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İlgide kayıtlı yazılar konusu; İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden alınan ve 16.09.2015 tarih ve 10562007 sayılı yazıdan
bahisle, "Gümrük İdarelerinin Standardizasyonu Eylem Planı”nın "İç Gümrük İdarelerinde
Gümrük Binaları Ve Gümrük İşlemleri Dahil Tüm Süreçlerin Yeni İş Akış Şemalarına Göre
Düzenlenmesi" başlıklı 2 nolu faaliyeti kapsamında kimi Bölge Müdürlükleri ile bağlantı
İdarelerinde turnike sisteminin kurulmaya başlandığı, bu kapsamda Gümrük İdarelerinde
kurulan veya kurulması planlanan turnike sistemlerinde kullanılacak giriş kartlarının Bakırköy
Tasfiye İşletme Müdürlüğünce basılacağı bildirilerek Turnike sisteminden geçişler için
Gümrük Müşaviri, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri, Gümrük Müşavir Yardımcısı ve
Stajyer sıfatı ile turnike sistemlerini kullanmaya yetkili kişiler ile ilgili taleplerin alınarak,
diğer yapılacak işlemler maddeler halinde sıralanmış,
Ayrıca Bölge Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmede, Turnike sisteminin Bölge
Müdürlüğümüz veya bağlantı Gümrük İdareleri nezdinde henüz kurulum işlemlerine
başlanmadığı, gerekli fizibilite ve kurulum aşamasının da zaman alabileceği değerlendirilmesi
ve yetkili kullanıcı değişkenlikleri gibi hususlar göz önünde bulundurularak bu aşamada
sadece Gümrük Müşaviri, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri, Gümrük Müşavir
Yardımcısı ve Stajyer sıfatı ile turnike sistemlerini kullanmaya yetkili kişilerin ismen tespit
işlemlerinin yapılması, kart ücretinin yatırılması ile liste ve fotoğrafların gönderimi gibi
işlemlerin ikinci bir talimata kadar başlanılmaması hususları bildirilmişti.
Bu itibarla, Gümrük Müdürlüklerinde turnike sisteminin kurulması ile ilgili
çalışmalara başlanılması nedeniyle, ilgi (a)'da kayıtlı yazımızda belirtilen tüm ayrıntılara
azami dikkat edilerek gerekli duyurunun yapılması, kişilerin bilgilerini içeren excell form,
fotoğraf (taşınabilir bellek ortamında ve tanınmasına yardımcı olacak bilgilerle birlikte),
ücrete ilişkin dekont örneklerinin Bölge Müdürlüğümüze gönderilmesinin sağlanması
hususunda gereğini rica ederim.
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