
T.C.
BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.18.00-010.06.02

Konu : Havayolu ile gelen eşya 07/03/2011

GENELGE
(2011/ 12 )

1 Seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) kapsamında işlem
yapılacak gümrük idarelerinde havayolu ile gelen eşyaya ilişkin işlemler aşağıdaki şekilde
yürütülecektir:

1- Gelen eşya için ambar giriş ve çıkış işlemleri yapılmayacak, taşıyıcı firma tarafından
verilen hava ithalat (HAVİTH) türündeki özet beyanlarda taşıma senetlerinde "ambar harici"
kutucuğu işaretlenecektir. Operatöre ait eşya için oluşturulan taşıma senedinde "ambar
harici" kutucuğunun yanı sıra, "grup" kutucuğu da işaretlenecektir.

2- Hava ithalat (HAVİTH) türündeki özet beyanda yer alan operatöre ait eşyanın, bu eşyaya
ait taşıma senedi için sadece bir defaya mahsus olmak üzere, ek GRUPAJ özet beyan
verilerek operatörce belirlenecek sayıda taşıma senedine bölünmesi mümkündür. Bu özet
beyanda yer alan taşıma senetleri, "ana taşıma senedi no/1", "ana taşıma senedi no/2"
şeklinde numaralandırılacak,bu taşıma senetleri için de "ambar harici" ve "grup" kutucukları
işaretlenecektir.

3- Bu şekilde tescil edilen ek GRUPAJ özet beyanın onay işlemini yapan memur tarafından
özet beyan ekranında yer alan "açıklama" bölümüne "1 Seri no.lu Gümrük Genel Tebliği
kapsamında yetkilendirilen firmaya ait sevkiyat için ek özet beyan" şeklinde meşruhat
düşülecektir.

4- Operatör tarafından tasnif işlemleri tamamlanan eşya için "GRUPAJ" türünde ikinci bir
özet beyan verilecektir.

5- 1 Seri no.lu Gümrük Genel Tebliği kapsamında yetkilendirilen hızlı kargo firmaları
tarafından gönderilen ve güvenli elektronik elektronik imza taşıyan özet beyanların onay
işlemleri sistemde yer alan elekronik imzalı belge üzerinden yapılacak olup, bu özet beyanlar
ayrıca kağıt ortamında ibraz edilmeyecektir. Bu şekilde gönderilen özet beyanların ekinde
yer alması gereken belgeler de ibraz edilmeyecek; ancak bu belgeler istenildiğinde ibraz
edilmek üzere hızlı kargo firması tarafından muhafaza edilecektir.

6- Havayolu ile gelen eşya için BİLGE sistemi aracılığıyla verilecek beyannamelerde "BS"
kodu olarak "8- Hava yolu ile gelen eşya" seçilecektir.
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