
Antrepo Çeşitleri  
 

 
ANTREPOLAR 

 

Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin verildiği 

durumlarda ihraç eşyasının konulduğu genel ve özel antrepolar 

olmak üzere ikiye ayrılır. 
 

GENEL ANTREPOLAR 
 

Eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen gümrük antrepolarıdır.  

Genel antrepolar A, B, F Tipi olmak üzere kendi arasında 3’e ayrılır 

 

 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, Gümrük Kanununun 97 nci 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 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. 

 F Tipi Antrepo: Gümrük idarelerince işletilen genel antrepo tipidir.  

Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler de özel antrepo 

sayılır.Posta idaresinin sorumluluğu ve gümrüğün denetlemesi altında yabancı menşeli 

kolilerin konulması için ayrılmış kapalı yerler de genel antrepo sayılır 

 

ÖZEL ANTREPOLAR  
 

Sadece antrepo isletmecisine ait eşyanın konulabildiği gümrük antrepolarıdır.  

Özel antrepolar C, D, E Tipi olmak üzere kendi arasında 3’e ayrılır.  
 

 



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, Gümrük 

Kanununun 104 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının uygulandığı özel antrepo tipidir. 

Eşyanın antrepoya alındığı tarihteki kıymet, miktarı dikkate alınarak vergiler 

hesaplandığından, buralara konulan eşya, basitleştirilmiş usul ile serbest dolaşıma 

sokulabilir 

 

E Tipi Antrepo: işleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, Gümrük 

Kanununun 93 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, izin hak sahibinin depolama 

yerinin antrepo addedildiği veya depolama yeri olmazsa dahi eşyaya antrepo rejimi 

hükümlerini uygulandığı özel antrepo tipidir.  

f) F Tipi Antrepo, gümrük idarelerince işletilen genel antrepo tipidir.  

Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler de özel antrepo 

sayılır.  

Posta idaresinin sorumluluğu ve gümrüğün denetlemesi altında yabancı menşeli 

kolilerin konulması için ayrılmış kapalı yerler de genel antrepo sayılır 

 

 

Gümrük Kanununun 47 ila 50 nci maddelerinde belirtilen geçici depolama 

yerleri, aynı zamanda A, B, C ve D tipi antrepo olarak Müsteşarlıkça onaylanabilir 

veya buralar F tipi antrepo olarak işletilebilir.  
 


