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Konu : Antrepo İzinleri ve Stok Takip Sistemi
DAĞITIM YERLERİNE
Bölge Müdürlüğümüzün 12.10.2020/58104333 tarih/sayılı yazıları ve eki Bakanlığımız
Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 08.10.2020/58058677 tarih/sayılı yazılarında özetle; 01.08.2017
tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik ile genel antrepo açma ve işletme izinlerinin, açma ve işletme izin belgesinin
düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl geçerli olacak şekilde verileceği, süre sonunda faaliyetine devam
etmek isteyen antrepo işleticilerinin açma ve işletme iznine ilişkin yürürlükte olan mevzuata uygun
şartların sağlandığını gösteren belgeleri bağlı oldukları gümrük müdürlüğüne ibraz ederek açma ve
işletme izninin geçerlilik süresinin uzatılmasını talep edebileceği ve talebin uygun bulunması halinde
izin belgesinin geçerlilik süresinin beş yıl uzatılacağı, süre sonunda yürürlükte olan mevzuata uygun
şartları yerine getirmeyen genel antrepoların açma ve işletme izinlerinin iptal edileceğinin hükme
bağlandığı,
Ayrıca, geçici on birinci madde ile antrepo açma ve işletme izni bulunan antrepolar için bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Ek-80’de belirtilen kusur durumuna göre belirlenen
eksikliklerin giderilmesi için hafif kusurda bir yıl, orta kusurda iki yıl ve ağır kusurda üç yıl süre
tanınacağı ve eksiklik bulunan hususların süre sonuna kadar Yönetmelik hükümlerine uyumlu hale
getirilmesi gerektiği ,
Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliği EK-80'nin antrepoda aranacak şart ve nitelikler
bölümünün 1 nci maddesinin (r) bendinde, antrepo işleticilerince Ek-83’te yer alan bilgileri içeren
stok takip sisteminin kurulması ile Bakanlıkça antrepo stok takip sisteminin kurulmasını müteakip
antrepo işleticilerince kurulan sistemden antrepoda gerçekleşen eşya hareketlerine ilişkin verilerin
anlık olarak Bakanlık sistemine iletilmesinin sağlanması için gerekli altyapı ve üstyapının kurulmuş
olması şartının bulunduğu,
Bu çerçevede,
-Söz konusu yönetmelik maddeleri kapsamında gerekli tedbirlerin alınarak firmalara
duyuruların yapılması,
-Stok takip sistemine ilişkin Bakanlık nezdinde çalışmaların devam ettiği bildirilmiş olup,
firmaların da Gümrük Yönetmeliği Ek-83'te yer alan bilgileri içeren stok takip sistemlerini
hazır hale getirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması talimatlandırılmıştır.
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Bu itibarla mezkur talimat doğrultusunda, antrepolarda görevli Yetkilinderilmiş Gümrük
Müşaviri nezaretinde stok takip sistemlerinin Gümrük Yönetmeliği Ek-83'te yer alan bilgileri eksiksiz
içerecek şekilde hazır hale getirilmesini,
Tebliğen rica ederim.

Temel Sıtkı EYÜPOĞLU
Gümrük Müdürü

Dağıtım:
Genel ve Özel Antrepo İşleticisi Firmalar.
Görevli Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri.

Mersin Gümrük Müdürlüğü - ASB Servis Şefliği
Tel:0324 241 28 68
Bilgi İçin: CEMALİ YİĞİT Memur

E-Posta:c.yigit4@gtb.gov.tr
Fax:0324 241 28 56

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden c56a1981-7a5a-4589-9c71-0c1aecd0d85e kodu ile erişebilirsiniz.
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
2/2

