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Sayı

: 69689673-106.04.03

Konu : Karayolu İle Hızlı Kargo İşlemleri
Hk
DAĞITIM YERLERİNE
Bölge Müdürlüğümüzden alınan 07/10/2020 tarihli 57995332 sayılı yazıları konusu
Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.10.2020 tarihli, 57903586
sayılı
yazısından bahisle;
Bilindiği üzere Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:
4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) 18.06.2020 tarihli ve 31159 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu konusu Karar uyarınca kara
yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemlerinin gerçekleştirileceği
gümrük müdürlüklerine, Yalova, Esenboğa, Trabzon ve Gaziantep Gümrük Müdürlükleri de
eklenmiştir.
BİLGE Sistemi üzerinde yukarıda bahse konu gümrük idarelerinin karayolu ile hızlı
kargo işlemleri yapabilmesini teminen gerekli tanımlama yapılmıştır. Ayrıca; ilgide kayıtlı
yazımızda bahse konu iş akışına ek olarak aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır:
1) İthalat yönündeki bir ETGB geçici tescil numarasının, bir transit beyannamesinin farklı
kalemlerinde refere edilebilmesi ayrıca bir transit beyannamesinin aynı kaleminde birden
fazla ETGB'nin refere edilebilmesi sağlanmıştır. Bu durumda transit beyannamesi kalemi
üzerinde hangi geçici ETGB tescil numarasından kaç kap açılacağı, açılacak kap hanesinde
yazılacaktır.
2) 1. maddede belirtildiği üzere bir transit beyannamesinin aynı kalemi üzerinde birden fazla
geçici ETGB tescil numarasının refere edilmesi durumunda; refere edilen ETGB'ler için
açılan kapların toplamı ile söz konusu transit beyannamesinin ilgili kalemindeki kap adedi
sistem tarafından karşılaştırılacak olup herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda varış
bildirimine izin verilmeyecektir.
3) İthalat yönündeki geçici ETGB tescil numaralarının transit beyannamelerinin farklı
kalemlerinde parça parça beyan edilmesi durumunda, transit beyannamesinde ETGB refere
edilen tüm kalemlerdeki kapların toplamı ile transit beyannamesinin farklı kalemlerinde refere
edilen ETGB'lerin tamamının kap toplamları karşılaştırılacak olup uyuşmazlık olması
durumunda varış bildirimi yapılmasına izin verilmeyecektir.
4) İhracat yönünde tescil edilen ETGB'lerin, transit beyannamelerinin farklı kalemlerinde
refere edilmesine yönelik düzenleme de yapılmış olup, kullanıcı tarafından hangi kalemde
ihracat ETGB'nin kaç kabının açılacağı belirlenecek, transit beyannamesinin toplam kap adedi
ile açılacak kap adedi karşılaştırılarak uyumsuzluk halinde transit beyannamesinin tesciline
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izin verilmeyecektir.
Bahse konu sistemsel düzenlemeler 07.10.2020 tarihi itibariyle devreye alınacağı
hususu bildirilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Cevat ARASLI
Gümrük Müdürü a.
Gümrük Müdür Yardımcısı

Dağıtım yerleri:
Fedex Tnt İnt. Exp. Taş. Ltd. Şti.
DHL Wordwide Exp. Taş. ve Tic. A.Ş.
Ase Asya Afrika Nak.
Solmaz Nak.
Aramex Int. Hva Kargo
Pts Paket Taş.
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