya yen den hraç amacıyla satılab l r. Eşyanın yen den hraç
amaçlı olarak hale yoluyla satışa sunulmasında beş nc bölümde bel rt len hükümler uygulanır.
(2) 4458 sayılı Kanunun 56 ncı maddes çerçeves nde yurda thal mümkün bulunmayan eşya, yen den hraç
amaçlı tesl m suret yle tasf ye ed leb l r.
(3) Serbest bölge adresl f rma adına gelen eşya, üçüncü ülkeye trans t ed lmes şartıyla yen den hraç amaçlı
tesl m suret yle serbest bölgeye gönder leb l r.
(4) "Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları" kapsamında veya yolcu beraber nde veya geç c olarak veya ATA
Karnes kapsamında get r l p de sah b yurtdışında kamet eden ve tasf yel k hale gelen taşıt ve eşya ç n de sah b nce
talep ed lmes hal nde yen den hraç amaçlı tesl m yapılab l r.
(5) 65 nc madde uyarınca b r gümrük rej m ne tab tutulmak üzere CIF değer n n yüzde b r oranındak
tutarın tahs l ed lmes nden sonra thal n n yasak veya kısıtlamaya tab olduğunun anlaşılması ve eşya sah b tarafından
talep ed lmes hal nde b r nc fıkra hükmü çerçeves nde eşyanın, CIF değer n n yüzde b r oranındak m ktar k nc kez
tahs l ed lmeden yen den hraç amaçlı tesl m yapılab l r.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Tahs s ve Özel Yolla Tasf ye
Tahs s
MADDE 58 – (1) Özell ğ t bar yle bel rl kamu kurum ve kuruluşlarının kullanab leceğ eşyanın lg l kamu
kurum ve kuruluşları le özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere bedels z olarak tahs s ne l şk n talepler
Bakanlıkça değerlend r l r. Tesl m yapanlar, eşyanın c ns, m ktar ve bedel n gösteren tesl me l şk n belgen n b r
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örneğ n şletme müdürlüğüne b r örneğ n de lg l kuruluşa gönder r. Tahs s ed len eşyanın otuz ş günü ç nde tesl m
alınması şarttır. Süres ç nde tesl m alınmayan eşyanın tahs s kararı ptal ed l r.
(2) Tasf yeye tab tutulan her türlü eşya, gümrük h zmetler n n gel şt r lmes , kaçakçılıkla etk n mücadele,
tasf yen n hızlandırılması ve d ğer sebeplerle ht yaç duyulması hal nde Bakanlığa bedels z olarak tahs s ed leb l r.
(3) Tasf yeye tab tutulan her türlü eşya, tab afet, bulaşıcı hastalık ve benzer olağanüstü durumlarda lg l
dare, kurum veya yetk l b r mlere bedels z olarak tahs s ed leb l r.
(4) 5607 sayılı Kanun kapsamında tasf yel k hale gelen eşya, mahkemes nce ver len müsadere kararı
kes nleşmed kçe tahs s ed lemez.
Özel yolla tasf ye
MADDE 59 – (1) Tasf yel k hale gelen eşya, 38 nc madden n k nc fıkrasının (f) bend kapsamında veya
gümrüklenm ş değer n n yüzde yetm şbeş üzer nden kamu kurum ve kuruluşları le özel kanunla kurulmuş vakıf ve
derneklere satılab l r. Kamu kurum ve kuruluşları le özel kanunla kurulmuş vakıf ve dernekler n satın alma talepler
Bakanlıkça değerlend r l r. Bu yolla satılan eşyanın tesl m alınmaması hal nde eşya d ğer yollarla tasf ye ed l r.
(2) Tasf yeye tab tutulan her türlü eşyadan;
a) Mer’ mevzuatla get r len düzenlemelere uymak maksadıyla bell k ş ve kuruluşlara satılması gereken eşya,
lg l k ş ve kuruluşlara haleyle satılab leceğ g b satışa çıkarılmadan taraflarca bel rlenecek bedelle,
b) Konteynerler, kamu kurum ve kuruluşlarına şletme müdürlüğünce bel rlenecek bedelle,
c) Kıymetl maden ve taşlar le bunlardan yapılmış her türlü eşya le mücevherat, Darphane ve Damga
Matbaası Genel Müdürlüğüne, Türk ye Cumhur yet Merkez Bankasına veya Mal Müdürlükler ne taraflarca
bel rlenecek bedelle,
ç) Ant ka, müze ve sanat eşyası Kültür ve Tur zm Bakanlığına taraflarca bel rlenecek bedelle veya bedels z,
d) Nesl tehl ke altında olan yaban canlı hayvan ve b tk ler le bunlara a t ölü örnekler , parçaları ve türevler
ve bunlardan ham veya şlenm ş olarak elde ed len ürünler, t car amaçla kullanılmaması şartıyla Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı le Orman ve Su İşler Bakanlığına taraflarca bel rlenecek bedelle veya bedels z,
e) Satışa çıkarılıp da satılamayan eşya kamu kurum ve kuruluşları le özel kanunla kurulmuş vakıf ve
derneklere taraflarca bel rlenecek bedelle veya bedels z,
f) Kom syonca hurda ve lk madde hal ne geld ğ tesp t olunanlar Mak ne ve K mya Endüstr s Kurumuna
taraflarca bel rlenecek bedelle,
g) Ambalaj ve paletler, hale yoluyla satılab leceğ g b talep edenlere şletme müdürlüğünce bel rlenecek
bedelle,
ver leb l r.
(3) Satışa çıkarılıp satılamayan ve d ğer yollarla da tasf yes yapılamayan eşya, mha ed lmeden önce son kez
olmak üzere pazarlık usulüyle satışa sunulab l r. Daha öncek halelerde ver len tekl f var se en yüksek tekl f verenler
le şletme müdürlüğünün bulunduğu yerde eşyanın n tel ğ t bar yle faal yette bulunan k ş ler var se pazarlık
usulüyle satışa davet ed l r.
Beklet lmeyecek eşyanın tasf yes
MADDE 60 – (1) Kaçak eşya dah l olmak üzere beklet lmeyecek eşya, beş nc bölümde yer alan usullerle
veya kamu kurum ve kuruluşları le özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere taraflarca bel rlenecek bedel üzer nden
satılarak tasf ye ed l r. Bu yolla tasf ye ed lemeyen eşya, kamu kurum ve kuruluşları le özel kanunla kurulmuş vakıf
ve derneklere bedels z ver leb l r.
DOKUZUNCU BÖLÜM
İmha Yoluyla Tasf ye
İmha ed lecek eşyanın bel rlenmes
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MADDE 61 – (1) Mahkemes nce mhasına karar ver len eşya, ekonom k değer n y t ren eşya, sağlığa zararlı
olduğu anlaşılan eşya veya d ğer yollarla tasf ye ed lemeyen eşya mha ed lerek tasf ye olunur. Mahkemes nce
mhasına karar ver lenler har ç d ğer eşyanın mhasına kom syonca karar ver l r.
(2) İmha tutanakları ve bunlara l şk n belgeler, mhayı gerçekleşt ren darelerce saklanır.
İmha merc
MADDE 62 – (1) Gümrük müdürlüğünün ve şletme müdürlüğünün denet m ndek yerlerde bulunan eşyanın
mhası lg l dareler tarafından yapılır.
(2) Depolanması amacıyla yed em ne ver len eşyanın mhası, eşyayı yed em ne veren gümrük dares
tarafından yapılır.
(3) Gümrük laboratuvar müdürlükler nde bulunan eşyanın mhası şletme müdürlüğünce yapılır.
Eşyanın mhası
MADDE 63 – (1) Eşya, n tel k ve özell kler ne göre, 9/8/1983 tar hl ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu
Kanuna dayanılarak yürürlüğe g ren yönetmel k hükümler çerçeves nde tamamen değers z veya kullanılamaz hale
get r lerek mha ed l r.
(2) İmhası öngörülen eşyanın c ns ne göre tekn k b lg ve uzmanlık gerekt r r b r durum görülürse lg l kamu
kurum ve kuruluşlarına ncelett r lerek alınacak rapora göre eşyanın durumu mha kom syonunca değerlend r l r.
Eşyanın mhasında tüm mal yet unsurları göz önünde bulundurulurak, gerekmes hal nde Çevre ve Şeh rc l k
Bakanlığınca z n ver len kurum veya kuruluşlarca mha yapılması sağlanır. Anal z ücret n n tasf yel k eşyanın 31 nc
maddeye göre hesaplanmış değer n n üzer nde olması veya eşyanın son kullanım tar h n n dolmuş veya yakın
zamanda dolacak olması hal nde, anal z yaptırılmadan mha şlem gerçekleşt r l r ve bu husus mha kararında
bel rt l r.
(3) Tasf yel k hale gelmeden önce mhalık olduğu anlaşılan eşyanın mhası Gümrük Yönetmel ğ hükümler ,
tasf yel k hale geld kten sonra mhalık duruma gelen eşyanın mhası se bu Yönetmel k hükümler çerçeves nde
yapılır.
(4) 4458 sayılı Kanunun 177 nc maddes n n b r nc fıkrasının (m) bend uyarınca, d ğer mevzuatla anılan
Kanuna göre tasf yes öngörülen ancak mhalık olduğu tesp t ed len eşya tesl m alınmaz. Eşyanın mhası, bulunduğu
kurum veya mevzuatla yetk lend r lm ş kurumca yapılır.
(5) Eşyanın mhası, kom syon başkanının nezaret nde gerçekleşt r l r. Özell k arz etmes neden yle bell kurum
ve kuruluşlarca mhası gereken eşyanın mhası, mhayı yapacak kurum ve kuruluşa tesl m ed lmek suret yle yapılır.
Eşyanın mhası sırasında Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca nsan ve
çevre sağlığı yönünden gerekl önlemler alınır. İmhanın her aşamasının v deo çek m yapılır ve mha tutanağı
düzenlen r. Eşyanın mhasının Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığından l sans almış f rmalar tarafından yapılacak olması
hal nde, eşyanın mha ed leceğ yere veya bu yere tesl m n sağlamak amacıyla depolanacağı yere tesl m kom syon
veya kom syon başkanının görevlend receğ b r üye tarafından yapılır. L sanslı f rmalara tesl m ed lecek eşyanın
yüklenmes ve tesl m ne l şk n kamera kayıtları le tesl m tutanaklarının ve eşyanın mhasının yapıldığına l şk n
b ld r mler n lg l dosyasında muhafaza ed lmes yeterl d r.
(6) 5607 sayılı Kanunun 16 ncı maddes hükmü uyarınca tasf yel k hale gelen ancak tahl l sonuçlarına veya
raporlarına göre mhası gereken eşya görüntülenmek, mümkün olması hal nde numune alınmak ve ayırt ed c
özell kler ayrıntılı tesp t ed lmek suret yle mha ed l r. Beklet lmeyecek eşya, anılan Kanun hükümler ndek süre, usul
ve esaslara göre soruşturma aşamasında hak m, kovuşturma aşamasında mahkemes nce tasf ye kararı ver ld kten sonra
aynı usullerle mha ed l r.
(7) İmhası gerçekleşt r len eşyanın kullanılamaz hale gelen ancak ekonom k değer bulunan ambalajı, ş şes
g b parçalarından nsan ve çevre sağlığı açısından sakıncalı olmadığı anlaşılanların, mevcut hal yle yen den
kullanımını engelleyecek tedb rler alınır.
(8) Tesp t ve tahakkuk belges t bar yle gümrüklenm ş değer 100.000 TL’n n üzer ndek eşyanın mhasından
önce bölge müdürlüğünden onay alınır.
(9) Eşyanın bulunduğu yerdek durumu, nakl ye aracına yüklenmes , mha mahall ne boşaltılması ve mha
aşamalarının v deo çek mler yapılarak, mhayı yapan b r m tarafından kaset, CD ve b lg sayar g b elektron k ortamda
beş yıl süreyle muhafaza ed l r. İmha sonucunda düzenlenecek mha tutanaklarına her yıl t bar yle b r sıra numarası
ver lerek dosyasına konulur.
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(10) İmha g derler n n eşya sah b nden alınması esastır. Ancak, sah ps z eşya le sah b ne ulaşılamadığı veya
mha g derler n n eşya sah b nce karşılanmadığı durumlarda, muhafaza eden şletmen n eşya sah b ne rücu etme hakkı
saklı kalmak kaydıyla, g derler şletmec tarafından karşılanır. İmhanın ved l kle yapılmasının gerekmes ve benzer
durumlarda döner sermaye bütçes nden karşılanan mha g derler n n eşya sah b veya şletmec den tahs l ç n gerekl
şlemlere derhal başlanır.
(11) Kaçak eşya le şletme müdürlükler ne a t tasf ye ambarlarındak eşyanın mha g derler döner sermaye
bütçes nden karşılanır.
(12) Eşyanın c ns , nev , markası ve ebatı le üzer nde tahl l, nceleme veya keş f yapılab lmes n tem nen
yeter kadar numune alınır ve numune alma tutanağına bağlanarak mühürlenm ş kap çer s ne konulur. Kovuşturma
sonrasında ver len esasa l şk n kararın kes nleşmes n müteak p muhafaza eden b r m tarafından numune mha
ed lerek tutanağa bağlanır.
ONUNCU BÖLÜM
D ğer Hükümler
Satış sonrasında yapılacak şlemler
MADDE 64 – (1) 4458 sayılı Kanunun 177 nc maddes n n b r nc fıkrasının (b), (e), (f), (g) ve (k) bentler nde
ve k nc fıkrasının (b) bend nde bel rt len eşyanın satış bedel nden sırasıyla;
a) H zmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar karşılığı olarak yüzde onbeş ,
b) Gümrük verg ler ,
c) Satış ç n yapılmış masraflar karşılığı olarak yüzde ell s ,
ç) Para cezaları,
ayrılarak hak sah pler ne dağıtılır. Bu bedeller n dağıtımından sonra artan para olursa, eşya sah pler adına
emanet hesabına alınır. Emanete alındığı tar hten t baren b r yıl ç nde alınmayan para döner sermayeye gel r
kayded l r.
(2) Perakende satış bedel nden eşyanın yurt ç nde satışı neden yle yürürlüktek mevzuat uyarınca ayrılması
gereken verg ler ve mal yükler n ayrılmasından sonra kalan tutar döner sermayeye gel r kayded l r. Döner sermayeye
gel r kayded ld ğ tar hten t baren b r yıl ç nde eşya sah b n n ödeme taleb ne l şk n başvurusunun bulunup
bulunmadığı aranır. Başvurunun bu süre çer s nde olması hal nde döner sermayeye gel r kayded len tutardan b r nc
fıkraya göre yapılacak hesaplamadan sonra kalan bedel döner sermaye bütçes nden karşılanır. B r yıllık süren n
hesabında eşyanın en son satış tar h esas alınır.
(3) 4458 sayılı Kanunun 177 nc maddes n n b r nc fıkrasının d ğer bentler nde bel rt len eşyanın satış
bedel nden b r nc fıkradak usule göre yapılacak dağıtımdan sonra kalan para döner sermayeye gel r kayded l r.
(4) Kaçak eşya hakkında aşağıda bel rt len şlemler yapılır:
a) Kaçak eşya nakl nde kullanılması neden yle alıkonulan taşıtlardan hale yoluyla satılanların satış bedel nden
taşıtın tesl m tar h ne kadar oluşan ard ye ve d ğer h zmetler karşılığı olarak satış bedel n n yüzde onbeş ve satış ç n
yapılmış masraflar karşılığı olarak satış bedel n n yüzde ell s ayrıldıktan sonra kalan tutar le hale yoluyla satılan
kaçak eşyanın satış bedel emanete alınır.
b) D ğer yollarla yapılan tasf ye sonucunda tahs l ed len bedel döner sermayeye gel r kayded l r.
c) Yargılamanın eşya veya taşıma araçlarının sah p veya taşıyıcısının leh ne sonuçlanması hal nde, (a)
bend nde bel rt len eşyanın satış bedel veya (b) bend nde bel rt len eşyanın 31 nc madden n b r nc fıkrasının (b)
bend nde bel rt len şek lde tesp t ed len kıymet , gümrük verg ler ve para cezaları ayrıldıktan sonra, yasal fa z yle
b rl kte döner sermaye bütçes nden hak sah b ne öden r. Fa z n hesabında, elkoyma tar h nden bedel n ade tar h ne
kadar geçen süre esas alınır.
ç) Hakkında ade kararı ver len eşya ç n (c) bend uyarınca yapılan ödemen n dışında b r bedel n ödenmes
gereken durumlarda bu bedel gümrük dares nce genel bütçen n lg l tert b nden karşılanarak hak sah b ne öden r.
d) İhale yoluyla satılan eşyanın yargı kararının kes nleşt ğ tar hten t baren b r yıl ç nde talep ed lmeyen
emanettek eşya bedel döner sermayeye gel r kayded l r. D ğer yollarla tasf ye ed len eşya ç n de yargı kararının
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kes nleşt ğ tar hten t baren b r yıl ç nde talepte bulunulmaz se ödeme yapılmaz.
e) Eşyanın müsaderes ne l şk n kararın kes nleşmes üzer ne satış bedel döner sermayeye gel r kayded l r.
f) Gümrük müdürlüğünce mahkeme kararının tasf ye dares ne b ld r m sırasında, eşya sah b tarafından
ödenmes gereken gümrük verg ler ve cezaları da bel rt l r.
g) Tasf ye ed lmem ş ve mahkemes nce sah b ne ades ne karar ver len kaçak eşyanın ard ye ve d ğer h zmet
ücretler , 5607 sayılı Kanunun 11 nc maddes uyarınca döner sermaye bütçes nden öden r.
(5) 30 uncu madden n onuncu fıkrasında bel rt len süreler geçt kten sonra gümrük dares ne a t ambarlara
nakled l p tasf ye ed len eşyanın satış bedel nden, eşyanın tesl m tar h ne kadar oluşan ard ye ve d ğer h zmetler
karşılığı olarak hesaplanan yüzde onbeş n n yarısı, otuz gün ç nde talep ed lmes hal nde eşyanın bulunduğu son
şletmeye öden r.
(6) Gümrük dares ve d ğer şletmec ler tarafından ver lm ş olan ard ye ve d ğer h zmetler karşılığı ücretler
ç n ödeme yapılması gereken durumlarda, satış bedel nden ayrılacak tutar satış bedel n n yüzde on beş n geçemez.
Gümrük dares tarafından ver lm ş ard ye ve d ğer h zmetler karşılığı olarak ayrılan tutar döner sermayeye gel r
kayded l r. Perakende satılan, özel yolla tasf ye ed len veya mha ed len eşyayı muhafaza eden k ş ve kuruluşlara
ard ye ve d ğer h zmetler ç n şletme müdürlüğünce b r ödeme yapılmaz.
(7) Bedels z ver len veya mha ed len eşya sah pler ne herhang b r ödemede bulunulmaz. Ancak, 5607 sayılı
Kanun uyarınca tasf yel k hale gelen ve sah b ne ades ne karar ver len eşyanın mha ed lm ş olması hal nde mha
ed len eşyanın bedel , gümrük dares nce genel bütçen n lg l tert b nden karşılanarak hak sah b ne öden r.
(8) Üzerler nde satılamaz, devred lemez, hac z, reh n, potek g b şerhler bulunan taşıtların tasf yes nde, bu
şerhler ayrıca b r şleme gerek olmaksızın, tasf ye kararı alındığı tar hten t baren kalkmış sayılarak varsa tesc l
kayıtları buna göre düzelt l r ve tasf yes tamamlanır. 4458 sayılı Kanunun 177 nc maddes n n b r nc fıkrasının (b),
(e), (f), (g) ve (k) bentler nde ve k nc fıkrasında bel rt len eşya ç n, bu madden n b r nc ve altıncı fıkra hükümler
çerçeves nde şlem yapıldıktan sonra kalan para emanete alınır. Talep hal nde veya varsa dava sonucunda taşıtın
sah b ne ades ne karar ver lmes hal nde, şerhlere konu bedel lg l s ne ödend kten sonra varsa kalan tutar hak
sah b ne öden r.
Eşyanın b r gümrük rej m ne tab tutulması
MADDE 65 – (1) Eşyanın b r gümrük rej m ne tab tutulmasına l şk n esaslar aşağıda bel rlenm şt r:
a) İthalatı yasak veya kısıtlamaya tab olan eşya har ç, hale lanının yayımlandığı, perakende satış kararının
alındığı tar he veya d ğer yollarla yapılan tasf yede se onay tar h ne kadar, eşya üzer nde tasarruf hakkına sah p olan
k ş , gümrük müdürlüğüne başvurarak söz konusu eşyanın b r gümrük rej m ne tab tutulmasını veya gümrük bölges
dışına yen den hracını steyeb l r. Bu eşya ç n kısm talep yapılamaz.
b) Talep, en geç zleyen ş günü ç nde şletme müdürlüğüne let l r. İşletme müdürlüğünce eşyanın durumu üç
ş günü ç nde gümrük müdürlüğüne b ld r l r. Gümrük müdürlüğünce taleb n uygun bulunması hal nde başvuru
tar h nden t baren yed ş günü ç nde söz konusu eşyaya a t varsa cezalar le ambarlama ve elleçleme g derler ve
d ğer g derler le döner sermaye hesabına ödenmes gereken eşyanın döv z c ns nden CIF değer n n yüzde b r n n yed
gün ç nde ödenmes gerekt ğ eşya sah b ne mzası alınmak suret yle b ld r l r veya adel taahhütlü mektupla tebl gat
adres ne gönder l r. Yazının postaya ver ld ğ tar h zleyen yed nc gün tebl ğ tar h sayılır.
c) Eşyanın gümrük şlemler (b) bend nde bel rt len ödemeler n yapıldığı tar hten t baren otuz gün ç nde
tamamlanır. Talep sah b n n süres çer s nde yükümlülükler n yer ne get rmemes hal nde eşya tasf ye ed l r.
ç) Sah b yurtdışında bulunan ve thal yasak veya kısıtlamaya tab olmayan eşya hakkında da thal verg ler n n
ödenmes veya tem nata bağlanması hükmü har ç yukarıdak hükümler uygulanır.
d) 4458 sayılı Kanunun 177 nc maddes n n b r nc fıkrasının (c), (d), (ı) ve (m) bentler le k nc fıkrasında
bel rt len eşya ç n yukarıdak hükümler uygulanmaz.
Tasf ye ed lecek eşyanın bulunmaması
MADDE 66 – (1) Tasf yel k hale gelm ş olmakla beraber eşyanın bulunamaması neden yle tesp t ve tahakkuk
belges düzenlenemeyen thal eşyası ç n CIF, hraç eşyası ç n FOB kıymet le bunlara l şk n gümrük verg ler
tutarları gümrük müdürlüğünce şletme müdürlüğüne b ld r l r. İşletme müdürlüğünce 4458 sayılı Kanun ve 6183
sayılı Kanun çerçeves nde şlem yapılır.
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ONBİRİNCİ BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
Ek süre
MADDE 67 – (1) Kanunda öngörülen süreler dışında bu Yönetmel kte yer alan sürelerle lg l olarak,
süreler n b t m nden önce lg l merc e başvurulması şartıyla bu Yönetmel kte bel rlenm ş süreler kadar gümrük
dares nce ek süre ver leb l r. Bunun dışındak süre talepler bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır. Ödemeye l şk n
ver len ek sürelerde fa z alınır. Fa z n hesabında 6183 sayılı Kanunun tec l fa z ne l şk n hükümler uygulanır.
Kom syonlar
MADDE 68 – (1) Kom syon, aks ne hüküm bulunmadıkça, dare am r veya dare am r nce bel rlenecek en az
şef düzey nde personel başkanlığında darede görevl en az üç ve tek sayıda k ş den oluşur. Kom syon ç n yedek üye
de bel rleneb l r.
(2) Kom syon eks ks z olarak toplanarak oy çokluğu le karar alır. Kararlarda çek mser kalınamaz. Karara
muhal f olan üye, gerekçes n yazarak mzalar.
(3) Kom syon başkanı ve üyeler , aldıkları kararlardan sorumludur.
(4) Kom syon tarafından düzenlenen tutanaklara/kararlara, kom syon üyeler n n adı, soyadı ve görev ünvanı,
yer, tar h ve saat yazılarak mzalanır.
(5) Kom syon, başkanın yazılı veya sözlü çağrısı üzer ne toplanır. Kom syon başkanı kom syonun toplanması,
çalışması ve karar almasına l şk n düzen sağlamaktan sorumludur.
(6) İmha kom syonlarında ambar memuru, şletmec kuruluş görevl s le eşyanın c ns nev n tel ğ ne göre
tekn k b lg ve uzmanlık gerekt rmes hal nde gümrük k myager veya lg l kamu veya meslek kuruluşlardan b r
uzman personel n de üye olarak bulunması sağlanır.
(7) Bu Yönetmel kte sayılmayan ve kom syon mar fet yle yapılması gereken şlemler olması hal nde
yukarıdak esaslar çerçeves nde başka kom syonlar kurulab l r.
B lg ve belgeler
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmel kte geçen h zmet tar fes , şartname, karar, tutanak, makbuz, defter, l ste veya
taahhütname g b eşyanın gümrük dareler nce şlet lmekte olan geç c depolama yer , antrepo ve ambarlara alınması,
muhafazası, tesl m le tasf yel k hale gelm ş eşyanın tasf yes nde kullanılan b lg veya belgeler, Bakanlığın nternet
s tes nde yayınlanır. Bakanlık gerekl gördüğü durumlarda bu b lg veya belgeler üzer nde değ ş kl k yapab l r.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel k
MADDE 70 – (1) 7/10/2009 tar hl ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasf ye
Yönetmel ğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Tasf ye kararı onaylanmış şlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rd ğ tar hten önce hale lanı yayınlanmış olan eşya
hakkında, hale lanının yayınlandığı tar hte yürürlükte olan mevzuat hükümler uygulanır.
Gümrük dares ne tesl m ed lm ş tütün ve tütün mamüller le alkollü çk ler n mhası
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 5607 sayılı Kanun kapsamında, gümrük dares ne tesl m ed lm ş ve ambalajlarında
kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, et ket, hologram, pul, damga veya benzer şaret bulunmayan tütün ve tütün
mamuller le et l alkol, metanol ve alkollü çk ler mha ed lmeden önce numune alınır. Numune dışındak söz konusu
eşya 63 üncü madden n sek z nc fıkrası uygulanmaksızın mha kom syonunca mha ed l r.
(2) Numune alınırken, eşyanın c ns , nev , markası ve ebatı le numuneler üzer nde tahl l, nceleme veya keş f
yapılab lmes tem nen yeter kadar örnek alınması gözönüne alınır. Numune m ktarı herb r c ns, nev , marka ve ebat
t bar yle paketlenm ş s gara, puro ve s gar llo, narg lel k, p poluk ve sarmalık kıyılmış tütün ve tütün mamüller nden
20 paket, alkollü çk lerden üç ş şeden az olmamalıdır. Numune kutu veya kol olarak alınab l r. Tütün veya tütün
mamülü c ns eşyanın dökme olması hal nde eşya karıştırılarak 3 kg’dan az olmamak üzere numune alınır. Yukarıda
bel rt len numune m ktarından daha az m ktarda el konulan tütün ve tütün mamüller le alkollü çk ler n tamamı
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muhafaza ed l r. Elkonulan eşya üzer nde tesp t yapmaya yetecek şek lde alınan numuneler, numune alma tutanağına
bağlanarak mühürlenm ş kap çer s ne konulur. Kovuşturma sonrasında ver len esasa l şk n kararın kes nleşmes n
müteak p, numuneler muhafaza eden b r m tarafından numuneler mha ed lerek tutanağa bağlanır.
Soruşturma veya kovuşturması devam eden kaçak eşyanın tasf yes
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 5607 sayılı Kanunun geç c 6 ncı maddes n n üçüncü fıkrası kapsamındak kaçak
şüphes yle el konulan soruşturma ve kovuşturması devam eden ve tasf yes ne l şk n hak m veya mahkeme kararı
bulunmayan eşya hakkında, davaya müdah l dare tarafından soruşturma aşamasında se hak mden kovuşturma
aşamasında se lg l mahkemeden söz konusu Kanun maddes uyarınca gerekl tesp tler yapılarak tasf ye kararı
ver lmes talep ed l r. Üç ay çer s nde tasf ye kararı ver lmemes hal nde, gümrük müdürlüğünce tesp t ve tahakkuk
belges düzenlenerek eşyanın bu Yönetmel k hükümler ne göre tasf yes n n yapılmasını sağlamak üzere şletme
müdürlüğüne b lg ver l r.
(2) Bu madde kapsamında tasf ye ed lecek eşya tasf ye ed lmeden önce numune alınması mümkün se eşya
üzer nde tesp t yapmaya yetecek şek lde numune alınır. Numune alma tutanağına bağlanarak mühürlenm ş kap
çer s ne konulur. Numune alınması mümkün olmayan eşyanın se her türlü ayırt ed c özell kler tesp t ed l r.
Kovuşturma sonrasında ver len esasa l şk n kes nleşm ş karar doğrultusunda numunelere bu Yönetmel k hükümler
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 71 – (1) Bu Yönetmel ğ n;
a) Geç c 2 ve 3 üncü maddeler yayımı tar h nde,
b) D ğer maddeler 1/9/2013 tar h nde,
yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 72 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Gümrük ve T caret Bakanı yürütür.
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