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04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük
Kanunu’nun “Yazılı Beyanlar” baĢlıklı eĢyanın muayenesi ve numune alınmasını düzenleyen 66 ncı
maddenin 1 inci fıkrasının son bendi “...Kurye çantalarının gümrük iĢlemleri, Milli Savunma ve DıĢiĢleri
Bakanlıkları ile Gümrük MüsteĢarlığı tarafından müĢtereken belirlenir.” hükmünü, aynı kanunun “Diğer
Beyanlar” baĢlıklı yetkili makamlardan gönderilecek resmi yazıların beyanname olarak kabul edileceği
halleri düzenleyen 72 maddesinin (b) fıkrası; “Diplomatik muaflık ve ayrıcalıklardan yararlananların
ancak kendi adlarına veya elçilik adına gelecek eşya için karşılıklı olmak şartıyla misyon şeflerinden
veya muaflık hakkı tanınmış heyet başkanlarınca gönderilen yazılar ile kurye çantalarına ait kurye
mektupları,
Bu mektupların şekli, kapsayacağı bilgiler ve göreceği işlemler Dışişleri Bakanlığı ve Gümrük
Müsteşarlığı’nca müştereken tespit olunur.” hükmünü amirdir.
Bu itibarla Türkiye’de bulunan diplomatik ve konsolosluk misyonları ile uluslararası
kuruluĢların temsilcilikleri adına yurtdıĢından gönderilen veya anılan kuruluĢlarca yurtdıĢına gönderilen
kurye mektupları ile kaplarına uygulanacak esaslar aĢağıda belirtilen esaslara göre yürütülecektir.
A. Türkiye’de bulunan diplomatik ve konsolosluk misyonları ile uluslararası kuruluĢların
temsilcilikleri adına yurtdıĢından gönderilen veya anılan kuruluĢlarca yurtdıĢına gönderilen kurye
mektuplarında yer alması gereken hususlar :
Kurye mektuplarında; kuryenin adı soyadı, pasaport numarası, kurye mektubunu düzenleyen
ülke DıĢiĢleri Bakanlığı veya diplomatik temsilciliğin açık adı ve mührü, kurye kaplarının parça sayısı ile
ilgili bilgilerin mutlaka bulunmasına dikkat edilecektir. Kurye mektupları ve kaplarının ithal/ihracında
bu amaçla hazırlanan ekte birer örneği gönderilen formlar (Form E, Form F) kullanılacaktır.
B. Kurye Kaplarına Uygulanan Esaslar :
1. Bir diplomatik kurye, bir gün içinde en fazla 30 kg ağırlığında azami beĢ adet kurye kabını
bir kurye mektubu veya konĢimento ile ülkemize sokabilir. Kapların ağırlığının 30 Kg’dan fazla olduğu
hallerde keyfiyet hayırhahlıkla değerlendirilerek bu limitin parça baĢına en çok 5 Kg. kadar aĢılmasına,
ilgili gümrük müdürünün veya müdür yardımcısının takdiriyle re’sen izin verilebilir. Diplomatik kurye
kaplarının ülkeye giriĢinde Form E, çıkıĢında Form F belgeleri kullanılır. Yukarıda belirtilenden daha
ağır veya daha fazla sayıda kurye kabı için DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından onaylanmıĢ Takrir (Form A)
belgesinin ibrazı gereklidir.
2. YurtdıĢından uçak veya baĢka ulaĢım araçlarıyla gelen ve kurye refakatinde olmayan veya
gönderen devletin DıĢiĢleri Bakanlığı’ndan imzalı ve mühürlü resmi belge ile uçağın pilotuna emanet
edilen diplomatik kaplardan, bir gün içinde en fazla 30 Kg. ağırlığına sahip en fazla beĢ adet kurye kabı
tek bir koniĢmento ile ülkemize sokulabilir. Diplomatik kurye kaplarını, gümrük giriĢ kapılarımızın
bulunduğu yerlerde, gümrüksüz sahalarda (transit hall), Kurye KarĢılama Kartı (Terminal Büro GiriĢ
Kartı) hamili diplomatik misyon görevlilerinin Form E (GiriĢ Beyanı) veya Form F (ÇıkıĢ Beyanı)
belgeleri ile teslim etmeleri veya teslim almaları gerekir.
3. Kurye kapları, ilgili ülke DıĢiĢleri Bakanlığı veya diplomatik temsilciliğin mührü ile
kapatılmıĢ olmalıdır.
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4. Kuryenin taĢıdığı kap sayısı, kurye mektubunda belirtilen kap sayısından fazla olmamalıdır.
5. Diplomatik kurye kaplarının ilke olarak ıĢın kontrolünden geçirilmemesi gerekmektedir.
Makul ölçülerden büyük veya ciddi Ģüphe uyandıran kurye kapları ancak DıĢiĢleri Bakanlığı’nın onayı
ile ilgili ülke temsilciliğinden hazır bulunan bir görevlinin önünde açılabilir. IĢın kontrolü yapılması veya
açılması hususunda ilgili temsilciliğin itirazı olan kurye kapları, DıĢiĢleri Bakanlığı’nın görüĢü alındıktan
sonra ülkeye sokulmadan gönderen devlete iade edilir.
6. Kendisine kurye emanet edilmiĢ uçak pilotları, kurye çantasını diplomatik temsilciliğin
havalimanı giriĢ kartı sahibi yetkilisine havalimanının gümrüksüz bölgesinde teslim etmek zorundadır.
Pilotlar sözkonusu kurye evrakını gümrükten geçirme hakkına haiz değildir.
7. (2002/17 Sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)1
Bilgilerine rica ederim.

EK : 4 adet Form
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Mülga Madde 7; İşlem gören E ve F Formları muhteviyatı diplomatik kargolara ilişkin bilgiler, Gümrük
İdarelerince E Formu muhteviyatı kurye kapları için Form G, F Formu muhteviyatı kurye kapları için Form H’ye
uygun olarak her ay düzenlenerek takip eden ayın en geç 10 uncu gününde Müsteşarlığımızda olacak şekilde
gönderilecektir.
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FORM: E
KURYE MEKTUBU
(GiriĢ Beyanı)
Temsilciliğin adı :......................
Belge No :......................
....................

Tarih:

................................... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE
...............................................adına gelen aĢağıda nitelikleri kayıtlı ..................................
Kurye Torbasının 4458 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrüklerinizden geçiĢine izin verilerek
.............................................................teslimini saygılarımla rica ederim.
Torbanın çıkıĢ yeri :.......................................................................
Torbayı teĢkil eden paket adedi :..............................................................................................
Ağırlıkları :..............................................................................................
Torbanın
gönderildiği
Havayolları
ġirketi
:....................................................................................
UçuĢ sayısı :..............................................................................................
Havalimanına geliĢ tarihi :..............................................................................................
Yük TaĢıma Senedi (KonĢimento) numarası :.............................................................................
ĠĢbu Belgede nitelikleri belirten..................................................... kurye torbasının
.................................... ait resmi yazıĢmaları, belgeleri, resmi basılmıĢ veya basılmamıĢ evrakı içerdiği ve
içinde eĢya bulunmadığı beyan olunur.

Misyonun
Mühürü
Misyon ġefinin
adı ve imzası
NOT : Kurye mektubu onay tarihinden itibaren bir ay müddetle geçerlidir. ĠĢbu Belgeye
KonĢimento eklenmelidir.
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FORM: F
KURYE MEKTUBU
(ÇıkıĢ Beyanı)
Temsilciliğin adı : ......................
Belge No
:......................
:.................

Tarih

.................................. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE
................................................mize
ait
.......................................................
numaralı
.......................... adet paketten müteĢekkil ................................kilo ağırlığında.......................... adet
....................................Kurye
torbasına,.......................................'ne
gönderileceklerinden/
gönderileceğinden 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre çıkıĢ müsaadesi verilmesini saygılarımla rica
ederim.

Misyonun
Mühürü
Misyon ġefinin
adı ve imzası
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Form G
.................................AYINDA ................................GÜMRÜĞÜNDE E FORMU ĠLE ĠġLEM GÖREN
DĠPLOMATĠK KARGO

BELGE
NO

TEMSĠLCĠLĠĞĠN
ADI

ÇIKIġ
ÜLKESĠ

PAKET
ADEDĠ

AĞIRLIĞI

TAġINDIĞI
HAVA YOLULARI ġTĠ.
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Form H
.................................AYINDA ................................GÜMRÜĞÜNDE F FORMU ĠLE ÇIKIġI
YAPILAN DĠPLOMATĠK KARGO

BELGE
NO

GÖNDEREN
TEMSĠLCĠLĠĞĠN ADI

GĠDECEĞĠ
ÜLKE

PAKET
ADEDĠ

AĞIRLIĞI

TAġINDIĞI
HAVA YOLULARI ġTĠ.
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