
T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :75405048-940 

Konu :Hizmet Tarifesi Değişikliği  

10.01.2019 / 40586665 
DAĞITIM YERLERİNE 

Tasfiye Yönetmeliğinin 69 uncu maddesine istinaden Genel Müdürlük Makamı'ndan alınan, 
09.01.2019 tarihli ve 40530271 sayılı Onay uyarınca, Bakanlığın web sayfasında yayımlanan 
Hizmet Tarifesinin; "C. UYGULANACAK TARİFE" başlığı altındaki, Terminal ve Diğer 
Hizmetler Ücret Tablosu (Tablo-1), Ardiye Hizmetleri Ücret Tablosu (Tablo-2,3), Yolcu 
Beraberi Eşyanın Ardiye Hizmetleri Ücret Tablosu (Tablo-4) ve Özellikli Eşyanın Muhafaza 
Hizmetleri Ücret Tablosu (Tablo-5) yeniden değerleme oranı dikkate alınarak ekte sunulduğu 
şekilde güncellenmiştir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mehmet ÖZKOÇ 
Bakan a. 
Daire Başkanı V. 

DAĞITIM : 
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine  

Ek: Onay ve eki Tarife 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı :75405048-940 

Konu :Hizmet Tarifesinin Güncellenmesi  

09.01.2019 / 40530271 
GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA 

Bakanlık Makamından alınan, 23/08/2013 tarihli ve 2013/33 sayılı Onayın birinci 
maddesinde; Tasfiye Yönetmeliğinin “Bilgi ve belgeler” başlıklı 69'uncu maddesinin birinci 
fıkrasının “Bu Yönetmelikte geçen hizmet tarifesi, şartname, karar, tutanak, makbuz, defter, 
liste veya taahhütname gibi, eşyanın gümrük idarelerince işletilmekte olan geçici depolama 
yeri, antrepo ve ambarlara alınması, muhafazası, teslimi ile tasfiyelik hale gelmiş eşyanın 
tasfiyesinde kullanılan bilgi ve belgeler, Bakanlığın internet sitesinde yayınlanır. Bakanlık 
gerekli gördüğü durumlarda bu bilgi ve belgeler üzerinde değişiklik yapabilir.” Hükmüne 
istinaden, söz konusu eklerin Onay eki listede olduğu haliyle Bakanlığımız web sayfasından 
duyurulması ve anılan Yönetmeliğe yeni ek eklenmesi, mevcut eklerin çıkarılması veya 
eklerde değişiklik yapılması konularında Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.  

http://www.mevzuat.net/gumruk/2013/tasfiyeynt20130625.aspx#M69
http://www.mevzuat.net/gumruk/tyazilar/2019/ty40586665.aspx#Tablo1
http://www.mevzuat.net/gumruk/tyazilar/2019/ty40586665.aspx#Tablo2
http://www.mevzuat.net/gumruk/tyazilar/2019/ty40586665.aspx#Tablo3
http://www.mevzuat.net/gumruk/tyazilar/2019/ty40586665.aspx#Tablo4
http://www.mevzuat.net/gumruk/tyazilar/2019/ty40586665.aspx#Tablo5


Bu çerçevede, Hizmet Tarifesinin, C. UYGULANACAK TARİFE başlığı altındaki, Terminal ve 
Diğer Hizmetler Ücret Tablosu (Tablo-1), Ardiye Hizmetleri Ücret Tablosu (Tablo-2, 3), Yolcu 
Beraberi Eşyanın Ardiye Hizmetleri Ücret Tablosu (Tablo-4) ve Özellikli Eşyanın Muhafaza 
Hizmetleri Ücret Tablosunun (Tablo-5) yeniden değerleme oranı dikkate alınarak ekte 
sunulduğu şekilde güncellenmesi uygun mütalaa edilmektedir. 

Takdir ve tensiplerine arz ederim. 

Mehmet ÖZKOÇ 
Daire Başkanı V. 

Uygun görüşle arz ederim. 
.../01/2019 

Kadir GÜNDOĞDU 
Genel Müdür Yardımcısı 

OLUR 
..../.../2019 

Rıza Mehmet KORKMAZ 
Genel Müdür 

 

Ek: Hizmet Tarifesi  

Tablo-1. Terminal ve Diğer Hizmetler Ücret Tablosu  

Tarife Ölçüsü     

Adet Esasına Tabi Eşya     

a) Her bir boş konteynerin indirme veya bindirme ücreti 17-TL   

b) Her bir dolu konteynerin indirme veya bindirme ücreti 86-TL   

c) Her bir tekerlekli veya paletli aracın indirme veya bindirme 
ücreti 

17-TL   

ç) Her bir engelliye mahsus motorlu ve/veya akülü Araçlar ile 
motorlu bisikletlerin indirme veya bindirme ücreti 

2-TL   

d) İstek veya görülecek lüzum üzerine eşya veya aracın (Kara 
Hudut kapıları dahil) tartım ücreti (tartım başına)  

25-TL   

e) Terminale giriş-çıkış yapan, eşya nakleden taşıtlardan giriş-
çıkış ücreti (geçici çıkışlar hariç taşıtın her girişinde) 

25-TL   

f) Terminale giriş yapan ve eşya nakleden taşıtlar ile eşya 
sahibinin yazılı talebi üzerine eşyanın yükleme ve 
boşaltılmasında kullanılmak üzere getirilen vinç ve benzeri 
araçların terminalde kaldığı gün başına bekleme ücreti (giriş 
yaptığı gün hariç) 

28-TL   

Ağırlık Esasına Tabi Eşya     

g) Her bir genel kargo, dökme eşya, özel tertip, tedbir ve tesis 
gerektiren eşyanın ton başına boşaltma, yükleme, aktarma veya 
istif ücreti  

12-TL   
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http://www.mevzuat.net/gumruk/tyazilar/2019/ty40586665.aspx#Tablo2
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http://www.mevzuat.net/gumruk/tyazilar/2019/ty40586665.aspx#Tablo5


ğ) Kullanılan takoz, tel, çivi ve benzeri malzemelerin ücretleri 
rayiç bedele göre ayrıca alınmak üzere ton başına 
sağlamlaştırma ve bakım hizmetleri ücreti  

8-TL   

Karayoluyla gelen ve ağırlık esasına göre ücretlendirilen eşyada 
küsuratlar takip eden tona tamamlanarak hesaplanır ve her bir hizmet 
karşılığı 92-TL’den az olamaz. 

  

Havayoluyla gelen ve ağırlık esasına göre ücretlendirilen eşyanın 
kilogramına 0,15-TL ücret alınır ve her bir hizmet karşılığı 92-TL’den az 
olamaz. 

  

Tablo-2. Ardiye Hizmetleri Ücret Tablosu (Karayoluyla) 

Tarife Ölçüsü 
GÜMRÜK REJİMLERİ 
KAPSAMI EŞYA 

  

Ağırlık Esasına Tabi Eşya 
TL X Gün X 
Ton 

Minimum 
Ücret (TL) 

  

a) Her bir genel kargo ve dökme eşyada ton başına 
günlük ardiye ücreti  

1,40-TL 92-TL   

b) Her bir değerli madde ve bunlardan yapılmış 
eşya ile antika, müze ve sanat eşyasında ton 
başına günlük ardiye ücreti 

18-TL 142-TL   

c) Her bir depolanması özel tesis ve tertibat 
gerektiren eşyada ton başına günlük ardiye ücreti 

11-TL 142-TL   

Adet Esasına Tabi Eşya 
TL X Gün X 
Adet 

    

ç) Her bir boş konteynerin günlük ardiye ücreti  7-TL     

d) Her bir dolu konteynerin günlük ardiye ücreti 11-TL     

e) Açık ve yarı açık alanda muhafaza edilen her bir 
taşıtın günlük ardiye ücreti 

12-TL     

f) Kapalı alanda muhafaza edilen her bir taşıtın 
günlük ardiye ücreti 

19-TL     

g) Engellilere Mahsus Motorlu ve/veya Akülü 
Araçlar  
ile Motorlu Bisikletlerin günlük ardiye ücreti 

2-TL     

Birim ağırlığı ton olup ağırlık kesirleri tona tamamlanır.   

Tablo-3. Ardiye Hizmetleri Ücret Tablosu (Havayoluyla) 

Tarife Ölçüsü 
GÜMRÜK REJİMLERİ 
KAPSAMI EŞYA  

  

Ağırlık Esasına Tabi Eşya TL X Gün X Kg 
Minimum 
Ücret (TL) 

  

a) Her bir genel kargo, dökme eşya, 
depolanması özel tertip, tedbir ve tesis 
gerektiren eşyanın kilogram başına günlük 
ardiye ücreti  

0,25-TL 92-TL   

b) Her bir değerli maddeler ve bunlardan 0,35-TL 142-TL   



yapılmış eşya ile antika, müze ve sanat 
eşyasının günlük ardiye ücreti 

Birim ağırlık kilogram olup ağırlık kesirleri kilograma tamamlanır.   

Gümrük Kanunu hükümlerine göre yurttan çıkacak ihraç eşyasında bu 
ücretlerin yarısı uygulanır. 

  

Tablo-4. Yolcu Beraberi Eşyanın Ardiye Hizmetleri Ücret Tablosu 

Tarife Ölçüsü   

a) Değerli madenler ve bunlardan yapılmış eşya ile 
antika, müze ve sanat eşyasının günlük ardiye ücreti  

-İlk 10 gün için 142 TL* 
-Sonraki her gün için 3 
TL* 

  

b) Ticari faaliyet konusu değerli madenler ve bunlardan 
yapılmış eşyanın günlük ardiye ücreti  

-İlk 10 gün her gün için 
142 TL* 
- Sonraki her gün için 28 
TL* 

  

c) 50 kilograma kadar olan yolcu eşyasının günlük 
ardiye ücreti 

-İlk 10 gün için 28 TL* 
-Sonraki her gün için 3 
TL* 

  

ç) 50 kilogramdan fazla olan yolcu eşyasının günlük 
ardiye ücreti 

-İlk 10 gün için 56 TL* 
-Sonraki her gün için 6 
TL* 

  

  Gün X Adet X TL   

d) Açık ve yarı açık alanda muhafaza edilen her bir 
taşıtın günlük ardiye ücreti  

12-TL   

e) Kapalı alanda muhafaza edilen her bir taşıtın günlük 
ardiye ücreti 

19-TL   

f) Engellilere Mahsus Motorlu ve/veya Akülü Araçlar ile 
Motorlu Bisikletler için günlük ardiye ücreti 

3,5-TL   

* Her bir alındı makbuzu için alınacak ücreti ifade eder.   

Tablo-5. Özellikli Eşyanın Muhafaza Hizmetleri Ücret Tablosu 

Eşyaya -18 C' ile -40 C' de şoklama (dondurulma) yapılırsa, kilogram başına 12- 
Kuruş alınır.  

  

Eşyanın -12 C' ile -25 C' de donmuş olarak muhafaza edilmesi halinde, kilogram 
başına muhafaza ücreti günlük 9- Kuruş’tur.  

  

Eşyanın -6 C' ile +16 C'de soğuk muhafaza edilmesi halinde, kilogram başına 
muhafaza ücreti günlük 6- Kuruş’tur.  

  

Tarifedeki ücretler, ardiye ücretine ilave olarak alınır.    

* 2018 yılı Yeniden Değerleme Oranı (% 23,73) dikkate alınarak güncellenmiştir.  

 


