9.3.2 Antrepo İçerisinde Yapılacak Elleçleme Faaliyetleri
Antrepo içerisinde münferiden yapılacak elleçleme işlemlerinde, Madde 9.3.1’de
belirtilen şekilde yapılan başvuruya istinaden denetleyici gümrük idaresince gerekli iznin
verilmesini
müteakip
elleçleme
faaliyeti
gerçekleştirilir.
Elleçleme
işleminin
tamamlanmasını müteakip EK4’deki tutanak düzenlenerek Madde 9.6'da belirtilen süre
içerisinde AN9 tespit raporu ibraz edilir. Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek elleçleme
faaliyetlerinde Madde 9.3.3/a’da sayılan şartlar aranmaz.
Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesinde elleçleme işlemlerinin gösterildiği
durumlarda, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince elleçleme işleminin tamamlanmasını
müteakip EK3’te yer alan tutanak düzenlenir ve Madde 9.6'da belirtilen süre içerisinde AN9
tespit raporu ibraz edilir.
9.3.3 Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme Faaliyetleri
a. Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme İşlemleri için Aranılacak Şartlar
Antrepo dışında yapılacak elleçleme işlemleri için, eşya sahibi firmanın aşağıdaki
şartları taşıması gerekir:
-Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve en az 2 yıldır faaliyette
bulunması,
-Ödenmiş sermayesinin asgari 500.000 TL olması,
-Sözleşme imzalanacak 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.
Eşya sahibi firmanın Onaylanmış Kişi statüsüne sahip olması durumunda bu
maddede belirtilen ilk iki koşul aranmaz.
b. Antrepo Dışında Münferiden Yapılacak Elleçleme Faaliyetleri:
Antrepo dışında münferiden yapılacak elleçleme işlemlerinde, öncelikle
yetkilendirilmiş gümrük müşavirince eşya sahibi firmanın Madde 9.3.3.a’da sayılan
koşullara sahip olup olmadığı kontrol edilir. Söz konusu şartların sağlanması durumunda,
Madde 9.3.1’de belirtilen şekilde yapılan başvuruya istinaden denetleyici gümrük idaresince
gerekli iznin verilmesini müteakip elleçleme faaliyeti gerçekleştirilir. Eşyanın elleçlemeye
tabi tutulmak üzere antrepodan çıkışı esnasında EK4’te yer alan tutanak düzenlenerek eşya
antrepodan çıkartılır. Elleçleme faaliyetinin tamamlanmasını müteakip EK5/A’da yer alan
tutanak düzenlenerek Madde 9.6'da belirtilen süre içerisinde AN9 tespit raporu düzenlenir.
Bu kapsamda gerçekleştirilecek elleçleme faaliyetlerinde antrepodan çıkan eşyanın
3 ay içerisinde antrepoya geri getirilmesi gerekmektedir. Bu süre, haklı gerekçelerin
bulunması durumunda denetleyici gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünce
3 ayı geçmemek üzere uzatılabilir.

c. Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesinde Elleçleme İşlemlerinin Gösterildiği
Durumlarda Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme Faaliyetleri
Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesinde elleçleme işlemlerinin gösterildiği
durumlarda, öncelikle yetkilendirilmiş gümrük müşavirince eşya sahibinin Madde 9.3.3.a’da
sayılan koşullara sahip olup olmadığı kontrol edilir. Söz konusu şartların sağlanması
durumunda EK4’te yer alan tutanak düzenlenmek suretiyle eşya antrepo dışına çıkartılır.
Elleçleme faaliyetinin tamamlanmasını müteakip duruma göre EK5/A ya da EK5/B’de yer
alan tutanak düzenlenir ve Madde 9.6'da belirtilen süre içerisinde AN9 tespit raporu ibraz
edilir.
Elleçleme faaliyeti için antrepodan geçici çıkışı yapılan eşyanın, antrepodan çıkış
tarihinden itibaren 3 ay içerisinde antrepoya geri getirilmesi veya gümrükçe onaylanmış
işlem veya kullanıma tabi tutulması gerekmektedir. Bu süre, haklı gerekçelerin bulunması
durumunda denetleyici gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünce 3 ayı
geçmemek üzere uzatılabilir. Elleçleme yapılmak üzere antrepodan geçici çıkışı yapılan
eşyanın antrepoya geri getirilmeksizin gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi
tutulması durumunda yetkilendirilmiş gümrük müşavirince antrepo işleticisine bilgi verilir.
ç. Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme Faaliyetlerine ilişkin Ortak Hükümler:
Elleçleme yapılmak üzere antrepodan geçici çıkışı yapılan eşyanın antrepodan
çıkışında, antrepoya geri gelişinde ve antrepoya geri getirilmeksizin gümrükçe onaylanmış
işlem veya kullanıma tabi tutulması durumunda stok kayıtlarında gerekli düzeltme yapılır.
Elleçleme sonrasında, geçici çıkış yapılan eşya ile beraber antrepoya gelen serbest
dolaşımda olan eşya antrepo rejimi kapsamında (7200 rejim kodu) antrepoya alınır.
Elleçleme faaliyetinin yapılacağı yer ile antreponun aynı belediye sınırları içerisinde
(büyükşehir olması durumunda büyükşehir belediyesi sınırları) bulunması gerekir.
Elleçleme yapılmak üzere antrepodan geçici çıkışı yapılan eşyanın elleçleme
yapılacak adrese taşınması, YGM ve eşya sahibi/temsilcisinin nezaretinde gerçekleştirilir.
Antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme faaliyetinin 1 aylık süre içerisinde
tamamlanmadığı durumlarda, işlemin tamamlanmadığı her ay için, eşyanın elleçlemeye
tabi tutulmak üzere götürüldüğü yerdeki mevcudiyetine ilişkin EK6’da yer alan tutanak
düzenlenir.

