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10/03/2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 10/09/2013 tarihinde
yürürlüğe giren olan 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı)
uyarınca hızlı kargo işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülmektedir.
Hızlı kargo işlemlerini yapmaya yetkili dolaylı temsilciler tarafından söz konusu Tebliğ
kapsamı eşyanın ithalatı ve ihracatı için “Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi” (ETGB)
tescil edilir.

A) İTHALAT İŞLEMLERİ
1) SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ-4000
 ETGB Sistemi için tanımlanmış olan ilgili

muafiyet kodları (GK4,HK18,

HK20,DOK, TSPA-HAR,NUM, GGE, MI) seçilerek, muafiyet koduna göre belirlenen
zorunlu alanlara veri girişi yapılarak beyanname tescil edilir. Tescil işlemi ile sistem
tarafından “GI” kodlu geçici tescil numarası atanır.
 ETGB kapsamında işlem gören eşyalar için “HAVAİTH” türündeki özet beyan
uygulaması kaldırılmıştır. Bunun yerine “GI” kodlu geçici tescil numaralı ETGB özet
beyan hükmünde sayılır.
 GI kodlu geçici tescil numarası atanan ETGB, varış bildiriminin “ilgili özet beyan no”
kısmında beyan edilir ve varış bildiriminin “işlem tamamlanmış” statüye gelmesi ile
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birlikte ETGB için sistem tarafından IM kodlu tescil numarası verilir. Yükümlü
tarafından ayrıca bir tescil işlemi yapılmaz.
 ETGB tescil edilinceye kadar beyannamede düzeltme yapılabilir ancak tescil edilmiş
statüdeki ETGB’de yükümlüsünce düzeltme işlemi yapılamaz.
 Geçici tescil numarası sorgulanmak suretiyle IM kodlu tescil numarası ve ETGB’nin
muayene hattı bilgilerine ulaşılır.
 Sorgulanan muayene hattı bilgileri barkod okuyucuya yüklenir.
 Barkod okuyucudan geçirilen eşyalara ilişkin boşaltma listesi düzenlenerek gümrük
idaresine iletilir. Boşaltma listesi her ETGB için bir adet olacak şekilde düzenlenir.
Boşaltma listesinde yer alması gerekli olan bilgiler ekte yer almaktadır. (Ek:1)
 Boşaltma listesinin gümrük idaresine gönderilmesinin ardından sistem tarafından
boşaltma listesi tescil numarası (yılın son iki hanesi+gümrük kodu+BL+6 haneli
müteselsil numara) verilir.
 Boşaltma listesi düzenlenmemiş olan ETGB’nin muayene işlemlerinin yapılmasına
izin verilmez.
 Boşaltma Listesinde yer alan ancak ETGB’de beyan edilmeyen veya ETGB’de beyan
edilmek ile birlikte boşaltma listesinde yer almayan taşıma senetlerinin ETGB’ye
eklenmesi/ ETGB’den çıkarılması yükümlüsünce talepte bulunulabilir. İlgili idarece
uygun görülmesi halinde gerekli değişiklikler idarece yapılır.
 ETGB’nin muayene işlemlerinin tamamlanması ile birlikte ETGB’ye ilişkin tahakkuk
etmiş vergi bulunması halinde bu vergilerin eşyanın tesliminden itibaren 7 gün
içerisinde ödenebilmesi mümkündür.


Eşyanın vergilerinin ödenmesi beklenmeksizin onaylanmış statüdeki ETGB kapsamı
eşyanın geçici depolama yeri çıkış işlemi yapılabilir.



ETGB kapsamı eşyanın dağıtımı tamamlanması ile birlikte tamamlayıcı beyanda
bulunulması esnasında;
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o Eşya alıcısına teslim edilmiş ve TC kimlik numarası biliniyorsa bu bilgi, bu
bilginin temin edilememesi halinde “D” kodu;
o Eşyanın alıcısına teslim edilmemesi durumunda vergi/tc no olarak “ U”,
vergi/tc no kodu,
girilir.
 Tamamlayıcı Beyan servisi ile bir ETGB kapsamı tüm taşıma senetleri için
tamamlayıcı beyan bilgisinin alınması ve (Alıcı vergi/tc no bilgisi veya ilgili kod
bilgisi) ETGB kapsamı eşya için tahakkuk eden tüm vergilerin ödenmesi halinde
ETGB kapanmış statüye gelir.

2) GERİ GELEN EŞYA-4210
Söz konusu Tebliğin 12 nci maddesi uyarınca ihraç edilmiş eşyanın tamamen veya kısmen
geri gelmesi halinde eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması için ETGB tescil
edilmesi halinde;
 Rejim kodu “4210”, muafiyet kodu olarak “GGE” beyan edilir.


“Belge/kap/konteyner bilgileri” başlığı altında yer alan belgeler alanında Önceki
rejime ilişkin beyanname tarih ve numarası beyan edilir.

 Söz konusu beyannameler için ithalat sürecinde olduğu gibi tamamlayıcı beyan
mekanizması kullanılması kullanılarak tamamlayıcı beyanda bulunulur.
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B) İHRACAT İŞLEMLERİ
1) TEŞVİK, SÜBVANSİYON VEYA PARASAL İADEYE YA DA
AYNİYET TESPİTİNE KONU OLMAYAN İHRACAT EŞYASI
 TSPA_HAR muafiyet kodu kullanılarak uçak kalkışına kadar en az bir adet taşıma
senedi içerecek şekilde ETGB tescil edilmesi ile birlikte sistem tarafından bu ETGB
için geçici bir tescil numarası verilir.
 Geçici tescil numarası, çıkış bildiriminin “ihracat için ilgili beyan” bölümünde beyan
tipi “ETGB” seçilerek beyan edilebilir ve uçağın kalmasının ardından 24 saat içinde
bu bölümde düzeltme yapılabilir.
 Taşıma senetlerinin tamamının ETGB’de beyan edilerek tescil edilmesi durumunda
çıkış bildiriminin “ihracat için ilgili beyan” bölümünde “EX” kodlu nihai tescil
numarası beyan edilerek işlem yapılır.
 Hızlı kargo firmasınca geçici tescil numarası almış olan ETGB’nin tescil edilmesi ve
çıkış bildiriminde beyan edilmesi halinde çıkış bildiriminin onaylanması ile ve varsa
vergilerin ödenmesi ile ETGB “kapanmış” statüye gelir.

2) TEŞVİK, SÜBVANSİYON VEYA PARASAL İADEYE YA DA
AYNİYET TESPİTİNE KONU OLAN İHRACAT EŞYASI
 Yükümlüsünce ihracata konu eşya için ETGB tescil edilir.
 ETGB’nin muayene işlemlerinin tamamlanarak onaylanmış statüye gelir.
 Onaylanmış statüdeki ETGB çıkış bildiriminin “ihracat için ilgili beyan” bölümünde
beyan tipi “ETGB” seçilerek beyan edilir.
 Çıkış bildiriminin onaylanması ile ve varsa vergilerin ödenmesi ile ETGB “kapanmış”
statüye gelir.
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3) MAHRECE İADE EŞYASI
Söz konusu Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gönderinin yanlışlıkla
Türkiye'ye gelmesi halinde yurt dışı edilmesine karar verilen eşya için ETGB tescil edilmek
istenilmesi durumunda rejim kodu “1040”, muafiyet kodu “MI” olacak şekilde beyanda
bulunulur.
Mahrece iade işlemine konu eşya, öncesinde ithal edilmiş olan eşya olduğu için halihazırda
ithale konu eşya için 2009/15481 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin
Uygulanması Hakkında Karar uyarınca getirilmiş olan miktar (30 kg.) ve kıymet (1500 Avro)
sınırlaması “MI” muafiyet kodu seçilmiş beyanlarda da geçerli olur.
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