
 

 
Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Kargo Taşımacılığı) (Seri No:4)’nde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6)’e İlişkin Karşılaştırma Tablosu 
 
*İtalik yazılar yönetmelikte yapılan değişiklikleri belirtmektedir.  
*Kırmızı işaretli alanlar madde/fıkra/bent içerisinde yapılan değişiklikleri belirtmektedir.  
 
Madde Eski Yeni 

MADDE 4 

 
Başvuru koşulları 
 
(3) Geçici depolama yeri işleticisi olmayan operatörler 
ile geçici depolama işleticisi olup son altı aylık 
dönemde; aylık ortalama ithalat beyanname sayısı 70 
ve aylık ortalama taşıma senedi sayısı 90 altı olanlar 
için otomatik barkod okuyucu ve bant sistemi ile ilgili 
olarak Bakanlıkça farklı usuller belirlenebilir. 
 
(4) Yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı 
kapsamında işlem yapmak isteyen operatörler için 
birinci fıkranın (d) bendi hükmü uyarınca otomatik 
barkod okuyucu ve eşya tasnif işlemini otomatik 
yapmaya uygun yürüyen bant sistemi zorunlu olup, 
üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. 

 
Başvuru koşulları 
 
- 
 
 
 
 
 
 
(4) Bu Tebliğ kapsamında yalnızca ihracat rejimine 
konu eşyanın konulacağı geçici depolama 
yerlerinde otomatik barkod okuyucu ve eşya tasnif 
işlemini otomatik olarak yapmaya uygun yürüyen 
bant sistemi aranmaz. 

MADDE 5 

 
Başvuruda aranacak belgeler 
 
(1) Başvuruda aşağıda belirtilen belgeler aranır: 
 
ğ) Bu fıkranın (b), (c), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen 
belge aslının başvurunun yapıldığı Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürlüğüne ibrazı halinde bu belgenin 
fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra 
ilgili görevli tarafından tasdik edilerek işleme alınır. 
 
- 

 
Başvuruda aranacak belgeler 
 
(1) Başvuruda aşağıda belirtilen belgeler aranır:  
 
ğ) Geçici depolama yeri işleticisi olmayan 
operatörler için yetki kapsamında kullanılacak geçici 
depolama yeri ile ilgili olarak yapılmış sözleşmenin 
noter onaylı örneği, 
 
 
h) Bu fıkranın (b), (c), (e), (g) ve (ğ) bentlerinde 
belirtilen belge aslının başvurunun yapıldığı Gümrük 
ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ibrazı halinde bu 
belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol 
edildikten sonra ilgili görevli tarafından tasdik 
edilerek işleme alınır. 

MADDE 8 

 
Gönderilerin tasnifi 
 
(6) Birinci fıkrada belirlenen gönderilerin tasnif işlemi, 
geçici depolama yeri işleticisi olmayan operatörler ile 
geçici depolama işleticisi olup son altı aylık dönemde; 
aylık ortalama ithalat beyanname sayısı 70 ve aylık 
ortalama taşıma senedi sayısı 90 altı olan operatörler 
tarafından ilgili gümrük memurunun bilgisi olmak 
kaydıyla, otomatik barkod okuyucudan 
faydalanılmaksızın doğrudan personel eliyle yapılabilir. 
 
(7) Altıncı fıkrada belirtilen işlem hacmine ulaşan kargo 
operatörlerinin olup olmadığının kontrolü her yılın Ocak 
ayında yapılır ve işlem hacminin kriterleri geçtiği tespit 
edilen kargo operatörlerine birinci fıkra kapsamında 
tasnif işlemi yapılması sorumluluğu bildirilirken yatırım 
süreci için gerekli süre tespit edilerek Bakanlığa da bilgi 
verilir. 
 
 
 
 

 
Gönderilerin tasnifi 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 



 

MADDE 9 

 
Gönderilerin beyanı 
 
(6) Kararın 126. maddesi kapsamında miktarı brüt 150 
kilogramı ve değeri 7500 Avro’yu geçmeyen ihracat 
rejimine konu eşyanın beyanı bu Tebliğ hükümleri 
çerçevesinde operatör tarafından yapılır. 
 
(7) Bu Tebliğ kapsamında kara yolu ile hızlı kargo 
taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, İstanbul 
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Atatürk 
Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen 
Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve Halkalı Gümrük 
Müdürlüğü ile Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürlüğü bağlantısı Mersin Gümrük Müdürlüğünden 
gerçekleştirilir. 
 
 
- 
 

 
Gönderilerin beyanı 
 
(6) Kararın 126. maddesi kapsamında miktarı brüt 
300 kilogramı ve değeri 15000 Avro’yu geçmeyen 
ihracat rejimine konu eşyanın beyanı bu Tebliğ 
hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılır. 
 
(7) Bu Tebliğ kapsamında kara yolu ile hızlı kargo 
taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, 
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 
bağlantısı İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, 
Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, 
Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve 
Halkalı Gümrük Müdürlüğü ile Orta Akdeniz Gümrük 
ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin 
Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir. 
 
(9) Kararın 126. maddesi kapsamında aynı kişi 
adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı 
eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir. 

MADDE 13 

 
Gümrük müdürlüğünce alınacak tedbirler 
 
(4) Eşyanın alıcısına teslim edilememesi halinde “U”, 
eşyanın alıcısına teslim edilip TC Kimlik numarası/Vergi 
numarasının temin edilememesi halinde ise “D” kodları 
tamamlayıcı beyanda TC Kimlik numarası/Vergi 
numarası yerine seçilir. 

 
Gümrük müdürlüğünce alınacak tedbirler 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 


