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POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI İLE GELEN EŞYALAR İÇİN 2020/5 SAYILI GENELGE
YAYINLANMIŞTIR.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün yayınladığı 2020/25 sayılı genelge ile; 2009/15481 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanunun Bazı maddelerinin uygulanması hakkında Kararın Beşinci
Kısım Hükümlerine göre Posta veya Hızlı Kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya uygulanacak işlemler
düzenlenerek genelgenin yayım tarihinden önce bu tür işlemlerde uyulacak esasları belirleyen 2014/7
sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılan değişikliklere göre;


İlgili Bakanlar Kurulu Kararının 126. Maddesi kapsamında Posta idaresi ve Hızlı kargo firmaları
tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla Gümrük işlemleri yapılabilecek eşya gruplarına DOKÜMAN
ibaresi eklenmiştir.



Eşyanın Yetki limitlerde olup olmadığının tayininde aynı gün içerisinde alıcısı ve göndericisi aynı
olan gönderiler bir bütün kabul edilerek toplam kıymetlerin dikkate alınacağı hükmü getirilmiştir.
(Önceki genelgede konşimentolar dikkate alınmaktaydı)



Yine 2009/15481 sayılı kararın 86. Maddesinde sözü edilen numunelik eşya ve modellerin
operatörlerce ETGB (Elektronik ticaret Gümrük Beyannamesi) ile ‘’NUM’’ muafiyet kodu girilerek
yalnız bir ticari işletme ve tüzel kişilik adına beyan edilebileceği düzenlenmiştir.



Posta ve Hızlı Kargo yoluyla gelen çek ve nakit paranın Bankalarca transfer edilmesi gereken
nitelikte olup olmadığının tespiti yapılarak, alıcısına teslim edilmeden rezerve odasında
muhafaza altına alınacağı, nakit kontrolleri hakkındaki 2016/1 sayılı genelgenin Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesine Hakkında mevzuata uyulması gereken hususlar bölümünün dikkate
alınacağı hüküm altına alınmıştır.



Operatörlerce yetki kapsamında işlem gören ETGB kapsamı eşyaların Sarı hatta işlem görmesi
durumunda geçici depolama yerine alınmadan ihracat işlemi yapılabilmesi düzenlenmiş ancak
Muayene Kriteri Kırmızı Hat olan ETGB’ler için bu kolaylıktan faydalanılmayacağı istisnası
getirilmiştir.



Yürürlükten kaldırılan genelgede Posta ve Hızlı kargo yoluyla ithali mümkün bulunmayan ürünler
için (cep telefonu, hayvansal ve bitkisel ürünler, sporcu gıdaları, kozmetik ürünleri, alkol ve tütün
ürünleri elektronik sigara, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, fikri ve sınai haklar mevzuatını ihlal
eden eşya) gibi kısıtlama devam etmiştir. Cep telefonu için Halihazırda IMEI adresleri
bulunanların yurtdışına giden yolcularca unutulması durumunda belirlenen web adresinden
sorgulaması yapılabilenlerin ‘’YLCO’’ muafiyet kodu girilerek beyan edilebileceği düzenlenmiştir.
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Posta ve Hızlı Kargo yoluyla ithali yasak olan ürünlere Elektronik Nargile de eklenmiş yine ithali
mümkün bulunmayan takviye edici gıdalar ve sporcu gıdalarının kişilerin hastalıklarına dair resmi
hastaneden alınmış raporlarını ve reçetelerini sporcuların da Milli Sporcu belgesini İbraz etmesi
halinde eşyanın ilgilisine tesliminden 1 yıl önce düzenlenmiş olduğu yeterli olup, her gönderi için
ayrı rapor aranmayacağı hüküm altına alınmıştır.



2009/15481 sayılı kararın 128. maddesi 4. fıkrasınca usulsüzlüğe konu her bir gönderi için
Gümrük kanunun 241. Maddesi uyarınca uygulanacak cezanın ETGB taşıma senedi kapsamı
her bir kalem bazında ayrı ayrı değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.



2009/115481 sayılı kararın 126. maddesi kapsamında 1 ay içerisinde aynı kişi adına en fazla 5
taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girmesine izin verilecek olup, 5 taşıma
senedinin aşılması durumunda eşyaların ETGB ye konu edilmesine izin verilmeyerek Serbest
Dolaşıma girişe ilişkin genel mevzuat uyarınca işlem tesis edileceği düzenlenmiştir.



TC Kimlik numarası veya vergi kimlik numarası girilmemiş ETGB’ler için tamamlayıcı beyan
sırasında söz konusu bilgilerin tamamlanmaması durumunda eşyanın alıcısına teslim
edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.



Teşvik Sübvansiyon ve Parasal iadeye konu olmayan ETGB kapsamı ihracat işlemleri için
GTİP girilmesi zorunluluğu kaldırılmış olup, TSPA HAR muafiyet kodu ile brüt 300 Kg miktar ve
15000 EUR değer limitleri içinde kalan eşya için beyan yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.



Numunelik eşya ve Model ihracatında ETGB de ‘’NUM’’ muafiyet kodu getirilmiş ve bu tür
ihracatlar için miktar ve değer kısıtlaması uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.



Bir ETGB ye konu olabilecek taşıma senedi sayısı ithalat işlemleri için 2000 adet ihracat
işlemleri içinde maksimum 2500 adet ile sınırlandırılmıştır.

İlgili karar sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

İşbu Sirkülerde yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup bilgilendirme amaçlıdır.
HG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan
veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İşbu Sirkülere http://www.hggumruk.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.
İletişim:
Levent ÖZKARDEŞ
levento@hggumruk.com.tr

Bahadır KAL
bahadirk@hggumruk.com.tr

Barış ŞİŞİK
bariss@hggumruk.com.tr
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