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Konu:  
ANTREPO AÇILIŞ ŞARTLARINA YAPILAN EKLEMELER 

  

01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük 
Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 26. maddesi ile antrepo 
açma ve işletme iznine ilişkin aranan şart ve nitelikler aynı yönetmeliğin ek-80’de 
yeniden düzenlenmiştir. 

Söz konusu Yönetmeliğin ek-80’in “ı. başvuru için aranacak bilgi ve belgeler” 
bölümünde, antrepo açılış izni aşamasında; 

 Bina ve eklentilerinin depreme dayanaklı ve imar planına uygun olduğunu 

gösteren yapı ruhsatı veya yerine geçen belge, 

 Firmanın en az Gümrük Yönetmeliği’nin 518 inci maddesinin ikinci fıkrasında 

yer alan ödenmiş sermaye tutarında olacak şekilde antrepo için düzenlenen 

yangın sigorta poliçesi veya yangın sertifikası, 

 Antrepo işleticisi firmaya ilişkin bilgilerin (firma tarihçesi, vergi kimlik numarası, 

mersis numarası, sermaye ve ortaklık yapısı, antreponun bulunduğu yerin 

koordinatları, faaliyet alanı, web sitesi vb.) yer aldığı doküman, 

 Antrepo için düzenlenen acil durum eylem planı, 

 Antrepoda düzenli olarak haşere, böcek, kemirgenlere karşı pest kontrol 

tedbirlerinin alındığını gösteren belge, 

 Antrepoların iş güvenliği uzmanları tarafından denetlendiğini gösteren belge, 

 Antrepo işleticisi firmaya ait ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi, 

 Antrepo işleticisi firmaya ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı, 

 Antrepo işleticisi firmanın, gümrük idaresiyle doğrudan bağlantı sağlayabilecek 

sabit IP adresli en az bir internet hattının bulunması, 

yeni şartlar olarak getirilmiştir. 

 

 



 

 

Bu defa 15.09.2017 tarihli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye İşleri Genel 
Müdürlüğünün Genelgesi ile bu düzenleme hatırlatılmakta ve mevcut kurulu 
antrepoların Ocak 2018 tarihine kadar yeni şartlara uygun yapılanmaları 
istenmektedir.  

 

 

Saygılarımızla, 

DENGE ANKARA BAĞIMSIZ DENETİM 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 
 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan dış ticaret, gümrük ve Avrupa Birliği konularında, 
daha ayrıntılı bilgi ve görüş almak isteyen müşterilerimiz, aşağıda iletişim bilgileri 
bulunan Gümrük Direktörümüz  ile temas kurabilirler. 

 
(**) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. 

Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce Gümrük 
Direktörümüzden görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece 
sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda 
doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 
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