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TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:
POSTA VE HIZLI KARGO YOLUYLA TAŞINAN EŞYANIN GÜMRÜK

İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, hızlı kargo taşımacılığı yapan ş�rketlere ve posta �dares�ne 27/10/1999

tar�hl� ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca dolaylı tems�l yetk�s� tanınması
�le 29/9/2009 tar�hl� ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük
Kanununun Bazı Maddeler�n�n Uygulanması Hakkında Kararın 126 ncı maddes�nde bel�rt�len eşyanın gümrük beyanı
dah�l tüm gümrük �şlemler�n�n bu k�ş�ler tarafından dolaylı tems�l yoluyla tak�p ed�l�p sonuçlandırılmasına �l�şk�n usul
ve esasları bel�rlemekt�r.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebl�ğ, 27/10/1999 tar�hl� ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu, 35/C ve 225 �nc�

maddeler� �le 29/9/2009 tar�hl� ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan 4458 sayılı
Gümrük Kanununun Bazı Maddeler�n�n Uygulanması Hakkında Kararın 126 ncı, 127 nc�, 128 �nc� ve 134 üncü
maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Bakanlık: T�caret Bakanlığını,
b) Bas�tleşt�r�lm�ş gümrük beyannames�: Posta veya hızlı kargo yoluyla taşınan ve Kararın 126 ncı maddes�n�n

b�r�nc� fıkrasının (a) ve (c) bentler� kapsamı eşyanın operatör tarafından beyan ed�lmes�nde kullanılan, bas�tleşt�r�lm�ş
ver� set�ne sah�p elektron�k gümrük beyannames�n�,

c) Başvuru: Kararın 126 ncı maddes�nde bel�rt�len eşyanın gümrük beyanı dah�l tüm gümrük �şlemler�n�n
dolaylı tems�l yoluyla yapılması yetk�s� �ç�n yapılan başvuruyu,

ç) Doküman: B�r k�ş�den d�ğer b�r k�ş�ye gönder�len k�ş�sel yazılı mesaj, kartpostal �le herhang� b�r t�car� değer
taşımayan basılı materyal şekl�ndek� gönder�ler�,

d) Gönder�: B�r k�ş�den d�ğer b�r k�ş�ye gönder�len, �çer�s�nde t�car� veya gayr� t�car� n�tel�kte eşya bulunan
paket, kol�, poşet ve benzer�n�,

e) Grup f�rması: Ana ortaklığın doğrudan kend�s� veya d�ğer grup f�rmaları veya �şt�rakler� vasıtasıyla;
sermaye ve yönet�m �l�şk�ler� çerçeves�nde asgar� %50 oranında h�sseye veya asgar� %50 oranında oy hakkına veya
yönet�m kurulu üyeler�n�n asgar� %50's�n� seçme hakkına veya yönet�m kurulu üyeler�n�n asgar� %50's�ne sah�p
olduğu �şletmey�,

f) Kanun: 27/10/1999 tar�hl� ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
g) Karar: 29/9/2009 tar�hl� ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan 4458 sayılı

Gümrük Kanununun Bazı Maddeler�n�n Uygulanması Hakkında Kararı,
ğ) K�ş�: Gerçek ve tüzel k�ş�ler �le hukuken tüzel k�ş�l�k statüsüne sah�p olmamakla b�rl�kte yürürlüktek�

mevzuat uyarınca hukuk� tasarruflar yapma yetk�s�n� ha�z k�ş�ler ortaklığını,
h) Operatör: Hava yolu ve/veya kara yolu �le hızlı kargo taşımacılığı kapsamındak� gönder�ler�n gümrük

beyanı dah�l tüm gümrük �şlemler�n� dolaylı tems�l yoluyla yapmaya yetk�l� tüzel k�ş�ler�,
ı) Posta �dares�: Posta ve Telgraf Teşk�latı Anon�m Ş�rket�n�,
�) Yetk�: Kararın 126 ncı maddes�nde bel�rt�len eşyanın gümrük beyanı dah�l tüm gümrük �şlemler�n�n dolaylı

tems�l yoluyla yapılmasına yönel�k ver�len yetk�y�,
�fade eder.
Başvuru koşulları
MADDE 4- (1) Bu Tebl�ğ �le ver�len yetk� kapsamında �şlem yapmak �steyen operatörler�n;
a) Hava yolu �le hızlı kargo taşımacılığı �ç�n Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı S�v�l Havacılık Genel

Müdürlüğünce “hava kargo acentes�” olarak yetk�lend�r�lm�ş olması,
b) Kara yolu �le hızlı kargo taşımacılığı �ç�n Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, yapacakları

faal�yetlere uygun uluslararası kara yolu taşımacılık belges� �le yetk�lend�r�lm�ş olması,
c) Bu Tebl�ğ kapsamındak� �şlemler�n �fası, tak�b� ve sonuçlandırılması �ç�n ş�rket bünyes�nde gümrük

müşav�r� �st�hdam ed�yor olması veya gümrük müşav�r� ya da gümrük müşav�rl�ğ� ş�rket�yle sözleşme yapmış olması,
ç) Yönet�m kurulu üyeler�, sermayes�n�n yüzde onundan fazlasına sah�p gerçek k�ş�ler �le gümrük ve dış t�caret

�şlemler�nde tems�l yetk�s�n� ha�z çalışanlarının 7/10/2009 tar�hl� ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Yönetmel�ğ�n�n 23 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len suçlardan
kes�nleşm�ş cezası veya mahkum�yet kararı bulunmaması,



d) Kes�nleşm�ş gümrük verg�ler� ve ceza borcu bulunmaması,
e) Bu Tebl�ğ kapsamındak� eşyanın konulacağı geç�c� depolama yerler�nde, gönder�ler�n gümrük

müdürlüğünce muayene ve kontrolünü kolaylaştırmak üzere tekn�k özell�kler� Bakanlıkça bel�rlenecek X-ray c�hazı,
otomat�k barkod okuyucu, 9 uncu maddede bel�rt�len eşya tasn�f �şlem�n� otomat�k olarak yapmaya uygun yürüyen
bant s�stem� ve kamera s�stem� bulundurulması ve Bakanlıkça gerekl� görülecek d�ğer altyapının kurulmuş olması,

f) Yetk� kapsamı �şlemlere �l�şk�n olarak, sonradan yapılacak kontroller sonucunda doğab�lecek kamu
alacağının garant� ed�lmes� amacıyla, yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu �le hızlı kargo taşımacılığında yetk�
kullanılmak �stenmes� durumunda 250.000 Türk L�rası, her �k� yetk�n�n b�rl�kte kullanılmak �stenmes� durumunda �se
500.000 Türk L�rası tutarında tem�nat mektubu �braz ed�lmes�,

zorunludur.
(2) Posta �dares� �ç�n b�r�nc� fıkranın (e) bend� dışındak� koşullar aranmaz.
(3) Bu Tebl�ğ kapsamında yalnızca �hracat rej�m�ne konu eşyanın konulacağı geç�c� depolama yerler�nde

otomat�k barkod okuyucu ve eşya tasn�f �şlem�n� otomat�k olarak yapmaya uygun yürüyen bant s�stem� aranmaz.
Başvuruda aranacak belgeler
MADDE 5- (1) Başvuruda aşağıda bel�rt�len belgeler aranır:
a) Ek-1’de yer alan başvuru formu.
b) Hava yolu �le hızlı kargo taşımacılığı kapsamında �şlem yapmak �steyen operatörler �ç�n ş�rket�n kuruluşu

�le faal�yet alanı �çer�s�nde hava kargo taşımacılığı olduğunu göster�r t�caret s�c�l gazetes�n�n örneğ� �le kara yolu �le
hızlı kargo taşımacılığı kapsamında �şlem yapmak �steyen operatörler �ç�n faal�yet alanı �çer�s�nde uluslararası kara
yolu �le eşya taşımacılığı olduğunu göster�r t�caret s�c�l gazetes�n�n örneğ�.

c) Ş�rket�n yönet�m kurulu üyeler� �le sermayes�n�n son durumu ve sermayes�ne �şt�rak eden pay sah�pler�n�n
pay oranlarını göster�r t�caret s�c�l gazetes�n�n örneğ�.

ç) 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�nde bel�rt�len k�ş�ler �ç�n, aynı bentte sayılan suçlardan hüküm
g�ymed�kler�ne da�r başvuru tar�h�nden ger�ye dönük en geç �k� ay �çer�s�nde resm� kuruma ver�lmek üzere alınan adl�
s�c�l belges� �le bu şahıslardan sürekl� olarak yurt dışında �kamet eden yabancı uyruklular �ç�n �lg�l� k�ş� ya da yönet�m
kurulu başkanı tarafından �mzalanmış, Ek-2’de yer alan örneğe uygun beyan formu asılları.

d) Gümrük müşav�r� �st�hdam ed�ld�ğ�ne �l�şk�n belge veya gümrük müşav�r� ya da gümrük müşav�rl�ğ�
ş�rket�yle yapılan sözleşme örneğ�.

e) Hava yolu �le hızlı kargo taşımacılığı kapsamında �şlem yapmak �steyen operatörler �ç�n Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı S�v�l Havacılık Genel Müdürlüğünce ver�len hava kargo acentes� yetk� belges�n�n örneğ�.

f) 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend�nde bel�rt�len tutarda tem�nat mektubu.
g) Kara yolu �le hızlı kargo taşımacılığı kapsamında �şlem yapmak �steyen operatörler �ç�n, Ulaştırma ve

Altyapı Bakanlığınca ver�len yapacakları faal�yete uygun uluslararası kara yolu taşımacılığı yetk� belges�n�n örneğ�.
ğ) Geç�c� depolama yer� �şlet�c�s� olmayan operatörler �ç�n yetk� kapsamında kullanılacak geç�c� depolama yer�

�le �lg�l� olarak yapılmış sözleşmen�n örneğ�.
h) İz�nl� gönder�c� tes�s�n�n kullanılacak olması durumunda, �z�nl� gönder�c�n�n yönet�m kurulu üyeler� ve

sermayes�ne �şt�rak eden pay sah�pler�n�n pay oranlarını göster�r t�caret s�c�l gazetes�n�n örneğ�.
(2) B�r�nc� fıkranın (b), (c), (e), (g), (ğ) ve (h) bentler�nde bel�rt�len belge aslının başvurunun yapıldığı

Gümrük ve Dış T�caret Bölge Müdürlüğüne �brazı hal�nde bu belgen�n fotokop�s�, aslına uygunluğu kontrol ed�ld�kten
sonra �lg�l� görevl� tarafından tasd�k ed�lerek �şleme alınır.

(3) Posta �dares� �ç�n b�r�nc� fıkrada bel�rt�len belgeler aranmaz; Ek-1’de yer alan başvuru formu �le başvuruda
bulunulur.

Başvuru şekl� ve başvurunun değerlend�r�lmes�
MADDE 6- (1) Başvuru, 5 �nc� maddede bel�rt�len belgelerle b�rl�kte, yetk� kapsamı �şlemler�n yapılacağı

gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu Gümrük ve Dış T�caret Bölge Müdürlüğüne yapılır.
(2) Başvurunun eks�ks�z yapılmış olduğunun anlaşılması hal�nde, Gümrük ve Dış T�caret Bölge Müdürlüğünce

oluşturulacak b�r heyet mar�fet�yle gerekl� şartların sağlanıp sağlanmadığı yer�nde tesp�t ed�lerek b�r tutanağa bağlanır.
Söz konusu tesp�t sonuçları, başvuru evrakı ve Gümrük ve Dış T�caret Bölge Müdürlüğü görüşü �le b�rl�kte başvuru
tar�h�nden �t�baren on beş gün �ç�nde Bakanlığa gönder�l�r.

(3) Yetk� kapsamındak� �şlemler�n, b�rden fazla Gümrük ve Dış T�caret Bölge Müdürlüğüne bağlı gümrük
müdürlükler�nde yapılacak olması hal�nde başvurunun yapıldığı Gümrük ve Dış T�caret Bölge Müdürlüğü d�ğer bölge
müdürlükler�nden görüş alarak �k�nc� fıkrada bel�rt�len �şlemler� sonlandırır.

(4) Talep, Bakanlıkça on beş gün �ç�nde karara bağlanır.
Yetk�lend�rme ve yetk�n�n kapsamı
MADDE 7- (1) İbrazı gereken belgeler�n tam ve doğru olduğunun ve aranan koşulların varlığının tesp�t

ed�lmes� hal�nde k�ş�ye Bakanlıkça yetk� ver�l�r.
(2) 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� uyarınca operatörlerce çalıştırılan gümrük müşav�rler� bu

Tebl�ğ kapsamında dolaylı tems�l yoluyla �şlem yapmak üzere yetk�lend�r�l�r. Operatörlerce çalıştırılan gümrük
müşav�rler�nden f�rma bünyes�nde �st�hdam ed�lenler bu Tebl�ğ hükümler� dışında gümrük müşav�rl�ğ� faal�yet�nde



bulunamazlar. B�r gümrük müşav�r�, bu Tebl�ğ hükümler� kapsamında �şlem yapmak üzere aynı anda yalnızca b�r hızlı
kargo f�rması �le sözleşme yapab�l�r.

(3) Operatörler, yetk� kapsamındak� �şlemler�n yapılmasında alıcıyı/gönder�c�y� ayrıca başka b�r �şleme gerek
kalmadan tems�l eder. Operatörlerce yetk� kullanılırken vekâletname �brazı aranmaz. Gönder�ler�n tesl�m ve
tesellümüne �l�şk�n belgeler�n alıcı/gönder�c� tarafından �mzalanması bu yetk�n�n kend�ler� hesabına kullanıldığının
kabul ed�ld�ğ� anlamına gel�r.

Tem�nat mektubunun yen�lenmes�
MADDE 8- (1) Bakanlıktan operatör yetk�s� almış olan hızlı kargo taşımacılığı yapan f�rmanın t�caret

unvanının değ�şmes� durumunda, öncek� t�caret unvanına �st�naden düzenlenm�ş olan tem�nat mektubu yer�ne yen�
t�caret unvanına uygun düzenlenm�ş yen� b�r tem�nat mektubunun �brazı �sten�r.

(2) Esk� lehtar unvanı �le tem�n ed�lm�ş, kabul ed�lm�ş ve kayıtlı olan tem�nat mektuplarının �lg�l� bankalarınca
düzenlenecek b�r zey�lname aracılığıyla, lehtar f�rmanın gerek esk� gerekse yen� t�car� unvanları �le gerçekleşt�rd�ğ�
�şlemler açısından banka sorumluluğunun devam edeceğ�n�n taahhüt altına alınması kaydıyla kabul ed�lmes�
mümkündür. Söz konusu zey�lnamen�n, mevcut tem�nat mektubu b�lg�ler�n�n yanı sıra lehtarın esk� ve yen� t�car�
unvanının bel�rt�lerek �şleme alınması ve bankayı tems�le yetk�l� k�ş�ler (en az �k� yetk�l� k�ş�) tarafından �mzalanmış
olması gerek�r.

Gönder�ler�n tasn�f�
MADDE 9- (1) Yurt dışından gelen gönder�ler; otomat�k barkod okuyucu ve X-ray kontrolünden geç�r�ld�kten

sonra otomat�k olarak aşağıdak� dört kategor�ye ayrılır:
a) Belge kontrolüne tab� doküman.
b) Kararın 126 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında gelen ve belge kontrolüne tab�

gönder�ler.
c) Kararın 126 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında gelen ve gümrükçe muayeneye tab�

tutulacak gönder�ler.
ç) Kararın 126 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamı dışında kalan gönder�ler.
(2) Eşyanın otomat�k barkod okuyucudan geç�r�lmes�yle oluşturulan elektron�k boşaltma l�stes� �le beyanname

b�lg�ler� çakıştırılarak Kanunun 237 nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrası çerçeves�nde eks�kl�k ve fazlalık tak�batı yapılır.
(3) İçer�s�nde �thal� veya �hracı yasak eşya bulunan gönder�lere �l�şk�n gerekl� önlemler�n alınmasını tem�nen

�lg�l� gümrük müdürlüğü derhal haberdar ed�l�r.
(4) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len her b�r gönder�ye �l�şk�n c�ns, kıymet, m�ktar ve Bakanlıkça gerekl� görülen d�ğer

b�lg�ler, barkod okuyucusu tarafından okunacak şek�lde gönder� üzer�nde yer almalıdır.
(5) Numunel�k eşya ve modeller�n, Kararın 86 ncı maddes� kapsamında kıymet ve ağırlık sınırlamasına tab�

tutulmaksızın tasn�f ed�lmes� �ç�n operatörce gerekl� önlemler alınır.
(6) Gönder�ler�n operatörler tarafından �ncelenmes� �ç�n Gümrük Yönetmel�ğ�n�n 87 nc� maddes�n�n b�r�nc�

fıkrası uyarınca �z�nler yıllık olarak ver�l�r.
Gönder�ler�n beyanı
MADDE 10- (1) Kanunun 35/A maddes�n�n üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre bel�rlenecek süre sona

ermeden önce operatör tarafından bas�tleşt�r�lm�ş gümrük beyannames� ver�len yetk� kapsamındak� gönder�ler �ç�n özet
beyan ver�lmes�nden vazgeç�leb�l�r. Bu durumda, bas�tleşt�r�lm�ş gümrük beyannames�, Kanunun 35/B maddes�nde
öngörülen özet beyanda bulunması gerekl� asgar� b�lg�ler� �çer�r ve aynı Kanunun 61 �nc� maddes� uyarınca tesc�l
ed�l�nceye kadar özet beyan statüsünded�r.

(2) Doküman olarak ayrılan gönder�ler�n beyanında asgar� olarak alıcı, gönder�c�, eşya c�ns�, m�ktarı, brüt
ağırlığı, rej�m kodu b�lg�ler� ve tesl�mat adres� yer alır. Doküman kapsamına g�ren gönder�ler, tek b�r kalemde topluca
beyan ed�l�r. Gelen doküman gönder�ler�ne �l�şk�n yapılacak beyanda, “alıcı” olarak dolaylı tems�l yetk�s� kapsamında
beyanda bulunacak operatör, “gönder�c�” olarak dokümanı yurt dışından gönderen hızlı kargo f�rması veya posta
�dares�, “m�ktar” olarak beyan ed�lecek toplam doküman aded�, “toplam brüt ağırlık” ve “rej�m kodu” b�lg�ler� yer alır.
G�den doküman gönder�ler�ne �l�şk�n yapılacak beyanda �se “alıcı” olarak yurt dışında gönder�y� tesl�m alacak hızlı
kargo f�rması veya posta �dares�, “gönder�c�” olarak dolaylı tems�l yetk�s� kapsamında beyanda bulunacak operatör,
“m�ktar” olarak beyan ed�lecek toplam doküman aded�, “toplam brüt ağırlık” ve “rej�m kodu” b�lg�ler� yer alır. Ayrıca,
yetk� kapsamında beyan ed�len her b�r dokümana �l�şk�n b�lg�ler� �çeren l�ste gümrük müdürlüğünce �sten�ld�ğ�nde
sunulmak üzere operatör tarafından elektron�k ortamda muhafaza ed�l�r.

(3) Kararın 45 �nc� maddes� kapsamı eşya �ç�n bas�tleşt�r�lm�ş gümrük beyannames�nde �k�nc� fıkrada bel�rt�len
b�lg�lere �laveten kıymete ve varsa sek�zl� tar�fe alt poz�syonuna �l�şk�n b�lg� yer alır.

(4) Kararın 126 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında gelen ve belge kontrolüne tab�
gönder�ler �ç�n üçüncü fıkrada bel�rt�len b�lg�lere �laveten eşyanın sek�zl� tar�fe alt poz�syonu, �lk ve son yüklend�ğ�
ülke b�lg�ler� yer alır.

(5) İhracatta bas�tleşt�r�lm�ş gümrük beyannames�nde gümrük tar�fe �stat�st�k poz�syonunun beyanına �l�şk�n
olarak;



a) Teşv�k, sübvans�yon veya parasal �adeye ya da ayn�yet tesp�t�ne konu olan �hracat eşyası �ç�n eşya kodu
alanına on �k�l� gümrük tar�fe �stat�st�k poz�syonu g�r�lmes�,

b) Teşv�k, sübvans�yon veya parasal �adeye ya da ayn�yet tesp�t�ne konu olmayan �hracat eşyası �ç�n eşya kodu
alanına asgar� dörtlü tar�fe poz�syonu g�r�lmes�,

c) Numunel�k eşya ve model �hracatında, eşya kodu alanına asgar� dörtlü tar�fe poz�syonu g�r�lmes�,
gerek�r.
(6) Yetk� kapsamındak� teşv�k, sübvans�yon veya parasal �adeye ya da ayn�yet tesp�t�ne konu olmayan �hracat

gönder�ler�n�n gümrüğe beyanı operatörün el�ndek� b�lg� ve belgeler çerçeves�nde uçak kalkışına kadar yapılır ve uçak
kalkışından sonrak� y�rm� dört saat �ç�nde beyanda düzeltme yapılab�l�r.

(7) Kararın 126 ncı maddes� kapsamında m�ktarı brüt 300 k�logramı ve değer� 15000 Avro’yu geçmeyen
�hracat rej�m�ne konu eşyanın beyanı bu Tebl�ğ hükümler� çerçeves�nde operatör tarafından yapılır.

(8) Bu Tebl�ğ kapsamında kara yolu �le hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük �şlemler�, İstanbul
Haval�manı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Haval�manı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Erenköy Gümrük Müdürlüğü,
Sab�ha Gökçen Haval�manı Gümrük Müdürlüğü, Muratbey Gümrük Müdürlüğü, Mers�n Gümrük Müdürlüğü, Yalova
Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük Müdürlüğü, İnegöl Gümrük Müdürlüğü, Esenboğa Gümrük Müdürlüğü, Ankara
TIR Gümrük Müdürlüğü, Trabzon Gümrük Müdürlüğü ve Gaz�antep Gümrük Müdürlüğünden gerçekleşt�r�l�r.

(9) Kara yolu �le hızlı kargo taşımacılığı kapsamında taşınan eşya �ç�n trans�t rej�m� çerçeves�nde �şlem yapılır.
14/11/1975 tar�hl� TIR Karneler� H�mayes�nde Uluslararası Eşya Taşınmasına Da�r Gümrük Sözleşmes� (TIR
Sözleşmes�) hükümler� saklı kalmak üzere, dolaylı tems�l yetk�s� kapsamında yurda get�r�len eşyada ulusal trans�t
rej�m�nde, gönder�len eşyada �se hem ulusal hem ortak trans�t rej�m�nde asıl sorumlu operatördür.

(10) Kararın 126 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�n�n (1) ve (3) numaralı alt bentler� kapsamında,
aynı k�ş� adına b�r takv�m ayında en fazla beş taşıma sened� muhtev�yatı eşyanın, aynı veya farklı c�nste olup
olmadığına bakılmaksızın, serbest dolaşıma g�r�ş�ne �z�n ver�l�r. Beş taşıma sened� sayısının aşılması durumunda, aşan
m�ktarın b�r sonrak� aya devred�lerek bas�tleşt�r�lm�ş gümrük beyannames�ne konu ed�lmes�ne �z�n ver�lmez ve
Kararın 126 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamında �şlem tes�s ed�l�r.

(11) Kararın 126 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�n�n (4) numaralı alt bend�nde yer alan eşyanın
bas�tleşt�r�lm�ş gümrük beyannames� �le beyan ed�leb�lmes� �ç�n “KDV İst�sna Belges�”; ayrıca Özel Tüket�m Verg�s�
Kanununa ekl� IV sayılı l�stede yer alması hal�nde “ÖTV İst�sna Belges�” aranır. Anılan belgeler�n �braz ed�lmemes�
hal�nde, bu kapsamdak� eşya bas�tleşt�r�lm�ş gümrük beyannames� �le beyan ed�lemez.

(12) Kararın 126 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan eşyanın tesl�m tar�h� ve alıcının T.C.
k�ml�k numarası/Verg� k�ml�k numarası veya alıcıya a�t cep telefonu numarası, eşyanın alıcısına tesl�m�n� tak�p eden
üç �ş günü �çer�s�nde gümrük müdürlüğüne elektron�k ortamda �let�l�r. Bu fıkrada �stenen b�lg�ler�n tem�n ed�lememes�
hal�nde aşağıdak� şek�lde �şlem tes�s ed�l�r:

a) Eşyanın b�r başka k�ş�ye tesl�m ed�lmes� neden�yle alıcıya a�t T.C. k�ml�k numarasının/Verg� k�ml�k
numarasının veya cep telefonu numarasının tem�n ed�lememes� hal�nde, eşyayı tesl�m alan k�ş�n�n T.C. k�ml�k
numarası veya cep telefonu numarası tamamlayıcı beyanda beyan ed�l�r. T.C. k�ml�k numarası/Verg� k�ml�k numarası
veya cep telefonu numarası beyan ed�lm�ş taşıma senetler� �ç�n tamamlayıcı beyanda tesl�m tar�h� b�lg�s� beyan ed�l�r.

b) Alıcıya a�t T.C. k�ml�k numarasının/Verg� k�ml�k numarasının veya cep telefonu numarasının tem�n
ed�lememes� hal�nde “D” kodu tamamlayıcı beyanda T.C. k�ml�k numarası/Verg� k�ml�k numarası veya cep telefonu
numarası yer�ne seç�l�r.

c) T.C. k�ml�k numarası/Verg� k�ml�k numarası veya cep telefonu numarası bulunmayan yabancı uyruklulara
yapılacak tesl�mlerde “KOD2-YABANCIUYRUKLU” kodu  tamamlayıcı beyanda T.C. k�ml�k numarası/Verg� k�ml�k
numarası veya cep telefonu numarası yer�ne seç�l�r.

ç) Herhang� b�r nedenle eşyanın alıcısına tesl�m ed�lememes� hal�nde “U” kodu tamamlayıcı beyanda T.C.
k�ml�k numarası/Verg� k�ml�k numarası veya cep telefonu numarası yer�ne seç�l�r.

(13) Kararın 126 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�ndek� eşyanın b�r gerçek k�ş� adına gelmes�
gerekmekted�r. Bu kapsamda gelen eşyanın normal usulde detaylı beyanı dolaylı tems�l yetk�s�ne sah�p operatör
tarafından gümrük mevzuatının genel hükümler�ne tab� olarak yapılır.

(14) Operatör tarafından yetk� kapsamında gerçekleşt�r�len �hracat �şlemler�nde bas�tleşt�r�lm�ş gümrük
beyannames�n�n tesc�l�nde eşyanın geç�c� depolama yer�ne alınmış olma şartının aranmaması yönündek� talepler,
gerekl� f�z�k� koşullar ve r�sk anal�z� göz önünde bulundurularak �lg�l� gümrük müdürlüğünce değerlend�r�l�r.
Değerlend�rme sonucuna göre sarı hatta �şlem gören taşıma sened� kapsamı eşyanın geç�c� depolama yer�ne
alınmaksızın �hracat �şlem� gerçekleşt�r�leb�l�r. Kırmızı hatta �şlem gören taşıma sened� kapsamı eşya mutlak surette
geç�c� depolama yer�ne alınarak muayene �şlem� tamamlanır.

(15) Operatör hızlı kargo f�rmaları, yetk� kapsamında gerçekleşt�r�len �hracat �şlemler�nde, eşyayı geç�c�
depolama yer�ne almaksızın kend�s� �le aynı grup f�rmasının �z�nl� gönder�c� tes�s�n� de kullanab�l�r.

(16) Hem b�r özet beyan hem de b�r boşaltma l�stes� kapsamında beyan ed�lm�ş b�r taşıma sened�ne konu
eşyanın bas�tleşt�r�lm�ş gümrük beyannames�ne eklenmes� mümkündür. Özet beyandan Bas�tleşt�r�lm�ş Gümrük



Beyannames�ne eklenecek taşıma sened� sayısı, her b�r operatör f�rma �ç�n, ekleme taleb�n�n yapıldığı günden b�r
öncek� �thalat bas�tleşt�r�lm�ş gümrük beyannames� kapsamı toplam taşıma sened� sayısının %20’s�n� geçemez.

Gönder�ler�n kontrol ve muayenes�
MADDE 11- (1) Yetk� kapsamındak� gönder�ler, r�sk anal�z�ne dayalı kontrol ve muayeneye tab� tutulur.
(2) Kontrol ve muayene �ç�n X-ray c�hazının kullanılmasına �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r. X-ray

kontrolünde şüphelen�len b�r durum olması hal�nde gönder� açılarak muayene ed�l�r. Muayene memuru sarı hatta �şlem
gören eşyanın muayenes�n� gerekl� görür �se Gümrük Yönetmel�ğ�n�n 183 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len
�şleme gerek kalmaksızın muayene yapab�l�r.

(3) Eşyanın c�ns ve tanımı �le değer�n�n doğru ve eks�ks�z olarak beyan ed�lmes� operatörün
sorumluluğundadır. Aks� durumlarda 21/3/2007 tar�hl� ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve �lg�l� d�ğer
mevzuat hükümler� çerçeves�nde ceza� �şlem tes�s ed�l�r.

Verg�ler�n hesaplanması ve ödenmes�
MADDE 12- (1) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya gönder�len eşyanın kıymet�n�n yetk�

l�m�tler� dah�l�nde olup olmadığının tesp�t�nde kargo ücret� d�kkate alınmaz. Eşyanın kıymet�, �braz ed�len faturaya,
satış f�ş�ne veya eşya bedel�n�n ödend�ğ�ne �l�şk�n belgeye göre bel�rlen�r. Bu tür belge �braz ed�lememes� veya �braz
ed�len belgede kayıtlı kıymet�n düşük bulunması hal�nde, eşyanın kıymet� gümrük müdürlüğünce bel�rlen�r.

(2) Bas�tleşt�r�lm�ş gümrük beyannames�nde beyan ed�len gönder�ler�n tahakkuk ett�r�len gümrük verg�ler�
operatör tarafından tahs�l ed�leb�l�r ve gümrük �dares� adına tahs�l ed�len verg�ler eşyanın operatöre tesl�m�n� tak�p
eden yed� gün �çer�s�nde öden�r. Posta �dares� �ç�n söz konusu süre, Gümrük Yönetmel�ğ�n�n 462 nc� maddes�n�n
üçüncü fıkrası gereğ�nce, eşyanın alıcısına tesl�m�nden �t�baren başlar.

Ger� gelen eşya ve mahrece �ade ed�len eşya
MADDE 13- (1) Bas�tleşt�r�lm�ş gümrük beyannames� kapsamında �hraç ed�lm�ş eşyanın tamamen veya

kısmen ger� gelmes� hal�nde 10 uncu madden�n yed�nc� fıkrasında bahs� geçen ağırlık ve kıymet sınırlamaları
dâh�l�nde �şlem yapılır.

(2) İhraç ed�ld�kten sonra ger� gelen eşyanın gümrük verg�ler�nden muaf olarak serbest dolaşıma g�reb�lmes�
�ç�n �hracat neden�yle yararlanılan hak ve menfaat varsa bunların �ade ed�ld�ğ�n� gösteren belgen�n gümrük
müdürlüğüne �brazı gerek�r. İhracat neden�yle katma değer verg�s� ve özel tüket�m verg�s� �ades�nden veya
�st�snasından yararlanan eşyanın katma değer verg�s� ve özel tüket�m verg�s� tahs�l ed�l�r.

(3) Gönder�n�n yanlışlıkla Türk�ye'ye gelmes� hal�nde yurt dışı ed�lmes�ne, mahrece �ades� gereken gönder�n�n
geld�ğ� ülkeye g�tmes�ne operatörün beyanı doğrultusunda �z�n ver�l�r.

(4) Mahrece �ades� talep ed�len eşyanın serbest dolaşıma g�r�ş�nde maktu verg� tahs�l ed�lm�şse bu eşyanın
muayeneye tab� tutulması ve serbest dolaşıma g�r�ş beyannames�ndek� �lg�l� taşıma sened�n�n �ptal� gerek�r.

Gümrük müdürlüğünce alınacak tedb�rler
MADDE 14- (1) Gümrük müdürlüğü gümrük �şlemler�n�n yapılmasını tem�nen gerekl� tedb�rler� alır.
(2) Bu Tebl�ğde öngörülen yetk� kapsamında �thalat ve �hracata konu ed�len eşya ve adına �şlem yapılan k�ş�ye

�l�şk�n �stat�st�kî ver�ler r�sk anal�z� kapsamında d�kkate alınır.
Belgeler�n saklanması
MADDE 15- (1) Yetk� kapsamında beyan ed�lecek gönder�lere �l�şk�n t�car� belgeler gümrük müdürlüğünce

talep ed�ld�ğ�nde �braz ed�lmek üzere operatörlerce elektron�k ortamda veya kağıt ortamında beş yıl süreyle saklanır.
B�ld�r�m yükümlülüğü
MADDE 16- (1) EK-1’de yer alan başvuru formunda bulunan b�lg�lerde değ�ş�kl�k olması hal�nde, form

güncellenerek en kısa sürede Bakanlığa b�ld�r�mde bulunulur.
Müeyy�de
MADDE 17- (1) 4 üncü maddede yer alan koşullardan b�r�n�n veya b�rden fazlasının operatörce

kaybed�ld�ğ�n�n anlaşılması hal�nde, bu koşul veya koşullar yen�den sağlanıncaya kadar operatörün bu Tebl�ğ
kapsamındak� yetk�den faydalanmasına �z�n ver�lmez.

(2) Kararın onuncu kısmına aykırı hareket ett�ğ� tesp�t ed�len operatörler hakkında Kararın 128 �nc� maddes�
uyarınca �şlem yapılır.

(3) Bu Tebl�ğde düzenlenen hususlara aykırı hareket ett�ğ� tesp�t ed�len operatörler hakkında f��l�n daha ağır b�r
ceza� yaptırımı gerekt�rmemes� hal�nde, Kanunun 241 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca �şlem yapılır.

(4) Bu madden�n uygulanmasında posta h�zmetler�ne �l�şk�n uluslararası yükümlülükler d�kkate alınır.
D�ğer hükümler
MADDE 18- (1) Kararın 126 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan eşya �ç�n Kararın 112 nc�

maddes� hükmü uygulanır.
(2) Bu Tebl�ğ hükümler� kapsamında yapılan �hracatta �hracatçı b�rl�ğ� onayı aranmaz.
(3) Kararın 126 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamında dolaylı tems�l yetk�s�yle yapılan

gümrük beyanı dah�l tüm gümrük �şlemler�ne �l�şk�n faal�yetler �ç�n alınacak ücretler�n bel�rlenmes�nde 30/12/2015
tar�hl� ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşav�rl�ğ� ve Yetk�lend�r�lm�ş Gümrük Müşav�rl�ğ�
Asgar� Ücret Tar�fes�ne İl�şk�n Tebl�ğ hükümler� esas alınır.



(4) Bu Tebl�ğde düzenlenmeyen hususlarda, gümrük mevzuatı ve �lg�l� d�ğer mevzuat çerçeves�nde �şlem
yapılır.

Özel ve zorunlu durumlar
MADDE 19- (1) Bu Tebl�ğ�n uygulanması amacıyla gerekl� görülen her türlü tedb�r� almaya, özel ve zorunlu

durumlar �le bu Tebl�ğde yer almayan hususları �nceley�p sonuçlandırmaya Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
yetk�l�d�r.

Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 20- (1) 10/3/2013 tar�hl� ve 28583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebl�ğ� (Posta

ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Ser� No: 4) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 21- (1) Bu Tebl�ğ 1/5/2022 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 22- (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.


