Mevzuat Bilgilendirme Servisi

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 14117770-131.99
Konu : 30.06.2015 Tarihli Yönetmelik Değişikliği

07.10.2016 / 19228639
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 27.07.2015 tarihli ve 14117770-131.99/00009460355 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda; 30.06.2015 tarihli 29402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin muhtelif maddelerinde yapılan
değişikliklere ilişkin olarak Hukuk Müşavirliği’nin, Danıştay 15. Daire’nin 07.07.2015
tarihli 2015/5712 Esas Nolu Kararında dava konusu Yönetmeliğin yürürlük maddesi olan 17 nci
maddesinin de ayırım yapılmaksızın yürütülmesinin durdurulduğu görüldüğü, bu nedenle anılan
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tüm maddelerinin yürürlüğünün
durdurulduğu dikkate alınarak bu yönde işlem tesis edilmesinin uygun olacağı görüşü çerçevesinde
antrepo açılış, kapanış, devir, tadilat işlemlerin anılan yönetmelik değişikliği öncesinde yürütüldüğü
şekilde uygulanması; bununla birlikte, Antrepo-Geçici Depolama Takip Programında değişikliklerin
yapılması için söz konusu davaya ilişkin kararın kesinleşmesi bekleneceğinden, bu süreç içerisinde
gerek bölge müdürlüklerince, gerekse gümrük idarelerince gerçekleştirilen işlemlerin anılan Programa
işlenmek üzere Bakanlığımıza gönderilmesi gerektiği belirtilmişti.

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan 26.08.2016 tarihli 18391840 sayılı yazı eki Hukuk
Müşavirliği'nin 16.08.2016 tarihli 18081561 sayılı yazısında, Bakanlığımız aleyhine açılan davada,
Danıştay 15. Dairesince dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması yolunda verilen kararın
kaldırılması talebini içeren Bakanlığımız itirazının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun
21/3/2016 tarihli YD İtiraz No: 2016/65 sayılı kararı ile kabul edilerek, yürütmenin durdurulması
isteminin reddine karar verildiği belirtilmektedir.

Gümrük TV Haberleri ile Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, Muhasebe ve Vergi Mevzuatı, Yatırım danışmanlığı ve benzer alanlarda yayınlanan Kanun,
Yönetmelik, Tebliğ, Genelge, Tasarruflu yazı ve mevzuat taslakları en hızlı şekilde yayınlanmakta ve bilgiler kamuoyuna yalın halleriyle sunulmaktadır.
Yayınlanan Gümrük, Dış Ticaret, Lojistik Haberleri ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade
genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
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Gümrük
Yönetmeliği'nin 518, 521, 523 ve 524 üncü maddeleri uyarınca antrepo yatırım izni, açılış, kapanış,
devir ve antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektiren ve Bölge Müdürlüğünüzce ilgili taleplerin
karşılanması uygun bulunan başvurulara ilişkin bilgi ve belgelerin anılan Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Harun USLU
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
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Saygılarımızla,
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