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1. ANTREPO, ANTREPOCULUK KAVRAMLARI NEYİ İFADE EDER? GEÇİCİ DEPOLARDAN 

FARKI NEDİR? 

Günümüzde küreselleşme ve teknolojinin de yardımına paralel olarak ülkeler arasında 

gerçekleşen mal ve hizmet ticareti ile sermaye hareketleri hız kazanmıştır. Dış ticaret 

faaliyetinin en önemli unsuru malın ya da hizmetin doğru lojistik uygulamalarıyla sağlıklı bir 

şekilde transfer edilebilmesidir. Lojistik maliyetlerinin önemli bir bölümünü depolama 

faaliyetleri oluşturmaktadır. Depolar; ürünlerin hammadde aşamasından üretim sürecine 

dâhil edilmesine ve nihai ürün şeklinde tüketiciye ulaşmasına kadar bütün faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesinde stratejik ara noktalardır. Gümrük süreçlerinde eşyanın muhafaza 

edildiği, stoklandığı, korunduğu, ambalajlandığı ve taşımaya hazır hale getirildiği açık veya 

kapalı alanlara gereksinim duyulmaktadır. Bu aşamada antrepolar devreye girmekte ve 

bahsedilen gereksinimleri karşılamaktadır.  

 

Antrepo; Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve 

kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlere denir. 

 

Kısaca Antrepoculuk; Gümrük vergisine konu olup da henüz vergi ve resimleri 

ödenmemiş malların korunduğu, gerekiyorsa küçük tamamlayıcı işlemlerin yapıldığı gümrük 

binalarına yakın olan bir tür depoculuk faaliyetidir.  

 

Antrepo rejimi; Eşyanın antrepoya gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması 

halinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içerisinde eşyaya terettüp eden 

vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimidir. 

 

Geçici Depo; Geçici depolanan eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden 

korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı veya indiği yerlerdeki 

ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerler geçici depolama yerleridir 

Geçici depolama yeri ve antrepo açılmasına ve işletilmesine izin vermek ve bu yerlere 

ilişkin usul ve esasları belirlemek, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında 

yer almaktadır. Bu kapsamda, geçici depolama yeri ve akaryakıt antrepo izinleri Tasfiye 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü, diğer antrepo açma izinleri ise ilgili gümrük ve ticaret bölge 

müdürlüklerince verilmektedir. 
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2.ANTREPO TÜRLERİ 

Gümrük antrepoları, genel ve özel antrepo olmak üzere ikiye ayrılır. Eşyanın konulması 

için herkes tarafından kullanılabilen gümrük antrepoları “genel antrepo”, sadece antrepo 

işleticisine ait eşyanın konulması amacıyla kurulan gümrük antrepoları ise “özel antrepo” 

olarak tanımlanmaktadır. Uygulamadaki özellikleri sebebiyle, genel antrepoların, A, B ve F 

tipleri; özel antrepoların, C, D ve E tipleri bulunur.  

 

 A tipi antrepo, işleticisinin, stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada her 

hangi bir noksanlık olması halinde gümrük vergilerini ödemekten sorumlu olduğu 

genel antrepo tipidir.  

 B tipi antrepo, antrepoya konulan eşyadan, kullanıcının sorumlu olduğu, antrepo 

beyannamesini kullanıcının verdiği genel antrepo tipidir. Antrepo işleticisinin 

sorumluluğu sınırlıdır. Antrepo işleticisi sadece antrepoyu kiralar. Antrepo stok 

kayıtları tutulmadığından, beyanname ve belgeler gümrük kontrolüne esas teşkil 

eder.  

 C tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan ve antrepoya alınan eşyadan bu 

kişinin sorumlu olduğu özel antrepo tipidir.  

 D tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcının aynı kişi olduğu ve ilgili rejime geçişine kayıt 

yoluyla izin verilen, gümrüğe sunulmaksızın ve beyannamesi verilmeden önce serbest 

dolaşıma girmek üzere teslim edilen ve tesliminden sonra kontrol hükümleri saklı 

bulunan ithal eşyasının konulduğu özel antrepo tipidir.  

 E tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, izin hak sahibinin depolama 

yerinin antrepo addedildiği veya depolama yeri olmazsa dahi eşyaya antrepo rejimi 

hükümlerinin uygulandığı özel antrepo tipidir.  

 F tipi antrepo, gümrük idarelerince işletilen genel antrepo tipidir.  

 

Türkiye’deki antrepo çeşitleri ve sayıları 

Antrepo Tipi 2008 2009 2010 2011 2012 
A Tipi Genel Antrepo 505 510 544 562 577 

B Tipi Genel Antrepo 13 10 9 7 7 

C Tipi Özel Antrepo 686 635 805 780 739* 

D Tipi Özel Antrepo 1 1 1 1 1 

E Tipi Özel Antrepo 17 10 10 10 10 

F Tipi Özel Antrepo 6 6 6 6 3 

TOPLAM 1228 1172 1375 1366 1337 
 Bunlardan 165 adedi C tipi özel antrepo sayılan gümrüksüz satış mağazası ve deposudur. 
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3.ANTREPOYA KONULABİLECEK EŞYA VE ORTAK DEPOLAMA 

4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri gereğince iki tür eşya (serbest dolaşıma girmemiş 

eşya ve ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek serbest dolaşımda bulunan eşya) 

antrepolara konulabilmektedir. Gümrük antrepo rejimi hükümlerinin uygulanmasını olumsuz 

etkilememesi şartıyla, gümrük antreposuna alınması halinde ihracata ilişkin önlemlerden 

yararlanabilecek eşya dışında kalan serbest dolaşımda bulunan eşya ile serbest dolaşımda 

bulunmayan eşyanın aynı antrepoda depolanmasına gümrük idarelerince izin 

verilebilmektedir.  

Serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması halinde, bu eşyanın ihraç 

edilmesi veya gümrükçe onaylanmış diğer bir işlem ya da kullanıma tabi tutulması 

zorunludur. Ancak eşyanın ihracının veya gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi 

tutulmasının mümkün olmadığı hallerde bir takvim yılında beş defayı geçmemek üzere 

yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya gümrük memuru gözetiminde eşyanın antrepodan 

çıkartılmasına izin verilerek beyanname iptal edilir. 

Genel antrepolara, antrepo işleticilerinin sorumluluğu altında; satıcı veya göndericisi belli, 

alıcısı emre olan eşya da konulabilir. Eşyanın tamamen veya kısmen gümrükçe onaylanmış bir 

işlem veya kullanıma tabi tutulmasına izin verilmesi için öncelikle alıcısının belirlenmesi 

gerekmektedir.  

Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı artırıcı eşya ile korunmaları, soğuk hava depolarında 

olduğu gibi özel tertibat gerektiren eşya; tabiatlarına ve yapılacak faaliyetin özelliklerine 

uygun olarak düzenlenmiş genel veya özel antrepolara konulabilir.  

 

Aşağıda belirtilen eşyanın gümrük antrepolarına konulabilmesi ise izne bağlıdır;  

 Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'den transit geçirilmesi yasak olan yabancı ülke eşyası,  

 Gerek üzerlerinde, gerek iç veya dış ambalajlarında üretildiği ülkeden başka bir ülke 

ürünü olduğu izlenimini veren isim ve simgeler taşıyan eşya,  

 İhracatta kullanılacak olanlar hariç, yerli mamul ve mahsullerimizde kullanılmak üzere 

ve bunların yabancı menşeli olduğunu gösterecek veya bu izlenimi uyandıracak, 

üzerleri yabancı dille basılı veya yazılı her türlü boş zarf, şerit, etiket, damga ve 

benzeri eşya ile Türkiye'de düzenlenebilecek belgeleri yabancı ülkelerde düzenlenmiş 

gibi gösterebilecek yabancı firmalara ait üzerleri imzalı veya imzasız olsun proforma 

faturalar hariç boş faturalar 

 Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması mevzuatına göre marka, coğrafi işaret, 

endüstriyel tasarım hakları ile fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamına giren haklarla 

ilgili olarak hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşya,  
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 Geçici depolama yerlerinde veya gümrük idaresince izin verilen yerlerde kanuni 

süresini doldurduğu için tasfiyesi gereken veya sahipleri tarafından geçici depolama 

yerlerinde gümrüğe terk edilen veya geçici depolama yerlerinde yapılan yoklamalar 

sonunda fazla çıkan eşya. 

 

4.EŞYANIN ANTREPODA KALABİLECEĞİ SÜRE  

        Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsız olmakla birlikte; Bakanlık, 

bozulabilecek eşya da dâhil olmak üzere eşyanın antrepoda kalabileceği süre konusunda 

sınırlayıcı düzenleme yapmaya yetkilidir. Bu çerçevede; altı ayı aşan süreyle genel 

antrepolarda bulunan ancak sahipleri veya kanuni temsilcileri veya kanuni mirasçıları 

tarafından işlemleri takip edilmeyen, herhangi bir adli veya idari yargılamaya konu olmayan 

eşyaya, yeni bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması amacıyla 30 

günlük süre verildiği yönünde antreponun işleticisi tarafından sahibine veya kanuni 

temsilcisine veya kanuni mirasçısına tebligatta bulunulması, 30 günlük süre içerisinde 

gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmayan veya eşyanın sahibi, kanuni 

temsilcisi ya da kanuni mirasçıları tarafından antrepoda kalmaya devam etmesini istedikleri 

yönünde talepte bulunulmayan eşyanın tasfiye edilmesi hususları düzenlenmiştir.  

 

5.ANTREPODA YAPILABİLECEK İŞLEMLER 

Gümrük mevzuatı antrepoda bulunan eşya için bir takım işlemlerin yapılabilmesine cevaz 

vererek antrepo rejiminin lojistik faaliyetlerini kolaylaştırıcı etkisini artırmaktadır.  

Elleçleme; Gümrük idarelerince, serbest dolaşımda bulunmayan eşya için Gümrük 

Yönetmeliğinde belirtilen elleçleme faaliyetlerine izin verilebilir. İhracata bağlı önlemlerden 

yararlanan tarım ürünlerinin, gümrük antrepo rejimine tabi tutulmadan ve Yönetmelikte 

belirtilen elleçleme işlemlerinden daha ileri aşamada olması şartıyla gümrük antrepolarında 

işlem görmesine Bakanlıkça izin verilebilir. 

Karıştırma ve Montaj İşlemleri; Antrepoya alınmış serbest dolaşımda olmayan eşya, 

menşelerine bakılmaksızın birbirleriyle veya serbest dolaşımda bulunan eşya ile karıştırılabilir 

veya montaj işlemi yapılmak suretiyle ürün elde edilebilir. Bu işlemler sonucu elde edilen 

ürünün transit olarak gönderilmesine antreponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünce 

izin verilebilir.  
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6. ANTREPOCULUĞUN ÖNEMİ 

Ürünlerin hammadde aşamasından nihai ürün şeklini alarak ulusal ya da uluslararası 

tüketiciye ulaşmasına kadar olan bütün bir faaliyetler dizisinin gerçekleştirilmesinde depo ve 

antrepoların rolü büyüktür. Uluslararası ticarette lojistik sürecin ara halkaları olan ve dağıtım 

merkezi olarak hizmet veren antrepolarda, eşyaların güvenli bir şekilde saklanması, 

istiflenmesi, ambalajlanması ve kalite kontrolünün gerçekleştirilmesi gibi önemli lojistik 

faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

Geçmişte sadece depolama faaliyeti olarak konumlandırıldığı için eşyanın uluslararası 

hareketinde bir durak noktası ve dolayısıyla istenmeyen bir maliyet unsuru olarak bakılan 

antrepo işlemleri, günümüzde ürüne değer katan ve hatta depolama maliyetleri dâhil diğer 

işlem maliyetlerinin düşürülmesini sağlayan bir yapıya kavuşmuştur. Bu yapının ortaya 

çıkmasını sağlayan en önemli unsur işletmelerin düşük stok tutma arzusunun yanı sıra hem 

işletmelerin hem de tüketicilerin en düşük maliyetle ve istenilen zamanda eşyaya ulaşma 

isteğidir.  

Uluslararası ticarete konu bir eşyanın üzerindeki vergi yükünün maliyete etkisini 

azaltabilmek amacıyla gümrüklü antrepoların kullanılması ülkemizde lojistik hizmetlerin 

gelişmesinde önemli rol oynamıştır.  

Antrepoların yeri, kapasitesi, depolanacak eşya çeşidi gibi kriterler eşyaya maliyet 

katarken; eşyanın, teminat uygulamaları ile gümrük vergisi yükünden depolandığı süre 

boyunca, yani süresiz olarak korunurken eşyaya istenildiği anda ulaşılabileceğinin bilinmesi 

özellikle işletmeler için artı bir değer yaratmaktadır. 

 

Antrepolarda gerçekleştirilebilecek faaliyetler ve yararları arasında;  

 

 Uluslararası ticarete konu küçük hacimlerle gelen eşyanın antrepolarda birleştirilerek 

daha büyük hacimli taşıma yoluyla zincirin bir sonraki noktasına taşınması anlamına 

gelen konsolidasyon işlemi,  

 Farklı uluslararası tedarikçilerden elde edilen hammadde ya da girdilerin antrepoda 

toplanıp, toplu bir şekilde gümrükleme işleminin yapılması,  

 Yurtdışından tedarik edilen hammadde/girdilerin talep doğrultusunda ihtiyaç duyulan 

miktarını üretim bandına sokma geri kalanını bekletme gibi zamanlama işlemi,  

 Fabrikadan büyük hacimli taşıma yoluyla antrepoya gelen eşyanın burada farklı 

pazarlardaki farklı müşteriler için ayrıştırma ve sevkiyat işleminin gerçekleştirilmesi,  

 Farklı fabrikalardan, farklı ürünlerin antrepoda toplanıp müşterinin isteği 

doğrultusunda karıştırma işlemiyle değiştirilerek daha küçük sevkiyatlar halinde 



 

ANTREPOCULUK 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

Etüd-Araştırma Servisi 
 

6 

ulaştırılması,  

 Üçüncü bir ülkeye gidecek transit rejimine konu eşyayı vergilerini ödemeden ve 

ticaret politikası önlemlerine tabi olmadan, yeniden ihraç edilinceye kadar depolama 

ve birlikte sevkiyat imkânı,  

 İthal eşyasını pazarlama aşamasına kadar depolama, paketleme, ambalajlama ve 

etiketleme gibi elleçleme işlemlerine tabi tutma sayılabilir. 

 

7.ANTREPOLARIN AÇILMASI İLE İLGİLİ GÜMRÜK MEVZUATINDA YER ALAN HÜKÜMLER 

          

ANTREPO AÇMA İZNİ 

MADDE 518 – (1) Genel antrepo ile her nev’i petrol ürünü depolanan genel veya özel 

antrepo açma izni almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, yatırım yapmadan önce, 

antreponun açılacağı bölgede bulunan ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasına 

başvurarak bölgenin iç ve dış ticaret hacmine göre ekonomik yönden ihtiyaç olduğunu 

belirten yazılı görüş alır. 

(2) Dilekçe ekinde ilgili oda görüşü, faaliyet belgesi, Ticaret Sicili Gazetesi ve imza 

sirküleri ile birlikte Antrepo Açma ve İşletme Yatırım İzni almak üzere ilgili gümrük ve 

muhafaza başmüdürlüğüne başvurulur. Başmüdürlük, antrepo açılmasına ekonomik yönden 

ihtiyaç bulunup bulunmadığı hususunu ve talepte bulunulan yerdeki mevcut antrepo miktar 

ve hacmini dikkate alarak yatırım izni taleplerini karşılar. 

(3) Akaryakıt antrepolarına ilişkin yatırım izni talepleri Müsteşarlık (Gümrükler Genel 

Müdürlüğü) tarafından sonuçlandırılır. 

İzin 

MADDE 519 – (1) Müsteşarlıkça antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç 

bulunduğunun anlaşılması halinde;  kamu kuruluşlarına veya belediyelere veya Türkiye’de 

yerleşik gerçek ve tüzel kişilere 520 ile 521 inci madde hükümlerine ilave olarak aşağıdaki 

koşullarla antrepo açma ve işletme izni verilebilir. 

a) Genel antrepo açma izni yalnızca kamu kuruluşları ve belediyeler ile 6762 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari iki yıldır faaliyette bulunan ve ödenmiş 

sermayesi; 

1) Gelişmiş yöre kapsamındakiler için 1.000.000 TL, 

2) Normal yöre kapsamındaki iller için 350.000 TL, 

3) Kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki iller için 150.000 TL, 

olan anonim ve limited şirketlere verilebilir. Ödenmiş sermaye tutarları her yıl Maliye 
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Bakanlığınca belirlenen ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. 

b) Anonim ve limited şirketlerde unvan değişikliği veya şirket birleşmeleri göz önünde 

bulundurulur. 

c) Antrepo açma izni almak üzere başvuracak gerçek kişilerin,  tüzel kişilerin yönetim 

kurulu üyeleri, şirketi temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına 

sahip gerçek kişilerin, affa uğramış olsalar dahi hırsızlık, güveni kötüye kullanma, 

dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat 

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, basit ya da nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, 

suç uydurma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, muhafaza görevini kötüye kullanma suçları ile, 

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 

mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 1567 Sayılı Türk Parasının 

Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde 

(1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin l-6 numaralı 

bentlerinde) belirtilen vergi kaçakçılığına ilişkin fiillerden mahkum olmamaları şarttır. 

ç) Limited şirketlerde ortaklar ile şirket müdürünün (c) bendinde belirtilen suçları 

işlememiş olmaları şarttır. 

d) Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip 

ortaklar arasında yurt dışında ikamet eden yabancı şahısların (c) bendinde sayılan suçları 

işlememiş olduklarına dair yazılı beyanlarına itibar edilir. 

e) Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulanmasında, gümrük 

idaresi diğer hususların yanı sıra, antrepo tipini ve bunlara uygulanacak işlemleri de dikkate 

alır. 

(2) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerlerin mutat yolların izlenmesi 

kaydıyla gümrük müdürlüğüne en fazla 50 km. mesafede olması gereklidir. 

(3) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerler, büyükşehir belediyesi sınırları 

içerisinde olması halinde 3.000 m2’den, diğer yerlerde ise 1.000 m2’den küçük olamaz. 

Soğuk hava tertibatı gerektiren antrepolar ile yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi özel tertibat 

gerektiren eşyanın konulacağı antrepolar bu şarta tabi değildir. 

 

Gümrük Antrepo Rejimi; 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 93. ve 107. Maddelerinde 

düzenlenmiştir. 
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MADDE 93 

1. Gümrük antrepo rejimi; 

a) İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma 

girmemiş eşyanın,  

b) Gümrük antreposuna alınması halinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek 

ihraç eşyasının, 

Bir gümrük antreposuna konulmasına ilişkin hükümleri belirler. 

2. Antrepo işleticisi, gümrük antreposu işletmesine izin verilen kişidir. 

Kullanıcı, eşyanın antrepo rejimi beyanında bulunan kişi veya bu kişinin hak ve 

yükümlülüklerinin devredildiği kişidir. 

3. Gümrük antreposu, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla 

kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerdir. 

4. 1 inci fıkrada belirtilen eşyanın gümrük antreposu olmayan, ancak gümrük idaresince 

antrepo addedilen bir yere konularak antrepo rejimi hükümlerine tabi tutulabileceği haller, 

yönetmelikle belirlenir. 

 

MADDE 94  

1. Gümrük antreposu, genel antrepo veya özel antrepo olabilir. 

a) Genel Antrepolar, eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen; 

b) Özel Antrepolar, yalnız antrepo işleticisine ait eşyanın konulması amacıyla kurulan; 

Gümrük antrepolarıdır. 

2. Parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya 

korunmaları özel düzenek ve yapılara gerek gösteren eşya, ancak bu niteliklerine uygun 

genel veya özel antrepolara konulabilir. Bu tür eşya bir liste halinde yönetmelikle belirlenir. 

3. Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler de özel antrepo sayılır. 

Gerekçe Yönetmelik Maddeleri 278, 280, 301, 309, 324  

 

MADDE 95 

1. Gümrük idareleri tarafından antrepo işletilmediği veya mevcut işletmelerin yeterli 

olmadığı hallerde, gümrük antrepoları açılması ve işletilmesi Gümrük Müsteşarlığının izni ile 

mümkündür. İznin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir. 

2. Gümrük antreposu işletmek isteyen kişiler, izin verilmesi için gerekli bilgileri ihtiva 

eden ve özellikle antrepoculuğa ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğunu belirten yazılı bir 

talepte bulunmak zorundadır. Gümrük antreposunun işletilmesine ilişkin şartlar verilen 
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izinde gösterilir. 

3. İzin, yalnızca Türkiye'de yerleşik kişilere verilir. 

4. Antrepo işleticisinin hak ve yükümlülükleri, Gümrük Müsteşarlığının izni ile başka bir 

kişiye devredilebilir. 

 

MADDE 96  

Antrepo işleticisi; 

a) Gümrük antreposunda bulunduğu süre içerisinde eşyanın gümrük gözetimi altında 

bulunmasını sağlamaktan, 

b) Gümrük antrepo rejimi kapsamında eşyanın muhafaza edilmesiyle ilgili yükümlülükleri 

yerine getirmekten, 

c) İzinde belirtilen özel şartlara uymaktan, 

Sorumludur. 

 

MADDE 97 

l. Bir genel antrepo işletilmesi için izin verildiğinde, antrepo veya eşyanın özelliklerine 

göre 96 ncı maddenin bir istisnası olarak, aynı maddenin (a) veya (b) bentlerinde belirtilen 

yükümlülüklerin doğrudan kullanıcıya ait olduğu, işletme izninde belirtilebilir. 

2. Kullanıcı, eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine 

getirmekten her halükarda sorumludur. 

 

MADDE 98 

 81 inci maddenin 2 nci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, gümrük idareleri, antrepo 

işleticisinden 96 ncı maddede belirtilen sorumluluklarla ilgili olarak yönetmelikle belirlenen 

esaslar çerçevesinde bir teminat ister. 

Ancak, fuar ve sergilere konulan veya ithalat vergilerinden muaf olan yahut ihraç edilmek 

üzere antrepolara konulan eşya için teminat aranmaz. 

Teminat alınmış olsa bile, gümrük işlemlerine başlanmadan ve bu işlemler bitirilip gümrük 

idaresinin izni alınmadan, antrepolardan kısmen veya tamamen eşya çıkartılamaz. 

 

MADDE 99 

Antrepo rejimine tabi tutulan eşya, gümrük antreposuna konuldukları tarihte işletici 

tarafından kayıtlara geçirilir. Gümrük idareleri tarafından işletilmeyen antrepolardaki tüm 

eşyanın antrepo kayıtları işletici tarafından tutulur. Bu kayıtlar her zaman gümrüğün 

denetlemesine hazır halde bulundurulur. Söz konusu antrepo kayıtları ile 100 üncü maddede 
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belirtilen antrepo kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

 

MADDE 100 

 Gümrük antrepo rejimine tabi tutulmamakla birlikte, ekonomik yönden bir ihtiyaç 

bulunması ve gümrük gözetiminin olumsuz etkilenmemesi koşuluyla; 

a) İhraç amacı dışında, serbest dolaşımda bulunan eşyanın gümrük antrepo tesislerine 

konulmasına, 

b) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, gümrük antrepo tesislerinde dahilde işleme veya 

gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine ilişkin hükümler çerçevesinde işçiliğe tabi 

tutulmasına, 

Müsteşarlıkça belirlenecek şartlar altında izin verilebilir. 

 

MADDE 101 

1. Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır. Ancak, gümrük idarelerince gerek 

görülen hallerde, eşyaya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edilmesi 

için bir süre belirlenebilir. 

2. İhracata bağlı önlemlerden yararlanabilecek tarım ürünleri için Müsteşarlıkça özel 

süreler belirlenebilir. 

Gerekçe Yönetmelik Maddeleri 307 

 

MADDE 102  

1. İthal eşyası, iyi korunmaları, görünüşlerinin veya pazarlama kalitelerinin geliştirilmesi 

ya da dağıtım veya yeniden satışa hazırlanmaları yönünden yönetmelikle belirlenen mutat 

elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir. 

Piyasa düzeninin aksamadan işleyişini sağlamak amacıyla, tarım ürünlerinin antrepolarda 

tabi tutulacağı elleçleme işlemleri Müsteşarlıkça sınırlandırılabilir. 

2. İhracata bağlı önlemlerden yararlanabilecek ve antrepo rejimine tabi tutulmuş tarım 

ürünlerine uygulanacak elleçleme işlemleri yönetmelikle belirlenir. 

3. Bu maddede belirtilen elleçleme işlemleri, gümrük idarelerinin izniyle yapılabilir. 

 

MADDE 103 

1. Antrepo rejimine tabi tutulan eşya, gümrük idarelerinden izin alınmak şartıyla geçici 

olarak gümrük antreposundan çıkarılabilir. 

Eşya gümrük antreposu dışında bulunduğu süre içinde l02 nci maddede belirtilen şartlar 

altında elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir. 
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2. Antrepo rejimine tabi tutulmuş eşyanın bir gümrük antreposundan diğerine nakli, 

gümrük idarelerinin iznine bağlıdır. 

Gerekçe Yönetmelik Maddeleri 297, 298  

 

MADDE 104 

1. İthal eşyası için bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, eşyanın antrepo masrafları ile 

antrepoda kaldığı sürece muhafazası için yapılan masraflar, fiilen ödenen veya ödenecek 

fiyattan ayrı olarak gösterilmeleri şartıyla gümrük kıymetine dahil edilmez. 

2. Söz konusu eşyanın 102 nci madde çerçevesinde elleçleme işlemlerine tabi tutulması 

halinde, eşyanın ithalat vergileri tutarının belirlenmesinde dikkate alınacak niteliği, gümrük 

kıymeti ve miktarı, beyan sahibinin talebi üzerine, 193 üncü maddede belirtilen tarihte, eşya 

söz konusu elleçleme işlemlerine tabi tutulmamış gibi tespit edilir. Ancak, bu hükümlere 

Müsteşarlıkça istisnalar getirilebilir.  

3. Gümrük antrepo rejimine tabi tutulmuş ithal eşyasının 71 inci maddenin 1 inci 

fıkrasının (c) bendi hükmüne göre, gümrüğe sunulmaksızın ve beyannamesi verilmeden önce 

serbest dolaşıma girmek üzere teslim edildiği hallerde, gümrük vergileri, eşyanın antrepo 

rejimine tabi tutulduğu tarihte yürürlükte bulunan vergi oranları ve diğer vergilendirme 

unsurlarına dayanarak hesaplanır. Bu hükmün uygulanması, eşyanın nitelik, gümrük kıymeti 

ve miktarı gibi vergilendirme unsurlarının, eşyanın antrepo rejimine tabi tutulduğu tarihte 

tespit edilmesi şartına bağlıdır.  

Ancak, yükümlünün serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinde eşyanın 

bulunduğu hal ve niteliği ile diğer vergilendirme unsurlarına göre işlem yapılması yönünde 

talepte bulunması halinde, bu yönde işlem yapılır. 

73 üncü maddeye göre eşyanın tesliminden sonra kontrol hükümleri saklıdır. 

Gerekçe Yönetmelik Maddeleri 297 

Tasarruflu Yazılar 1 

 

MADDE 105  

1. Genel ve özel antrepo işleticileri yıl sonunda antrepo mevcutlarına ilişkin bir listeyi 

gümrük idaresine verir. Her yıl, genel ve özel antrepolardaki eşya gümrük idaresince, işletici 

tarafından verilen liste göz önünde bulundurulmak suretiyle sayılır. Genel antrepolardaki 

eşyanın kısa sürede sayılamayacak kadar çok olması halinde, bunların gümrük idareleri 

tarafından örnekleme yöntemiyle sayılması mümkündür. 

2. Antrepolarda yapılan sayım sonucunda noksan çıkan eşyanın gümrük vergileri, duruma 

göre işletici veya kullanıcıdan tahsil edilir. 
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3. Yapılan sayım sonucunda fazla çıkan eşya kayıtlara alınır. Bu fazlalığın geçerli 

nedenlerden ileri geldiğine gümrük idaresince kanaat getirilmediği takdirde, söz konusu eşya 

177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur. 

 

MADDE 106 

1. İşleticiler ile 97 nci maddenin 1 inci fıkrasına göre kullanıcılar antrepolara konulan 

eşyanın, gümrük idarelerince miktarı belirlenmiş ise bu miktardan, belirlenmemiş ise 

belgelerinde yazılı miktarlar üzerinden gümrük idaresine karşı sorumludur.  

2. Eşyanın niteliğinden kaynaklanan kayıplar ve fireler ile gümrüğün denetimi altında 

yapılan işleme faaliyeti sonucunda ortaya çıkan noksanlıklar ve antrepo işleticileri ile 

kullanıcılarının kusur ve hatalarından ileri gelmediği gümrük idaresine kanıtlanan telef, kayıp 

ve çalınmalar için gümrük vergileri aranmaz. 

Eşya, gümrüklenmiş kıymeti üzerinden sigorta ettirilmiş ise noksan çıkan eşyanın vergileri 

sigorta ettirenden veya lehine sigorta ettirilenden alınır. 

3. 1 inci veya 2 nci fıkralarda yazılı nedenler dışında kalan noksanlıklar kabul edilmez. 

Bunların vergi ve cezaları toplamından oluşan tutar, yerine göre işletici veya kullanıcıya 

tazmin ettirilir. 

4. Nitelikleri itibariyle antrepolarda ve antrepolar arası taşımalarda fire veren eşya ile 

antrepolarda yapılmasına izin verilen elleçlemeden dolayı noksanlaşan eşyanın fire oranları 

ilgili kuruluşların görüşleri alınarak Müsteşarlıkça belirlenir. 

 

MADDE 107 

Gümrük antrepo rejimine tabi tutulup ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilen ihraç 

eşyasının, ihraç edilmesi veya bu Kanunda öngörülen gümrükçe onaylanmış diğer bir işlem ya 

da kullanıma tabi tutulması zorunludur. 

 

 

 


