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Antrepo Rejimi Nedir?
What is Customs Warehousing Procedure?

Eşyanın Antrepo Rejimine Tabi Tutulması
Goods Under Customs Warehousing Procedure

İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma 
girmemiş eşya ile 

Antrepoya alınması halinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek serbest 
dolaşımda bulunan eşyaya 
İlişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

The customs warehousing procedure shall allow the storage in a customs warehouse of:
a) the goods not in free circulation, without such goods being subject to import duties or 
commercial policy measures,
b) the goods in free circulation being placed in a customs warehouse shall attract the 
application of measures normally attaching to the export of such goods.

Kullanıcı tarafından antrepo beyannamesi tescil edilir.
Gümrük idaresi tarafından beyanname kabul edilir.
Gümrük memuru ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirince antrepoya giriş işlemleri yapılır.
Gümrük  idaresi tarafından yapılan muayene sonucunda beyana uygun sonuç alınırsa 
antrepo beyannamesinin işlemleri tamamlanır.
Gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar eşya 
antrepo rejimi hükümlerine tabidir.
Antrepoya konulan eşya için teminat alınır.

The warehouse declaration is registered by the user.
Declaration is accepted by the customs administration.
Customs officer and authorized customs broker perform the warehouse entrance 
transactions.
If the result obtained by the customs office as a result of the examination, the declaration 
process is completed.
The goods are subject to the provisions of the warehouse regime until they are subject to 
another customs approved procedure or use.
Guarantee is required for the goods placed in customs warehouses.

ANTREPO TÜRLERİ: 
Genel Antrepo: A, B, F tipi antrepolar. 
Özel Antrepo: C, D, E tipi antrepolar.
TYPES OF WAREHOUSES: 
Public Warehouses: Type A, B,F. 
Private Warehouses: Type C, D, E.



Eşyanın Antrepoda Kalabileceği Süre 
Period of Stay of the Goods Under Warehousing Procedure

Antrepolarda Elleçleme Faaliyetleri
Period of Stay of the Goods Under Warehousing Procedure

Gümrükçe Onaylamış Bir İşlem ve Kullanım Tayin Edildikten Sonra 
Süre Kısıtı   
Time Limit Given After a Declaration Regarding the Assignment of a 
Customs-Approved Treatment or Use

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.

The period of stay of the goods under the 
warehouse regime is unlimited. However, in cases 
necessary, defined by the customs authorities, 
a new period may be determined for a new 
procedure or use approved by the customs.

Antrepoda bulunan eşya için gümrükçe 
onaylanmış bir işlem ve kullanım tayin edilmesine 
ilişkin beyannamenin tescilinden itibaren otuz 
gün içinde işlemleri bitirilmeyen eşya ile, bir süre 
tayin edilmiş ise bu sürede kaldırılmayan eşya, 
tasfiye edilir.

If the goods are not removed within a period of thirty 
days from  a declaration regarding the assignment of 
a customs-approved treatment or use, if a time limit 
is given by the customs authorities the goods that are 
not removed during this period are liquidated.

İthal eşyası, iyi korunmaları, görünüşlerinin veya 
pazarlama kalitelerinin geliştirilmesi ya da dağıtım 
veya yeniden satışa hazırlanmaları yönünden 
yönetmelikle belirlenen mutat elleçleme işlemlerine 
tabi tutulabilir. Elleçleme işlemleri, gümrük 
idarelerinin izniyle yapılabilir.

Import goods may undergo the usual forms of handling, 
the rules of which are laid down by regulation, intended 
to preserve them, improve their appearance or 
marketable quality or prepare them for distribution or 
resale. Handling may be carried out with the permission 
of the customs authorities.



Antrepo Açılması
Opening Customs Warehoses

Antrepo Ücretleri
Warehouse Fees

Ordino

Antrepo açılış taleplerine ilişkin başvurular, yerinde incelemeler de yaptırılmak 
suretiyle ilgili  antreponun fiziki yapısının Yönetmelikte belirtilen vasıf ve şartları 
haiz olup olmadığı hususu ile birlikte 518 inci maddenin beşinci fıkrasında 
belirtilen hususlar ve dış ticaret politikaları göz önünde bulundurularak gümrük 
müdürlüğünce incelenir ve görüş de belirtilmek suretiyle talep bölge müdürlüğüne 
intikal ettirilir. Antrepo açılış talepleri, bölge müdürlüğünün görüşü ile birlikte 
Bakanlığa aktarılır ve Bakanlıkça sonuçlandırılır.

The applications related to the opening demands of the warehouse are examined by the 
customs directorate considering the physical conditions of the related warehouse and the 
conditions specified in the Regulation as well as the foreign trade policies of the Article 518 
and the opinion of the region by specifying the opinion. directorate. The opening demands 
of the warehouse are transferred to the Ministry together with the opinion of the regional 
directorate and finalized by the Ministry

Gümrük antrepoları ile gümrük kapılarında 
eşya satışı yapmak üzere özel antrepo 
statüsünde mağaza ve bunların depolarının 
açılması ve işletilmesine izin vermeye 
Bakanlık yetkilidir.

The Ministry shall be entitled to authorize the 
opening and operating of customs warehouses 
and with a private customs warehouse status of 
shops and the storehouses of such shops.

Antrepo işleticilerince yükümlülerden tahsil 
edilen antrepo ücretleri Gümrük İdaresince 
belirlenmemekte olup, serbest piyasa koşullarına 
göre Antrepo işleticilerince belirlenmektedir.

The warehouse fees collected by the warehouse operators 
are not determined by the Customs Administration 
and they are determined by the warehouse operators 
according to the free market conditions.

Ordinonun gümrük mevzuatında yer 
alan bir belge değildir. Bu itibarla; ordino 
ücretleri özel hukuk ilişkisi çerçevesinde 
değerlendirilir.

It is not a document mentioned in its customs 
legislation. In this respect; ordino fees are 
evaluated within the framework of private law.



Gümrüksüz Satış Mağazalarından
Alışveriş Yapılmasınaİlişkin Hususlar
Issues Related to Shopping from Duty-Free Shops

Nakil vasıta sürücü ve hizmetlileri ülkeye girişlerinde, yolcu 
girişi yapılan hudut kapılarındaki mağazalardan 1 karton 
sigara, en fazla 1 litrelik 1 adet alkollü içki, en fazla 120 
ml’lik 1 adet parfüm ve 1 adet kozmetik ürün ile en fazla 
1 kilogram çikolata veya şekerden mamul yiyecek satın 
alabilirler. Kara hudut kapısından diğer ülkelere çıkış yapan 
nakil vasıtası sürücü ve hizmetlileri, dönüşlerinde alışveriş 
haklarını kara hudut kapılarında bulunan mağazalarda 
ayda en fazla 10 defa kullanabilirler.
Arriving transport vehicle operators and crew members can 
make purchases of maximum one carton of cigarettes, one liter 
alcoholic beverages, one perfume (up to 120 ml), one cosmetic 
product and one kilogram of chocolate or candy. Transport ve-
hicle operators and crew members departing from land border 
gates can make purchases maximum ten times a month from 
duty-free shops located at land border gates for entrance, when 
they returned.

Gümrüksüz satış mağazalarından kimler alışveriş yapabilir?
Who can buy from duty-free shops?
Yolcu girişi yapılan hudut kapılarındaki mağazalardan, Türkiye’ye giriş yapan yolcular 
ile nakil vasıtası sürücü ve hizmetlileri,

Yolcu çıkışı yapılan hudut kapılarındaki mağazalardan ise, Türkiye’den çıkış yapan 
yolcular, transit yolcular, Türkiye’den çıkış yapan nakil vasıtası sürücü ve hizmetlileri
alışveriş yapabilir.

Arriving passengers and transport vehicle operators and crew members can make 
purchases from the duty-free shops located at border gates for entrance.

From the duty-free shops located at border gates for exit; on the other hand, departing 
passengers, transit passengers and departing transport vehicle operators and servants can 
make purchases.

Türkiye’ye girişte ve çıkışta mağazalardan eşya satın alınabilmesi için pasaport 
işlemlerinin tamamlanması gerekir.
In order to buy goods from duty-free shops, passport procedures must be 
completed.



Türkiye’den çıkış yapan yolcular; gümrüksüz satış mağazasından 
satın aldıkları eşyanın, seyahat edecekleri ülkeye girişinde 
ilgili ülkenin gümrük mevzuatı çerçevesinde işlem göreceğini 
dikkate almalıdırlar.
Passengers departing from Turkey should take into account that the 
goods purchased from the duty-free shop will be treated under the 
customs legislation of the country which they will be traveling to.

Gümrüksüz satış mağazalarından alışveriş yaparken hangi para 
birimi ve ödeme aracı kullanılabilir?
Which currency and payment method can be used when shopping 
from duty-free shops?

Gümrüksüz satış mağazalarından yapılacak alışverişlerde 
kısıtlamalar nelerdir?
What are the restrictions on purchases from duty-free shops?

Türk Lirası veya konvertibl yabancı para cinsinden her türlü ödeme aracıyla gümrüksüz 
satış mağazalarından alışveriş yapılması mümkündür.

It is possible to make purchases from duty-free shops in Turkish Lira or convertible foreign 
currency with all means of payment.

Gümrüksüz satış mağazalarından yapılan satış, bizzat yolcunun kendisine yapılmaktadır. 
Türkiye’ye giriş yapan yolcular, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 9 no.lu 
Eki “Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi”nde yer alan limitler kadar alışveriş yapabilirler. 
Türkiye’den çıkış yapan yolcular, nakil vasıtası sürücü ve hizmetlileri için ise “Yolcu 
Beraberi Kişisel Eşya Listesi”nde yer alan eşyaya ilişkin miktarlar 3 kat olarak uygulanır.
18 yaşın altındakilere alkollü içki ve tütün mamullerinin satışı yasaktır.
Sales from duty-free shops are made to the passenger personally.
Arriving passengers can make purchases to the limits stated in the appendix 9 to Council 
of Ministers Resolution number 2009/15481- “List of Personal Belongings in Accompanied 
Baggage”. Departing passengers and transport vehicle operators and crew members can 
make purchases up to three times of the aforementioned limits.
The sale of alcoholic beverages and tobacco products to the people under the age 
of 18 is prohibited.
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