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Giri   
 
 
AB’nin Transit Eylem Plan 1 Ortak Transit ve Topluluk Transit Rejimlerini ayr nt  
bir ekilde tan mlayan ve gerek gümrük idarelerinin gerek ticaret erbab n rollerini 
aç klayan bir El Kitab n haz rlanmas  gerektirmi tir.  El Kitab n amac  transit 
rejiminin i leyi inin ve farkl  kat mc lar n rollerinin daha iyi bir ekilde 
anla lmas  sa lamakt r. El Kitab  ayr ca transite ili kin düzenlemelerin uyumlu bir 
ekilde uygulanmas  ve tüm operatörlere e it bir ekilde muamele edilmesini 

sa layacak bir araçt r. 
 

da yer alan metin El Kitab n ilk olarak yay mland  May s 2004 tarihinden bu 
yana yap lan tüm güncellemeleri içeren birle tirilmi  metindir.  
 
El Kitab  dokuz temel bölümden olu maktad r: Genel Giri ; E yan n Statüsü; 
Teminatlar; Standart Transit Rejimi NCTS (Yeni Bilgisayarl  Transit Sistemi); Ka t 
Usul; Basitle tirmeler; bra ve Ara rma Usulü; Borç ve Tahsilat; ve TIR rejimi. 
 
Topluluk ve Ortak Transit sistemlerindeki yeni geli melere paralel olarak El Kitab  
güncellenecektir.  
 
El Kitab  yasal aç dan ba lay  bulunmayan aç klay  bir belgedir ve ortak transit 
rejimini uygulayan tüm gümrük makamlar  için transit düzenlemelerine ortak bir 
yorum getirmektedir. Transite ili kin yasal hükümlerin yan  s ra gümrük mevzuat na 
ili kin di er hükümler de El Kitab nda yer alan hususlardan önce gelmektedir ve her 
zaman göz önünde bulundurulmal r. Sözle melerin ve AB yasal enstrümanlar n 
orijinal metinleri Avrupa Birli i Resmi Gazetesi’nde yay mlanan metinlerdir. Avrupa 
Toplulu u Adalet Divan n Kararlar  ise, Adalet Divan  ve Avrupa Toplulu u lk 
Derece Mahkemesinin önündeki davalar n raporlar nda yer alan orijinal metinlerdir.   
 
El Kitab n yan  s ra ulusal talimatlar veya aç klama notlar  da bulunabilir. Bu 
talimat ve notlara her bölümün 6 nc  paragraf nda ilgili ülkede yay mland  haliyle 
yer verilebilir veya bunlar ayr  bir ekilde yay mlanabilir. Ayr nt  bilgi için ulusal 
gümrük idarenize ba vurabilirsiniz. 
 
 
 
 

Brüksel, 1 Temmuz 2010 
 
 
 
 
 
 
El Kitab na internet arac yla elektronik ortamda eri ilmesi mümkündür. (Adres 
için 'Genel bilgi kaynaklar ’na bak z.) 
  

                                                
1 COM(97) 188 final, 30/04/1997. 
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k kullan lan k saltmalar listesi 
 
AAD dari Refakat Belgesi ( RB)  
AT Avusturya 
ATA ATA Karnesi (geçici kabul) 
BE Belçika 
BG Bulgaristan 
CAP Ortak Tar m Politikas  
TGK Topluluk Gümrük Kodu 

19/10/92 tarihli ve OJ L 302 say  Topluluk Resmi Gazetesinde 
yay mlanan12 Ekim 1992 tarihli ve 2913/92 say  Tüzük, 
(de iklikleri ile birlikte) 

CCT Ortak Gümrük Tarifesi  
CH sviçre 
CIM Contrat de transport International ferroviaire des 

Marchandises (Demiryolu ile uluslararas  e ya ta mac nda 
kullan lan ta ma belgesi) 

CMR Contrat de transport international de Marchandises par Route 
(Karayoluyla uluslararas  e ya ta mac nda kullan lan ta ma 
belgesi) 

Sözle me 20 May s 1987 tarihli Ortak Transit Sözle mesi 
CS Çekce  
CY br s 
CZ Çek Cumhuriyeti 
DA Danca 
DE Almanya / Almanca 
DK Danimarka 
EDI Elektronik Veri De imi 
EE Estonya / Estonya dili 
EFTA Avrupa Serbest Ticaret Birli i 
EL  Yunanca 
EN ngilizce 
ES spanya / spanyolca 
FI Finlandiya / Fince 
FR Fransa / Frans zca 
GB Büyük Britanya 
GR Yunanistan 
HS yan n tan mlanmas na ve s fland lmas na ili kin 

Armonize Sistem  
HU Macaristan / Macarca  
IE rlanda 
TGY Topluluk Gümrük Kodunun Uygulamaya li kin Hükümleri (OJ 

L 293 say  ve  11/10/93tarihli Topluluk Resmi Gazetesi’nde 
yay mlanan 2 Temmuz 1993 tarihli ve 2454/93 say  Tüzük 
(de iklikleri ile birlikte) 

IRU Uluslararas  Karayolu Ta mac  Birli i 
IS zlanda / zlanda dili 
IT  talya / talyanca 
LT Litvanya / Litvanya dili 
LU Lüksemburg 
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LV Letonya / Letonya dili 
MT Malta / Maltaca 
NCTS Yeni Bilgisayarl  Transit Sistemi 
NL Hollanda / Felemenkçe 
NO Norveç / Norveççe 
OJ Topluluk Resmi Gazetesi 
PL Polanya / Lehçe 
PT Portekiz / Portekizce 
RO Romanya / Romence 

B Tek dari Belge 
B Sözle mesi 20 May s 1987 tarihli E ya Ticaretinde lemlerin 

Basitle tirilmesi Sözle mesi (Tek dari Belge Sözle mesi) 
SE sveç 
SI Slovenya 
SK Slovakya Cumhuriyeti/ Slovakça 
SL Slovenya 
SV sveççe  
TRB Transit Refakat Belgesi 
TIR 
 

TIR Karnesi  (Transport Internationaux Routiers) (Uluslararas  
Karayolu Ta mac ) 

TGRB Transit/Güvenlik Refakat Belgesi 
UK Birle ik Krall k  
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Tan m listesi 
 
dari Refakat 

Belgesi ( RB) 
Özel Tüketim Vergisine tabi e yan n Topluluk içindeki iki 
nokta aras nda serbest dola nda kullan lan kontrol belgesi. 
 

ATA Karnesi Gösteri, sergi ve fuar, mesleki ekipmanlar ve ticari örnekler gibi 
özel amaçlarla gümrük bölgesinin içinde veya d nda e yan n 
geçici kabulü amac yla kullan lan uluslararas  gümrük belgesi. 
 

zinli gönderici  yay  ve ilgili transit beyan  hareket idaresine sunmadan 
transit i lemlerini yürütmesine izin verilen ki i. 
 

zinli al   
 

yay  ve ilgili transit beyan  var  idaresine sunmadan kendi 
tesislerinde veya belirlenmi  bir ba ka yerde almas na izin 
verilen ki i. 
 

Ortak Transit  
 

Ortak Transit Sözle mesi hükümleri uyar nca e yan n iki nokta 
aras nda ta nmas na ili kin gümrük rejimi. 
 

Topluluk e yas  da yer alan e ya Topluluk e yas  statüsündedir:  
- TGK Madde 23’te belirtilen ko ullar alt nda tamamen 
Topluluk gümrük bölgesinde elde edilen ve Topluluk Gümrük 
Bölgesinin bir parças  olmayan ülkelerden veya topraklardan 
ithaledilmi  e ya ihtiva etmeyen e ya. (Bir ask ya alma rejimi 
alt nda bulunan e yadan elde edilen e ya, Komite 
prosedüründe özel ekonomik öneme sahip oldu unun tespit 
edildi i hallerde dahi, Topluluk statüsünde kabul edilemez.)  
- Topluluk Gümrük Bölgesinin bir parças  olmayan ülkelerden 
veya topraklardan ithal edilerek serbest dola ma sokulan 

ya, 
- Topluluk Gümrük Bölgesi içinde ya ikinci sat rda 
tan mlanan e yadan veyahut birinci ve ikinci sat rlarda 
tan mlanan e yadan birlikte elde edilen veya üretilen e ya. 
 

Topluluk transiti yan n Topluluk içindeki bir noktadan di er bir noktaya 
ta nmas sa layan gümrük rejimi. 
 

Yetkili makam Gümrük kurallar n uygulanmas ndan sorumlu gümrük 
makam  veya bir ba ka makam. 
 

Akit taraf 20 May s 1987 tarihli Ortak Transit Sözle mesi ve ayn  tarihli 
ya Ticaretinde lemlerin Basitle tirilmesi Sözle mesinin 

taraflar  ifade eder. ( u an itibariyle 6 akit taraf 
bulunmaktad r: AB, H rvatistan, zlanda, Norveç, sviçre ve 
Türkiye) 
 

T5 kontrol nüshas   Kullan nda ve/veya var nda Topluluk mevzuat hükmü 
gere ince belirlenen ko ullara uygunlu unun kan tlanmas  
gereken e yan n Topluluk Gümrük Bölgesine ithali, Topluluk 
Gümrük Bölgesinden ihrac  ve Topluluk Gümrük Bölgesinde 
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hareket etmesi için kullan lan beyanname ve taahhütnamedir. 
 

Gümrük statüsü yan n Topluluk e yas  veya Topluluk d  e ya oldu unu 
gösteren statüsü. 
 

Topluluk Gümrük 
Bölgesi 

Topluluk Gümrük Bölgesi a da yer alan topraklar ile bu 
topraklar n kara sular , iç sular  ve hava sahalar ndan 
olu maktad r: 
—Belçika Krall ’n n topraklar , 
—Bulgaristan Cumhuriyeti’nin topraklar , 
—Çek Cumhuriyeti’nin topraklar , 
—Danimarka Cumhuriyeti’nin topraklar  (Faroe Adalar  ve 
Grönland hariç), 
—Federal Almanya Cumhuriyeti’nin topraklar  (Heligoland 
Adalar  ve sviçre Konfederasyonu ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti aras ndaki 23 Kas m 1964 tarihli Anla ma 
çerçevesinde Buesingen Bölgesi hariç), 
— Estonya Cumhuriyeti’nin topraklar , 

rlanda topraklar ,  
—Yunanistan (Helen) Cumhuriyeti’nin topraklar , 

spanya Krall ’n n topraklar  (Ceuta ve Melilla hariç), 
—Fransa Cumhuriyeti’nin topraklar , (Yeni Kaledonya, 
Mayotte, Saint-Pierre ve Miquelon, Wallis ve Futuna Adalar , 
Frans z Polinezyas  ile Fransa’n n Güneydeki ve 
Antraktika’daki topraklar  hariç), 

talya Cumhuriyeti’nin topraklar  (Livigno ve Campione 
d’Italia yerel idareleri ve Ponte Tresa ile Porto Ceresio 
aras ndaki alanda politik bir s r te kil eden Lugano 
Gölü’nün ulusal sular  hariç), 
—K br s topraklar  (2003 tarihli Kat m Anla mas  hükümleri 
çerçevesinde), 
— Letonya Cumhuriyeti’nin topraklar , 
—Litvanya Cumhuriyeti’nin topraklar , 
—Lüksemburg Büyük Dükal ’n n topraklar , 
—Macaristan Cumhuriyeti’nin topraklar , 
—Malta topraklar , 
—Hollanda Krall ’n n Avrupa’daki topraklar , 
—Avusturya Cumhuriyeti’nin topraklar , 
—Polonya Cumhuriyeti’nin topraklar , 
—Portekiz Cumhuriyeti’nin topraklar , 
— Romanya topraklar , 
—Slovenya Cumhuriyeti’nin topraklar , 
—Slovakya Cumhuriyeti’nin topraklar , 
—Finlandiya Cumhuriyeti’nin topraklar , 

sveç Cumhuriyeti’nin topraklar , 
—Büyük Britanya ve Kuzey rlanda Birle ik Krall  ile 
Kanal Adalar  ve nsan Adas  topraklar . 
 
Üye ülkelerin topraklar  d nda yer alan a daki topraklar 
ile söz konusu topraklar n kara sular , iç sular  ve hava 
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sahalar , bu topraklara uygulanan sözle meler ve anla malar 
dikkate al nmak suretiyle Topluluk Gümrük Bölgesinin birer 
parças  olarak kabul edilirler:  
 
(a) FRANSA 
18 May s 1963 tarihinde Paris’te imzalanan Gümrük 
Sözle mesinde belirtildi i ekilde Monako topraklar  (27 
Eylül 1963 tarihli ve p. 8679 say  Fransa Cumhuriyeti Resmi 
Gazetesi); 
 
(b) KIBRIS 
Birle ik Krall k Akrotiri ve Dhekelia Üs Alanlar  topraklar   
 

Avrupa Toplulu u 
(AT) 

Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, 
Yunanistan, rlanda Cumhuriyeti, talya, Lüksemburg, 
Hollanda, Portekiz, spanya, sveç, Birle ik Krall k, Çek 
Cumhuriyeti, K br s, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, 
Malta, Polonya, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya, Bulgaristan 
ve Romanya. 
 

Avrupa Serbest 
Ticaret Birli i  
(EFTA) 

zlanda, Norveç, sviçre ve Lihten tayn’dan olu an ülkeler 
grubu. 
 
 

EFTAülkesi Transit aç ndan, zlanda, Lihten tayn, Norveç ve sviçre 
EFTA ülkeleri olarak s fland lmaktad rlar. 
 

Teminat  
 

As l sorumlu taraf ndan sunulan ve e yan n gümrük vergisinin 
ödenmesini güvence alt na alan mali unsur.  
 

Yükleme listesi  
 

Transit kapsam nda birden fazla kalem e ya ta nd nda T B 
devam formlar  yerine kullan lan idari veya ticari belgedir.  
 

Manifesto Denizyolu ve havayolu ta malar nda kullan lan ve ta ma 
arac nda bulunan yükün listelendi i belgedir. Özellikle 

yan n gümrük statüsüne ve ayniyetine ili kin gerekli 
unsurlar  kapsad  durumlarda bu belge ön izin amac yla 
gümrük idaresi nezdinde kullan labilir. 
 

Topluluk d  e ya Topluluk e yas  d ndaki e ya. 
 

Hareket idaresi yan n transit rejimine tabi tutulmas na ili kin beyan n kabul 
edildi i gümrük idaresidir.  
 

Var  idaresi  
 

Transit rejiminin sonland lmas  için transit e yas n 
sunulmas  gereken gümrük idaresidir.  
 

Teminat idaresi  
 

Kefillerin teminatlar  sunmas  için her ülkedeki yetkili 
makamlar n belirledi i idare. 

Transit idaresi daki gümrük idaresidir: 
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 Ortak transit 

 
Topluluk transiti 

Giri  noktas  - Bir akit tarafa - Bir transit i lemi 
esnas nda e yan n üçüncü 
bir ülke topraklar ndan 
geçerek Topluluk Gümrük 
Bölgesine, 
 

 noktas  - Bir transit i lemi 
esnas nda e ya bir akit 
taraf ile üçüncü bir ülke 
aras ndaki s rdan 
geçerek söz konusu akit 
taraf n topraklar  
terkediyorsa, bir akit 
taraftan 
 

- Bir transit i lemi 
esnas nda e ya bir üye 
ülke ile EFTA ülkesi 
olmayan üçüncü bir ülke 
aras ndaki s rdan 
geçerek Topluluk Gümrük 
Bölgesini terk ediyorsa, 
Topluluk Gümrük 
Bölgesinden 

 
 
Bir Akit 
Tarafta/Toplulukta 
yerle ik ki i 

- Gerçek ki i ise, normal olarak burada yerle ik olan herhangi 
bir ki i; 
- Tüzel ki i veya tüzel ki i ortakl  ise,kay tl  ofisi, merkez 
bürosu veya daimi i  yeri burada bulunan herhangi bir ki i. 
 

As l sorumlu ahsen veya yetkili temsilcisi arac  ile e yay  ortak transit 
rejimine tabi tutan ki i. 
 

Temsil steyen  ki iler gümrük mevzuat nda yer alan i lem ve 
formaliteleri gümrük idaresi nezdinde bir temsilci arac yla 
gerçekle tirebilir (TGK Madde 5)2. 
 

Tek dari Belge 
(T B) 

thalat, ihracat ve transit e yas n kontrolü için Topluluk ve 
EFTA ülkeleri taraf ndan kullan lmakta olan çok nüshal  bir 
formdur. 
Sekiz nüshadanolu an bir belge olup, söz konusu nüshalara 

da yer verilmi tir: 
 1 no.lu nüsha: hracat (sevk) veya transit i lemleri 

tamamland nda gümrük idaresinde kalan nüshad r; 
 2 no.lu nüsha: hracat ülkeleri taraf ndan istatistiki 

amaçlarla kullan lan nüshad r (belirli durumlarda sevk 
ülkesi taraf ndan da ayn  amaçla kullan r); 

 3 no.lu nüsha: Gümrük makam nca mühürlendikten sonra 
ihracatç ya iade edilen nüshad r; 

 4 no.lu nüsha: Transit i leminin tamamlanmas  

                                                
2El Kitab nda ba vuru sahibinin Toplulukta yerle ik ki i olmas  gerekti i  ko ulundan 
bahsedilmesi halinde, bu ko ul temsile ili kin kurallara da uygulan r. 
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müteakiben var  idaresinde kalan ya da e yan n Topluluk 
statüsünün kan tlanmas  amac yla T2L veya T2LF belgesi 
olarak kullan lan nüshad r; 

 5 no.lu nüsha: Transit rejiminde iade nüshas r;  
 6 no.lu nüsha: E yan n var na ili kin i lemlerin 

tamamland  ülkelerin makamlar  taraf ndan muhafaza 
edilennüshad r; 

 7 no.lu nüsha: Var  ülkeleri taraf ndan istatistiki amaçlarla 
kullan lan nüshad r (var  i lemleri için); 

 8 no.lu nüsha: Gümrük makam nca mühürlendikten sonra 
al ya iade edilen nüshad r. 

Ulusal gümrük makamlar  kullan m amac na uygun olarak 
sekiz nüshadan olu an bu formu farkl  kombinasyonlarda 
temin edilebilirler. 
 
Ayr ca bkz. Transit Refakat Belgesi. 
 
 

B devam formu  
 

Birden fazla kalem beyan edildi inde T B’in nüshalar na ilave 
amac yla kullan lan formlar. 
. 

Transit refakat 
belgesi (TRB) 

Transit refakat belgesi transit beyan n bir hareket idaresinde 
NCTS ile i lem gördü ü hallerde e yaya refakat eder. Transit 
refakat  belgesinin  A  ve  B  nüshalar  T B’in  4  ve  5  
no.lunüshalar n yerine kullan r. TRB Sözle menin Ek III, 
lave D3 ve D4’de/TGY Ek 45a’da yer alan örne e ve notlara 

uygun olur.  
 

B’in 4 ve 5 no.lu nüshalar na yap lan at flar  TRB’nin A ve 
B nüshalar na aynen uygulan r.  
 
Ayr ca bkz.: T B 
 

KDV Direktifinin 
uygulanmad  
topraklar (ayr ca 
'mali amaçl  
olmayan' ya da  
'özel' topraklar 
olarak bilinirler) 

Toplulu un bir parças  olan fakat 2006/112/EC say  (KDV) 
Direktif hükümlerinin uygulanmad  topraklar: Aland 
Adalar ; Kanarya Adalar ; Kanal Adalar ; Frans z Guyanas ; 
Guadeloupe; Martinik; Athos Da  ve Reunion. 

 
Transit beyan  

 
Bir ki inin belirli bir forma uygun olarak e yay  transit 
rejimine tabi tutma iste inde bulundu unu gösteren tasarrufu. 
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Genel bilgi kaynaklar  
 
Avrupa Birli i 
http://eur-lex.europa.eu/en/legis/20090401/chap02.htm 
- Gümrük mevzuat  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/transit/index_en.ht
m 
- Transit El Kitab  
- Transit Gümrük dareleri listesi 
- Transit A  adres kitab  
- Avrupa için Yeni Bilgisayarl  Transit Sistemi (bro ür) 
- Yasal Düzenlemeler  
- Ticari konularda dan manl k 
- Ulusal Gümrük dareleri Websiteleri: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/customs/index_en.htm 
 
 
Di er: 
 
Dünya Gümrük Örgütü:  http://www.wcoomd.org/ie/index.html 
BM – TIR sözle mesi:  http://www.unece.org/trans/bcf/welcome.html 
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 1. BÖLÜM – GENEL G  
 
 1 inci Bölüm transit sistemlerinin tarihçesine ili kin 

bilgi vermekte ve genel bir ekilde aç klama 

yapmaktad r. 

 

Paragraf 1 transitin karakterini ve amac  aç klamakta 

ve k sa tarihini içermektedir. 

 

Paragraf 2 e yan n gümrük statüsüne ili kindir. 

 

Paragraf 3 ortak transit rejimine ili kin k saca bilgi 

vermektedir.  

 

Paragraf 4 Topluluk transit rejimini ve Avrupa 

Toplulu unda uygulanmakta olan di er transit 

sistemlerini özetlemektedir. 

 

Paragraf 5’te istisnalar yer almaktad r.  

 

Paragraf 6 özel ulusal talimatlaraayr lm r. 

 

Paragraf 7 gümrük idarelerinin kullan na ayr lm r. 

 

Paragraf 8  1 inci Bölümün eklerini içermektedir.  
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 1. Transitin k sa tarihçesi 
 

yan n ta nmas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transitin temel 
fonksiyonlar  

ya bir ülkeye/bölgeye girdi inde, gümrük idaresi 

ithalat vergileri ve di er vergilerin ödenmesini isteyecek 

ve uygun oldu u hallerde ticaret politikas  önlemlerini 

(örne in anti damping vergisi) uygulayacakt r. Bu 

durum, e yan n bu ülkeden/bölgeden sadece geçirilmek 

(transit edilmek) istenilmesi halinde de böyledir. Belirli 

ko ullar alt nda vergiler ve resimler e ya söz konusu 

ülkeyi/bölgeyi terk ettikten sonra geri ödenebilir. Ancak, 

bir sonraki ülkede/bölgede bu i lemin tekrar  

gerekebilir. E ya nihai var  yerine ula madan önce her 

r geçi inde bu ekilde idari i lemlere tabi tutulabilir. 

Transit, e ya ta yan operatörlere e ya için tahakkuk 

edebilecek vergiler ödenmeksizin s r veya ülke 

geçmesi ve e yan n bir bölgeye giri inde (veya 

nda) sadece tek bir (nihai) gümrük i lemine tabi 

tutulmas  temelinde gümrük idaresince tan nan bir 

imkand r. lk paragrafta tan mlanan durumla 

yasland nda, e yan n gümrük bölgeleri aras nda 

ta nmas nda idari aç dan basit ve maliyet aç ndan 

avantajl  bir i lemdir. Transit bilhassa tek bir gümrük 

bölgesinin çe itli mali bölgelerle biraraya geldi i 

Topluluk ile ilgilidir: e ya Toplulu a giri  noktas ndan 

gümrükten çekilece i noktaya kadar transit rejimi 

alt nda ta nabilir, transit rejimi sonland ktan sonra 

gümrük yükümlülükleri ve di er yerel mali 

yükümlülükler yerine getirilerek e ya ya serbest 

dola ma sokulur ya da bir ba ka ask ya alma rejimine 

tabi tutulur.  Ayr ca, bir ask ya alma rejimi Topluluk 

 e yan n transit rejimine tabi tutulmas yla 

sonland lm  olur (örne in Topluluk Gümrük 

Bölgesinden yeniden ihracat). 
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Transit sisteminin 
geli imi 

2. Dünya Sava n bitmesinin ard ndan, Avrupa’daki 

ya ticaretinde büyük bir art  görülmü  ve k sa süre 

sonra a  uzun ve yava  gümrük i lemlerinin e yan n 

r geçi inde ticareti zorla rd  anla lm r. Ülkeler 

aras nda i birli i ruhu geli mekte oldu u için, Birle mi  

Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu nezdinde 

yan n Avrupa’daki hareketini kolayla racak bir 

uluslararas  anla ma gerçekle tirilmesi amac yla 

müzakereler ba lat lm r. 
TIR Anla mas  lk TIR Anla mas  1949 y nda imzalanm r. Bu 

Anla man n bir sonucu olarak Avrupa ülkeleri 

aras ndaki uluslararas  ticarette e yaya ili kin tahakkuk 

edebilecek gümrük vergisi ve di er resimleri 

kapsayacak bir teminat sistemi kurulmu tur. 1949 tarihli 

TIR Anla mas n ba ar  1959 y nda TIR 

Sözle mesi’nin do mas na yol açm r. TIR Sözle mesi 

19753 y nda revize edilmi  olup, May s 2009 tarihi 

itibariyle Sözle menin 68 akit taraf  bulunmaktad r. 
AT 

 
Uluslararas  ticaretteki küresel geli melere paralel 

olarak ortaya ç kmakta ve geni lemekte olan Avrupa 

Toplulu unun gerek üye ülkelerinin kendi içindeki  

gerekse de üye ülkeler aras ndaki e ya hareketini ve 

gümrük i lemlerini kolayla racak özel bir transit 

sistemine ihtiyaç duyulmu tur. 

Avrupa Toplulu u 

Avrupa Toplulu unu kuran Anla ma 1957 y nda imzalanm  ve 1 Ocak 1958 

tarihinde yürürlü e girmi tir.  

Kurucu üyeleri Belçika, Fransa, Almanya, talya, Lüksemburg ve Hollanda’d r.  

1973 y nda Danimarka, rlanda ve Birle ik Krall k Toplulu a kat lm ; onlar  1981 

nda Yunanistan; 1986 y nda spanya ve Portekiz; 1995 y nda Avusturya, 

                                                
3TIR Karneleri Himayesinde Uluslararas  E ya Ta nmas na Dair Gümrük Sözle mesi (TIR 
Sözle mesi, 1975), TIR El Kitab , ECE/TRANS/TIR/5, Birle mi  Milletler Yay mlar . 
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Finlandiya ve sveç; 2004 y nda Çek Cumhuriyeti, Estonya, K br s, Letonya, 

Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovenya ve Slovakya Cumhuriyeti; 2007 

nda da Bulgaristan ve Romanya izlemi tir. 

 
Topluluk transit 
sistemi 

Avrupa Toplulu una özgü bir transit sisteminin 

olu turulmas  ihtiyac  1968 y nda Ortak Gümrük 

Tarifesi yürürlü e girdi inde daha da belirgin hale 

gelmi  ve Topluluk transit sistemi de ayn  y l 

uygulanmaya ba lanm r. Topluluk transit sistemi hem 

Topluluk e yas n hem de Topluluk d  e yan n 

Avrupa Toplulu u içindeki hareketini kolayla rm r. 

Topluluk d  e ya için T1 sembolü, Topluluk e yas  

içinse T2 sembolü ilk kez kullan lm r. 
yan n bir EFTA 

ülkesinden geçerek 
Topluluk içinde 
hareketi 

Ticaret düzeyindeki art  ve e yan n Avrupa’daki 

hareketinin kolayla lmas  sayesinde, 1972 y nda biri 

Avusturya, di eri ise sviçre ile imzalanan 2 ayr  

Anla ma ile Topluluk transit sistemi geni letilmi tir. Bu 

iki ülke, Avrupa’daki önemli co rafik konumlar ndan 

dolay   Avrupa  Serbest  Ticaret  Birli i  (EFTA)  üyesi  

idiler. 

 

 
Avrupa Serbest Ticaret Birli i (EFTA) 

 

EFTA Anla mas  1959 y nda imzalanm  ve 1960 y nda yürürlü e girmi tir. 

Anla ma imzaland ndaki üyeleri Avusturya, Danimarka, Norveç, Portekiz, sveç, 

sviçre ve Birle ik Krall k’t r. zlanda ve Finlandiya daha sonra EFTA  üyesi 

olmu tur. Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Portekiz, sveç ve Birle ik Krall k 

Avrupa Birli ine kat ld klar ndan art k EFTA üyesi de ildir. 

 
Ortak Transit sviçre ve (o tarihte EFTA ülkesi olan) Avusturya ile 

imzalanan 1972 tarihli Anla malar 1987 y nda Avrupa 

Toplulu u ile EFTA ülkeleri aras nda imzalanan iki 
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Sözle me ile yürürlükten kald lm r. Sözle meler 

Avrupa Toplulu u ile EFTA ülkeleri aras ndaki ithalat, 

ihracat ve e ya hareketi ile EFTA ülkeleri aras ndaki 

ithalat, ihracat ve e ya hareketini kolayla rmaktad r. 

Bir sözle me4 ile ortak transit rejimi olu turulurken, 

di er sözle me5 ile Tek dari Belge kullan lmaya 

ba lanarak ithalat, ihracat ve transit i lemlerinin 

basitle mesi sa lanm r. Bu sözle meler “Sözle me” 

ve “T B Sözle mesi” olarak bilinmektedir. 
Visegrad ülkeleri 

 

 

 

 

Ba vuran ülkeler 

 

Transit aç   

 

 

 

 

 

Sözle meler Toplulu a üye oluncaya kadar 4 Visegrad 

ülkesini (Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve 

Slovakya Cumhuriyeti) kapsayacak ekilde 1 Temmuz 

1996 tarihinde geni letilmi tir. 

Gelecekte akit taraf olacak tüm ülkeler bu Sözle meler 

uyar nca “EFTA ülkesi” olarak kabul edilecektir. 

Pek çok ülke ortak transit sistemine kat lmay  arzu 

etti ini dile getirmi tir.  

Merkezi ve Do u Avrupa’da de en siyasi çevre ile 

birlikte 1993 y nda tek pazar n kurulmas  transit 

sistemlerinin gözden geçirilmesini gerektirmi tir. 

 2. E yan n statüsü 
  

Topluluk transitine geçildi i 1968 y ndan bu yana 

transit e yas  için T1 veya T2 transit beyanlar ndan 

hangisinin düzenlenece inin tespitinde temel faktör 

yan n gümrük statüsüdür.  

Belirli durumlarda e yan n statüsünün  kan tlanmas  

gerekmektedir.  

yan n statüsüne ili kin ayr nt  bilgi  Bölüm II’de yer 

almaktad r. 

                                                
420 May s 1987 tarihli AT/EFTA Ortak Transit Sözle mesi, O.J. L 226 say  ve 18/08/1987 tarihli 
Topluluk Resmi Gazetesi ve de iklikleri. 
520 May s 1987 tarihli E ya Ticaretinde lemlerin Basitle tirilmesi Sözle mesi, O.J. L 134 say  ve 
22/05/1987 tarihli Topluluk Resmi Gazetesi ve de iklikleri. 
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 3. Ortak Transit 

 3.1. Mevzuat 
 

 Ortak transit rejiminin yasal dayana  20 May s 1987 

tarihli Ortak Transit Sözle mesidir (bkz. Dipnot3) 

Avrupa  Birli i  ve  üç  EFTA  ülkesi  ( sviçre,  Norveç  ve  

zlanda) Sözle menin akit taraflar r. Sözle me ayr ca 

sviçre ile aralar ndaki gümrük birli inden dolay  

Lihten tayn Prensli i’ne de uygulanmaktad r.  

 

Topluluk ile EFTA ülkeleri aras ndaki ve EFTA 

ülkelerinin birbirleri aras ndaki e ya ticaretinde 

lemlerin basitle tirilmesinin yasal dayana  ise May s 

1987 tarihli T B Sözle mesidir. (bkz. Dipnot 4) 

 

Ortak transit mevzuat n belirlenmesine ili kin kurallar 

ve usuller Ek 8.1’de aç klanmaktad r.   

 3.2 Rejimin tan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ortak transit rejimi e yan n üzerindeki gümrük vergisi 

ve özel tüketim vergileri, KDV ve di er resimlerin 

hareket gümrük idaresinden var  gümrük idaresine 

kadar ta nmas nda ask ya al nmas  sa lamaktad r. 

Ekonomik operatörler taraf ndan e yan n bir Akit 

Taraftan di er bir Akit Tarafa ta nmas  

kolayla rmak için kullan labilir, ancak ortak transit 

rejimini kullanmak zorunlu de ildir. 

 

Ortak transit rejimi tüm akit taraflar n gümrük idareleri 

arac yla idare edilir (hareket idareleri, transit 

idareleri, var   idareleri ve teminat idareleri). 
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Ortak transit rejimi hareket idaresinde ba lar ve e ya ile 

transit beyannamesinin transit hükümlerine uygun 

olarak var  gümrük idaresine sunulmas yla sona erer. 

Transit beyannamesinin ilgili nüshas  var  gümrük 

idaresi taraf ndan hareket idaresine ya da hareket 

ülkesindeki merkez idareye geri gönderilir.  

 

Bu nüsha al nd nda, herhangi bir usulsüzlük tespit 

edilmedi i takdirde hareket ülkesindeki gümrük idaresi 

transit rejimini ibra eder ve as l sorumlunun 

yükümlülü ü sona erer.  

 
Ortak transitte as l 
sorumlu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sözle me Madde 2  

As l sorumlu hareket idaresinde transit beyan nda 

bulunarak  e yan n transit rejimine tabi tutulmas  ister. 

Transitte rejim hak sahibi olarak as l sorumlu, e yan n 

transit rejimi hükümlerine göre serbest b rak lmas ndan 

sonra, eksiksiz bir ekilde ve mühürlenmi se mühürleri 

aç lmadan belirlenen süre s  içerisinde var  

idaresine sunulmas ndan sorumludur. E yan n var  

idaresine sunulmas ndan sorumlu ba ka ki iler de 

vard r. As l sorumlu herhangi bir usulsüzlük halinde 

tahakkuk edebilecek vergi ve resimlerin ödenmesinden 

sorumludur. As l sorumlu e yan n hareketinde ask ya 

al nan vergi ve resimlere kar k gelecek bir teminat 

sunmakla da sorumludur. Teminat nakit olabilece i gibi 

kefil kurulu  olarak bir finans kurumu taraf ndan da 

sa lanabilir (teminatlar ve kefiller ile ilgili ayr nt  bilgi 

için Bölüm III’e bak z). 

 

Ortak transit rejiminde T1 ve T2 olmak üzere 

ta nane yan n farkl  statülerini gösteren iki kategori 

bulunmaktad r. 
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T1 

 
T1 rejimi ithalat nda uygulanmas  gereken önlemlerin 

ask ya al nd  Topluluk d  e yan nta nmas   

kapsamaktad r.  

 
T2 

 

 

 

 

Basitle tirilmi  
usul  

T2 rejimi bir EFTA ülkesine ithalinde uygulanmas  

gereken önlemlerin ask ya al nd  Topluluk e yas n 

ta nmas kapsamaktad r.  

 

Belirli ko ullar alt nda ve ilgili gümrük makam ndan  

izin al nmas  kayd yla ortak transit rejimi 

basitle tirilebilir (basitle tirilmi  transit i lemleri için  

Bölüm VI’ya bak z). 

 

(Ortak transit rejimine ili kin daha ayr nt  bilgi IV, V 

ve VI’nc  Bölümlerde yer almaktad r) 

 

 

 4. Topluluk içinde transit 
 

 Bu paragraf a daki ekilde alt ba klara ayr lm r:  

 Topluluk  transiti (Paragraf 4.1); 

 Avrupa Toplulu u’nda uygulanan di er transit 

sistemlerine ili kin bilgi (Paragraf 4.2). 

 

 4.1 Topluluk transiti 

 4.1.1 Mevzuat 
 

 Topluluk transitinin yasal dayana  Topluluk Gümrük 

Kodu ((AET) 2913/92 no.lu Tüzük) ve TGY 

hükümleridir ((AET) 2454/93 No.lu Komisyon 

Tüzü ü). Topluluk transitine ili kin düzenlemelerin 
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kapsam  Topluluk ile Andora aras nda olu turulan 

gümrük birli i çerçevesinde Andora ile belirli e yan n 

ticaretini de içerecek ekilde geni letilmi tir. Benzer bir 

geni leme San Marino ile Topluluk aras ndaki gümrük 

birli inden dolay  bu ülke ile yap lan ticaret için de söz 

konusudur (Andora ve San Marino’ya ili kin daha 

detayl  bilgi için  Bölüm IV, K m 5’e bak z.) 

 

Topluluk transitinin belirlenmesine ili kin kurallar ve 

lemler için aç klama Bölüm I Ek 8.1’de yer 

almaktad r.  
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4.1.2. Rejimin tan  
 

 Bu  paragraf Topluluk transit i lemlerini a daki 

ekilde tan mlamaktad r:  

 Topluluk d  transit ( 4.1.2.1.); 

 Topluluk içi transit (4.1.2.2.). 

 
Topluluk transit 
rejiminin 
kullan lmas  

Topluluk transit sistemi Topluluk d  e yan n ve belirli 

durumlarda da Topluluk e yas n Topluluktaki iki 

nokta aras ndaki hareketinde uygulanmaktad r. 

(Topluluktaki di er transit rejimleri için Paragraf 4.2’ye 

bak z.) 

 
 Topluluk transit rejimi tüm üye ülkelerin gümrük 

idareleri arac yla idare edilir (hareket idareleri, 

transit idareleri, var   idareleri ve teminat idareleri). 

 

Topluluk transit rejimi hareket idaresinde ba lar ve e ya 

ile transit beyannamesinin transit hükümlerine uygun 

olarak var  gümrük idaresine sunulmas yla sona erer. 

Transit beyannamesinin ilgili nüshas  var  gümrük 

idaresi taraf ndan hareket idaresine ya da hareket 

ülkesindeki merkez idareye geri gönderilir.  

 

Bu nüsha al nd nda, herhangi bir usulsüzlük tespit 

edilmedi i takdirde hareket ülkesindeki gümrük idaresi 

transit rejimini ibra eder ve as l sorumlunun 

yükümlülü ü sona erer.  

 
Topluluk 
transitinde as l 
sorumlu 

As l sorumlu hareket idaresinde transit beyan nda 

bulunarak e yan n transit rejimine tabi tutulmas  ister. 
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Transitte rejim hak sahibi olarak as l sorumlu, e yan n 

transit rejimi hükümlerine göre serbest b rak lmas ndan 

sonra, ekksiz bir ekilde ve mühürlenmi se mühürleri 

aç lmadan belirlenen süre s  içerisinde var  

idaresine sunulmas ndan sorumludur. E yan n var  

idaresine sunulmas ndan sorumlu ba ka ki iler de 

vard r. As l sorumlu herhangi bir usulsüzlük halinde 

tahakkuk edebilecek vergi ve resimlerin ödenmesinden 

sorumludur. As l sorumlu e yan n hareketinde ask ya 

al nan vergi ve resimlere kar k gelecek bir teminat 

sunmakla da sorumludur. Teminat nakit olabilece i gibi 

kefil kurulu  olarak bir finans kurumu taraf ndan da 

sa lanabilir (teminatlar ve kefiller ile ilgili ayr nt  bilgi 

için Bölüm III’e bak z) 

 
 ve iç transit 

 
TGK Madde 91 ve 
163 

Topluluk transit rejimi genel olarak hareket halindeki 

yan n gümrük statüsüne göre ikiye ayr lmaktad r: T1 

(d  transit) ve T2 (iç transit). 

 
 
Basitle tirilmi  
usul 

Belirli ko ullar alt nda ve ilgili gümrük makam ndan  

izin al nmas  kayd yla Topluluk transit rejimi 

basitle tirilebilir (basitle tirilmi  transit i lemleri için 

Bölüm VI’ya bak z). 

 

(Topluluk transit rejimine ili kin daha ayr nt  bilgi 

Bölüm IV, V ve VI’da yer almaktad r.) 

 

 

 4.1.2.1. Topluluk d  transiti 
 
T1 

 

 

 

Topluluk d  transit (T1) rejimi esas olarak Topluluk 

 e yan n hareketine uygulanmakta ve e yaya ili kin 

olarak tahakkuk edebilecek vergi ve resimler e ya 
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TGY Madde 

340c(3) 

Topluluktaki var  yerine ula ncaya kadar ask ya 

al nmaktad r.  

Bununla birlikte, a da say lan e yan n normal olarak 

T2 rejimi alt nda bir veya birden fazla EFTA ülkesine 

ihraç edildi i veya bu ülkelerden geçirildi i hallerde de  

ortak transit rejiminin kullan lmas  zorunludur:  

 Ortak Tar m Politkas  (OTP) alt nda üçüncü bir 

ülkeye ihracat na ba  geri ödemelerin 

gerçekle tirilmesi amac yla ihracat i lemleri 

tamamlanm  e yan n veya 

 Kullan nda ve/veya var  yerinde kontrol 

önlemlerine tabi olup, müdahale stoklar ndan gelen 

ve Ortak Tar m Politkas  (OTP) alt nda üçüncü 

ülkelere ihracat i lemleri tamamlanm  olan e yan n, 

veya 

 thalat vergilerinin geri ödenmesi veya 

indirilmesinin Topluluk Gümrük Bölgesi d ndan 

ihraç edilmi  olmas  ko uluna ba  olmas  halinde 

bu ko ulu kar layan e yan n veya 

 De tirilmemi  hallerinde telafi edici ürün/e ya 

eklinde olan ve gümrük vergilerinin geri ödenmesi 

veya indirilmesi amac yla dahilde i leme rejimindeki 

yükümlülükleri sona erecek ekilde üçüncü ülkelere 

ihracat na ili kin gümrük i lemleri tamamlanm  

yan n. 
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 4.1.2.2. Topluluk iç transiti 

 
T2 Topluluk iç transit (T2) rejimi Topluluktaki bir 

noktadan bir veya daha fazla EFTA ülkesinin 

topraklar ndan geçmek suretiyle Topluktaki di er bir 

noktaya gönderilen Topluluk e yas na uygulanmaktad r. 

Bu rejim e yan n havayolu veya denizyoluyla 

ta nmas nda uygulanmaz.  

 
T2F T2F Topluluk içi transit rejimi ise Topluluk Gümrük 

Bölgesinin mali olmayan topraklar na/topraklar ndan/ 

topraklar  aras nda sevk edilen Topluluk e yas n 

hareketinde uygulanmaktad r. Topluluk Gümrük 

Bölgesinin mali olmayan topraklar  2006/112/EC say  

Direktif (KDV Direktifi) hükümlerinin uygulanmad  

yerler, yani Åland Adalar ,Kanarya Adalar , Channel 

Adalar , French Guiana, Guadeloupe, Martinique, 

Mount Athos ve Réunion’d r. 

 

 4.1.3 Yeni Bilgisayarl  Transit Sistemi (NCTS) 
 
 Günümüz dünyas nda, gümrük idareleri ticaretin 

gereksinim duydu u h z ve esnekli e uyum sa lamak ve  

 çevresinde süreklilik arz eden  de ime ayak 

uydurmak zorundad r. Transit sisteminin yönetilmesi ve 

kontrol edilmesinde NCTS bir araç olarak 

kullan lmaktad r. Eksiklikleri kan tlanm  olan ka t 

bazl  sistem yerine, geli mi  bilgisayar sistemlerinin ve 

elektronik veri de iminin kullan lmas  temelinde, daha 

ça da  ve etkili bir yönetim temin etmektedir.  

 

NCTS’in temel amaçlar unlard r:  

• Transit rejimlerinin etkinli ini art rmak;  
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• Kaçakç n ortaya ç kar lmas na ve önlenmesine 

yard mc  olmak;  

• Transit rejimi çerçevesinde gerçekle tirilen i lemleri 

zland rmak ve bu i lemlerde güvenli i sa lamak. 

 

Genel bir kural olarak, Tek dari Belgenin (T B) bir T1 

veya T2 beyannamesi olarak kullan ld  durumlarda 

Topluluk iç ve d  transiti ile ortak transit için NCTS 

kullan lacakt r.  

 

Bu nedenle bilgisayarl  sistem ilk etapta e yan n 

demiryolu, havayolu, denizyolu veya boru hatt yla 

ta nmas ndaki basitle tirmeleri ve esas olarak 

ta n kendi belgelerinin kullan ld  durumlar  

kapsamayacakt r.  

 

 4.1.3.1. Bir NCTS i lemindeki ana unsurlar veya mesajlar 

 
 Ayr nt  bilgiye geçilmeden önce bir NCTS i lemindeki 

ana unsurlar veya mesajlardan bahsetmek faydal  

olacakt r. 

 

• Ka t veya elektronik formda sunulan transit beyan .  

• Ta may tan mlamak amac yla sistem taraf ndan 

beyannameye verilen tescil numaras  olan hareket 

referans numaras  (MRN). 

• E yaya hareketten var a kadar e lik eden transit 

refakat belgesi (TRB). 

• Hareket idaresinden beyannamede belirtilen var  

idaresine gönderilen “beklenen var  kayd ” (AAR). 

• E yan n beklenen s r geçi ini bildirmek amac yla 

hareket idaresinden beyan edilen transit idaresi veya 

idarelerine gönderilen “beklenen transit kayd ” (ATR). 



 38

• Fiili transit idaresinden e yan n kontrolleri 

gerçekle tirildikten sonra gönderilen “s r geçi  

bildirimi” (NCF) mesaj . 

• E yan n ula mas ndan sonra fiili var  idaresinden 

hareket idaresine gönderilen “var  bildirimi” mesaj .  

• Fiili var  idaresinden hareket idaresine gönderilen 

“kontrol sonuçlar ” mesaj  (gerekli hallerde e yan n 

kontrol edilmesinden sonra) 

 

Ayr ca, sistemin hareket ve var taki normal ve 

basitle tirilmi  i lemlerin (harekette izinli gönderici ve 

var ta izinli al ) olas  tüm bile imlerini kapsad n 

bilinmesi önem arz etmektedir.  

 

 4.1.3.2. Hareket idaresi 

 
 Transit beyan   ka t  veya elektronik  ortamda  hareket  

idaresine sunulur.  Elektronik beyan hareket idaresinde 

veyaticaret erbab n kendi tesislerinde yap labilir.  

 
 Hangi yolla sunulursa sunulsun,  beyan  gerekli tüm 

bilgileri içermeli ve sistem veriyi otomatik olarak al p 

geçerlili ini denetledi i için sistem özellikleri ile 

uyumlu olmal r.  Bilgilerde bir tutars zl k oldu unda 

sistem taraf ndan bu durum gösterilmektedir. Ticaret 

erbab , beyannamenin nihai olarak kabul edilmesinden  

önce  gerekli  düzeltmeleri  yapabilmesi  için 

bilgilendirilir.  

 

Düzeltmeler yap ld ktan ve beyanname  kabul edildikten  

sonra  sistem  beyannameye hareket referans numaras   

olarak adland lan bir tescil numaras  verir.   
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Müteakiben, hareket idaresinde veya  izinli göndericinin 

tesislerinde gerekli kontroller yap ld ktan ve teminat  

kabul edildikten sonra e ya  transit  için serbest b rak r.  

Hareket idaresinde veya  izinli göndericinin tesislerinde 

TAD ve gerekti i hallerde kalem listesinin ç kt  al r. 

TRB ve kalem listesinin  ta ma  süresince  e yaya e lik 

etmesi ve transit idaresi ile var  idaresinde sunulmas  

zorunludur. 

 

TRB ve kalem listesinin ç kt  al rken ayn  anda 

hareket idaresi beklenen var  kayd  mesaj  beyan 

edilen var  idaresine gönderir. Bu mesaj esas olarak 

beyanda yer alan ve var  idaresinin e ya 

ula ndae yay  kontrol etmesini sa layacak olan 

bilgileri içerir. Var  idaresinin e ya ula ndaalaca  

önlemlere ili kin do ru ve güvenilir bir karar almas  için 

transit i lemi ile ilgili her türlü bilgiye eri im sa lamas  

gerekmektedir.  

 

ya transit idaresinden geçi  yapaca  için, transit 

idarelerinin söz konusu e yaya ili kin önceden 

bilgilendirilmeleri ve e yan n geçi ini kontrol 

edebilmeleri amac yla hareket idaresince beklenen 

transit kayd  mesaj  gönderilir.  

 

 4.1.3.3. Var  idaresi 

 
 yan n var  idaresine veya izinli göndericiye transit 

refakat belgesi ve gerekli olmas  halinde kalem listesi ile 

birlikte sunulmas  zorunludur. Beklenen var  kayd  

mesaj  alm  olan gümrük idareleri söz konusu i leme 

ili kin tüm bilgiye sahip olaca ndan, hangi kontrollerin 

gerekti ine önceden karar verme imkan na sahip 
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olacakt r. 

 

Sisteme hareket referans numaras  (MRN) girildi inde 

al nacak önlem veya kontroller için kullan lacak olan  

“beklenen var  kayd ”na otomatik olarak ula lacak ve 

hareket idaresine var  bildirimi mesaj  gönderilecektir.  

 
 Gerekli kontrollerin gerçekle tirilmesini müteakiben, 

var  gümrük idaresi yapt  kontrolün sonuçlar  

kontrol sonuçlar  mesaj  ile hareket idaresine göndererek 

herhangi bir usulsüzlük tespit edilip edilmedi ini  

bildirecektir. 

 

Kontrol sonuçlar  mesaj  transit i leminin hareket 

idaresinde ibra edilmesi ve söz konusu i lem için 

kullan lan teminat n serbest b rak lmas  için zorunludur.  

 

 4.1.3.4. Transit idaresi 

 
 ya bir transit idaresinden geçti inde, transit refakat 

belgesi ve uygun oldu u hallerde kalem listesinin e ya 

ile birlikte gümrük idaresine sunulmas  gerekmektedir. 

Sistemdeki beklenen transit kayd , hareket referans 

numaras  girildi inde otomatik olarak görünecek ve 

müteakiben e yan n geçi ine izin verilebilecektir. S r 

geçi  bildirimi hareket idaresine gönderilir.  

 

 4.1.3.5. Transit veya var  idaresinin de mesi 

 
 yan n beyan edilentransit idaresi yerine ba ka bir 

transit idaresinden geçirilmesi halinde, beyan edilen 

transit idaresine önceden gönderilmi  olan 

mesajkullan lmaz hale gelece inden, bu durumda 
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gerekli bilgiye ula abilmek için fiili transit idaresince 

hareket idaresine beklenen transit kayd  talep eden bir 

mesaj gönderilir. E yay  kontrol ettikten sonra fiili 

transit idaresi taraf ndan hareket idaresine s r geçi  

bildirimi gönderilir.  

 

Benzer ekilde, e ya beyan edilenden ba ka bir var  

gümrük idaresine de sunulabilir. Yeni var  idaresi 

olarak e yaya ili kin gerekli bilgiye ula abilmek 

amac yla fiili var  idaresi  hareket gümrük idaresinden 

beklenen var  kayd  kendisine göndermesini ister.  

 

Transit veya var  gümrük idaresinde de iklik olursa, 

beyan edilen idarelere gönderilmi  olan mesajlar 

kullan lmaz hale gelir ve aç k kal rlar. Sistem beyan 

edilen idarelerin bu mesajlar  kapatabilmesi için söz 

konusu idarelere otomatik olarak e yan n nereye ve ne 

zaman sunuldu unu bildiren bir mesaj gönderir.  

 

 4.1.3.6. Basitle tirmeler:izinli gönderici ve izinli al  

 
 Söz konusu basitle tirmelerin kullan lmas  kaynaklar n 

NCTS çerçevesinde optimal kullan lmas  ifade eder. 

Tüm i lemlerin bir ki inin tesislerinde gerçekle tirilmesi 

ve gümrük idaresiyle elektronik ortamda bilgi de imi 

kesinlikle daha h zl , rahat, güvenli ve ekonomik bir 

çal ma eklidir.  

 

Transit rejiminde izinli gönderici veya izinli al  

olabilmek için T B’in kullan lmas  ko uluna ilaveten, 

ilgili gümrük idareleri ile bilgi de imi için uygun bir 

elektronik veri i leme sistemine de sahip olunmas  

gerekmektedir. Elbette bu durum ilgili gümrük 
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idarelerinin de NCTS’e ba  olmas  durumunda bir 

anlam ifade etmektedir.  

 

Yukar da yer alan iki ko ulun kar lanmas  durumunda 

NCTS izinli göndericilere a daki imkanlar  

sunmaktad r: 

 

• Transit beyan  kendi bilgisayar sistemlerinde 

olu turma;  

• E yay  hareket gümrük idaresine sunmaks n ilgili 

beyanmesaj  bu idareye elektronik olarak gönderme;  

• Beyan n düzeltilmesine, beyan n kabul edildi ine ve  

yan n serbest b rak ld na ili kin bildirimler de dahil 

olmak üzere müteakip mesajlar  da elektronik araçlarla 

gönderme ve alma. 

 

zinli göndericilere NCTS ile sunulan imkanlar a da 

yer almaktad r:   

 

• E yay  ve e lik eden belgeyido rudan kendi 

tesislerinde alma;  

• Var  bildirimi mesaj  ilgili var  idaresine elektronik 

olarak gönderme;  

• E yan n bo alt lmas  izni ve bo altma sonuçlar n 

bildirilmesine ili kin müteakip mesajlar  da elektronik 

olarak gönderme ve alma. 

 

  

4.2 Avrupa Toplulu u içindeki di er transit sistemleri 

 4.2.1 Giri  
 
 TGK Madde 91(2) 
ve 163(2)  

Ortak transit ve Topluluk iç/d  transitid nda transit 

rejimlerinin kullan na a da yer verilmektedir. 
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Ortak transit ve Topluluk transitinin aksine, TIR Rejimi 

ulusal kefil kurulu lar birli i zincirine dayanan 

uluslararas  bir teminat sistemi üzerine kurulmu tur. 

(TIR i lemlerine ili kin bilgi için Paragraf 4.2.2’ye 

bak z) 

 

ATA Karnesi i lemleri TIR rejimine benzemektedir, 

fakat belirli e ya cinsleri ile s rland lm r. (ATA 

Karnelerine ili kin bilgi için Paragraf 4.2.3’e bak z) 

 

Ren Manifestosu i lemleri Topluluk d  e yan n Ren 

Nehrinde ve kollar nda ta nmas na uygulanmaktad r. 

(Ren Manifestosu içinParagraf 4.2.4’e bak z) 

 

NATO ta malar na ili kin i lemler NATO kuvvetlerine 

sevk edilen e yaya uygulanmaktad r. (NATO ta malar  

ile ilgili bilgi için Paragraf 4.2.5’e bak z) 

 

Posta ta malar na ili kin i lemler ise posta yoluyla 

gönderilen e yaya uygulanmaktad r. (Posta ta malar  ile 

ilgili bilgi için Paragraf 4.2.6’ya bak z) 

 

 4.2.2 TIR (Uluslararas  Karayolu Ta mac ) 
 

 4.2.2.1 Tarihçe ve mevzuat 

 
TGK Madde 91 ve 
163  

TIR Rejimine ili kin temelmevzuat Birle mi  Milletler 

Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK)6 nezdinde 

haz rlanan 1975 tarihli TIR Sözle mesi’dir. TIR 

Sözle mesi’ne AT 2112/78 no.lu ve 25 Temmuz  19787 

tarihli Tüzük çerçevesinde üye ülkeler ad na Avrupa 

                                                
6Bkz. Dipnot 2. 
7 14/09/1978 tarihli ve  OJ L 252 say  Topluluk Resmi Gazetesi. 
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Toplulu u taraf ndan kat m sa lanm r. E yan n bir 

TIR Karnesi kapsam nda Topluluk içerisinde ta nmas  

 

TGY Madde 451 ila 457(b)’de yer almaktad r. TIR 

Sözle mesi düzenli olarak de tirilmektedir.  

 

1 Ocak 2009 tarihi itibariyle söz konusu Sözle menin 

Avrupa Toplulu u ve Topluluk üyesi 27 ülke ile EFTA 

ülkelerinden sviçre ve Norveç dahil 64 Akit Taraf  

bulunmaktad r. Ancak, sadece yetkili kefil kurulu u 

bulunan ülkelerde bir TIR i leminin gerçekle tirilmesi 

mümkündür (1 Ocak 2009 tarihi itibariyle 52 ülke). 

Topluluk mevzuat  çerçevesinde, TIR rejimi Toplulukta 

sadece Topluluk d nda ba layan ya da bitenveya 

üçüncü bir ülke topraklar ndan geçmek suretiyle 

Topluluktakiiki nokta aras ndaki transit i lemleri için 

kullan labilir. 

 

TIR Sözle mesi’nin yönetiminde yer alan birden fazla 

taraf vard r. Tüm akit taraflardan olu an Sözle me dari 

Komitesi i leyi i yürütmektedir. dari Komitenin 

görevlerinden ço una BM/AEK Ta mac  Etkileyen 

Gümrük Sorunlar  Çal ma Grubu (WP30) taraf ndan 

destek verilmekte ve haz rl klar  gerçekle tirilmektedir. 

Söz konusu Komite ve Çal ma Grubu Cenevre’de 

düzenli olarak toplanmaktad r. 

 

4.2.2.2 TIR Rejiminin tan  

 
TIR Sisteminin be  temel dayana  bulunmaktad r: 

 

 ya onaylanm  ta tlar veya konteynerlerle gümrük 

mührü alt nda ta r; 
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 TIR ta mas  boyunca, e yaya ili kin tahakkuk 

edebilecek vergi ve resimler ask ya al r ve 

uluslararas  düzeyde geçerli bir teminat zinciri 

taraf ndan güvence alt na al r. Her ülkenin ulusal 

kefil kurulu u söz konusu TIR i lemi s ras nda kendi 

ülkesinde gerçekle en herhangi bir usulsüzlük 

nedeniyle tahakkuk edebilecek vergi ve di er 

resimlerin ödenmesini garanti alt na al r. Her ülke 

kendi teminat s  belirleyebilir, fakat bir 

usulsüzlük halinde her bir kefil kurulu tan talep 

edilecek tavsiye edilen miktar en fazla 50.000 ABD 

Dolar  (Topluluk için 60.000 Avro veya ulusal para 

biriminde buna kar k gelen miktar) olabilmektedir; 

 

 Teminat n mevcudiyetini gösteren ve hareket, transit 

ve var  ülkelerinde gümrük kontrol belgesi olarak 

kullan lan ve uluslararas  kabul gören bir belge olan 

TIR Karnesi e yaya e lik eder. TIR Karneleri ulusal 

kefil kurulu lar için Uluslararas  Ta mac lar Birli i 

(IRU) taraf ndan bast r ve düzenlenir. Bir TIR 

Karnesi sadece tek bir TIR ta mas  için geçerlidir. 

TIR Karnesi hareket ülkesinde düzenlenir ve hareket, 

transit ve var  ülkelerinde gümrük kontrol belgesi 

olarak kullan r; 

 

 Hareket ülkesinde al nan gümrük kontrol önlemleri 

transit ve var  ülkesi taraf ndan kabul edilir. 

Neticede, TIR Rejimi alt nda mühürlü ta tlarla veya 

konteynerlerle ta nan e ya genel bir kural olarak 

transit gümrük idareleri taraf ndan kontrol 

edilmeyecektir. 
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 TIR Rejimine kontrollü eri im arac  olarak, TIR 

Karnesi düzenlemek isteyen ulusal kefil kurulu lar 

ile söz konusu Karneleri kullanmak isteyen ki ilerin 

asgari ko ullar  ve gereklilikleri kar lamalar  ve 

yetkili makamlar (genellikle gümrük idareleri) 

taraf ndan tezkiye edilmeleri  gerekmektedir. 

 

Bir TIR ta mas  bir dizi TIR i lemini kapsar. Bir TIR 

lemi her Akit Tarafta, hareket/giri  gümrük idaresinde 

ba lar ve var  veya ç  gümrük idaresinde 

sonland r.  

 

Bu rejimin amaçlar  aç ndan, Topluluk gümrük 

bölgesinin tek bir bölge olu turdu u kabul edilir.  

 

TIR ta mas n baz  bölümlerinin karayoluyla 

yap lmas  ve ta ma arac  veya konteynerin TIR ta mas  

boyunca TIR ibareli plakalar  kullanmalar artt r. 

 

 4.2.3 ATA (Geçici Kabul) 
 

 4.2.3.1 Tarihçe ve mevzuat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejimin yasal dayanaklar  ATA Sözle mesi ve stanbul 

Sözle mesi olarak da bilinen Geçici Kabul 

Sözle mesidir.  

 

1961 y nda imzalanan ATA Sözle mesi yürürlükte 

bulunmaktad r ve hali haz rda 61 Akit Tarafa sahiptir.  

 

ATA Sözle mesinin yerini almas  öngörülen stanbul 

Sözle mesi ise Dünya Gümrük Örgütü (o zamanki 
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Transit belgesi 
olarak ATA 
Karnesi 

ad yla Gümrük birli i Konseyi) nezdinde 26 Haziran 

1990 tarihinde stanbul’da imzalanm r. Söz konusu 

Sözle me bir dari Komite taraf ndan idare edilmekte ve 

hali haz rda 34 Akit Tarafa sahip bulunmaktad r.  

 

ATA Karnesinin Topluluk içinde bir transit belgesi 

olarak kullan lmas na ili kin hükümler TGY Madde 451 

ila 455 ile 458 ila 461’de yer almaktad r.  

 

 4.2.3.2 Rejimin tan  

TGY Madde 451  ATA Karnesinin amaçlar  aç ndan ve TGY Madde 451 

çerçevesinde Toplulu un tek bir bölgeden olu tu u 

kabul edilir.  

 A. Hareket daresindeki i lemler  

Hareket  idaresi  veya  Toplulu a  giri  idaresi   1  no.lu  

transit koçan  kopar r, “H” kutusunda yer alan A-D 

alanlar  doldururve 2 no.lu transit koçan n 

iadesini sa lamak amac yla 2 no.lu koçan n “H” 

kutusundayer alan E alan na bu koçan n iade edilmesi 

gereken idarenin tam ad  ve adresini yazar. 

Mümkün oldu u durumlarda bu adresin bir ka e ile 

tatbik edilmesi gerekmektedir.  

Hareket idaresi karneyi sahibine iade etmeden önce 

ayr ca ilgili transit koçan n transit i lemlerine ait 1 ila 

7 nci alanlar  doldurmak ve onaylamak zorundad r.  

 

 B. Var  idaresindeki i lemler  

Var  ya da duruma göre Topluluk’tan ç  idaresi 2 

no.lu transit koçan  kopar r, “H” kutusunda yer alan 

F alan  onaylar, G alan na gerekli gördü ü 

aç klamalara girer ve söz konusu nüshay  

gecikmeksizin “H” kutusunun E alan nda belirtilen 
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idareye gönderir.  

Var  veya duruma göre Topluluktan ç  idaresi 

karneyi sahibine iade etmeden önce ayr ca ilgili 

transit koçan n transitin ibra edildi ini gösteren 1 

ila 6 nc alanlar  doldurmak ve onaylamak 

zorundad r.  

 C. Ara rma Usulü 

ATA Karnelerine ili kin tüm ara rmalar n Topluluk 

Resmi Gazetesi’nin C serisinde düzenli olarak 

yay mlanan Üye Ülkelerin merkezi idareleri listesi 

dikkate al narak gerçekle tirilmesi gerekmektedir.  

 daki ema geçici kabul rejimi çerçevesinde 

Topluluk Gümrük Bölgesi içindeki veya bu Bölgeden 

geçen e ya hareketlerinde ATA Karnesinin bir transit 

belgesi olarak kullan lmas  göstermektedir:  

 
 
 
 

 
 

 4.2.4. Ren manifestosu 

ÇIKI DARES  
 
Transit sona erer 

ÇIKI DARES  
Beyaz yeniden ihracat 
sayfas  

GEÇ THALAT DARES  
olarak hareket eden VARI  
DARES  

- transiti sonland r 
- beyaz ithalat sayfas  
- yeniden ihracat için son 
taraihi yazar 
- yeniden ihracat sayfas  
idaresini yazar 

YEN DEN HRACAT 
DARES  

Beyaz yeniden ihracat 
sayfas  

 idaresine transit 

DARES  
Geçici ithalat idaresi olarak 
hareket eden var  idaresi 
 

Karne bir ATA Sözle mesi 
ülkesinde düzenlenir 
 

AB d  s  
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 4.2.4.1 Tarihçe ve mevzuat 

 
 
Transit belgesi 
olarak Ren 
Manifestosu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bu rejimin yasal dayanaklar  17 Ekim 1868 tarihli 

Mannheim Sözle mesi ve 22 Kas m 1963 tarihinde 

Merkezi Ren Navigasyon Komisyonu taraf ndan 

kabuledilen Protokoldür. Ren Manifestolar n bir 

Topluluk transit belgesi olarak kullan lmas na ili kin 

hükümler ise CCC’nin 91(2) ve 163(2)’nci 

Maddelerinde yer almaktad r.  

 

4.2.4.2 Rejimin tan  
 

Ren manifestosu rejimi Ren nehri ve kollar nda e ya 

hareketlerini düzenler. 

 

Mannheim Sözle mesi, söz konusu Sözle menin 

amaçlar  aç ndan tek bir bölge olu turdu u kabul 

edilen ve Ren Nehrinin s r te kil etti i a daki 

ülkeleri ilgilendirmektedir: Hollanda, Belçika, Almanya, 

Fransa ve sviçre. Bu Sözle menin 9’uncu Maddesi 

yukar da say lan ülkelerin topraklar nda yükleme veya 

bo altma yapmaks n Ren’de seyreden bir gemi için 

gümrük kontrolü yap lmayabilece ini hükme 

ba lamaktad r. Ren manifestosu rejimi e yan n Ren 

nehri ve kollar ndaki hareketini kolayla rmak için 

olu turulmu tur. Uygun oldu u hallerde Ren 

manifestosu bir Topluluk transit belgesi olarak 

kullan labilir. 

 

 4.2.5. NATO ta malar  
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 4.2.5.1 Tarihçe ve mevzuat 

 NATO kuvvetleri için e yan n ithali, ihrac  ve transitine 

ili kin kurallar 19 Haziran 1951 tarihinde Londra’da 

imzalanan Kuzey Atlantik  Anla mas  Te kilat na taraf 

ülkeler aras nda kuvvetlerin statüsüne ili kin 

Anla ma’da yer almaktad r. Bu e yalar n hareketinde 

kullan lan belge NATO Form 302’dir. NATO Form 

302’nin bir Topluluk transit belgesi olarak kullan lmas  

hususu TGK Madde 91’de yer almaktad r.  

4.2.5.2 Rejimin tan  
 

Kuzey Atlantik Anla mas  Te kilat  (NATO)’n n 

Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Almanya, 

Yunanistan, spanya, Fransa, talya, Letonya, Litvanya, 

Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovakya, 

Slovenya, Birle ik Krall k, Kanada, Çek Cumhuriyeti, 

Macaristan, zlanda, Norveç, Polonya, Türkiye, 

Arnavutluk, H rvatistan ve Amerika Birle ik Devletleri 

olmak üzere 28 üyesi bulunmaktad r. 

 

Yukar da bahsedilen ülkelerdeki gümrük makamlar , 

kendi topraklar nda yerle ik NATO birimi ile mutabakat 

içerisinde NATO birimin gerçekle tirdi i veya bu birim 

ad na gerçekle tirilecek e ya ta malar na ili kin 

gümrük i lemleri ve kontrollerden sorumlu gümrük 

idaresini (veya merkez idare) belirler.  

 

Transit belgesi 
olarak NATO 
Form 302 

Her Üye ülkede belirlenmi  olan hareket idaresi, bahse 

konu idarenin mührü ve buradaki yetkili memurun 

imzas  ile önceden tasdik edilmi , seri numaras  

bulunan ve Form 302 nüshas n geri gönderilmesini 
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teminen söz konusu idarenin tam adresini ta yan 

kontrol belgesi olan Form 302 ile e yay  NATO 

birimine sevk eder. 

Gümrük idaresi kendi denetimi alt ndaki NATO birimi 

için düzenledi i önceden onaylanm  Form 302’lerin 

say n ve seri numaralar n kayd  tutar. 

Her sevkiyat önceden onaylanm  bir Form 302 

kapsam nda gönderilir.  

yan n sevk edilmesinden önce, yetkili NATO makam  

Form 302’yi e yan n kendi sorumluluklar nda 

gönderildi ini belgeleyecek ekilde sevk tarihini de 

içeren imzal  ve onayl  bir beyanla doldurur.  

Doldurulmu  ve imzalanm  Form 302’nin bir nüshas  

gecikmeksizin e yay  sevk eden veya e yan n ad na sevk 

edildi i NATO biriminden sorumlu gümrük idaresine 

verilir, di er nüshalar ise ta maya e lik eder. 

Sevkiyat var  yerindeki NATO birimine 

ula nda,ta maya e lik eden Form 302 nüshalar  

yetkili NATO makamlar  taraf ndan mühürlenir ve 

imzalan r.  

Form 302’nin mühürlü ve imzal  iki nüshas  var  

yerinde NATO birimini denetiminde bulunduran 

gümrük idaresi veya yetkili makamlarca belirlenen 

idareye (merkez idare) verilir; gümrük idaresi bir 

nüshay  al koyarak mühürler, di er nüshay  ise ilgili 

Üye ülkedeki hareket idaresine geri gönderir (Form 

302’de belirtilen adresi kullanarak). 

Ancak, Form 302 kapsam  e yan n yolculu unun 

tamam  veya bir k sm nda demiryolu veya büyük 
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konteynerlerle ta nan e yaya uygulanan basitle tirmeler 

kullan larak ta nmas  durumunda, Form 302 

kapsam nda gerçekle tirilen i lem yolculu un 

basitle tirmelerin kullan ld  k mlar nda ask ya al r.  

 
  

 4.2.6. Posta kolileri 
 

 4.2.6.1 Tarihçe ve mevzuat 

 

 Bu rejimin yasal dayana  TGK Madde 91.2 ile TGY 
Madde 462a’da yer almaktad r. 

 

4.2.6.2 Rejimin tan  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topluluk d  e yan n koliler de dahil posta yoluyla 

Topluluk gümrük bölgesi içindeki bir noktadan ba ka 

bir noktaya ta nd  durumlarda, koli ve e lik eden 

belgelerin sar  bir etiket ta mas  gerekmektedir. 

Bu sar  etiketin veya e yan n Topluluk d  e ya 

statüsüne ili kin ba ka bir kan n bulunmamas  halinde 

yaya Topluluk e yas  gibi i lem yap r. 

 

Kolide hem Topluluk e yas  hem de Topluluk d  e ya 

bulunmas  halinde ise, Topluluk e yas  için bir Topluluk 

statü beyannamesi (T2L) düzenlenmesi gerekmektedir. 

Statü belgesi ya gümrük idaresine ibraz edilmesi için 

ayr  bir ekilde al ya gönderilebilir ya da kolinin içine 

konulabilir. Koli içine konulmas  durumunda, kolinin 

n belirgin bir ekilde statü belgesinin içinde 

bulundu unu göstecek ekilde i aretlenmesi 
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TGY Madde 237  

gerekmektedir. T2L belgesi sonradan da düzenlenebilir.  

 

Sar  etiketlerin kolinin ve CN22 (ta ma senedi)’nin 

na yap lmas  gerekmektedir. Ayr ca, bu etiket 

CN22/CN23 posta beyannamelerine de eklenmelidir.  

  

Topluluk e yas n koliler de dahil olmak üzere 

Toplulu un mali olmayantopraklar na veya bu 

topraklardan posta yoluyla ta nd  durumlarda, koli ve 

lik eden belgelerin sar  bir etiket ta mas  

gerekmektedir. 

 

Yukar da belirtilen düzenlemeler sadece Topluluk 

Gümrük Bölgesi içindeki iki nokta aras nda posta ile 

gönderilen e yaya uygulan r, nihai var  yeri bir EFTA 

ülkesi olan posta ile gönderilen e yaya uygulanmaz. 

Bununla birlikte, Avrupa Toplulu una aktar lmak üzere 

bu ülkelere gönderilen Topluluk e yas  için vard  Üye 

ülkedeki idareye ibraz edilmek üzere Topluluk statü 

belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.  

 

 5. stisnalar 
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 6. Özel ulusal talimatlara ayr lm r 
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 7. Sadece gümrük idaresinin kullan na ayr lm r 
 

 8. Ekler 
 

 - 8.1 Topluluk ve Ortak Transit mevzuatlar n benimsenmesine ili kin 
kurallar ve prensipler 
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Ek 8.1 

 
 
Topluluk ve Ortak Transit mevzuatlar n belirlenmesine ili kin kurallar ve prensipler 
 
1. Topluluk transiti 
 
Topluluk transitine ili kin temel kurallar n yer ald  Topluluk Gümrük Kodu 
(TGK)’nun kurallar  bir ortak karar alma usulü ile belirlenmektedir. (AT Anla mas  
Madde 251)  
 
Bu durum Parlamento’ya yasal enstrümanlar aç ndan Konsey ile birlikte mü terek 
bir ekilde karar alma gücü vermektedir. Ortak karar alma usulü çerçevesinde, 
Konsey Komisyonun kendisine olumsuz görü le gönderdi i ve kabul edilmesi için 
oybirli iyle karar al nmas  gereken de iklikler hariç olmak üzere, nitelikli 
ço unlukla karar al r.Parlamento ise salt ço unlukla karar almaktad r.  
 
AT Anla mas  çerçevesinde, mevzuat  Topluluk düzeyinde uygulamak Komisyonun 
görevidir (AT Anla mas  Madde 202). Uygulamada, her yasal enstrüman Komisyona 
tan  uygulama gücünün kapsam  ve Komisyonun bunu nas l kullanaca  
belirtmektedir. S kl kla, bu enstrüman bir komite taraf ndan Komisyona yard mc  
olunmas  için 28 Haziran 19998 tarihli ve 1999/468 say  Konsey Karar  çerçevesinde 
yürütülen “komitoloji” olarak bilinen usul çerçevesinde hükümler içermektedir.  
 
“Komitoloji” karar  ayr ca Parlamentonun ortak karar alma usulü çerçevesinde kabul 
etti i yasal enstrümanlar n uygulanmas  görebilmesine de imkan sa lamaktad r. 
Parlamento, Komisyon taraf ndan önerilen önlemleri gösteren bir Önergeyi kabul 
edebilir veya uygun oldu u durumlarda Konsey ortak karar alma usulünden 
kaynaklanan ve mevzuata ili kin uygulama gücünün ötesine de geçebilir (örne in 
TGK). Bu durumda, Komisyon taslak önlemleri yeniden inceleyecek ve ilgili 
komiteye yeni taslak önlemler sunulmas na, i leme devam edilmesine ya da Anla ma 
çerçevesinde Parlamento ve Konseye bir öneri sunulmas na karar verecektir.  
 
TGK Madde 247 ve 247a’ya uygun olarak, Gümrük Kodunun uygulanmas  için 
gerekli önlemlerin al nmas  teminen bir düzenleyici komite prosedürünün 
yürütülmesi gerekmektedir. Bu Uygulama hükümleri (TGY) 2 Temmuz 1993 tarihli 
ve 2454/93 say  Komisyon Tüzü ünde yer almaktad r. Gümrük Kodu Komitesi 
gümrük konular nda yetkili düzenleyici komitedir ve kendi içinde alt bölümlere 
ayr lm r. An lan Komitenin Gümrük Statüsü ve Transit Bölümünden genellikle 
“Transit Komitesi” olarak bahsedilmektedir.  
 
Düzenleyici komite prosedürü çerçevesinde, Komisyon uygulamaya yönelik 
önlemleri ancak Komite içinde gerçekle tirilen toplant da üye ülkelerin nitelikli 
ço unlu u ile onay vermesi halinde alabilmektedir. Bu deste in bulunmamas  veya 
görü  bildirilmemesi halinde önerilen önlem yeniden görü ülmek üzere Konseye 
gönderilir ve Konsey taraf ndan önlemin kendisine gönderildi i tarihten itibaren üç ay 
içerisinde nitelikli ço unlukla karar al nabilir. E er Konsey öneriye kar  oldu unu 
                                                
8Komisyona tan nan uygulama gücünün kullan lmas na ili kin hükümler 28 Haziran 1999 tarihli 
Konsey Karar nda yer almaktad r. (17/07/1999 tarihli ve OJ L 184 Topluluk Resmi Gazetesi)  
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belirtirse, Komisyon öneriyi yeniden inceler. Ancak, Konsey uygulamaya yönelik 
önerilen hususu ne kabul eder ne de kar  ç kt  belirtirse, bu durumda Komisyon 
uygulama önlemini kabul eder.  
 
Transit Komitesinden uygulamaya ili kin bir önlem al nmas n gerekli görülmedi i 
durumlarda transit mevzuat na ili kin herhangi bir sorunu incelemesi de istenilebilir. 
(TGK Madde 249) 
 
Son olarak Transit Komitesi, Komite görü lerinin koordinasyonun gerçekle tirildi i 
bir forum olarak AB/EFTA Ortak Transit Çal ma Grubunda da yer almaktad r. 
 
2. Ortak transit 
 
20 May s 1987 tarihli Ortak Transit Sözle mesi Akit Taraflar n temsilcileri (gümrük 
idarelerinin genel müdürleri)’nden olu an ve kararlar  oybirli i ile alan bir Ortak 
Komite taraf ndan yönetilmektedir. Ortak Komiteye bir Avrupa Komisyonu temsilcisi 
taraf ndan ba kanl k edilen AT/EFTA Çal ma Grubu yard m etmektedir. Ortak 
Komite özellikle Sözle meye ili kin de iklikler ya da uygulama önlemleri için 
oybirli i ile karar alacak olan Akit Taraflara tavsiyelerde bulunur9. Ortak Komiteye 
ayr ca Sözle menin yap  hemen etkilemeyecek olan baz  önlemlerin al nmas nda 
do rudan karar alma gücü verilmi tir (özellikle eklerin de tirilmesi ve bu tarz 
de iklikler sonucunda Sözle mede yap lmas  gereken düzeltmeler, Toplulu a yeni 
üye ülkelerin kat lmas  durumunda geçici önlemlerin al nmas  ya da üçüncü ülkelere 
Sözle me’ye kat lmalar  için yap lacak davetler)10. Akit taraflar n Sözle me 
çerçevesinde resmi olarak karar alabilmeleri için öncelikle kendi iç karar alma 
prosedürlerini tamamlamalar  gerekmektedir. 
 
3. Karar Alma Usulünün Kurallar  
 

Gümrük Kodu Komitesi ve Ortak Komite/Çal ma Grubunun karar almas na ili kin 
usul kurallar na a da yer verilmi tir.  

3.1 Gümrük Kodu Komitesi 

 

GÜMRÜK KODU KOM TES ,  

Topluluk Gümrük Kodunu tesis eden 12 Ekim 1992 tarihli ve 2913/92 say  Konsey 
Tüzü ü (AET) (Bundan böyle “Topluluk Gümrük Kodu” olarak an lacakt r) ve 
özellikle onun  247a(1) ve 248a(1)’inci Maddelerini göz önünde bulundurarak,  

Topluluk Gümrük Koduna ili kin hükümlerin yer ald  23 Nisan 2008 tarihli ve 
450/2008 Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzü ü (bundan böyle Modernize 

                                                
9Sözle menin 15(2) nci Maddesi. 
10Sözle menin 15(3) üncü Maddesi. 
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Gümrük Kodu olarak an lacakt r)11 ve özellikle onun 184(1)’inci Maddesini göz 
önünde bulundurarak,  

Komisyona tan nan uygulama gücünün kullan lmas na ili kin usullerin yer ald  28 
Haziran 1999 tarihli ve 1999/468/EC No.lu Konsey Karar  ve özellikle onun 7(1)’inci 
Maddesini göz önünde bulundurarak, 

31 OCAK 2001 TAR NDE KOM SYON TARAFINDAN ALINAN STANDART 
USUL KURALLARINA DAYANAN USUL KURALLARINI .../.../... TAR NDE 
BEL RLEM R.12 

Bu usul kurallar  Gümrük Kodu Komitesi Genel Gümrük Kurallar  Bölümünce 5 
Aral k 2001’de kabul edilmi  olan usul kurallar  (TAXUD/741/2001 final say  
belge) 1 Mart 2009 itibariyle yürürlükten kald rmaktad r.  

Madde 1 

Yap  

1. Gümrük Kodu Komitesi (bundan böyle “Komite”)a daki bölümlerden olu ur:  

- Genel Gümrük Mevzuat ;  

- Tarife ve statistiki S fland rma;  

- Tarife Önlemleri; 

- Vergi Kolayl ;  

- Men e;  

- Gümrük K ymeti;  

- Gümrük borcu ve teminatlar;  

- thalat ve hracat Formaliteleri13;  

- Veri bütünle tirme ve uyumla rma;  

- Gümrük statüsü ve transit;  

- Özel rejimler14;  

- Gümrük Kontrolü ve Risk Yönetimi;  

- Sahte ve Taklit E ya.  

                                                
11 04/06/2008 tarihli ve OJ L 145 say  Topluluk Resmi Gazetesi, sayfa 1 
12 06/02/2001 tarihli ve OJ C 38 say  Topluluk Resmi Gazetesi , sayfa 3. 
13 (e yan n giri  ve ç ,gümrük i lemleri ve beyannamelere ili kin genel kurallar,serbest 
dola ma giri  ve ihracat) 
14 (transitten ba ka) 
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2. Bu kurallar aç ndan ve Madde 6(2) hükümleri sakl  kalmak ko uluyla a da 
geçen “Komite” ilgili bölümü ifade etmektedir.  

Madde 2 

Toplant  

1. Komite toplant lar  bir toplant  ba kan n ba kanl nda, ba kan nya da Komite 
üyelerinin basit ço unlu unun talebi üzerine gerçekle tirilir.  

2.Kendi sorumluluk alanlar na giren konular n görü ülmesi amac yla di er bölümlerle 
veya di er komitelerle ortak toplant lar gerçekle tirilebilir.  

Madde 3 

Gündem 

1. Toplant  ba kan  gündemi belirler ve Komiteye sunar.  

2. Gündem a daki konulara göre de ebilir: 

(a) Modernize Gümrük Kodu Madde 184(2)/TGK Madde 247a’da yer alan 
hususlara uygun olarak, Komitenin görü  bildirmesinin istenildi i taslak 
önlemler, 

(b) Modernize Gümrük Kodu Madde 184 (3)/TGK Madde 248a,  

2658/8715 (AET) No.lu Konsey Tüzü ünün 10’uncu Maddesi,  

3050/9516 (AET) No.lu Konsey Tüzü ünün 3’üncü Maddesi,  

1255/9617 (AT) No.lu Konsey Tüzü ünün 3(2)’nci Maddesi,  

2505/9618 (AT) No.lu Konsey Tüzü ünün 7(2)’nci Maddesi,  

32/200019 (AT) No.lu Konsey Tüzü ünün 10’uncu Maddesi, 

747/200120 (AT) No.lu Konsey Tüzü ünün 6(2)’nci Maddesi veya tercihli tarife 
önlemlerinin yönetilmesine ili kin di er Tüzüklerin benzer hükümleri,  

1383/200321 (AT) No.lu Konsey Tüzü ünün 21(2)’nci Maddesinde yer alan 
hususlara uygun olarak, Komitenin görü  bildirmesinin istenildi i taslak 
önlemler,  

(c) Modernize Gümrük Kodunun 184(4)’üncü Maddesi,  

                                                
15 07/09/1987 tarihli ve OJ L 256 say  Topluluk Resmi Gazetesi, sayfa 1 
16 30/12/1995 tarihli ve  OJ L 320say  Topluluk Resmi Gazetesi, sayfa1 
17 29/06/1996 tarihli ve OJ L 158 say  Topluluk Resmi Gazetesi, sayfa 1 
18 31/12/1996 tarihli ve OJ L 345say  Topluluk Resmi Gazetesi, sayfa1 
19 08/01/2000 tarihli ve OJ L 5 say  Topluluk Resmi Gazetesi, sayfa1 
20 19/04/2001 tarihli ve OJ L 109 say  Topluluk Resmi Gazetesi, sayfa 2 
21 02/08/2003 tarihli ve OJ L 196say  Topluluk Resmi Gazetesi, sayfa7 
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Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 70/2008/EC22 No.lu Karar n 16(2)’nci 
Maddesinde yer alan incelemeye tabi hususlara uygun olarak Komitenin görü  
bildirmesinin istenildi i taslak önlemler, 

(d)  2248/200123 (AT) No.lu Tüzü ün 7f(5)’inci Maddesi veya kaçakç k ya da 
men e kan n kontrolü için gerekli idari i birli inin sa lanmamas  hallerinde 
tercihlerin geçici olarak ask ya al nmas na ili kin tercihli ticaret düzenlemeleri 
veya anla malar n hükümlerinin uygulanmas na ili kin hususlar  belirleyen 
di er Tüzüklerin benzer maddelerinde yer alan dan ma usulü kapsam nda 
Komitenin görü  bildirmesinin istenildi i taslak önlemler,  

(e) Toplant  ba kan n iste i, bir Komite üyesinin yaz  talebi veya a da yer alan 
mevzuat hükümleri kapsam nda bilgilendirme veya sadece görü  al veri i için 
Komiteye sunulan di er konular:  

Modernize Gümrük Kodu Madde 185/TGK Madde 249,  

2658/87(AET) No.lu Tüzü ün 8’inci Maddesi, 

2505/96(AT) No.lu Tüzü ün 7(3)’üncü Maddesi. 

Madde 4 

Komite üyelerine gönderilecek ya da sunulacak belgeler 

1. Toplant  ba kan  14(2)’nci Maddeye uygun bir ekilde toplant  davet yaz , 
gündemi, Komitenin görü lerinin istenildi i taslak önlemleri ve di er çal ma 
belgelerini genel bir kural olarak en geç toplant  tarihinden 14 takvim günü önce 
Daimi Temsilciler ve Komite üyelerine gönderir ya da sunar.  

2. Acil durumlarda ve kabul edilecek önlemlerin vakit geçirmeksizin uygulanmas  
gerekti i hallerde, toplant  ba kan  bir Komite üyesinin talebi üzerine veya kendi 
iste iyle yukar daki f krada belirtilen süreyi toplant  gününden 5 takvim günü 
öncesine kadar k saltabilir.  

3. Çok acil durumlarda Ba kan 1 ve 2’nci f kralarda belirtilen süreler d na ç kabilir. 
Toplant  s ras nda gündeme bir hususun eklenmesi istenirse Komite üyelerinin basit 
ço unlu unun onay  gereklidir. 

4. 2 nci f kra veya 3’üncü f kran n ilk cümlesigerekli oldu u hallerde özellikle a da 
yer alan belgelere ili kin olarak uygulanabilir: 

- Geri ödeme, kald rma veya gümrük vergisinin tahsil edilmemesine ili kin 
olarak Modernize Gümrük Kodunun/Topluluk Gümrük Kodu uygulama hükümleri ile 
uyumlu bir ekilde Komisyon taraf ndan al nan kararlar,  

- Modernize Gümrük Kodu/Topluluk Gümrük Kodunda yer alan gümrük 
idareleri aras nda payla lacak ortak risk yönetimi çerçevesi, ortak kriterler ve 
öncelikli kontrol alanlar  ile risk bilgisi ve analizine ili kin uygulama önlemleri. 

                                                
22 26/01/2008 tarihli ve OJ L 23 say  Topluluk Resmi Gazetesi, sayfa 21 
23 04/01/2003 tarihli ve OJ L 1say  Topluluk Resmi Gazetesi , sayfa 26 
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Madde 5 

Avrupa Parlamentosunun bilgilendirilmesi 

1. Komisyon Antla man n 251’inci Maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak 
Komiteye sevk edilen uygulamaya ili kin önlemleri, görü ü ile birlikte Daimi 
Temsilciliklere gönderilmesineveya sunulmas na dair süre s  ve ko ullar 
çerçevesinde, Avrupa Parlamentosuna gönderir. 

2. Komisyon, oylaman n genel sonuçlar , 13’üncü Madde çerçevesinde kat mc  
listesi ve 12(2)’nci Madde çerçevesinde toplant  özet raporunu Komite toplant  
takip eden 14 takvim günü içinde Avrupa Parlamentosuna gönderir.  

Madde 6 

Komitenin görü ü 

1. Dan ma usulü sonucunda bir oylama gerçekle ti inde, oylama neticesinin Komite 
üyelerinin basit ço unlu u ile belirlenmesi gerekmektedir.  

Komitenin görü ünün idari, düzenleyici veya incelemeye tabi düzenleyici bir hususa 
ili kin olarak istenilmesi halinde, Antla man n 205’inci Maddesinin (2) ve (4)’üncü 

kralar nda belirtildi i ekilde bu görü  ço unluk karar yla belirlenir.  

2. Komisyon Modernize Gümrük Kodu/Topluluk Gümrük Kodunun uygulanmas na 
ili kin olarak Modernize Gümrük Kodu Madde 184(2), (3) ve (4)/TGK Madde 247a 
veya 248a çerçevesinde kendisinden görü  istenilen ve Komitenin ilgili bölümleri 
taraf ndan incelenecek olan taslak önlemlerin yan  s rabu incelemenin sonuçlar  ve 
söz konusu önlemlerin öngörülen uygulama tarihlerini Genel Gümrük Mevzuat  
bölümüne veya bu bölümün üyelerine bildirir.  

Modernize Gümrük Kodu/Topluluk Gümrük Kodu uygulama hükümlerinin genel 
yap  korumak ve yasal aç dan tutarl  sa lamak için, 1’inci f krada belirtildi i 
ekilde ilgili bölümlerin taslak önlemlerle ilgili oylamas  sadece ilgili bölümlerden 

gelen inceleme sonuçlar na ili kin olarak Genel Gümrük Mevzuat  bölümüyle 
yap lacak bir ön dan madan sonra gerçekle ebilir. Bu bölümler ön dan man n 
sonuçlar  dikkate al rlar.  

Ancak, 1(1)’inci Maddede belirtildi i ekilde birden fazla bölümün görev alan nda 
bulunan söz konusu taslak önlemlere ili kin Komite görü ü Genel Gümrük Mevzuat  
bölümüne bildirilir.  Bu durumda, Genel Gümrük Mevzuat  bölümünde yap lacak 
oylama yaln zca ilgili bölümler taraf ndan yap lacak haz rl k çal mas n 
tamamlanmas ndan sonra gerçekle tirilir ve Modernize Gümrük Kodu/Topluluk 
Gümrük Kodu uygulama hükümlerinin genel yap  korumalar  ve yasal aç dan 
tutarl  sa lamalar  ko uluyla söz konusu haz rl k çal mas n sonuçlar  
oylamada göz önünde tutulur.  

3. Toplant  ba kan , a daki hallerde kendi iste i veya bir Komite üyesinin talebi 
üzerinebelirli bir gündem maddesine ili kin oylamay  toplant  sonuna ya da daha 
sonraki bir toplant ya kadar erteleyebilir:  
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- Toplant  s ras nda taslak önlemde maddi bir de iklik yap rsa,  

- Taslak önlem metni Komiteye toplant  s ras nda sunulursa,  

- Madde 4(3) çerçevesinde gündeme yeni bir husus eklenirse. 

Zorunlu olmas  halinde toplant  Ba kan  toplant  ertesi güne uzatabilir.  

4. Madde 4(1) ve 4(2)’de belirtilen süre s  içerisinde belirli bir gündem maddesine 
ili kin belgelerin üyelere gönderilmemesi veya sunulmamas  halinde bir Komite üyesi 
isterse söz konusu belgeye ili kin oylama ertelenebilir.  

Ancak, konunun aciliyeti nedeniyle toplant  Ba kan n teklifi ya da bir Komite 
üyesinin talebi üzerine Komite üyelerinin basit ço unlu u bu hususu gündemde 
tutmaya karar verebilir.  

5. Komite toplant  Ba kan nca belirlenen süre içinde bir görü  bildiremezse, acil 
durumlar hariç olmak üzere, toplant  Ba kan  bir sonraki toplant  bitiminden geç 
olmamak üzere bu süreyi uzatabilir. Gerekti inde, bu usul kurallar na ili kin olarak 
Madde 10’da yer alan yaz  prosedür uygulanabilir. 

6. Madde 4(4)’te belirtilen ve önlemlerin zaman nda al nmas  engelleyecek hallerde, 
Komisyon taraf ndan verilecek görü e ili kin olarak 3 ve 4 üncü f kralar uygulanmaz.  

Madde 7 

Temsil ve yeterli ço unluk 

1. Her üye ülke delegasyonu bir Komite üyesi olarak kabul edilir. Harcamalara ili kin 
olarak Komite taraf ndan ödemeler toplant  ba na her üye ülkeden bir temsilci ile 

rl r. Bu temsilciye, masraflar  ilgili üye ülke taraf ndan kar lanmak ko uluyla, 
idaresinden bir memur ya da toplant  Ba kan n müsaadesi ile Madde 9(1) 
çerçevesinde ba ka uzmanlar e lik edebilirler.  

2. Zorunlu ise bir üye ülke delegasyonu en fazla bir ba ka üye ülkeyi daha temsil 
edebilir. Temsil edilen ülkenin daimi temsilcili i bu durumu toplant  Ba kan na yaz  
olarak bildirmek zorundad r. 

3. Komitenin bir ço unluk görü üne ula mas , Madde 3(2)(a), (b), (c) ve (d) 
kapsam nda Komitenin taslak önlemlere ili kin kararlar n geçerli say lmas  için 
yeterli say r.  

 

 

Madde 8 

Çal ma gruplar  

1. Komite belirli konular  incelemek üzere bir Komisyon veya üye ülke temsilcisinin 
ba kanl nda çal ma gruplar  olu turabilir.  
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2. Gruplar Komiteye rapor vermek zorundad r. Bu amaçla, bir raportör atayabilirler.  

Madde 9 

Üçüncü taraflar n kat  

1. Toplant  Ba kan  kendi iste i veya bir üyenin talebi üzerine belirli konulardaki 
görü melere uzmanlar  davet etmeye karar verebilir.  

2. Üçüncü ülkelerin veya organizasyonlar n temsilcileri Konsey karar , Topluluk 
taraf ndan gerçekle tirilen anla ma, Ortakl k Konseyi karar  veya söz konusu 
gözlemcilerin bulunmas na yönelik di er temel mevzuata uygun olarak Komite 
toplant lar na kat lmak üzere davet edilir.  

3. Üçüncü ülke veya organizasyonlar n uzmanlar  ve temsilcilerinin, Komite gizli 
görü melere veya bir oylamaya geçti inde toplant  terk etmeleri gerekir.  

Madde 10 

Yaz  usul 

1. Zorunlu olmas  ve geçerli bir neden bulunmas  halinde, Komite görü ü yaz  usulle 
de sa lanabilir. Bu amaçla, toplant  Ba kan  Madde 14(2) çerçevesinde görü  
istenilecek olan taslak önlemleri Komite üyelerine gönderir veya sunar. Görü ünü ya 
da niyetini bu yaz da belirtilen süre sonuna kadar bildirmeyen herhangi bir Komite 
üyesinin taslak önlemi z mnen onaylad  kabul edilir, cevap verme süresi 14 takvim 
gününden daha az olamaz.  

Acil veya çok acil durumlarda, Madde 4(2) ve (3)’te belirtilen süre s rlar  uygulan r. 
Bu süre s rlar  zorunlu oldu u hallerde özellikle Madde 4(4)’te yer alan durumlar 
için uygulan r.  

Toplant  Ba kan  yaz  usulün sonuçlar  Komiteye bildirir.  

2. Ancak, bir Komite üyesi taslak önlemlerin bir Komite toplant nda incelenmesini 
isterse, yaz  prosedüre sonuca ula madan son verilir ve toplant  Ba kan  mümkün 
olan en k sa sürede Komiteyi toplant ya ça r.  

Madde 4(4)’te belirtilen ve söz konusu önlemlerin zaman nda al nmas  engelleyecek 
hallerde, Komite taraf ndan verilecek görü e ili kin olarak 1 inci f kra uygulanmaz. 

 

 

Madde 11 

Sekretarya deste i  

Komisyon, Komitenin sekretarya hizmetini sa lar ve gerekli oldu u hallerde Madde 
8’e uygun olarak çal ma gruplar  olu turur.  
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Toplant  Ba kan  ile Komite üyeleri aras nda Komitenin yürüttü ü i lere ili kin bilgi 
ve belge de imi mümkün oldu u surette veri i leme teknikleri kullan larak 
gerçekle tirilir.  

Madde 12 

Tutanaklar ve toplant  özet raporu 

1. Her toplant  tutana  toplant  ba kan n nezaretinde düzenlenir. Bu tutanaklar 
özellikle Madde 3(2)(a), (b), (c) ve (d)’de bahsedilen taslak önlemlere ve zorunlu 
hallerde Madde 3(2)(e)’de yer alan hususlara ili kin görü leri içerir. Görü  metni ayr  
bir ekte yer al r. Tutanaklar 15 i günü içinde Komite üyelerine gönderilir veya 
sunulur. 

Komite üyeleri tutanaklara ili kin olabilecek görü lerini 15 i günü içinde toplant  
ba kan na yaz  olarak bildirir veya sunar. Komite bu konuda bilgilendirilir, herhangi 
bir anla mazl k olmas  halinde önerilen de iklik Komite taraf ndan görü ülür. 
Anla mazl k devam ederse, önerilen de iklik tutana a eklenir. 15 i günü içinde 
herhangi bir yorum gelmez veya sunulmazsa, tutanaklar kabul edilmi  olur.  

2. Toplant  ba kan n nezaretinde Avrupa Komisyonu için bir özet rapor haz rlan r. 
Bu rapor gündem maddelerini ve Komiteye sunulan taslak önlemlere ili kin 
oylaman n sonucunu k sacaanlat r. Üye ülkelerin Komite görü melerindeki bireysel 
tutumunu içermez.  

Madde 13 

Kat mc  listesi 

1. Her toplant da toplant  ba kan , üye ülkeler taraf ndan görevlendirilen ki ilerce 
temsil edilen idareleri veya organizasyonlar  belirlemek üzere bir kat mc  listesi 
düzenler.  

2. Her toplant n ba nda Komitenin çal mas na kat lmas  belirli bir gündem 
maddesine ili kin olarak ç kar çat mas na yol açacak herhangi bir Komite üyesi bu 
durumu toplant  ba kan na bildirmek zorundad r.  

Bir üye ülkenin belirli bir makam na ya da organizasyonuna dahil olmayan üyelerin 
kat mlar n ç kar çat mas na yol açmayaca  hususunda imzal  bir ekilde 
bildirimde bulunmalar  gerekir.  

Bu tarz bir ç kar çat mas  halinde, ilgili gündem maddesi görü ülürken söz konusu 
üyenin toplant  ba kan n iste i üzerine toplant  salonundan ayr lmas  gerekir.  

 

Madde 14 

Yaz ma 

1.Komiteye ili kin yaz malar Komite ba kan  vas tas yla Komisyonla gerçekle tirilir.  
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2. Komite üyelerine ili kin yaz malar Daimi Temsilciliklere gönderilir veya sunulur; 
bunlar n bir örne i her üye devlet taraf ndan bu amaçla atanan ki iye do rudan 
gönderilir veya sunulur.  

Madde 15 

effafl k 

1. Komite belgelerinin yay mlanmas na ili kin prensipler ve ko ullar Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyinin 30 May s 200124 tarihli ve 1049/2001 (AT) No.lu 
Tüzü ünde yer alan prensip ve ko ullarla ayn  olacakt r. Bu belgelere ula m 
taleplerine ili kin olarak Komisyon karar verir. Bir üye ülkeden talep edilmesi 
halinde, bu üye ülke yukar da bahsi geçen Tüzü ün 5’inci Maddesini uygular.  

2. Komisyonun görü meleri gizli tutulur. 

_____________________ 

 

 

3.2 AT-EFTA Ortak Transit ve E ya Ticaretinde lemlerin Basitle tirilmesi 
Ortak Komiteleri ve Çal ma Gruplar   

AT-EFTA Ortak Transit ve E ya Ticaretinde lemlerin Basitle tirilmesine 
ili kin Ortak Komitelerin usul kurallar  ve bir çal ma grubunu olu turan 
hükümler  

Ortak Transit ORTAK KOM TES ;  

20 May s 1987 tarihli Ortak Transit Sözle mesini ve özellikle Sözle menin 14(4) ve 
(5)inci Maddesini göz önünde bulundurarak,  

ve, 

ya Ticaretinde lemlerin Basitle tirilmesi ORTAK KOM TES ;  

20 May s 1987 tarihli E ya Ticaretinde lemlerin Basitle tirilmesi Sözle mesini ve 
özellikle Sözle menin 10(4) ve (5)’inci Maddesini göz önünde bulundurarak,  

IDAK  HÜKÜMLER  KABUL ETM R:  

m I 

Ortak Komite 

Madde 1 

Ortak Komiteye her takvim y  dönü ümlü olmak üzere bir Avrupa Komisyonu 
temsilcisi veya bir EFTA ülkesi temsilcisi taraf ndan ba kanl k edilir.  
                                                
24 31/05/2001 tarihli ve OJ L 145 say  Topluluk Resmi Gazetesi, sayfa 43. 
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Madde 2 

Ortak Komite Sekretaryas n görevleri Ortak Komiteye ba kanl k eden Avrupa 
Komisyonu veya EFTA ülkesi temsilcisi taraf ndan her takvim y  dönü ümlü olarak 
yerine getirilir.  EFTA ülkeleri EFTA Sekretaryas ndan yard m alabilir. 

Madde 3 

Ba kan, taraflar n mutabakat  alarak toplant  yerlerini ve tarihlerini belirler.  

Madde 4 

Her toplant dan önce Ba kan delegasyonlar n kimlerden olu tu u hususunda 
bilgilendirilir.  

Madde 5 

Aksine bir karar bulunmad kça, Ortak Komite toplant lar  kamuya kapal r. Ortak 
Komite ele al nan konuya ba  olarak bu konularla ilgili ki ileri veya 
organizasyonlar  davet edebilir.  

Madde 5 a 

1.  Ortak Komite üçüncü bir ülkeyiSözle meye kat lmak üzere davet etme karar  
ald nda, Sözle menin 15(6)’nc  Maddesi çerçevesinde bu üçüncü ülke Ortak 
Komite, alt komiteler ve çal ma gruplar nda gözlemci olarak temsil edilebilir.  

2. Ortak Komite, Sözle menin 15(6)’nc  Maddesinde belirtilen tarihten önce 
di er üçüncü ülkeleri de gayri resmi gözlemci olarak Ortak Komite, alt komiteler 
ve/veya çal ma gruplar nda temsil edilmek üzere davet edebilir. Bu davet ba kan 
taraf ndan yaz  olarak yap r ve belirli bir süreyle ya da belirli gruplar veya gündem 
maddeleri ile s rland labilir. Söz konusu davet istenildi inde geri al nabilir.  

Madde 6 

Ortak Komitenin kararlar  ve tavsiyeleri acil durumlarda yaz  usulde al r.  

Madde 7 

Ba kan ve Akit Taraflar n bu usul kurallar na uygun olarak gerçekle tirecekleri her 
yaz ma Taraflar ve Ortak Komite Sekretaryas n yan  s ra EFTA sekretaryas na da 
iletilir.  

Madde 8 

1. Ba kan her toplant  için geçici gündem haz rlar. Söz konusu geçici gündem 
toplant n ba lang ç tarihinden en geç on be  gün önce Taraflara gönderilir.  

2. Belgeler en geç gündemin bildirildi i tarihte gönderilirse, geçici gündem  
gündeme eklenmek üzere toplant  ba lang ç tarihinden en geç yirmi bir gün önce 
Ba kana iletilmi  olan hususlar  kapsar.  
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3. Gündem, Ortak Komite taraf ndan her toplant n ba lang nda kabul edilir. 
Geçici gündemde yer alanlar d nda ba ka hususlar eklenebilir.   

4. Ba kan ko ullar  dikkate alarak ve Taraflarla mutab k kalarak 1 ve 2 nci 
kralarda belirtilen süreleri k saltabilir.  

Madde 9 

Ortak Transit Sözle mesine göre olu turulan Ortak Komite ile E ya Ticaretinde 
lemlerin Basitle tirilmesi Sözle mesine göre olu turulan Ortak Komite ortakla a 

toplant  gerçekle tirebilir.  

Madde 10 

1. Ortak Komite Sekretaryas  her toplant ya ili kin olarak özellikle Ortak Komite 
taraf ndan var lan sonuçlar  kapsayan bir özet rapor haz rlar.  

2. Ortak Komitenin onay  ald ktan sonra, özet rapor Ba kan ve Ortak Komite 
Sekretaryas  taraf ndan imzalan r ve Avrupa Komisyonunun ar ivinde tutulur. 

3. Özet raporun bir nüshas  Taraflara iletilir.  

Madde 11 

Ortak Komitenin kararlar  Ba kan taraf ndan imzalan r.  

Madde 12 

Ortak Komitenin Ortak Transit Sözle mesi Madde 15/E ya Ticaretinde lemlerin 
Basitle tirilmesi Sözle mesi Madde 11 çerçevesinde tavsiye ve kararlar na bir seri 
numaras , konusuna ili kin bir referans ile “Tavsiye” veya “Karar” eklinde ba k 
verilir.  

Madde 13 

1. Ortak Komitenin Ortak Transit Sözle mesi Madde 15/E ya Ticaretinde 
lemlerin Basitle tirilmesi Sözle mesi Madde 11 çerçevesinde tavsiye ve kararlar  

maddeler halinde düzenlenir. Genel kural olarak, kararlar yürürlü e girme tarihini 
bildiren bir hüküm içerir.  

2. 1’inci f krada bahsedilen Tavsiye ve kararlar “................ tarihinde al nm r” 
ifadesi ile biter, söz konusu tarih ilgili Ortak Komite taraf ndan kabul edildikleri 
tarihtir.  

3. 1’inci f krada bahsedilen Tavsiye ve kararlar  7’nci Maddede yer alan al lara 
iletilir. 

 

Madde 14 
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Taraflar gerek personel, seyahat ve harc rahlara ili kin harcamalar , gerekse posta 
ve ileti im maliyetlerinden kaynaklanan harcamalar  kendileri kar lar.  

Madde 15 

1. Avrupa Toplulu unun resmi dillerine ili kin olarak toplant larda yap lan 
tercümeler ve belgelerin çevirilmesine ili kin masraflar Avrupa Toplulu u taraf ndan 
kar lan r.  

2. Bir EFTA ülkesi Avrupa Toplulu unun resmi dilleri d ndaki bir dili 
kullan yorsa bu ülke Avrupa Toplulu unun resmi dillerinden birine tercüme edilmesi 
veya çevrilmesi için gerekli masraflar  kar lar.  

3. Toplant lar için gerekli malzemeye ili kin harcamalar Madde 1 çerçevesinde 
Ba kanl  yürüten Akit Taraf taraf ndan kar lan r.  

Madde 16 

Bu konuya ili kin olarak uygulanabilecek di er hükümler sakl  kalmak ko uluyla, 
Ortak Komitenin çal malar  gizli tutulur.  

m II 

Çal ma Grubu 

Madde 17 

Ortak Komitenin yürüttü ü i lere yard mc  olmak üzere Sözle menin tüm akit 
taraflar n temsil edildi i bir çal ma grubu kurulur.  

Madde 18 

Ba kan ve Çal ma Grubu Sekretaryas , Avrupa Komisyonu olarak kabul edilir.  

Madde 19 

3 ila 5 inci, 7 ila 10 uncu ve 14 ila 16 nc  Maddeler Çal ma Grubuna aynen 
uygulan r. 

 
 
3.3Ortak Komite tutanaklar nda yer alanhususlar 
 
 1. AET-EFTA Ortak Toplant  1 inci toplant , 21/01/1988  
 
 Ortak Komite Sekretaryas n görevlerine ili kin olarak, EFTA ülkeleri  

EFTA sekretaryas  taraf ndan kendilerine yard mc  olunaca  bildirirler. 
Ortak Komite taraf ndan not al nm r.  
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 Usul kurallar n25 5’inci Maddesinin uygulanmas nda, Ortak Komite 
toplant lar na EFTA Sekretaryas  davet etmeyi kabul eder.  

 
 EFTA ülkelerinin talebi üzerine, usul kurallar n 7 ve 10(3)’üncü Madde 

hükümleri sakl  kalmak ko uluyla, Ba kan ve taraf ülkelerden gelen 
yaz malar EFTA Sekretaryas na gönderilecektir.  

 
 Usul kurallar n 15(3)’üncü Maddesi çerçevesinde EFTA ülkeleri taraf ndan 

organize edilen toplant lar n masraflar  bu ülkeler taraf ndan kar lan r.   

                                                
25 Belge XXI/1303/87 
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2. BÖLÜM – E YANIN STATÜSÜ 

 1. Giri  
 
  
 
 
 

Bölüm II,  e yan n statüsü, Topluluk statüsünün ne 

zaman ve nas l kan tlanmas  gerekti i ve statünün transit 

sistemleri üzerindeki etkisini ele almaktad r.  

 

Paragraf 2, e yan n statüsüne ili kin genel teori ve 

mevzuat  kapsamaktad r.  

 

Paragraf 3, e yan n Topluluk statüsünün kan tlanmas na 

de inmektedir.  

 

Paragraf 4, Topluluk statüsünün kan tlanmas nda 

kullan lan araçlar  tan mlamaktad r.  

 

Paragraf 5, deniz bal kç  ürünlerinin Topluluk 

statüsünün kan tlanmas na ili kin ayr nt  bilgi 

vermektedir.  

 

Paragraf 6, özel ulusal talimatlara yöneliktir.  

 

Paragraf 7, gümrük idaresinin kullan na ayr lm r.  

 

Paragraf 8, Bölüm II’nin Eklerini içermektedir. 
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 2. Genel teori ve mevzuat 
 
 
TGK Madde  4(6)  

 

Topluluk E yas  
 
Sözle me Madde 2  
 
 
 
TGK Madde 4 sat r 
7 

da yer alan e yalar Topluluk e yas r:  
 
 Tamamen Topluluk gümrük bölgesinde elde edilen 

ya; ya da 

 Topluluk Gümrük Bölgesinin parças  olmayan bir 

ülkeden veya topraktan ithal edilen ve serbest 

dola ma sokulan e ya; ya da 

 Topluluk Gümrük Bölgesinin parças  olmayan bir 

ülkeden veya topraktan ithal edilerek serbest 

dola ma sokulmu  e yalardan veya bu e yalarla 

tamamen Topluluk Gümrük Bölgesi içinde elde 

edilen e yalardan birlikte elde edilen e ya.  
Topluluk d  e ya 
 
 
 
TGK Madde 4 sat r 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hangi transit 
rejimi? 
 
 

da yer alan e yalar Topluluk d  e yad r: 

 Tamamen Topluluk Gümrük Bölgesinde elde 

edilmeyen e ya; ya da 

 Topluluk Gümrük Bölgesinin parças  olmayan bir 

ülke veya topraktan ithal edilen ve serbest dola ma 

sokulmam  olan e ya. 

 

yan n statüsüne ili kin yukar daki ay m e ya için 

transit rejimi beyan nda bulunuldu unda T1, T2 veya 

T2F rejimlerinden hangisine tabi tutulaca  belirler. 

  

3. E yan n Topluluk statüsünün kan tlanmas  
 
TGY Madde 313(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topluluk statüsüne sahip olmad  kan tlanmad  

sürece Topluluk Gümrük Bölgesindeki e ya genel olarak 

Topluluk e yas  olarak kabul edilir.  

 

Ancak, bu genel kurala ra men Topluluk e yas n 

Topluluk statüsünün belirlenmesinin gerekece i ko ullar 
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TGY Madde 313(2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sözle me Ek II, 
Madde 2(2)  
 
 
 
 
 
TGY Madde 314(3) 
 

vard r.  

 

Bu ko ullar:  

 Topluluk Gümrük Bölgesini terk eden Topluluk 

yas n söz konusu bölgeye yeniden girmesi  

Ancak: Topluluk statüsünün kan tlanmas na u e ya için 

gerek yoktur: 

(1) Hava yoluyla ta nan Topluluk e yas  ve Topluluk 

Gümrük Bölgesindeki bir ba ka havaliman na sevk 

edilmek üzere Topluluk Gümrük Bölgesindeki bir 

havaliman nda yüklenen veya aktarma yap lan ve bir 

Üye ülkede düzenlenen tek bir ta ma belgesi 

kapsam nda ta nan e ya; ya da  

(2) Topluluk Gümrük Bölgesindeki limanlar aras nda 

yetkilendirilmi  bir düzenli deniz ta mac  hizmeti ile 

ta nan e ya (bkz. Paragraf 3.1). 

 Topluluk e yas n bir geçici depolama yerinde veya 

kontrol I tipindeki bir serbest bölgede veya bir 

antrepoda bulunmas . 

 Topluluk e yas n bir ask ya alma rejimine tabi 

tutulmas  veya kontrol II tipindeki bir serbest 

bölgede bulunmas .  

 

Not:Topluluk statüsü kan tlanamayan Topluluk e yas  

gerekti i durumlarda Topluluk d  e ya olarak kabul 

edilir.  

 

Not:Statü belgeleri veya kurallar  ihracat i lemleri 

tamamlanm  ya da geri ödeme sisteminin kullan ld  

dahilde i leme rejimine tabi tutulan e ya için 

kullan lamaz.  
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 3.1. Düzenli hizmet 

 3.1.1. Tan m 
 
TGY Madde  313a  Düzenli deniz ta mac  hizmeti sadece Topluluk 

Gümrük Bölgesindeki limanlar aras nda kullan lan ve 

bu bölgenin d ndaki noktalara ya da bu bölgedeki bir 

limanda bulunan kontrol I (çit veya parmakl klar n 

bulundurulmas  esas na dayanan kontroller) tipindeki 

bir serbest bölgeye gitmeyen, buralardan gelmeyen veya 

buralara u rama zorunlulu u bulunmayangemilerle 

ya ta nan düzenli bir hizmettir.  

 
Düzenli deniz ta mac  kavram  deniz ta mas  yapan 

irketlerin kulland  “düzenli sefer” kavram  ile 

kar lmamal r.  

 3.1.2. Düzenli deniz ta mac  hizmetlerinde izin usulü: 
 
TGY Madde 313b  Sadece a da yer alan ko ullar  kar layan deniz 

ta mac irketlerine izin verilir:  

 Topluluk Gümrük Bölgesinde yerle ik ve muhasebe 

kay tlar  yetkili gümrük idaresinin gerekli 

incelemelerini yapmas  sa layacak ekilde tutan; 

 Gümrük idaresince düzenli bir hizmet 

gerçekle tirebilecekleri hususunda yeterli görülen; 

 Düzenli deniz ta mac  hizmetinin 

gerçekle tirilmesi ile ilgili olarak herhangi bir ciddi 

veya tekerrür eden suçu bulunmayan; 

 zin verilmesi istenilen rotalar üzerinde üçüncü bir 

ülkenin liman na ya da Topluluk Gümrük 

Bölgesindeki kontrol I tipindeki bir serbest bölgeye 

ramayaca  ve aç k denizlerde aktarma 

yapmayaca  taahhüt eden; ve 

 zin belgesini gemide bulunduraca  ve yetkili 
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gümrük idarelerinin iste i üzerine bu gümrük 

idarelerine sunaca   taahhüt eden. 

 

Bir düzenli hizmet ba vurusu deniz ta mac  

irketinin hizmetinin yerle ik oldu u üye ülkenin 

gümrük makamlar na yap r. 

 

 
 
 

CARET ERBABI 
 
Ba vuru a daki hususlar  kapsar:  

 Ba vuru sahibinin ismi; 

 lgili Topluluk limanlar  (kontrol I tipindeki serbest bölgeler hariç); 

 Düzenli hizmette kullan lacak gemilerin isimleri; 

 Faaliyetin tan  (trafik hacmi, hatt n zaman tarifesi, geminin sefer süresi vs.) ve  

 Uygun oldu u durumlarda kiralayanlar n isimleri.  

 
 Talebin incelenmesinden sonra, deniz ta mac  

irketinin yerle ik bulundu u üye ülkenin gümrük 

makamlar ilgili di er üye ülkelerin merkez idarelerine 

bu ba vurunun bir örne ini gönderek onlar n onaylar  

ister. (Bu iste in postaya verildi i tarihten be  gün 

sonra ilgili üye ülkenin merkez idaresine ula  kabul 

edilir.)   

 

Di er idareler bu ba vuruya ili kin olarak bir al nd  

düzenlerler ve onaylar  veya redlerini bu al nd  

tarihinden itibaren altm  gün içinde bildirirler.  

 

Onay  istenilen üye ülke bu talebi reddetti i durumlarda 

gerekçesini ve i lenen suça ili kin yasal hükümleri 

bildirir. Ba vurunun yap ld  üye ülkenin makamlar  

izni vermez ve red gerekçesini bildirir.  
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Ba vurunun yap ld  tarihten itibaren altm  gün içinde 

cevap al nmazsa, gümrük makamlar  ilgili deniz 

ta mac k irketine izni verir. 

 

 
GÜMRÜK DARELER  

Di er gümrük idareleri ile düzenli deniz ta mac na ili kin yap lacak tüm 

yaz malar posta yoluyla gerçekle tirilecek ve yaz man n bir örne i faks ya da e-

posta ile gönderilecektir.  

Ek 8.5’teizin prosedürü ve düzenli deniz ta mac  hizmetine ili kin di er 

bildirimler için yetkili makamlar n listesi yer almaktad r.  

 
 
 Yetkilendirilmi  düzenli deniz ta mac  hizmeti 

sertifikas  bir veya daha çok nüsha halinde 

düzenlenebilir.  

Deniz ta mac irketi düzenli hizmeti 

gerçekle tirdi i gemi veya gemilere ekleme yapmak 

veya bunlar  de tirmek istedi inde yetkili gümrük 

makamlar na kullanaca  gemilerin isimlerini bildirir. 

Yetkili gümrük makamlar  yetkilendirilmi  düzenli 

hizmet sertifikas  uygun bir ekilde de tirir ve di er 

ilgili üye ülkelerin idarelerine de ikli e ili kin 

bildirimde bulunur.  

GÜMRÜK DARELER  
zin verme =>Düzenli deniz ta mac  hizmeti sertifikas n düzenlenmesi. 

Uygun oldu u hallerde, düzenli deniz ta mac  hizmeti sertifikas n 4 no.lu 
kutusuna (“Di er bilgiler”) her gemi için kiralayanlar n isimlerini de girer.  
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 3.1.3. Part-charter (kiral k gemilerle ta mac k) düzenlemeleri 
  
 Part-charter düzenlemeleri bulunmas  halinde, kiraya 

veren veya kiralayan veya temsilcisi taraf ndan düzenli 

hizmeti tan mlayan, yani düzenli hizmette kullan lacak 

gemiyi/gemileri bildiren ve u ran lacak limanlar  

belirten düzenli hizmet izin ba vurusunda bulunulur. 

Yetkili makamlar ba vurunun i leme konulmas  için 

gerekli bilgileri talep edebilir.  

 

Sub-charter ve part-charter düzenlemeleri de dahil 

olmak üzere navlun sözle mesi örnekleri Ek 8.1’de yer 

almaktad r.  

 

3.1.4. Düzenli hizmet veya düzenli olmayan hizmet 

 
 Deniz ta mac irketi düzenli bir hizmet 

gerçekle tirdi inde yetkilendirilmi  gemi ile ta nan 

ya için Topluluk statüsünün kan tlanmas na gerek 

yoktur.  

 

NOT: Yetkilendirilmi  gemilerle ta nan Topluluk d  

ya ve (belirli durumlarda da) Topluluk e yas n 

standart veya basit usulde T1 veya T2F(TF)transit 

rejimine tabi tutulmas  gerekir. Ayr nt  bilgi için 

Bölüm IV, V ve VI’ya bak z. 

 
 Deniz ta mac irketi düzenli bir hizmet 

vermedi inde ise e yan n Topluluk statüsünün her 

halükarda kan tlanmas  gerekir.  

 
 Örnek 1 
 
New York/Le Havre aras nda düzenli olmayan bir 
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hizmet 

 

Le Havle’ye varan e yaTopluluk d  e ya olarak kabul 

edilir.  

 Le Havre’de yüklenen Topluluk e yas  (özel tüketim 

vergisine tabi e yalar n d ndaki) için: Ya bir T2L 

belgesi ya da deniz ta mac irketinin talebi 

üzerine “C” kodunu ta yan bir manifesto kullan r. 

 Le Havre’da yüklenen ve özel tüketim vergisine tabi 

Topluluk e yas  için: idari refakat belgesi (AAD) 

ibraz edilir.  

 

 Örnek 2 
 
Le Havre/Pointe à Pitre aras nda düzenli olmayan 

bir hizmet 

 

Pointe à Pitre’ye varan e ya Topluluk d  e ya olarak 

kabul edilir. 

 

 Topluluk e yas  için bir T2LF belgesi veya deniz 

ta mac irketinin talebi üzerine “F” kodunu 

ta yan bir manifesto kullan r.  

 

 Örnek 3 
 
Cenova/Marsilyaaras nda düzenli olmayan bir 

hizmet 

 

Marsilya’ya varan e ya Topluluk d  e ya olarak kabul 

edilir. 

 

 Cenova’da yüklenen Topluluk e yas  (özel tüketim 

vergisine tabi e yalar n d ndaki) için: bir T2L 
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belgesi veya deniz ta mac irketinin talebi 

üzerine “C” kodunu ta yan bir manifesto kullan r.  

 Cenova’da yüklenen ve özel tüketim vergisine tabi 

Topluluk e yas  için: bir idari refakat belgesi (AAD) 

ibraz edilir.  

 
 Örnek 4 
 
New York/Le Havre/Antwerp aras nda düzenli 

olmayan bir hizmet 

 

Gemi Le Havre’ye vard nda tüm e ya Topluluk d  

ya olarak kabul edilir.  

 

Di er  e ya  gemiden  indirilmez  ve  Le  Havre’de  gemiye  

ba ka e ya yüklenir.  

 

ki olas k vard r: 

 ya Antwerp’e karayolu ile ta r: Karayolu ile 

yap lan ta ma için bir T1 transit beyannamesi 

kullan r ve teminat verilir.   

 Gemiden indirilmeyen e ya Antwerp’e deniz yolu 

ile ta r: Topluluk transit rejimine gerek yoktur. 

Antwerp’e vard nda Topluluk statüsü kan  

sunulmaz  ise  tüm  e ya  Topluluk  d  e ya  olarak  

kabul edilir.  

 

 Örnek 5 
 
Geri ödemenin uygulanaca  hallerde tar m 

ürünlerinin ihracat   

 

Le Havre/Antwerp/New York aras nda düzenli 

olmayan bir hizmet 

Tek bir ta ma sözle mesi kapsam nda üçüncü bir 
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ülkeye gönderilmek üzere e ya Le Havre’de bir gemiye 

yüklenir ve AB üyesi olmayan bir ülkeye giden ba ka 

gemiye yüklenece i yer olan Antwerp’e ta r.  

 

Bu e yalar ar zibir hizmetle ta nd  içinTopluluk d  

ya olarak kabul edilir.  

 

hracat geri ödemeleri: 

* E yan n Toplulu u terk etti ini kan tlamak için 

(3665/87 No.lu Tüzü ün 4’üncü Maddesi uyar nca) 

kullan lan T5 belgesi Le Havre’deonaylan r. 

 

 4. E yan n Topluluk statüsünün kan  
 
 yan n Topluluk statüsünün kan tlanmas  gereken 

hallerde, a daki ko ullarda bulunan e yaya altta yer 

alan belge veya kurallardan uygun olan  kullan r:  

 

(i) Üçüncü bir ülkenin topraklar ndan geçirilmeksizin 

bir ba ka üye ülkeden getirilen e ya; veya 

 

(ii) Üçüncü bir ülkenin topraklar ndan geçirilerek bir 

ba ka üye ülkeden getirilen ve bir üye ülkede 

düzenlenen tek bir ta ma belgesi kapsam nda ta nan 

ya; veya 

 

(iii) Ba lang çta yüklendi i ta ma arac ndan ba ka bir 

ta ma arac  ile üçüncü ülkeye aktar lan ve yeni bir 

ta ma belgesinin düzenlenen e ya. Yeni ta ma 

belgesine hareketin gerçekle tirildi i üye ülkeden 

yan n vard  üye ülkeye kadarki ta may  kapsayan 

orjinal belgenin  bir nüshas  e lik etmek zorundad r.  
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Topluluk 
statüsünün kan  
 
Sözle me Ek II 
Madde 5, 9, 10, 11, 
12  
 
TGY Madde 
314c(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TGY Madde 319 

 T2L (Tek dari Belgenin 4 no.lu nüshas . Daha fazla 

bilgi için Bölüm V, K m 3, paragraf3.2.1.’ye 

bak z.); 

 

 T2LF (mali olmayan bölgelere/bölgelerden/bölgeler 

aras nda ta nan e ya için T B’in 4 no.lu 

nüshas .Daha fazla bilgi için Bölüm IV, K m5, 

paragraf4); 

 
 Sadece Topluluk e yas  kapsayabilen, uygun bir 

ekilde doldurulmu  ve “T2L” veya “T2LF” 

kodlar ndan birini ta yan  fatura veya ta ma 

belgesi; 

 

 Bir düzenli deniz ta mac  hizmeti ile: Deniz 

ta mac irketinin e ya için gerekli tüm 

sembolleri ta yan manifestosu (Ayr nt  bilgi için  

4.2’ye bak z.) 

 

 Basitle tirmelerin (düzey 2) kullan lmas  halinde 

deniz ta mac irketi ya da havayolunun 

Topluluk e yas  için “C” kodunu ta yan 

manifestosu; 

 

 “T2L” veya “T2LF” sembollerinden birisini ta yan 

ve hareket idaresi taraf ndan onaylanm  bir TIR ya 

da ATA Karnesi koçan ; 

 

 Bir üye ülkede tescil edilmi  motorlu ta tlar için 

tescilli plaka ve ruhsat belgeleri (Ayr nt  bilgi için 

Ek 8.3’e bak z.); 
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 Bir üye ülkenin demiryolu irketinin e ya ta nan 

vagonlar n üstünde bulunan kod numaras  ve 

mülkiyete ili kin i aretleri (ay rt edici harfler) 

(Ayr nt  bilgi için Ek 8.4’e bak z); 

 

 Kaplar, kutular, ambalajlar, paletler ve di er benzer 

malzeme için Topluluk statüsü beyan  ( üphe 

bulunmamas  halinde bir ba ka üye ülkeden bo  

olarak geri gelen konteynerler için gerekli de ildir); 

 

 Yolcu beraberi e ya için üphe olmamas  halinde 

Topluluk statüsü beyan  (ticari mahiyeti olmayan 

ya) yeterlidir; 

 

 Özel tüketim vergisine tabi e yan n Topluluk 

içindeki iki nokta aras ndaki serbest dola m 

hareketini kapsamak üzere 2719/92 (AET) No.lu 

Tüzük çerçevesinde dari Refakat Belgesi ( RB); 

 

 Deniz bal kç  ürünleri ve bir ülkenin kara sular  

ndaki sulardan veya Topluluk Gümrük Bölgesi 

ndaki topraklardan Topluluk gemileri ile 

yakalanan bu ürünlerden elde edilen e ya için T2M 

belgesi;  

 

 Koliler de dahil olmak üzere Topluluk topraklar  

içindeki iki nokta aras nda ta nan posta paketleri. 

Ancak, bu paketlerin mali olmayan 

bölgelere/bölgelerden ta nd  hallerde, özel bir 

etiketin paketlere ve e lik eden belgelere eklenmesi 

gerekmektedir; 

 

 Kontrol I tipindeki bir serbest bölgede veya bir 
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antrepoda bulunan Topluluk e yas n Topluluk 

statüsünü kan tlayan bir belge;  

 T5 kontrol nüshas  (Topluluktan ihrac  yasak veya 

tlamaya, ihracat vergisi veya di er resimlere tabi 

ya için kullan ld  durumlarda)  

 

Önemli:Bir geri ödemeden faydalanan e yan n 

ihracat na ili kin olarak kullan lan T5 kontrol 

nüshas  Topluluk statüsünün kan  olarak kabul 

edilemez.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1. Topluluk statüsüne sahip olmayan kaplar  

Kapta bulunan ve Topluluk statüsüne sahip olmayan 

Topluluk e yas  için, e yan n Topluluk statüsünü 

kan tlayan belge a daki ibarelerden birini ta r: 

 

BG   N 

CS  obal N 

DA  N-emballager 

DEN-Umschließungen 

EE  N-pakendamine 

EL  N 

ES  envases N  

FR  emballages N 

IT   imballaggi N 

LV  N iepakojums 

LT  N pakuoté 

HU N csomagolás 

MT  ippakkjar N 

NL   N-verpakkingen 

PL  opakowania N 

PT embalagens N 

RO  ambalaj N 
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TGY Madde 314c(3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI  N embalaža 

SK  N - obal 

FIN-pakkaus 

SVN förpackning. 

EN  N packaging 

 

Not 2. Sonradan Düzenleme 

Topluluk statüsünü kan tlayan belgelerin 

düzenlenmesine ili kin ko ullar n kar land  hallerde, 

bu belgeler sonradan düzenlenebilir. Bu durumda söz 

konusu belgeler a da yer alan k rm  renkteki 

ibarelerden birini ta r : 

BG  
CS Vystaveno dodate  

DA Udstedt efterfølgende 
DE Nachträglich ausgestellt 

EE Välja antud tagasiulatuvalt 
EL  

ES Expedido a posteriori 
FR Délivré a posteriori 

IT Rilasciato a posteriori 
LV Izsniegts retrospekt vi 

LT Retrospektyvusis išdavimas 
HU Kiadva visszamen leges hatállyal 

MT Ma ru  b’mod retrospettiv 
NL Achteraf afgegeven 

PL Wystawione retrospektywnie 
PT Emitido a posteriori 

RO Eliberat ulterior 
SI Izdano naknadno 

SK Vyhotovené dodato ne 
FI Annettu jälkikäteen 

SV Utfärdat i efterhand 
EN Issued retroactively 
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IS Útgefið eftir á 
NO Utstedt i etterhånd 

 4.1 Topluluk statüsünün izinli gönderici taraf ndan kan  

 
TGY Madde 324d  

 

Gümrük makamlar  “izinli gönderici” olan ki inin T2L, 

T2LF belgelerini, ticari belgeleri ve deniz manifestosunu, 

bu belgeleri yetkili gümrük idaresinin onay na 

sunmaks n, statü belgeleri olarak kullanmas na izin 

verebilir. zin verilirken gümrük makamlar  T B’in 

gümrükler taraf ndan önceden mi onaylanaca , yoksa 

izinli gönderici taraf ndan m  onaylanaca  belirler.  

Gümrük idareleri taraf ndan önceden onaylanmas  

durumunda, önceden onay i lemi tek bir gümrük makam  

taraf ndan merkezi olarak gerçekle tiriliyorsa sorumlu 

idaredeki memurun imzas n slak imza olmamas  gerekir 

ve idarenin mührü de önceden bas lm  olabilir.  

zinli gönderici taraf ndan onaylanmas  halinde, izinli 

gönderici özel bir mühür kullan r ve T B’in C kutusunu bu 

mühürle mühürler. Paragraf3.5.3.1’te bu konuya ili kin 

daha fazla bilgi verilmektedir. TGY Madde 324c(1)(b)’nin 

uygulanmas nda, özel mühür ile önceden onaylama i lemi 

bas mevinin bulundu u ülkedeki yetkili makamlar 

taraf ndan de il, izinli göndericinin yerle ik bulundu u 

ülkedeki yetkili makamlar taraf ndan onaylan r. Belgelerin 

entegre elektronik veya otomatik veri i leme sistemi ile 

düzenlenmesi halinde, izinli göndericiye bu belgeleri 

imzalanmamas  için izin verilebilir.  

T2L, T2LF belgeleri veya ticari belgeler üzerinde izinli 

göndericinin imzas n bulunmas  gereken yerde a daki 

onay ibarelerininden birisi bulunur: 

BG  

CS Podpis se nevyžaduje 
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DA Fritaget for underskrift 
DE Freistellung von der Unterschriftsleistung 

EE Allkirjanõudestloobutud 
EL  

ES Dispensadefirma 
FR Dispensedesignature 

IT Dispensadallafirma 
LV Der gsbezparaksta 

LT Leistanepasirašyti 
HU Aláírásalólmentesítve 

MT Firmamhuxme tie a 
NL Vanondertekeningvrijgesteld 

PL Zwolnionyzesk adaniapodpisu 
PT Dispensadaaassinatura 

RO Dispens  de semn tur  
SI Opustitev podpisa 

SK Oslobodenie od podpisu 
FI Vapautettu allekirjoituksesta 

SV Befrielse från underskrift 
EN Signature waived 

IS Undanþegið undirskrift 
NO Fritatt for underskrift 

 
  

 4.2. Topluluk statüsünün kan  ve deniz manifestosu 
 
 Deniz ta mac irketinin manifestosu (düzenli 

olmayan bir ta mac k hizmetinde) a daki bilgileri 

içerir:  

 Deniz ta mac irketinin ismi ve tam adresi ; 

 Geminin ad  ; 

 Yükleme yeri ve tarihi; 

 Bo altma yeri ; 

Her sevkiyat için: 
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 Ta ma senedi veya di er ticari belgeye ili kin 

referans; 

 Kaplar n numaras , tan , üzerindeki marka ve 

aretleri; 

 yan n tan nmalar  sa layacak detayl  bilgiyi 

de içeren ticari tan ; 

 Kilogram cinsinden brüt a rl k; 

 Uygun oldu u hallerde konteyner kimlik 

numaras ; 

 Uygun oldu u hallerde, e yan n statüsüne ili kin 

olarak a daki harfler: 

 - Topluluk statüsündeki e ya için ‘C’ kodu 

(T2L’e kar k gelmektedir.), 

- 2006/112/EC No.lu Direktif hükümlerinin 

uygulanmad  hallerde (mali olmayan bölgeler), 

Topluluk Gümrük Bölgesinin bir 

parças na/parças ndan gönderilen Topluluk 

statüsündeki e ya için ‘F’ kodu (T2LF’e kar k 

gelmektedir.); 

- Di er e yalar için ‘N’kodu, 

Tamamen doldurulmu  ve imzalanm  manifesto,deniz 

ta mac irketinin talebi üzerine yetkili idare 

taraf ndan onaylan r. Deniz ta mac irketinin 

manifestosunun yetkili idare taraf ndan onaylanmas  

dakilerini kapsar: 

 Yetkili idarenin ismi ve mührü; 

 Söz konusu idaredeki memurun imzas ; 

 Onay tarihi. 

 

Deniz ta mac irketinin manifestolar n e yan n 

Topluluk statüsünü kan tlamak için kullan ld  hallerde, 

gümrük makamlar  geminin var  liman na varmas ndan 

önce ama hareket etti i günden daha geç olmamak üzere 
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bu manifestolar n düzenlenmesine izin verebilirler. zin 

belirli ko ullara tabidir (bkz. Ek 8.2). 

 
 

4.3. Aktarma halinde Topluluk statüsünün kan  
 

 Topluluk e yas  : 

Topluluk e yas n TGY Madde 448 çerçevesinde 

yetkilendirilmi  bir deniz ta mac irketi taraf ndan 

ta nd  hallerde manifestoda "C" kodu bulunur.  

 

Ancak, daha sonra e ya düzenli ta mac k hizmeti 

olmayan bir gemiyle bir Topluluk liman na 

aktar yorsa statüsünü kaybedebilir. Bu durum 

Topluluktaki nihai var  (bo alt m) liman nda sorun 

yarat r. Bu sorun a da ekilde gösterilmi tir:  

 

SOUTHAMPTON 

Topluluk e yas  yüklendi:  "C" kodu 

 

Agemisi(düzenli hizmet) 

 

MARS LYA 

aktarma 

 

B gemisi (düzenli olmayan hizmet) 

 

TARANTO 

Topluluk statüsünün kan  gerekir.  

 

Böyle durumlarda, Topluluk’taki nihai var  (bo altma) 

liman nda (bu örnekte Taranto) gerekli statü kan  en 

geç aktarma liman nda (bu örnekte Marsilya) 

düzenlenen ve yetkili gümrük makamlar nca 
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onaylanm  bir T2L olacakt r. 

 

Bu durumlarda statü kan n ta ma i leminin 

ba lang ndan (A gemisi) itibaren e yaya e lik etmesi 

önerilir.  

 

Ya da, gerekli kan t deniz manifestosuyla da 

sa lanabilir(bkz. Paragraf4.2.). 

 

4.4. Topluluk statüsünün kan  ve fatura veya ta ma belgesi 
 
 

CARET ERBABI  

 

Fatura veya ta ma belgesinde en az a daki bilgi yer al r: 

 Göndericinin veya bu ki inin gönderici olmamas  halinde ilgili ki inin tam ismi ve 

adresi; 

 Kaplar n numaras  ve cinsi, marka ve i aretleri; 

 yan n tan ; 

 Kilogram cinsinden brüt a rl k;  

 Uygun oldu u durumlarda konteyner numaras ; 

 T2L veya T2LF sembollerinden uygun olan ; 

 lgili ki inin slak imzas . 

 

Not: Fatura veya ta ma belgesinin sadece Topluluk e yas na ili kin olmas  gerekir. 

lgili ki inin talebi üzerine, o ki i taraf ndan tamamen doldurulmu  ve imzalanm  

fatura veya ta ma belgesi yetkili idare taraf ndan onaylan r.  

 

 

Sadece Toplulukta:Fatura veya ta ma belgesi kapsam  Topluluk e yas n toplam 

ymetinin 10.000 Avro’yu a mad  hallerde, yetkili idarenin onay  gerekmez. 

Bununla birlikte, yukar daki bilgilere ilave olarak yetkili idarenin ismi ve adresi de 

fatura veya ta ma belgesi üzerinde gösterilir.  
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Topluluk statüsünün kan  ve bir TIR veya ATA Karnesinin kullan lmas : 

Bir TIR veya ATA Karnesi kapsam nda ta nan e yan n tamamiyle Topluluk e yas  

olmas  halinde, beyan sahibi e ya tan  için ayr lm  yere belirgin bir ekilde “T2L” 

veya “T2LF” sembollerinden uygun olan  yazar ve karneyi imzalayarak di er ilgili 

koçanlar yla birlikte onaylanmas  için hareket idaresine sunar.  

TIR veya ATA Karnesinin hem Topluluk e yas  hem de Topluluk d  e yay  

kapsamas  halinde, e yan n her iki kategorisi ayr  ayr  gösterilir ve aç k bir ekilde 

sadece Topluluk e yas na ili kin oldu unu gösterecek ekilde  “T2L” veya “T2LF” 

sembollerinden uygun olan  yaz r.  

 
 
GÜMRÜK DARELER  

 

Yetkili idare taraf ndan fatura veya ta ma belgesinin onaylanmas  a dakileri 

kapsar:  

 Yetkili idarenin ismi ve mührü; 

 Bu idaredeki memurun imzas ; 

 Onay tarihi; 

 Tescil numaras  veya sevk beyannamesi gerekti i durumlarda bu beyannamenin 

numaras ;  

 

Topluluk statüsünün kan tlanmas  amac yla bir TIR veya ATA Karnesinin 

onaylanmak üzere hareket idaresine sunuldu u hallerde, Topluluk e yas n di er 

yalardan ayr  bir ekilde gösterilmesine ve “T2L” veya “T2LF” sembollerinden 

uygun olan n sadece Topluluk e yas na ili kin oldu unu gösterecek ekilde 

yaz lmas na dikkat edilir. “T2L” veya “T2LF” sembollerinden uygun olan  hareket 

idaresinin mührü ile onaylan r ve görevli memur taraf ndan imzalan r.  

 

 4.5 T2L 

 T2L belgesinin düzenlenmesine ili kin bir süre s  

yoktur. 
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De tirme Bir T2L belgesi artlar gerektirdi inde bir veya daha 

fazla yeni belge ile de tirilebilir. 

 
lave nüshalar 3 nüsha gerekiyorsa, bu nüshalar bir adet orjinal ve 

“nüsha” ibaresi dü ülen 2 adet fotokopi nüsha olarak 

temin edilebilir.  

 
T2L’nin geriye 
dönük olarak 
düzenlenmesi  

T2L belgesi, düzenlenmesinde mevzuat çerçevesinde bir 

engel bulunmamas  halinde ve bu belgenin verilmesine 

ili kin ko ullar n tamamiyle kar land  

dikkatleincelenerek tespit edilmesi ko uluyla geriye 

yönelik olarak düzenlenebilir.  

Bununla birlikte, geriye yönelik olarak düzenlenen T2L 

belgeleri geçmi e dönük kontrol i lemlerinin veya 

özellikle TGY Madde 314a (Sözle me Ek II Madde 21) 

çerçevesinde kaçakç k veya usulsüzlük üphesi 

bulundu u durumlarda idari yard mla maya ili kin di er 

lemlerin uygulanmas na dair hükümler sakl  kalmak 

üzere gümrük makamlar  taraf ndan kabul edilebilir.  

Geçmi e yönelik olarak düzenlenen T2L belgeleri 

Bölüm II’de yer alan 4.“E yan n Topluluk statüsünün 

kan ” alt ba n ikinci Notu çerçevesinde uygun 

ibareyi ta r.  

 

 
Hatal  düzenlenen 
T1 beyan  
 

T2L belgesi bir T1 beyan n hatal  olarak düzenlendi i 

durumlarda söz konusu e ya için geriye yönelik olarak 

düzenlenebilir.  

Bu durumda T2L belgesinde bu T1 beyan na ili kin bir 

referans bulunmas  gerekir.  
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Önceden imzalama 
 

Önceden onay i lemi tek bir gümrük makam  taraf ndan 

merkezi olarak gerçekle tiriliyorsa, sorumlu idaredeki 

memurun imzas n slak imza olmas  gerekmez ve 

idarenin mührü de önceden bas lm  olabilir. 

 
T2L belgelerinin ekline ili kin ko ullar hususunda, 

Bölüm IV K m 1 paragraf 3.2.1 “Transit beyan n ekli 

ve doldurulmas ”nda yer alan hükümler uygulan r.  

 EFTA ülkelerine giren ve ortak transit rejimi d nda 

ba ka bir transit rejimi kapsam nda yeniden ihraç 

edilecek olan  Topluluk e yas  için, e yan n yeniden 

sevk edilmesinden önce bir antrepoya konulmam  

olmas art yla T2L’nin yenilenmesine gerek yoktur. 

yan n gümrük makamlar nca sürekli gözetim 

alt ndatutuldu unu göstermek için, EFTA ülkesindeki 

yetkili gümrük idaresi yeniden ihrac n gerçekle ti i 

tarihi belirterek belgenin üst k sm  mühürler.  

 

 5.  Deniz bal kç  ürünleri ve denizden gemilerle elde edilen 
di er ürünler için Topluluk statüsünün kan  
 
TGY Madde 325(2) daki e yan n Topluluk statüsünün kan tlanmas nda 

T2M form düzenlenmesi gerekmektedir: 

 Bir Topluluk bal kç  gemisi26 ile Topluluk Gümrük 

Bölgesi d ndaki ülke veya topraklar n kara sular  

                                                
22 ‘Topluluk bal kç  gemisi’ Topluluk Gümrük Bölgesinin bir parças  olu turan bir üye ülkenin 
topraklar nda kay tl  ve tescilli bir geminin bir üye ülkenin bayra  ta , deniz bal kç  ürünleri 
yakalad  ve duruma göre onlar  gemide i ledi i anlam na gelir. "Tescilli" ise 26/2004(AT) No.lu 
Tüzük çerçevesinde kurulan Topluluk deniz bal kç  kütü ünde yer al yor olmas r.  
 
23 ‘Topluluk fabrika gemisi’ Topluluk Gümrük Bölgesinin bir parças  olu turan bir üye ülkenin 
topraklar nda kay tl  ve tescilli bir geminin bir üye ülkenin bayra  ta  ve deniz bal kç n 
ürünleri yakalamay p, bu ürünleri gemide i ledi i anlam na gelir. "Tescilli" ise 26/2004(AT) No.lu 
Tüzük çerçevesinde kurulan Topluluk deniz bal kç  kütü ünde yer al yor olmas r. 
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ndaki sulardan yakalanan deniz bal kç  

ürünleri; ve 

 Topluluk bal kç  gemileri veya fabrika 

gemilerinde27Topluluk statüsüne haiz di er ürünler 

kullan larak elde edilen ürünler. 

 
TGY Madde 325(3) Not:Topluluk statüsünün kan  a daki gemilerin 

statüyü gösteren seyir defterleri veya ba ka araçlarla 

sa lanabilir: 

 Topluluk Gümrük Bölgesi d ndaki bir ülke veya 

topra n kara sular  d ndaki sulardan deniz 

bal kç  ürünleri ve di er ürünleri yakalamaya özgü 

bal kç  gemisi veya fabrika gemisi olmayan 

Topluluk gemilerinin, veya  

 Toplulu a üye olmayan bir ülkenin Topluluk 

Gümrük Bölgesi kara sular  içinde deniz bal kç  

ürünleri ve di er ürünleri yakalamaya özgü 

gemilerinin. 

 

 T2M belgesinin sunulmas  

 
TGY Madde 326(1) daki gemiler için T2M formunun sunulmas  

gerekmektedir: 

1. Söz konusu ürünleri yakalayan ve mümkün oldu u 

durumlarda i leyen Topluluk bal kç  gemileri, veya 

2. 1. Maddedeki gemilerden aktar lan söz konusu 

ürünleri i leyen Topluluk fabrika gemisi veya ba ka 

bir Topluluk gemisi; veya 

3. Söz konusu ürünlerin ve e yalar n daha ba kaca bir  

de ikli e u ramadan 1. ve 2. Maddelerde say lan 

gemilerden aktar ld  herhangi bir gemi; veya 
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4. Söz konusu ürün ve e yalar n 1, 2 ve 3 üncü 

Maddelerde say lan gemilerden karaya ç kar ld  

durumlarda, Topluluk Gümrük Bölgesinin bir 

parças  olu turmayan bir ülke veya toprakta 

düzenlenmi  tek bir ta ma belgesi kapsam ndaki bir 

ta ma arac . 

 
 T2M formunda yer alan bilgi  

 
Kitapç k 

 

 

 

 

TGY Madde 327 ve 

328 

T2M formunun ç kt  geminin ait oldu u üye ülkenin 

yetkili makamlar  taraf ndan belirlenen Topluluk resmi 

dillerinden birinde al r.  

 

T2M tak  her bir formun biri kopar labilen, biri de 

kopar lamayan 2 adet orjinal nüshas  olmak üzere 

onlutak m ile s rlanm r. 

 

Her T2M belgesi hem orjinal hem de kopyalar  üstüne 

bas lm  bir seri numaras  ta r.  

 

T2M tak ,ilgili ki inin talebi üzerine tak n 

kullan laca  Topluluk bal kç  gemisinin üssü olan 

liman  denetiminde bulunduran Topluluk gümrük 

idaresince düzenlenir.  

 

Tak n düzenlenmesinden önce, ilgili ki i 1 ve 2 no.lu 

kutulara gerekli bilgileri girer, tak mdaki formlar n tüm 

orjinal ve kopyalar n 3 no.lu kutular  imzalar. lgili 

gümrük idaresi ise tak mdaki formlar n tüm orjinal ve 

kopyalar n B kutular  doldurur. 

 

Tüm formlar ve kopyalar n A kutusu tak n 

kullan laca  Topluluk bal kç  gemisinin tescilinden 
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sorumlu makam taraf ndan mühürlenir.  

 

Tak mlar düzenlenme tarihinden itibaren 2 y l 

geçerlidir.  

 

Tak mdaki tüm formlar kullan ld nda veya geçerlilik 

tarihi sona erdi inde ya da tak n düzenlendi i gemi 

belirtilen ko ullar  kar layamaz hale geldi inde tak n 

vakit geçirmeksizin düzenlendi i gümrük idaresine iade 

edilmesi gerekmektedir.  

 

 
CARET ERBABI 

 

Bir T2M tak n düzenlendi i Topluluk bal kç  gemisinin sahibi 4 no.lu kutuyu ve 

yakalanan ürünlerin gemide i lenmesi halinde 6 no.lu kutuyu doldurur ve 

formlardanbirininhem orjinalinin hem de kopyas n 9 no.lu kutusunda yer alan 

beyan  a daki durumlarda imzalar:  

 

 Söz konusu ürünleri bunlar  i leyecek Topluluk bal kç  gemisine ya da Topluluk 

fabrika gemisine aktar rken; 

 Söz konusu ürün veya e yalar  bunlar  i lemeyecek fakat ya do rudan Topluluk 

Gümrük Bölgesinin bir liman na ya da sonraki ta ma için Topluluk Gümrük 

Bölgesindeki bir ba ka limana götürmek üzere ba ka bir gemiye aktar rken; 

 Söz konusu ürün ve e yalar  Topluluk Gümrük Bölgesinin bir liman na ç kar rken; 

 Topluluk Gümrük Bölgesine müteakip sevkiyatlar için ürün veya e yalar  

Topluluk Gümrük Bölgesi d ndaki bir limana ç kar rken. 

Bu ürünlerin herhangi bir ekilde i lenmesinin yan  s ra herhangi bir aktarma i lemi 

de geminin seyir defterine kaydedilir.  

 

Ürünlerin aktar ld  gemilerin seyir defterlerine uygun hususlar girilir.  

 

Bir ba ka gemiye aktarma halinde, e yaya ili kin T2M formunun orjinali ve kopyas  

her iki geminin sahipleri taraf ndan uygun bir ekilde doldurulur ve imzalan r. Orjinal 
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T2M e yan n aktar laca  bal kç k gemisinin sahibine verilir. Ba ka aktarma 

yap lmas  da mümkündür.  

 
GÜMRÜK DARELER   

 

T2M formu ve kapsad  e yan n sunulmas  halinde, gümrük idaresi 13 no.lu kutuyu 

doldururarak mühürler ve T2M’i düzenlendi i gümrük idaresine iletir.  
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 6. Özel ulusal talimatlara ayr lm r 
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7. Sadece gümrük idarelerinin kullan na ayr lm r 

 

8. Ekler 

- 8.1 : Ta eron sözle mesi ve part-charter (kiral k gemilerle 
ta mac k) düzenlemeleri de dahil navlun sözle mesi örne i 

- 8.2 : Deniz kon imentosu-  TC12 prosedürü ve izin 

- 8.3 : Motorlu karayolu taç tlar  için Topluluk statüsünün 
kan  

- 8.4 : Demiryolu vagonlar n Topluluk statüsü 

- 8.5 : Düzenli deniz ta mas  hizmeti için yetkili makamlar n 
listesi 
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Ek 8.1 
 

Ta eron sözle mesi ve part-charter (kiral k gemilerle ta mac k) 
düzenlemeleride dahil navlun sözle mesi örne i 
 
Part charter (kiral k gemilerle ta mac k) 
 
 Bu paragraf part-charter’ n ticari yönünü konteynerlerin ta nmas  ve Topluluk 

transiti aç ndan sonuçlar na özel vurgu yaparak aç klamaktad r.  
 
 1. Giri  
 
  Konteyner trafi inde part-charter genellikle “slot charter” olarak 

bilinmektedir. “Slot” bir geminin kargo bölümünde bir konteynere ya da 
konteyner birimine kar k gelen tam bir bölümdür. ki tip konteyner vard r: 

 a) TEU = Yirmi Ayak’a e it 
  ve 
 b) FEU = rk Ayak’a e it 
 
 2. Slot CharterTipleri 
 
  ki temel ekli vard r: 
 a) Basit Slot-Charter 
  ve 
 b) Gemi Payla m Anla mas  
 
 3. Basit SlotCharter 
 
  Basit Slot Charter kapsam nda, kirac  (gemicilik hatt ) bir gemi sahibinden 

(yüksek gemi kapasitesi olan ba ka bir gemicilik hatt ) bir miktar “slot - yer” 
kiralar. Kirac  bu slotun tamam ndan faydalans n ya da faydalanmas n 
normal olarak kiralad  slotlar n tamam  için ödeme yapar. Basitslot-charter 
ta ma ba na gerçekle tirilir. 

 
 4. Gemi Payla m Anla mas  
 
  Gemi Payla m Anla mas kapsam nda iki veya daha çok gemicilik hatt  

belirledikleri gemilerde veya güzergahlarda belli say da slotu di erinin 
kullan na sunma konusunda anla rlar. Bu anla malar normal olarak 
kar kl k ilkesine dayan r ve söz konusu gemicilik hatlar  slotlar için 
birbirlerine ödeme yapmazlar. 

 
 5. Ticari sonuçlar  
 
 a) Birinin ödeme yap lmas  kapsad , di erinin kapsamad  hususu bir 

tarafa b rak rsa, iki tip charter n da uygulanmas  ayn r.  
 
 b) Sistem basit charter gibi i ler, yani slot charter/gemi payla m 

anla malar  kapsam nda ta nan kargo, ta ma senedi veya 
kon imentolarda belirtilen kirac n ad na ta r. Gemi sahibi her 
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konteyner/sevkiyat ba na bir ta ma senedi yerine,  slotlar n toplam 
say  kapsayacak bir emre ta ma senedi-Ocean Bill of 
Ladingdüzenler. Gemi sahibinin elinde her bir sevkiyat n göndereni, 
al , muhteviyat  vs.’e ili kin tehlikeli kargo beyannamesi ve 
benzerleri haricinde ne ta  gösteren bir belge yoktur. 

 
 c) Slot charter ve gemi payla m anla malar  kapsam ndaki kargo fiilen 

kirac n kendi gemileri ile ta yormu  gibi seyahat eder.  
 
 d) Gönderici/al ya ta man n bir k sm n slot charter/gemi payla m 

anla mas  gemisiyle gerçekle tirilece i bildirilmi  olabilece i gibi, bu 
hususu bilmesi de gerekmeyebilir. 

 
 e) Gönderici/al ,deniz hatt  veonun ta ma sözle mesi yapt  ki i 

taraf ndan düzenlenmi  bir ta ma senedi al r.  
 
 6. Topluluk transiti aç ndan sonuçlar  
 
 Ticari part charter anla malar n i letildi i hallerde, tüm kon imentolar n 

TGY Madde 447 ve 448’de belirtilen ko ullara bütünüyle uymas art yla her 
bir gemicilik hatt  as l sorumlu gibi davran r.  

 
 Ayr ca, kargoyu ta yan geminin kon imentosundaki emre ta ma senedi 

(Ocean Bill of Lading) kalemi, transit kontrollerinin kirac n kon imento ve 
ta ma senetleri esas al narak gerçekle tirildi ini var  liman ndaki yetkili 
makamlara ispatlar.  

 
 7. Düzenli hizmetlerin onaylanmas n sonuçlar  
 

a) Part charter anla malar nda, bir düzenli hizmet için izin ba vurusu, 
düzenli hizmeti tan mlayan, yani düzenli hizmette kullan lacak  
gemiyi/gemileri ve u ran lacak limanlar  belirten ki i veya temsilcisi 
taraf ndan yap r.  

 
 Gümrük makamlar , ba vuru sahibinin ve özellikle de part charter 

sözle mesinin de erlendirilmesindeihtiyaç duyduklar  bilginin verilmesini 
isteyebilir. 

 
b) Örnekler: 
Örnek 1: 

- Goodwill gemisi B denizcilik irketi ile part charter imzalayan gemi sahibi 
A’ya aittir, A gemisini B’ye kulland rmaktad r.  

- B kiralad  geminin ticari aç dan idaresinden sorumludur. Gemisi taraf ndan 
hizmet verilecek limanlar  belirtir (düzenli hizmet). B geminin doldurulmas  için C ile  
bir gemi payla m anla mas  (part charter) imzalar. Bu part charter anla malar n 
ba lad  ifade eder. B Goodwill gemisinin bir k sm n C’ye ticari olarak 
kulland lmas  kabul eder, ancak geminin geriye kalan k sm n operasyonel olarak 
olarak kullan  kendisinde kal r. Goodwill’i kullanarak bir düzenli hizmet sunma 
izni B taraf ndan kullan r. 
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Örnek 2: 

 

Hizmetler 
(1) 

Gemiler 
(2) 

Hizmetin 
tan mlamaktan 
sorumlu ki i 

(3) 

Part-charter anla mas n 
taraflar  

(4) 

Rotterdam - Felixstowe- 
Southampton - Antwerp - Le 
Havre - Lisbon - Leixoes - Vigo 

Corvette 
ve 

Caravel 

A B: Corvette’de: Southampton - 
Antwerp - Le Havre - Lisbon; 
Caravel’de : Southampton - 
Antwerp - Le Havre - Lisbon - Vigo 

C: Corvette’de: Rotterdam - 
Southampton - Antwerp - Le Havre 
- Lisbon; Caravel’de: Southampton 
- Antwerp - Le Havre - Lisbon – 
Vigo 

D: Corvette’de: Rotterdam - 
Southampton - Antwerp - Le Havre 
– Lisbon 

Rotterdam - Felixstowe- 
Southampton - Antwerp - Le 
Havre - Bilbao - Lisbon - 
Leixoes – Vigo 

Douro B A: Rotterdam - Felixstowe- 
Southampton - Antwerp - Le Havre 
– Bilbao 

C: Southampton - Antwerp - Le 
Havre - Bilbao - Lisbon - Leixoes 

D: Antwerp - Le Havre - Bilbao - 
Lisbon - Leixoes - Vigo 

Rotterdam - Felixstowe- 
Southampton - Antwerp - Le 
Havre - Lisbon - Leixoes - Vigo 

Angela J C A: Rotterdam - Felixstowe- 
Southampton - Antwerp - Le Havre 
– Lisbon 

B: Rotterdam - Southampton - 
Antwerp - Le Havre - Lisbon 

D: Antwerp - Le Havre - Lisbon - 
Leixoes – Vigo 

Rotterdam - Felixstowe- 
Southampton - Antwerp - Le 
Havre - Bilbao - Lisbon - 
Leixoes – Vigo 

Goodwill D A: Rotterdam - Felixstowe- 
Southampton - Antwerp - Le Havre 
– Lisbon 

B: Rotterdam - Southampton - 
Antwerp - Le Havre - Lisbon 

C: Antwerp - Le Havre - Lisbon - 
Leixoes – Vigo 

1 inci sütun ilgili gemi/gemiler taraf ndan kullan lacak olan limanlarla 
birlikte hizmeti göstermektedir. Düzenli hizmet izninin kullan ld  gemiler 
için gerekmektedir.  
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2 nci sütun çe itli hizmetlerde kullan lan gemiyi/gemileri göstermektedir. 
Tek bir ba vuru kapsam nda de erlendirilmeleri için gemilerin belirtilen 
limanlara u ramalar  gerekmektedir.  

 3 üncü sütun hizmetin (u ran lacak limanlar vs.)tan mlanmas ndan  
sorumlu ki iyi göstermektedir. Bu ki i izni kullanan ve part charter’ n 
taraflar na (4 üncü sütun) hizmetin “düzenli” statüsüne ili kin bilgi vermek 
zorunda olan ki idir. Bu ki i do al olarak e yay  bu hizmeti kullanarak ta yan 
ki idir.  

4 üncü sütun kiralayan n gemisinde kiral k alanlar  olan farkl  taraflar  
göstermektedir. Bu ki ilerin izin için ba vurmalar na gerek yoktur fakat 
(ta nan e yan n gümrük statüsüne ba  olarak) düzenli hizmetlere ili kin 
gümrük i lemlerini gerçekle tirmek veya mü terilerince bunun 
gerçekle tirilmesini sa lamak zorundad r.  
 

c) Düzenli hizmet ba vurusu ve izniniçeri i 
 
Düzenli deniz ta mac  hizmeti sertifikas  (TGY Ek 42 A) a daki 
talimatlara göre doldurulur: 
 
 Genel: 

 
Serifikan n daktiloya da veri i leme tekni i kullan larak doldurulmas  gerekir.  
 
Sertifika üzerinde sonradan yap lacak de iklikler mürekkepli kalem ve 
büyük harfler kullanmak ve her halükarda gümrük idareleri taraf ndan 
onaylanmak (tarih, mühür ve memurun imzas  ile) ko uluyla elle de 
gerçekle tirilebilir. 
 
 Kutular: 

 
Kutu 1: Denizcilik irketinin veya temsilcisinin  ismi ve tam adresi yaz r. 
 

Geminin ticari aç dan idaresinin farkl irketler taraf ndan 
payla lmas  halinde, hizmetin verilece i limanlar  birlikte bildiren 
söz konusu denizcilik irketlerinin veya temsilcisinin ismi ve tam 
adresi yaz r.  
 
Bu durumda, her bir denizcilik irketi düzenli deniz ta mac  
hizmeti için tek bir ba vuruda ba vuru sahibiolarak isimlendirilir. 

 
Kutu 2: Belirli bir rota için u ran lacak limanlar uygun s rayla yaz r. Her 

bir liman n isminin ard ndan uygun ISO-ülke kodu gelir. (örne in: 
Rotterdam (NL), Felixstowe (UK), Le Havre (FR)).  

 
Sertifikan n birden fazla rota için düzenlendi i hallerde, her rota 
için ayr  bir numara verilmelidir. (örne in: 1. Rotterdam (NL) - 
Dover (UK) - La Havre (FR), 2. Lisbon (PT) – Vigo (ES) – Bilbao 
(ES), vs). 
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Kutu 3:  Kutu 2’de belirtilen rotada kullan lacak gemilerin ismi girilir. Kutu 

2’de birden fazla rotan n belirtilmesi halinde gemiler için hizmet 
verdikleri rotan n numaras n belirtilmesi gerekir. (örne in: 1. 
Neptune, Goodwill, 2. Corvette, 3. Douro, vs).     

 
Kutu 4: Part charter anla mas n taraf /taraflar n ismi/isimleri yaz r 

(gemilerin ismi yaz lmaz). Yetki isteyen ki i gümrük idarelerine 
part charter anla mas n taraf /taraflar n ismini verir. Part 
charter taraf  veya taraflar  sertifikan n sahibi de ildir ve kutu 1’de 
yer almaz. 

 
Kutu 5: Bu kutunun, kutu 1’de yer alan denizcilik irketi/ irketleri veya 

temsilcisince tarih belirtilerek imzalanmas  gerekir.  
 
Kutu A: Üye ülkelerin isminin ard ndan parantez içinde ISO-ülke kodu 

gelir: (BE), (BG), (CY), (DE), (DK), (EE), (ES), (FI), (FR), (GR), 
(IE), (IT), (LT), (LV), (MT), (NL), (PL), (PT), (RO), (SE), (SI) 
veya (UK).    

 
 Uygulama: 

 
Gümrük idareleri 30 Haziran 2006 tarihinden önce tüm sertifikalar n yukar da 
yer alan talimatlara uygun olmas  sa lar.  
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Ek 8.2 

 
Gemi Manifestosu – TC12 usulü ve izin 
 
TC12 formunun kullan lmas na ili kin aç klama notlar  
 
 
A. Giri  
 
1. TGY Madde 313(2)’nin giri  cümlesi düzenli olmayan bir deniz ta mac  
hizmeti ile denizyoluyla ta nan e ya için Topluluk statüsünün kan tlanmas  zorunlu 

lar. 
 
2. TGY Madde 317a (Sözle me Ek II Madde 10) deniz ta mac irketinin 
kon imentosunun e yan n Topluluk statüsünün kan  olarak kullan lmas na imkan 
verir.  
 
3. Bu kon imentolar n gümrük idareleri ya da izinli gönderici olmas  halinde deniz 
ta mac irketince geminin hareket liman ndan ayr lmas ndan önce onaylanmas  
gerekir. 
 
4. Makul gerekçelerle, kon imento bazen hareket an na kadar onaylanamam  olabilir. 
Bu hallerde, geminin var ndan önce var  liman na sunulabilmesi için geminin 
limandan ayr ndan sonra deniz ta mac irketi kon imento bilgilerini elektronik 
olarak hareket liman ndan gönderebilir.  
 
5. TGY Madde 324e (Sözle me Ek II Madde 18) bu kon imentolar n statü kan  
olarak sonradan düzenlenmesine ve belirli ko ullar alt nda var  gümrük idaresine 
elektronik veri de im sitemleri ile iletilmesine imkan tan r.  
 
B.  znin verilmesine ili kin görü  almausulü 
 
1. Bir ülkede yerle ik olan veya bölge ofisi bulunan bir uluslararas  deniz ta mac  
irketi izinli gönderici olarak TGY Madde 324e’de (Sözle me Ek II Madde 18) yer 

alan basitle tirmeyi kullanma izni için bu ülkenin yetkili makamlar na ba vurur. 
Deniz ta mac irketinin ba vurusunda ilgili tüm ülkeler ile hareket ve var  
limanlar  gösterilir.  
Deniz ta mac irketi ba vurusunda ayr ca bu limanlardaki temsilci veya 
temsilcilerinin ismini de belirtir.  
 
2. Bu ülkenin yetkili makamlar  ba vurunun TGY Madde 324e’de (Sözle me Ek II 
Madde 18(2)) yer alan ko ullar  kar lay p kar lamad  kontrol ederler. 
Ba vurunun söz konusu ko ullar  kar lamas  halinde ba vuru, kullan lmak istenilen 
hareket ve var  limanlar n bulundu u ülkelerin yetkili makamlar na (Ek B’de yer 
alan) onaylanmak üzere gönderilir.  
 
3. Deniz ta mac irketi de hareket ve var  limanlar ndaki ofislerine bu 
limanlardaki gümrük idarelerini basitle tirilmi  usul ve elektronik veri de imi 
sisteminin kullan laca  hususunda bilgilendirmeleri için talimat verir.  
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4. 2 nci paragrafta yer alan bildirimin al nmas  üzerine, kullan lmak istenilen hareket 
ve var  limanlar n bulundu u ülkelerin yetkili makamlar  3 üncü paragrafta 
bahsedilen mesaj  beklerler.  
 
5. Hareket ve var  limalar ndaki gümrük idareleri deniz ta mac irketinin yerel 
ofisleri ile birlikte basitle tirilmi  usulü kullanma ko ullar n ve özellikle belirlenen 
rotalarda yer alan ülkeler aras nda hat  say r miktarda sefer bulunmas art n    
kar lan p kar lanmad  incelerler. 
 
6. Bu dan ma usulü tamamland nda,hareket ve var  limanlar ndaki gümrük 
idareleri bu limanlar n elektronik veri de imi sistemini kullanmaya müsait olup 
olmad  ve deniz ta mac irketinin TGY Madde 324e(2)’de (Sözle me Ek II  
Madde 18(2)) yer alan kriterleri yerine getirip getirmedi ini kendi yetkili 
makamlar na bildirir.  
 
7. Bildirim tarihinden itibaren altm  gün içinde hareket ve var  limanlar n 
bulundu u ülkelerdeki yetkili makamlar iznin verilmesinden sorumlu yetkili 
makamlara ba vurunun onaylanmas na veya reddine ili kin bilgi verirler.   
 
8. Red durumunda gerekçenin bildirilmesi zorunludur.  
 
9. Bildirim tarihinden sonraki altm  gün içinde onay verilmesi veya red cevab  
gelmemesi halinde sorumlu yetkili makamlar taraf ndan izin verilir.  
 
10. zni veren yetkili makamlar planlanan hareket ve var  limanlar n bulundu u 
ülkelerin yetkili makamlar na (Ek B’de yer alan) iznin bir örne ini gönderir.  
 
 
C. zin 
 

m B’de belirtilen usulün tamamlanmas yla, izin için yetkili makamlar Ek A’da 
yer alan ekilde deniz ta mac irketine izin verirler.  
 
zin, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre (TGK Madde 9, Sözle me Ek I Madde 

54) iptal edilebilir veya de tirilebilir.  
 
 
1. Kapsam 
 
Basitle tirme denizcilik irketinin izin için yetkili olan Topluluk üye ülkeleri ile  
EFTA ülkeleri limanlar  aras nda denizyolu ile ta  tüm e yalar  kapsar.  
 
 
2. Sevkiyat için gereken belgeler 
 

yan n Topluluk statüsünün kan  olarak kullan ld nda, deniz ta mac irketi 
kon imentosunun TGY Madde 317a’da (Sözle menin Ek II Madde 10) belirtilen 
asgari bilgiyi içermesi gerekir. Söz konusu manifesto a daki hususlar  içerir: 
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- Deniz ta mac irketinin ismi ve tam adresi; 
- Geminin ismi; 
-  Yükleme yeri ve tarihi; 
-  Bo altma yeri; 
 
Ve her bir sevkiyat için: 
 
- Ta ma senedi veya kullan lan di er ticari belgeye ili kin bilgiler; 
- Kaplar n numaralar , tan , marka ve i aretleri; 
 yan n tan nmas  sa lamaya yetecek ayr nt lar  içeren tan ; 
- Kilogram cinsinden brüt a rl k; 
- Uygun oldu unda, konteyner numaralar ; 

yan n statüsüne ili kin olarak a daki ibarelerin: 
- Uygun oldu u hallerde, Topluluk statüsünün kan tlanmas  gereken e ya için 

“C” ("T2L"in kar ) ya da "F" harfi ("T2LF"e kar k); 
- Di er e yalar için "N" harfi. 
 
3. Hareket liman ndaki i lemler 

Deniz ta mac irketinin e yan n Topluluk statüsünü kan tlayan manifestoyu en 
geç geminin ayr ld  gün ve her halükarda gemi var  liman na ula madan önce 
düzenlemesi gerekir.  
Müteakiben deniz ta mac irketielektronik veri de imi yoluyla manifestoyu 
var  liman na iletir.  
Talep üzerine, deniz ta mac irketi manifestoyu var  liman ndaki gümrük 
makamlar na ya elektronik veri de imi sistemi ile ya da gümrük makamlar n 
teknik altyap n elektronik araçlarla veri almaya uygun olmamas  halinde ka t 
belge ile iletir.  
Hareket liman ndaki yetkili makamlar kontrollerini risk analizi temelinde 
gerçekle tirir.  
 

4. Var  liman ndaki i lemler 
 

Deniz ta mac irketi var  liman ndaki gümrük makamlar na manifestonun bir 
nüshas  ya elektronik veri de imi sistemi ile ya da gümrük makamlar n teknik 
altyap n elektronik araçlar ile veri almaya uygun olmamas  halinde ka t belge ile 
iletir.  

Var  liman ndaki yetkili makamlar beyan edilen Topluluk statüsünü risk analizi 
temelinde ve gerekli olmas  halinde hareket liman ndaki yetkili makamlarla çapraz 
kontrol eder.  
 

5.  Usulsüzlükler/suçlar 
 
Deniz ta mac irketinin fark etti i usulsüzlük ve suçlar  hareket ve var  
limanlar ndaki yetkili makamlara bildirmesi gerekir. Ayr ca söz konusu yetkili 
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makamlar taraf ndantespit edilen herhangi bir usulsüzlük veya suçlar n 
çözümlenmesine yard mc  olmak zorundad r.  

 
Usulsüzlük ve suçlar n var  liman nda çözüme kavu turulmas  mümkün de ilse, 
var  liman ndaki yetkili makamlar gerekli i lemi gerçekle tirecek olan hareket 
liman ndaki yetkili makamlar ile izni veren yetkili makamlar  bilgilendirir.  

 
6.  Deniz ta mac irketinin sorumluluklar  
 
Deniz ta mac irketinin: 
 
-  Kay tlar  yetkili makamlar n hareket ve var ta kontrol i lemini 

gerçekle tirebilece i ekilde tutmas ; 
 
-  lgili tüm kay tlar  yetkili makamlar n kullan na haz r bulundurmas ; 
 
- Yetkili makamlara kar  tüm yükümlülüklerini yerine getirece i ve herhangi bir 

usulsüzlük veya suçun bildirilmesi ve çözümlenmesine yard mc  olaca  kabul 
etmesi. 
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EKA 
TC 12 zin Örne i 

 
 
1. zin sahibi 
 
 
 
 
 

zin numaras ) 
………………………………. 

 
TGY Madde 324e (Sözle me Ek II Madde 
18) çerçevesinde basitle tirmeyi kullanma 

izni  
 

2.Bu izin kapsam ndaki ülkeler ve hareket limanlar  ile deniz ta mac irketinin 
temsilcisi/temsilcilerinin ismi 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Bu izin kapsam ndaki ülkeler ve var  limanlar  ile deniz ta mac irketinin 
temsilcisi/temsilcilerinin ismi  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Di er bilgi 
 
 
 
 
 
 
5. zin veren makam 
Mühür 
 
sim : Tarih :                                           

    Adres : 
 
Ülke :                                                            ( mza) 
 



EK B 
 

GÖRÜ  ALINACAK YETK  MAKAMLARIN L STES  
 
 

Ülke  Makam n ismi Makam n adresi Kontakt noktas  
(A) (B) (C) (D) 

 
 

BELÇ KA 

Administration Centrale des 
douanes et accises 

Service Procédures douanières, 
direction 10 

 

North Galaxy, Tour A (NGA 21) 
Boulevard du Roi Albert II 33, 
boîte 37 
B-1030 Bruxelles 

 

 
 
 

DAN MARKA 

 
Danimarka’da bu izni vermeye 

ilgili gümrük bölge idareleri 
yetkilidir 

Sorumlu ki inin ad  ve bu 
ki inin bulundu u yerin ad  ve 

adresi Transit Network 
lavuzunda yay mlanan  

Yerel Transit Koordinatörleri 
Listesi’ndeki ile ayn r  

 

 
NLAND YA 

 

 
Turun 

Tulli/meriliikenneluvat 
 

 
PL 386 

20101 Turku 
 

 

Mr Heimo Pönkä 
 

Tel: +358-20-4924245 
Mobile : +358-40-3324245 

Fax: +358-20-4924017 
E-mail: Heimo.Ponka@tulli.fi 

 
FRANSA 

Direction générale des 
Douanes et Droits Indirects 

23 bis, rue de l’Université  
 

F – 75007 PARIS 

Mme Chasseriau Maud 
Tel : +33-1- 44744621 

E-mail : 
maud.chasseriau@douane.financ

es.gouv.fr 
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ALMANYA 

 
 

Hauptzollamt Kiel 
 
 

 
Auguste-Viktoria Str. 6-8 

DE-24103 Kiel 
 

Mr.Holger Krüger 
Tel :  + 49-431-595-3604 
Fax : + 49-341 595-3645 

E-mail : 
Holger.Krueger@hzaki1.bfinv.de 
 

 
 

 
 

YUNAN STAN 
Ministry of Finance 

Directorate General 
Of Customs and Excise 

19th Division-1st Department 

K. Servias 10 
101 84 Athens 

Greece 

Tel :0030210/3248832 
Fax :0030210/3225731 

e-mail :d19diadi@otenet.gr 

 
 

ZLANDA 

 
 

Directorate of Customs 
 

Tryggvagötu 19 
101 REYKJAVÍK 

Iceland 
 

Hörður Davíð Harðarson 
Ágúst Magnússon 

Elín Sigurjónsdóttir 
Jóhanna Gunnarsdóttir 
Ástrós Guðlaugsdóttir 

 
RLANDA 

The Revenue Commissioners, 
CAP & Transit Procedures 

Branch, 
 

5th Floor, Castle House, 
South Great Georges Street, 

Dublin 2, 
Ireland. 

Mr. Gerard Cullen. 
Phone: 00353 1 6748961 
Fax:       00353 1 6772315 

e mail:    gcullen@revenue.ie 
 
 

TALYA 

AGENZIA DELLE DOGANE 
Area gestione tributaria e rapporti 

con gli utenti. 
Ufficio regimi doganali e fiscali 

 
Via  Mario Carucci, 71 

 
00143 Roma  

Rosanna Lavuzza 
Phone: 0039 06 50246040 
Fax:       0039 06 5001037 

e mail: dogane.tributi.regimi@finanze.it 
Mr. Giancarmine Chiarello 
Phone: 0039 06 50245073 

 
 
 
 

HOLLANDA 

 
Hollanda’da bu izni vermeye 
ilgili gümrük bölge idareleri 

yetkilidir  

Sorumlu ki inin ad  ve bu 
ki inin bulundu u yerin ad  ve 

adresi Transit Network 
lavuzunda yay mlanan  

Yerel Transit Koordinatörleri 
Listesi’ndeki ile ayn r 
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NORVEÇ 

Toll- og avgiftsdirektoratet  
Driftsavdelingen/VFS 

 
Postboks 8122 Dep.  

0032 OSLO 

 
 

 
POLONYA 

Customs Office in Gdynia 
Urzÿd Celny w Gdyni 

 

ul. Polska 8 
81-339 Gdynia 

tel. +48.58.620.29.30 

 

 
// 

Customs Office in Szczecin 
Urzÿd Celny w Szczecinie 

 

ul. Energetyków 55 
70-952 Szczecin 

tel. +48.91.462.34.71 

 

 
 

PORTEK Z 

Direcção- Geral das 
Alfândegas e dos Impostos 
Especiais sobre o Consumo 

Direcção de Serviços de 
Regulação Aduaneira 

 
Rua da Alfândega, nº 5 -r/c 

1149-006 LISBOA 
 

Telefone: 351 218813879 
Fax:            351 218813984 

E-mail: 
dsra@dgaiec.min-financas.pt 

 

 
 
 

SPANYA 

 
Agencia Estatal de 

Administración Tributaria 
Departamento de Gestión 

Aduanera e II. EE. 

 
Avenida del Llano 
Castellano, 17 

28034 - MADRID 

Isabel Rodríguez Fernandez 
Nicolás Campo Hernández 
Pascual Tomas Hernández 
Phone: ++ 34 91 728 94 50 
Fax : ++ 34 91 358 47 21 
e-mail : gesadu@aeat.es 
 

 
SVEÇ 

Tullverket 

 

Kutu 850 
S-201 80 MALMÖ 

 

RLE K KRALLIK 
 
 
 

HM Revenue & Customs 
CCTO 

National Simplifications 
Team 

Custom House  
Main Road 

Harwich 
Essex - CO12 3BE 

Phone 00 44 1255 244700 

 
 

ccto.od@hmrc.gsi.gov.uk 
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 Fax 00441255 554508 
 

SLOVENYA CARINSKA UPRAVA 
REPUBLIKE SLOVENIJE, 
GENERALNI CARINSKI 

URAD 

ŠMARTINSKA 55 
SI - 1000 LJUBLJANA 

SLOVENIJA 

 

SLOVAK 
CUMHUR YET  

not applicable 
 

  

ÇEK 
CUMHUR YET  

not applicable 
 

  

MALTA Ministry of Finance 
Customs Division 
Transit Branch 

Custom House 
Valletta  CMR 02 

MALTA 

Mr. Anthony Busuttil 
Phone: 00356 2225 1422 
Fax:     00356 2165 1250 
e-mail: anthony.b.busuttil@gov.mt 

KIBRIS Customs Headquarters, 
Ministry of Finance 

Corner 
M.Karaoli and Gr. Afxentiou, 

1096, Nicosia 

Tel:+357 22 601651 
Fax:+357 22 302031 
E-mail: 
headquarters@customs.mof.gov.cy 

TVANYA VID 
Kurzemes re ion s iest des 

muitas p rvalde 

Liep jas iel  48, 
Kuld ga, 
LV-3300 

Latvia 

 

 VID 
gas muitas re ion s 

iest des muitas p rvaldes 

Citadeles iel  1, 
, LV-1010 
Latvia 

 

 VID 
Vidzemes re ion s iest des 

muitas p rvaldes 

Be tes iel  49, 
Valmier  LV-4201 

Latvia 

 

ESTONYA Tax and Customs Board Lõkke 5 Vadim Iljušin 
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15175 TALLINN 
Estonia 

T. +372 696 7892 
F. +372 696 7733 
vadim.iljusin@emta.ee 
 

TVANYA Muitin s departamentas 
Muitin s proced  skyrius 
Tranzito kontrol s poskyris 

A. Jakšto g. 1/25 
LT-01105 Vilnius 

Mr Audrius Budrys 
Tel: +370 5 266 60 80 
Fax: +370 5 266 60 14 
E-mail: a.budrys@cust.lt 

MACAR STAN not applicable   
BULGAR STAN Ulusal Gümrük Ajans  

ya Transiti Dairesi 
47, G.S.Rakovski str. 

1040 Sofia 
Republic of Bulgaria 

Mr. Borislav Borissov 
Tel:+359 2 9859 4593 

E-mail: 
Borislav.Borissov@customs.bg 

ROMANYA Autoritatea National  a 
Vamilor 

Str. Matei Millo, nr.13, sector 
1, Bucuresti 

Octavian Relu Botea – deputy 
director 
Phone/fax: +4021/ 3125875; 

E-mail: tavi@customs.ro 
 
 



 

Ek 8.3 
 
 

Motorlu kara ta tlar n Topluluk statüsü 
 
Topluluk Gümrük Bölgesi içinde motorlu kara ta tlar n gümrük statüsünün tespitinde a daki 
kurallar n dikkate al nmas  gereklidir: 
 
 1. Topluluk Gümrük Bölgesinin bir noktas ndan ba ka bir noktas na e ya hareketine 

ili kin kurallar motorlu kara ta ma arac , gezinti uça  ve özel uçaklara da ayn  
ekilde uygulan r. 

 
 2. Hareket kavram  sadece ta n Topluluk Gümrük Bölgesinde hareketi için 

kullan lmaz, ayr ca di er Topluluk e yalar  gibi mülkiyetin devredilmesi 
(devretme/devralma) ve mülkiyetinde de iklik olmaks n ta n yeniden 
kiralanmas  da dahil olmak üzere ikametgah de iklikleri için de kullan r.  

 
 3. TGY Madde 313(1) 'Topluluk Gümrük Bölgesinin iki noktas  aras nda ta nan ve 

Paragraf 2’de yer alan istisnalara tabi tüm e yalar Topluluk statüsüne sahip 
olmad klar  belirlenmedikçe Topluluk e yas  olarak kabul edilirler.” hükmünü 
ta maktad r. Bu varsay m ta tlar n hareketine de uygulanmaktad r.  

 
 4. Bu nedenle, ta tlar üçüncü bir ülkeden ithal edilip bir üye ülkede tescil edilmeksizin 

serbest dola ma sokuldu unda, TGY Madde 313(1)’deki temel varsay m 
gerçekle ti i için bir ba ka üye ülkeye Topluluk e yas  olarak gönderilebilirler. 
Tescilde bu ta tlara t pk  Toplulukta imal edilen ta tlar gibi i lem yap lmas  gerekir. 

 
 5. Bu ko ullarda, yeni ta tlar n tescilinin ta n Topluluk statüsü kan na ba  

olmamas  gerekir.  
 
 6. Mant kl  bir üphe bulundu u hallerde, yetkili makamlar kar kl  yard mla ma 

çerçevesinde bilgi isteyebilirler. Ancak bu istekler rutin bir ekilde yap lamaz.  
 
 7. Sonuç olarak, Topluluk ta tlar n Topluluk Gümrük Bölgesinde di er Topluluk 

yas  ile ayn  ko ullar alt nda hareket edebilmesi ve gümrük idaresinin herhangi bir 
ekilde müdahale etmemesi gerekir.  

 
 8. Bu kurallar özellikle ikamet etti i ülkede ta t sahibinin tescile ili kin yükümlülükleri 

ile ilgili mali konulara uygulanan hükümleri etkilemez.  
 
 9. Yukar daki kurallar sakl  kalmak üzere, bir üye ülkede tescilli herhangi bir motorlu 

kara ta n u ko ullar alt nda Topluluk statüsüne sahip oldu ukabul edilir: 
 (a) lgili tescil belgesinin ta n giri  yapt  üye ülkenin yetkili makamlar na 

sunulmas ; 
 
 (b) Belgede gösterilen ekilde ta n tescilinin ve ayr ca tescilli plakan n tescil 

ülkesine ba  olarak yukar da yer alan hükümlere tamamen uygun olmas . 
 
  Bu ko ullar sa lanmazsa, Topluluk statüsü kan  TGY Madde 320(b) 

çerçevesinde belirlenir.  
 
 10. Motorlu kara ta tlar n Topluluk statüsünün tescil numaras  vas tas yla kan  (TGY 

Madde 320(a)):   
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Belçika: 
 
Belçika’da tescilli motorlu kara ta tlar n Topluluk statüsüne sahip olduklar u ekilde kabul 
edilir: 
 
1. Tescil belgesinin ilk sayfas nda bulunmas  gereken k rm  mühür a da gösterilmi tir: 
  (Bu mühür 1 Ekim 1993 tarihinden bu yana kullan lmaktad r.) 
 
 
 [KIRMIZI MÜHÜR] 
 

 
 
 
 
 
2.Tescil belgesinin 1 inci sayfas n arka yüzündeki geçici kabule ili kin k sm n sol taraf nda T1 

saltmas  bulunur. Tescil belgesi örne i a da yer almaktad r. 
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3. Tescil belgesinde ta ta ili kin bilgiler yerine, "plaque marchand" veya "handelaarsplaat" veya 
"Händlerplatte" ifadeleri bulunur. Söz konusu tescil plakalar  a daki kombinasyonlardaki 
harf ve rakamlar  ta r: 
 
-otomobiller için "ticari plakalar": 
Z harfi + 2 ba ka harf + 3 rakam 
-motorsikletler için "ticari plakalar": 
ZM harfleri+1 ba ka harf + 3rakam (ölçüleri di er plakalardan farkl r; harfler yukar da, 
rakamlar a dad r.) 
-römorklar için "ticari plakalar": 
 ZU harfleri +  1 ba ka harf + 3 rakam. 
Harf ve rakamlar beyaz zemin üstüne ye il renkle gösterilir. Y  gösteren kendinden yap kanl  
bir etiketin belirlenen yere ve görünecek ekilde yap lmas  gerekir.  
 
4.Tescil belgesinde ta ta ili kin bilgiler yerine, "plaque d'essai" veya "proefrittenplaat" veya 
"Prüfungsplatte"ifadeleri bulunur.Söz konusu tescil plakalar  a daki kombinasyonlardaki 
harf ve rakamlar  ta r: 
 
- otomobiller için: ZZ harfleri + 1 ba ka harf + 3 rakam 
- motorsikletler için: ZZM harfleri + 1 ba ka harf + 3 rakam (ölçüleri di er plakalardan 
farkl r; harfler yukar da, rakamlar a dad r.) 
-römorklar için: ZZU harfleri + 3 rakam. 
Harf ve rakamlar beyaz zemin üstüne ye il renkle gösterilir. Y  gösteren kendinden 
yap kanl  bir etiketin belirlenen yere ve görünecek ekilde yap lmas  gerekir. 
 
 
Bulgaristan 
 
Bulgaristan Cumhuriyetinde tescilli motorlu kara ta tlar  parlak beyaz zemin üstüne siyah 
renkle gösterilen harf ve rakam gruplar n kombinasyonundan olu an tescili içeren ve sol 
taraf nda mavi bir erit bulunan dikdörtgen bir plaka ta malar  halinde Topluluk statüsünde 
kabul edilirler.  
Otomobil plakas nda bulunan mavi eritin üstünde Bulgaristan bayra  ve beyaz harflerle BG 

saltmas . 
Tescil üç grubun kombinasyonundan olu ur (örn. C 5027 B), öyle ki: 
 lk grup harflerden olu ur ve co rafi bölgelere kar k gelir.)  
 kinci grup 0 ila 9 aras ndaki 4 adet rakamdan olu ur. 
 Üçüncü grup ise bir dizidir. (bir ya da iki harften olu an) 

 
Bulgaristan’da tescilli motorlu kara ta tlar n u hallerde Topluluk statüsüne sahip 
olmad klar  kabul edilir: 
 Beyaz veya siyah zemin üstünde ortalar ndaki “B” harfi ile ayr lan alt  rakam n 

kombinasyonundan olu an tescili ta yan dikdörtgen plakalar  varsa ve geçerlilik y  
otomobil plakas n sa  taraf nda k rm  zemin üstünde yer al yorsa.  

 Siyah veya beyaz zemin üstünde ortalar ndaki “T” veya “H” ile ayr lan alt  rakam n 
kombinasyonundan olu an tescili ta yan dikdörtgen plakalar  varsa. 

 Beyaz veya k rm  zemin üstünde “C”, “CC” ve “CT” harfleri ile rakamlar n 
kombinasyonundan olu an tescili ta yan dikdörtgen plakalar  varsa; veya 

 Beyaz veya mavi zemin üstünde “XX” harfleri ile rakamlar n kombinasyonundan olu an 
tescili ta yan dikdörtgen plakalar  varsa.  

Bu tür otomobil plakas  ta yan motorlu ta tlar Topluluk statüsüne sahip olabilece i gibi, bu 
statüye sahip olmayabilir; 
Statüleri ilgili belgelerin incelenmesiyle tespit edilebilir. 
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br s 
 

br s Kara Ta mac  Departman  01/01/1997 tarihinden itibaren bilgisayarl  i lemlere 
geçmi tir. Halen manuel olarak düzenlenmekte olan ve di er plakalardan farkl  tescil 
numaralar  olan “ HRACAT” ve “Z YARETÇ ” eklinde tescil edilen tescil belgeleri hariç 
olmak üzere 02/01/1997 tarihinden sonra düzenlenen tüm tescil plakalar  bilgisayarla 
bas lmaktad r.  
 
   a) K br s’ta kal  olarak tescilli ta tlar 
 

br s’ta kal  olarak tescilli tüm ta tlar n bir, iki veya üç Latin karakter ile 1’den 999’a kadar 
rakamlar n kombinasyonundan olu an bir tescil numaras  bulunmaktad r. Her ta n biri 
önünde parlak beyaz zeminli ve di eri de arkas nda parlak sar  zeminli olmak üzere ve her 
ikisinde de siyah rakam ve numaralar bulunan iki plakas  vard r.  
 
Tescil numaralar  LLNNN (örn. YW764) veya LLLNNN (örn. EAY857) eklinde olan 
ta tlar n ço unlu unun Topluluk statüsünü belirlemek için, tablo A’da aç kland ekilde 
tescil sertifikas nda gösterilen gerekli bilgilerin kontrol edilmesi gerekmektedir.  
 
   b) Diplomatlar için tescilli ta tlar (CD) 
 
Diplomatlar için tescilli ta tlar n tescil sertifikas nda yazan iki tescil numaras  bulunur. lk 
rakam kal  tescildir. kinci rakam ta n ait oldu u kordiplomati i gösterir.  
Diplomatik ta tlar n tescil numaras  Elçili in veya Komisyon’un kodunu gösteren iki rakam n 
kombinasyonu ile ard ndan gelen “CD” harflerinden ve belirli bir Elçili e veya Komisyona ait 
ta n numaras ndan olu ur.  
 
Bu ta tlar diplomatik statüleri devam etti i sürece diplomatik tescil numaras  ta rlar ve 
diplomatik statüleri sona erdi inde kal  tescil numaras  kullan rlar. Söz konusu ta tlar n 
Topluluk statüsü belgelerinin incelenmesi ile tespit edilebilir.  
 
   c) Geçici olarak Ziyaretçi (V) eklindetescilli ta tlar ve ihracat için tescilli ta tlar 
 
Ziyaretçiler için K br s’ta tescilli ta tlar ve ihracat için tescilli ta tlar Topluluk statüsüne sahip 
de ildir. Bu ta tlar n tescil numaralar  a daki gibidir:  
 
  Aç klama: 
 a) Ziyaretçi NNNNVNN örn. 1604V04 N rakam  göstermektedir. 
 b) hracatç  ENNNNN örn. E11234 L harfi göstermektedir. 
 
 

  
Bilgi (Vergiye ili kin ayr nt lar) 
(Tescil belgelerinde belirtildi i 
ekilde ngilizce ve Yunanca) 

 
 

 
Olas  bilgi formu ve çevirisi  
(Küçük harflerle ve ngilizce)  

 
1 

 
Gümrük vergisi 

 
 

 
Gümrük vergilerinden muafiyet,K smen ödenen vergi, 
ödenen vergi 

, , 
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Tablo A 
 
 
Not: Manuel olarak doldurulan tescil belgeleri için sadece no. 1’de yer alan bilgi belirtilir.  
 
 
 
 
Çek Cumhuriyeti 
 
1. Çek Cumhuriyeti’nde tescilli motorlu kara ta tlar  tescillerinin a da yer alan belirli 
dizilimlerden birinde olmas  halinde Topluluk statüsünde kabul edilirler: 
 

 Siyah renkte 5 ila 7 karakterden olu an (en az bir harf veya bir rakam bulunacak 
ekilde, örn. 1K3 2246) bir kay t ta yan beyaz dikdörtgen plaka. lk harf co rafi 

bölgelere kar k gelmektedir.  Özel motorlu ta tlar ile tar m ve orman traktörleri sar  
zemini olan tek bir plaka ta rlar.  
 
Siyah renkte 2 ila 3 harf ve aralar ndaki tire ile ikiye ayr lm  olan 4 rakam n 
kombinasyonundan (örn. CHA 63-46) olu an eski serilerdekibeyaz plakalar  ta yan 
motorlu kara ta tlar  da geçerlidir. Eski serilerdeki kamyonlar, otobüsler ve römorklar 
sar  zeminli dikdörtgen plaka ta rlar.  
 

 hracat amac yla tescil edilen, süre bitimini gösteren k rm  bir bölümü ve siyah 
renkte karakterleri bulunan dikdörtgen beyaz plaka. 

 'V' harfi ile ard ndan gelen 0 ila 9 aras ndaki dört rakamdan olu an ye il karakterleri 
bulunan özel dikdörtgen beyaz levha (tarihi ta tlar). 

 lk karakteri co rafi bölgeyi gösteren ve ard ndan gelen 0 ila 9 aras ndaki 5-7 adet 
ye il renkli karakterden olu an, daimi i letmeler için tescilli özel dikdörtgen beyaz 
plaka.  

 “F” harfi ile ard ndan gelen 0 ila 9 aras ndaki 4 adet rakamdan olu an toplam  5 adet 
ye il renkte karakterleri olan  ve test amaçlar yla tescil edilmi  özel dikdörtgen beyaz 
plaka.  

 
2. Topluluk statüsünün ilgili belgeleri incelenerek tespit edilemedi i durumlarda,Çek 
Cumhuriyetinde tescillive sar  renkte Latin alfabesindeki büyük harfler ve 0-9 aras ndaki 
rakamlardan olu an be  karakterin takip etti i'DD' veya 'XX' harfleri bulunan mavi renkli 
dikdörtgen plaka ta yan motorlu kara ta tlar n Topluluk statüsüne sahip olmad  kabul 
edilir.  
 
 
Danimarka: Danimarka’da tescilli motorlu kara ta tlar n, tescil belgesinin alt nda yer 

alan kutuda u ifadenin bulunmas  halinde Topluluk statüsüne sahip olduklar  
kabul edilir: "IKKE TOLDDOKUMENT VED OMREGISTRERING" 
(çevirisi: mülkiyetin de mesi halinde gümrük idaresine herhangi bir belge 
ibraz edilmesine gerek yoktur.)  

 

 
 
2 

 
Custom R.C (Gümrük 
Vergilerinden muafiyet kodu ) 

 (  
) 

 

 
01.01, 01.18, 01.19, 07.02, 07.03, 07.05, 07.06, 07.07, 
11(4) , 11(4) , 11(4)  
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Almanya:  Motorlu ta tlar n(motorlu kara ta tlar  ve römorklar )  Federal 
Almanya’dabir tescil belgesi düzenlenmi  ve ta n idari bölgeye göre 
ay rt edici harflerden (en  fazla  3  harf)  ve  harf ve rakamlardan olu an 
belirtici karakterlerden olu an dikdörtgen otomobil plakas  ta yor olmas  
halinde Federal Almanya Cumhuriyeti’nde tesciline ili kin Topluluk statü 
kan geçerli kabul edilir. 

(Örnek 1’e bak z).  
Belirtici rakamlar n ard ndan gelmek üzere, söz konusu otomobil 
plakalar  ayr ca tan  bir “H” harfi (tarihi ta tlar için "Eski otomobil 
plakas ”– örnek 2’ye bak z) ta yabilir ya da otomobili belirli bir 
dönem için kullanmak üzere bu süreyi (“Bir dönemlik otomobil 
plakas ”– örnek 3’e bak z) içerebilir.  

 
Ta tlar n a da belirtilen otomobil plakalar  ta malar  halinde  
Topluluk statü kan n geçerli olmad  kabul edilir; 

- dari bölgeler için ay rt edici harf kombinasyonu olarak sadece 0 
rakam  ta yan. 
(kordiplomatik ve imtiyazl  uluslararas  organizasyonlara özel 
otomobil plakas ),  

- Sadece rakamlardan olu an belirtici karakterleri, ay rt edici harf olarak 
örne in “A” harfini ve bir de biti  tarihini içeren. Biti  tarihinin 
bulundu u bölümü k rm r. 

hracat için otomobil plakas  – örnek 4’e bak z), 
- sa bir dönem için otomobil plakas  (k sa süreli çal ma plakas ): 

Belirtici numaras  benzer ekilde sadece rakamlardan olu an ve bir 
biti  süresi ta yan. Biti  tarihinin bulundu u bölümü sar r.  
(Bir otomobilin test i lemleri veya test sürü ü veya aktarma sürü ü 
için otomobil plakas – örnek 5’e bak z), 

- Ya da siyah yerine k rm  renkte olan otomobil plakalar , 
Tescil numaralar  bir veya iki diziden olu abilir.  

 

Örnek 1  
dari bölgeler için ay rt edici harf kombinasyonu Tescil 

numaras  

 
Örnek 2 (Tarihi ta tlar için "Eski otomobil plakas ”)  
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Örnek 3 ("Bir dönemlik otomobil plakas ")  

 
 

 
Örnek 4 hracat için otomobil plakas )  

 
 
 
Örnek 5 (Bir otomobilin test i lemleri veya test sürü ü veya aktarma sürü ü için otomobil 
plakas ) 
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Estonya:   Estonya’da motorlu kara ta tlar  ilgili mevzuat çerçevesinde tescil edilir. 

Motorlu kara ta tlar n plakas  üç harf ve üç rakam n kombinasyonudur. 1 
May s 2004’ten sonra plakalar n sol taraf na “EST” ibaresi konulmaktad r.  

 
 
Yunanistan: Yunanistan’da tescilli motorlu kara ta tlar n üstünde iki harf ve dört 

rakam n (örn.BA 7876) veya sadece alt  rakam n (örn. 237.568 – ilk plaka hala 
geçerlidir.)kombinasyonundan olu an tescil numaras  olan beyaz dikdörtgen 
bir plaka ta  ve tescil belgesi T-01-19 oldu u hallerde, söz konusu 
ta tlar n Yunanistan’da AET Anla mas  9 ve 10 uncu Maddelerinde yer alan 
ko ullara uygun oldu u kabul edilir.  

 
 dakileri içeren dikdörtgen bir plaka ta yan ta tlar n Topluluk statüsüne 

sahip olmad klar  kabul edilir: 
 (a) Numaradan önce CD ya da harfleri (kordiplomatik) (ye il plaka) 
 (b) Numaradan önce  A harfleri (yabanc  misyon) (sar  plaka) 
 (c) Numaradan önce EX harfleri (geçici kabul) (beyaz plaka). 
 
 
spanya: 1. Motorlu kara ta tlar n plaka numaras  iki harf grubu (ilki co rafik 

bölgelere  örn.  MA  –  Malaga,  M  –  Madrid;  ikincisi  ise  bir  veya  iki  
harften olu an) ile bunlar n aras nda yer alan bir rakam grubunun 
(0000’dan 9999’a kadar) kombinasyonundan olu ur (örn. MA-6555-AT)  

 
 Plaka numaras  daha önceki seride olan ve bir veya iki harf ile 5’e kadar 

rakamdan olu an (örn. M-636.454) motorlu kara ta tlar  da dola mda 
bulunmaktad r.  

  
 2002 Ekim ay  itibariyle, motorlu kara ta tlar  dört rakam ve ard ndan 

gelen üç harften olu an ve co rafi bölgelere ili kin belirtici harf yer 
almayan bir plaka ta maktad r. (örn. 4382 BRT)  

 
 spanya’da tescilli motorlu kara ta tlar n yukar da yer alan usuller 

çerçevesinde Topluluk Statüsüne sahip olduklar  kabul edilir.  
 
 2. spanya’da tescilli motorlu kara ta tlar n tescillerinin a da yer alan 

özel serilerden birisinde olmas  halinde söz konusu ta tlar n Topluluk 
Statüsüne sahip olmad  kabul edilir: 

 - CD, CC 
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 - ki rakam grubu (ilk grup 00 ile 99, ikinci grup ise 0000 ile 9999 
aras nda) ve bir harf grubunun (duruma ba  olarak bir veya iki 
harf) kombinasyonundan olu an bir numara ta yan turist plakas   
gruplar  tire ile birbirinden ayr lmaktad r. (örn. 00-M-0000) 

 - Geçici hareket izninin süresinin sona erdi i tarihin belirlenmesi 
aç ndan, turist plakas  beyaz renkte söz konusu y n son iki 
hanesi (biri di erinin üstünde) ve onlar n alt nda yer almak üzere 
Romen rakamlar  ile aylar  gösteren 3 cm uzunlu unda k rm  ve 
dikey bir erit ta maktad r. (örn. 00-M-0000 -  86VI) 

 
Fransa: Fransa’da tescilli motorlu kara ta tlar n a da yer alan özel serilerden 

birinde tescil edilmedikleri sürece Topluluk statüsüne sahip oldu u kabul 
edilir: 

 - CMD, CD, C, K (diplomat veya benzer statü) 
 - TT (geçici ikamet) 
 - IT (geçici ikamet) 
 - WW (garaj) 
 
 
rlanda: rlanda’da tescilli motorlu kara ta tlar n ZZ serisinden ba ka bir seride 

tescilli olmalar  ve tescil belgelerinin gümrükle ilgili herhangi özel bir onay 
ta mamas  halinde (örn. Gelir daresine ili kin bir at f) Topluluk statüsüne 
sahip olduklar  kabul edilir. Bu onay bir gümrük mührü ile geçerli k r. 

 
talya: talya’da tescilli motorlu kara ta tlar  a da belirtilen haller d nda 

Topluluk statüsüne sahip olarak kabul edilirler: 
 1. u özel serilerden birisinde tescillilerse: 
 - E E (Escursionisti Esteri) 
 - C D (Kordiplomatik) 
 
 2. Plakalar nda "PROVA" kelimesi yer al yorsa; 
 
 3. Plakalar nda “SO” belirteci ve ayr ca tescil belgesinde (libretto di 

circolazione)de a daki ifade bulunuyorsa: 
 "veicolo soggetto a formalità doganali nel caso di transferimento 

diproprieta o di transferimento di residenza del proprietario dal territorio 
di Livigno ad altro comune.  Produrre documento doganale al p.r.a. di 
Sondrio." 

 
Letonya: Letonya Cumhuriyetinde tescilli motorlu kara ta tlar  genellikle iki siyah 

renkli harf ve bir ila dört adet siyah renkli rakamlar n kombinasyonundan 
olu an (örn. EP-6037) (ancak sadece harfler veya sadece rakamlar da 
bulunabilir) dikdörtgen beyaz bir plaka ta malar  ve bu ta tlar için bir 
Letonya tescil belgesi düzenlenmi  olmas  halinde Topluluk statüsüne sahip 
kabul edilirler.Ayr ca bu plakalar n sa  taraf nda Letonya bayra  ya da 12 

ld zl  AB bayra  (1 May s tarihinden itibaren) ve siyah renkli iki harf (LV) 
bulunur.  

 
 
Litvanya: daki durumlarda Litvanya’da tescilli motorlu kara ta tlar n Topluluk 

statüsüne sahip olmad klar  kabul edilir: 
 1. Çe itli kordiplomatiklere ait olduklar  belirtilerek tescil edilmi  ve parlak 

beyaz çerçeveli ye il zemin üstüne beyaz harfler ve/veya rakamlar n 
kombinasyonundan olu an dikdörtgen bir plaka ta yorlarsa. Bu tarz plaka 
ta yan motorlu kara ta tlar  Topluluk statüsüne sahip olabilecekleri gibi 
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bu statüye sahip olmayabilirler. Statüleri ilgili belgelerin incelenmesiyle 
belirlenebilir; 

 
 2. Geçici olarak tescil edilmi  ve a daki geçici plakalardan birini 

ta yorlarsa: 
 – K rm eritli parlak beyaz zemin üstüne k rm  harf ve/veya 

rakamlar n kombinasyonundan olu an dikdörtgen bir plaka (ithalat 
veya ihracat amac yla düzenlenmi  geçici plaka), 

 – Sol taraf nda mavi bir bant ve k rm erit bulunan parlak beyaz 
zemin üstüne k rm  harf ve/veya rakamlar n kombinasyonundan 
olu an dikdörtgen bir plaka. Bahsedilen kombinasyonun son iki harfi 
tescilin sona erdi i y  göstermektedir. Plakadaki mavi bantta 
Litvanya bayra  ve beyaz harflerle “LT” k saltmas  yer al r.(motorlu 
kara ta tlar n sat lar  için geçici tescil plakalar ). 

 Geçici plaka ta yan motorlu kara ta tlar  Topluluk statüsüne sahip 
olabilecekleri gibi bu statüye sahip olmayabilir. Statüleri ilgili belgelerin 
incelenmesiyle belirlenebilir.  

 
 
 
Lüksemburg: Lüksemburg’ta tescilli motorlu kara ta tlar n a daki durumlarda Topluluk 

statüsüne sahip olmad klar  kabul edilir: 
 1. Tescil belgelerinde (carte grise) a daki ifade yer al yorsa: 
 "DOUANE - ADMISSION TEMPORAIRE 
 Sat ld nda vergileri ödenir." 
 
 
 
 
 
 
 
Macaristan: 
 

Macaristan’da tescilli motorlu kara ta tlar  a da yer alan özel serilerden birinde tescil 
edilmi lerse Topluluk statüsüne sahip olmad klar  kabul edilir:  

 
- DT, CK, CD (Diplomatik statü ve benzeri) 
- C, V (geçici kal )  
- E (geçici) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malta: Malta’da tescilli motorlu kara ta tlar n iki adet dikdörtgen plaka 

ta malar  halinde Topluluk statüsüne sahip olduklar  kabul edilir. 
 
Bu plakalardan birisi motorlu ta n önüne, di eri ise arkas na plaka 
üstündeki her harf ve ekil dikeypozisyonda olacak ekilde tak r.  
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Plaka 3 say sal, alfabetik veya alfa numerik karakterin kombinasyonlar ndan 
olu ur.  
 
Plakada ayr ca Avrupa Birli inin sar  y ld zl  amblemi ve alt nda M harfi yer 
al r. Plakalar n alt taraf nda  plaka seri numaras  ta yan bir hologram da 
bulunur.  
 
Malta’da tescilli motorlu kara ta tlar n, plakalar nda a daki 
kombinasyonlardan birisinin bulunmas  halinde Topluluk statüsüne sahip 
olmad klar  kabul edilir.  
 
CD*  ***  PLOMATLAR 
TRIAL RN *** OTOMOB L THALATÇILARI 
DDV  ***  PLOMAT K STATÜDEK  M SAF RLER 
PRO ***  PROTOKOL 
DMS ***  PLOMAT K M SYONLAR 
***    **X  BAY LER TARAFINDAN HRACAT 
TF*    ***  VERG DEN MUAF 
GV*   ***       KAMU TA ITLARI 
GM       **  BAKAN TA ITLARI 

 
 
Hollanda:          Hollanda’da tescilli motorlu kara ta tlar n,tescil belgelerinde 

(kentekenbewijs) a da yer alan ifadelerden birinin bulunmamas  ko uluyla 
Topluluk statüsüne sahip olduklar  kabul edilir: 

 1. ki ayr  rakam grubu ile kombine edilen  BN veya GN harflerini ta yan 
"Kentekenbewijs" (örn. 12-BN-14, GN-33-01, 88-91-BN). 

 
 2. iki harf ve ard ndan gelen iki rakam ve D harfinden olu an tescil 

numaras  ta yan "Kentekenbewijs"(örn. PD-21-D). 
 
 3. CD, CD-J, CD-A harflerini ta yan "Kentekenbewijs" (örn.CD 121, CD-

J-58). 
 

 4. A daki “Kentekenbewijs": 
 (a) Ard ndan iki, üç veya dört haneli bir say  gelen RC harfleri  

(örn. RC-81, RC-1214), veya 
 (b) Ard ndan 79 000 ila 99 999 aras nda yer alan be  haneli bir say  

gelen AFC harfleri (örn. AFC-81 783). 
 
 5. A da yer alan harf ve rakam kombinasyonlar  ta yan 

"Kentekenbewijs": 
  Otomobiller için ZZA001’den ZZT999’a kadar, 
  Motorsikletler için ZZX001’den ZZZ999’a kadar. 
 
Polonya: Polonya’da tescilli motorlu kara ta tlar u hallerde Topluluk statüsüne 

sahip kabul edilirler:  
- Parlak beyaz veya parlak sar  zemin (tarihi ta tlar) üstüne siyah renkte, 

parlak beyaz zemin üstüne k rm  renkte (test ta tlar ), parlak mavi 
zemin üstüne beyaz renkte (diplomatik veya benzer statü)  veya siyah 
zemin üstüne beyaz renkte (hala geçerli olan eski plaka) harf ve rakam 
kombinasyonlar ndan olu an (en az birisi harf olmak üzere yedi haneye 
kadar) tescil numaras  bulunan dikdörtgen bir plaka ta malar , ve  

- Bu ta tlar için bir Polonya tescil belgesi düzenlenmi  olmas . 
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Portekiz: 1. Portekiz’de tescilli motorlu kara ta tlar n üstünde siyah renkte ve 

aralar nda tire bulunan iki harf ve dört rakamdan olu an bir kay t 
bulunmas  halinde Topluluk statüsüne sahip olduklar  kabul edilir (örn. 
AB-32-46).  Tescil belgesi "LIVRETE 1227” formudur. 

 
 2. Bununla birlikte, beyaz ve dikdörtgen olup, CD, CC veya FM harflerini 

ta yan ve çe itli kordiplomatiklere ait olan motorlu kara ta tlar  
Topluluk statüsüne sahip olabilece i gibi bu statüye sahip olmayabilir. 
Statüleri belgelerinin incelenmesiyle belirlenir.  

 
Romanya: 
 
Romanya’da kara ta tlar  için üç tip tescil bulunmaktad r: kal , geçici ve kordiplomatik.  
 
Romanya’da kal  olarak tescilli kara ta tlar n Topluluk statüsüne sahip olduklar  kabul 
edilir. 
 
Kara ta tlar n kal  plakalar  LL NN XXX eklindedir:LL bir veya iki harften olu ur ve 
co rafik bölgeyi gösterir, NN 01 ila 99 aras ndaki say lardan olu anilk k md r, XXX ise AAA ile 
ZZZ aras ndaki harflerden olu an ikinci k md r.  
 
Plakan n alüminyum bir k skac  ve parlak beyaz bir zemini vard r, üstündeki harf ve ekiller ise 
siyah renkte olup söz konusu ta n tescil belgesinde yer al rlar. 
 
Geçici tescilli veya kordiplomati e mahsus kara ta tlar  e lik eden belgeleri taraf ndan statüleri 
kan tlanmad  sürece Topluluk ta  olarak kabul edilmez. 
 
Geçici ithalat rejiminden faydalanan yabanc  ta tlar ve römorklar veya ihraç edilecek olan ta tlar 
için geçici plaka verilir.  
 
Kara ta tlar n geçici plakalar n yap  LL NNNNNN F eklindedir: LL bir veya iki harften 
olu ur ve co rafik bölgeyi gösterir, NNNNNN 101 ila 999999 say r, F ise k rm  zemin üstünde 
yer alan ve tescilin sona erece i y n ve ay n iki er karakterle gösterildi i k md r.  
 
Plakan n alüminyum bir k skac  ve parlak beyaz bir zemini vard r, üstündeki harf ve ekiller ise 
siyah renkte olup söz konusu ta n tescil belgesinde yer al rlar.Belgede ta n Avrupa Birli i 
içinden mi yoksa d ndan m  geldi ini gösteren herhangi bir özel ibare yer almaz.  
 
Romanya’daki diplomatik misyonlara, konsolosluklar ve bunlar n memurlar na mahsus kara 
ta tlar n yan   s ra diplomatik statüdeki di er organizasyonlara ve yabanc  ki ilere ait kara 
ta tlar n plakalar n yap u ekildedir: CD, CO veya TC indikatörlerinden birisi ve duruma 
göre üçer rakamdan olu an iki gruptan bir numara. 
 
Plakada beyaz zemin üstünde siyah renkli harf ve rakamlar bulunmakta olup, bu harf ve rakamlar 
söz konusu ta n tescil belgesinde yer al r.  
 
Slovenya: Slovenya Cumhuriyetinde tescilli motorlu kara ta tlar  bir alfa numerik (üç ila alt  

harften veya harf ve rakamlar n kombinasyonundan olu an) tescil kodu (bölgelere 
kar k gelen) ta yan bir dikdörtgen plaka ta yorsa Topluluk statüsüne sahip kabul 
edilirler.  

 
Slovak Cumhuriyeti: 
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1. Slovak Cumhuriyetindetescilli motorlu kara ta tlar n tescili a daki özel serilerden 
birinde yap lm  ise söz konusu ta tlar Topluluk statüsüne sahip kabul edilirler: 

 Siyah renkte iki harf ile bu harflerden bir tire ile ayr lan be  basamakl  (üç 
rakam ve iki harf) bir rakam ve harf kombinasyonundan olu an bir kay t 
bulunan beyaz plaka ta yan (örn.BA-858BL).  lk iki harf co rafik bölgeyi 
gösterir. Tireden sonra gelen ikinci grup ise be  harften olu abilir ya da ilk 
dördü harf  ve be incisi bir rakam, ya da ilk üçü harf ve son ikisi rakam  
olabilir.  
Aralar ndaki tire ile birbirlerinden ayr lan siyah renkteki iki veya üç 
harf ile dört rakam n kombinasyonlar ndan olu an eski seriye ait beyaz 
plaka ta yan motorlu kara yolu ta tlar  da dola mda bulunmaktad r. 
(örn.BA 12-23); 
 

 ki s ra k rm  karakterler bulunduran özel dikdörtgen beyaz plaka. lk s ra 
co rafik bölgeyi gösteren iki harften ve ikinci s ra da “M” harfinin ard ndan 
gelen üç karakterden olu ur. “M” harfinden sonra ba ka bir  harf gelebilir. 
Bu tür plakalar yeni imal edilmi , yeni sat n al nm  veya test amac yla 
kullan lan ta tlar içinverilir; 

 
 ki s ra siyah renkte karakterler bulunduran özel dikdörtgen sar  plaka. lk 

ra co rafik bölgeyi gösteren iki harften ve ikinci s ra da “V” harfinin 
ard ndan gelen üç karakterden olu ur. “V” harfinden sonra ba ka bir harf 
gelebilir. Bu tür plakalar ihracat amac yla tescil edilen ta tlar için 
verilebilir. Plakalar n sa  üst kö esinde sürenin sona erdi i tarih yer al r; 

 
 ki s ra k rm  karakterler bulunduran özel dikdörtgen sar  plaka. lk s ra 

co rafik bölgeyi gösteren iki harften ve ikinci s ra da “H” harfinin ard ndan 
gelen üç karakterden olu ur. “H” harfinden sonra ba ka bir harf gelebilir. 
Bu tür plakalar tarihi ta tlar için verilebilir; 

 
 Iki s ra mavi karakterler bulunduran özel dikdörtgen beyaz plaka. lk s ra 

co rafik bölgeyi gösteren iki harften ve ikinci s ra da “S” harfinin ard ndan 
gelen üç karakterden olu ur. “S” harfinden sonra ba ka bir harf gelebilir. 
Bu tür plakalar sportif amaçlarla kullan r; 

 
 ki s ra ye il karakterler bulunduran özel dikdörtgen beyaz plaka. lk s ra 

genellikle ard ndan ba ka bir harf gelen “C” harfinden ve ikinci s ra da be  
karakterden olu ur. Bu tür plakalar Slovak Cumhuriyeti’ne ithal edilen 
teknik yeterlikleri onaylanmam  ta tlar ile di er ta tlar için verilebilir.  

 
2. Bununla birlikte, ard ndan sar  renkte be  rakam gelen “EE” veya “ZZ” harfleri bulunan 
dikdörtgen ve mavi plaka ta yan ve çe itli kordiplomatiklere ait olan motorlu kara ta tlar  
Topluluk statüsüne sahip olabilece i gibi bu statüye sahip olmayabilir. Statüleri belgelerinin 
incelenmesiyle belirlenir. 

 
 
 
Finlandiya: Finlandiya’da tescilli motorlu kara ta tlar  ihracat amac yla geçici olarak tescil 

edilerek parlak beyaz zemin üstüne siyah renkte bir harf ve en fazla dört rakamdan 
olu an plaka almad klar  sürece Topluluk statüsüne sahip olduklar  kabul edilirler. 
Ayr ca, tescilin sona erece i tarih y l ve ay olarak bu plakalar n sa  kö esinde k rm  
zemin üstüne beyaz renkle belirtilir.  
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da yer alan plakalar  ta yan motorlu ta tlar n Topluluk statüsü bulunmad  
kabul edilir: 

 
  1. Parlak beyaz zemin üstüne k rm  renkte bir harf ve en fazla dört rakam 

bulunduran nakliye plakas ; 
  2. Parlak sar  zemin üstünde siyah renkte “KOE” (test) kelimesinin dikey olarak yer 

ald , bir harf ve en fazla üç rakamdan olu an test plakas . 
 
sveç sveç’te tescilli motorlu kara ta tlar n ihracat amac yla (ihracat tescili) geçici 

olarak tescil edilmemi  olmas art yla Topluluk statüsüne sahip olduklar  kabul 
edilir. Bu durumlarda plaka k rm  üstüne beyaz karakterlerden olu ur. Plakan n 
solunda ve sa nda geçici tescilin sona erdi i tarih (y l, ay ve gün olarak) 
gösterilir. Bu plakaya ilave olarak ta t sahibine geçici tescilin tipini tarif eden 
özel bir karar  da bulunabilir.  

 
 Geçici olarak tescil edilen di er motorlu kara ta tlar n Topluluk statüsüne sahip 

olduklar  kabul edilir.  
 
 
Birle ik Krall k: 
 Birle ik Krall k’ta tescilli motorlu kara ta tlar n plakalar nda a daki bilgileri ta mas  

ve tescil belgesinin “Customs restriction” (Gümrük k tlamas ) veya “Customs 
Concession” (Gümrük kolayl ) veya “Warning: Customs duty and tax have not been paid 
on this vehicle” (“Uyar : Bu ta n gümrük vergi ve resimleri ödenmemi tir.”) eklinde 
onaylanm  olmamas  halinde Topluluk statüsüne sahip olduklar  kabul edilir. Ta n 
önünde bulunan plakada beyaz zemin üstünde siyah karakterler yer al r. Ta n arkas nda 
bulunan plakada ise  sar  zemin üstünde siyah karakterler bulunur. 

 
 Büyük Britanya 
 1 Eylül 2001’den önce: 
 Bir harfin arkas ndan 999’a kadar rakamlardan olu an bir seri numaras  gelir 

ve onlar  da en fazla üç harf takip eder (veya bu s ralaman n tam tersi) (örn. E 
380 RPW, TEC 504R.) 

 1 Eylül 2001’den itibaren: 
 ki harfin arkas ndan iki rakam gelir ve onlar  da üç harf takip takip eder (örn. 

BD51 SMR; LF03 OAD) 
 
 Kuzey rlanda 
 3 harf ve en fazla 4 rakam (örn.CDZ 1277) 
 
 Man Adas : 
 Bir seri harfin yan nda MN harfleri ve onlar  izleyen 1 ila 999 aras ndaki bir 

seri numaras  ve ard ndan bir seri harf. (örn. BMN 820 A) 
 
 Guernsey: 
 En fazla 5 rakamdan olu an bir seri  numaras . 
 
 Jersey: 
 J harfinin yan nda en fazla be  rakamdan olu an bir seri numaras . 
                              (örn.J 41821) 
 
 Alderney: 
 AY harflerinin yan nda en fazla dört rakamdan olu an bir seri numaras . 
                              (örn. AY 138) 
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11. Motorlu kara ta tlar n tescilinde gereken ve yukar daki 10 uncu paragrafta bahsedilen  

bilgiler ta n Topluluk statüsüne sahip olmad  gösterse bile, söz konusu ta t bir T2L 
belgesi veya TGY Madde 320 çerçevesinde buna e de erdeki bir belge ibraz edidi inde 
Topluluk statüsünde kabul edilir.  
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Ek 8.4 
 
 

Demiryolu vagonlar n Topluluk statü kan  
 
TGY Madde 321’nin uygulanmas na ili kin ilgili kod numaralar  ve mülkiyete ili kin i aretler 
(k saltmalar) unlard r :  
 
 ÜLKE  KOD NUMARASI MÜLK YET ARETLER   
 (KISALTMALAR) 
 
  
  
 Belçika 88 B 
 
 Bulgaristan BDZ 
 
 Çek Cumhuriyeti 54 CD 
 
 br s: Uygulanm yor 
 
 Danimarka 86 DSB 
 
 Almanya Federal Cumhuriyeti 80 DB 
 
 Estonya 26 EVR 
 
 Yunanistan 73 CH 
 
 spanya 71 RENFE 
 
 Fransa 87 SNCF 
 
 rlanda 60 CIE 
 
 talya 83 FS 
 
 Letonya 25 LDz 
 
 Litvanya 24 LG 
 
 Lüksemburg 82 CFL 
 
 Macaristan: 55 MÁV 
  43 GYSEV 
 
 Malta: Uygulanm yor 
 
 Hollanda 84 NS 
 
 Avusturya 81 ÖBB 
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 Polonya 51 PKP 
 
 Portekiz 94 CP 
 
 Romanya 53 CFR 
 
 Slovenya 79 SŽ 
 
 Slovak Cumhuriyeti 56 ŽS 
 
 Finlandiya 10 VR 
 
 sveç 74 SJ 
 

Birle ik Krall k 70 BR (vagon numaras ndan sonra P          
harfinin geldi i durumlar hariç)   

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 



 

Ek 8.5 
 
DÜZENL  DEN Z TA IMACILI I HATTI N YETK  MAKAMLARIN L STES  

 
 

Ülke  Makam n ismi Makam n adresi Kontakt ki isi 
(A) (B) (C) (D) 

 
 

BELÇ KA 

Administration Centrale des 
douanes et accises 

Service Procédures douanières, 
direction 10 

 

North Galaxy, Tour A (NGA 21) 
Boulevard du Roi Albert II 33, 
boîte 37 
B-1030 Bruxelles 

 

 
 
 

DAN MARKA 

 
 

Danimarka’da ilgili yerel 
gümrük idareleri bu iznin 

verilmesinden sorumludur.  

Sorumlu ki ilerin isimleri ve 
bulunduklar  yerlerin isim ve 

adresleri Transit A  
klavuzunda yay mlanan Yerel 

Transit Koordinatörleri 
listesinde gösterildi i 

ekildedir.  

 

 
NLAND YA 

 

 
Turun 

Tulli/meriliikenneluvat 
 

 
PL 386 

FI-20101 Turku 
 

 

Mr Heimo Pönkä 
 

Tel: +358-20-4924245 
Mobile : +358-40-3324245 

Fax: +358-20-4924017 
E-mail: Heimo.Ponka@tulli.fi 

 
FRANSA 

Direction générale des 
Douanes et Droits Indirects 

23 bis, rue de l’Université  
 

F – 75007 PARIS 

Mme Chasseriau Maud 
Tel : +33-1- 44744621 
Fax: +33-1-4474 4940 

E-mail : 
maud.chasseriau@douane.financ

es.gouv.fr 



 

 131 

 
 
 
 
 
 

ALMANYA 

 
 
 
 

Hauptzollamt Kiel 
 
 

 
 

 
Auguste-Viktoria Str. 6-8 

DE-24103 Kiel 
 
 
 

 

 
 
 

Mr Holger Krüger 
Tel :  + 49-431-595-3604 
Fax : + 49-341595-3645 

E-mail : 
Holger.Krueger@hzaki1.bfinv.de 

 
 
 
 

 
 

YUNAN STAN 
Ministry of Finance 

Directorate General 
Of Customs and Excise 

19th Division-1st Department 

K. Servias 10 
101 84 Athens 

Greece 

Tel :0030210/3248832 
Fax :0030210/3225731 

e-mail :d19diadi@otenet.gr 

 
RLANDA 

The Revenue Commissioners, 
CAP & Transit Procedures 

Branch, 
 

Revenue Government 
Buildings 

Customs Unit 1 
St. Conlons Road 

Nenagh 
Co. Tipperary 

Mr. John Sherlock 
Tel.: 00353-67-63440 
Fax: 00353-67-44126 

e-mail: jsherloc@revenue.ie 

 
 

TALYA 

AGENZIA DELLE DOGANE 
Area gestione tributaria e rapporti 

con gli utenti. 
Ufficio regimi doganali e fiscali 

 
Via  Mario Carucci, 71 

 
00143 Roma  

Rosanna Lavuzza 
Phone: 0039 06 50246040 
Fax:       0039 06 5001037 

e mail: dogane.tributi.regimi@finanze.it 
Mr. Giancarmine Chiarello 
Phone: 0039 06 50245073 

 
 

TALYA 

AGENZIA DELLE DOGANE 
Area gestione tributaria e rapporti 

con gli utenti. 
Ufficio regimi doganali e fiscali 

 
Via  Mario Carucci, 71 

 
00143 Roma  

Rosanna Lavuzza 
Phone: 0039 06 50246040 
Fax:       0039 06 5001037 

e mail: dogane.tributi.regimi@finanze.it 
Mr. Giancarmine Chiarello 
Phone: 0039 06 50245073 
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LÜXEMBURG -   

 
HOLLANDA 

 
Belastingdienst Douane 

Rotterdam 

Kantoor Laan op Zuid 
Team 2 Klantcoördinatie 

Postbus 50966 
NL – 3007 BJ Rotterdam 

 

Tel. (0031) 10 290 4970 
Fax: (0031) 10 290 4705 

AVUSTURYA -   

 
 

PORTEK Z 

Direcção- Geral das 
Alfândegas e dos Impostos 
Especiais sobre o Consumo 

Direcção de Serviços de 
Regulação Aduaneira 

 
Rua da Alfândega, nº 5 -r/c 

1149-006 LISBOA 
 

Director telephone: 351 218813890 
Fax:            351 218813984 

E-mail: 
dsra@dgaiec.min-financas.pt 

 

 
 
 

SPANYA 

 
Agencia Estatal de 

Administración Tributaria 
Departamento de Gestión 

Aduanera e II. EE. 

 
Avenida del Llano 

Castellano, 17 
 28071 - MADRID 

Isabel Rodríguez Fernandez 
Nicolás Campo Hernández 

 
Lola Ginés Pérez 

Phone: ++ 34 91 728  98 58 
Fax : ++ 34 91 358 47 21 
e-mail : gesadu@aeat.es 

 
 

 
SVEÇ 

Tullverket Nedre 
Norrlandsregionen 
Företagsenheten 

Kutu 796 
S-851 22  Sundsvall 

nedrenorrland@tullverket.se 
 
 

 
 

// 

Tullverket Mälardalsregionen 
Åke Perhult 

Kvalitetssäkrings- och 
tillståndssektionen 

Kutu 27311 
S-102 54 Stockholm 

 

ake.perhult@tullverket.se 
 



 

 133 

 
// 

Tullverket Östersjöregionen 
Företagsenheten - IKS 

Kutu 153 
S-374 23  Karlshamn 

 

ostersjo@tullverket.se 
 

 
 

// 

Tullverket Skåneregionen 
Företagsenheten 

Tullinformations- och 
kvalitetssäkringssektionen 

Kutu 850 
S-201 80  MALMÖ 

 

 
skane@tullverket.se 

 
 

// 
Tullverket Västsvenska regionen 

Klareringssektion Göteborg 
Klar grp Gbg/ Anders Karp 

 

 
S-404 85  Göteborg 

 
vastsvenska@tullverket.se 

 
 
 

RLE K KRALLIK  
 

HM Revenue & Customs 
CCTO 

National Simplifications 
Team 

 

 
Custom House 
Main Road 
Harwich 
Essex - CO12 3PG 
 
 

 

 
Mr Patrick Parsons  
Tel: 00 44 1255 244894 
Fax: 00 44 1255 244784 
e-mail: 
ccto.general@hmrc.gsi.gov.uk   

 
 

SLOVENYA CARINSKA UPRAVA 
REPUBLIKE SLOVENIJE, 
GENERALNI CARINSKI 

URAD 
Sektor za carinske in dav ne 

postopke 

ŠMARTINSKA 55 
SI - 1000 LJUBLJANA 

SLOVENIJA 

Ms. Branka Srsen 
Tel.: +386-1-4783878 
Fax: +386-1-4783904 

e-mail: Branka.Srsen@gov.si 

POLONYA Customs Chamber in Gdynia 
Izba Celna w Gdyni 

Ul. Polska 8 
81-339 Gdynia 

tel.+48.58.620.29.30 

Fax: +48-58-621 0554 
e-mail: 

dyrektor@gdy.mofnet.gov.pl 
 Customs Chamber in Szczecin 

Izba Celna w Szczecinie 
Ul. Energetyków 55 

70-952 Szczecin 
tel. 

+48.91.462.34.71 

Fax: +48-91-480 5801 
e-mail: 

ic.szczecin@szc.mofnet.gov.pl 
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sekretariat.ic-
szczecin@szc.mofnet.gov.pl 

SLOVAK 
CUMHUR YET  

- 
 

  

ÇEK 
CUMHUR YET  

-- 
 

  

MALTA Ministry of Finance 
Customs Division 
Transit Branch 

Custom House 
Valletta  CMR 02 

MALTA 

Mr. Anthony Busuttil 
Phone: 00356 2225 1422 
Fax:     00356 2165 1250 
e-mail: anthony.b.busuttil@gov.mt 

KIBRIS Customs Headquarters, 
Ministry of Finance 

Corner 
M.Karaoli and Gr. Afxentiou, 

1096, Nicosia 

Tel:+357 22 601651 
Fax:+357 22 302031 
E-mail: 
headquarters@customs.mof.gov.cy 

LETONYA VID 
Kurzemes re ion s iest des 

muitas p rvalde 

Liep jas iel  48, 
Kuld ga, 
LV-3300 

Latvia 

Ilvita Mantaja 
Phone: +371 3320416 
Fax: + 371 3320416 

E-mail: 
Ilvita.Mantaja@kreg.vid.gov.lv 

 VID 
gas muitas re ion s 

iest des muitas p rvaldes 

Citadeles iel  1, 
, LV-1010 
Latvia 

Mr Oj rs dris 
Fax: +371 7 047301 

E-mail: Ojars.Udris@rm.vid.gov.lv 
 VID 

Vidzemes re ion s iest des 
muitas p rvaldes 

Be tes iel  49, 
Valmier , LV-4201 

Latvia 

Andris Liepi š 
Phone: +371 4207768 
Fax: + 371 4207805 

E-mail: 
andris.liepins@vreg.vid.gov.lv 

 VID Galven  muitas p rvalde 
* 
 
 

Kr. Valdem ra iel  1 a 
, LV-1841 
Latvia 

Ilona Kazaka 
Phone: +371 7357247 
Fax: + 371 7357248 

E-mail: 
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* di er ülkelerden temsilciler 
için 

Ilona.Kazaka@dep.vid.gov.lv 
 

ESTONYA Tax and Customs Board Lõkke 5 
15175 TALLINN 

Estonia 

Vadim Iljušin 
T. +372 696 7892 
F. +372 696 7733 
vadim.iljusin@emta.ee 
 

ESTONYA Tax and Customs Board Narva road 9j 
15176 TALLINN 

Estonia 

Vadim Iljušin 
+372 696 7892 
vadim.iljusin@customs.ee 

L TVANYA Muitin s departamentas 
Muitin s proced  skyrius 
Tranzito kontrol s poskyris 

A. Jakšto g. 1/25 
LT-01105 Vilnius 

Mr Audrius Budrys 
Tel: +370 5 266 60 80 
Fax: +370 5 266 60 14 
E-mail: a.budrys@cust.lt 

MACAR STAN  -   
BULGAR STAN    

ROMANYA Autoritatea Nationala a 
Vamilor 

Serviciul Tranzit – Biroul 
Centralizator 

 

Str. Matei Millo, nr.13, 
Sector 1, Bucuresti. 
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BÖLÜM III – TEM NATLAR 

1. Giri  
 

 Bölüm III transit teminatlar  ele almaktad r.  

 

 Paragraf 1 giri ve transit teminatlar na ili kin yasal 

mevzuat  içermektedir.  

 

 Paragraf 2 transit teminatlar na ili kin genel hükümlere yer 

vermektedir.  

 

 Paragraf 3 bireysel teminat  tan mlamaktad r.  

 

 Paragraf 4 kapsaml  teminat ve teminattan vazgeçmeyi 

anlatmaktad r.  

 

 Paragraf 5 mevzuat çerçevesinde teminat aranmayacak 

halleri  tan mlamaktad r.  

 

 Paragraf 6 özel ulusal talimatlara ayr lm r. 

 

 Paragraf7 gümrük idarelerinin kullan na ayr lm r.  

 

 Paragraf8 Bölüm III’ün eklerini kapsamaktad r.  
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 1.1. Teminat n amac  
 yaya uygulanabilen  gümrük vergileri ve di er 

resimler e ya ortak transit/Topluluk transiti 

çerçevesinde serbest b rak ld nda geçici olarak ask ya 

al r. Transit i leminden dolay  bir gümrük borcu 

do du unda vergiler ve di er resimlerin ödenmesini 

sa lamak üzere as l sorumlunun bir teminat vermesi 

gereklidir.  

 

 
Yasal mevzuat Transit teminatlar  için yasal dayanaklar a da yer 

almaktad r : 

 Sözle me Madde 10, 

 Sözle me Ek I Madde 5 ila 7, 12 ila 15, 48 ila 61 ile 

118, 

 Sözle me Ek I lave I, III ve IV ve 

 Sözle me Ek III lave B1 ila Ek B7, 
  TGK Madde 94 ve 95 ile 189 ila 200, 

 TGY Madde 342, 345 ila 348, 372 ila 384 ve 450 ve 

 TGY Ek 44c, 46b, 47a, 48 ila 51, 51a, 51b ve 54. 

 

 

1.2. Teminat ekilleri 

 
Sözle me Ek I 
Madde 6(1)  
 

TGK Madde 193 

Teminat nakit olarak veya bir kefil taraf ndan verilebilir. 

Teminat tek bir transit i lemini kapsayan bireysel teminat 

veya birden fazla i lemi kapsayan kapsaml  teminatt r. 

Bir kefil taraf ndan verilen bireysel teminat kefilin as l 

sorumlu için düzenledi i fi ler eklinde olabilir. Kapsaml  

teminat n kullan lmas  ise transit rejimindeki standart 

kurallar n basitle tirilmesidir ve bu nedenle izne tabidir.  
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 1.3. Teminat aranmayacak haller 

 
 
 
 
 
 
 
Sözle me Ek I 
Madde 7  
 
TGK Madde 95  
 
TGY Madde 342(3) 
ve 446 
 
 
TGK Madde 189(4)  
 
 

Teminat verilmesi gerekmeyen istisnai durumlar a da 

yer almaktad r:  

 

- Mevzuat çerçevesinde teminat aranmamas : 

 Belirli ta ma modlar   

 

 

 

 Topluluk transitindeki resmi makamlar 

(Paragraf 5.4’e bak z) 
Sözle me Ek I 
Madde 56, 57 ve 58  
 
TGK Madde 94(4) 
 
TGY Madde 379, 
380, 380a ve 381 

- zin yoluyla teminattan vazgeçme; 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
10(2)(a) Madde, 
Sözle me 
 
 
 
 
 
10(2)(b)Madde, 
Sözle me 
 
 
 
 
 
TGK Madde 189(5) 
 
 
 

- Ulusal bir kararla teminat aranmamas ; 

 Akit taraflar n sadece kendi topraklar  

kapsayan i lemler için ikili ve çok tarafl  

anla malar  temelinde ortak transitte, 

 lgili akit taraf n bir karar na uygun olarak 

hareket idaresi ile ilk transit idaresi 

aras ndaki i lemin bir k sm nda ortak 

transitte, 

 lgili üye ülkenin gümrük makamlar n bir 

karar na uygun olarak teminata ba lanmas  

gereken miktar n 500 Euro’yu a mamas  

halinde Topluluk transitinde. 
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 1.4.  Geçerlilik alan  

 
Sözle me Madde 
10(1) 
 
 
 
Sözle me Ek I 
Madde 12(2) ve (3)  
 
 
 

Genel olarak, teminat sadece ortak transit i lemine dahil 

olan Akit Taraflarda geçerlidir. stisnai bir durum 

olarak, nakit veya fi li bireysel teminat eklindeki 

teminatlar tüm Akit Taraflarda geçerlidir.  

 

 Teminat n sadece ilgili Akit Taraflar aras nda geçerli 

oldu u hallerde, geçerlilik alan n s rland lmas  

mümkündür. Kefil, teminat belgesinde yer alan Akit 

Taraf veya Akit Taraflar n veya Andora Prensli i veya 

San Marino Cumhuriyetinin ismini silebilir. Sonuç 

olarak teminat, teminat belgesinde isminin üstü 

çizilmeyen tüm Akit Taraflar ve Devletlerde geçerlidir. 

Ancak, Sözle me uygulanabilir olmad ndan teminat 

Andora ve San Marino’ya yap lan ve buralardan 

yap lacak ortak transit i lemlerini kapsamaz. 

 
 Topluluk transitinde, teminat tüm üye ülkeler ile Andora 

Prensli i ve San Marino’da geçerlidir. Teminat 

belgesinde Avrupa Toplulu u veya Andora Prensli i 

veya San Marino’nun ad n üstünün çizilmemi  olmas  

ve kefilin teminat n kullan lmas na ili kin ko ullar  

izliyor olmas art yla, kefil Avrupa Toplulu u içinde 

veya Avrupa Toplulu u ile bu ülkelerden birisi 

aras ndaki Topluluk transit i lemi için Topluluk 

ndaki bir Akit Taraf n yetkili makamlar  taraf ndan 

verilen ya da kabul edilen bir teminat sunabilir. 
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1.5. Teminat tablosu 
 

 Bireysel Teminat Kapsaml  teminat 
Nakit Kefil arac yla Fi li 

Kapsam Tek bir i lem Tek bir i lem Tek bir i lem Birden fazla i lem 
Alan rs z 

geçerlilik  
rland rma 

mümkün 
rs z 

geçerlilik 
rland rma 

mümkün 
Sözle me Ek 

I lave I 
/TGY Ek 

44c’de yer 
alan e ya 

rland rma 
mümkün de il 

rland rma 
mümkün de il 

rland rma 
mümkün 

rland rma 
mümkün 

 
Teminat 
miktar  

 
Tüm gümrük 

vergisi ve 
di er 

resimlerinin 
% 100’ü 

 
Tüm gümrük 

vergisi ve di er 
resimlerinin % 

100’ü 

 
Tüm gümrük 

vergisi ve 
di er 

resimlerinin  
% 100’ü 

 
Referans tutar n 

% 100’ü * 
% 50’si * 
% 30’u * 
% 0’  ** 

 
Sertifikan n 
geçerlilik 

süresi 

 
Uygulanamaz 

 
Uygulanamaz 

 
Düzenlenme 
tarihinden 

sonra en fazla 
bir y l 

 
2 y l  

(2 y l daha 
uzat lmas  
mümkün) 

 
Teminat 

verildi inin 
kan   

 
As l sorumlu 

taraf ndan 
verilen nakit 

teminat 
 

 
Sözle menin 

lave III’üne Ek 
B1/ TGY Ek 49 

çerçevesinde 
teminat belgesi  

 

 
TC 32 

Bireysel 
teminat fi i 

 
* TC 31 Kapsaml  
teminat sertifikas   

**TC 33 
Teminattan 
vazgeçme 
sertifikas   

Not:  Teminat bilgilerinin teminat idaresi ile hareket idaresi aras nda bilgi teknolojileri ve bilgisayar 
lar  kullan larak iletilmesi halinde TC 31 kapsaml  teminat sertifikas  veya TC 33 teminattan 

vazgeçme sertifikas n hareket gümrük idaresine sunulmas na gerek yoktur.  
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 2. Genel hükümler 

 2.1. Teminat zorunlulu u 

 2.1.1. Giri  

 
Sözle me Ek I 
Madde 5(1) 
 

 

TGK Madde 94(1) 

Ortak transit/Topluluk transiti kapsam nda e ya 

ta nmas nda do abilecek herhangi bir gümrük 

borcununun ödenmesinin güvence alt na al nmas  için 

bir teminat verilmesi artt r. Kullan lan teminata 

uygulanan hükümler çerçevesinde teminat miktar  

hesapland nda vergilerin ödenmesi güvence alt na 

al r.  

 

 2.1.2. Olumsuzluklar 

 
 

Sözle me Ek I 
Madde 24  

 

TGK Madde 62 ve 
63  

 

Transit beyan nda teminata ili kin bir bilgi  bulunmad  

veya gerekli teminat belgesinin hareket idaresine 

sunulmad  durumlarda beyanname kabul edilmez.  

 

 

Sözle me Ek I 
Madde 29(1) 
altparagraf 2  
 

 

Sözle me Ek I 
Madde 73(1) ve 
74(2)  
 

Teminat miktar n yetersiz oldu unun 

anla ld hallerde hareket idaresi do abilecek gümrük 

borcununun tamam  kapsayan bir teminat verilmeden 

transit rejimi çerçevesinde e yay  serbest b rakmaz.  

 

Sunulan belgelerin ilgili transit i leminde as l sorumlu 

için bir teminat düzenlemedi ini göstermesi halinde 

hareket idaresi e yan n serbest b rak lmas  kabul 

etmez.  
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 2.2. Teminat miktar n hesaplanmas  

 2.2.1. Giri  

 
Sözle me Ek I 
Madde 5(1)  
 

 

Sözle me Ek I 
Madde 94(1) 
 

Teminat miktar  do abilecek gümrük borcunu tamamen 

kapsayacak ekilde hesaplanmal r.  

 

 

 2.2.2. Hesaplama 

 
Sözle me Ek I 
Madde 12 ve 
56(2)(b) 
 
 
TGY Madde 345(1) 
ve 379   
 
TGY Madde 341 
 
Sözle me Ek I 
Madde 3(1)  
 
 
 

Genel olarak, hesaplama hareket ülkesinde e yaya 

uygulanabilir vergilerin en yüksek oran  esas al narak 

yap r. Hesaplama gümrük vergileri ilegenel olarak 

ithalatta e yaya uygulanan özel tüketim vergisi ve KDV 

gibi di er vergileri kapsar. Gümrük vergilerine ili kin en 

yüksek oran yürürlükteki oranlara göre belirlenir.Serbest 

dola ma sokulmas  s ras nda kan t sunulmas  

zorunlulu u, yani tercihli tarifeye ya da kotaya tabi 

olunmas  gibi ayr cal klar dikkate al nmaz.  

 
 Hesaplama ayn  cins e yaya iç kullan m amac yla 

hareket ülkesinde serbest dola ma sokulmas  halinde 

uygulanabilir ithalat vergileri esas al narak 

gerçekle tirilir.Akit tarafta serbest dola mda bulunan 

yaya üçüncü bir ülkeden ithal edilen e ya gibi i lem 

yap r.  

 
T2rejimi 
 
 
lave I, Madde 3(d), 

Sözle me 
 

Bu rejim Topluluk e yas  ortak transite tabi 

tutuldu unda da uygulan r. Hesaplama yap rken 

Topluluk d ndaki bir Akit Tarafta do abilecek bir 

gümrük borcunun ödenmesini sa lamak üzere söz 

konusu e yalar Topluluk d  e ya kabul edilir. 
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lave I, Madde 

56(1)’in 2 nci alt 
paragraf , Sözle me 
 
 
TGY Madde 379 
 

Söz konusu e ya gümrük tarifesine göre s fland r. 

yalar n Sözle meye lave I Ek 1 /TGY Ek 44C’de yer 

almamas  ve s fland rma yap lmas n   mümkün veya 

uygun olmamas  halindeteminat 

miktar de erlendirilebilir. De erlendirmedeteminat n 

do abilecek gümrük borcunun tamam  kapsamas  

sa lanmal r. Böyle bir de erlendirmenin mümkün 

olmad  istisnai durumlarda, teminat miktar  7.000 

Euro olarak kabul edilebilir. Hem kapsaml  teminat hem 

de bireysel teminat için bu temel yakla m uygulan r.  

 
Ek 1  Sözle meye lave I Ek 1 /TGY Ek 44C’de belirtilen 

yüksek risk ta yan e yaya ili kin hesaplama e yan n 

fland rmas  esas al narak yap r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asgari  miktarlar  ve  Sözle meye lave  I  Ek  1  /TGY  Ek  

44C’de belirtilen asgari oranlar  a an e ya için bireysel 

teminat miktar  hesaplan rken,hesaplama sonucu elde 

edilen oran bu asgari oran ile kar la r. Hesaplama 

sonucunda elde edilen oran asgari orandan daha yüksek 

ise teminat miktar hesaplamaya göre belirlenir. 

Hesaplama sonucunda elde edilen oran asgari orandan 

daha dü ük ise bu durumda teminat miktar  asgari oran 

esas al narak belirlenir.  

 

Örnek: 

X ülkesinde 3 ton tereya  (AS 0405.10 pozisyonunda) 

transit rejimine tabi tutulacakt r. Bu ülkede e yaya 

ili kin vergi ve di er resimler normal olarak 7.500 

Euro’luk bir teminat n verilmesini gerektirmektedir. 

Ancak, ekin 5 no.lu sütunu bu e ya için verilecek 

teminat n ton ba na en az 2.600 Euro olaca  hükme 
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ba lad  için, teminat miktar  7.800 Euro olarak 

belirlenir.  

 

 2.3. Kefil 

 2.3.1. Giri  

 
 

lave I, Madde 3(j), 
Sözle me 
 

 

TGK Madde 195 
altparagraf 2  

Kefil  gerçek veya tüzel üçüncü bir  ki idir.  Kefil  ve as l  

sorumlu ayn  gerçek veya tüzel ki i olamaz. Ba  

irketlerin ise ana irketten ayr  bir tüzel ki ili e sahip 

olmas  gerekir.  

 

 2.3.2. Yerle ik olma ve onay 

 
 

Sözle me Ek I 
Madde 6(4)  
 

Kefilin teminat n verildi i ve yetkili makamlar 

taraf ndan onayland  Akit Tarafta yerle ik olmas  

gerekir. 

 
 

TGK Madde 195 
altparagraf 2  

Toplulu a gelince,kefilin teminat n verildi i ve gümrük 

makamlar nca onayland  üye ülkede yerle ik olmas na 

gerek yoktur. Bir kefilin bir ba ka bir üye ülkede 

onaylanmas  halinde bu onay n teminat idaresinin 

bulundu u üye ülkede yürürlükte bulunan kurallara 

uygun olarak kan tlanmas  gerekir.  

 
 Kefil ilgili ülkede yürürlükte olan hükümlere uygun bir 

ekilde yetkili makamlar taraf ndan onaylan r. Bu 

nedenle transit kurallar n genel çerçevesi içinde kefil 

ile yetkili makamlar aras ndaki genel ili kiyi ulusal 

hukuk belirler.  
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Sözle me Ek I 
Madde 6(4) 
 
 
TGK Madde 342(2)  

Kefil geçerli teminat  için her bir ülkede bir adres 

bildirmek zorundad r, bir ülkenin kanunlar nda böyle bir 

adres içinuygulanacak hüküm bulunmad  hallerde 

kefilin bir acenta tayin etmesi gerekir. Hizmet için 

bildirilen adres sözkonusu ülkenin kanunlar na uygun bir 

ekilde kay tl  ve yetkili makamlar n kefille ilgili tüm 

formaliteleri ve i lemleri yasal olarak ba lay  bir 

ekilde yaz  olarak gerçekle tirebilece i i  merkezidir. 

Yetkili acenta kefil taraf ndan görevlendirilen gerçek 

veya tüzel bir ki i olabilir.  

 

Bu husus kefile yap lan yaz  bildirimlerin ve kefile 

ili kin yasal süreçlerin transit rejimi kapsam ndaki 

yaya ili kin gümrük borcunun do abilece i  herhangi 

bir ülkeye do rulanabilir bir ekilde intikal ettirilmesini 

sa lar.  

CARET ERBABI 

 

Kefil teminat idaresini önceden uyarmaks n hizmet verdi i adresi de tirmemeyi 

taahhüt eder. Bu idareye ayr ca yetkili acentaya ili kin her türlü de ikli in 

bildirilmesi gerekir.  

 
 

2.3.3. Yükümlülük 
 Kefilin yükümlülü ü teminat idaresi taraf ndan 

taahhütünün kabul edilmesine dayan r ve hareket 

idaresinin bu teminat kapsam ndaki bir transit i leminde 

yay  serbest b rakt  tarihten itibaren geçerli olur.  

 

 Kefilin yükümlülü ü teminat belgesinde gösterilen 

maksimum miktarla s rl r. Bu miktar n üstünde 

talepte bulunulamayabilir.  
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2.3.4. ptal veya fesih halinde teminat belgesi 
lave I, Madde 

118, Sözle me  

 

TGY Madde 450c-
d  

Kefilin taahhütü fesh veya iptal edildi inde, gümrük 

borcunun ödenmesi veya art k bu borcun bulunmamas  

veya borcun ödenmesi hususunda kefile bildirilmde 

bulunulmas  veya rejimin ibra edilmesi durumlar  hariç 

olmak üzere teminat idaresi ilgili teminat belgesini en az 

bir sene muhafaza eder.   

 
 

 

Bir transit i leminin ibra edilmedi ine ili kin olarak kefile 

bildirimde bulunulmas  halinde, teminat idaresi tahsilat 

veya ibra gerçekle ene veya uygun oldu u hallerde 

kefilin yükümlülü ü sona erene kadar alm  oldu u bilgi 

çerçevesinde teminat belgesini muhafaza eder.  

 

3. Bireysel teminat 

 3.1. Nakit teminat 

 3.1.1. Giri  
 

Sözle me Ek I 
Madde 6(1) ve 
12(2)  
 

 

TGY Madde 345(2) 

 

 

Nakit eklindeki teminat hareket ülkesinde yürürlükte 

bulunan hükümlere göre hareket idaresine sunulabilir ve 

rejim ibra edildi inde iade edilir.  

 

 3.1.2. Geri Ödeme 
 Genel olarak, hareket idaresi geri ödemeye yetkilidir. 

Hareket idaresi nakit teminat verildi inde as l 

sorumluyabu hususu bildirir ve geri ödemeyi ne ekilde 

tercih etti ini sorar. As l sorumlu para transferine karar 

verirse, hareket idaresi as l sorumlunun banka hesap 

bilgilerini al r ve as l sorumluya transferden 

kaynaklanan maliyetleri kar lamas  gerekti ini bildirir.  
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 3.2. Kefil taraf ndan bireysel teminat 
 

 Teminat idaresinin hareket idaresi olmad  ve bu 

nedenle teminat belgesinin bir kopyas  muhafaza 

etmesi gerekti i durumlarda, hareket idaresi orjinal 

belgeyi as l sorumluya iade etti inde teminat idaresini 

bilgilendirir. 

 

 3.3. Fi li bireysel teminat (TC32) 

 3.3.1. Yükümlülük ve onay 
 

Sözle me Ek I 
Madde 6(4) 
altparagraf 2 
 

 

TGK Madde 195 
altparagraf 3 

 

 

TC32 fi leri eklinde bireysel teminat için teminat 

belgesi yükümlülü ün maksimum miktar  kapsamaz. 

Teminat idaresi kefilin herhangi bir gümrük borcu 

do du unda bu borcun ödenmesine yetecek mali 

kaynaklar  oldu undan emin olmal r. Özellikle, söz 

konusu kefil taraf ndan düzenlenen TC32 fi lerinin 

say  s rland rmay  göz önünde bulunur.  

 

TC32 fi i Sözle me Ek B3 lave 3/TGY Ek 54’te yer 

alan örne e uygun olmak zorundad r. 

 3.3.2. Bildirim 

 
 

 

 

Her ülke fi  düzenlemeye yetkili kefillerinin isimlerini 

ve adreslerini Komisyona bildirmek zorundad r.  

 

Yetkili kefillerin listesi Ek 8.1’de yer almaktad r.  

Yetkinin fesh veya iptal edilmesi halinde, teminat 

idaresinden sorumlu ülke Komisyona vakit 

geçirmeksizin bildirimde bulunur ve fesih veya iptalin 

yürürlü e girece i tarihi bildirir.  
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Komisyon di er ülkeleri bilgilendirir.  

 3.3.3. Fi  

 
 Kefil fi le birlikte kendinde kalacak bir nüsha ve uygun 

ise bir al nd  düzenleyebilir. 

 

 Fi in üstünde as l sorumlunun imzas n bulunmamas  

fi in geçerlili ini etkilemez.  

 

 Fi in üstünde yer alan kefilin imzas n slak imza 

olmas na gerek yoktur.  

 

 
CARET ERBABI 

 

Kefil TC32 fi ine fi in geçerli olaca  süreyi yazar. Bu süre düzenlenme tarihinden 

itibaren bir seneden fazla olmayabilir.  

 

 
 Kefil teminat fi leri için Sözle me Ek 1 lave I/TGY Ek 

44C’de yer alan e yay  (yüksek kaçakç k riski ta yan 

ya) hariç tutabilir.  

 
CARET ERBABI 

 
Kefilin, Sözle me Ek I lave 1 /TGY Ek 44C’de yer alan e yay hariç tutmak istemesi 

halinde a daki ifadelerden birini fi in üstüne çapraz olarak yazmas  gerekir: 

BG  

CS Omezená platnost 
DA Begrænset gyldighed 

DE Beschränkte Geltung 
EE Piiratud kehtivus 

EL  
ES Validez limitada 
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FR Validité limitée 

IT Validità limitata 
LV Ierobežots der gums 

LT Galiojimas apribotas 
HU Korlátozott érvény  

MT Validità limitata 
NL Beperkte geldigheid 

PL Ograniczona wa no  
PT Validade limitada 

RO ValiditateValabilitate limitat  
SI Omejena veljavnost 

SK Obmedzená platnos  
FI Voimassa rajoitetusti 

SV Begränsad giltighet 
EN Limited validity 

 
IS Takmarkað gildissvið  

NO Begrenset gyldighet 

 

4. Kapsaml  teminat ve teminattan vazgeçme 

 4.1. Genel hükümler 

 4.1.1. Giri  

 
Sözle me Ek I 
Madde 48(1)(a)  
 

TGY Madde 
372(1)(a) 

Sözle me Ek I 
Madde  49 ila 53  
 

TGY Madde 373 ila 
376 

Kapsaml  teminat veya teminattan vazgeçmenin 

kullan lmas  izne dayanan bir basitle tirmedir. Ba vuru 

sahibi taraf ndan ba vurunun gerçekle tirilmesi ve 

yetkili makam taraf ndan izin verilmesi gerekir.  

 

 4.1.2. Genel ko ullar 
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 Ba vuru sahibinin Sözle me Ek I Madde 49(1) / TGY 

Madde 373(1)’de belirtilen genel ko ullar  sa lamas  

gerekir. Ayr nt  bilgi Bölüm V, paragraf 2.1’te yer 

almaktad r.  

 

 4.1.3. Referans tutar n hesaplanmas  
 Kapsaml  teminat ve teminattan vazgeçmenin 

kullan lmas na referans tutara kadar izin verilir. Akit 

taraflar n mali ç karlar  korumak ve as l sorumlunun 

gereksinimlerini kar lamak için, referans tutar azami 

özen gösterilerek hesaplanmal r.  

 

 Kapsaml  teminat n hesaplanmas nda dikkate al nan en 

az bir haftal k süre as l sorumlunun transit faaliyetlerini 

tam olarak yans tmal r. Ayr ca, tüm olas  durumlar  da 

kapsamas  için ta ma say n dü tü ü dönemlerdeki 

veya transit rejimi kapsam nda düzenli 

olarakta nmayan e yalar  da kapsamal r.  

 

 Teminat idaresi özellikle ticari belgeler ve kay tlar 

olmak üzere ba vuru sahibinin hem geçmi te ta  

hem de gelecekte transit rejimi kapsam nda ta may  

dü ündü ü e yaya ili kin olarak sundu u bilgiler 

çerçevesinde miktar  belirler.  

 

 Teminat idaresi referans tutar  hareket idaresinde 

uygulanabilir vergiler ve di er resimlerin en yüksek 

oran  esas alarak hesaplar. Teminat idaresi gerekli 

miktar  kapsamas  için ba vuru sahibiyle anla arak 

referans tutar  her e ya için gerekli miktar  toplamak 

suretiyle hesaplayabilir.  

 

 4.1.4. Teminat miktar  
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 Kapsaml  teminat n referans tutar , ba vuru sahibinin 

kabul edilmesi için teminat idaresine sundu u kefilin 

taahhütünde yer alan maksimum tutara e it olur.  

 

 4.1.5. Teminat sertifikas  
 Yetkili makamlar as l sorumluya sertifika düzenler. 

Sertifikalar n ve teminat n  kötüye kullan lmas  

önlemek için yetkili makamlar sadece belirli durumlarda 

ve as l sorumlu taraf ndan belirlenen say da (örne in 

as l sorumlunun birden fazla gümrük idaresinde düzenli 

olarak transit beyan nda bulundu u hallerde) birden 

fazla sertifika düzenler.  

 

zin verildi inde uygulanan herhangi bir ilave 

yükümlülük veya s rlama sertifikan n 8 no.lu “özel 

durumlar” kutusunda belirtilebilir. (Sözle me Ek III 

lave B7 ve/veya TGY Ek 51b’ye bak z.) Bu tür 

ibarelere ili kin örnekler a da yer almaktad r: 

 

 “S rl  geçerli” 

Bu ibare ba vurunun Sözle me Ek I lave I/ TGY Ek 

44C(yüksek kaçakç k riski ta yan e ya listesi)’de 

yer almayan e yan n ta nmas  için yap ld  anlam na 

gelir. Söz konusu e yalar ilgili miktarlar  

mad klar nda bir “S rl  Geçerli” teminat ile 

kapsanabilirler.  

 

Not: TC 33 teminattan vazgeçme sertifikas  yüksek risk 

ta yan e ya için geçerli de ildir. Bu sertifika hiçbir 

ekilde “s rl  geçerli” ibaresi ile onaylanamaz.  

 

 “Sadece hareket idaresinde geçerlidir ( sim)” 
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 4.1.6. As l sorumlunun yükümlükleri 
 

Sözle me Ek I 
Madde 56(1) ve (4) 
 

 

TGY Madde 379(1) 
ve (4) 

 

 

As l sorumlu belirlenen referans tutar  a mamakla 

yükümlüdür. Bu yükümlü e uymak için gereken 

önlemleri al r ve a lmamas  için referans tutar  izler.  

 

 

Sözle me Ek I 
Madde 53(2) 
 

 

TGY Madde 376(2) 

Yetkili makamlar izni hangi yollarla takip edeceklerini 

belirler. As l sorumlunun önerilerini de dikkate al rlar. 

Her halükarda, iznin takip edilmesine ili kin kullan lan 

yöntem as l sorumlunun gerçekle tirilen transit i lemi 

ile referans tutar n a p a lmayaca  tespit etmesine 

imkan sa lamal r.  

 
 Bu itibarla, yetkili makamlar özellikle as l sorumlunun 

en az ndan sundu u her transit beyan na ve hesaplanan 

veya belirlenen vergi ve resimlerin miktar na ili kin 

kay tlar  tutmas  isteyebilirler. Bilhassa her transit 

lemi için gerekli teminat miktar n e yan n transit için 

serbest b rak lmas  an nda dü ümünü yapmak suretiyle 

referans tutar n a p a lmad  izler. Müteakiben, 

transit i leminin sonland  bilgisini ald nda referans 

tutardan dü üm yap lan bu miktar  ekler. As l sorumlu 

lemin e yan n var  idaresine sunulmu  oldu u tarihte 

sonland  varsayabilir. Rejimin ibra edilmedi ini 

veya hareket idaresince belirlenen süreyi a ktan sonra 

sonland  ö renirse hesaplar  sonradan de tirir.  

 
 As l sorumlunun referans tutar  a abilece ini dü ündü ü 

hallerde, izne ve gerekli oldu u hallerde sonraki transit 

lemlerine ili kin gerekli önlemleri almas  gerekir. 
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Sözle me Ek I 
Madde 56(4) 
altparagraf 2 
 

 

TGY Madde 379(4) 
altparagraf 2  

 

 

As l sorumlu teminat idaresine bilgi verir ve durumu 

aç klar. Teminat miktar n a lmas  özel durumlardan 

kaynaklan yorsa, teminata ili kin olarak idare taraf ndan 

ilave önlem al nmaz. Referans tutar n a lmas  

ko ullardaki genel bir de ikli in sonucu ise, örne in 

lem hacmindeki art  veya ta nan e yadaki de iklik 

gibi, teminat idaresi referans tutar  de tirir. Bu durum 

yeni bir teminat n verilmesini ve yetkili makamlar n 

yeni bir izin belgesi ve teminat sertifikas  düzenlemesini 

gerektirir.  

 
 

 

Referans  tutar  bir  sonraki  e yan n  transit  rejimine  tabi  

tutulmas ndan önce de tirilmez ve bu nedenle de 

referans tutar a rsa, as l sorumlu e yan n transit rejimi 

çerçevesinde serbest b rak lmas  sa lamak üzere 

transit beyan na ili kin do abilecek gümrük borcunun 

tamam  kapsayacak bir teminat sunar. 

 
Sözle me Ek I 
Madde 54 ve 56(4)  
 

TGK Madde 9(2)  

TGY Madde 377 ve 
379(4) 

As l sorumlu teminat idaresine referans tutar n a ld  

bildirmezse izin feshedilebilir.  

 

4.1.7. Y ll k gözden geçirme 
 

Sözle me Ek I 
Madde 56(3),  
 

 

TGY Madde 379(3)  

 

 

 

Teminat idaresi ayr ca referans tutar  y ll k olarak 

gözden geçirir. Bu gözden geçirme referans tutar n 

de tirilip de tirilmeyece ine karar vermek amac yla 

yap r. dare as l sorumlunun izinde belirtilen ko ullara 

uygun olarak verdi i bilgi ve sundu u  detaylar  dikkate 

al r.  

 

 4.1.8 znin feshi ve iptali 
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Sözle me Ek I 
Madde 61 
 
 
TGY Madde 384 

 

znin feshi veya iptali halinde, önceden düzenlenen 

sertifikalar e yay  transit rejimine tabi tutmakiçin 

kullan lamayabilir ve as l sorumlu taraf ndan vakit 

geçirmeksizin teminat idaresine iade edilir.  

 

Teminat idaresinden sorumlu ülke, geçerlili i devam 

eden ve henüz kendisine iade edilmeyen sertifikalar n 

bilinmesi için söz konusu sertifika bilgilerini 

Komisyona iletir.  

 

Komisyon di er ülkeleri bilgilendirir.  

 

Ayr nt  bilgi Bölüm VI, paragraf 2.3.’te yer 

almaktad r.  

 

4.2. Teminat miktar nda indirim ve teminattan vazgeçme 

 4.2.1. Giri  
 

 

lke olarak referans tutara e it olan maksimum teminat 

miktar as l sorumlunun belirli güvenirlik kriterlerini 

kar lamas art yla indirilebilir. Miktar referans tutar n 

%50’sine veya %30’una indirilebilir veya Sözle meye 

Ilave I Ek 1 /TGY Ek 44C’de yer almayan e yalar için 

teminattan vazgeçme tan nabilir.  

 

 4.2.2. ndirim için aranan kriterler 
 

Sözle me Ek I 
Madde 57 ve 58  
 

 

TGY Madde 380 ve 
381 

 

Uygulanacak  kriterler  e yan n Sözle meye  Ek I  lave  1  

/TGY Ek 44C’de yer al p almad na ba r.  

 

 Söz konusu kriterler ve ba vuru a daki tablolarda 
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gösterilmektedir.  

 



 

 - 156 -

Sözle meye Ilave I Ek 1 /TGY Ek 44C’de yer almayan e ya (‘normal e yalar’) 

Teminat miktar  % 
Kriterler 

100% 50% 30% Vazgeçme 

Sa lam mali yap   
lave ko ul 

yoktur.  

+ + + 

Yeterli tecrübe  + 
(6 ay) 

+ 
(1 y l) 

+ 
(2 y l) 

Çok yak n i birli i - + + 
Transit i lemlerine hakim 
olma 

- - + 

Yükümlülükleri yerine 
getirmeye yeterli mali 
kaynaklar  

- - + 

 
Sözle me Ek I lave I/TGY Ek 44C’de yer alan e ya (‘yüksek kaçakç k riski ta yan e ya’) 
 

Teminat miktar  % 
Kriterler 

100% 50% 30% Vazgeçme 

Sa lam mali yap  + + +  
 
Vazgeçmeye 
izin 
verilmez.  

Yeterli tecrübe  
 

+ 
(6 ay) 

+ 
(1 y l) 

+ 
(2 y l) 

Çok yak n i birli i + 
ya da 
+ 
 

+ + 

Transit i lemlerine hakim 
olma 

+ + 

Yükümlülüklerini yerine 
getirmeye yeterli mali 
kaynaklar  

- - + 

 
 Sözle me Ek I lave III /TGY Ek 46b’de yer alan 

kriterlere ili kin aç klamaya ilave olarak a daki 

hususlar dikkate al nabilir: 

 

  Yetkili makamlar n gümrük ve vergi konular ndaki 

mali yükümlülüklerini zaman nda yerine getirdi ini 

bildi i ve iflas veya mali probleme ili kin bir 
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bilgiye sahip olmad klar  durumlarda as l 

sorumlunun sa lam mali yap ya sahip oldu u kabul 

edilir; 

 

  Transit rejimine ili kin yeterli tecrübenin 

belirlenmesinde,gerçekle tirilen tüm i lem 

say nak yasla sonlanmayan i lemlerin say , 

referans tutar n takip edilmesinde kullan lan 

yöntem ve bir gümrük borcunun do mas na yol 

açmayan usulsüzlüklerin say  göz önünde 

bulundurulur; 

 

  Yetkili makamlarla çok yak n i birli inin 

belirlenmesinde, izin kapsam ndaki yasal ko ullar 

veya yükümlülüklere uygunluk göz önünde 

bulundurulmayabilir; 

 

  As l sorumlunun transit i lemlerini kendi 

yönetiminde gerçekle tirip gerçekle tirmedi inin 

belirlenmesinde,as l sorumlu veya ta mac lar n 

yüksek güvenlik standartlar  uygulay p 

uygulamad klar  göz önünde bulundurulur. Uygun 

bir ISO sertifikas n veya ta t takip sisteminin 

kullan lmas  bu tür bir standard  gösterebilir; 

 

  As l sorumlunun yeterli mali kaynaklara sahip olup 

olmad n belirlenmesinde, as l sorumlunun 

referans tutar n teminat miktar  taraf ndan güvence 

alt na al nmayan k sm  kapsamak üzere mevcut 

ymetleri veya sözle meye ba  taahhüdünün 

bulundu unu kan tlamas  gerekir. Bu amaçla, 

uygun ve güncel bilgi içeren belgelerin, örne in 

bilanço, bir y ll k hesap dökümü, ba ms z denetim 
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raporunun  sunulmas  gerekir. 

 

 4.2.3. Hem yüksek kaçakç k riski içeren e yay  hem de di er e yay  kapsayan 
ba vuru 

 Ba vurunun  hem  Sözle me  Ek  I  lave  I  /TGY  Ek  

44C’de yer alan ve asgari miktarlar  a an (söz konusu 

listenin 3 no.lu sütununda gösterilen)  e yaya, hem de 

bu Ek’te yer almayan e yaya ili kin olarak yap lmas  

halinde, as l sorumlu farkl  e ya tiplerine göre ayr  ayr  

 i lem yap laca na, ya da hepsinin bir bütün olarak 

 de erlendirilece ine karar vermelidir.  

 

 As l sorumlu ayr  i lem yap lmas na karar verirse, 

referans tutarlar n ayr  hesaplanmas , kriterlerin ayr  ayr  

uygulanmas  ve ayr  teminat belgeleri ve ayr  

sertifikalar n düzenlenmesi gerekir. Ancak, yetkili 

makamlar kefilin  taahhüdünün, hiçbir  tereddüte mahal 

kalmayacak ekilde bu konuda do abilecek bir gümrük  

yükümlülü ünü  de  içerecek  ekilde  düzenlenmi  

olmas  durumunda kefilin  tek bir  taahhüdünü de kabul 

edebilirler. 

 

 As l sorumlu ba vurusunun bir bütün olarak 

de erlendirilmesine karar verirse, tek bir referans tutar 

hesaplan r ve tek bir sertifika düzenlenir. Akit taraflar n 

mali ç karlar n tamamiyle korunmas  sa lamak, bir 

ba ka  deyi le  as l  sorumlunun  Sözle me  Ek  I  lave  I  

/TGY Ek 44C’de yer alan e yalara ili kin kriterleri 

yerine getirmesi için Sözle me Ek I Madde 58/ TGY 

Madde 381 uygulan r.  
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5. Teminat aranmayacak durumlar 

 5.1. Havayolu ta mac  

 
Sözle me Ek I 
Madde 7(1)(a)  
 

 

TGK Madde 
95(1)(a) 

Havayolu ile yap lan ta malar için teminat aranmamas  

Bölüm V, paragraf 3.8.3.6’da yer alan basitle tirme 

kullan larak karayolu ile ta nan havayolu e yas  için 

uygulanmaz.  

 

 5.2. Ren nehrindeki ta mac k 

 
Sözle me Ek I 
Madde 7(1)(b)  
 

 

TGK Madde 
95(1)(b) 

Ek 8.2’de yer alan liste Ren Nehrini tan mlamaktad r. 

lgili ülkelerin gümrük idareleri taraf ndan bilgi 

sa lanm r.  

 

 5.3. Demiryolu veya büyük konteynerlerle ta mac k 

 
Sözle me Ek I 
Madde 7(1)(d) ve 
48(1)(g)(i)  
 

 

 

TGK Madde 95(1) 

TGY Madde 
342(3)ve 
372(1)(g)(i)  

Demiryolu veya büyük konteyner ta mac nda 

teminat aranmamas  sadece bir basitle tirmenin 

kullan ld  durumlarda uygulan r. 

 

 5.4. Kamu kurumlar  ve uluslararas  örgütler 

 
 

TGK Madde 189(4)  

Kamu kurumlar n Topluluk bölgesinde kurulmu  

olmalar art yla, Topluluk transitinde herhangi bir izne 

gerek kalmaks n söz konusu kurumlardan teminat 

aranmaz.  
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 Ayn  durum, en az biri üye ülke olan devletler veya 

hükümetler aras nda tesis edilen uluslararas  örgütlere 

de uygulan r.  

 
 Söz konusu kurum veya örgütlerin ekonomik 

faaliyetlerinin Toplulukta yerle ik özel firmalarla 

rekabet etmemesi halinde teminat aranmaz. 
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6. Özel ulusal talimatlara ayr lm r 
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7. Sadece gümrük idaresinin kullan na ayr lm r 

 

8. Ekler 
 

- 8.1 TC32 fi li bireysel teminat vermeye yetkili kefillerin listesi 

- 8.2 Nehirlerin listesi 
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Ek 8.1 
 

TC 32 F  B REYSEL TEM NAT VERMEYE YETK  KEF LLER L STES  
(14 Temmuz 2004 itibariyle) 

daki liste üye ülkelerden ve EFTA ülkelerinden gelen bildirimler esas al narak 
haz rlanm r. 

ÜLKE KEF L KABUL 
TAR  

ÖZEL 
HUSUSLAR 

BELÇ KA -   
DAN MARKA Danske Speditører 

BØRSEN 
DK – 1217 København K 

22.04.2004 Dipnot 1’e 
bak z. 
 

ALMANYA -   
YUNAN STAN  

 
 

 351 
111 41 . 

 
Greek Federation of 
International Road 
Transport Carriers 
(O.F.A.E) 
Patision 351 
111 41 Athens 
GREECE 

6.5.2004  
1 May s 
2004’ten önce 
düzenlenmi  ve 
kabul tarihi 
23.12.2002 olan 
fi ler için yeni 
üye ülkeler için 
geni letilmi  
yükümlülük 

SPANYA ASTIC –  
Asociación del Transporte 
Internacional 
por Carretera 
C/ López de Hoyos, 322 – 
2ª planta 
28043 Madrid 

1.7.2001 Dipnot 1’e 
bak z. 
 

FRANSA -   
TALYA -   

HOLLANDA -   
AVUSTURYA -   
PORTEK Z -   
F NLAND YA -   
SVEÇ Sveriges 

Transportindustri-
förbunds Service AB 
Ansgariegatan 10 
Kutu 17114 
S- 104 62 Stockholm 

29.4.2004 
 

31.12.2004’e 
kadar geçerli ve 
kabul tarihi 
1.8.2001 olan 
K226001 -
K231000no.lu 
fi ler için de 
yükümlülük  
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B RLE K 
KRALLIK 

Road Haulage Association 
35 Monument Hill 
Weybridge  
Surrey 
KT13 8RN 

1.5.2004 Dipnot 1’e 
bak z.  

ÇEK 
CUMHUR YET  

PST Ostrava, a.s. 
Nádražní 112/969  
CZ-702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava 

1 May s 2004  

 MERKUR KEY, a.s. 
Nad Vývozem 4868 
CZ-760 05 Zlín 

1 May s 2004  

ÇEK CUMHUR YET  CDZ, a.s. 
ílucká 360 

CZ-760 05 Zlín 

1.5.2004 Dipnot 1’e 
bak z.  

 MERKUR KEY, a.s. 
Nad Vývozem 4868 
CZ-760 05 Zlín 

1.5.2004 Dipnot 1’e 
bak z. 

 PST Ostrava, a.s. 
Nádražní 112/969 
CZ-702 00 Ostrava – 
Moravská Ostrava 

1.5.2004 Dipnot 1’e 
bak z. 
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MACAR STAN ROYAL SPEDInc. 
H-1151 Budapest 
Bogáncs u. 1-3 

1.5.2006 Dipnot 1’e 
bak z. 

 EUROSPED  
International Transport 
Inc. 
H-1138 Budapest 
Szekszárdi u. 14 

1.5.2006 Dipnot 1’e 
bak z. 

 IBUSZ  
Travel Agency Ltd. 
H-1058 Budapest 
Ferenciek tere 10 

1.5.2006 Dipnot 1’e 
bak z. 

ZLANDA -   
NORVEÇ Logistikk- og 

Transportindustriens 
Servicekontor AS 
Postboks 5489 Majorstuen 
N-0305 OSLO 

1.5.2004 Dipnot 1’e 
bak z. 

  



 

 - 166 -

POLONYA Bre Bank S.A. 
ul. Senatorska 18 
00-950 Warszawa 
Poland 

5.12.2001 1 May s 2004’ten 
önce düzenlenmi  
fi ler içinyeni üye 
ülkeler için 
geni letilmi  
yükümlülük  

 Bank Polska Kasa Opieki 
S.A. 
ul. Grzybowska 53/57 
00-950 Warszawa 
Poland 

31.1.2002 1 May s 2004’ten 
önce düzenlenmi  
fi ler içinyeni üye 
ülkeler için 
geni letilmi  
yükümlülük  

Towarzystwo Ubezpiecze  I 
Reasekuracji Cigna Stu 
S.A. 
ul. Noakowskiego 22 
00-668 Warszawa  
Poland 

19.7.2002 1 May s 2004’ten 
önce düzenlenmi  
fi ler içinyeni üye 
ülkeler için 
geni letilmi  
yükümlülük  

SLOVAKYACUMH
UR YET  

-   

SV ÇRE -   
KIBRIS -   
ESTONYA -   
LETONYA -   
L TVANYA Lithuanian National Road 

Carriers’ Association 
LINAVA 
J. Basanavi iaus g. 45, 
LT-03109   Vilnius 
Lithuania 
 

26.4.2004  

MALTA -   
SLOVENYA -   
BULGAR STAN    
ROMANYA -   

 
1)1 May s 2004’ten önce düzenlenmi  ve kat m tarihinden sonra sonlanantransit i lemlerine 
ili kinfi ler için yükümlülük geni letilmemi tir. 
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Ek 8.2 
 

Su yollar  listesi 
 
Belçika 

 
a) Terneuzen kanal  
 
b) Antwerp’ten a  Scheldt 
 
c) Smeermaas veya Petit-Lanaye’yi Liège’ye 
ba layan kanallar 
 
d) Antwerp liman ndan Do u Scheldt, Eendracht, 
Slaakdam ve Prins Hendrikpolder vas tas yla Hollanda 
’daki Krammer’e kadar Yeni Scheldt-Rhine kanal  
 
e) Albert kanal  
 
f) Willebroek kanal  
 

 
Almanya 
 

 
Ren Nehri ile ba lant  tüm su yollar   
 

 
Fransa 
 

 
a) Alsace Büyük Kanal  
 
b) Apach ve Neuves-Maisons 
aras nda Moselle  
 
c) Ren Nehrinin Frans z k ndaki Kembs ve 
Vogelgrun aras ndaki Marckolsheim, Rhinau, Gerstheim, 
Strasbourg ve Gambsheim k mlar  
 

 
Lüksemburg 

 
Apach-Schengen k sm  ve Wasserbillig aras ndaki 
Moselle kanal n bulundu u bölüm 
 

 
Hollanda  

 
1. daki k mlarla s rl  olmak üzere Ren 
Nehri: 
 
a) Lobith-Amsterdam hatt  
 - Ren, Waal, Amsterdam – Ren Kanal  
 
b) dakileri birbirine ba layan Lobith-
Rotterdam liman alan : 
 - Ren, Waal, Merwede, Noord, Nieuwe 
Maas, Nieuwe Waterweg 
 - Ren, Lek, Nieuwe Maas, Nieuwe 
Waterweg 
 



 

 - 168 -

c) Lobith-Dordrecht-Hansweert-Antwerp hatt : 
 Ren, Waal, Merwede, Dordtse Kil veya Nieuwe 
Merwede, Hollands Diep, Volkerak, Krammer, Zijpe, 
Mastgat, Keeten, Oosterschelde (Do u Scheldt kanal ),  
Zuid-Beveland, Westerschelde (Bat  Scheldt), Scheldt 
vas tas yla 
 
d) Lobith-Dordrecht-Hansweert-Ghent hatt : 
 Ren, Waal, Merwede, Dordtse Kil veya Nieuwe 
Merwede, Hollands Diep, Volkerak, Krammer, Zijpe, 
Mastgat, Keeten, Oosterschelde (Do u Scheldt), Zuid-
Bevelandkanal , Westerschelde (Bat  Scheldt), 
Terneuzen kanal  
 
e) Lobith-De Kempen-Smeermaas veya St.Pieter 
hatt : 
 Bu yerler ve a daki su yolar n kesi im 
noktalar ;  Ren, Waal, Juliana-kanaal, Dieze, Zuid-
Willemsvaart, Wessem-Nederweert Kanal . 
 
2. daki gemilerin Ren Nehrini kulland  
kabul edilir:  
 - Ren Nehrinden Antwerp veya Ghen’e 
giden, ya da  
 - Antwerp veya Ghent’ten gelen ve bir Ren 
Manifestosu kapsam nda transit e yas  ta mak üzere 
Rotterdam Liman ndan geçerek Ren vas tas yla 
Hollanda’y  terk eden ya da Ren vas tas yla Antwerp 
veya Ghent’e giderek Hollanda’y  terk etmesi gereken 

yay  alan,  
 
3. Uygulamada, 1975’ten bu yana mevcut olan ve 
Kreekrak k sm  vas tas yla Antwerp’e ula an su yolu da 
Ren su yolu olarak kabul edilir.  
 

 
sviçre 

 

 
Basel’e kadar Ren 
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BÖLÜM IV  Standart transit usulü NCTS (yeni bilgisayarl  
transit sistemi) 
 

 
 

Bu bölümde Yeni Bilgisayarl  Transit Sistemi (NCTS) 

tan mlanmaktad r.  

 

Not: NCTS’in kullan lmad  durumlardaki ka t usul 

Bölüm V’de yer anlat lmaktad r.  

 

m 1 standart transit beyan  ile ilgilidir.  

 

m 2 hareket idaresindeki i lemleri ele almaktad r.  

 

m 3 ta ma s ras ndaki i lemler ve durumlar  

lemektedir. 

 

m 4 var  idaresindeki i lemleri ele almaktad r.  

 

m 5 Andora, San Marino ve mali olmayan 

topraklarla ilgilidir.  

 

Not: 

 

Bu metin NCTS teknik uygulamalar  ve yaz na 

(FTSS + DDNTA) ili kin k lavuzlar n veya teknik 

yard mlar n yerine geçmez.  
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m 1 – Standart Transit Beyan  
 

1. Giri  
 

 
 

Bu k m NCTS’in kullan ld  standart transit usulünü 

tan mlamaktad r.  

 

Paragraf 2 standart bir transit beyan na ili kin genel 

teori ve mevzuat  içermektedir.  

 

Paragraf 3 beyan n tamamlanmas  ve e yan n 

yüklenmesinde NCTS’in nas l kullan laca  

anlatmaktad r.  

 

Paragraf 4 özel durumlar  ele almaktad r. 

 

Paragraf 5 genel kurallar n uygulanmayaca  istisnalar  

içermektedir.  

 

Paragraf 6 özel ulusal kurallara ayr lm r.  

 

Paragraf 7 gümrük idarelerinin kullan na ayr lm r.  

 

Paragraf 8 bu K sm n eklerini içermektedir. 

 

2. Genel teori ve mevzuat 
 

 Yasal kaynaklar a daki hükümlerde yer almaktad r: 

- Sözle me Ek I Madde 3, 16, 18 ve 19-21; 

- Sözle me Ek I lave I; 

- Sözle me Ek III’ün : 

Ba k I, Madde 4 ve 5; Ba k III, Madde 11, 12, 13 

lave A7, Ba k I, II, III; 

lave A9, A10 ve A11; 
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lave D1, D2, D3, D4 (A, B ve D Hususlar ), D5; 

- TGK Madde 4;  

- TGY Madde 198 ila 217, uygun oldu u hallerde 

Madde 219, 222, 224 ve 349-354 

- TGY Ek  37, Ba k I, Husus A ve Ba k III; 

- TGY Ek 37a; 

- TGY Ek 37c; 

- TGY Ek 38; 

- TGY Ek 44a; 

- TGY Ek 45a ve 45b. 

 

2.1. NCTS’in yap  
 

 NCTS elektronik mesajlar n de imine dayanan bir 

bilgisayarl  transit sistemidir. Bu mesajlar çe itli ka t 

belgelerin ve Ortak Transit Sözle mesinden 

kaynaklanan baz  formalitelerin yerini almaktad r.  

 

Elektronik mesaj de imi üç seviyede 

gerçekle mektedir: 

 Ekonomik operatörler ve gümrük idaresi 

aras nda ('d  alan'); 

 Bir ülkenin gümrük idareleri aras nda ('ulusal 

alan'); ve, 

 Ulusal gümrük idareleri aras nda ve Komisyonla 

('ortak alan'). 

 

Bir NCTS i lemindeki temel unsurlar ve mesajlar 

unlard r:  

 

• Elektronik formla gönderilen transit beyannamesi 

(ayr ca izin verildi i durumlarda ka t ortamda) (IE015 

mesaj ) 
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• Ta may  belirlemek için sistem taraf ndan beyana 

verilen ve TRB ile kalem listesine bas lan tescil 

numaras  olan hareket referans numaras  (MRN). 

• Transit beyan  serbest b rak ld nda hareket 

idaresinde veya ticaret erbab n tesislerinde ç kt  

al nan ve hareketten var a kadar e yaya e lik eden 

Transit Refakat Belgesi (TAD).  

• Hareket idaresinden beyanda belirtilen var  idaresine 

gönderilen 'beklenen var  kayd ' (AAR) IE001 mesaj . 

• E yan n beklenen s r geçi inin bildirilmesi için 

hareket idaresinden beyan edilen transit 

idaresi/idarelerine gönderilen 'beklenen transit kayd ' 

(ATR) IE050 mesaj . 

• E yan n geçi inde kullan lan ve fiili transit idaresinden 

hareket idaresine gönderilen 's r geçi  bildirimi' (NCF) 

IE118 mesaj .  

• E ya vard nda fiili var  idaresinden hareket 

idaresine gönderilen 'var  bilgisi' IE006 mesaj .  

• Fiili var  idaresinden hareket idaresine gönderilen 

var  kontrol sonuçlar 'IE018 mesaj  (gerekti i 

hallerde). 

 

Ek 8.1 bilgi de iminde kullan lmakta olan mesajlar ve 

kodlara ili kin bir liste içermektedir.  

 

 

 

2.2. NCTS’in kapsam  
 

 NCTS ilgili ta ma moduna bak lmaks n tüm 

ortak/Topluluk transit i lemlerineuygulanmaktad r.Bir 

ticari belgenin transit beyan  yerine kullan ld  

basitle tirilmi  transit usullerde (örne in hava, deniz veya 
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demiryolundaki basitle tirmelerde, duruma göre uygun 

olan manifesto veya CIM ta ma belgesi transit 

beyannamesi yerine kullan lmaktad r)uygulanmaz. 

 

 

2.3. Ekonomik operatörlerin NCTS'e eri imi 
 

 Genel olarak, operatörlerin NCTS’e eri meleri için 

daki imkanlar sunulabilir:  

Do rudan Veri Giri i (bir gümrük idaresinin internet 

sitesi arac yla veri giri i de dahil); 

Elektronik Veri De imi (EDI); 

Gümrük idaresinde veri giri i  

 

Operatörlerin eri imine ili kin daha fazla bilgi için ulusal 

gümrük makamlar  ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. 

 

 

3. Beyan usulü 
 

 Bu paragraftaa dakilere ili kin bilgi vermektedir: 

- E yan n yüklenmesi (paragraf 2.1); 

- transit beyan  (paragraf 2.2); 

 

 

 

3.1. Yükleme 
 

Yükleme 
 
 
 
Tek ta ma arac  
 
 
 

Transit rejiminin amaçlar  çerçevesinde, e yan n bir 

transit beyan 28 kapsam nda bir hareket gümrük 

idaresinden bir var  gümrük idaresine sevk edilmek 

üzere tek bir ta ma arac na yüklenmesini ifade eder.  

                                                
28Parsiyel ta ma halinde, parsiyel yük ile ta ma arac  aras nda do rudan bir ili ki yoktur. Bu durumda, ayniyet 
önlemleri parsiyel yüke uygulan r.  
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Birden fazla transit 
belgesi 
 

 

Ta nan e yan n birlikte sevk edilmesi ko uluyla 

dakiler tek bir ta ma arac  olarak kabul edilir: 

 Römork(lar)  veya yar  römork(lar)  ile birlikte bir 

karayolu ta ; 

 Demiryolu yolcu veya yük vagonlar  dizisi; 

 Tek bir zincir olu turan gemiler; 

 Tek bir ta ma arac na yüklenmi  konteynerler. 

 

Her bir transit beyan  yaln z bir hareket idaresinden bir 

var  idaresine yap lacak ta ma için tek bir ta ma 

arac na yüklenen e yay  kapsayabilir.  

 

Bir sevkiyat n iki ta ma arac na bölünmesi halinde, 

yalar n tamam  ayn  hareket ve var  idareleri aras nda 

ta nsa bile her bir ta ma arac  için ayr  bir transit 

beyan  gereklidir.  

 

Di er taraftan, tek bir ta ma arac  birden fazla hareket 

idaresinde yüklenen ve birden fazla var  idaresinde 

bo alt lacak e yalar için kullan labilir.  

 

yalar n birden fazla hareket idaresinde tek bir ta ma 

arac na yüklenmesi halinde, her hareket idaresinde bu 

idarede yüklenen e yay  kapsamas  için bir transit 

beyan  düzenlenir.  

 

Sözle menin Madde 7(3) hükmü sakl  kalmak üzere, tek 

bir ta ma arac nda ta nan ve ayn  var  idaresine 

gönderilecek e ya için ayn  as l sorumluya birden fazla 

transit beyan  düzenlenebilir. Bu belgelerin her biri için 

teminat verilmesi gerekir.  

Ayn  kurallar transit beyanlar n ikinci nüshalar n 
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düzenlenmesi halinde de uygulan r.  

 

 

3.2. Transit beyan  (IE015) 
 

3.2.1. Transit beyan n ekli ve doldurulmas  
 

 
 

IE015 transit beyan n tamamlanmas  için tüm zorunlu 

alanlar n doldurulmas  gereklidir. Girilmesi zorunlu 

veriler unlard r: Beyan tipi (kutu 1), Toplam kalem 

adedi (kutu 5), Toplam kap say  (kutu 6), Sevk ülkesi 

(kutu 15a), Var  ülkesi (kutu 17a), Konteyner 

evet:/hay r (kutu 19), E ya tan , vb. (kutu 31), Kalem 

numaras  (kutu 32), Toplam brüt a rl k (kutu 35), As l 

sorumlu (kutu 50), teminat tipi, teminat referans 

numaras  ve eri imkodu (kutu 52) ve var  gümrük 

idaresi (kutu 53). Dahili ta mac k modu (kutu 26) 

sadece Topluluk için zorunludur.  

 

Belirli ko ullar alt nda zorunlu hale gelen artl  veri 

unsurlar  vard r. Bu artl  veri unsurlar  Al  ticaret 

erbab  (kutu 8), Ç taki kimlik (kutu 18), Topluluk 

kodu (kutu 33), zin verilmi  e ya yeri (kutu 30), Önceki 

idari referanslar (kutu 40), Transit gümrük idaresi (kutu 

51) ve Teminat referans  (kutu 52). 

 

Ayr ca, a daki ihtiyari veri unsurlar  da 

istenilebilir:Gönderici ticaret erbab  (kutu 2), S  

geçen ta ma türü (kutu 25), S rdaki ta ma modu 

(kutu 26), Dahili ta mac k modu (kutu 26), Yükleme 

yeri (kutu 27), Hassas e ya kodu (kutu 31), Net a rl k 

(kutu 38), Sunulan belgeler/sertifikalar (kutu 44), Özel 

hususlar (kutu 44) ve Temsilci (kutu 50).  
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T529kontrol nüshas n eklenmesi halinde,bu durum 

beyana ili kinbilgilerde 823 kodu ile “sunulan belgeler” 

alan nda gösterilir. Böylece T5 belgesinin referans 

numaras  belirtilmi  olur.  

 

NCTS’teT B’e k yasla baz  ilave kodlar gereklidir. Bu 

kodlar Sözle me Ek III lave D2 /TGY Ek 37c’de 

belirtilmi tir. Söz konusu ilave kodlar; ülke kodlar , dil 

kodlar , e ya kodlar , hassas e ya kodlar , kap kodlar  ve 

özel mühürlerin yan  s ra sunulan belgelerin ve 

sertifikalar n kodlar r.  

 

Transit beyanlar  hareket ülkesindeki yetkili makamlar 

taraf ndan kabul edilen Akit Taraflar n resmi dillerinden 

birinde düzenlenir.  

 

Operatörlerin transit beyan  IE015’i do ru bir ekilde 

doldurmas  beyan n NCTS taraf ndan reddedilmemesi 

aç ndan önemlidir. 

 

Bir transit beyan  IE015’in sistem taraf ndan 

reddedilmesi halinde, beyanda gerekli de iklikleri 

yapabilmesi ya da yeni bir beyan sunabilmesi için 

reddedilme gerekçesi ticaret erbab na bildirilir. 

 

Bir transit i lemi en fazla 999 e ya kalemini 

kapsayabilir. Bir beyandaki her e ya kaleminin sisteme 

girilmesi ve TRB veya kalem listesinin ç kt nda yer 

almas  gereklidir.  

                                                
29T5 kontrol nüshas  baz  hallerde e yan n Topluluk Gümrük Bölgesindeki hareketinde aran lan bir belgedir. Bu 
belge belirli Topluluk önlemleri (mesela tar msal ürünlere uygulanan) kapsam na giren baz  e yan n kullan  
ve/veya var  ispatlamakta kullan r. T5 kontrol nüshas na ili kin ayr nt  bilgi TGY Madde 912a-912g’de 
yer almaktad r. 
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Kalem listesi transit beyan n birden fazla kalemi 

kapsad  durumlarda düzenlenir ve 31 no.lu kutusunda 

kalem listesine ili kin referans n bulundu u 

TAD’aeklenir.  

 

Kalem listesinin eklinin Sözle me lave III Ek D4 

/TGY Ek 45a ve 45b’de yer alan örne e uygun olmas  

gerekir.  

 

Birden fazla kalemin beyan edildi i hallerde, her bir 

kalem için a daki bilgiler girilir: 

 Birden fazla ülke varsa sevk ülkesi (kutu 15); 

 Birden fazla ülke varsa var  ülkesi (kutu 17); 

ya tan  (kutu 31); 

 Kalem numaras  (kutu 32); 

 Uygulanabildi i durumlarda e ya kodu (kutu 33); 

 Brüt a rl k (kg) (kutu 35); 

 Net a rl k (kg) (kutu 38); ve zorunlu oldu u 

durumlarda özet beyan, önceki belge (kutu 40); ve 

uygun oldu u durumlarda ilave bilgi, sunulan belgeler 

vs. (kutu 44). 

 

Kalemlere numara verilirken 1’den ba lanmas , s ra 

takip edilmesi ve arada atlanan numara bulunmamas  

gerekir. (KEL’dekitart malar çerçevesinde) 
  

 
 

3.2.2. Kar k sevkiyatlar 
 

Kar k sevkiyat 
 
 

Normal olarak, T1 transit rejimi kapsam nda hareket 

eden Topluluk d  e yalardan olu an sevkiyat ile 

T2/T2F transit rejimi kapsam nda hareket eden Topluluk 
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yas , kalem listesinin ekli bulundu u tek bir transit 

beyan  kapsam nda ta r. Farkl  statüdeki e yalar için  

bilgi ve kalem listesinin özeti TRB’de yer al r.  

 

Alternatif olarak ise, ayr  transit beyanlar  

düzenlenebilir (örne in: Topluluk d  e ya için bir T1 

beyan  ve Topluluk e yas  için bir T2 veya T2F transit 

beyan ). 

 

Not: Transit rejimine tabi tutulmayan (ve Topluluk 

Gümrük Bölgesi içinde hareket eden) Topluluk 

yas n transit rejimine tabi e ya ile ayn  ta ma 

arac nda ta nmas  mümkündür. Bu durumda transit 

beyan  sadece transit rejimine tabie yay  kapsar(kar k 

sevkiyatlara ili kin ayr nt  bilgi için Bölüm IV, k m 

2, paragraf 3.8.1’e bak z.) 

 

CARET ERBABI 

Beyan tipi tüm beyan  kapsayaca  için kar k sevkiyatlar için T sembolü beyan 

baz nda girilir. Her bir e ya kaleminin gerçek statüsü (T1, T2,T2F) ise kalem baz nda 

girilir.  

 

 
 

3.2.3. Transit beyan n sunulmas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IE015 transit beyan n bir veri i leme tekni i ile 

sunulmas ndaa da hususlardaki sorumluluk as l 

sorumluya aittir: 

(a) beyanda yer alan bilginin do rulu u; 

(b) ekli belgelerin gerçekli i; 
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ve, 

(c) E yan n Topluluk/ortak transit rejimine tabi 

tutulmas na ili kin tüm yükümlülüklere uyulmas . 

 

Beyan n gerçekli i hareket ülkesinde aranan ko ullara 

tabidir.  

 

 

 
CARET ERBABI 

 

As l sorumlu elektronik ortamda sundu u transit beyan n gerçekli ini sa lamak için 

gümrük idareleri ile irtibata geçer.  
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 4. Özel durumlar 

 

 5. stisnalar 
 
 

 6. Özel ulusal talimatlara ayr lm r 

 

 7. Sadece gümrük idaresinin kullan na ayr lm r 

 

 8. Ekler 
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m 2 – Hareket idaresindeki i lemler 
 

1. Giri  
 
 

 
 

Paragraf 2 hareket idaresindeki i lemlere ili kin genel 

teori ve mevzuat  içermektedir. 

 

Paragraf 3 hareket idaresindeki usulü tan mlamaktad r.  

 

Paragraf 4 özel durumlar  ele almaktad r. 

 

Paragraf 5 genel kurallar n uygulanmayaca  istisnalar  

içermektedir. 

 

Paragraf 6 özel ulusal talimatlara ayr lm r. 

 

Paragraf 7 sadece gümrük idaresinin kullan  ile 

rl r. 

 

Paragraf 8 bu K sm nEklerini içermektedir. 
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2. Genel teori ve mevzuat 
 

 Yasal kaynaklar a daki hükümlerde yer almaktad r: 

- Sözle me Ek  I’nin 22 -30 ve 45 inci Maddeleri; 

- Sözle me Ek II lave I; 

- TGK Madde 62, 63, 65, 68, 69, 72, 73 ve 77; 

- TGY Madde 202, 247, 355-358 ve 369; 

- TGY Madde 46a. 

 

3. Hareket idaresindeki i lemlerin tan  
 

 Bu paragraf a daki hususlara ili kin bilgi 

vermektedir: 

 Transit beyan n kabul, tescil ve kontrol edilmesi 

(paragraf 3.1.); 

 Transit beyan n düzeltilmesi (paragraf 3.2.); 

 Transit beyan n iptal edilmesi (paragraf 3.3.); 

 Beyan n ve e yan n kontrolü (paragraf 3.4) 

 Teminat sunulmas  (paragraf 3.5);  

 Güzergah ve zorunlu güzergah (paragraf 3.6); 

 Süre s  (paragraf 3.7); 

 Ayniyet araçlar  (paragraf 3.8); 

 yan n serbest b rak lmas  (paragraf 3.9). 
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3.1. Beyan n kabulü, tescili ve kontrolü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hareket idaresi transit beyan  (IE015) a daki 

ko ullarda kabul eder: 

 Gerekli tüm bilgileri içermesi; 

 Tüm gerekli belgelerin beyana e lik etmesi; 

 Beyanda yer alan e yan n gümrük idaresine 

sunulmas . 

 

Sistem beyan  otomatik olarak denetler. Do ru olmayan 

ya da eksik beyan reddedilir (IE016). Beyanda yer alan 

bilginin ulusal referans veri taban nda kay tl  veri ile 

uyumlu olmamas  halinde de beyan reddedilir.  

 

Transit beyan  kabul edildi inde, sistembir Hareket 

Referans Numaras  (MRN) (IE028) olu turur. 

 

Daha sonra beyan “kabul edilmi ” statüye gelir ve 

hareket idaresi e yan n teslim edilmeden önce kontrol 

edilip edilmeyece ine karar verir.  

 

Gümrük makamlar  e yan n beyan edildi i gümrük 

rejimine ili kin hükümlerin uygulanmas  için gereken 

ilave belgelerin beyan ile birlikte sunulmamas na izin 

verebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük 

makamlar n tasarrufuna b rak r. Transit beyan n 44 

no.lu kutusu a daki ekilde doldurulur: 

- “belge tipi”nde söz konusu belgeye kar k gelen kod 

belirtilir (kodlar Sözle me Ek D2, lave III/TGY Ek 

37a); 

- “belge referans ”nda belgenin tan  ve belgenin 

referans  belirtilir.  
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Ulusal gümrük makamlar  ayr ca gümrük idaresinin 

bilgisayarl  sistemince i lenebilmesi için ticaret 

erbab n ka t transit beyannamesini bir nüsha olarak 

(Tek dari Belge veya uygun oldu u durumlarda Transit 

Refakat Belgesi kullan larak) hareket idaresine 

sunmas na müsaade edebilir.  

 

 
GÜMRÜK DARELER  (Yaln zca Toplulukta) 
 

yaya T5 kontrol nüshas n e lik etmesi halinde, bu durum beyan n sunulan 

belgeler/sertifikalar alan nda gösterilir(kutu 44).  

 

3.2. Transit beyan n düzeltilmesi 

 
 As l sorumlu transit beyan n gümrük idaresi taraf ndan 

kabul edilmesinden sonra düzeltilmesini isteyebilir. 

Düzeltme beyan edilen e yadan farkl  bir e yay  

kapsamamal r.  

 

As l sorumlu de iklikleri beyan bilgisine (IE013) girer 

ve düzeltmenin kabul edilece ine (IE004) veya 

edilmeyece ine (IE005) karar verecek olan hareket 

idaresine gönderir. 

 

Yetkili makamlar n transit beyan  ald ktan sonra 

yay  muayene etmeye karar vermeleri veya baz  

bilgilerin yanl  oldu unu tespit etmeleri veya e yay  

serbest b rakm  olmalar  halinde düzeltmeye izin 

verilmez.  
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3.3. Transit beyan n iptal edilmesi 
 

 Transit beyan  sadece e ya transit için serbest 

rak lmadan önce as l sorumlunun talebi(IE014)  

üzerine hareket idaresi taraf ndan iptal edilebilir(IE010). 

Ard ndan as l sorumluya hareket idaresi taraf ndan bilgi 

verilir (IE009).  

 

Transit beyan  istisnai durumlar (örne in bir transit 

beyan n TGY Madde 251 çerçevesinde hükümsüz 

olan bir beyanla ili kili olmas ) hariç olmak üzere e ya 

serbest b rak ld ktan sonra iptal edilemez. 

 

Ka t usulde önemli olan husus, NCTS’e girilmi  ancak 

sistemin çal mamas  nedeniyle ba kaca bir i lemin 

yap lamad ndan iptal edilmesi gereken beyanlar n 

iptalinin sa lanmas r.  

 

Ticaret erbab  sisteme bir beyan sunuldu u ancak 

sonradan ka t usule dönüldü ü her seferinde yetkili 

makamlara bilgi vemek zorundad r 

 

Baz  durumlarda gümrük makamlar  yeni bir beyan n 

sunulmas  isteyebilir. Bu durumda eski beyan iptal 

edilir ve yeni beyana yeni bir MRN verilir.  

 

 

stisnai iptaller için bu k mdaki 7 nci Hususa bak z.  

 

 

3.4. Transit beyan n ve e yan n kontrol edilmesi 
 

 Beyan n kabul edilmesinden sonra, gümrük idareleri 
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risk analizine dayal  veya rastlant sal olarak a daki 

kontrolleri gerçekle tirebilir: 

 yan n muayene edilmesi ve zorunlu oldu u 

durumlarda analiz için numune al nmas ,  

 yan n ayr nt  muayenesinin yap lmas . 

 

ya bu amaçla belirlenen yer ve saatte muayene edilir. 

Ancak gümrük idareleri as l sorumlunun iste i ve 

masraflar  kar lmas  kayd yla e yan n muayenesini 

ba ka yer veya ba ka bir zamanda gerçekle tirebilir.  

 

Kontrol sonucunda önemsiz uyumsuzluklar tespit 

edilirse hareket idaresi as l sorumluya bildirimde 

bulunur. Bu uyumsuzluklara çözüm bulunmas  amac yla 

hareket idaresi (as l sorumlunun bilgisi dahilinde) 

yan n transit için serbest b rak labilmesi için beyan 

bilgilerinde ufak de iklikler yapar. 

 

Kontrol sonucunda ciddi bir uyumsuzluktespit edilmesi 

halinde, hareket idaresi as l sorumluya e yan n serbest 

rak lmayaca  (“Transit serbest b rak lmad ” mesaj  

(IE051) bildirir ve uygun bulunmayan sonucu kaydeder.  

 

yan n kontrolden sonra serbest b rak lmas  halinde, 

beklenen var  kayd  (IE001)’ndaki kontrol sonucu kodu 

'A1-Uygundur' olur. E yan n fiziki kontrol yap lmadan 

serbest b rak lmas  halinde ise, söz konusu kod 'A2-

Uygun  kabul edilmi tir' olur.  

 

 

3.5. Teminat n sunulmas  

 
Teminat n kapsam  yan n transit için serbest b rak lmas  için bir teminat 
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 gereklidir. (mevzuatta teminat aranmayaca  belirtilen 

haller ve izne dayanan teminattan vazgeçme hariç).  

Teminatlara ili kin ayr nt  bilgi Bölüm III’te yer 

almaktad r.  

 

 
GÜMRÜK DARELER  

 

 

Teminat n varl  ve geçerlili i (kapsaml  teminat, teminattan vazgeçme, bireysel 

teminat, fi li bireysel teminat veya birden fazla kullan ml  bireysel teminat) GRN 

(teminat referans numaras ) ve eri im kodu kullan larak kontrol edilir.  

 

yan n serbest b rak lmas ndan önce hareket idaresi teminat idaresinden kontrol 

düzeyine ba  olarak a daki hususlar çerçevesinde teminat n do rulu unu ve 

geçerlili ini kontrol etmesini ister:  

 Teminat miktar  yeterli (kapsaml  teminat durumunda,mevcut teminat miktar  

yeterli); 

 Teminat transit i lemine dahil olan tüm Akit Taraflarda geçerli; 

 Teminat as l sorumlunun ad na; 

 

Ard ndan, hareket idaresi teminat idaresinden teminat n kullan  kontrol ve kay t 

etmesini ister.  

Teminat idaresi kullan  kaydeder ve hareket idaresini bilgilendirir.  

Ka t usul için Bölüm V’e bak z. 

 
 

 

3.6. Güzergah ve zorunlu güzergah 
 

 Genel kural transit rejimine tabi tutulan e yan n hareket 

idaresine ekonomik aç dan mant kl  bir güzergahta 

ta nmas r.  
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Yüksek risk içeren e yan n ta nmas  ya dagümrük 

makamlar n veya as l sorumlunun zorunlu görmesi 

halinde zorunlu güzergah belirlenir. En az ndan transitin 

gerçekle ece i ülkelere ili kin bilgiler sisteme girilir. 

Zorunlu güzergah n takip edilmesi zorunlulu undan 

muafiyet as l sorumluya belirli ko ullara tabi bir 

basitle tirme olarak tan nabilir (Ayr nt  bilgi için 

Bölüm VI,paragraf 3.4.’e bak z). 

 

GÜMRÜK DARELER  

 

Hareket idaresi as l sorumlunun verdi i bilgileri dikkate alarak ve beyan bilgilerinde 

yer alan transit edilecek ülkelere ili kin bilgileri girmek suretiyle zorunlu güzergah  

belirler (ülke kodlar  yeterlidir) 

 

Not 1: Topluluk için ilgili üye ülkelerin ülke kodlar  yaz z.  

Not 2: Zorunlu güzergaha dahil olan üçüncü ülkelerin ülke kodlar  yaz z.  

 
Zorunlu güzergahta 
de iklik 
 
 

Zorunlu güzergah transit i lemi s ras nda de ebilir. 

Güzergah n de mesi halinde ta  T B’in 56 no.lu 

kutusuna gerekli hususlar  girmek ve ta ma arac n 

bulundu u ülkenin gümrük makamlar na e ya ile 

birlikte sunmak zorundad r. Yetkili makamlar transit 

leminin sürüp sürmeyece ini dikkate alarak gerekli 

önlemleri al r ve T B’in G kutusunu mühürler.  

 

Ta ma s ras nda ortaya ç kan durumlarda 

gerçekle tirilecek i lemlere ili kin ayr nt  bilgiBölüm 

IV, k m 3, paragraf3.1.’te yer almaktad r. 

 
 

3.7. Süre s  
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 Hareket idaresi e yan n var  idaresine sunulmas  için 

gereken süre s  belirler.  
 Hareket idaresince belirlenen süre s  transit i lemi 

boyunca transitin gerçekle ece i ülkelerin yetkili 

makamlar  için ba lay r ve bu ülkeler taraf ndan 

de tirilemez.  

 
Süre s n 

lmas  
Süre s n a lmas n ta dan veya sorumludan 

kaynaklanmad  ve var  idaresince de kabul edilen 

hallerde, süre s na uyuldu u kabul edilir.  

 

 
GÜMRÜK DARELER  

 

Süre s  belirlerken, hareket idaresi a daki hususlar  dikkate al r: 

 Kullan lan ta ma arac ; 

 Güzergah; 

 Ta mac k mevzuat  veya ba ka mevzuatlar (örne in: ta ma modunu etkileyen 

sosyal veya çevreye ili kin mevzuat); 

 Uygun oldu u durumlarda, as l sorumludan sa lanan bilgiler. 

 

Hareket idaresi süre s  beyan bilgilerine girer (YYYY-MM-DD sistemini 

kullanarak) veya beyan bilgilerinde as l sorumlu taraf ndan girilen süre s yla 

uyumlu oldu u durumlarda bu süre s  onaylar. Bu süre s  e yan n ve T B’in 

var  idaresine sunulmas  gereken tarihtir.  

 
 

 

 

3.8. Ayniyet araçlar  
 

 Buparagrafa daki eklde alt paragraflara ayr lm r: 

 Giri  (paragraf 3.8.1.); 

 Mühürleme yöntemi (paragraf3.8.2.); 
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 Mühürün özelleri (paragraf 3.8.3.); 

 Özel bir tipte mühür kullan lmas  (paragraf 3.8.4.). 

 
 

3.8.1. Giri  
 
 
 
 
Vazgeçme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yüksek risk içeren 

ya  
 
 

Transit rejimi kapsam nda ta nan e yan n ayniyetinin 

sa lanmas  çok önemlidir. Genel bir kural olarak, bu 

yan n ayniyeti mühürlenerek sa lan r.  

Transit beyan  birden fazla e ya kalemini kapsad nda 

sunulan  kalem  listesi  T B’e  eklenir  ve  T B’in  31  no.lu  

kutusunda söz konusu kalem listesine ili kin bilgi yer 

al r.  

 

Ancak, beyan bilgilerinde yer alan e ya tan n 

yan n kolay bir ekilde tan nmas  sa lamaya yeterli 

olmas  halinde hareket idaresi mühür zorunlulu undan 

vazgeçebilir (örn. transit rejimi kapsam nda ta nan 

arabalar n motor ve asi numaras  vererek).  

 

yan n tan  normal olarak ayniyetinin 

belirlenmesinde uygun bir araç olarak kabul edilmemeli 

ve bu nedenle a daki e yalar zorunlu olarak 

mühürlenmelidir: 

 Yüksek risk içeren ve Sözle me Ek I lave I/TGY 

Ek 44c’de yer alan e yalar. Bilgi için bu K mdaki 

Ek 8.3.’te bir kopyas  yer almaktad r. 

 Topluluk içinde ödeme hakk  veren tar msal ürünler 

(geri ödemeler, ekstra ödemeler vs)  

 

 
GÜMRÜK DARELER  

 

Hareket idaresi mühür tatbik eder ve söz konusu mühürlerin numaralar  ve ayniyet 

aretlerini beyan bilgilerine girer.  



 

 - 191 -

 

Ayniyetin sa lanmas  için mühür gerekmedi i durumlarda hareket idaresi beyan 

bilgilerindeki alan  bo  b rak r. Bu durumda sistem otomatik olarak T B’in D 

kutusuna "- -" ibaresini basar.  

 

 
Kar k sevkiyatlar Transit rejimine tabi olmayan e yan n transit rejimi 

kapsam ndaki e yalarla birlikte ayn  ta ma arac nda 

ta nd nda, e yan n ayniyetinin kaplar n ayr  ayr  

mühürlenerek ya da e yan n aç k tan  yap larak 

sa lanmas  halinde normal olarak ta t mühürlenmez.  

 

Not: Hangi e yan n transit rejimi kapsam nda ta nd  

ve hangi e yan n transit rejimine tabi olmad  

kolayca ay rt etmek için e yalar n belirgin bir ekilde 

ayr lmas  ve etiketlenmesi gerekir.  

 
 Sevkiyat n ayniyeti mühürler veya ba ka bir ayniyet 

arac  (e ya tan ) ile sa lanamazsa, hareket idaresi 

transit rejimine tabi e yan n sevk edilmesine izin 

vermeyebilir.  

 
 
 
Successive 
unloading 

Mühürler yetkili gümrük makamlar n izni olmaks n 

lamaz.  

 

Bir arac n hareket idaresinde mühürlendi i ve birden 

fazla T B kapsam ndaki e yay  farkl  ülkelerdeki farkl  

var  idarelerine ta mas  durumunda, yükün bir 

sm n bo alt lmas  için mühürlerin k ld  ara var  

idareleri söz konusu araca yeni mühür tatbik etmeli ve 

bunu T B’in F kutusunda belirtmelidir.  

 

Var  idaresi/idareleriT B’de belirtilen bu yeni 

mührü/mühürleri 'Yeni mühür bilgisi' ve 'Yeni Mühür 
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Kimli i'kapsam nda 'Var  Kontrol sonuçlar  

mesaj /mesajlar '(IE018) ile hareket idaresine bildirir.  

 
 

3.8.2. Mühürleme yöntemi 
 

 
 
 

ki mühürleme yöntemi vard r: 

 yan n bulundu u alan n mühürlenmesi; 

 Her bir kab n mühürlenmesi. 

 

yan n bulundu u alan mühürlenecekse, ta ma 

arac n mühürlemeye uygun olmas  gerekir. 

 

 
GÜMRÜK DARELER  

 

Hareket idaresi a daki durumlarda ta ma arac  mühürlemeye uygun kabul eder: 

 Mühürlerin ta ta kolay ve etkin bir ekilde tak labilmesi; 

 Ta tlar n mühürler k lmadan ya da zorland na ili kin görünür bir iz 

rakmadan e ya ç kar lmas na veya konulmas na imkan vermeyecek ekilde imal 

edilmi  olmas ; 

 Ta tta e yan n saklanabilece i gizli bölümlerin bulunmamas ; 

 Yüke ayr lan alanlara yetkili makamlar n yapaca  denetlemelerde kolayca 

eri ilebilmesi(Sözle me Ek I Madde 28/TGK Madde 72 ve TGY Madde 357, paragraf 3) 
 

Not: Di er uluslararas  sözle meler (örn. TIR Sözle mesi) çerçevesinde mühürlemeye 

uygun olarak onaylanan ta tlar transit aç ndan mühürlemeye uygun kabul edilir. 

 
 

 
3.8.3 Mühürlerin özellikleri 
 

 Ayniyet arac  olarak kullan lan tüm mühürler belirli 

özelliklere ve teknik spesifikasyonlara sahip olmak 

zorundad r. 



 

 - 193 -

 
Mühürlerin 
özellikleri 
 
 

Mühürler a daki özellikleri ta rlar: 

 Normal kullan mda sa lam kalmal ; 

 Kolayca kontrol edilebilmeli ve tan nabilmeli; 

 Herhangi bir k lma, zorlama veya ç karma 

durumda ç plak gözle görülebilen izler b rakacak 

ekilde imal edilmi  olmal ; 

 Tek kullan m için ya da birden fazla kullan lmas  

isteniyorsa her yeniden kullan ld nda belirgin bir 

kimlik i areti ta yacak ekilde imal edilmi  olmal ; 

 Bireysel kimlik i areti ta mal . 

 

Mühürler a daki teknik spesifikasyonlara uygun 

olurlar: 

 Mühürlerin ekli ve ebatlar  mühürleme yöntemine 

ba  olarak de ebilir, ancak ebatlar n ayniyet 

aretlerinin kolayca okunmas  sa layacak ekilde 

olmas  gerekir; 

 Mühürlerin ayniyet i aretlerinin sahtesinin 

yap lmas n mümkün olmamas  ve taklit 

edilmesinin zor olmas ; 

 Malzemesinin kazara k lmaya kar  direçli olmas  

ve sahtecili i veya yeniden kullan  önlemesi. 

 
 

3.8.4. Özel tipte mühürlerin kullan lmas  
 

Özel tipte 
mühürlerin 
kullan lmas  
 
 

As l sorumlunun özel tipte bir mühür kullanmas  için 

yetkili makamlar n izin vermesi gerekir.  

Özel tipte mühür kullan lmas  belirli ko ullara ba  bir 

basitle tirmedir (ayr nt  bilgi için Bölüm VI, paragraf 

3.3’e bak z). 

 

Özel tipte mühür kullan lmas  halinde, as l sorumlu 
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beyan bilgilerine (kutu D) tatbik edilen mühürlerin 

markas , tipini ve numaras  girer.Mühürlerin e ya 

serbest b rak lmadan önce tak lmas  gerekir.  

 

zinde e yan n ayniyetinin mühürlenerek sa lanaca  

belirtilen bir izinli göndericinin özel tipte mühür 

kullanmak için ayr  bir izin almas  gerekmez.  

 
 

3.9. E yan n serbest b rak lmas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hareket idaresinde a da yer alan i lemlerin 

tamamlanmas ndan sonra e ya transit için serbest 

rak r (IE029+IE001): 

 Hareket idaresine beyan bilgisinin sunulmas ; 

 Beyan n kontrol edilmesi ve kabulü; 

 Varsa kontrollerin tamamlanmas ; 

 Gerekli oldu u durumlarda teminat verilmesi 

(Bölüm III); 

 Süre s n belirlenmesi; 

 Gerekli oldu u zorunlu güzergah n belirlenmesi; 

 

 

 

 
GÜMRÜK DARELER  

 

Hareket idaresi i lemlerin tamamland  durumlarda: 

 transit beyan  kabul eder; 

 kontrol sonuçlar  kaydeder; 

 teminat  tescil eder; 

 Beyan edilen var  idaresine ve transit idare/lerine 'beklenen var  kayd '(AAR) 

(IE001)mesaj  ve uygun oldu u hallerde'beklenen transit kayd ' (ATR)(IE050) 

mesaj  gönderir.; ve 
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 B’in ç kt  al r (uygun oldu u hallerde kalem listesi ile birlikte)  

 
 

3.9.1. Serbest b rakman n belgelenmesi 
 

 Hareket idaresi üzerinde MRN’in bulundu u TRB’yi 

as l sorumlu veya e yay  kendilerine sunan ki iye verir. 

TRB transit i lemi boyunca e yaya e lik eder.  

 

TRB ve kalem listesinin ç kt n al nmas nda 

(Sözle me Ek III lave D3, D4, D5 ve D6/TGY Ek 45a 

ve 45b) bu k mdaki Ek 8.1’da yer alan klavuz 

kullan r. 

 

 
 
Rejimin ibras  için Bölüm VII’ye bak z. 
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 4. Özel durumlar 
  
 Kalem listesi 
 
 Ayn  nihai al  için gönderilen küçük miktarlardaki çok fazla say da e yan n  (örne in 

gemi aksamlar , ev e yalar ) Topluluk/ortak transite tabi tutulmas  gerekti i özel 

durumlardatransit bilgisinin girilmesi için gereken ilave maliyetlerden kaç nmak için 

temele ya tan n yeterli olmas  tavsiye edilir.Böylesevkiyatlar a daki ilave 

ko ullara tabidir: 

– TGY Ek 44C/Sözle me Ek 1 lave I’de yer alan e yaya ili kin bilgilerin 

gerekti i ekilde girilmesi gerekir, 

– yan n ayr nt lar  da içeren tam tan  gümrük idaresine sunulur ve 

sevkiyata e lik eder.  

Herhalükarda ilk olarak e yan n gerçekten Topluluk transiti/ortak transit rejimine tabi 

tutulmak zorunda oldu u hususu do rulan r.  

 

 5. stisnalar 

 

 6. Özel ulusal talimatlara ayr lm r 
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 7. Sadece gümrük idaresinin kullan na ayr lm r 
 

 

 8. Ekler 

 

8.1. Transit Refakat Belgesi (TRB) ve Kalem Listesinin ç kt n al nmas na 
ili kin K lavuz 

8.2. K lavuzun ç kt n al nmas  -detaylar 

8.3 Yüksek riskli e ya 
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Ek 8.1. 
 

 
Transit Refakat Belgesi (TRB) ve Kalem Listesinin ç kt n al nmas  

(TAXUD/1305/2001 + 1227/2001 + 1287/2001) 
 
 

1. TRB ve Kalem Listesinin ablonu 
TRB ablonunun de tirilmesinin mümkün olmamas na ra men, örn. her 
kutununönceden belirlenmi  bir alan  vard r (geni letilemez), kalem listesinin 
kutular isesistemde depolanan tümbilginin ç kt n al nabilmesi için dikey olarak 
geni letilebilir. Bu nedenle, ard ndan geni letilmi  bir veya birden fazla bölüm gelen 
bölümleruygun bir ekilde a ya kayd r. 

2. TRB: “Barkod” bas lmas  
1 no.lu kutunun sa nda a da gösterildi i ekilde okunabilir bir barkodun bas lmas  
gerekir. 

 
 
  
 
 

2a TRB üzerinde güzergah n yazd lmas  

Bir transit i lemi için ilgili ülkelerin kodlar n yer ald  zorunlu güzergah (kullan ld  
durumlarda daha belirli bir tan m ile) transit refakat belgesi (TRB)’nin 44 no.lu kutusuna 
yazd r. 

3. TRB: Farkl  kutulara birden fazla bilginin yazd lmas  

3.1. 31, 40 ve 44no.lu kutular 
Bir veya daha fazla veri grubu olan “Konteynerler”, “Kaplar”, “SGI-KODLAR”, 
“Önceki dari Referans”, “Sunulan belgeler/sertifikalar” ve “Özel hususlar” n 
birden fazla kez kullan ld  ve alan yetmedi i için bilginin tamam  TRB’nin ilgili 
kutusunayazd lamad nda, TRB kapak belge olarakkullan r (i leme ili kin 
olarak sadece genel bilgiyi içeren) ve e ya kalemine ili kin tüm bilgikalem 
listesinin üstüne yazd r. 

  
      

1  D E C L A R A T I O N   
                  

                            
  

  3 Forms           

                                

   5 Items      6 Total packages     

                                

  
   Return copy has to be sent to the office: 

 

97IT9876AB889012399IT9876AB88901234 
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Böyle durumlarda,TRB’ninyaln z a daki kutular nda bilgi yer al r: 
MRN, 1no.lu kutunun 3 üncü alt bölümü, 2, 3, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 31 (a ya 
bak z), 35 (toplam brüt a rl k), 44 (sadece zorunlu güzergah-a daki 2 nci 
Hususa bak z), 50, 51, 52, 53, C ve D. 
31 no.lu kutudasadece “Kalem listesine bak z” ibaresi yer al r. 

3.2. 51no.lu kutu 
Bu kutuya sadece 6 adede kadar transit idaresi yazd r.  

daki Hususta belirtilen puntolar “Transit GÜMRÜK DARES ” ibaresinin 
verilen uzunlukta yazd lmas na müsaade eder (an..35). 

3.3. 52no.lu kutu 
3.3.1. “Teminat referans ” veri grubu 

Bu veri grubunun 52 no.lu kutunun  ilk sat na yazd lmas  gerekir.  
daki 4 üncü Hususta belirtilen puntolar en fazla üç teminat referans 

numaras n yazd lmas na müsaade eder.  
Fi li bireysel teminat n kullan ld  hallerde, fi lerin sadece ilk ve son seri 
numaralar yazd r. Bu durumda, kullan lan fi lerin s rayla belirtilmesi ve 
numaralarda herhangi bir kesinti olmamas  önemlidir.  

3.3.2. “EC s rl  Geçerlilik” ve “EC D nda S rl  Geçerlilik” veri grubu 
Bu veri gruplar n (gerekli oldu u hallerde) 52 no.lu kutunun ikinci sat na 
yazd lmas  gerekir.  

3.3.3. “Teminat” veri grubu 
daki 4 üncü Hususta belirtilen puntolar 52 no.lu kutunun “kod” alt 

bölümüne en fazla 3 adede kadar teminat tipinin yazd lmas  sa lar. 

3.4. D kutusu 
3.4.1. “Mühür kimli i” veri grubu 

Birden fazla mühür kullan ld nda ve her bir mühürün kendine ait bir seri 
numaras  bulundu unda, s ras yla her bir mührün sadece ilk ve son seri 
numaralar  yazd r. Bu durumda, kullan lan mühürlerin s rayla olarak 
belirtilmesi ve numaralarda herhangi bir kesinti olmamas  önemlidir.  

3.4.2. “Zorunlu Güzergah”ifadesi 
Bu ifade (gerekli oldu u hallerde) “Süre s ” bilgisinin alt ndaki ilk sat ra 
yazd r.  
 

4. Kullan lacak puntolar 

4.1. TRB 
daki puntolar (MS Windows ortam nda mevcut) kullan r: 

 
Punto Büyüklük Stil 
Arial Narrow 7 Normal + Koyu 
Line Printer 7 Normal + Koyu 
Letter Gothic (PCL6) 7 Normal + Koyu 
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Impact 7 Normal 
Univers Condensed (PCL6) 7 Normal + Koyu 
Univers Condensed (PCL6) 8 Normal 
Haettenschweiler 7 Normal 
Haettenschweiler 8 Normal 
Haettenschweiler 9 Normal 
Clarendon Condensed (PCL6) 7 Normal + Koyu 
Clarendon (PCL6) 8 Normal + Koyu 

4.2. Kalem listesi 
Kalem listesinin kutular dikey olarak geni letilebilir.  
Burada di er puntolar n kullan lmas  engelleyen bir husus bulunmasa bile sadece 
bir önceki Hususta belirtilen puntolar kullan r.  

4.3. Belirtilen puntolar n mevcut olmamas  
Yukar da belirtilen puntolar n mevcut olmamas  halinde, Transit Refakat 
Belgesinin ilgili kutusundaki iç uzunluklarda IE029 mesaj nda yer alan bilgilerin 
yazd lmas na imkan sa layan di er puntolar seçilir. Seçilen yaz  tipleri tercihen 
belgelerin ablonu ile kontrast olmal r.  
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Ek 8.2  

 
 
 
 
 
 

Klavuzun ç kt n al nmas  - Detaylar 
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Kutu Kalem 
Listesinde 

Tan m (Veri gruplar  & bareler) Yinelemeler Uzunluk Bask  Gözlemler 

    E_DEC_DAT 1 x   Ø   
   TRANSIT LEM  1 x   Ø   
   CARET ERBABI Gönderici (Kutu 2) 1 x   Ø   
   CARET ERBABI Al  (Kutu 8) 1 x   Ø   
   YA KALEM  99999 x   Ø   
     CARET ERBABIGönderici (ex Kutu 2) 1 x   Ø   
     CARET ERBABI Al  (ex Kutu 8) 1 x   Ø   
     KONTEYNERLER (Kutu 31) 99 x   Ø   
     KAPLAR (Kutu 31) 99 x   Ø   
     SGI-KODLAR (Kutu 31) 9 x   Ø   
     ÖNCEK DAR  REFERANSLAR (Kutu 40) 9 x   Ø   
     SUNULAN BELGELER/SERT KALAR (Kutu 44) 99 x   Ø   
     ÖZEL HUSUSLAR (Kutu 44) 99 x   Ø   
   Hareket GÜMRÜK DARES  (Kutu C) 1 x   Ø   
   CARET ERBABI As l Sorumlu (Kutu 50) 1 x   Ø   
   TEMS LC  (Kutu 50) 1 x   Ø   
   Transit GÜMRÜK DARES  (Kutu 51) 9 x   Ø   
   Var  GÜMRÜK DARES  (Kutu 53) 1 x   Ø   
   CARET ERBABI zinli Al  (Kutu 53) 1 x   Ø   
   Kontrol Sonuçlar  (Kutu D) 1 x   Ø   
   MÜHÜR B LG (Kutu D) 1 x   Ø   
     MÜHÜR K ML  (Kutu D) 99 x   Ø   
   TEM NAT 9 x   Ø   
     TEM NAT REFERANSI 99 x   Ø   
       AB’DE SINIRLI GEÇERL  1 x   Ø   
       AB DI INDA SINIRLI GEÇERL   99 x   Ø   
    IE29’E EK         
   TRANSIT LEM  1 x   Ø   
    NÜSHALARIN ADE ED LECE DARE 1 x   Ø   
    KONTROL SONUÇLARI (Kutu D) 1 x   Ø   
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00   Hareketteki dialog dili göstergesi   a2 Ø   
00   NCTS RRefakat Begesi dil kodu   a2 Ø   

00   NCTS ade nüshas    n1 
Ø 

Bayrak "1" ise 
= Ayr ca ade Nüshas  ("B")da yazd r. 
(ve varsa LoI’nin ilgili nüshas  da) 

00   LRN     an..22 
 

Ø 
 

  

00   MRN     an18 bu ekilde   
00 x MRN     an18 bu ekilde   

00   Referans Numaras  [Nüshay  iade eden idare]   an8 Ø   
00   Gümrük daresinin ismi   an..35 bu ekilde   
00   Sokak ve numara   an..35 bu ekilde   
00   Ülke   a2 bu ekilde   
00   Posta kodu   an..9 as such   
00   ehir     an..35 as such   
00   NAD_LNG   a2 Ø   

01   Beyan tipi (kutu 1)   an..5    
Bu ekilde 
 

  

01 x Beyan tipi (ex kutu 1)   an..5 as such   

02   TIN (ticaret erbab  kimlik no)  (kutu 2)   an..17   as such   
02   sim (kutu 2)   an..35 as such   
02   Sokak ve numara (kutu 2)   an..35 as such   
02   Ülke (kutu 2)   a2 as such   
02   Posta kodu (kutu 2)   an..9 as such   
02   ehir (kutu 2)   an..35 as such   

Ex kutu 2’ler kullan ld nda
= "ÇE TL " yazd r.
 Kullan lma nda = "---"  yazd n. 

Kullan lma nda = "---"  yazd n. 

BARKOD dahil 
AccDoc"A"ve  ade Nüshas  "B" ‘ye yazd r. ("B"nin ç kt n da al nd  
hallerde) 

BARKOD dahil 

"TIN" kullan lma nda = yazd lmaz 
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02   NAD_LNG   a2 Ø   
02 x TIN (ticaret erbab  kimlik no) (ex kutu 2)   an..17   as such   
02 x sim (ex kutu 2)   an..35 as such   
02 x Sokak ve numara (ex kutu 2)   an..35 as such   
02 x Ülke (ex kutu 2)   a2 as such   
02 x Posta kodu (ex kutu 2)   an..9 as such   
02 x ehir (ex kutu 2)   an..35 as such   
02 x NAD_LNG   a2 Ø   

03   Form [AccDoc]   n..5 
 
  
 

  

03    [Toplam form adedi (AccDocLoI]   n..5     

03 x Form [LoI]   n..5     

03 x [Toplam form adedi (AccDoc+LoI]   n..5     

04   Yükleme listeleri adedi (kutu 4)   n..5 as such   

05   Toplam kalem adedi (kutu 5)   n..5 Bu ekilde  

06   Toplam kap adedi (kutu 6)   n..7 
 
as such 
 

  

08   TIN (ticaret erbab  kimlik no) (kutu 8)   an..17   as such   
08   sim (kutu 8)   an..35 as such   
08   Sokak ve numara (kutu 8)   an..35 as such   
08   Ülke (kutu 8)   a2 as such   

 
 
Ex kutu 8’lerin kullan lmas  halinde 
= "ÇE TL " yazd r. 

"TIN"kullan l yorsa= yazd lmaz 

Kullan lma nda = "---"’  yazd n.
 

Kullan lma nda = "---"  yazd n. 

TRANS T LEM  seviyesinde  4 no.lu kutu kullan l yorsave 1’DEN 
FAZLA KALEM VARSA = 
YAZDIRILMASI gerekir. (örn. ilk LoI = 2/3, ikinci LoI = 3/3) 

TRANS T LEM  seviyesinde  4 no.lu kutu kullan l yorsa = yazd lmas  
gerekir. 
(örn. AccDoc = 1/1 veya 1/2 veya 1/3, vs.) 

TRANS T LEM  seviyesinde  4 no.lu kutu kullan yorsa 
= "--- / ---"’  yazd n. 

TRANS T LEM  seviyesinde  4 no.lu kutu kullan yorsa 
= UYGULANAMAZ 

Kullan lma nda = "---" 
yazd r. 
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08   Posta kodu (kutu 8)   an..9 Bu ekilde   
08   ehir (kutu 8)   an..35 Bu ekilde   
08   NAD_LNG   a2 Ø   
08 x TIN (ticaret erbab  kimlik no)  (ex kutu 8)   an..17   as such   
08 x sim (ex kutu 8)   an..35 as such   
08 x Sokak ve numara(ex kutu 8)   an..35 as such   
08 x Ülke (ex kutu 8)   a2 as such   
08 x Posta kodu (ex kutu 8)   an..9 as such   
08 x ehir (ex kutu 8)   an..35 as such   
08 x NAD_LNG   a2 Ø   
15   Sevk ülkesi (kutu 15a)   a2 as such   

15 x Sevk ülkesi (ex kutu 15a)   a2 Bu ekilde   

17   Var  ülkesi(kutu 17a)   a2 as such   

17 x Var  ülkesi(ex kutu 17a)   a2 Bu ekilde   

18   Hareketteki Kimlik (kutu 18)   an..27 as such   
18   Hareketteki_Kimlik_LNG   a2 Ø   
18   Hareketteki uyruk (kutu 18)   a2 Bu ekilde   
19   Konteyner (kutu 19)   n1 Ø   

21   r Geçi teki Uyruk (kutu 21)   a2 Ø   
21   r Geçi teki Kimlik (kutu 21)   an..31   Ø   
21   r_Geçi teki_Kimlik_LNG   a2 Ø   
21   r Geçi teki Ta ma Tipi (kutu 21)   n..2 Ø   
25   rdaki ta ma modu (kutu 25)   n..2 Ø   

26   Dahili ta ma modu (kutu 26)   n..2 Ø   

Kullan lma nda =yazd lmaz. 

Kullan lma nda =yazd lmaz. 

Kullan lma nda =  "---"yazd r. 

Kullan lma nda =yazd lmaz. 
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27   Yükleme yeri (kutu 27)   an..17 Ø   
30   Mutab k kal nan yer kodu(kutu 30)   an..17 Ø   
30   yaya ili kin olarak mutab k kal nan yer (kutu 30)   an..35 Ø   
30   yaya ili kin olarak mutab k kal nan yer_LNG   a2 Ø   
30   yan n izin verilen yeri (kutu 30)   an..17 Ø   

30   Gümrük supalan  (kutu 30)   an..17 
 
Ø 
 

  

31   Kaplar n i aretleri&numaralar  (Kutu 31)   an..42 bu ekilde   
31   Kaplar n_i aretleri_&_numaralar _LNG   a2 Ø   
31   Konteyner numaralar  (Kutu 31)   an..11 bu ekilde   

31   Kap adedi (Kutu 31)   n..5 bu ekilde   

31   Kaplar n türü (Kutu 31)   a2 DE   

31   Parça adedi (Kutu 31)   n..5 bu ekilde+ 
Text   

31   Metin tan  (kutu 31)   an..140 bu ekilde 

If LoI are used (more GOODS ITEMS + kutu 4 not used):
- Print "See List of Items" 
  (see also Doc. XXI/1471/97-Rev.1) 
If PLL are used (kutu 4 used): 
 
- mention according r95, 3rd bullet 

31   Metin_Tan _LNG   a2 Ø   

31   Hassas e ya kodu (Kutu 31)   n..2 Text +bu 
ekilde   

31   Hassas Miktar (Kutu 31)   n..11,3 Metin+ bu 
ekilde   

31 x Kaplar n i aretleri&numaralar (Kutu 31)   an..42 bu ekilde   
31 x Kaplar n_i aretleri_&_numaralar _LNG   a2 Ø   

31 x Kap adedi(Kutu 31)   n..5 bu ekilde   

31 x Kaplar n türü (Kutu 31)   a2 DE   

Kullan lma nda= yazd lmaz. 

LoI kullan ld nda: 
= "Kalem Listesine bak z"  yazd n. 
PL’ler kullan ld nda (kutu 4): 
=r95, 3rd bullete uygun olarak ifadeyi yazd n. (zorunlu oldu u 
durumlarda tamamlanacak) 

Kullan ld nda = "Hassas E ya Kodu:"nu da yaz r n. 

Kullan ld nda ="Hassas Miktar:"  da yaz n. 

Kullan ld nda=  "parçalar"  da yazd n. 

Kullan lma nda= yazd lmaz. 
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31 x Parça say  (Kutu 31)   n..5 bu ekilde   

31 x Konteyner numaralar  (Kutu 31)   an..11 bu ekilde   
31 x Metin tan  (kutu 31)   an..140 bu ekilde   

31 x Metin_Tan _LNG   a2 
 
Ø 
 

  

31 x Hassas e ya kodu (Kutu 31)   n..2 bu ekilde   
31 x Hassas Miktar (Kutu 31)   n..11,3 bu ekilde   

32   Kalem numaras  (Kutu 32)   n..5 bu ekilde   
32 x Kalem numaras  (Kutu 32)   n..5 bu ekilde   

33   ya kodu (Kutu 33)   n..8 bu ekilde   

33 x ya kodu(Kutu 33)   n..8 bu ekilde   

35   Toplam brüt a rl k (kutu 35)   n..11,3 bu ekilde 
Only print when PLL or LoI are used [in first kutu 
AccDoc (if LoI = SUM of all kutues 35 / if PLL = manual data 
capture)] 

35   Brüt a rl k (kutu 35)   n..11,3 bu ekilde   

35 x Brüt a rl k (kutu 35)   n..11,3 bu ekilde   

38   Net a rl k (kutu 38)   n..11,3 bu ekilde   
38 x Net a rl k (kutu 38)   n..11,3 bu ekilde   

40   Önceki belge tipi (Kutu 40)   an..6 bu ekilde   
40   Önceki Belge Referans  (Kutu 40)   an..20 bu ekilde   
40   Önceki_Belge_Referans _LNG   a2 Ø   
40   Tamamlay  bilgi (Kutu 40)   an..26  Ø   

Kullan lma nda= yazd lmaz. 

Kullan lma nda= yazd lmaz. 

Kullan lma nda= yazd lmaz. 
 

Sadece ilk 6 hane (HS6)’yi yazd n 

Kullan ld nda = kutu 31.2’ye yazd rl r. 

Kullan lma nda= yazd lmaz. 

LoI kullan ld nda 
veya 

ya kodu kullan lma nda = 
yazd lmaz 

Sadece PLL veya LoI’n n kullan ld  durumlarda yazd r [AccDoc, kutu 
35’e] 

LoI / PLL kullan ld nda: "---" yazd n. 

Sadece ilk 6 hane (HS6)’yi yazd n 

PLLkullan ld nda: UYGULANAMAZ 

Kullan lma nda= yazd lmaz. 

ya kodu kullan yorsa= 
yazd lmaz 

Kullan lma nda= yazd lmaz. 

Kullan lma nda= yazd lmaz. 
Kullan lma nda= yazd lmaz. 
Kullan lma nda= yazd lmaz. 
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40   Tamamlay _bilgi_LNG   a2 
 
Ø 
 

  

40 x Önceki belge tipi (Kutu 40)   an..6 bu ekilde   
40 x Önceki Belge Referans  (Kutu 40)   an..20 bu ekilde   
40 x Önceki_Belge_Referans _LNG   a2 Ø   
40 x Tamamlay  bilgi (Kutu 40)   an..26  Ø   

40 x Tamamlay _bilgi_LNG   a2 
 

Ø 
 

  

44   Belge tipi (Kutu 44)   an..3 DE   

44   Belge referans  (Kutu 44)   an..20   bu ekilde   

44   Belge_Referans _LNG   a2 
 

Ø 
 

  

44   Tamamlay  bilgi (Kutu 44)   an..26  bu ekilde   
44   Tamamlay _bilgi_LNG   a2 Ø   

44   lave bilgi id (Kutu 44)   an..3 DE 
"Export from…subject to duty" or 
"Export from…subject to restrictions" or 
"EXPORT" 

44   AB’den ihracat (Kutu 44)   a1 Text to be inserted (…) in one of the first two above mentioned 
additional informations 

44   Ülkeden ihracat (Kutu 44)   a2 bu ekilde to be inserted (…) in one of the first two above mentioned 
additional informations 

44   Metin (Kutu 44)   an..70 bu ekilde   
44   Metin_LNG   a2 Ø   

Yani  
"…dan ihracat vergiye tabi" veya 
"…dan ihracat vergiye tabi " veya 

HRACAT" 

Kural 79’a uygun olarak ( lave A3-a2) 

Bayrak "Y" ise = "EU"yu yazd n. 
Yukar da bahsedilen ilk iki ilave bilgiden birini (…)’ne girin. 

Kullan ld nda,bir veya daha fazla Ülke kodunu yukar da bahsedilen ilk iki 
ilave bilgiden birini (…)’ne girin. 

Kullan lma nda= yazd lmaz. 

Kullan lma nda= yazd lmaz. 

Kullan lma nda = yazd lmaz 

Kullan lma nda= yazd lmaz. 

Kullan lma nda= yazd lmaz. 

Kullan lma nda= yazd lmaz. 
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44 x Belge tipi (Kutu 44)   an..3 DE   

44 x Belge Referans  (Kutu 44)   an..20   bu ekilde   

44 x Belge_Referans _LNG   a2 
 
Ø 
 

  

44 x Tamamlay  bilgi (Kutu 44)   an..26  as such   
44 x Tamamlay _bilgi_LNG   a2 Ø   

44 x lave bilgi id(Kutu 44)   an..3 DE 
"Export from…subject to duty" or 
"Export from…subject to restrictions" or 
"EXPORT" 

44 x AB’den ihracat (Kutu 44)   a1 Text to be inserted (…) in one of the first 
two above mentioned additional informations 

44 x Ülkeden ihracat (Kutu 44)   a2 bu ekilde to be inserted (…) in one of the first 
two above mentioned additional informations 

44 x Metin (Kutu 44)   an..70 as such   
44 x Metin_LNG   a2 Ø   
50   TIN (kimlik no) (Kutu 50) [T CARET ERBABI  Principal]   an..17 bu ekilde   
50   sim (kutu 50)   an..35 Metin   
50   Sokak ve numara (kutu 50)   an..35  Metin   
50   Ülke (kutu 50)   a2  CO   
50   Posta kodu (kutu 50)   an..9  Metin   
50   ehir (kutu 50)   an..35  Metin   
50   NAD_LNG   a2 Ø   
50   Beyan yeri (kutu 50)   an..35 Ø   
50   Beyan_yeri_LNG   a2 Ø   

Kullan ld nda,bir veya daha fazla Ülke kodunu yukar da bahsedilen ilk iki 
ilave bilgiden birini (…)’ne girin. 

Kullan lmad nda = yazd lmaz  

Yani 
"…dan ihracat vergiye tabi" veya 
"…dan ihracat vergiye tabi " veya 

HRACAT" 
 

Bayrak "Y"ise = "EU"yu yazd n. 
Yukar da bahsedilen ilk iki ilave bilgiden birini (…)’ne girin. 

Kural 79’a uygun olarak (App. A3-a2) 

Kullan lma nda = Yazd lmaz 

Kullan lma nda = Kullan lmaz 

Kullan lma nda = Yazd lmaz 

Kullan lma nda = yazd lmaz 
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50   Beyan tarihi (kutu 50)   n8 Ø   
50   sim (kutu 50) [Temsilci]   an..35 Ø   
50   Temsilci kapasitesi (Kutu 50)   a..35 Ø   
50   Temsilci_Kapasitesi_LNG   a2 Ø   

51   Referans Numaras  (Kutu 51)   an8    DE "Ülke kodu" (tan mdan sonra) 
52   Teminat Tipi (kutu 52)   n1 bu ekilde   
52   GRN (kutu 52)   an24 bu ekilde   
52   Di er Teminat Referans  (kutu 52)   an..35 bu ekilde   
52   Eri im Kodu   an4 Ø   

52   AB için Geçerli De il (kutu 52)   n1 
Metin 

Bayrak "1"ise = "EU"yu yazd n 

52   Di er Akit Taraflar için Geçerli De il (kutu 52)  a2 bu ekilde  

53   Referans Numaras  (Kutu 53)   an8    DE 

"Ülke kodu" (tan mdan sonra) 

53   TIN zinli Al  (Kutu 53)   an..17 Ø   

C   Uyruk   – – – Ø 
 
NCTS aç ndanba ka bir ey gerekmez 
(MRN’de mevcuttur) 
 

C   Referans Numaras  (Kutu C)   an8 DE   

C   Belge Numaras    – – – Ø NCTS aç ndanba ka bir ey gerekmez 
(MRN’de mevcuttur) 

C   Kabul Tarihi   n8 bu ekilde   

C   zinli T CARET ERBABI    an..35 Metin 
Basitle tirilmi  Usulde: 
zinli T CARET ERBABININ “Ismi”ni yazd n 

C   zin Numaras    an..17 Metin 
Basitle tirilmi  Usul iznininNumaras  yazd n 

C x Referans Numaras  (Kutu C)   an8 bu ekilde AccDoc’un "C" kutusundan 

Bayrak= "0" ise = yazd lmaz 
Kullan l yorsa = Yazd lmaz 

UYGULANAMAZ 
(= Ø)AccDoc’daki 
mühür hali 
haz rda ilgili 
bilgi(ler)i 
içermekte ise 



 - 211 -

C x Kabul Tarihi   n8 bu ekilde AccDoc ‘un "C" kutusundan 
C   Düzenleme Tarihi   n8 Ø   

D   Kontrol Sonucu Kodu (kutu D)   an2 
 
DE 
 

  

D   Mühür Numaras  (kutu D)   n..4 bu ekilde   

D   Mühür Kimli i (kutu D)   an..20 bu ekilde   

D   Mühür_Kimli i_LNG   a2 Ø   
D   Tarih S  (kutu D)   n8 bu ekilde   
D   zin Id   an..17 Ø   
D   Taraf ndan Kontrol Edilmi tir (Kutu D)   an..35 Ø   
D   Taraf ndan_Kontrol_Edilmi tir_LNG   a2 Ø   

D   Kontrol Tarihi (Kutu D)   n8 Ø 
 
  
 

D   Zorunlu Güzergah (Kutu D)   an..140 Text 
Kullan ld nda: "ZORUNLU GÜZERGAH"  yazd n. 

D   Zorunlu_Güzergah_LNG (Kutu D)   a2 Ø   
         

saltmalar:      
- AccDoc: Refakat Belgesi     
- LoI:  Kalem Listesi     
- PLL:  Ka t Yükleme Listeleri     
         
“Yazd rma” Sütunu: Aç klamalar     
- "Ø":  Yazd lmayacak bilgi     
- "bu ekilde": Sistemde depoland  haliyle yazd lan bilgi     
- "CO":  Ülke kodu yazd r     

Kullan l yorsa = "---" yazd r 

Birden fazla mühür kullan yorsa:
sadece ilk ve son seri numaras  yazd n 

Kullan l yorsa = "---" yazd r 
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- "DE":  Sistemde depolanan koda ili kin tan m (isim) yazd r   
- "Metin":  Gözlemler sütununda belirtilen metin yazd r    
         
“Gözlemler” Sütunu: Aç klamalar     
 
 
         
      : YE L gölge = AccDoc’e ili kin gözlemler     
      : TURUNCU gölge = LoI’ye ili kin gözlemler     

  
 
  
 

  : SARI gölge = lave gözlem     

         

 
 
Genel gözlemler: 
 
 
Yazd rma klavuzunun kabul edilmesinden bu yana gerçekle tirilen de iklikler nedeniyle Ek 8.1 ve 8.2’de u an itibariyle geçerli olmayan baz  hususlar 
bulunmaktad r.  

 'AccDoc' art k 'TAD' olarak ifade edilmektedir, 
 PLL’nin kullan lmas na art k müsaade edilmemektedir, ve 
 'B nüshas ' art k kullan lmamaktad r.  
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Yüksek kaçakç k riski ta yan e ya     Ek 8.3. 
1 2 3 4 5 

HS Kodu yan n tan  Asgari 
miktar 

Hassas E ya 
Kodu30 

Asgari bireysel 
teminat oran  

ex 0102.90 Canl  evcil 
büyükba  
hayvanlar 

4000 kg 1 1.500 €/t 

0201.10 

0201.20 

0201.30 

Büyükba  
hayvanlar n 

taze veya buzlu 
etleri  

3000 kg  2.700 €/t 

2.900 €/t 

5.200 €/t 
0202.10 

0202.20 

0202.30 

Büyükba  
hayvanlar n 

dondurulmu  
etleri 

3000 kg  2.700 €/t 

2.900 €/t 

3.900 €/t 
0402.10 

0402.21 

0402.29 

0402.91 

0402.99 

Konsantre veya 
eker ya da 

ba ka 
tatland  

madde 
eklenmi  süt ve 

krema 

2500 kg  1.600 €/t 

1.900 €/t 

2.500 €/t 

1.400 €/t 

1.600 €/t 
0405.10 

0405.90 

Tereya  ve 
sütten elde 
edilen di er 
kat  ve s  

ya lar 

3000 kg  2.600 €/t 

2.800 €/t 

ex 0803.00 Plantain de 
dahil taze muz 

8000 kg 1 800 €/t 

1701.11 

1701.12 

1701.91 

1701.99 

eker kam  
veya eker 
pancar  ve 

kimyasal olarak 
saf sakroz (kat  

halde)  

7000 kg  -- 

-- 

-- 

-- 
2207.10 Alkol derecesi 

hacmen 80% 
veya fazlas  

ta yir 
edilmemi  etil 

3 hl  2.500 €/hl pure 
alcohol 

                                                
30Ba k II K m VII (Kompendiyum) hükümlerinin uyguland  ve HS Kodun 2 nci sütunda yer alan e yalar n kesin bir 
ekilde tan mlanmas na yeterli olmad  hallerde,hem 4 üncü sütundaki Hassas E ya Kodu hem de1 inci sütundaki HS 

Kodunun kullan lmas  gerekir.  
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alkol 
2208.20 

2208.30 

2208.40 

2208.50 

2208.60 

2208.70 

ex 2208.90 

Dam tma 
yoluyla elde 

edilen alkollü 
içkiler, likörler 
ve di er alkollü 

içkiler  

5 hl 1 

} 
 

 

2.500 
€/hl saf 

alkol 
2402.20 Tütün içeren 

sigaralar 
 35.000 parça 120 €/1000 parça 

 

m 3 – Ta ma s ras ndaki durumlara ili kin i lemler 

 

1. Giri  
 
 

Bu K m ta ma s ras ndaki i lemleri ve durumlar  

anlatmaktad r.  

 

Paragraf 2 genel teori ve mevzuat  içermektedir. 

 

Paragraf 3 ta ma s ras nda bir durum ya anmas  halinde 

yap lacak i lemler ile transit idaresinde 

gerçekle tirilecek i lemleri ele almaktad r.  

 

Paragraf 4 özel durumlar  tan mlamaktad r. 

 

Paragraf 5 genel kurallar n uygulanmayaca  istisnalar  

içermektedir. 

 

Paragraf 6 özel ulusal talimatlara ayr lm r. 

 

Paragraf 7 sadece gümrük idaresinin kullan  ile 
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rl r. 

 

Paragraf 8,bu K sm n Eklerini içermektedir. 
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2. Genel teori ve mevzuat 
 

 Yasal kaynaklara daki hükümlerde yer almaktad r : 

- Sözle me Ek I Madde 31 – 33 ve 45a; 

- Sözle me Ek III lave A7, Ba k II Madde II, 

- TGK Madde 14; 

- TGY Madde 359, 360, 369a ve 412; 

- TGY Ek 37, Ba k II, Husus B. 

 

3. Ta ma s ras ndaki durumlara ili kin i lemler ve transit idaresindeki i lemler 
 

 Bu paragraf a dakilere ili kin bilgi vermektedir: 

- Ta mas ras nda bir durum ya anmas  halinde 

yap lmas  gereken i lemler (paragraf 3.1); 

- Transit idaresinde gerçekle tirilecek i lemler (paragraf 

3.2.). 

 

 
 

3.1. Ta ma s ras ndaki durumlara ili kin i lemler 
 

Ta ma s ras ndaki 
durumlar 

Ta ma s ras nda bir durum ortaya ç kmas  halinde 

ta n derhal en yak n gümrük idaresini 

bilgilendirmesi gerekir. Ta ma s ras ndaki durumlar 

olarak kabul edilebilecek s kl kla kar la lan örnekler 

da yer almaktad r: 

 Zorunlu güzergaha uyulmamas ; 

 Gümrük mühürlerinin kazara k lmas ; 

 yan n ba ka bir ta ma arac na aktar lmas ; 

 Bir tehlike halinde e yan n ta ma arac ndan k smen 

veya tamamen bo alt lmas . 

 
Yetkili makamlar 
taraf ndan al nacak 
önlemler 
 
Madde 33 

Ta ma s ras nda bir durum ortaya ç kmas  halinde, 

ta  vakit geçirmeksizin TRB’nin 56 no.lu kutusuna 
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 gerekli hususlar  girer ve e yay  durumun ya and  

ülkenin yetkili makamlar na sunar. Yetkili makamlar 

transit i leminin devam edip etmeyece ine karar verir. 

lem devam edebilecekse, ilgili gümrük idaresi al nan 

önlemi belirterek TRB’nin 55no.lu kutusunu ve G 

kutusunu mühürler.  
 Mühürlerin ta n kontrolü d nda k lm  olmas  

halinde, yetkili makamlar e yay  ve ta ma arac   

muayene ederler. Transit i leminin devam edece ine 

karar verilmesi halinde, yeni ayniyet önlemleri tatbik 

edilir ve TRB uygun ekilde mühürlenir.  

 
yan n aktar lmas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tamam yle veya 

smen bo altma 
 

yan n ba ka bir ta ma arac na aktar lmas  sadece 

aktarman n gerçekle tirilece i yerdeki yetkili 

makamlar n izni ile yap labilir. Bu durumda ta  

TRB’nin 55 no.lu'Aktarma' kutusunu doldurur. Bu 

lem okunakl  bir ekilde, mürekkepli kalem ve büyük 

harfler kullan larak yap r. Uygun oldu u hallerde, 

gümrük idaresi TRB'in F kutusunu mühürler. kiden 

fazla aktarma yap ld ysa ve F kutusunda bo  yer 

kalmad ysa, gerekli bilgi ta  taraf ndan TRB’nin 56 

no.lu kutusuna girilir.  

Yukar daki durumlarda, yeni mühürlere ili kin bilgi de 

dahil olmak üzere ortaya ç kan duruma ili kin bilgiler 

transit veya var  idaresinde NCTS’e kaydedilir (ve 

TRB’nin F kutusu uygun ekilde mühürlenmek 

suretiyle gösterilir).  

 

Tehlike halinde, e yan n ta ma arac ndan tamamen 

veya k smen bo alt lmas  gerekir, ta  vakit 

geçirmeksizin yetkili makamlar  bilgilendirir ve TRB’in 

56 no.lu kutusuna gerekli hususlar  girer. Gümrük 

idaresi TRB’nin G kutusunu mühürler. Ancak, yolculuk 



 - 218 -

ras nda sadece çekicinin de ti i (e yaya 

dokunulmad  veya aktarma yap lmad ) hallerdeyeni 

çekicinin plaka numaras  ve  uyru u TRB’nin 56 no.lu 

kutusuna girilir. Bu durumda yetkili makam n mührü 

zorunlu de ildir, ancak bu bilgi transit veya var  

gümrük idaresi taraf ndan sonradan sisteme kaydedilir. 

 
Durum veya kaza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bölünmü  
sevkiyatlar 
 

Yetkili gümrük idaresine as l sorumlu veya ta n 

yükümlüklerini yerine getirmesini etkileyen ba ka 

durumlar ve kazalar bildirilir. 

 

Sevkiyata ili kin bölünmelerin gümrük kontrolü alt nda 

gerçekle tirilmesi ve transit rejiminin sonland lmas  

gerekir.Sevkiyat n her bir bölümü için yeni bir transit 

beyan   doldurulmas  zorunludur. 

 

 
 

3.2.Transit idaresindeki i lemler 
 

 Bu paragraf a dakilere ili kin bilgi vermektedir: 

- Transit idaresi (paragraf 3.2.1); 

- Transit idaresindeki i lemler(paragraf 3.2.2.) 

- Transit idaresinin de mesi (paragraf 3.2.3.); 

- Uyumsuzluk halinde al nacak önlemler (paragraf 

3.2.4). 

 
 

3.2.1. Transit idaresi 
 

 Transit idaresi giri  veya ç  noktas nda bulunan bir 

gümrük idaresidir. A daki tablo ortak transit ve 

Topluluk transiti için farkl  durumlar  göstermektedir: 

 

 
 Ortak transit Topluluk transiti 
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Giri  noktas   - Bir Akit Tarafa - Bir transit i lemi esnas nda 

yan n üçüncü bir ülke 

topraklar ndan geçerek 

Topluluk Gümrük 

Bölgesine, 

 
 noktas  - Bir transit i lemi 

esnas nda e ya bir Akit 

Taraf ile üçüncü bir ülke 

aras ndaki s rdan 

geçerek söz konusu akit 

taraf n topraklar  

terkediyorsa, bir akit 

taraftan 

 

- Bir transit i lemi esnas nda 

ya bir üye ülke ile EFTA 

ülkesi olmayan üçüncü bir 

ülke aras ndaki s rdan 

geçerek Topluluk Gümrük 

Bölgesini terk ediyorsa, 

Topluluk Gümrük 

Bölgesinden 

 
 

 
Topluluk e yas n EFTA ülkeleri d ndaki üçüncü bir 

ülkenin topraklar ndan geçmesi gerekti inde, Topluluk 

Gümrük Bölgesinin farkl  k mlar  aras ndaki 

hareketini kolayla rmak için yerel ko ullar n müsaade 

etti i ölçüde Üye Ülkeler Toplulu un d  s rlar nda 

bulunan gümrük idarelerinde bir ba ka Üye Ülkede 

düzenlenmi  bir gümrük belgesi kapsam nda ta nan 

Topluluk e yas n kontrolüne ayr lm  özel 

peronlarolu turmay  taahhüt ederler.  

Bu e yalar n kontrolü, transit i leminin daha ayr nt  bir 

muayeneyi gerektirmemesi ko uluyla, e yan n Topluluk 

statü kan n ve zorunlu olmas  halinde de transit 

leminin sonland lmas n incelenmesi ile 

rland r.  

Yukar da bahsedilen kontrolde herhangi bir 
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usulsüzlü ün tespit edilmemesi halinde, var  yerine 

gitmek üzere ta maya müsaade edilir.  

 
 

 
3.2.2. Transit idaresindeki i lemler 

 Her bir transit idaresine TRB e ya ile birlikte sunulur. 

Transit idare/leri zorunlu görmeleri halinde e yay  

kontrol edebilir.  

 

 
GÜMRÜK DARELER  

 

Transit idaresi: 

- MRN’i kaydeder; 

- S r geçi ini kaydeder; ve 

- Hareket idaresine 's r geçi i bildirimi' (IE118)mesaj  gönderir. 

 
GÜMRÜK DARELER  
 

yan n bir ihracat k tlamas na tabi oldu u hallerde TRB a daki ifadelerden birini ta r:  

 

 - Ortak transitte: 

DG0 ('Bir EFTA ülkesinden ihracat  k tlamaya tabidir') veya, 

DG1 ('Bir EFTA ülkesinden ihracat  vergiye tabidir') 

- Topluluk transitinde: 

DG0 ('AT’den ihracat  k tlamaya tabidir') veya, 

DG1 ('AT’den ihracat  vergiye tabidir'). 

 
 
 ya ve TRB’nin beyan edilen transit idaresinden ba ka bir 

bir transit idaresine sunulmas  ve fiili transit idaresi 

taraf ndan girilen MRN’in bu idareye ‘BeklenenTransit 

Kayd ’(ATR) mesaj  gönderilmemi  olan bir ta maya ili kin 

olmas  halinde, NCTS otomatik olarak hareket idaresinden 

ATR mesaj  ister. 
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Hareket idaresinde NCTS otomatik olarak cevap verir ve 

ATR mesaj n al nmas  üzerine transit idaresinde NCTS 

güncellenir ve hareket kayd , gümrük idaresi taraf ndan 

leme konulmaya haz r ‘ATR Olu turuldu’ mesaj nda yer 

al r.  

 

 

Beyanda yer almayan yeni transit idaresi gerekli bilgiyi 'ATR talebi' (IE114) mesaj yla talep eder. 

'Beklenen transit kayd ' (IE050) mesaj  da içeren 'beklenen transit kayd  cevab ' (IE115) mesaj  

hareket idaresi taraf ndan gönderilir.  

Beyan edilen ancak kendisinden geçi  yap lmayan transit idare/lerine ise ta man n sona erdi i hususu 

otomatik olarak var  idaresi taraf ndan bildirilir.  

 

lgili ta maya ili kin veri farkl  nedenlerden dolay  gönderilemezse, 'ATR red nedeni kodu' bulunan 

IE115 mesaj  ve red nedeninin gösterildi i durumlarda (kod 4 için zorunlu), Transit daresi uygun 

önlemleri al r. 

 

 

tlamalar için bu K mdaki 7 nci Hususa bak z. 

 
 

 
3.2.3. Transit idaresinin de mesi 
 

 
ya TRB’de beyan edilen transit idaresinden ba ka bir 

idare arac yla ta nabilir. Bu durumda 'beklenen 

transit kayd ' (IE050)mesaj  almam  olan fiili transit 

idaresi hareket idaresinden beyan bilgilerini  'beklenen 

transit kayd  talebi' mesaj  (IE114) ile ister. 
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GÜMRÜK DARELER  

 

Farkl  bir transit idaresinin kullan ld  hallerde, fiili transit idaresi hareket 

idaresine 'ATR talebi' mesaj  (IE114) göndererek kendisine beyan 

bilgilerinin gönderilmesini talep eder. Hareket idaresi fiili transit idaresine 

tüm ilgili verileri içeren'beklenen transit kayd  cevab ' (IE115) bilgisini 

otomatik olarak gönderir.  

 

Fiili transit idaresi daha sonra s r geçi ini kaydeder ve hareket idaresine 

NCF 's r geçi  bildirimi' mesaj  (IE118) gönderir. 

 

tlamalar için bu K mdaki 7 nci Hususa bak z.  

 
 

3.2.4. Önemli uyumsuzluklar n tespit edilmesi 
durumunda yap lacak i lemler 
 

 
Önemli 
uyumsuzluklar 

Transit idaresi bir transit i lemine ili kin olarak önemli 

uyumsuzluklar tespit ederse transit i lemini sonland r 

ve gerekli ara rmalar  ba lat r. 

 

 
 

 

 

 4. Özel durumlar 

 

 5. stisnalar 

 

 6. Özel ulusal talimatlara ayr lm r 
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 7. Sadece gümrük idaresinin kullan na ayr lm r 
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 8. Ekler 
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m 4 – Var  idaresindeki i lemler 
 

 
 

m 4 var  idaresindeki i lemleri anlatmaktad r.  

 

Paragraf 2 genel teori ve mevzuat  içermektedir.  

 

Paragraf 3 rejimin sonland lmas  ve kontrol edilmesi 

de dahil olmak üzere var  idaresinde gerçekle tirilecek 

lemleri içermektedir. 

 

Paragraf 4 özel durumlar  ele almaktad r. 

 

Paragraf 5 genel kurallar n uygulanmayaca  istisnalar  

içermektedir. 

 

Paragraf 6 özel ulusal talimatlara ayr lm r. 

 

Paragraf 7 sadece gümrük idaresinin kullan  ile 

rl r. 

 

Paragraf 8, bu K sm n eklerini içermektedir.  
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2. Genel teori ve mevzuat 
 

 Transit i leminin sonunda e ya TRB ile birlikte var  

idaresine sunulur. Bu durumda transit i lemi sonlan r. 

"var  bilgisi" mesaj  IE006 vakit geçirmeksizin hareket 

idaresine gönderilir. 

 

Var  idaresi uygun oldu u hallerde TRB’de yer alan 

bilgiyi tamamlayacak ekilde sistemden al nan bilgi 

çerçevesinde e yay  kontrol eder, sonuçlar  sisteme 

kaydeder ve hareket idaresine 'var  kontrol sonuçlar ' 

mesaj  (IE018) gönderir. 

 

Herhangi bir uyumsuzluk tespit edilmemesi halinde, 

transit rejimi hareket idaresi taraf ndan ibra edilir: K m 

5. 

Bir uyumsuzluk tespit edilmesi halinde ise ilave 

önlemler al nmas  zorunludur.  

 

Yasal kaynaklar a daki hükümlerde yer almaktad r: 

- Sözle me Ek I Madde 34-37, 46 ve 47; 

- Sözle me Ek III lave D4 Husus C; 

- TGY Madde 361-364, 370 ve 371. 

 

 
 

3. Var  idaresinde gerçekle tirilecek i lemler 
 

 Bu paragraf a dakilere ili kin bilgi vermektedir: 

- E yan n belgeler ile birlikte var  idaresine sunulmas  

(paragraf 3.1); 

- lemin sonland lmas n kontrol edilmesi (paragraf 

3.2). 
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Bu paragrafta herhangi bir usulsüzlü ün ortaya 

kmad  varsay yoruz. Bir usulsüzlük halinde 

al nmas  gereken önlemler ise bu K mdaki paragraf 

4.4’te yer verilmi tir. 

 

Not: Transit rejiminin var  idaresinde sonlanmas  

transit rejiminin ibras  ile ayn ey de ildir. Var  

idaresinden al nan bilgiler çerçevesinde transit rejiminin 

ibra edilip edilmeyece ine karar verecek olan idare 

hareket idaresidir. (bkz. K m 5)  

 

 
3.1.Transit rejiminin sonland lmas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di er ki ilerin 
yükümlülükleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transit rejimi sonland r ve transit rejimine tabi e ya 

ile zorunlu belgeler ve gerekli bilgiler rejim 

hükümlerine uygun olarak var  idaresine sunuldu unda 

as l sorumlunun yükümlülükleri sona erer.  

Uygulamada rejimin sonlanmas  e yan n ve TRB’nin 

var  idaresine sunulmas  ifade eder ve yasal aç dan 

böyle bir sunumun kullan lan usule, yani normal veya 

basitle tirilmi  usule31 uygulanan mevzuat hükümlerine 

uygun  olarak  gerçekle tirilmesi  gereklidir.  Her  iki  

usulde de bu as l sorumlunun temel yükümlülü ü ve 

sorumlulu udur.  

Rejim sonland nda transit i lemi ve rejim kapsam nda 

as l sorumlunun yükümlülükleri de sona erer.Bu 

tarihten sonra ortaya ç kan bir durum veya 

yükümlüklerin yerine getirilmedi inin anla lmas , 

di er var  yerlerini ve transit d ndaki gümrük 

kurallar  ilgilendiren bir durumdur. Bu, as l 

                                                
31 Rejimin sonlanmas n genel tan na ilaveten, rejimin sona erdi i veya izinli al  ve hava, deniz ve boru hatt  
basitle tirmelerine ili kin usuller çerçevesinde rejimin sona erdi inin kabul edildi i özel ko ullar  içeren birtak m özel 
hükümler bulunmaktad r (ayr nt  bilgi için Bölüm V’e bak z). 
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Süre s  
 
 

 

sorumlunun sorumluluklar n (mali veya bir ba ka 

aç dan) rejimin sonlanmas ndan sonra 

sorgulanamayaca  anlam na gelmez, ancak bu 

sorgulama sadece önceki transit i lemine ili kin olarak 

gerçekle tirilebilir.  

As l sorumluya ek olarak, ba ka ki ilerin de transit 

rejimi kapsam nda sorumluluklar  bulunmaktad r. 

Ta  ve e yan n transit rejimine tabi tutuldu unu 

bilerek e yay  alan herhangi bir ki i de e yan n var  

idaresine süre s  içinde ve al nan ayniyet önlemlerine 

uyulmak suretiyle eksiksiz ve sa lam olarak 

sunulmas ndan sorumludur. 

TRB ile birlikte e ya var  idaresine sunulur. Bu i lem 

var  idaresinin aç k oldu u gün ve saatler içerisinde 

gerçekle tirilir. Basitle tirmeler için Bölüm VI’ye 

bak z. 

 

Sunum i leminin hareket idaresi taraf ndan belirlenen 

süre s  içinde gerçekle tirilmesi gerekir. Süre s  

TRB’nin D kutusunda gösterilir.  

 

Hareket idaresi taraf ndan belirlenen süre s  transit 

rejimi kapsam nda topraklar na girilen ülkelerin yetkili 

makamlar  aç ndan ba lay r. Var  idaresi de dahil 

yetkili makamlar bu süre s  de tiremezler. 

Ayr nt  bilgi için K m 2, paragraf 3.7.’ye bak z. 

 

Var  idaresi 'AAR' (IE001) ile kendisine iletilen bilgiye 

sistemde eri mek için MRN’i kullan r.  

 

Var taki gümrük memuru hareket idaresine e yan n 

vard  bildirmek için MRN’i sisteme girdi inde 'var  

bilgisi' mesaj  (IE006) hareket idaresine gönderilir.  
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Sistemin 
çal mamas  

Hareket idaresinde e yan n transit için NCTS’de serbest 

rak ld  ancak e ya vard nda var  idaresinde 

sistemin çal yor oldu uhallerde, var  idaresi rejimi 

TRB’deki bilgileri esas alarak sonland r ve sistem 

yeniden çal r hale geldi inde rejimin ibra edilebilmesi 

için sisteme gerekli bilgileri girer. 

 
3.2. Rejimin sonland lmas n kontrolü 
 

Kontroller 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ya ve TRB’nin sunulmas ndan sonra var  idaresi 

yan n kontrol edilmesine veya serbest b rak lmas na 

karar verir.  

 

yan n kontrolü hareket idaresinden al nan 'Beklenen 

var  kayd ' (IE001) bilgileri kullan larak 

gerçekle tirilir.  

 

Var  idaresi hareket idaresine 'kontrol sonuçlar ' 

mesaj  (IE018) gönderir. 

 

Bu mesaj ayr ca ta ma s ras nda TRB’ye girilen 

bilgileri de içermektedir  (örne in: aktarma, yeni 

mühürler veya ta ma s ras ndaki durumlar). 

Var  idaresi TRB’yi muhafaza eder. 

 

GÜMRÜK DARES  

 

yan n ula mas ndan sonra var  idaresi var  kaydeder ve a daki 

bilgileri sisteme girer : 

1. MRN (tescil numaras );  

2. Var  tarihi ; 

3. Yolda bir olay n (herhangi bir durum veya aktarma) ya anmas  
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halinde TRB’den elde edilen gerekli bilgiler (önceki bir gümrük idaresi 

taraf ndan kaydedilmemi  ise) 

 

Hareket idaresine kontrol sonuçlar  göndermeden önce var  idaresi 

uygun sonuçlar  sisteme girer: 

1. Var  idaresinin kontrol gerçekle tirmemeye karar verdi i 

hallerde'uygun kabul edilmi tir' A2 kodu girilir. 

Bu durumda, var  idaresinin kontrol sonuçlar  mesaj  (IE018) e yan n 

kendisine sunuldu u  gün veya en geç bu günü takip eden i  günü 

göndermesi gerekir. 

 

2. Var  idaresinin kontrol gerçekle tirmeye karar vermesi halinde asgari 

u hususlar kontrol edilir: 

- ayniyet araçlar  (tak  mühürlerin durumu veya e ya tan ); 

- süre s  ve güzergah (belirlenmi se). 

Uyumsuzluk bulunmamas  halinde, 'uygundur' A1 kodu sisteme girilir. 

Bu durumda, var  idaresinin kontrol sonuçlar  mesaj  (IE018) e yan n 

kendisine sunuldu u  gün veya en geç bu günü takip eden i günü veya 

istisnai durumlarda e yan n sunuldu u günü takip eden alt  takvim günü 

içinde göndermesi gerekir. 

 

 

 

GÜMRÜK DARELER  (Sadece Toplulukta) 

 

Hareket idaresi taraf ndan düzenlenen T5 kontrol nüshas 32 TRB’de belirtilir ve bu nüsha TRB ile 

birlikte sunulur. Belirtilen T5 nüshas n ibraz edilmemesi halinde, var  idaresi bu durumu kontrol 

sonuçlar  mesaj nda 'uygun bulunmam r' B1 kodu ile bildirir.  

 

 
 

4. Özel durumlar 

                                                
32T5 kontrol nüshas  e yan n Topluluk Gümrük Bölgesindeki hareketinde baz  durumlarda aran lan bir belgedir. Belirli 
Topluluk önlemlerinin uyguland  baz  e yalar n (örn. tar msal ürünler) kullan n ve/veya var n kan  olarak 
kullan r.T5 kontrol nüshas na ili kin ayr nt  bilgi TGY Madde 912a-912g’de yer almaktad r. 
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 Bu paragraf var  idaresinde transit rejimine ili kin özel 

durumlar  ele almaktad r. Bu özel durumlar unlard r:  

- al nd  düzenlenmesi (paragraf 4.1); 

- altenatif kan t düzenlenmesi (paragraf 4.2); 

- e yan n ve belgelerin belirlenen gün ve saatlerin 

nda ve var  idaresinden ba ka bir yerde sunulmas  

(paragraf 4.3); 

- usulsüzlükler (paragraf 4.4); 

- var  idaresinin de mesi (paragraf 4.5). 

 
 

4.1.Al nd  düzenlenmesi 
 

 yay  ve belgeleri var  idaresine sunan ki inin talebi 

üzerine, gümrük idaresi bir al nd  (TC11) düzenler. 

Ancak al nd , rejimin sonland lmas nda alternatif kan t 

olarak kullan lamaz.  

 
Al nd n i levleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al nd  formu 
 

Al nd n iki temel i levi vard r. lk olarak, as l 

sorumluya ta n transit belgelerini var  idaresine 

sundu unu bildirir. kinci olarak ise, hareket idaresinin 

yan n vard na ili kin bilgiyi (IE006) almamas  

halinde bir ara rma ba latmas  durumunda önemli bir 

rol oynar. Bu durumda, as l sorumlutransit belgelerinin 

hangi gümrük idaresine sunuldu unu göstermek üzere 

al nd  hareket idaresine ibraz edebilir. Bu, ara rma 

usulünün etkinli ini art r.  

 

Al nd n eklinin Sözle me Ek III lave A13/TGY Ek 

47’de yer alan örne e uygun olmas  gerekir.  

 
Al nd n 
doldurulmas  

Al nd  talep eden ki i var gümrük idaresindeki 

gümrük memuruna onaylamas  için sunmadan önce bu 
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belgeyi doldurur. 

 

 

 

CARET ERBABI 

 

Var  idaresinden al nd  talep eden ki i TC 11 formunu okunakl  bir el yaz yla ve 

daki hususlar  yazmak suretiyle doldurur: 

 var  idaresinin ismi ve ülkesi; 

 ilgili TRB’de belirtildi i ekilde e yan n statüsü;  

 MRN; 

 tarih; 

 hareket idaresinin ismi. 

 

 
 Ayr ca, al nd  belgesinde sevkiyata ili kin ba ka bilgiler 

de yer alabilir. Örne in as l sorumlu e yan n 

ta n gümrük idaresinin onaylanmas ndan sonra 

al nd  gönderece i adresi belirtmesini isteyebilir. 

Var  idaresinin al nd  posta ile göndermesi gerekli 

de ildir, ancak zorunlu durumlarda bu ekilde de 

gönderebilir.Normal olarak as l sorumlu al nd n 

kendisine ula lmas  ta dan ister.  

 Gönderilecek adres al nd n eklinin Sözle me Ek 

III lave A13/TGY Ek 47’de yer alan örne e uygun 

oldu u durumlarda al nd n arkas na yaz labilir. 

 

 

GÜMRÜK DARES  

 

Var  idaresi al nd n talep edildi i hallerde a daki ekilde i lem yapar: 

 do ru formun kullan p kullan lmad  kontrol eder (örn. TC 11); 

 okunakl  bir ekilde doldurulup doldurulmad  kontrol eder; 
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 do ru bir ekilde doldurulup doldurulmad  kontrol eder; 

 al nd n kullan lmas  yasaklayan herhangi bir durum bulunup bulunmad  

kontrol eder; 

 uygunsa, talep eden ki i için al nd  düzenler. 

 

Not: ‘kayd  ihtirazi’ al nd lar n düzenlenmesi yasakt r.  
(Sözle me Ek I Madde 35- TGY Madde 362) 

 
 

4.2. Alternatif kan t düzenlenmesi 
 

 As l sorumlu gümrük idaresinden transit rejiminin do ru 

bir ekilde sonland na ili kin alternatif kan t 

düzenlemesini isteyebilir. Bu talep, transit beyan  ve 

yan n var  idaresine sunuldu u anda 

gerçekle tirilebilir.  

 

Not: Alternatif kan n hareket idaresi taraf ndan kabul 

edilmesine ili kin ayr nt  bilgi için K m 5, paragraf 

3.4.2.’ye bak z. 

 

CARET ERBABI 

 

Sözle me Ek I Madde 34(3)/TGY Madde 361(3)’te öngörüldü ü ekilde 

alternatifkan  sa lamak için uygun oldu u hallerde TRB ve LoI’n n bir nüshas var  

idaresine sunulur. 

 

Bir fotokopi de olabilen söz konusu nüsha; 

 ‘kopya’ oldu unu belirtecek ekilde i aretlenmeli, 

 ‘alternatif kan t’ibaresini ta mal , 

 MRN ve transit beyan na ili kin bilgileri içermelidir.  

 

Ek 8.3.’te ‘alternatif kan t’ibaresinin tüm dillerdeki kar  yer almaktad r. 
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GÜMRÜK DARELER  

 

Üzerinde MRN bulunanyukar da bahsedilen belgelerin var  idaresi taraf ndan onaylanmas  

gerekmektedir. Bu, bir bilgisayarl  sistem taraf ndan gerçekle tirilen bir do rulama da olabilir, ancak 

bu do rulaman n orjinal oldu u hareket idaresi taraf ndan aç kça anla labilmelidir.  

 

Var  idaresi herhangi bir uyumsuzluk bulunmamas  halinde alternatif kan  onaylar. Söz konusu 

belgelerin üstünde mühür, ilgili memurun imzas  ve tarih bulunur.  

 

Alternatif kan t ile birlikte e yay  ve TRB’yi sunan ki ininas l sorumlunun temsilcisi oldu u kabul 

edilir. Var  idaresi TRB’nin onayl  bir kopyas  bu ki iye verir.  
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4.3. ya ve belgelerin belirlenmi  gün  ve  saatlerin  

nda ve var  idaresinden farkl  bir yerde 
sunulmas  
 

 

 

 

 

Genel olarak e ya ve ilgili transit belgelerinin var  

idaresine belirlenmi  gün ve saatlerde sunulmas  

gerekir.  

 

Ancak, var  idaresi e ya ve transit belgelerinin 

belirlenmi  gün  ve  saatlerin  d nda ve var  

idaresinden farkl  bir yerde sunulmas na izin verebilir.  

 

Ulusal düzenlemeler çerçevesinde bu i lemin maliyeti 

ticaret erbab  taraf ndan kar lan r.  

 

 
 

4.4. Usulsüzlükler 
 

 
4.4.1. Mühürlere ili kin usulsüzlükler 
 

 ya transit rejimi kapsam nda ta rken genellikle 

mühürlenir. Var  idaresinde mühürlerin sa lam olup 

olmad  kontrol edilir. Mühürlerin zorlanm  

oldu unun anla lmas  halinde var  idaresi hareket 

idaresine gönderdi i kontrol sonuçlar  mesaj nda(IE018) 

bu durumu belirtir.  

 

 

GÜMRÜK DARELER  

Vari  idaresi mühürlerin durumunu kontrol eder ve sonuçlar  sisteme kaydeder. 

Mühürler iyi durumda de ilse veya mühürlerin zorland na ili kin kan t varsa 

gümrük idaresi e yay  kontrol eder ve tespitlerini sisteme girer. 
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4.4.2. Di er usulsüzlükler 

 
 Hareket idaresinin bilgisi olmas  için var  idaresi 

buldu u usulsüzlü ü sisteme kaydeder. Hareket idaresi 

sunulan bulgular çerçevesinde de erlendirme yapar ve 

uygun önlemleri al r.  

 

Var  idaresinde sistemde beyan edilen e ya ile fiilen bu 

idareye sunulan e ya aras nda bir farkl k bulunabilir.  

 

 

GÜMRÜK DARES  

 

Vari  idaresi: 

 MRN’i sisteme girer ve 

 Buldu u usulsüzlükleri 'var  kontrol sonuçlar ' mesaj nda (IE018) gösterir. 

 

 
 

 

4.4.3. Usulsüzlük ara rmas  
 

 Var  idaresi, bir usulsüzlük bulunmas  nedeniyle 

yan n serbest b rak lmamas na karar verdi i ve 

hareket idaresinden ara rma ba latmas  istedi i 

hallerde, 'usulsüzlüklerin çözümlenmesi beklenmektedir' 

gözlemini ta yanIE018 mesaj  gönderir. Transit 

lemi 'çözüm beklenmektedir' statüsünde kal r. 

 

lem 'çözüm beklenmektedir' statüsündeyken, hareket 

idaresi özellikle as l sorumlu taraf ndan sunulan 

belgeleri incelemek ve beyan bilgileri ile kar la rmak 

suretiyle usulsüzlü e ili kin inceleme yapar.  
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Konu çözüme kavu tu unda hareket idaresi 

'farkl klar n çözümlenmesi bildirimi' (IE020)’ni 

göndererek var  idaresini bilgilendirir. Müteakiben e ya 

serbest b rak r ve hareket idaresi rejimi ibra etti inde 

transit i lemi de sonunda ibra edilmi  olur.  

 
 Var  idaresi usulsüzlü e ili kin olarak ara rma 

yapmaya karar verirse :  

GÜMRÜK DARELER  

Var  idaresi: 

 MRN’i sisteme girer; 

 Var  idaresinde ara rma önleminin ba lat ld  IE018 mesaj nda gösterir; 

 IE018 mesaj  hareket idaresine gönderir; 

 Hareket idaresine üç ay içinde ara rma sonuçlar  gönderir.  

Ayr nt  bilgi için ara rma usulüne bak z: K m 7. 

 

 
 Var  idaresi usulsüzlükten kaynaklanan borcun 

ödenmesi gerekti ine karar verirse, IE018 mesaj nda  

'vergiler tahsil edilmi tir' bilgisine yer verilir.  

 

Not:'vergiler tahsil edilmi tir' bilgisinin vergilerin fiilen 

tahsil edildi i veya ödendi i anlam na gelmesi zorunlu 

de ildir. Var  idaresi e yan n gümrükçe onaylanm  bir 

lem veya kullan ma tabi tutulmas na ili kin bir 

beyannameyi kabul etmi  olabilir.  

 
GÜMRÜK DARELER  

Var  idaresi: 

 MRN’i  sisteme girer; 

 A5 'Vergiler tahsil edilmi tir' kodunu IE018kontrol sonuçlar  mesaj nda belirtir. 

 IE018 mesaj  hareket idaresine gönderir. 
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4.5 Var  idaresi de ikli i 
 

 Transit i lemi transit beyan nda beyan edilen var  

idaresinden ba ka bir idarede sonland labilir. Bu idare 

var  idaresi olur.  

 

Sistemde fiili var  idaresinin MRN’i girmesi için 

gönderilmi  bir 'beklenen var  kayd ' mesaj  

bulunmad ndan, bu idare 'beklenen var  kayd  iste i' 

mesaj  (IE002) gönderir. 

 

Hareket idaresi i leme MRN vas tas yla ula nda, 

'beklenen var  kayd  cevab ' mesaj  (IE003) gönderir. 

Var  idaresi idare de ikli ini kabul eder ve  'var  

bilgisi' (IE006) mesaj  hareket idaresine gönderir. 

 

tlamalar için bu K mdaki 7 nci Hususa bak z. 

 

Hareket idaresinin i leme MRN vas tas yla ula amamas  

halinde, 'beklenen var  kayd  cevab ' mesaj nda 

'beklenen var  kayd 'n n gönderilememe sebepleri de 

(1’den 4’e kadar kodlar) yer al r. NCTS var  reddeder 

ve var taki ticaret erbab  'beklenen var  kayd n 

reddedilmesi bildirimi' mesaj  (IE021) ile bilgilendirir. 

Reddetme nedenleri unlar olabilir: 

1. ya ba ka bir var  idaresine ula r; 

2. Hareket idaresi taraf ndan sevkiyat iptal 

edilmi tir; 

3. MRN bilinmemektedir (teknik sebeplerden veya 

usulsüzlüklerden dolay ) ya da 

4. Di er nedenler. 
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Üç farkl  durum söz konusu olabilir: 
 1.  Yeni var  idaresi transit beyan nda yer alan idare ile 

ayn  Akit Tarafta/Üye Ülkededir: 

GÜMRÜK DARELER  

 

Var  idaresi: 

 MRN’i sisteme girer; 

 MRN’i esas alarak hareket idaresinden beyana ili kin bilgi ister; 

 'Var  bilgisi' mesaj  (IE006) hareket idaresine gönderir;  

 Süre s , tatbik edilmi se mühürlerin durumunu ve belirlenmi se güzergah  

kontrol eder; 

 Gerekli kontrol düzeyine karar verir; 

 Kontrolün olumlu sonuçlanmas  halinde kontrol sonucunu sisteme girer;  

 Hareket idaresine IE018 mesaj  gönderir.  

 

Hareket idaresi: 

 'var  bilgisi'mesaj  (IE006) ald ktan sonra, beyanda belirtilen var  idaresini ve 

beyan edilen ancak kullan lmayan transit idare/lerini 'iletilen var  bilgisi' mesaj  

(IE024) ile transit i leminin sona erdi i hususunda bilgilendirir.  

 

 
 2. Yeni var  idaresi transit beyan nda yer alan var  

idaresinden farkl  bir Akit Tarafta/Üye Ülkededir: 

GÜMRÜK DARELER  

 

Var  idaresi: 

 MRN’i sisteme girer; 

 MRN’i esas alarak hareket idaresinden beyana ili kin bilgi ister; 

 'Var  bilgisi' mesaj  (IE006) hareket idaresine gönderir; 

 Süre s , tatbik edilmi se mühürlerin durumunu ve belirlenmi se güzergah  

kontrol eder; 

 Gerekli kontrol düzeyine karar verir; 
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 Kontrolün olumlu sonuçlanmas  halinde kontrol sonucunu sisteme girer; 

 Hareket idaresine IE018 mesaj  gönderir. 

 

Hareket idaresi: 

 'var  bilgisi'mesaj  (IE006) ald ktan sonra, beyanda belirtilen var  idaresini ve 

beyan edilen ancak kullan lmayan transit idare/lerini 'iletilen var  bilgisi' mesaj  

(IE024) ile transit i leminin sona erdi i hususunda bilgilendirir. 

 

 
 3. Yeni var  idaresi a daki ifadelerden birini ta yan 

transit beyan nda belirtilenden ba ka bir Akit 

Tarafta/Üye Ülkededir:  

- Ortak Transitte: 

 DG0 ('bir EFTA ülkesinden ihrac  k tlamaya 

tabidir') 

veya 

 DG1 ('bir EFTA ülkesinden ihrac  vergiye tabidir') 

- Topluluk transitinde: 

 DG0 ('AT’den ihrac  k tlamaya tabidir') 

veya 

 DG1 ('AT’den ihrac  vergiye tabidir') 

 
  

 

GÜMRÜK DARELER  

 

Var  idaresi: 

 MRN’i sisteme girer; 

 MRN’i esas alarak hareket idaresinden beyana ili kin bilgi ister; 

 yay  gümrük kontrolü alt nda tutar ve a daki hususlara karar verir: 

- Hareket idaresini yetkisinde bulunduran Akit Tarafa sevkiyat na müsaade 

edip etmemeye, veya 
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- Hareket idaresince e yan n serbest b rak lmas na dair yaz  izin al nmadan 

yan n sevkine izin verip vermemeye. 

 

 

 
 

5. E yan n süre s  a ld ktan sonra 
sunulmas  

 
 dakiler süre s n a lmas na neden olan ve 

ta mac dan veya as l sorumludan kaynaklanmayan ve 

öngörülemeyen ko ullar n kan tlanmas na örnek olarak 

verilmi tir: 

 Polis taraf ndan düzenlenen tutanak (kaza, h rs zl k 

vs.’ye ili kin); 

 Sa k hizmetleri taraf ndan düzenlenen rapor (s hhi 

bak m vs.’ye ili kin); 

 Ta t tamir servisince düzenmi  rapor/tutanak(ta n 

tamirat na ili kin); 

 Gecikmenin grev veya ba ka öngörülemeyen 

ko ullardan kaynakland  gösteren herhangi bir 

belge. 

 

Bununla birlikte, söz konusu kan tlar n geçerli oldu una 

gümrük idareleri karar verir.  
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 6. Özel ulusal talimatlara ayr lm r 

 
  



 - 243 -

 7. Sadece gümrük idaresinin kullan na ayr lm r 
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8. Ekler 

 

8.1.IE (Bilgi De imi) için yap land lm  mesajlar ve veri içeri i 

8.2 Ülke kodlar  

8.3. Kap kodlar  
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Ek 8.1  
 

 
 
 
8.1. Yap land lm  mesajlar ve veri içeri i (ex FTSS) 
 
 
IE001. AAR  C_AAR_SND 
IE002. AAR request  C_AAR_REQ 
IE006. Arrival Advice  C_ARR_ADV 
IE007. Arrival notification  E_ARR_NOT 
IE008. Arrival notification rejection  E_ARR_REJ 
IE009. Cancellation decision  E_CAN_DEC 
IE010. Cancellation notification  C_CAN_NOT 
IE013. Declaration amendment  E_DEC_AMD 
IE014. Declaration cancellation request  E_DEC_CAN 
IE015. Declaration data  E_DEC_DAT 
IE016. Declaration rejected  E_DEC_REJ 
IE017. Departure control results  N_DEP_CON 
IE018. Destination control results (type A or B)  C_DES_CON 
IE020. Discrepancies solved notification  C_DIS_SOL 
IE021. AAR rejection notification  E_REJ_NOT 
IE023. guarantor notification  E_gua_NOT 
IE024. Forwarded arrival advice  C_FWD_ARR 
IE025. Goods release notification  E_GDS_REL 
IE026. Guarantee access codes  E_ACC_COD 
IE027. Movement query  C_MVT_QUE 
IE028. MRN Allocated  E_MRN_ALL 
IE029. Release for Transit  E_REL_TRA 
IE030. Notification of Customs Offices modification to Common Domain  C_COL_COM 
IE031. Notification of Customs Offices modification to National Domain  C_COL_NAT 
IE032. Notification of Common Reference Data modification to National Domain  
C_REF_MOD 
IE034. Query on guarantees  C_GUA_QUE 
IE035. Recovery notification  E_REC_NOT 
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IE037. Response query on guarantees  C_GUA_RSP 
IE038. Response to Movement query  C_MVT_RSP  
IE043. Unloading permission  E_ULD_PER  
IE044. Unloading Remarks  E_ULD_REM 
IE045. Write-off notification  E_WRT_NOT 
IE050. ATR  C_ATR_SND 
IE051. No release for Transit  E_REL_NOT 
IE054. Request of release  E_REQ_REL 
IE055. Guarantee not valid  E_GUA_INV 
IE058. Unloading remarks rejection  E_ULD_REJ 
IE059. CANCEL ENQUIRY NOTIFICATION  C_CAN_ENQ 
IE060. Control decision notification  E_CTR_DEC 
IE062. Release request rejection  E_REQ_REJ 
IE063. recovery communication C_REC_COM 
IE070. Notification of System Unavailability to Common Domain  C_UNA_COM 
IE071. Notification of System Unavailability to National Domain  C_UNA_NAT 
IE100. Ask for documents  E_ASK_DOC 
IE101. Return documents  E_DOC_SND 
IE102. Request on non-arrived movement  E_REQ_MOV 
IE103. Information about non-arrived movement  E_MOV_RSP 
IE104. Enquiry Request  C_ENQ_REQ 
IE105. Enquiry Reminder  C_ENQ_REM 
IE106. Enquiry response  C_ENQ_NEG 
IE111. Authorised consignee query  C_AUT_QUE 
IE112. Response to Authorised consignee query C_AUT_RSP 
IE114. ATR Request  C_ATR_REQ 
IE115. ATR Response  C_ATR_RSP 
IE118. NCF  C_NCF_NOT 
IE119. DEPARTURE control DOCUMENT on paper  E_DEP_PAP 
IE120. DESTINATION control DOCUMENT on paper  E_DES_PAP 
IE200. Guarantee check  C_GUA_CHE 
IE201. Guarantee check result  C_GUA_RES 
IE203. Guarantee use  C_GUA_USE 
IE204. Guarantee use cancellation  C_GUA_CAN 
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IE205. Guarantee use result  C_GUA_USR 
IE209. credit reference amount  C_GUA_Cre 
IE224. individual guarantee voucher sold  E_igv_INF 
IE225. Guarantee update notification  E_GUA_WUP 
IE228. Comprehensive guarantee cancellation liability liberation  E_GOG_CNL 
IE229. individual guarantee voucher revocation notification  E_IGV_RNG 
IE231. Comprehensive guarantee cancellation notification  E_COG_CNP 
IE410. Request for statistics  C_STA_REQ 
IE411. Sending of statistics data  C_STA_SND 
IE412. Statistics generated sent to National Domain  C_STA_GEN  
IE413. OTS statistics sending to Common Domain  C_STA_OTS



 

 
Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - 
Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11. 
Office: LX40 02/12. Telephone: direct line (32-2) 2981323. Fax: (32-2) 2965983. 
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8.2. Kullan lan Ülke Kodlar  
 
8.2.1. Topluluk transiti için kullan lan ülke kodlar –2454/93No.lu (AET) Tüzü ü, Ek 
37c, Madde 1 veEk 38, Ba k II, kutu 2:http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993R2454:20090701:en:PD
F. 
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Ek 8.6 
 

8.2.2. Ortak transitte kullan lan ülke kodlar  
(ISO 3166-1-alfa-2kod) 

Bak z: Ortak Transit Sözle mesi, EK III, Ek A2 - 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_aspects/tr
ansit/common_community/convention_en.pdf. 
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8.3. Ambalaj kodlar  
(BM/AEKE Tavsiye Karar  no 21/Rev. 4,  May s 2002): Bak z  (AET) 2454/93 

say  Konsey Tüzü ü, Ek 38, Ba k II, Kutu 31 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993R2454:20090701:EN
:PDF) 
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m 5 - Andora, San Marino ve mali olmayan topraklar 
 

 
1. Giri  
Standart transit i lemi önceki k mlarda aç klanm r. 

m 5 a dakiler aras ndaki özel transit 

düzenlemelerini aç klar: 

 Topluluk ve Andora (paragraf 2);  

 

 Topluluk ve San Marino (paragraf 3); 

 

 Topluluk ve mali olmayan topraklar  (paragraf 4). 

 

Paragraf 5 istisnalar  kapsar. 

 

Paragraf 6 özel ulusal aç klamalar için ayr lm r. 

 

Paragraf 7 yaln zca gümrü ün kullan na ayr lm r. 

 

Paragraf 8’de yer alan Ekler yeniden olu turulmu tur. 
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2. Andora 
 

 Bu Paragraf: 

- tarihçe ve mevzuat (2.1); 

- i lemler (2.2); 

Hakk nda bilgi vermektedir. 

 

 
2.1. Tarihçe ve mevzuat 
 

 1990 y nda AT ve Andora mektup teatisi33 yoluyla bir 

Gümrük Birli i Anla mas  imzalam r. Gümrük Birli i 

Armonize Sistemin 25 ila 97 nci fas llar nda yer alan 

yan n ticaretini kapsamaktad r. 

 

AT-Andora Ortak Komitesinin34 1/96 say  Karar  ile, 

Topluluk Gümrük Kodu ve TGYnde düzenlenen 

Topluluk transit i lemleri bu Gümrük Birli i 

kapsam ndaki ticarete de uygulanmaya ba lanm r. Söz 

konusu Karar, AT-Andora Ortak Komitesinin35 1/2003 

say  Karar  ile de tirilmi tir. 

 
2.2. lemler 
 

 
2.2.1 AS’nin 1 ila 24 üncü fas llar nda yer alan e ya 
 

  

Bu fas llarda yer alan Andora men eli ya da var  

                                                
3333 Avrupa Ekonomik Toplulu u ve Andora Prensli i aras nda 28 Haziran 1990 tarihinde imzalanan 
Mektup Teatisi eklindeki Anla ma, Topluluk Resmi Gazetesi, L 374, 31/12/1990, sf. 14. 
34 AT-Andora Ortak Komitesinin Avrupa Ekonomik Toplulu u ile Andora Prensli i aras ndaki mektup 
teatisi eklindeki Anla man n uygulanmas  ve aralar ndaki e ya transiti için belirli idari i birli i 
yöntemlerine ili kin 1 Temmuz 1996 tarihli ve 1/96 say  Karar , Topluluk Resmi Gazetesi L 184, 
24/07/1996, sf. 39. 
35 AT-Andora Ortak Komitesinin Gümrük Birli inin uygun bir ekilde i lemesi içingerekli kanunlar, 
düzenlemeler ve idari hükümleri hususundaki 3 Eylül 2003 tarihli ve 1/2003say  Karar , Topluluk Resmi 
Gazetesi L 253, 07/10/2003, sf. 3. 
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yan n ithali ve ihrac , üçüncü ülke ihracat  ya da ithalat  

muamelesi görür. 

1 no.lu kutuda ihracat için EX ve ithalat için IM 

saltmas  bulunan bir T B sunulur. 

 Örnekler36: 

a)Topluluk e yas n Andora’ya ihrac  

- hracat iadesi olan tar msal e ya 

Ekinde T5 kontrol nüshas  bulunan bir ihracat 

beyannamesinin (EX1) Üye ihraç ülkesinin gümrük 

idaresine sunulmas .T B’nin 3 no.lu nüshas  ve T5’in 

Topluluktan ç  yap lacak ülke gümrü üne sunulmas  

ve bu idare taraf ndan mühürlenmesi (Frans z veya 

spanyol gümrü ü) 

- hracat iadesi olmayan tar msal e ya 

Bir ihracat beyannamesinin (EX1) üye ihraç ülkesinin 

gümrük idaresine sunulmas .T B’nin 3 no.lu nüshas n 

Topluluktan ç  yap lacak ülke gümrü üne sunulmas  

ve bu idare taraf ndan mühürlenmesi (Frans z veya 

spanyol gümrü ü) 

- E yaya s ra kadar e lik eden bir RB düzenlenmi  özel 

tüketime tabi e ya 

B’in 3 no.lu nüshas  gecikmeksizin mühürleyecek 

üye ihraç ülkesinin gümrük idaresine ihracat 

beyannamesinin (EX1) sunulmas . RB Topluluktan ç  

ülkesinin gümrük idaresine sunulur ve mühürlenir. 

(Frans z veya spanyol Gümrük daresi) 

 
 

 

- S ra kadar e yaya e lik eden RB düzenlenmi ,ihracat 

iadesi olan ve özel tüketime tabi tar msal e ya 

                                                
36 Örnekler karayolu ta mac  için verilmi tir. 
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Ekinde T5 kontrol nüshas  bulunan bir ihracat 

beyannamesinin (EX1) üye ihraç ülkesinin gümrük 

idaresine sunulmas . T B’nin 3 no.lu nüshas  üye ihraç 

ülkesinin gümrü üne sunulur ve bu gümrük taraf ndan 

gecikmeksizin mühürlenir. T5 ve RB Topluluktan ç  

ülkesinin gümrük idaresine sunulur ve mühürlenir. 

(Frans z veya spanyol gümrü ü) 

 

b) Andora’dan gelen tar msal e yan n Topluluk Gümrük 

Bölgesine ithali 

Toplulu a giri  gümrü ünde e ya serbest dola ma giri  

lemine tabi tutulur ya da T1 rejimi ile Topluluktaki var  

gümrü üne sevk edilir. 

EUR.1 Dola m Sertifikas  veya ihracatç  fatura beyan  

düzenlenmi  Andora men eli e ya, Gümrük Birli i 

Anla mas nda düzenlendi i üzere ithalat vergilerinden 

muaft r (Ba k II, Gümrük Birli i Anla mas ). 

c) Topluluk Gümrük Bölgesinde Andora var  e yan n 

transiti 

Üçüncü ülke e yas n Andora’ya transitinde Toplulu a 

giri  noktas nda (Örne in Birle ik Krall k) T1 transit 

beyannamesi düzenlenir. 

 
 

T1 transit beyannamesi Topluluktan ç  gümrük 

idaresine sunulur, 4 no.lu nüsha al konulur ve 5 no.lu 

nüsha hareket gümrü üne gönderilir. 

 d) Toplulu un iki noktas  aras nda Andora üzerinden 

transit 

 

Topluluk transit rejimi Andora üzerinden transiti 

düzenlemedi inden Andora’da uygulanan transit 
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hükümleri geçerlidir. 

 

yan n Andora topraklar nda tek bir transit ta ma 

belgesi ile ta nmas  halinde Topluluk transit rejimi 

ask ya al nm  say r. 

 

ya Andora topraklar nda tek bir transit ta ma belgesi 

ile ta nm yorsa, Topluluk transit rejimi e yan n 

Topluluktan ç kt  yerde sonland r. 

 
 

2.2.2. AS’nin 25 ila 97 nci fas llar nda yer alan e ya 
 

 
 

 

1/2003 say  Karar, 25-97 nci fas llarda yer alan e yan n 

Topluluk ile Andora aras ndaki ticaretinde MGK ve 

Uygulamaya li kin Hükümlerde düzenlenen Topluluk 

transit rejiminin gerekli de iklikler yap larak 

uygulanmas na dayanak olu turur. 

Andora ile bir Topluluk üyesi devlet aras ndaki ticarette 

yap lacak i lemler, Gümrük Birli inin tesis edildi i 1993 

tarihinden önceki uygulamayla benzerlik gösterir. 1 no.lu 

kutusunda ihracat için EX, ithalat için IM k saltmas  olan 

bir T B sunulur. 

Bu ba lamda, a daki durumlar n birbirinden 

ay rdedilmesi gerekir: 

- serbest dola mda bulunan e ya, Gümrük birli i 

Anla mas nda belirtildi i üzere, topluluk iç transit rejimi 

(T2) (T2F) veya Örnek a’da oldu u gibi T2L alt nda 

ta r. 

- serbest dola mda bulunmayan e ya, Topluluk d  transit 

rejimi (T1) alt nda ta r. Örnek b’ye bak z. 
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- 3448/9337say  Tüzükte yer alan özellikli e ya Topluluk 

 transit rejimi alt nda ta r. Örnek c’ye bak z. 

 

Topluluk transit rejimi alt nda ta nan e ya için verilecek 

teminat n hem Topluluk’ta hem de Andora’da geçerli 

olmas  gerekir. Teminat belgelerinde ve sertifikalarda 

geçen “Andora Prensli i” ifadeleri kesinlikle 

silinmemelidir. 

 
 

Örnekler: 

a) Serbest dola mda bulunan e yan n (3448/93 say  

Tüzükte yer alan özellikli e ya hariç) Topluluktan 

Andora’ya veya Andora’dan Toplulu a sevki 

- Sevk i lemleri bir Üye Devlet/Andora gümrük 

idaresinde EX1 ve T2 düzenlenerek tamamlan r; 

ya da  

- Sevk i lemleri Topluluk/Andora s nda tamamlan r: 

ya, bir EX1 düzenlendi i hallerde ya bir T2L’nin ya da 

yan n Topluluk statüsünü kan tlay  e de er bir 

belgenin sunulmas  ko uluyla s r gümrü üne kadar 

serbest ekilde ta r. 

Ancak, ç  idaresi gibi i lem yapan s r gümrük 

idaresi, transit rejiminin kom u s r gümrü ünde 

sonlanacak olmas  halinde e yay  transit rejimine tabi 

tutmay  reddedebilir. 

b) Serbest dola mda bulunmayan e yan n (3448/93 

say  Tüzükte yer alan özellikli e ya hariç)Topluluktan 

                                                
37Tar m ürünlerinin i lenmesinden elde edilen baz  e yaya uygulanacak ticaret düzenlemelerini içeren 
3448/93say  ve 6 Aral k 1993 tarihli Konsey Tüzü ü (AET), Topluluk Resmi Gazetesi L 318, 20/12/1993 
sf. 18.  Bu ürünlere örnek olarak unlar verilebilir: mannitol, sorbitol, casein, caseinates and di er casein 
derivatives, dextrins and dextrin glues, starches or starch glues, prepared glazings and dressings with a 
basis of amylaceous substances. 
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Andora’ya veya Andora’dan Toplulu a sevki 

Serbest dola mda bulunan e ya, Andora’daki veya 

Topluluktaki var  idaresine T1 rejimi alt nda sevk edilir. 

 
 

 

c) 3448 say  Tüzükte yer alan e yan n özel durumu 

daki i lemler uygulan r: 

- Topluluktan Andora’ya sevk edilecek ve ihracat 

iadesinden yararlanan i lenmi  tar m ürünleri 

hracat beyannamesi (EX1) ve transit beyannamesi (T1) 

düzenlenir. 

T5 kontrol nüshas  kullan ld nda bu belge Topluluktan 

 gümrü üne verilir. 

- Andora’da serbest dola mda bulunan ve Toplulu a 

sevk edilecek i lenmi  tar m ürünleri 

Bu ürünler Topluluk d  transit rejimi (T1) ile ta r. 

Topluluk gümrük idarelerince de ken unsur 

vergilendirilece inden T1 beyan  üzerine k rm  renkte 

alt  çizili olarak “Yaln zca tar m pay  tahsil edilecek  - 

AB-Andora Anla mas ” yaz r. 

 

 
 

Di er transit rejimleri 

Andora ile ticarette Ortak Transit rejimi uygulanmaz. 

Andora TIR Sözle mesi’ne taraf de ildir. 
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Örnek i lemler özet tablosu 
(örn.: transit, ihracat, ithalat) 

 

 
 

AS’nin 1-24 üncü fas llar nda 
yer alan e ya 

 

 

 Topluluktan gelen e ya 
 

Andora’dan gelen e ya 

hracat iadeli B ‘EX1’38 + T5  
hracat iadesiz B ‘EX1’ veya T139  

Özel tüketime tabi e ya B ‘EX1’40 + RB 
 

 

hracat iadeli özel tüketime 
tabi e ya 

B ‘EX1’ + T5 + RB  

Tüm e yalar 
 

 B ‘IM4’41 (+ EUR.1) (serbest 
dola ma giri  için), ya da , T1  

 
 AS’nin 25-97 nci fas llar nda yer alan e ya 

 (3448/93 say  Tüzük’te yer alan e ya d ndaki e ya) 
 

 

 Topluluktan gelen e ya 
 

Andora’dan gelen e ya 

Serbest dola mda bulunan 
ya 

EX1 + T2 (T2F) (iç gümrükte) 
veya 
T2L (T2LF) + EX1 (s rda) 
 

EX1 + T2 (T2F) (iç gümrükte) 
veya 
T2L (T2LF) + EX1 (s rda) 
 

Serbest dola mda 
bulunmayan e ya 

T1 T1 (transit) veya T B 'IM4' 
(serbest dola ma giri ) 

 
 3448/93 say  Tüzük’te yer alan e ya   
 Topluluktan gelen e ya 

 
Andora’dan gelen e ya 

hracat iadeli EX1 + T1 (ve, gerekti inde T5)  
Serbest dola mda bulunan   T1 + ‘Yaln zca tar m pay  tahsil 

edilecek  - AB-Andora 
Anla mas ’ ifadesi 

 
  

                                                
38 T B’in 3 no.lu nüshas  Topluluk’tan ç  gümrük idaresi taraf ndan mühürlenir. 
39Topluluk d  e yan n Topluluk topraklar ndan transit edilmesi durumu. 
40 B’in 3 no.lu nüshas  ihraç ülkesinin gümrük idaresi taraf ndan mühürlenir. 
41 Serbest dola ma giri  i lemleri Topluluk’a giri  gümrük idaresi taraf ndan gerçekle tirilir. 
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 3. San Marino 

 

 Bu paragraf: 

- tarihçe ve mevzuat (3.1); 

-i lemler (3.2) 

hakk nda bilgi verir. 

 

 
3.1 Tarihçe ve mevzuat 
 

 AB ve San Marino 1992 y nda Ticaret ve Gümrük 

Birli i Geçici Anla mas 42 imzalam r.1 Nisan 2002’de 

yürürlü e giren Gümrük ve birli i Anla mas 43,  bu 

anla man n yerini alm r.Gümrük birli i, Avrupa 

Kömür ve Çelik Toplulu u Anla mas n 72 ve 73 üncü 

mlar nda geçen e ya hariç olmak üzere (‘AKÇT 

ürünleri’), Ortak Gümrük Tarifesinin (CCT) 1-97 nci 

fas llar nda yer alan e yaya uygulanmaktad r. 

 

AB-San Marino birli i Komitesinin 4/9244 say  

Karar  ile  e yan n  Topluluk  ve  San  Marino  aras nda  

ta nmas  düzenlenmi tir.Karar, 1 Nisan 1993’te 

yürürlü e girmi  ve  23 Mart 2002’de yürürlü e giren 

1/200245 say  Karar ile de tirilmi tir. 

 

 
3.2 lemler 
 

 De ikli i de içeren 4/92 say  Karar, San Marino ve 

Topluluk aras nda Topluluk transit rejiminin 

                                                
42AB ve San Marino aras ndaki Ticaret ve Gümrük Birli i Geçici Anla mas , Topluluk Resmi Gazetesi L 
359, 09/12/1992, sf. 14. 
43Avrupa Ekonomik Toplulu u ile San Marino Cumhuriyeti aras nda i birli i ve gümrük birli i 
Anla mas , Topluluk Resmi Gazetesi L 84, 28/30/2002, sf. 43. 
44AB-San Marino birli i Komitesinin Geçici Anla ma ve uygulanmas  ve San Marino Cumhuriyeti’ne 
gönderilen e yaya ili kin i lemler için belirli idari i birli i yöntemlerine ili kin 22 Aral k 1992 tarihli ve 
4/92 say  Karar , Topluluk Resmi Gazetesi L 42, 19/02/1993, sf. 34. 
45AB-San Marino birli i Komitesinin Geçici Anla ma ve uygulanmas  ve San Marino Cumhuriyeti’ne 
gönderilen e yaya ili kin i lemler için belirli idari i birli i yöntemlerine ili kin 22 Aral k 1992 tarihli ve 
4/92 say  Karar  de tiren 1/2002 say  Karar, Topluluk Resmi Gazetesi L 99, 16/04/2002, sf. 23. 
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uygulanmas nda uygulanacak idari i birli i 

yöntemlerini düzenler. 

 

AB-San Marino gümrük birli i kapsam ndaki e yan n 

ta mas nda a daki kurallar uygulan r: (Ortak 

Gümrük Tarifesinin 1-97 nci fas llar nda yer alan e ya): 

 

 
 
 

1. talya’daki yetkili bir Topluluk gümrü ünden San 

Marino’ya ta nan e ya 

San Marino var  ve T1 rejimi alt nda ta nan e ya 

talya’daki yetkili bir Topluluk gümrük idaresinde46 

serbest dola ma sokulur. 

Yetkili gümrük idaresinde e yan n San Marino’ya kadar 

ta nmas  amac yla bir T2-SM veya T2L-SM47belgesi 

düzenlenir.San Marino yetkili makamlar  T2-SM 

belgesinin ya da uygun oldu unda T2L-SM belgesinin 5 

no.lu nüshas  mühürler ve talya’daki hareket gümrük 

idaresine geri gönderir. (örn: dipnot 1’deki yetkili 

gümrük idarelerinden birine). 

 

2. Topluluktan San Marino’ya ta nan e ya48 

yan n Toplulukta serbest dola mda bulundu una 

ili kin kan n San Marino yetkili makamlar na 

sunulmas  gerekir.Bu kan t, Topluluktaki hareket 

gümrük idaresince usulünce mühürlenmi  bir T2 (T2F) 

belgesi, orijinal T2L (T2LF) ya da e de er bir belge 

(2719/92 say  Komisyon Tüzü ünde düzenlenen dari 

Refakat Belgesi gibi) olabilir. 

                                                
46Gümrük idarelerinin listesi 2/2000 say  Kararda yer almaktad r, Topluluk Resmi Gazetesi L 21, 
23/01/2001. Bu gümrük idareleri Forlì, Genova, Livorno, Ravenna, Rimini, Roma II, Orio Al Serio, 
Milano II, Trieste ve Bologna’d r. 
47 T2L-SM belgesi üç nüsha halinde düzenlenir ve her nüsha u ibarelerden birisi ile onaylan r: “Rilasciato 
in tre essemplari – Délivré en trois examplaires.” T2L-SM belgesinin orijinali ve bir nüshas  ilgili ki iye 
gönderilir, son nüsha ise hareket idaresinde muhafaza edilir. 
48 talya ve San Marino aras ndaki ticaret bir mali (KDV) rejim alt nda gerçekle tirilir.  
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3. Topluluktan San Marino’ya ta nan e ya ( talya 

hariç49): 

 

San Marino’dan Toplulu a ta nacak e ya, San Marino 

yetkili makamlar nca düzenlenmi  bir T2 (T2F) 

(Topluluktaki bir gümrük idaresi var  olmak üzere), 

T2L (T2LF) ya da e de er bir belge ile ta r.Belge, 

yan n San Marino’da serbest dola mda oldu unu 

kan tlamak üzere Toplulukta ithalat n yap laca  

gümrük idaresine sunulur. 

Toplulu a gönderilecek e ya daha önce T2L, T2LF ya 

da e de er bir belge (2719/92 say  Komisyon 

Tüzü ünde düzenlenen dari Refakat Belgesi gibi) ile 

San Marino’ya getirilmi se, San Marino makamlar  bu 

belge üzerinde e ya San Marino’ya geldi inde ona  

lik eden belgeye ili kin bir referans verir.   

Teminat belgesi veya sertifikalar üzerindeki “San 

Marino Cumhuriyeti” ifadesi silinmemelidir. 

Not: ‘AKÇT ürünleri’ gümrük birli inin kapsam  

ndad r.Bu ürünler Toplulu a geldi inde serbest 

dola mda olmayan e ya olarak i lem görür. 

4. Di er transit rejimleri 

Ortak transit rejimi San Marino ile ticarette 

uygulanmaz. 

San Marino TIR Sözle mesi’ne taraf de ildir. 

 

  

                                                
49Ayn . 
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4. Mali olmayan topraklar 
 

 Bu paragraf: 

- tarihçe ve yasal dayanak (4.1); 

- iç Topluluk transit rejimi (4.2); 

- gümrük statüsü belgeleri (4.3) 

 

hakk nda bilgi verir. 

 

 
4.1. Tarihçe ve mevzuat 
 

 
 
TGK Madde 3 
 
2006/112/AT 
say  Direktif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

daki topraklar (mali olmayan topraklar), Topluluk 

gümrük bölgesine dahil olduklar  halde mali aç dan 

Topluluk bölgesi say lmazlar: 

Kanal Adalar ; 

Kanarya Adalar ; 

daki Frans z deniza  topraklar : Guadeloupe, 

Martinique, Guiana ve Reunion; 

Athos Da ; 

Aland Adalar . 

 

2006/112/AT say  Komisyon Direktifi bu topraklarda 

uygulanmaz. 

 

Mali yüklerin (KDV ve ÖTV) kontrolünü ve takibini 

sa lamak amac yla Topluluk e yas n Topluluk 

içerisinde mali olmayan topraklara, mali olmayan 

topraklardan Toplulu a veya bunlar n birbiri aras ndaki 

ta mas , iç Topluluk transit rejimi kapsam nda veya 

uygun oldu unda gümrük statü belgeleri ile yap r. 

 

 
4.2 ç Topluluk transit rejimi 

 TGY Madde 340c’de düzenlenen Topluluk içi transit 

rejimi T2F rejimi olarak da adland r ve a daki 
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ekilde uygulan r. 

 

- T B transit beyannamesi: 

B’in 1 no.lu kutusuna T2F sembolü girilir. 

 

- havayolu veya denizyolu ta mac k firmas  

(yetkilendirilmi  düzenli ta ma hizmeti) manifestosu 

transit beyannamesi olarak kullan r (düzey 1 

basitle tirme): 

 

lgili manifestoya T2F sembolü girilir. 

 

- havayolu veya denizyolu ta mac k firmas  

(yetkilendirilmi  düzenli ta ma hizmeti) manifestosu 

transit beyannamesi olarak kullan r (düzey 2 

basitle tirme): 

 

Söz konusu olan Topluluk e yas na göre TF sembolü 

girilir. 

 

 
4.2. Gümrük statü belgeleri 

 
 T2F rejiminin kullan lmas n zorunlu olmad  (örne in 

düzenli olmayan ta ma hizmeti) ve mali olmayan 

topraklara, mali olmayan topraklardan veya mali olmayan 

topraklar aras nda ta nan e yan n Topluluk statüsünü 

kan tlamak amac yla statü belgeleri kullan ld  

durumlarda a daki ekilde i lem yap r: 

 

- T B ya da ticari belgeler statü belgesi olarak kullan r: 

 

B’in 1 no.lu kutusuna veya ticari belgelere T2LF 

sembolü girilir. 

 

- Deniz ta mac  firmalar n (düzensiz ta mac k 
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hizmetleri) manifestolar  statü belgesi olarak kullan r: 

 

Söz konusu olan Topluluk e yas na göre F sembolü 

girilir. 

 

 'F' sembolü Sözle me Madde 9(4)’a göre “özel bir 

onaylama” olarak kabul edilir. 

 

Topluluk statüsü hakk nda daha fazla bilgi için bölüm 

II’ye  bak z. 

 

 
5. stisnalar  

 
6. Özel ulusal talimatlara ayr lm r. 
 

 7. Sadece gümrük idaresinin kullan na 
ayr lm r. 

 
8. Ekler 
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BÖLÜM V  Ka t usül 
 

m 1 – Giri  
 
 

 Bu bölümde anlat lan ka t usul, gümrü ün ya da ticaret 
erbab n sisteminin çal mad  durumlar  düzenler. 

Ka t usulün kullan , birtak m önemli genel 

kurallara tabidir: 

 

 NCTS ve ka t usuldeki transit i lemleri 

birbirinden tamamen farkl r. Di er bir 

ifadeyle, NCTS’de ba lay p NCTS’de serbest 

rak lan tüm ta malar, yine NCTS’de 

sonland r. Ka t usulde ba lat lan tüm 

ta malar, T B’in kullan  düzenleyen  

hükümlere göre sonland r. 

 

 Ka t usule dönülmesi karar  al nmas  halinde, 

NCTS’e girilen ancak sonras nda sistemin 

çal mamas  nedeniyle i lem görmeyen herhangi 

bir beyan n iptalinin sa lanmas  önemlidir. 

 
 

1. Ka t Usulde Transit Beyan  
  

daki belgeler transit beyannamesi olarak 

kullan labilir : 

1. Bir Tek dari Belge (T B), 

2. TGY Madde 205/Sözle me Ek III lave A7’de 

öngörüldü ü ekilde ticaret erbab n sistemi taraf ndan 

düz ka t üzerine ç kt  al nan T B, ya da 

3. Gümrük makamlar  taraf ndan ticaret erbab n 

ihtiyaçlar n makul görüldü ü durumlarda Transit 

Refakat Belgesi (TRB). Bu durumda, TRB bir barkod ya 
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da Hareket Referans Numaras  ta maz. 

 

Ka t usulde (1) numaral  seçenek tercih edilir. 

 
 

2. Ka t usulde mühür 

 
 Ka t usulde kullan lan ka t beyanname, transit ve 

var  idaresinde sorunlara yol açmamak amac yla transit 

lemlerine dahil olan tüm taraflarca tan nabilir 

olmal r. 

 

Bu amaçla, ka t usul T B’in A kutusunda ya da 

TRB’deki MRN (Hareket Referans Numaras ) ve 

barkod yerinde, transit beyannamesi nüshalar nda bir 

mühür ile (boyutlar: 26x59 mm, k rm  mürekkepli) 

belirtilir. 

 

Belge, standart usulde hareket idaresi taraf ndan ya da 

basitle tirilmi  usulde izinli gönderici taraf ndan 

mühürlenir. 

Farkl  dillerde ka t usul mührü ifadesi için Ek 8.1’e 

bak z. 

 
 

3. Gümrü ün Sisteminin Çal mamas  
 Gümrük idaresinin hangi ko ullarda ka t usule dönece i 

ulusal idarelerin sorumlulu undad r. Bu durumlar 

önceden belirlenir ve operatörlere bildirilir. 

 
 

4. Ticaret Erbab n Sisteminin Çal mamas  
 

 Bu paragraf; 

• As l sorumlunun sisteminin çal mad , 
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• As l sorumlu ve gümrük aras ndaki bilgisayar 

n çal mad  

 durumlar  içerir. 

 

Ka t usule dönü , gümrük makamlar  taraf ndan önceden 

onaylanmal r. Bu onay için, standart ya da 

basitle tirilmi  usulü kullanan as l sorumlu, ka t usulü 

kullanma nedenini ve ka t usulün ba lang ç zaman ; 

belgegeçer, e-posta ya da di er araçlarla gümrü e 

bildirmelidir. 

 

Gümrük makamlar , sistemin çal mad na ikna 

oldu unda, ka t usul kullanmas  onaylad  as l 

sorumluya bildirir. Buna ilaveten, gümrük makamlar  

kan t talep edebilir ya da  kontrol yapabilir. Ancak 

gümrük makamlar , belli bir as l sorumlu taraf ndan 

sistemin çal mad na ili kin yap lan düzenli bildirim 

durumunda, ka t usul kullan na onay vermeyi  

reddebilir. 

 

zinli göndericinin bir y l içinde beyanlar n %2’sinden 

daha fazlas , kendi sisteminin çal mamas  ya da 

ba lant  kopuklu u nedeniyle ka t usulde yapmas  

halinde, izin ko ullar n hala sa lan p sa lanmad  

de erlendirmek için izin gözden geçirilir. 

 
 

5. lemler 
 

5.1.Hareket - standartusul 
 

 Standart usulde, as l sorumlu ka t transit 

beyannamesidoldurmal  ve bunu e yalarla birlikte hareket 

gümrük idaresine sunmal r. 

 

Detaylar Bölüm V, k m 2 ve 3’te yer almaktad r. 
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lem ka t beyanname esas al narak sonland lmal  ve 

ve ibra edilmelidir. 

 

 

 
GÜMRÜK DARELER  

Ka t usule dönülmesine ili kin bir karar al rsa, NCTS’e girilen ancak sonras nda 

sistemin çal mamas  nedeniyle i lem görmeyen beyan iptal edilir. Ticaret erbab , 

sisteme beyan  sunulup sonras nda ka t usule dönüldü ü her durumda, gümrük 

makamlar na bilgi vermekle yükümlüdür. 

 

 
 

5.2.Hareket–izinli gönderici 
 

 Gümrük makamlar n ka t usule dönülmesine ili kin 

onay , bir referans numaras  verilmesi yoluyla veya ba ka 

bir ekilde verilir. 

 

Bu basitle tirilmi  usulde, as l sorumlu ka t transit 

beyannamesini 3 nüsha halindedoldurur. 

 

Ayr nt  bilgi Bölüm VI, paragraph 3.5.3.2’dedir. 

 

Sistem tekrar çal nda as l sorumlu gümrük 

makamlar na bu durumu haber verir,gerekirse kullan lan 

belgelere ili kin bilgileri bildirir. 

 
 

5.3. Var –standart usul 
  

NCTS’te e yan n hareket idaresinde serbest b rak p, 

ya var  idaresine geldi inde sistemin çal mamas  

durumunda var  idaresi, rejimi TRB’ye dayal  olarak 
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sonland r, sistem tekrar çal r duruma geldi inde, 

hareket idaresinin ta may  ibra edebilmesi amac yla 

sisteme gerekli  bilgileri girer. 

 

Herhangi bir usulsüzlük bulunmamas  ko uluyla, var  

idaresi rejimin sonland ld  hususunda as l sorumlu ya 

da ta ya alternatif kan tverir.  

 

Ayr nt  bilgiK m 6, 4.2. paragraf ndad r. 

 
 

5.4. Var –izinli al  
 

 Var  idaresinde gümrü ün sistemi çal mad nda, izinli 

al  Transit El Kitab ’n nVI. Bölümünde yer alan ‘izinli 

al  için i lemler’i izler. 
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 6. Özel ulusal talimatlara ayr lm r 
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 7. Sadece gümrük idaresinin kullan na ayr lm r 
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 8. Ekler 

8.1 Ka t usul mührü 
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Ek 8.1 

 
 8.1 Ka t usul mührü 

 
BG: NCTS  

 

 __________________ 
) 

CS: 
 

NCTS HAVARIJNÍ POSTUP 
DATA NEJSOU V  SYSTÉMU 

ZAHÁJEN DNE____________________ 
(Datum/hodina) 

 
DA: 

 
NCTS NØDPROCEDURE 
INGEN DATA TILGÆNGELIGE I SYSTEMET 

PÅBEGYNDT DEN_________________ 
(Dato/klokkeslæt) 
 

DE: 

 
NCTS NOTFALLVERFAHREN 

KEINE DATEN IM SYSTEM VERFÜGBAR 

Begonnen am________________________ 
(Datum/Uhrzeit)) 

 
EE: 

 

NCTS ASENDUSTOIMING 
Süsteemi andmed ei ole kättesaadavad 
Algatatud ______________ 
(Kuup/kellaaeg). 

 
EL: 

 
 NCTS 

 

____________________ 
) 

 
EN: 

 
NCTS FALLBACK PROCEDURE 
NO DATA AVAILABLE IN THE SYSTEM 

INITIATED ON____________________ 
(Date/hour) 

 
ES: 

 
PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA PARA CASOS DE 
FALLO DEL NCTS 
DATOS NO DISPONIBLES EN EL SISTEMA 

INICIADO EL_________________________ 
(Fecha/hora) 
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FI: 

 
NCTS-VARAMENETTELY 
JÄRJESTELMÄ EI KÄYTETTÄVISSÄ 

ALOITETTU ____________________ 
(pvm/kellonaika) 

 
  

FR: 

 
PROCÉDURE DE SECOURS NSTI 
AUCUNE DONNÉE DISPONIBLE DANS LE SYSTÈME  
ENGAGEE  LE ____________ ________  
(Date/heure)  

 
HU: 

 
NCTS TARTALÉK ELJÁRÁS 

NINCS ELÉRHET  ADAT A RENDSZERBEN 
INDÍTVA  _______________ 

(Dátum/óra)  
 

IS: 

 
 

IT: 

 
PROCEDURA DI RISERVA DEL NCTS 
DATI NON DISPONIBILI NEL SISTEMA 

AVVIATA IL____________________ 
(Data/ora) 

 
LV: 

 
DTKSALTERNAT  PROCED RA 
 DATI SIST  NAV PIEEJAMI 

UZS KTS _______________________ 
(Datums/stunda) 

 
LT: 

 
NCTS ATSARGIN  PROCED RA  
SISTEMOJE DUOMEN  N RA  

PRAD TA ____________________ 
(data/valanda) 

 
MT: 

 
PRO EDURA TA’ RI ERVA NCTS 
L-EBDA DEJTA DISPONIBBLI FIS-SISTEMA 

MIBDIJA FI _____________________ 
(Data/ in) 

NL: 

 
NOODPROCEDURE  NCTS 
GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR IN HET SYSTEEM 

BEGONNEN OP___________________ 
(Datum/uur) 
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NO:  

PL: 

 

PROCEDURA AWARYJNA NCTS  
DANE NIE S  DOST PNE W SYSTEMIE 
OTWARTO W DNIU__________________ 
(data/godzina) 
 

PT: 

 
PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM CASO DE 
FALHA DO NSIT  
DADOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA 

INICIADOA____________________ 
(Data/hora) 

 
RO: PROCEDURA DE REZERV  NCTS 

NICIO DAT  DISPONIBIL  ÎN SISTEM 

INI IAT  LA ____________________ 
(Data/ora) 

SI: 

 
ALTERNATIVNI POSTOPEK NCTS 
PODATKI V SISTEMU NISO NA VOLJO 

ZA ETO DNE____________________ 
(Datum/ura) 

 
SK: 

 
NCTS HAVARIJNÝ STAV  
V SYSTÉME NIE SÚ K DISPOZÍCII ŽIADNE ÚDAJE  

SPUSTENÝ ____________________ 
(dátum/hodina) 

 
SV: 

 
RESERVRUTIN NÄR NCTS INTE FUNGERAR  
INGA DATA TILLGÄNGLIGA I SYSTEMET 

INLEDD DEN____________________ 
(Datum/klockslag) 
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m 2 – T B’e ili kin genel hükümler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sözle me Ek I 
Madde 3(b), (c)  
 
MGK Madde 4  

 

Bölüm  V,ka t  usulde  Tek  dari  Belgenin  (T B)  transit  

beyannamesi olarak kullan na ili kindir. Bu bölüm, 6 

ma ayr lm r. 

 

m 3standart transit beyan usulünü aç klamaktad r. 

 

m 4hareket idaresindeki i lemleri aç klamaktad r. 

 

m 5ta ma s ras ndaki olaylar  aç klamaktad r. 

 

m 6var  idaresindeki i lemleri aç klamaktad r. 

 

Not: 

“Transit beyan ” ifadesinin iki anlam n oldu unun 

belirtilmesi gerekir. lk olarak, “transit beyan ”; ki inin  

belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde e yay  transit 

rejimine tabi tutma iste ini gösterdi i beyand rve ikinci 

olarak, transit beyannamesi olarak kullan lan bir belgedir 

(gerekli “ B nüshalar ”). zleyen k mlarda, ‘transit 

beyan ’ ifadesi belirlenen usulün T B oldu u ilk 

anlam nda kullan lm r. 
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m 3 Standart Transit Beyan  

 
 

1.Giri  

 
Giri  Bu k m, T B’in transit beyan  olarak  kullan na 

dayal  ka t usulü anlatmaktad r. 

 

Paragraf 2 standart transit beyan na ili kin genel teori ve 

mevzuat  içerir. 

 

Paragraf 3 e yan n yüklenmesinden beyan n 

doldurulmas  ve imzalanmas na kadar standart transit 

beyan usulünü aç klar. 

 

Paragraf 4 transit beyan usulüne ili kin özel durumlar  

aç klar. 

 

Paragraf 5 genel kurallara ili kin istisnalar  kapsar. 

 

Paragraf 6 özel ulusal hükümlere ayr lm r. 

 

Paragraf 7 sadece gümrü ün kullan na ayr lm r. 

 

Paragraf 8 K m 3’e ili kin ekleri içermektedir. 
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2. Genel teori ve mevzuat 

 
 Transit beyan , e yay  transit rejimine tabi tutan ya da 

tutulmas  sa layan gümrük beyan r. 

 
Yasal 
düzenlemeler 

B ile yap lan standart transit beyan  usulüne ili kin 

yasal düzenlemeler: 

 B Sözle mesi Madde 12; 

 B Sözle mesi Ek II Madde 5; 

 Ortak Transit Sözle mesi Ek I Madde 3, 16, 17, 19 - 

21;  

 Ortak Transit Sözle mesi Ek III:  

  Ba k I, madde 2, 3, 4, 5; 

  lave A7, Ba k I, II ve III; 

  lave A9, A10 ve A11; 

- Madde 4, 198 ila 217, uygun oldu unda, 219 MGK; 

- TGY Madde  208 (2) ve 209(1); 

- TGY Madde  349-354; 

- TGY Ek 37, Ba k I, Husus A ve Ba k III,; 

- TGY Ek 38, 44a ve 45. 

 
 

3. Beyan usulü 

 
 Bu paragraf; 

 yan n yüklenmesi (paragraf 3.1.); 

 transit beyan  (paragraf 3.2.); 

 transit beyan formu ve doldurulmas  (paragraf 3.2.1.); 

 B devam formu (paragraf 3.2.2.); 

 yükleme listeleri, formu, doldurulmas  ve kullan  

(paragraf 3.2.3.); 

transit beyan n imzalanmas  (paragraf 3.2.5.); 

hakk nda bilgi vermektedir. 
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3.1.Yükleme 

 
Yükleme 
 
 
 
Tek bir ta ma arac  
 
 
OTS Ek I Madde 16 
 
TGY Madde 349  
 

Transit rejiminde yükleme, transit beyan 50 kapsam nda 

bir hareket idaresinden bir var  idaresine ta nmak 

üzere  e yan n  tek bir  ta ma arac na yüklenmesidir. 

 

Ta nan e yan n birlikte sevk edilecek olmas  

ko uluylaa dakilerin tek bir ta ma arac  

olu turdu u kabul edilir:  

 römork(lar)  veya yar -römork(lar)  ile birlikte bir 

karayolu ta ; 

 Demiryolu yolcu ya da yük vagon katar ; 

 Tek bir zincir olu turan tekneler; 

 Tek bir ta ma arac na yüklenen konteynerler. 

 

Her transit beyan , sadece bir hareket idaresinden bir 

var  idaresine ta nmak üzere tek bir ta ma arac na 

yüklenen e yay  kapsar. 

 

Bir sevkiyat iki ta ma arac  aras nda bölünmü se, tüm 

ya ayn  hareket ve var  idaresi aras nda ta nacak olsa 

bile her bir ta ma arac  için ayr  bir transit beyan  

gerekir. 

 

Di er taraftan, tek bir ta ma arac , e yan n birden fazla 

hareket idaresinde yüklenmesi ve birden fazla var  

idaresinde bo alt lmas  amac yla kullan labilir. 

 

Tek bir ta ma arac na birden fazla hareket idaresinde 

ya yüklenirse; her hareket idaresinde yüklenen e ya 

                                                
50Transitrejimi alt nda ta nan ayr  parseller söz konusu oldu unda, parsel ve ta ma arac  
aras nda do rudan ba lant  yoktur. O durumda, herhangi bir ayniyet önlemi parsele 
uygulan r. 
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için transit beyan  verilir. 

 
 

3.2. Transitbeyan  

 
 

 
3.2.1. Transit Beyan  Formu ve Doldurulmas  

 
B B, a daki ekilde numaraland lm  nüshalardan 

olu ur: 

 Ard k numaraland lm  nüshalardan (nüsha 1’den 

nüsha 8’e) olu an 8 nüshal  tak m; ya da, 

 ras yla numaraland lm  nüshalardan (nüsha 

1/6,2/7,3/8 ve 4/5) olu an 4 nüshal  tak m. 

 
 B’e gerekti inde, T B-devam formlar  eklenebilir. Bu 

formlar, nüsha tak mlar na benzer ekilde 

numaraland r: 

Devam formlar  nüsha 1-8’i içeren 8 nüshal  tak m 
 
Devam formlar  1/6, 2/7, 3/8 ve 4/5 nüshalar  içeren 4 
nüshal  tak m 
 

Bu T B devam formlar  ve yükleme listelerine ili kin 

daha fazla bilgi s ras yla paragraf 3.2.2 ve 3.2.3’de 

verilmi tir. 

 
Transit beyan nda 
kullan lan nüshalar 

Transit beyan  için, T B’in 3 nüshas  kullan r: 1, 4 ve 5 

no.lu nüshalar. 

 Beyan n  tescilinden  sonra  1  no.lu  nüsha,  hareket  

idaresi taraf ndan saklan r; 

 4 no.lu nüsha, var  idaresine kadar e yaya e lik eder 

ve var  idaresinde saklan r; 

 Var  idaresine kadar e yaya e lik eden 5 no.lunüsha, 

transit rejimin sonland lmas ndan sonra, söz konusu 

idare taraf ndan hareket ülkesine iade edilir. 
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4  nüshal  T B 
tak  

Transit beyan  için 4 nüshal  tak m kullan lmas  halinde, 

2 tak m kullan r: Bir tak mda 1 ve 4 no.lu nüshalar ve 

di er tak mda 5 no.lu nüsha. Her tak mda kullan lmayan 

nüshalar n numaras , kenardaki kullan lmayan nüshan n 

numaras  çizmek suretiyle belirtilir.Örne in, üzerinde 

6 numaras n çizili oldu u 1/6 nüshas , 1 no.lu 

nüshan n kullan ld  anlam na gelir. 

 
Teknik ko ullar 
 
OTS Ek III, Ba k I 
Madde 3 
 
TGY Madde 215  
 

Transit beyan  olarak kullan lan T B formlar , beyan n 

bilgisayar arac yla yap lmas  haricinde, a daki 

teknik ko ullar  kar lamal r. 

 
Ka t Transit beyan  olarak kullan lan T B; 

 Kendinden kopyal ; 

 Yaz ma uygun; 

 En az 40 g/m2 rl nda; 

 Bir yüzde yer alan bilginin di er yüzdekilerin 

okunabilirli ini etkilememesi için yeterince opak; 

 Normal kullan mda kolayca y rt lmamas  ya da 

buru mamas  için yeterince dayan kl ; 

 Beyaz renkli ve ye il mürekkeple bast lan ; 

ka da yazd r. 

 

Transit için zorunlu kutular n zemini ye il renklidir. 

 
 Formlar n boyutlar , boy üzerinde en az 5 mm ve en çok 

8 mm’ye kadar farkl klar kabul edilmek üzere, 210 x 

297 mm’dir. 

 
Renklendirme B, a da anlat ld  gibi renklendirmeye sahiptir: 

8 nüshal  T B tak  ve 8 nüshal  T B devamformlar  

tak : 

- 1, 2, 3 ve 5 no.lu nüshalar n sa  kenar nda, 
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ras ylak rm , ye il, sar  ve mavi kesintisiz erit 

vard r; 

4, 6, 7 ve 8 no.lu nüshalar n sa  kenar nda, s ras yla 

mavi, k rm , ye il ve sar  kesintili erit vard r; 

 4 nüshal  T B tak  ve 4 nüshal  T B devam formlar  

tak : 

- 1/6, 2/7, 3/8 ve 4/5 no.lu nüshalar n sa  kenar nda, 

kesintisiz erit ve bunun sa nda s ras yla k rm , 

ye il, sar  ve mavi renkte kesintili erit vard r. 

 
 
 

Kesintisiz eritlerin eni  yakla k 3 mm’dir. Kesintili 

erit, aralar nda 3 milimetrelik bo luk bulunan 3 

milimetre kenar uzunlu una sahip bir dizi kareden 

olu ur. 

 
Bilgisayarl  beyan 
 
 
OTS Ek III Ek A7 
Ba k I husus A, 
 
TGY Madde 205  
TGY Ek 37, Ba k 
I, husus A 

Genel kural, transit beyan n elle ya da daktilo  

kullanarak T B üzerine yaz  formda haz rlanmas   ya 

da bilgisayarl  beyan i leme sistemi taraf ndan 

bast lmas r. Ancak, kamu ya da özel sektör veri 

leme sistemlerinden T B’in gerekirse düz ka da 

yazd lmas na belirli ko ullar alt nda izin verilebilir. 

 

Daktilo, mekanik ya da benzer bir i lemle doldurulacak 

form, 2 no.lukutuya yaz lacakbilgilerin ilk harfi bu 

kutunun sol üst kö esindeki küçük kutuda yer alacak 

ekilde makinaya yerle tirilmelidir. Formlar ayr ca elle, 

büyük harfli ve mürekkepli, okunakl  olarak doldurulur 

 
B’in 

doldurulmas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transit beyan  doldurmak için T B nüshalar ndaki 

tüm zorunlu kutular doldurulur;di er kutularise 

ihtiyaridir. T B’in doldurulmas na ili kin aç klamalar 

B Sözle mesi ve TGY Ek 37 ve 38’de yer almaktad r. 

 

B’in sadece ilk (üst) nüshas n doldurulmas  

gerekmektedir.Kullan lan belgenin kendinden kopyal   
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Dil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transitte kullan lan 
kutular 
 
Maksimum liste 

olmas  gerekti inden, bilgiler di er nüshalar üzerinde 

görünecektir.  

 

Kendinden kopyalama hakk nda daha fazla bilgi TGY 

Ek 35 ve 36’da yer almaktad r. 

 

Transit beyanlar , hareket ülkesinin yetkili 

makamlar nca kabul edilen, taraf ülkelerden birinin 

resmi dilinde doldurulur. 

 

Hareket/var  (veya transit) idaresindeki gecikmelerin 

önlenmesi amac yla, operatörlerin T B’i do ru 

doldurmalar  önemlidir. 

 

Hareket idaresi, T B’in do ru ve okunakl  

doldurulmas , bu idarenin mührünün aç k ve belirgin 

ekilde beyanauygulanmas  temin etmekle  

yükümlüdür. 

 

Transit i lemindeen fazla u kutular n doldurulmas  

zorunludur: 1 (üçüncü alt ayr m), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 

18, 19, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33 (ilk alt ayr m), 35, 38, 

40, 44, 50, 52, 53, 55 ve 56 (yani kutu 26 haricinde 

ye il arka plan  olanlar). Ayr nt  bilgi TGY Ek 37’de 

yer almaktad r. 

 

GÜMRÜK 

B üzerindeki B, C, D (/J), E(/J), F, G ve I büyük harfleriyle belirtilmi  kutular gümrük 

taraf ndan doldurulur. Ancak, kutu 1’in sol bölümü, izinli al  taraf ndan da doldurulabilir. 

 
B’in 

doldurulmas nda 
hatalar 
 
OTS Ek I Madde 25 
 
TGK Madde 65  
 
 

Silme ya da üzerine yazmaya izin verilmez. 

Düzeltmeler, do ru olmayan bilgilerin üzeri çizilerek ve 

uygun oldu unda gerekli olanlar n eklenmesi ile yap r 

ve düzeltmeleri yapan ki i taraf ndan paraflan r. 

Düzeltmeler gümrük makamlar  taraf ndan onaylan r. 
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Baz  durumlarda, gümrük makamlar  yeni bir beyan n 

sunulmas  isteyebilir. 

 

Ancak, yetkili makamlar n transit beyan n 

al nmas ndan sonra e yay  muayene etmek istedi ini 

bildirmesi, söz konusu bilgilerin yanl  oldu unu tespit 

etmesi veya e yay  serbest b rakmas  durumlar nda, 

herhangi bir düzeltmeye izin verilmez. 

 
 

3.2.2. T B-Devam formlar  

 
OTS Ek I Madde 17 
TGY 208 
 

B’e, gerekirse T B devam formlar  olarak bilinen bir 

ya da  daha fazla devam formlar  eklenebilir. 
B Devam 

formalar n 
kullan  
 
 

daki durumlarda T B devam formlar  

kullan labilir: 

  

1. Transit beyan n birden fazla kaleme ili kin oldu u 

durumda, ya da 

2. T1, T2 ve T2F e yas n birlikte ta naca  

durumda; T B-Devam formlar  (yükleme listesi gibi) 

her e yan n gümrük statüsünün yaz lmas  amac yla 

kullan r. lave olarak T B’in, her bir e yan n 

gümrük statüsü için kullan lan devam formlar n bir 

özetini  de içermesi gerekir. 

 
B devam 

formlar n 
doldurulmas  
 
OTS Ek III Ek A7 
Ba k III 
 
TGY Ek 37  

B devam formlar , T B formunun doldurulmas na 

ili kin hükümlere uygun olarak doldurulmal r, ancak: 

 Kar k sevkiyatlarda (T B’in 1 no.lu kutusunun 3 

üncü altbölümünde “T” sembolünün oldu u yerde) 

B devam formunun 1 no.lu “Beyan” hanesinin 3 

üncü altbölümüne “T1bis”, “T2bis” ya da “T2Fbis” 

sembolü girilir. 

 B devam formunun 2 no.lu ‘Gönderici/ hracatç ’ 

ve 8 no.lu (4 nüshal k tak n 2/8 no.lu kutusu) 
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‘Al ’ kutular n Taraf ülkelerce kullan  

ihtiyaridir ve sadece ilgili ki i ad  ile kimlik (vergi) 

numaras  göstermesi gereklidir. 

 

Kar k sevkiyat söz konusu de ilse, e ya tan na 

ili kin 31 no.lu kutunun sonradan kullan lmas  

önlemek amac yla üzeri çizilmelidir. 

 

Not: T B devam formlar  ve yükleme listeleri 

birliktekullan lamaz. 

 
 

3.2.3. Yükleme Listeleri, formlar ve doldurulmas  

 
B’in tan mlay  

parças  
olarakyükleme 
listeleri 

Yükleme listeleri, T B’in tan mlay  parças  olarak 

kullan r. Özel tipte bir yükleme listesi kullanmak için 

izin verilmedikçe yükleme listeleri OTS’nin Ek A7’ye 

Ek III’ü ve TGY Ek 45’deki örne e uygun olmal r. 

Özel tipte yükleme listesine ili kin daha fazla bilgi için 

Bölüm V’e bak z 

 
 Yükleme listelerinin kullan , sevk/ihracat 

lemine,Taraf var  ülkesindeki herhangi bir i leme ya 

da benzer i lemler için  kullan lan formlara ili kin 

yükümlülükleri etkilemez. 

 

Formlar n sadece ön yüzü yükleme listesi olarak 

kullan labilir. 

 
Teknik gereklilikler 
Sözle me Ek III 
lave A11  

 
TGY Ek 44a 

Yükleme listeleri için kullan lan ka t, yazmaya uygun 

ve en az 40 g/m2 a rl nda ve normal kullan mda 

kolayca y rt lmayacak ya da buru mayacak 

dayan kl kta olmal r. 

 
 Yükleme listeleri:  
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 “Yükleme Listesi” ba  ta mal ; 

 Gerekli onaylardan birini takiben ‘T’ sembolünün 

eklenmesi amac yla 70x15 mm    boyutunda bir üst 

m ile di er gerekli referanslar n eklenmesi 

amac yla 70x40 mm boyutunda alt  bir bölüme 

ayr lm  70x55 mm boyutunda bir kutu içermeli; 

 daki ba klar  ta yan ve a daki s rada 

haz rlanan sütunlar  içermelidir: 

-S ra No;  

-Kaplar n marka,numara,adet ve cinsi; e yan n 

tan ; 

-Sevk/ hracat ülkesi; 

-Brüt a rl k (kg); 

darenin resmi kullan  için; 

Sütunlar n geni li i gerekti i ekilde 

ayarlanabilir.Ancak,  “Resmi Kullan m çin” ba kl  

sütunun geni li i 30 mm’den az olamaz. Yukar da 

belirtilenlerin d ndaki alanlar da kullan labilir. 

 
 Yükleme listesi, ili kin oldu u transit beyan formu ile 

ayn  say da düzenlenir. 

 
CARET ERBABI 

 
1. Yükleme listesinde gösterilen her kalemden önce bir s ra numaras  bulunur. 

2. Her kalemden sonra,uygun olmas  halinde, mevzuat n öngördü ü özellikle ibraz 

edilen belge, sertifika ve izinlere ili kin herhangi bir referans belirtilmelidir. 

3. Son yaz lan k mdan sonra bir yatay çizgi çekilir ve daha sonra ilave yap lmas  

önlemek için kullan lmayan alanlar n üzeri çizilir. 

Yükleme listelerinin iki ya da daha fazla e ya türünün sevkiyat  amac yla kullan lmas  

halinde, T B üzerinde a daki kutular n üzeri çizilir; 

    15 no.lu (Sevk/ihracat ülkesi),  

   32 no.lu (Kalem No),  

   33 no.lu (E ya kodu),  

   35 no.lu (Brüt a rl k (kg)),  

   38 no.lu (Net a rl k(kg)) ve gerekirse; 
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   40 no.lu (Özet beyan,önceki belge) , 

    44 no.lu (Ek bilgi, ibraz edilen belgeler; vs.) 

4. Yükleme listelerinin iki ya da daha fazla e ya türünün ta nmas  amac yla 

kullan lmas  halinde, T B’in 31 (Kaplar ve e yan n tan ) no.lu kutusu kaplar n 

marka, numara, adet ve cinsi veya e yan n tan n gösterilmesi için 

kullan lmaz.Ancak, bu kutuda referans, uygun oldu unda, ekli yükleme 

listelerindeki “T1, T2, T2F” sembolü ve s ra numaras na yap lmal r. 

 
 

GÜMRÜK 

 

Hareket idaresi,tescil numaras  yükleme listesine yazar. Bu numara, yükleme 

listesinin ilgili oldu u T B’deki tescil numaras yla ayn  olmal r. Bu numara, hareket 

idaresinin ad n yer ald  bir mühür kullan larak veya elle yaz lmal r. Elle 

yaz lmas  halinde, hareket idaresinin resmi mührü ile mühürlenmelidir. Hareket 

idaresindeki gümrük memurunun  yükleme listesini imzalamas  zorunlu de ildir. 

 

 
 ki ya da daha fazla yükleme listesinin tek bir T B’e 

lik etmesi durumunda; her yükleme listesinde as l 

sorumlu taraf ndan verilen s ra numaras  bulunmal r. 

Ekli yükleme listelerinin adedi, T B’in 4 no.lu 

‘Yükleme Listeleri’  kutusunda belirtilir. 
  

Not:Yükleme listeleri ve T B devam formlar  birlikte 

kullan lamaz. 

 
 

3.2.4. Kar k sevkiyatlar 

 
Kar k sevkiyat 
 
OTS Ek I Madde 
19-20 
 
TGY Madde 351 ve 
Ek 37d 

T1 rejimi alt nda ta nan Topluluk d  e ya ile T2/T2F 

rejimi alt nda ta nan Topluluk e yas n tek bir transit 

beyan  ile ta nmas  halinde, T B’in ekinde ayr ca T B 

devam formunun  (bak z: 3.2.2.) ya da yükleme 

listesinin (bak z 3.2.3.) yer almas  gerekir. T B’in 
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farkl  statülerdeki e ya için kullan lan T B devam formu 

ya da yükleme listesine ili kin ortak bilgileri ve özet 

bilgiyi içerir. Her bir devam formu veya yükleme 

listesinde kay tl  e yan n gümrük statüleri ayn  

olmal r. 

 

Alternatif olarak, ayr  T B düzenlenmesi de 

mümkündür. (Örnek: Topluluk d  e ya için ayr  T1 

B, Topluluk e yas  için de ayr  T2 ya da T2F T B’i 

düzenlenebilir). 

 

Not: Transit rejimine tabi tutulmayan Topluluk 

yas n (Topluluk Gümrük bölgesinde ta nan) transit 

rejimine tabi e ya gibi ayn  ta t içerisinde ta nmas  

mümkündür.Bu durumda transit beyan  yaln zcatransit 

rejimine tabi tutulan e yay  içerir (kar k sevkiyatlar 

hakk nda daha fazla bilgi için Bölüm IV, K m 2, 

Paragraf 3.8.1.’e bak z) 

 

CARET ERBABI 

 

Kar k sevkiyatlarda T sembolü T B’in 1 no.lu kutusunun sa  alt bölümüne yaz r. T 

sembolünden sonraki bo lu a çizgi çekilir. Bu, uygun oldu unda “T1bis”, T2bis”, 

T2Fbis” ya da duruma göre “T1”, “T2”, T2F” sembollerini ta yan T B devam 

formlar n T B’e eklenmesi gerekti ini gösterir. 

 

B Devam formlar  kullan ld nda e yan n ilk kalemi için a daki kutulara çizgi 

çekilir: 

 kutu 32 “Kalem no”; 

 kutu 33 “E ya Kodu”; 

 kutu 35 “Brüt a rl k kg)”; 

 kutu 38 “Net a rl k (kg)”;  

kutu 40 “Özet beyan, önceki belge”; ve uygun oldu unda, 

 kutu 44 “ek bilgi, ibraz edilen belgelervs.”. 
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Ayr ca, T1bis, T2bis ya da T2Fbis sembolünü ta yan devam formlar n s ra say lar  

daki kutuya yaz r: 

 kutu 31 “Kaplar ve e yan n tan ”. 

 

Yükleme listeleri kullan ld nda T B’in a daki kutular n üzeri çizilmelidir: 

 kutu 15 “Ç /ihracat ülkesi”; 

 kutu 32 “Kalem No”; 

 kutu 33 “E ya Kodu”; 

 kutu 35 “Brüt a rl k (kg)”; 

 kutu 38 “Net a rl k (kg)”;  

kutu 40 “Özet beyan, önceki belge”; ve uygun oldu unda, 

 kutu 44 “Ek bilgi, ibraz edilen belgelervs.”. 

 

Ayr ca, farkl  yükleme listelerinin seri numaras  ve sembolü (T1, T2 ya da T2F) 

daki kutuya girilir: 

 kutu 31 “Kaplar ve e ya tan ”. 

 

 

 
3.2.5. Transit beyan n imzalanmas  

 
OTS Ek I Madde 21 
 
TGY Madde 199(1)  

Transit beyan n imzalanmas  ile as l sorumlu, beyan 

edilen bilgilerin do rulu undan, ekli belgelerin 

gerçekli inden ve e yan n transit rejimi alt nda 

ta nmas na ili kin tüm yükümlülüklere uymaktan 

sorumlu olur. 

 

 

 
CARET ERBABI 

 

As l sorumluya da yetkili temsilcisi, transit beyan  T B’in 50 no.lu kutusunu  

imzalar. 

 

 
Elle at lm  imzan n 
de tirilmesi 

Elle at lm  imzan n elektronik imza ile de tirilmesine, 
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OTS Ek III Madde4 
 
TGY Madde 4b ve 
madde 199(2)  

lemlerin kamu ve özel bilgisayar sistemleri  

kullan larakyap lmas  durumunda izin verilebilir. 

Gümrük makamlar , bu kolayl  izinde yer alan baz  

teknik ve idari ko ullar  kar layan ticaret erbaplar na 

sa layabilir. Bu durumlarda; elektronik imza, elle 

at lm  imzan n yerine geçer ve elle at lm  imza ile ayn  

hukuki sonuçlar  do urur. 

 
mzadan vazgeçme zinli göndericinin, özel mühür bulunan transit 

beyannameleri kapsam nda gerçekle tirilen tüm transit 

lemlerinde as l sorumlu olarak hareket edece ini yaz  

taahhüt etmesi halinde, transit beyan  imzalamamas na 

izin verilebilir. 

 
 Standart transit rejiminin bir basitle tirmesi olarak 

görülen bu i leme ili kin daha fazla bilgi Bölüm 

VI’dad r. 

 
 

4. Özel durumlar 
 

 
4.1 E yaya ve kaplara uygulanacak hükümler 
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ya ve kaplar na a daki hükümler uygulan r: 

a) Kab  Topluluk statüsünde olmayan Topluluk d  

ya 

ya ve kaplar  için tek bir T1 beyan  doldurulur. 

b) Kab  Topluluk statüsünde olan Topluluk d  e ya 

Her durumda e ya kaplar  için tek bir T1 beyan  

doldurulur. 
TGY Madde 
340c(3) c) Kab  Topluluk statüsünde olmayan, TGY Madde 

340c(3)’de say lan e ya 

ya ve kaplar  için tek bir T1 beyan  doldurulur. 

 

Ancak, söz konusu e yan n Topluluk gümrük 

bölgesinden ihrac  yerine serbest dola ma giri i 

gerçekle mi se, sadece öncesinde T2L belgesi 

düzenlenmi  olmas  halinde Topluluk e yas  hükümleri 

uygulanabilir. 

 

Tar msal ürünlerdeki ihracat iadesinin olas  geri 

ödemesi bir yana b rak ld nda, bu ekilde bir T2L 

belgesinin düzenlenmesi ancak kaplara uygulanabilir 

OGT vergilerinin ödendikten sonra mümkün olabilir. 

 
 (d) Kaplar  Topluluk statüsünde olmayan Topluluk 

yas  
 

 1) Topluluk gümrük bölgesinden ihrac nda 
 

  EFTA haricinde üçüncü bir ülkeye ihrac nda 
 

 
Kaplar n serbest dola ma girmesi halinde yanl kla 

Topluluk  statüsüne ili kin hükümlerin uygulanmamas  

için kaplara bir T1 beyan  düzenlenir.Bu belge, 

daki ibarelerden birini ta mal r: 

BG  

CS zboží Spole enství 
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 DA fælleskabsvarer 

 DE Gemeinschaftswaren 

EE Ühenduse kaup 

 EL o vo o ú  

 ES mercancías communitarias 

 FR merchandises communautaires 

 IT merci comunitarie 

LV Kopienas preces 

LT Bendrijos prek s 
HU közösségi áruk 

MT Merkanzija Komunitarja 

 NL communautaire goederen 

PL towary wspólnotowe 

 PT mercadorias comunitárias 

RO M rfuri comunitare 

SI skupnostno blago 
SK Tovar Spolo enstva 

 FI yhteisötavaroita 

SV gemenskapsvaror 

 EN Community goods 

 
 

 EFTA ülkesine ihrac  
 

ya ve kaplar  için tek bir T1 beyan  düzenlenir.Bu 

beyan, yukar daki gibi “Topluluk e yas ” ibaresini ya 

da a daki gösterildi i gibi “T1 kapsam nda kaplar” 

ibaresini ta mal r. 
 

2) TGK Madde 163(1)’de at fta bulunulan e yan n 

di er bir Üye devlete sevki 

Kaplara uygulanabilir gümrük vergilerinin 

ödenmesinden sonra e ya kaplar için tek bir T2 beyan  

düzenlenebilir. 
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lgilisince kaplara ili kin verginin ödenmek 

istenmemesi halinde T2 beyan  a daki ibareyi 

içermelidir: 

BG 1  

CS obal T1 

 DA T1 emballager 

 DE T1-Umschließungen 

EE       T1-pakend 

 EL  T1 

 ES envases T1 

 FR emballages T1 

 IT imballaggi T1 

LV      T1 iepakojums 
LT      T1 pakuot  

HU     T1 göngyölegek 
MT Ippakkjar T1 

 NL T1-verpakkingsmiddelen 

PL       opakowania T1 

 PT embalagens T1 

RO Ambalaje T1 

SI pakiranje T1 
SK Obal T1 

 FI T1-pakkaus 

SV T1-förpackning 

 EN T1 packaging 

 
 

3) (2)’de belirtilenler d ndaki e ya ve kaplar n di er 

bir Üye devlete sevki. 

Kaplara ili kin gümrük vergileri ödendikten sonra 

herhangi bir Topluluk transit beyan na gerek yoktur. 

lgilisince kaplara ili kin gümrük vergilerinin ödenmek 
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istenmemesi halinde T1 rejimine tabi tutulmas  gerekir. 
 

(e) Kar k sevkiyat 

1) Tek bir kap içerisinde hem T1 hem de T2 rejimine 

tabi e ya bulunan sevkiyatlar. 

Kap içerisindeki e yan n statüsüne göre ayr  beyan 

düzenlenir. 31 no.lu kutuda, bölünmü  sevkiyat miktar , 

bu kutunun üst k sm nda söz konusu birle tirilmi  

sevkiyat için düzenlenmi  belgelerin aç klamas  ve 

say  ile birlikte gösterilmelidir.Beyanlar a daki 

ibarelerden birini içermelidir: 

BG  

CS obal Spole enství 
DA      fælleskabsemballager 

DE gemeinschaftliche Umschließungen 

EE       Ühenduse pakend 

EL Ko o  

ES envases comunitarios 

FR emballages communautaires 

IT      imballaggi comunitari 
LV     Kopienas iepakojums 

LT      Bendrijos pakuot  
HU      közösségi göngyölegek 

MT Ippakkjar Komunitarju 
NL communautaire verpakkingsmiddelen 

PL       opakowania wspólnotowe 

PT embalagens comunitárias 

RO Ambalaje comunitare 

SI skupnostno pakiranje 

SK       Obal Spolo enstva 
FI        yhteisöpakkaus 

SV gemenskapsförpackning 

EN Community packaging 
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Kar k sevkiyat T1 kab  içerisinde paketlenmi se, e ya 

ve kab  için tek bir T1 beyan doldurulur.  

2) T1 rejimine tabi e ya ile transit rejimine tabi 

olmayan e yan n ayn  kapta ta nd  kar k 

sevkiyatlar 

Tek bir beyan kullan r.31 no.lu kutuda, T1 rejimi 

alt nda ta nan bölünmü  sevkiyattaki miktar ve e ya 

türü a daki ibarelerden biri ile birlikte yaz r: 

BG    

CS   zboží není v režimu tranzitu 

DA varer ikke omfattet af forsendelsesprocedure 

DE nicht im Versandverfahren befindliche Waren 

EE  Kaubad ei ole transiidi protseduuril 

EL  

E o ú ó í ó  

ES  mercancías fuera del procedimento de tránsito 

FR marchandises hors procédure de transit 

IT merci non vincolate ad una procedura di transito 

LVPrec m nav piem rota tranz ta proced ra 

LT Prek s, kurioms ne forminta tranzito proced ra 

HU  nem továbbítási eljárás alá tartozó áruk 

MT  Merkanzija mhux koperta bi pro edura ta' transitu 

NL  geen douanevervoer 

PL   towary nie przewo one w procedurze tranzytu   

PTmercadorias não cobertas por um procedimento de 

trânsito 

ROM rfuri neplasate în regim de tranzit 
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SIblago, ki ni krito s tranzitnim postopkom 

SKTovar nie je v tranzitnom režime 

FItavaroita, jotka eivät sisälly passitusmenettelyyn 

SV   varor ej under transitering 

EN   goods not covered by a transit procedure 

 
 

4.2 Yolcu beraberi bagajda ta nan e ya 
 

TGY Madde 323  
dareler, ticari kullan m amac  ta mayan yolcu beraberi 

bagajda ta nan e yaya TGY Madde 323 (Topluluk 

statüsünü düzenleyen) hükümlerini uygular. 

Ancak, Topluluk gümrük bölgesine giri te üçüncü 

ülkelerden gelen yolcular, beraberlerindeki e yay  

Topluluk transit rejimine tabi tutabilirler. 
 

4.3 Topluluk e yas n bir EFTA 
ülkesine/ülkesinden/üzerinden ta nmas  

 
yan n bir veya daha fazla EFTA ülkesinin gümrük 

bölgesine ya da bunlar üzerinden ta nmas  halinde 

yan n s rdan do ru bir ekilde geçi ini sa lamak 

amac yla a daki kurallar n uygulanmas  önerilir: 

a) yan n Topluluk gümrük bölgesi içerisindeki 

iki nokta aras nda bir veya daha fazla EFTA ülkesi 

üzerinden veya Topluluktan bir EFTA ülkesine 

ta nmas nda s r geçi inde gecikmelere neden 

olunmamas  için;as l sorumlunun yerle ik oldu u yetkili 

gümrük idaresinde, Topluluk/ortak transit rejimi alt nda 

ta nmak üzere yüklendi i yerde ya da en az ndan 

Topluluk/EFTA s ndan önce Topluluk/ortak transit 

rejiminetabi tutulmas  tavsiye edilir. Ayn ekilde, 

Topluluk/ortak transit rejimi alt nda yap lan ta man n 

Topluluk/EFTA s r bölgesi d nda mümkün olan bir 

yerde sonland lmas  önerilir. 
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b)  Topluluk/EFTA s rlar nda uygulamada ortaya 

kabilecek olas  sorunlardan uzak durulmas  amac yla 

Üye devlet ve EFTA ülkelerinin yetkili makamlar  

ekonomik operatörlerin resmi olarak ya da uygun bir 

ekilde Paragraf (a)’da yer alan hükümler ve 

avantajlar n fark nda olmalar  konusunda 

bilgilendirilmelerini sa lamal r. 

 
 
Bir EFTA ülkesi 
üzerinden transit 
TGK Madde 163 
OTS Madde 2 

Bir EFTA ülkesi üzerinden transit 

Topluluk e yas n Topluluk içerisindeki bir noktadan 

di erine bir EFTA ülkesi üzerinden ta nmas  T2 ya da 

T1 rejimi alt nda yap labilir (bak z Bölüm I, Paragraf 

4.1.2.1.). 

 
 
Topluluk e yas n 
bir EFTA ülkesine 
ta nmas  

Topluluk e yas n bir EFTA ülkesine ta nmas  

Bir Topluluk ülkesinden bir EFTA ülkesine sevk edilen 

Topluluk e yas , T2 ya da T1 transit rejimi alt nda 

ta nabilir. (bak zBölüm I, Paragraf 4.1.2.1.). 

Topluluk e yas n 
bir EFTA ülkesine 
ihrac  
TGY Madde 793b 

ya bir EFTA ülkesine transit rejimi alt nda ihraç 

edildi inde, transit beyanlar n tüm nüshalar  üzerinde 

rm  renkte “ hracat” ibaresi yer almal r. 

TGY Madde 
793a(6)  

yan n havayolu ya da denizyolunda oldu u gibi 

transit rejimine tabi tutulmaks n ihraç edilmesi halinde 

rm  renkte “ hracat” ibaresinin ta ma belgelerine 

yaz lmas  zorunlu de ildir. 

 
Topluluk e yas n Topluluk gümrük bölgesindeki bir 

demiryolu istasyonundan EFTA ülkesindeki bir var  

istasyonuna demiryolu ile basitle tirilmi  usul 

kapsam nda ta mas  bir ihracat i lemidir. Ancak, e ya 

EFTA ülkesinden Topluluk gümrük bölgesine tekrar 

geri ta yorsa, demiryolu i leticisinin bu ta man n bir 
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Topluluk içi teslim oldu unu kan tlamas  ko uluyla bu 

lem bir ihracat olarak de erlendirilmez. Bu durum, 

2006/112/AET say  Komisyon Direktifinde 

düzenlendi i ekilde gönderici ve al n KDV tescil 

numaralar n yer ald  bir faturan n düzenlenmesi 

veya 2008/118/AET say  Direktif’te düzenlendi i 

ekilde özel tüketime ili kin bir dari Refakat Belgesi 

düzenlenmesi ile kan tlanabilir. 

 

 
Topluluk e yas n bir EFTA ülkesinden tekrar 

Toplulu a ta nmas  

Topluluk e yas n 
bir EFTA 
ülkesinden tekrar 
Toplulu a 
ta nmas  
Sözle me Madde 9  

a) T2 rejimi kapsam nda bir EFTA ülkesinin gümrük 

bölgesine ta nm  olan Topluluk e yas , a dakilerin 

sa lanmas  halinde ayn  rejimle tekrar Toplulu a 

ta nabilir: 

i) ayniyetinde veya durumunda bir de iklik olmamas , 

ii) O EFTA ülkesinde transit ya da antrepo* rejimi 

nda ba ka bir gümrük rejimine tabi tutulmam  

olmas  ve 

iii) Bir EFTA ülkesinde düzenlenen T2 ya da T2L 

belgesinin daha önce bir Üye devlette düzenlenen 

belgenin referans numaras  ve gerekli di er özel 

onay/ibareleri içermesi. 

*Yaln zca 5 y ldan az antrpoda kalm  e ya (veya Armonize 

Sistemin 1-24 üncü fas llar nda yer alan e yadan alt  aydan az 

antrepoda kaan e ya) T2 rejimi alt nda Toplulu a tekrar geri 

ta nabilir. 

 b) Ancak, havayolu veya denizyolu gibi transit rejimi 

alt nda yap lmayan ihracatlarda (yukar ya bak z), 

öncesinde bir transit beyan  olmayaca ndan EFTA 

ülkelerince T2 düzenlenemez. Bu tür e yan n ta mas  

T1 rejimi ile yap lmal r.Toplulu a tekrar giri inde söz 
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konusu ta maya üçüncü ülke e yas n ithaline ili kin 

hükümler uygulan r. 

 Toplulu a geri ta nan e yan n e yan n yeniden 

giri inde yap lacak i lem 
Toplulu a geri 
ta nan e yan n 

yan n yeniden 
giri inde yap lacak 

lem 

i) Topluluk e yas n bir EFTA ülkesinden 

Topluluktaki var  yerine geri ta nmas nda T2 beyan  

veya e de er bir belge (örnek: CIM-T2 ta ma belgesi) 

kullan r. 

ii) Var taki Üye devlette, bunun bir EFTA ülkesinde 

kesintiye u ram  Topluluk içi bir arz n edinimi mi 

yoksa Topluluktan kati ya da geçici ihrac  yap lm  

yan n yeniden ithali mi oldu unu belirlemek için 

daki kurallar n varl  tespit edilmelidir: 

1. Transit i lemini sonland rmak için e ya ve T2 

beyan  ya da e de er belgenin var  gümrük idaresine 

sunulmu  olmal r. 

2. yan n hemen serbest b rak labilmesine veya 

bir gümrük rejimine tabi tutulmas na gerekti ine karar 

vermek bu idarenin sorumlulu undad r. 

3. T2 beyan  veya e de er belgede Topluluktan 

daha önce ihraç edildi ine ili kin bir referans yoksa e ya 

hemen serbest b rak r. 

üphe halinde var  idaresi al dan bir kan t 

(2006/112/AET say  Komisyon Direktifinde 

düzenlendi i ekilde gönderici ve al n KDV tescil 

numaralar n yer ald  bir fatura veya 2008/118/AET 

say  Direktif’te düzenlendi i ekilde özel tüketime 

ili kin bir dari Refakat Belgesi) isteyebilir ya da 

belgenin sonradan kontrolünü yapabilir. 

4. ya, a dakilerden sonra gümrükçe 

onaylanm  bir i lem veya kullan ma tabi tutulur 

(gerekti inde KDV’nin ve di er dahili vergilerin 
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ödenmesi): 

-T2 veya e de er belge üzerinde bunun Topluluktan 

ihracat sonras  gerçekle en bir i lem olmas  (TGY 

Madde 793(6)’da düzenlendi i ve OTS Madde 9(4)’te 

tekrar edildi i üzere  konulmu  “ihracat” ibaresi), veya 

- al  veya temsilcisince bunun bir Topluluk içi 

teslim oldu u kan tlanamad nda. 

 4.4 Belgelerin yenisinin düzenlenmesi 

 Çal nma, kay p veya tahrip olmas  halinde transit 

beyan , T2L belgesi veya T5 kontrol nüshas n yenisi 

düzenlenebilir. 

Yeni belge a daki hallerde düzenlenebilir: 

 Bir gümrük makam n talebi üzerine; 

 Gümrük idaresince sorulmas  nedeniyle ilgili 

taraflardan birinin talebi üzerine.  

Yenisi düzenlenen belge üzerinde kal n harflerle 

“YEN DEN DÜZENLENM R” ifadesi, düzenleyen 

gümrük idaresinin mührü ve yetkili memurun imzas  

bulunmal r. 
 
 

 
5. stisnalar  

 
 

 
6. Özel ulusal talimatlar 
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7. Sadece gümrük idaresinin kullan na ayr lm r 
 

 
8. Ekler 

 
 

8.1. T B’in doldurulmas na ili kin aç klay  not 

8.2. Transit beyan  ve tamamlay  formlar n 
kendinden kopyalama özelli i 

8.3. 4’lü tak m transit beyan formu ve tamamlay  
formlar n kendinden kopyalama özelli i 
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Ek 8.1 

 

B’in doldurulmas na ili kin aç klay  not 

 

Ekonomik operatörlerce doldurulacak kutular 

 

I. Hareket idaresindeki i lemler 

 

Kutu 1: Beyan 

Sadece üçüncü alt bölüm doldurulur. Üçüncü alt bölüme yaz lacak a daki beyan 

kodlar  yaz r: 

 

T1 : Topluluk d  e yan n Topluluk içerisinde, Topluluktan EFTA’ya, EFTA’dan 

Toplulu a veya EFTA ülkelerinin birbiri aras nda ta nmas nda kullan r. T1 ayn  

zamanda Topluluk e yas n baz  durumlarda ta nmas nda da kullan r; 

 

T2 : Gerekti inde Topluluk e yas n ta nmas nda kullan r; 

 

T2F : Topluluk e yas n Topluluktan deniza  topraklara, deniza  topraklardan 

Toplulu a veya deniza  topraklar n birbiri aras nda ta nmas nda kullan r; 

 

T- : T1 ve T2 e yas n kar k sevkiyat nda kullan r. Bu durumda her statüdeki e ya 

ayr  bir T B devam formunda veya yükleme listesinde belirtilir.Ilave basamak veya 

say  yaz lmas n engellenmesi amac yla T sembolünden sonraki bo lu a çizgi 

çekilir. 

 

Not: T1, T2, T2F, T1bis, T2bis, T2Fbis sembollerinden uygun olan n yaz lmad  

durumda e yan n T1 rejimi alt nda ta nd  kabul edilir. 

 

Kutu 2: Gönderici/ hracatç  

Taraf ülkeler için bu kutunun doldurulmas  ihtiyaridir. 

Gönderici/ihracatç n tam ad  ve adresi yaz r. 

Taraf ülkeler, vergisel, istatistik veya di er amaçlar için yetkili makamlarca verilmi  bir 

kimlik numaras n yaz lmas n gerekli oldu unu aç klama notlar na ekleyebilirler. 
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Ta malar grupland nda, bu kutuya uygun dildeki “çe itli” ibaresi yaz r, 

gönderici/ihracatç lara ili kin liste beyannameye eklenebilir. 

 

Kutu 3: Formlar 

Tak n kaç nc  tak m oldu u, form ve devam formlar n toplam tak m say  yaz r. 

Örne in, 1 form ve 2 devam formu söz konusu ise, forma 1/3, ilk devam formuna 2/3, 

ikinci devam formuna 3/3 ibaresi yaz r. 

 

Beyan edilecek e ya bir kalemi kapsad nda (sadece bir adet “e ya tan ” kutusu 

doldurulmas  gerekti inde), bu kutu bo  b rak larak, 5 no.lu kutuya 1 rakam  yaz r. 

 

8 nüshal  1 tak m yerine 4 nüshal  2 tak m kullan ld nda, bu 2 tak m 1 tak m gibi i lem 

görür. 

 

Kutu 4: Yükleme listeleri 

Varsa ekli yükleme listelerinin veya varsa ekli tan mlay  ticari listelerin adedi yaz r. 

 

Kutu 5: Kalem say  

Transit beyan nda yer alan kalemlerin toplam adedi yaz r. Kalem say , “e yan n 

tan ”na ili kin 31 no.lu kutular n say na e it olmal r. 

 

Kutu 6: Kap adedi 

Taraf ülkelerce bu kutunun doldurulmas  ihtiyaridir. 

Ta maya ili kin toplam kap adedi (palet, karton,bobin,vb. )yaz r. 

 

Kutu 8: Al  

yan n teslim edilece i ki i veya firma(lar) n tam ad  ve adresi yaz r.Ta malar 

grupland nda, bu kutuya “çe itli” ibaresi uygun dilde yaz r, al lara ili kin liste T B’e 

eklenir. 

 

Taraf ülkeler, al n Topluluk/EFTA gümrük bölgesi d nda yerle ik olmas  halinde bu 

kutunun bo  b rak lmas na izin verebilirler. 

 

Kimlik (vergi) numaras n bu a amada belirtilmesi gerekmez. 
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Kutu 15: Sevk/ihracat ülkesi 

yay  sevk/ihraç eden ülkenin ad  bu kutuya yaz r. 

 

Kutu 17: Gidece i ülke 

Bu kutuya e yan n en son gidece i ülkenin ad  yaz r. 

 

Kutu 18: Ç taki Ta ma Arac n Kimli i ve Kay tl  Oldu u Ülke 

Bu kutu iki alt-bölümden olu maktad r: 

- Birinci alt-bölüme, ihracat veya transit i lemlerinin tamamland  gümrük idaresine 

sunuldu u ekilde e yan n do rudan yüklendi i ta ma arac n (karayolu ta ma 

arac , gemi, demiryolu vagonu, hava ta ) plaka veya kay t numara(lar)  veya ad  gibi 

kimlik bilgisi yaz r. 

- kinci alt-bölüme, ta ma arac n (veya bir çok ta ma arac  varsa di erlerini hareket 

ettiren ta n) kay tl  oldu u ülkenin kodu yaz r. 

 

Bir ta ma arac  birden fazla ta ma arac ndan olu uyorsa hareketi sa layan ta ma 

arac n uyru u yaz r. 

 

Örne in, de ik plaka numaralar  olan bir çekici ve römorkun kullan lmas  halinde, hem 

çekicinin hem de römorkun plaka numaras , çekicinin kay tl  oldu u ülkeyle birlikte 

yaz r. 

 

KARAYOLU TA IMA TA ITLARI 

Ta n plaka veya kay t numaras  yaz r. 

KONTEYNERLER 

31 no.lu kutuya girilen konteynerin numaras n bu kutuya girilmesine gerek yoktur. 

Konteyneri ta yan gemi ya da ta ta ili kin bilgiler 18 no.lu kutuya yaz r. 

GEM  

Geminin ad  yaz r. 

HAVA TA ITI 

Hava ta n kay t harfleri yaz r. 

DEM RYOLU 

Demiryolu ta nnumaras  yaz r. Kay tl  oldu u ülkeye ili kin bilgi yaz lmaz. 

Vagonlar  ayr labilir demiryolu ta malar nda, ayr labilen vagon bir konteyner gibi kabul 

edildi inden vagonun numaras  31 no.lu kutuya yaz r. 
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SAB T TA IMA S STEMLER  

Kay t numaras  ve kay tl  oldu u ülkeye ili kin bilgi yaz lmaz. 

 

Di er durumlarda, Taraf ülkelerce uyru un beyan  ihtiyaridir. 

 

Kutu 19: Konteyner 

Taraf ülkelerce bu kutunun doldurulmas  ihtiyaridir. 

 

Hareket idaresinin bulundu u Taraf ülke s  geçerken olmas  öngörülen duruma göre 

ya transit rejimine tabi tutuldu unda a daki kodlardan biri girilir: 

 

ya konteyner ile ta nm yorsa "0"; 

ya konteyner ile ta yorsa "1". 

 

Kutu 21: S  Geçecek Hareketli Ta ma Arac n Kimli i ve Kay tl  Oldu u Ülke 

Taraf ülkeler için ta ma arac n kimli inin (Ör: kay t numaras  veya ad ) yaz lmas  

ihtiyaridir. 

 

Hareketli ta ma arac n uyru unun yaz lmas  zorunludur. 

 

Ancak, e ya demiryolu ile veya sabit ta ma hatlar  ile ta yorsa kay t numaras  ya da 

uyru u yaz lmaz. 

 

Hareket idaresinin bulundu u Taraf ülkenin d  s ndan sevkiyat n geçmesini 

sa layacak olan aktif ta ma arac n (yani hareketi sa layan ta ma arac n) tipine 

uygun kod (karayolu ta ma arac , gemi, demiryolu vagonu, hava ta ) ve ayniyet arac  

(kay t numaras  veya ad ) yaz r.Sonra e ya transit rejimine tabi tutuldu unda yüklendi i 

ta ma arac n uyru u yaz r. 

Kombine ta mac k durumunda veya birden fazla ta ma arac n bulunmas  halinde, 

hareketli ta ma arac  tüm kombinasyonu hareket ettiren ta tt r. Örne in, gemiye 

yüklenmi  bir karayolu ta ma arac  söz konusu ise, hareketli ta ma arac  gemidir. 

Çekici ve römork söz konusu ise, hareketli ta ma arac  çekicidir. 

 

Kutu 25: S rdaki Ta ma ekli 

Bu kutunun Taraf ülkelerce doldurulmas  ihtiyaridir. 
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Hareket idaresinin bulundu u Taraf ülkenin s rlar n terk edilmesi s ras nda 

kullan lmas  dü ünülen hareketli ta t arac na uygun ta ma ekline ili kin kod yaz r. 

 

Uygulanabilir kodlar: 

A: 1 basamakl  kod (zorunlu); 

B: 2 basamakl  kod (ikinci basamak Taraf ülkeler için ihtiyaridir) 

 

A B ANLAMI 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

12 

16 

17 

18 

20 

23 

30 

40 

50 

70 

80 

90 

 

Deniz yolu ile ta ma 

Deniz ta nda demiryolu vagonu 

Deniz ta nda motorlu karayolu ta ma arac  

Deniz ta nda römork veya yar  römork 

Deniz ta nda, içsularda ta maya özgü araç 

Demiryolu ile yap lan ta ma 

Demiryolu vagonunda karayolu ta ma arac  

Karayolu ile yap lan ta ma 

Havayolu ile yap lan ta ma 

Posta ile yap lan ta ma 

Sabit ta ma tesisat  

çsularda yap lan ta ma 

Kendinden hareketli 

 

 

Kutu 26: Dahili Ta ma ekli 

Topluluk transiti söz konusu oldu unda AB üyesi devletler için bu kutunun doldurulmas  

ihtiyaridir. 

 

Uygun Topluluk kodlar  kullan larak (kutu 25 için olan) hareketteki ta ma moduna 

girilir. 

 

Kutu 27: Yükleme Yeri 

Bu kutunun Taraf ülkelerce doldurulmas  ihtiyaridir. 
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ya transit rejimine tabi tutuldu unda hareket idaresinin bulundu u Taraf ülkenin 

 geçecek aktif ta ma arac na yüklendi i yere ili kin uygun bir kod girilir. 

 

Kutu 31: Kaplar ve E yan n Tan  – Kaplar n Marka ve Numaralar  - Konteyner 

No(lar)  – Adet ve Cinsleri 

Kaplar n marka ve numaralar , adet ve cinsleri veya ambalajlanmam  e ya olmas  

durumunda, beyanname kapsam  bu tür e yan n adedi veyauygun oldu unda, “dökme” 

ibaresiyaz r. 

 

Her durumda normal ticari tan m yaz lmal r; ancak bu tan m e yan n belirlenebilmesi 

için gerekli bilgileri içermelidir. 

 

"E ya Kodu" ba kl  33 no.lu kutunun doldurulmas  gerekti inde, bu tan m, e yan n 

fland lmas na imkan verecek kadar aç k olmal r. 

 

Bu kutuda ayr ca herhangi bir özel mevzuat (örn. özel tüketim vergisi) uyar nca gereken 

bilgiler yer almal r. 

 

Konteyner kullan rsa, konteynerleri tan tan markalar da bu kutuya kaydedilmelidir. 

 

Kutu 32: Kalem No 

5 no.lu kutuda yer alan toplam kalem say  içerisinde kullan lan tak m ve devam 

formlar nda beyan edilen e yan n kaç nc  kalem oldu u belirtilir.  

 

Beyan yaln zca bir kalem e yay  içeriyorsa  5 no.lu kutuda kalem say  halihaz rda 1 

olaca ndan, bu kutu bo  b rak r. 

 

Kutu 33: E ya Kodu 

Bu kutu a daki durumlarda doldurulur: 

- Ayn  ki i bir e ya kodu içeren bir gümrük beyan  takiben bir transit beyan  

sundu unda veya, 

- Transit beyan  ‘yüksek kaçakç k riski içeren e ya listesi’nde yer alan bir e yay  

içeriyorsa (Sözle me Ek I lave I, TGY Ek 44c) 

- Toplulukta, Topluluk mevzuat n gerektirdi i durumlarda. 
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yan n AS kodu en az 6 basamakl  olarak girilir. Ancak, Topluluk mevzuat n 

gerektirdi i durumlarda 8 basamakl  Kombine Nomenklatür ba  kullan r. 

 

Bir EFTA ülkesinde düzenlenen T2 ve T2F transit beyan nda, bir önceki transit beyan  

ya kodu içermedikçe bu kutunun doldurulmas  gerekmez. Bir önceki beyan n e ya 

kodu içermesi halinde ilgili beyandaki e ya kodu transit beyan na girilir. 

 

Di er tüm durumlarda bu kutunun doldurulmas  ihtiyaridir. 

 

Kutu 35: Brüt a rl k 

Bu kutuya, kutu 31’de tan mlanan e yan n brüt a rl  kilogram cinsinden yaz r. Brüt 

rl ktan, konteyner ve ta maya ili kin tüm araç ve gereç a rl klar  hariç e yan n kendi 

rl  ile tüm ambalaj maddeleri ve kaplar n toplam a rl  anla r. 

Genel kural olarak,  1 kilogram  a an küsüratlar a da belirtildi i gibi yuvarlan r: 

0.001’den 0.499’a kadar olan küsüratlar a  do ru en yak n kilograma yuvarlan r. 

0.500’den 0.999’a kadar olan küsüratlar yukar  do ru en yak n kilograma 

tamamlan r. 

 

Beyan n birden fazla kalem e yay  kapsamas  halinde, toplam brüt a rl k ilk nüshadaki 

35 no.lu kutuya yaz r, tamamlay  nüshalar n 35 no.lu kutular  bo  b rak r. 

 

Kutu 38: Net a rl k 

Taraf ülkelerce bu kutunun doldurulmas  ihtiyaridir.Ancak Topluluk transitinde Topluluk 

kurallar n gerektirdi i durumlarda net a rl k yaz r. 

 

31 no.lu kutuda tan mlanan e yan n net a rl  kilogram olarak bu kutuya girilir. ‘Net 

rl k’ e yan n ambalaj a rl klar  hariç kendi a rl r. 

 

Kutu 40: Özet beyan/Önceki belgeler 

Önceki var  gümrü ündeki i leme veya ilgili gümrük belgesine ili kin referans yaz r. 

 

Birden fazla referans girilmesi gerekti inde bu kutuya ‘Çe itli’ ifadesi girilir ve 

referanslar n bir listesi transit beyan na eklenir. 

 

Box 44: Ek bilgi, sunlan belgeler, sertifikalar ve izinler 
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Sevk/ihracat ülkesinde yürülükteki özel düzenlemelerin gerektirebilece i beyan  

destekleyici bilgiler referans numaralar  ile birlikte bu kutuya yaz r. (T5 kontrol 

nüshas n seri numaras , ihracat izni veya lisans  numaras , hayvan ve bitki sa  ile 

ilgili düzenlemelere ili kin bilgiler, kon imento numaras , vb). 

 

Kaçakç k riski yüksek e yada veya gümrük makamlar n ya da as l sorumlunun gerekli 

gördü ü durumlarda güzergah belirtilir. Asgari bilgi olarak transit geçilecek ülke bilgileri 

girilir.Zorunlu güzergahtan vazgeçme izninin bulunmas  halinde, ‘Zorunlu güzergahtan 

vazgeçme’ ifadesi girilir. 

lave bilgi kodu’ alt  bölümü (AI) doldurulmaz. 

 

Kutu 50: As l sorumlu ve yetkili temsilcisi, yer tarih ve imza 

As l sorumlunun (ki i veya firma) tam ad  ve adresi, varsa yetkili makamlar taraf ndan 

verilmi  kimlik numaras  ile birlikte yaz r. Gerekti inde, as l sorumlu ad na imzalamaya 

yetkili temsilcinin (ki i veya firma) tam ad  yaz r. 

 

Bilgisayarl  transit sisteminin kullan na ili kin özel hükümler sakl  kalmak üzere, 

hareket idaresinde kalacak T B’in 1 no.lu nüshas  üzerinde ilgili ki inin elle at lm  as l 

imzas  olmal r. lgili ki i tüzel ki i ise, imza sahibi, imzas ndan sonra tam ad  ve 

hangi yetkiyle imzalad  eklemelidir. 

 

Kutu 51: Öngörülen transit idareleri (ve ülkeleri) 

Ta ma s ras nda topraklar ndan geçilmesi öngörülen her bir Taraf ülkenin giri  gümrük 

idaresi yaz r. Taraf ülkeler d nda bir ülkenin topraklar ndan transit geçilecekse ta ma 

arac n Taraf ülke  topraklar ndan ç  yapaca  gümrük idaresinin ad  yaz r. 

Transit idareleri, ‘Transit i lemlerine yetkili gümrük idareleri listesi’nde 

(http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/csrdhome.htm) say lm r. 

dare ad ndan sonra ilgili ülke kodu yaz r. 

Uygulanabilir ülke kodlar  : 

Avusturya AT 
Belçika BE 
Bulgaristan BG 

br s  CY 
Çek Cumhuriyeti CZ 
Almanya DE 
Danimarka DK 
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Estonya EE 
spanya ES 

Finlandiya FI 
Fransa FR 
Birle ik Krall k GB 
Yunanistan GR 
Macaristan HU 
rlanda IE 
talya IT 

Litvanya LT 
Lüksemburg LU 
Letonya LV 
Malta MT 
Hollanda NL 
Polonya PL 
Portekiz PT 
Romanya RO 
sveç SE 

Slovenya SI 
Slovakya SK 
  

rvatistan  HR 
sviçre  CH 
zlanda IS 

Norveç NO 
Türkiye  TR 
 

Kutu 52: Teminat 

 

Kullan lan teminata ili kin a daki tabloda “Kod” alan nda belirtilen kodlardan uygun 

olan  yaz r. 

 

Gerekti inde, a daki tablonun “gerekli di er bilgiler” sütununda yer alan bilgilerden 

uygun olan  yaz r. 

 

Kapsaml  teminat, teminattan vazgeçme ya da bireysel teminat n Taraf ülkelerin 

tamam nda geçerli olmamas  halinde, ilgili Taraf ülke veya ülkelerin kodundan once 

“geçerli de il” ifadesi yaz r (bak z Kutu 51 için uygun kodlar). 
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Durum Kod Gerekli di er bilgiler 
Teminattan vazgeçme için 
(Ek I, madde 57) 

0 - teminattan vazgeçme 
sertifikas  numaras  

Kapsaml  teminat için 1 - Kapsaml  teminat 
sertifika numaras  

- teminat idaresi 
Kefilin verdi i bireysel teminat için 2 - teminat belgesi say  

- teminat idaresi 
Nakit teminat için 3  
Fi li bireysel teminat için 4 - bireysel teminat fi i 

numaras  
Teminattan vazgeçme için 
(Ek I Madde 7) 

6  

Anla maya dayal  teminattan vazgeçme 
(Sözle me Madde 10(2)(a)) 

A  

Hareket ve transit idaresi aras ndaki ta mada 
teminattan vazgeçme 
(Sözle me Madde 10(2)(b)) 

7  

Ek I lave Ek IV’ün 3 üncü hususunda belirtilen 
bireysel teminat türü 

9 - teminat belgesi say  
- teminat idaresi 

 

 

 

Kutu 53: Var  gümrük idaresi (ve ülkesi) 

Transit i lemini sonland rmak amac yla e yan n sunulaca  gümrük idaresinin ad  yaz r. 

Var  idareleri, ortak transit i lemleri için yetkili idareler listesinde 

(http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/csrdhome.htm.) say lm r. 

 

Var  gümrük idaresinin ad ndan sonra ilgili ülkenin kodu yaz r (Kutu 51 için olan 

kodlardan uygun olan  kullan r). 

 

II. Güzergahtaki i lemler 

 

Kutu 55: Aktarmalar 

 

Bu kutunun ilk üç sat , transit i lemi s ras nda e ya bir ta ma arac ndan di erine veya 

bir konteynerden di erine aktar ld nda, ta  taraf ndan doldurulur. 

 

Ta  e yay , sadece aktarman n yap ld  ülkenin yetkili makamlar n izni ile 

aktarabilir. 
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Söz konusu gümrük idaresi, transit i leminin normal bir ekilde devam edebilece ine 

karar vermesi durumunda, gerekli önlemleri ald ktan sonra T B’in 4 ve 5 no.lu 

nüshalar  tasdik eder. 

 

Kutu 56: Ta ma s ras ndaki di er durumlar 

 

Kutu yürürlükteki transit hükümlerine uygun olarak doldurulur. 

 

Ayr ca, yar -römorka yüklü e yan n ta ma s ras nda (e ya elleçlenmeden veya 

aktar lmadan) sadece çekicisinin de tirilmesi halinde, bu kutuya yeni çekicinin kay t 

numaras  ve uyru u yaz r. Bu durumda gümrük idaresince tasdik gerekmez. 
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Ek 8.2 

 

B nüshalar  ve ekli formlar n ilk nüshas na girilen bilgilerin kendinden 

kopyalama i lemi  ile gösterilmesi 

  

(1 no.lu nüshadan ba layarak) 

Kutu No Nüshalar Kutu No Nüshalar 

I. T CAR LEMLERDE DOLDURULACAK KUTULAR 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

15 

17 

18 

19 

21 

25 

27 

31 

1 - 8 

Orta altbölüm hariç 

1 - 3 

1 - 5(1) 

1 - 8 

1 - 8 

1 - 8 

1 - 8 

1 - 5(1) 

1 - 8 

1 - 8 

1 - 5(1) 

1 - 5(1) 

   1 - 5(1) 

   1 - 5(1) 

   1 - 5(1) 

1 - 8 

32 

33 

 

 

 

35 

38 

40 

44 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

1 – 8 

Soldaki ilk altbölüm 

1 - 8 

Di er bölüm 

1 - 3 

1 - 8 

1 - 8 

1 - 5(1) 

1 - 5(1) 

1 - 8 

1 - 8 

1 - 8 

1 - 8 

1 - 4 

- 

- 

II. DAR LEMLERDE KULLANILACAK KUTULAR 

C 

D/J 

E/J 

1 - 8(2) 

1 - 4 

- 

G 

H 

I 

- 

- 

- 
 
1Hiçbir ekilde kullan lar n transit amac yla 5 no.lu nüshadaki bu kutular  doldurmalar  zorunlu 

tutulamaz. 
2Hareket ülkesi bu hususular n belirli nüshalar üzerinde yer al p almayaca  belirleyebilir.  
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Ek 8.3 

 

Alternatif T B nüshalar  ve ekli formlar n ilk nüshas na girilen bilgilerin kendinden 

kopyalama i lemi  ile gösterilmesi 

 

(1 no.lu nüshadan ba layarak) 

Kutu No Nüshalar Kutu No Nüshalar 

I. T CAR LEMLERDE DOLDURULACAK KUTULAR 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

15 

17 

18 

19 

21 

25 

27 

31 

1 - 4 

Orta altbölüm hariç 

1 - 3 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 – 4 

32 

33 

 

 

 

35 

38 

40 

44 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

1 – 4 

Soldaki il altbölüm 

1 - 4 

Di er bölüm 

1 - 3 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

- 

- 

II. DAR LEMLERDE KULLANILACAK KUTULAR  

C 

D/J 

E/J 

F 

1 - 4 

1 - 4 

- 

- 

G 

H 

I 

- 

- 

- 
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m 4 Hareket idaresindeki i lemler 

 
 

1. Giri  
 

 Bu k m hareket idaresindeki i lem ve usulleri 

anlatmaktad r. 

 

Paragraf 2, hareket idaresindeki i lemlere ili kin genel 

teoriyle birlikte yasal kaynaklar hakk nda genel bilgi 

vermektedir. 

 

Paragraf 3 hareket idaresindeki usulü aç klar. Transit 

beyan n sunulmas , kabulü, kontrolü, tescili, 

düzeltilmesi ve teminat n sunulmas  ile ilgili hususlar  

ele almakta, ayn  zamanda süre s , mühürleme ve 

yan n serbest b rak lmas na ili kin bilgi vermektedir. 

 

Paragraf 4 hareket idaresindeki i lemlere ili kin özel 

durumlar  ele almaktad r. 

 

Paragraf 5 istisnalar  aç klamaktad r. 

 

Paragraf 6 özel ulusal hükümler için ayr lm r. 

 

Paragraf 7 sadece gümrü ün kullan  için ayr lm r. 

 

Paragraf 8 K m 2’ye ili kin ekleri içermektedir. 

 
 

2. Genel teori ve mevzuat 
 

 Transit rejimi, hareket idaresinde e ya ile birlikte T B’in 

sunumuyla ba lar. 

 

Bu K mda aç klanan i lemlerin yasal dayana : 
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 Ortak Transit Sözle mesi Ek I Madde  22-29; 

 Ortak Transit Sözle mesi Ek I lave Ek II,; 

 TGK Madde  62, 63, 65, 68-73; 

 TGY Madde  202, 247, 355-357; 

 TGY Ek 46a 

 
 

3. Hareket daresindeki Usulün Aç klanmas  
 

 Bu paragraf: 

 B’in sunulmas  (Paragraf 3.1); 

 Teminat n sunulmas  (Paragraf 3.2); 

 B’in kabul, tescil ve onay  (Paragraf3.3); 

 B’in düzeltilmesi (Paragraf3.4); 

 Beyan n kontrolü (Paragraf 3.5); 

 Güzergah ve zorunlu güzergah (Paragraf 3.6); 

 Süre s  (Paragraf 3.7); 

 Mühürleme (Paragraf 3.8); 

 yan n serbest b rak lmas  (Paragraf 3.9). 
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3.1. T B’in sunulmas  

 
OTS Ek I Madde 22 
ve 24  
 
TGK Madde 62, 63 
ve TGY Madde 202 

B ve tüm ekli belgeler, e ya ile birlikte hareket 

idaresine çal ma gün ve saatlerinde sunulur. Ancak, as l 

sorumlunun talebi üzerine ve masraflar  as l sorumlu 

taraf ndan kar lanmak üzere, söz konusu belgeler 

hareket idaresince kabul edilen di er zamanlarda veya 

yerlerde de sunulabilir. 

 
Gümrük idareleri 
listesi 

Hareket idaresi, söz konusu transit i lemleri vetürü 

konusunda yetkili olmal r. Transit i lemlerini 

gerçekle tirmeye yetkili gümrük idarelerinin listesi, 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/csrdhome_en.

htm. adresinde yer almaktad r. 

 

 
CARET ERBABI 

 

daki belgeler, hareket idaresine sunulur: 

 Usulüne uygun olarak doldurulmu  T B’in 1,4 ve 5 no.lu nüshalar . T B devam 

formlar  ya da yükleme listeleri kullan lmas  halinde, bu belgeler T B’e eklenir; 

 Teminat (gerekti inde: bak z Bölüm III); 

 Ta ma belgesi. Hareket idaresi, istenildi inde sunulmas  ko uluyla, bu belgenin 

sunulmas ndan vazgeçebilir; 

 Transit rejimi ba ka bir gümrük rejimini izlerse, hareket idaresi o rejime ili kin 

belgelerin sunulmas  isteyebilir; 

 Gerekti inde, di er belgeler. 

 

 
 
 
 
 
 
GÜMRÜK 
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Hareket gümrük idaresi; 

 B’in 1,4 ve 5 no.lu nüshalar n uygun dolduruldu unu, T B devam formlar  

veya yükleme listeleri kullan ld nda bu belgelerin T B’e ekli oldu unu; 

 Teminat n geçerlili ini; 

 Ta ma belgesi ve di er ekli belgeleri; 

 Uygunsa, önceki gümrük rejimine ili kin belgeleri;  

 Uygunsa, ihracat lisanslar  ya da di er benzer belgeleri; 

kontrol eder. 

 

 
 

3.2. Teminat n sunulmas  

 
Teminat 

OTS Ek I Madde 5  
 
TGK Madde 94  

Transit i lemin  ba latmak için bir teminat gereklidir. 

(mevzuatta say lan veya izinle muaf tutulan haller hariç) 

Teminatlarla ilgili daha fazla bilgi Bölüm III’tedir. 

 

 
GÜMRÜK 

 

Hareket idaresi; 

 B’in 52 no.lu kutusunda yer alan teminat bilgilerinin  sunulan teminat 

belgelerinin asl  ile uygunlu unu, 

 Teminat tutar n yeterlili ini, 

 Teminat n transit i lemine dahil olan tüm Taraf ülkelerde geçerli oldu unu, 

 Teminat n T B’in 50 no.lu kutusunda ad  geçen as l sorumlunun ad na kay tl  

bulundu unu, 

 Teminat n süresinin geçmedi ini (TC 31 ve TC33 Sertifikalar ), 

 Düzenleme tarihinden itibaren 1 y ll k geçerlilik süresinin bitmedi ini(TC 32 

Sertifikalar ), 

 B’in 50no.lu kutusunda yer alan imzan n; TC 31 kapsaml  teminat veya TC 33 

teminattan vazgeçme sertifikas n arka yüzündeki imzaya uydu unu, 

kontrol eder. 

Teminat belgelerinin asl n sunulmas  gerekir. 
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Fi li bireysel teminat durumunda,TC 32 teminat fi inin ilk nüshas  al r ve T B’in 1 

no.lu nüshas na (ya da TRB’nin bir fotokopisine) eklenir. 

 

Kefilin verdi i bireysel teminat durumunda; teminat belgesial r ve T B’in 1 no.lu 

nüshas na (ya da TRB’nin bir fotokopisine) eklenir. 

 

Kapsaml  teminat durumunda, teminat sertifikas  (TC 31) asl  tacire iade edilir. 

 

 
 

3.3. Transit beyan n kabul ve tescili 

 
OTS Ek I Madde 24 
 
TGK Madde 62, 63  

Hareket idaresi, 
 

 Gerekli tüm bilgileri içermesi, 
 Gerekli tüm belgelerin eklenmesi, 
 Beyan kapsam  e yan n gümrü e sunulmas  

ko uluyla transit beyan  kabul eder. 

 

Hatal  (ya da eksik) görünen bir T B kabul edilmez. 

 

Hareket idaresi transit beyan , T B’in “C.Hareket 

idaresi” kutusuna tescil numaras  yazarak ve T B’in 

“D(/J).Hareket daresi Taraf ndan Kontrol” kutusuna, 

yap lan muayeneye ili kin bilgileri ilave ederek, tak lan 

mühürlere, verilen süre s na ili kin bilgileri girerek,  

kendi imzas  ile hareket idaresinin mührünüaç k ve 

belirgin ekilde uygulamak suretiyle tescil eder. 

 

Ka t usulde kullan lan beyan tescil sistemi, NCTS 

sisteminde kullan landan farkl  olmal r. 

 
 

3.4. Transit beyan n düzeltilmesi 

 
Sözle me Ek I 
Madde 25  
 
TGK Madde 65  

As l sorumlu, gümrü ün beyan  kabulünden sonra bile, 

transit beyan  düzeltmek için talepte bulunabilir. 
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Düzeltme, beyanda yer alan e ya d ndaki e yay  

kapsamaz. 

 

Düzeltmeler, do ru olmayan bilgilerin üzerinin 

çizilerek, uygun oldu unda gerekli olanlar eklenerek 

yap r ve düzeltmeyi yapan taraf ndan paraflan r. 

Düzeltmeler, gümrük makamlar  taraf ndan onaylan r. 

Baz  durumlarda, gümrük makamlar  yeni bir beyan n 

sunulmas  isteyebilir. Silme ya da üzerine yazmaya 

izin verilmez. 

 

Yetkili makamlar n transit beyan n al nmas ndan 

sonra e yay  muayene etmek istedi ini bildirmesi, 

bilgilerin yanl  oldu unu tespit etmesi veya e yay  

serbest b rakmas  durumlar nda, düzeltmeye izin 

verilmez. 

 
 

3.5. Transit beyan n kontrolü 
 

OTS Ek I Madde 27 
 
TGK Madde 68, 
69(1)  

Beyan n kabulünden sonra, hareket idaresi risk analizine 

dayal  olarak ya da rastgele seçimle; 

 Beyan n ve ekli belgelerin belge üzerinden kontrolü, 

 yan n muayenesi ve gerekirse, analiz amac yla 

numunelerin al nmas , 

 yan n ayr nt  muayenesi 

lemlerini gerçekle tirir. 

 
Muayene yeri ya, muayene amac yla belirlenen yerlerde ve çal ma  

saatlerinde muayene edilir. Ancak gümrük idareleri, as l 

sorumlunun talebi ve masraflar  as l sorumlu taraf ndan 

kar lanmak üzere, e yan n muayenesini di er yer ve 

zamanlarda gerçekle tirebilir. 

 
 

3.6. Güzergah ve zorunlu güzergah 
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OTS Ek I Madde 23 
 
TGY Madde 355 

Genel kural olarak transit rejimine tabi tutulan e ya 

var  gümrük idaresine ekonomik olarak uygun bir 

güzergah kullan larak ta r. 

 

Ancak, ta nan e yan n kaçak k riski yüksek e ya 

olmas  veya gümrük makamlar nca ya da as l sorumlu 

taraf ndan gerekli görülmesi halinde zorunlu bir 

güzergah belirlenebilir.En az ndan transit geçilecek ülke 

bilgileri T B’in 44 no.lu kutusuna yaz r.Belirli ko ullar 

alt nda, bir basitle tirilmi  usul olarak as l sorumluya 

zorunlu güzergahtan muafiyet tan nabilir (daha fazla 

bilgi için Bölüm VI Paragraf 3.4.’e bak z). 

 

GÜMRÜK DARELER  

 

As l sorumlu taraf ndan sa lanan bilgileri de dikkate alarak hareket gümrük idaresi: 

 B’in 44 no.lu kutusuna transit geçilecek ülke bilgilerinden sonra gelmek üzere 

(ülke kodunun girilmesi yeterlidir) ‘zorunlu güzergah’ ifadesini yazarak zorunlu 

güzergah  belirler. 

 

Not 1: Topluluk için üye ülkenin kodu girilir. 

Not 2: Zorunlu güzergahta yer alan bir üçüncü ülkenin kodu girilir. 

 
Zorunlu güzergahta 
de iklik 
 
OTS Ek I Madde 33 
 
TGY Madde 360 
TGY Ek  37d  

Zorunlu güzergah transit i lemi s ras nda 

de tirilebilir.Zorunlu güzergahta bir de iklik 

oldu unda ta  T B’in 4 ve 5 no.lu nüshalar n 56 

no.lu kutusuna gerekli bilgileri girer ve ta ma arac n 

bulundu u ülkenin yetkili makamlar na ta ma ile 

birlikte söz konusu belgeleri sunar.Yetkili makamlar 

sevkiyat n devam edip etmeyece ine karar verir, 

yap lmas  gerekli i lemleri yapar ve T B’in 4 ve 5 no.lu 

nüshalar n G hanesini onaylar. 

 

Ta ma s ras nda meydana gelebilecek olaylarda 

yap lacak i lemlere ili kin detayl  bilgi Bölüm IV, 
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m 3, Paragraf3.1’de yer almaktad r. 

 
 

3.7. Süre s  

 
OTS Ek 1 Madde  
26 
 
TGY Madde  356  

Hareket idaresi, e yan n var  idaresine sunulmas  için 

gerekli sure s  belirler. 

 Hareket idaresince belirlenen sure s  transit geçilecek 

ülkelerin yetkili makamlar  için de ba lay r ve 

de tirilemez. 

 
Süre s n 

lmas  
Süre s n ta dan veya as l sorumludan 

kaynaklanmayan nedenlerle a lmas  ve var  idaresince 

bu nedenlerin kabul edilmesi halinde süre s n 

lmad  varsay r. 

 

 
GÜMRÜK 

 

Süre s n belirlenmesinde hareket idaresi: 

 Kullan lacak ta ma arac ; 

 güzergah ; 

 ta mac k ve di er mevzuat  (Örne in: ta ma modunu etkileyen sosyal veya 

çevre mevzuat ); 

 uygun oldupunda as l sorumlu taraf ndan intikal ettirilen bilgileri; 

dikkate al r. 

 

Hareket idaresi T B’in D(/J) hanesine süre s  (GG-AA-YY formar nda) kendisi 

girer ve/veya as l sorumlu taraf ndan girilen süre s  onaylar.Bu tarih, e yan n, 

transit beyan n ve e lik eden di er belgelerin var  idaresine sunulmas  gereken 

tarihtir. 

 
 

3.8. Ayniyet önlemleri 

 
 Bu paragraph a daki gibi bölümlere ayr lm r: 
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- giri  (Paragraf 3.8.1.); 

 mühürleme yöntemleri (Paragraf 3.8.2.); 

 mühürlerin özellikleri (Paragraf 3.8.3.); 

 özel tipte mühürlerin kullan  (Paragraf 3.8.4.). 

 
 

3.8.1. Giri  
OTS Madde 11(2)  
 
OTS Ek I Madde 28 
 
TGK Madde 72, 
TGY Madde 357, 
TGY Ek 37d 
 
 
 
 
 
 
 
Mühürden 
vazgeçme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yüksek risk içeren 

ya 
 
 
 

Transit rejimi alt nda ta nan e yan n ayniyetinin 

sa lanmas  çok önemlidir.Genel bir kural olarak e yan n 

ayniyetinin krounmas  mühürleme ile sa lan r. 

 

yan n ayniyetini tespite yarayan tüm belgeler 

sonradan de tirilmesi mümkün olmayacak ekilde 

B’e eklenir. 

 

Ancak, e ya tan n ayniyetin kolayl kla tespitini 

sa layacak ekilde aç k oldu u hallerde hareket idaresi 

mühürlemeden vazgeçebilir (mesela transit rejim  

alt nda ta nan otomobilin motor ve asi numaralar n 

belirtilmesi).Bu bilgi T B’in 31 no.lu kutusuna girilir. 

 

ya tan , a daki durumlarda ayniyet tespiti için 

uygun bir ayniyet önlemi olarak de erlendirilmez: 

 OTS Ek I lave I/TGY Ek 44c’de say lan yüksek 

kaçakl k riski içeren e ya; 

 Topluluk içerisinde destekleme, geri ödemeye vs. 

tabi tar msal ürünler. 

 

 
GÜMRÜK DARELER  

 

Hareket daresi, tak lan mühürlerin kimli i, adedi ve tipini T B’in D(/J) kutusundaki 

‘Tak lan Mühürler’ ba n kar na yazar. 

 

Ayniyet için mühürlemenin gerekli olmamas  halinde, hareket idaresi ‘VAZGEÇME - 
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99201’ deyimini, T B’in D(/J) kutusundaki ‘Tak lan Mühürler’ ba n kar na 

yazar. 

 

Ek 8.1 ‘vazgeçme’ ifadesinin tüm dillerdeki kar  gösterir. 

 
Kar k sevkiyatlar Transit rejimine tabi olmayan e yalar n, transit rejimi 

kapsam  e yalarla birlikte ayn  ta ma araçlar nda 

ta nmas  durumunda; her bir kab n mühürlenmesi 

yöntemi ya da e yan n aç k tan  yoluyla e yan n 

ayniyetinin sa lanmas  halinde, ta t genellikle 

mühürlenmez. 

 

Not: E ya, hangilerinin transit rejimi alt nda 

ta nd n, hangilerinin ta nmad n kolayca 

anla lmas  amac yla, aç kça ayr lmal  ve 

etiketlenmelidir. 

 
OTS Ek I Madde 
28(2)  
 
TGK Madde 72 ve 
TGY Madde 357(1) 
 

Sevkiyat n kimli i, mühürleme ya da di er ayniyet 

araçlar  (tan m) ile sa lanmazsa, hareket idaresi e yan n 

transit rejimi alt nda ta nmas na izin vermeyebilir. 

 
OTS Ek I Madde 
28(6) 
 
TGK Madde 72 
 
 
Parsiyel bo altma 

Mühürler, yetkili gümrük makamlar n izni olmaks n 

sökülemez. 

 

Ta t ya da konteyner hareket idaresinde 

mühürlendi inde ve akabinde birkaç var  idaresinde 

bo altma yap ld nda, ara var  idarelerindeki gümrük 

makamlar , yükün bir k sm  bo altmak için mühürlerin 

sökülmesi halinde, yeni mühürler takmal  ve bunu 

B’in 4 ve 5 no.lu nüshalar ndaki F kutusunda 

belirtmelidir. 

 
 

3.8.2. Mühürleme yöntemleri 
 

OTS Madde 11(2)  
 

ki mühürleme yöntemi vard r: 
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OTS Ek I Madde 
28(3) 
 
TGK Madde 72 ve 
TGY Madde 357(2) 
 
 
 

• yan n bulundu u yeri mühürleme, 

• Her bir kab  mühürleme. 

 

yan n bulundu u yeri mühürleme yöntemi 

kullan ld nda, ta ma araçlar  mühürleme için uygun 

olmal r. 

 

 
CUSTOMS 

 

Hareket idaresi; 

 Mühürlerin kolay ve etkili bir ekilde tak labilmesi; 

 Görünür darbe izi b rakmadan veya mühürler bozulmadan herhangi bir e yan n 

kar lamayacak veya konulamayacak ekilde imal edilmi  olmas ; 

 yan n saklanabilece i gizli yerlerinin bulunmamas ; 

 Yük için ayr lan yerlere yetkili makamlar taraf ndan muayene için kolayca 

ula labilmesi(OTS Ek  I Madde 28 / TGK Madde 72 ve TGY Madde 357 paragraf 3) 

halinde mühürleme için ta ma araçlar  uygun kabul eder. 

 

Not: Di er uluslararas  sözle meler kapsam nda (Örn: TIR Sözle mesi) mühürleme 

için uygun kabul edilen ta tlar n, transit amac yla mühürleme için uygun oldu u 

kabul edilir. 

 
 
 

3.8.3. Mühür özellikleri 
 

 Ayniyet arac  olarak kullan lan bütün mühürler, belirli 

özelliklere ve teknik ko ullara uymak zorundad r. 

 
Mühürlerin 
özellikleri 
 
OTS Ek II, lave I 
 
TGY Madde 357(2  
TGY Ek 46A 

Mühürler a daki özelliklere sahip olmal r: 

 Normal kullan mda sa lam kalma, 

 Kolayca kontrol edilebilir ve tan nabilir olma, 

 Her türlü k rma ve ç karman n ç plak gözle 

görülebilir izler b rakacak ekilde imal edilmi  olma, 

 Tek bir kullan m için tasarlanm  olma; veya birden 
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fazla kullan m amaçlan yorsa, her kullan ld nda 

aç k ve farkl  bir kimlik i areti verilebilecek ekilde 

tasarlanm  olma, 

 Kimlik i aretlerini bulundurma; 

. 

Mühürler a daki teknik ko ullara uymal r: 

 Mühürlerin ekli ve boyutlar , kullan lan mühürleme 

yöntemine göre de ebilir, ancak boyutlar kimlik 

aretinin kolayca okunmas na olanak verecek 

ekilde olmal r; 

 Mühürlerin kimlik i aretlerinin, sahtesinin yap lmas  

imkans z ve taklit edilmesi zor olmal r; 

 Kullan lan malzeme, kaza sonucu k lmaya dirençli 

ve tespit edilemeyecek sahte veya yeniden kullan  

önleyecek ekilde olmal r. 

 
 

3.8.4. Özel tip mühürlerin kullan  
 

Özel tipte mühür 
kullan  
 
OTS Ek I Madde 
48(1c) ve 63 
 
TGY Madde  372  
ve 386 
TGY Ek 37d 
 

As l sorumlunun özel tipte mühür kullanmas  için 

gümrük makamlar n izni gerekir. 

 

Özel tipte mühür kullan  belirli artlara tabi bir 

basitle tirmedir. (Ayr nt  bilgi için bak z Bölüm IV, 

Paragraf 3.3.2.) 

 

Özel  tipte mühür kullan ld nda as l sorumlu, T B’in 

D(/J) kutusundaki ‘Tak lan Mühürler’ ba n 

kar na tak lan mührün kimli i, tipi ve adedini yazar. 

Mühürler e yan n serbest b rak lmas ndan önce 

tak lmal r. 

 

zninde e yan n ayniyetinin mühürleme yoluyla 

sa lanaca  ko ulu bulunan izinli gönderici, özel tipte 

mühür kullan  için ayr  bir izin talep etmez. 
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3.9. E yan n serbest b rak lmas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTS Ek I Madde 29 
 
TGY Madde 249, 
TGY Ek 37d 

Hareket idaresindeki; 
 Uygun T B nüshalar n do ru olarak doldurulmas , 

 Gerekti indeteminat verilmesi, (Bak z Bölüm III) 

 Süre s n belirlenmesi, 

 Gerekti inde zorunlu güzergah n belirlenmesi, 

 Beyan n kabulü ve  tescili, 

 Beyan n kontrolü, ve 

 Ayniyet önlemlerinin al nmas , 

 

gibi tüm i lemlerin tamamlanmas ndan sonra e ya 

serbest b rak r ve serbest b rakma tarihi T B 

nüshalar n D(/J) kutusuna yaz r. 

 

 
GÜMRÜK DARELER  

 

lemlerin tamamland ktan sonra hareket idaresi: 

 “Uygundur” deyimini T B belgesinin 1 no.lu nüshas ndaki D(/J) kutusuna yazar, 

 D(/J) kutusuna yaz lan ifadelerin, gümrük memurunun imzas yla tasdik edilmesini 

ve idarenin aç k bir mührü ile tarihi içermesini temin eder, 

 Ka t usul mührünü (Boyutlar:26x59 mm, k rm  mürekkepli) transit 

beyannamesi nüshalar  üzerine, T B’in A kutusuna basar. 

 

Ek 8.2 ‘Uygundur’ deyiminin tüm dillerdeki yaz  gösterir. 

m 1’in Ek 8.1’i ‘ka t usul mührü’nün tüm dillerdeki yaz  gösterir. 

 

 
CARET ERBABI- Önemli Uyar  

 

Beyan n NCTS’e sunuldu u ancak e yan n serbest b rak lmas ndan önce ka t usulün 

ba lat ld  hususunda gümrükleri bilgilendiriniz. 
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GÜMRÜK DARELER  –Önemli Uyar  

 

Hareket idaresi, NCTS’e girilen ancak bu sistemin çal mamas  nedeniyle i lem 

görmeyen bir beyan  iptal etmelidir. 

 
B’in 1,4 ve 

5no.lu nüshalar  
 
OTS Ek I Madde 29 
 
TGY Madde 359(1) 
 

B’in 1 no.lu nüshas  hareket idaresinde saklan r. 

Transit rejimi kapsam nda ta nan e ya, T B’in 4 ve 5 

no.lu nüshalar  ile birlikte var  idaresine ta r. 

 
4. Özel durumlar 
 

 
5. stisnalar 
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6. Özel ulusal aç klamalar (rezerve) 
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7. Sadece gümrük idaresinin kullan na 
ayr lm r 
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8. Ekler 

8.1. ‘vazgeçme’ deyimi 

8.2. ‘uygundur’ deyimi, Bak z K m 6, Ek 8.1 
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Ek 8.1 
 

’vazgeçme’ deyimi 
 
 

BG  

CS Osvobození 
DA Fritaget 

DE Befreiung 
EE Loobumine 

EL  
ES Dispensa 

FR Dispense 
IT Dispensa 

LV Der gs bez z moga 
LT Leista neplombuoti 

HU Mentesség 
MT Tne ija 

NL Vrijstelling 
PL Zwolnienie 

PT Dispensa 
RO Dispens  

SI Opustitev 
SK Oslobodenie 

FI Vapautettu 
SV Befrielse 

EN Waiver 
IS Undanþegið 

NO Fritak 
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m 5 – Ta ma s ras ndaki i lemler ve olaylar 

 

1. Giri  
 
 

Bu k m, ka t usuldeyap lan ta malardasevkiyat 

ras nda yap lacak i lem ve olaylar  aç klar. 

 

Paragraf 2 genel teori ve mevzuat  içerir. 

 

Paragraf 3 ta ma s ras nda meydana gelen olaylar  ve 

transit idaresinde yap lacak i lemleri aç klar. 

 

Paragraf 4 belirli durumlar  aç klar. 

 

Paragraf 5 genel kurallar n istisnalar  aç klar. 

 

Paragraf 6 ulusal kurallar için ayr lm r. 

 

Paragraf 7 gümrük idarelerinin kullan na ayr lm r. 

 

Paragraf 8 K m 5’e ili kin ekleri içerir. 
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2. Genel teori ve mevzuat 
 

 Yasal kaynaklar: 

- OTS Ek I Madde  31 – 33 ve 45a; 

- OTS Ek III lave A7 Ba k II, husus II,  

- TGK Madde 13-14; 

- TGY  Madde 359, 360, 369a, 412; 

- TGY Ek 37, Ba k II, husus B. 

 

3. Ta ma s ras ndaki olaylara ve transit idaresinde yap lacaklara ili kin 
lemler 

 Bu paragraf: 

- Ta ma s ras nda bir olay meydana gelmesi durumunda 

yap lmas  gereken i lemler (Paragraf 3.1); 

- transit idaresindeki i lemler (Paragraf 3.2.); 

hakk nda bilgi verir. 

 
 

3.1. Ta ma s ras ndaki olaylara ili kin i lemler 
 

Ta ma s ras ndaki 
durumlar 

Ka t usulde e yan n ta nmas  s ras nda bir olay 

meydana gelirse, ta  en yak n yetkili gümrük 

idaresini derhal bilgilendirir.Ta ma s ras nda meydana 

gelebilecek olaylara örnek olarak; 

 Zorunlu güzergah n izlenememesi; 

 Gümrük mühürlerinin kazayla k lmas ; 

 yan n ba ka bir ta ma arac na aktar lmas ; 

 Yak n bir tehlikenin sonucu olarak, ta ma arac n 

derhal tamamen veya k smen bo alt lmas n 

gerekmesi; 

Verilebilir. 

 
Yetkili makamlarca 
yap lacak i lem 
 
Sözle me Ek I 
Madde  33,  
 

Ta ma s ras nda bir olay meydana geldi inde ta  

gecikmeksizin T B’in, T B ç kt n veya TRB’nin 56 

no.lu kutusuna gerekli bilgileri yazar  ve olay n meydana 

geldi i yerdeki gümrük makamlar na e yay  sunar. 
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Gümrük makamlar , ilgili transit i leminin devam edip 

etmeyece ine karar verir. lemin devam na karar 

verilirse ilgili idare,yap lan i lemi T B, T B ç kt  veya 

TRB’nin G kutusu ile 55 no.lu kutusunda belirterek 

onaylar. 

 
 Ta n kontrolü d nda mühürler k lm sa, yetkili 

makam e yay  ve ta  muayene eder. Transit i leminin 

devam na izin verilmesi kararla rsa, yeni 

ayniyettedbirleri uygulan r ve T B, T B ç kt  veya TRB 

yap lan i leme uygun ekilde onaylan r. 

 
yan n 

aktar lmas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tamamen veya 

smen bo altma  

ya, ancak aktarman n yap laca  yerdeki gümrük 

makamlar n izni ileba ka bir ta ma arac na aktar r. 

Bu durumda, ta  T B, T B ç kt  veya TRB’nin 55 

no.lu ‘Aktarmalar’ kutusunu elle, okunakl ekilde, 

mürekkeple ve büyük harflerle doldurur.Uygun 

oldu unda gümrükler, T B, T B ç kt  veya TRB’nin F 

kutusunu onaylar. kiden fazla aktarma olmas  ve F 

kutusunun dolu olmas  halinde, gerekli bilgi ta  

taraf ndan T B, T B ç kt  veya TRB’nin 56 no.lu 

kutusuna yaz r. 

 

Yukar daki tüm durumlarda, yeni mühürlere ili kin 

bilgiler dahil olayla ilgili bilgi, T B, T B ç kt  veya 

TRB’nin F kutusundaki alan nyetkili makamlar  

taraf ndan onaylanmas  yoluyla belirtilir. 

 

Yak n tehlike nedeniyle ta ma arac n derhal  tamamen 

veya k smen bo alt lmas  gerekirse, ta  

gecikmeksizin gümrük makamlar  bilgilendirir ve T B, 

B ç kt  veya TRB’nin 56 no.lu kutusuna gerekli 

bilgileri yazar.Gümrük, T B, T B ç kt  veya TRB’nin G 

kutusunu onaylar. Ancak,seyahat s ras nda çekicinin 

de tirilmesi halinde (e ya elleçlenmeden veya 
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aktar lmadan) yeni çekicinin kay t numaras  ve kay tl  

oldu u ülke T B, T B ç kt  veya TRB’nin 56 no.lu 

kutusuna yaz r. Bu durumda, gümrük makam n onay  

gerekmez. 

 
Olay veya kaza 
 
 
 
 
 
 
 
Bölünmü  
sevkiyat 
 

As l sorumlu veya ta n yükümlülüklerine uymas  

etkileyebilecek herhangi bir olay ya da kaza olmas  

durumunda yetkili gümrük makamlar  derhal 

bilgilendirilir. 

 

yan n bölünmesi i lemi gümrük kontrolü alt nda olmal  

ve transit rejimi sonland lmal r. Sevkiyat n her parças  

için yeni bir transit beyannamesi doldurulmal r. 

 
 

3.2.Transit idaresindeki i lemler 
 

 Bu paragraf: 

- transit idaresi (Paragraf 3.2.1); 

- transit idaresindeki i lemler (Paragraf 3.2.2.) 

- transit idaresi de ikli i (Paragraf 3.2.3.); 

- usulsüzlük tespit edilmesi halinde yap lacak i lemler 

(Paragraf 3.2.4); 

Hakk nda bilgi verir. 

 
 

3.2.1. Transit idaresi 
 

 Transit idaresi giri  veya ç ta yer alan 

idaredir.A daki tablo Ortak Transit ve Topluluk 

Transitinde olabilecek durumlar  içerir. 

 
 Ortak transit 

 
Topluluk transiti 

Giri  noktas  - Taraf ülkeye giri te - transit i lemi s ras nda 

ya üçüncü bir ülke 

topraklar  üzerinden 

geçti inde Topluluk 
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Gümrük Bölgesine giri te 

 
 noktas  - Transit i leminde 

sevkiyat n bir Taraf ülke 

topra ndan üçüncü ülke 

ile olan s rda ç karak 

Taraf ülke gümrük 

bölgesini terk etti i nokta. 

 

- Transit i leminde 

sevkiyat n Topluluk 

ülkesinin topra ndan 

EFTA ülkesi d nda 

üçüncü ülke ile olan 

rda ç karak Topluluk 

gümrük bölgesini terk 

etti i nokta. 

 
 
 

Bir EFTA ülkesi d nda üçüncü bir ülke topraklar ndan 

geçerek Topluluk topraklar n iki parças  aras nda 

ta nan e yan n sevkini kolayla rmak amac yla Üye 

devletler yerel ko ullar izin verdi i müddetçe 

Toplulu un d  s rlar nda yer alan gümrük idarelerinde 

ba ka bir Üye devletçe düzenlenmi  bir gümrük belgesi 

beraberinde ta nan Topluluk e yas n kontrolü 

amac yla özel peronlar olu turmal r. 

Bu tür e yan n kontrolü daha detayl  bir muayeneyi 

gerektirmedikçe, kontrol e yan n Topluluk statüsünün 

ispat na ve gerekti inde transit i leminin 

sonland lmas na ili kin olmal r. 

Yukar da bahsedilen muayene sonucunda herhangi bir 

usulsüzlük tespit edilmemesi halinde e yan n var  

noktas na ilerlemesine izin verilir. 

 

 
 

 
3.2.2. Transit idaresindeki i lemler 

 B, T B ç kt  ya da TRB e ya ile birlikte her bir 

transit idaresine sunulur.Transit idaresi gerekli 

gördü ünde e yay  muayene edebilir. 
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GÜMRÜK DARELER  

 

Transit idaresi: 

- T B, T B ç kt  ya da TRB üzerindeki ka t usul mührünü kontrol eder,. 

- Hareket idaresinin veya basitle tirilmi  usulde izinli göndericinin T B, T B ç kt  ya da 

TRB üzerindeki mührünü kontrol eder, 

- gerekli i lemleri yapar, ve 

-  T B, T B ç kt  veya TRB’yi gümrük idaresini mührü ile ka eler. 

 
 
 

 

 

tlamalar için bu K mdaki 7 no.lu hususa bak z. 

 
 
 
 

3.2.3. Önemli bir usulsüzlük tespitinde yap lacak 
lemler 

 
Esasl  
usulsüzlükler  

Transit idaresince söz konusu transit i leminde esasl  bir 

usulsüzlü e rastlan lmas  halinde transit rejimi 

sonland r ve gerekli soru turma ba lat r. 

 

 

 

 4. Özel durumlar 

 

 5. stisnalar 
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 6. Özel ulusal talimatlara ayr lm r. 
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 7. Sadece gümrük idaresinin kullan na ayr lm r. 
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 8. Ekler 
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m 6 – Var  idaresindeki i lemler 
 

1. Giri  
 
 

m 6 var  idaresindeki i lemleri aç klamaktad r. 

 

Paragraf 2 genel teoriyi ve mevzuat içermektedir.  

 

Paragraf 3 rejimin sonland lmas  ve kontrolünü içeren 

var  idaresindeki i lemleriaç klamaktad r. 

 

Paragraf 4 özel durumlara ili kin bilgi vermektedir. 

 

Paragraf 5 genel kurallar n istisnalar  kapsamaktad r. 

 

Paragraf 6 özel ulusal hükümler için ayr lm r. 

 

Paragraf 7 sadece gümrükidaresinin kullan na 

ayr lm r. 

 

Paragraf 8 K m 6’n n eklerini içermektedir. 
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2. Genel teori ve mevzuat 
 

 Transit i leminin sonunda e ya; T B, T B ç kt  veya 

TRB ile birlikte var  gümrük idaresine sunulur. Bu, 

transit i leminin sonland lmas r. 

 

Var  idaresi,  e yay  T B,  T B  ç kt  veya  TRB  

üzerindeki bilgiyi esas alarak kontrol eder, sonuçlar  

B, T B ç kt  veya TRB’ye kaydeder ve belgeyi 

hareket idaresine geri gönderir. 

 

Herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemi se, transit 

rejimi hareket idaresi taraf ndan ka t üzerindeki kontrol 

sonucunun ula mas ndan sonra ibra edilir. 

Usulsüzlük tespit edilmesi durumunda, ba ka önlemlerin 

al nmas  gerekir. 

 

Yasal dayanaklar: 

- OTS  Madde  34-37, 46 ve 47; 

- OTS Ek III Ek D4 husus C; 

- TGY Madde  361-364, 370 ve 371. 
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3. Var  idaresindeki i lemler 
 

 Bu paragraf, 

- Transit rejiminin sonland lmas  (Paragraf 3.1), 

-Rejimin sonland lmas n kontrolü (Paragraf 3.2) 

hakk nda bilgi verir. 

 

Bu paragrafta, herhangi bir usulsüzlük meydana 

gelmedi i varsay lm r. Usulsüzlük durumunda 

yap lmas  gerekli i lemler, bu K sm n 4.4 paragraf nda ele 

al nmaktad r. 

 

Not:Var  idaresinde transit rejiminin sonland lmas , 

transit rejiminin ibras  ile ayn  de ildir. Hareket idaresi, 

var  idaresi taraf ndan sa lanan bilgiyi esas alarak transit 

rejimin ibra edilip edilemeyece ine karar verir. 

 

 
3.1. Transit rejiminin sonland lmas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di er ki ilerin 

Rejime tabi tutulan e ya ve gerekli belgeler rejimi 

düzenleyen hükümlere uygun olarak var  idaresine 

sunuldu unda, transit rejimi sonland r ve as l 

sorumlunun yükümlülükleri kar lanm  olur. 

Uygulamada rejimin sonland lmas , e ya ve T B, T B 

kt  veya TRB’nin var  idaresine sunulmas ;yasal 

olarak da,kullan lan standart veya basitle tirilmi 51usule 

ili kin mevzuat hükümlerine uygun olarak sunulmas  

anlam na gelir. Her ikisi de as l sorumlunun sorumlulu u 

ve yükümlülü üdür. 

                                                
51 Rejimin sonland lmas n genel anlam  yan nda, izinli al  ile hava, deniz ve boru hatt  
basitle tirmeleri gibi usuller çerçevesi  içinde, rejimin sonland ld n kabul edildi i  ya da kapsam nda 
sonland ld  özel ko ullar  olu turan belirli hükümler serisi vard r. (Daha fazla bilgi için Bölüm V’e 
bak z.) 
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yükümlülükleri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Süre s   
 
 

 

Rejimsona erdi indetransit i lemi ve as l 

sorumlununrejimkapsam ndaki yükümlülükleri de sona 

erer. Bu tarihten sonraki bir olay veya yükümlülüklere 

uymama transitin d ndaki di ervar lar  ve di ergümrük 

kurallar  ilgilendirir. Ancak bu durum,as l sorumlunun 

mali veya ba ka birsorumlulu ununrejimin 

sonland lmas ndan sonra, söz konusutransit i lemi ile 

ilgili oldu u sürece, sorgulanamayaca  anlam na 

gelmez. 

As l sorumlunun yan nda, di er ki iler de transit rejimi 

alt nda yükümlülüklere sahiptir. Ta  ve e yan n 

transit rejimi alt nda ta nd  bilerek kabul eden ki i 

de, süre s  içinde ve ayniyet önlemlerine riayet 

edilerek e yan n var  idaresine tam ve noksans z olarak 

sunulmas ndan sorumludur. 

 

ya ile birlikte  T B, T B ç kt  veya TRB var  

idaresinin aç k oldu u çal ma gün ve saatlerinde sunulur. 

Basitle tirmeler için Bölüm VI’ya bak z. 

 

ya, hareket idaresi taraf ndan belirlenen süre içerisinde 

sunulmal r. Süre s , T B, T B ç kt  veya TRB’nin 

D kutusunda yer al r. 

 

Hareket idaresince belirlenen süre s , transit i lemi 

ras nda topraklar na girilen tüm ülkelerin yetkili 

makamlar  için ba lay r.Bu süre, var  idaresi de dahil 

olmak üzere yetkili makamlarca de tirilemez.Daha 

fazla bilgi için Bölüm IV, K m 2, Paragraf 3.7.’ye 

bak z. 

 

 
  

 
3.2. Rejimin sonland lmas n kontrolü 
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Kontroller 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ya ve T B, T B ç kt  veya TRB’nin sunulmas ndan 

sonra, var  idaresi e yan n gümrük taraf ndan muayene 

edilip edilmeyece ine ya da e yan n serbest b rak p 

rak lmayaca na karar verir. 

 

yan n muayenesi var  idaresine sunulan T B, T B 

kt  veya TRB kullan larak gerçekle tirilir. 

 

Var  idaresi, kontrol sonuçlar  T B, T B ç kt  veya 

TRB üzerinde belirtir ve formu hareket idaresine 

gönderir. 

 

Bu kontrol sonucu, ta ma s ras nda T B, T B ç kt  veya 

TRB üzerinde belirtilen herhangi bir bilgiyi de 

(örne in;aktarma, yeni mühürler ya da ta ma s ras nda 

meydana gelen olaylar) içerir. 

 

GÜMRÜK DARELER   

 

Sevkiyat n ula mas ndan sonra var  idaresi; 

1. B, T B ç kt  veya TRB üzerindeki ka t usul mührünü kontrol eder, 

2. B, T B ç kt  veya TRB üzerinde hareket idaresinin mührünü ya da 

basitle tirilmi  usul durumunda izinli gönderici mührünü kontrol eder, 

3. Gerekli i lemleri yapar, 

4. Gümrük idaresi mührünü T B, T B ç kt  veya TRB’ye basar. 

 

B, T B ç kt  veya TRB’yi hareket idaresine göndermeden önce, var  idaresi 

uygun kontrol sonucunu T B, T B ç kt  veya TRB üzerinde belirtir: 

1. Var  idaresinin kontrol yapmama karar  vermesi halinde, A2 ‘‘Uygun oldu u 

kabul edilmi tir” kodu i aretlenir. 

2. Kontrol yap lmas na ili kin karar vermesi halinde, var  idaresi en az ndan; 

-Ayniyet araçlar  (tak lan herhangi bir mührün durumunu veya e ya tan ) 

-Süre s  ve (belirtilmi se) güzergah , 

kontrol eder. 
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Usulsüzlük tespit edilmezse, A1 ‘Uygundur’ kodu i aretlenir. 

 

 

 

 
 

4. Özel durumlar 
 

 Bu paragraf, var  idaresindeki transit rejimine ili kin 

özel durumlar hakk nda bilgi vermektedir. Bunlar; 

- Al nd  düzenlenmesi (Paragraf 4.1); 

- Alternatif kan t düzenlenmesi (Paragraf 4.2); 

- Var  idaresinden ba ka bir yerde ve belirli gün ve 

saatler d nda e ya ve belgelerin sunulmas  (Paragraf 

4.3); 

- Usulsüzlükler (Paragraf 4.4); 

- Var  idaresi de ikli i (Paragraf 4.5). 

 
 

4.1. Al nd  düzenIenmesi 
 

 ya ile T B, T B ç kt  veya TRB’yi var  idaresine 

sunan ki inin talebi üzerine, gümrük idaresi ‘TC11’ 

al nd  düzenler. Ancak al nd , rejimin 

sonland lmas n alternatif kan  olarak kullan lamaz. 

 
Al nd n i levleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al nd  iki önemli i leve sahiptir. lk olarak, ta n 

transit belgelerini var  idaresine sundu u hususunda 

as l sorumluyu bilgilendirir. kinci olarak, al nd , 

hareket idaresinin e yan n var  bilgisi mesaj  

almamas  halinde ba lat lan ara rmada önemli bir rol 

oynar. Bu gibi durumlarda,as l sorumlu transit 

belgelerinin hangi idarelere sunuldu unu belirten 

al nd  hareket idaresine verebilir. Bu, ara rma 

usulünü daha etkin hale getirir. 
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Al nd  formu 
 

Al nd  formu OTS’nin Ek III, Ek A13/TGY Ek 47’de 

yer alan TC11 örne ine uymal r. 

 
Al nd n 
doldurulmas  

Al nd  talep eden ki i, onaylamas  amac yla var  

idaresindeki gümrük memuruna vermeden önce al nd  

doldurur. 

 

CARET ERBABI 

Var  idaresinde al nd  talep eden ki i, 

• Var  idaresinin ismi ve ülkesi, 

• lgili T B, T B ç kt  veya TRB’de belirtildi i gibi sevkiyat n durumu, 

• Tarih, 

• Hareket gümrük idaresinin ismi, 

bilgilerini okunakl  el yaz yla yazarak TC11 formunu doldurur. 

 

 
 Ayr ca, al nd  e yaya ili kin di er bilgileri de içerebilir. 

As l sorumlu, örne in e yan n ta n al nd , 

gümrü ün onay ndan sonra  hangi adrese iade edece ini 

belirtmek isteyebilir.Var  idaresi al nd  posta yoluyla 

iade etme yükümlülü ünde de ildir, ancak gerekirse bu 

da yap labilir. Genelde, as l sorumlu ta dan al nd  

kendisine iade etmesini talep eder. 

 

 Al nd  formunun   OTS  Ek  A13,  Ek  III/TGY  Ek  

47’deki örne e uymas  halinde, iade edilecek adres 

al nd n arka yüzüne yaz labilir. 

 

 

GÜMRÜK DARELER  

 

Al nd  talep edilmesi halinde; var  idaresi, 

• TC11 olarak do ru formun kullan p kullan lmad  kontrol eder. 

• Formun okunakl  oldu unu kontrol eder. 

• Formun do ru dolduruldu unu kontrol eder. 
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• Al nd  düzenlenmesini yasaklayan herhangi bir durumun bulunup 

bulunmad  kontrol eder. 

• Uygunsa talep eden ki iye al nd  düzenler. 

 

Not: ‘kayd  ihtirazi’ al nd lar n düzenlenmesiyasakt r. 
(OTS EkI Madde 35 - TGY Madde 362) 
 
 

4.2. Alternatif kan t düzenlenmesi 
 

 As l sorumlu, transit rejiminin usulüne uygun olarak 

sonland ld na ili kin gümrü ün alternatif kan t 

düzenlenmesini talep edebilir.Bu talep, transit beyan  ve 

ya var  idaresine sunuldu unda yap labilir. 

 

 

CARET ERBABI 

 

Alternatif kan n düzenlenmesi için, OTS Ek I Madde 34(3)/TGY Madde 361(4)’te 

öngörüldü ü gibi, örne in TRB ve kalem listesinin bir nüshas , uygun olmas  halinde 

belgeleme amac yla var  idaresine sunulur.  

Fotokopi olabilecek nüsha, 

 “Nüsha” kelimesiyle belirtilmeli, 

 “Alternatif kan t” deyimini ta mal , 

 Transit beyannamesinin tescil numaras  ve beyannameye ili kin bilgileri 

içermelidir. 

 

 

GÜMRÜK DARELER  

 

Tescil numaras  ta yan yukar da bahsi geçen belgeler var  gümrük idaresince 

onaylanmal r. Onaylama, bilgisayar sistemi taraf ndan verilen bir onay  içerebilir ancak 

hareket idaresinde onay n orijinal oldu u aç kça anla labilmelidir. 

 

Herhangi bir usulsüzlük bulunmad nda, var  idaresi alternatif kan  onaylar. Mühür, 

memurun imzas  ve tarih belgeler üzerinde yer al r. 
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Alternatif kan , T B, T B ç kt  ya da TRB ve e ya ile birlikte sunan ki i, as l 

sorumlunun temsilcisi olarak kabul edilir.Var  idaresi, T B, T B ç kt  ya da TRB’nin 

onayl  nüshas  bu ki iye teslim eder. 
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4.3. E ya ve belgelerin var  idaresinden ba ka bir 
yerde ve belirli gün ve saatler d nda sunulmas  

 

 

 

 

 

Genel olarak, e ya ve ilgili transit belgeleri, 

 

• Var  idaresinde ve 

• Belirli çal ma gün ve saatlerinde sunulmal r. 

 

Ancak, var  idaresi, e ya ve transit belgelerinin var  

idaresinden ba ka bir yerde ve belirli gün ve saatler 

nda sunulmas na izin verebilir. 

 

Ulusal düzenlemelere uygun olarak do acak masraflar, 

ticaret erbab  taraf ndan üstlenilir. 

 
 

4.4. Usulsüzlükler 
 

4.4.1. Mühürlere ili kin usulsüzlükler 
 

 ya, transit rejimindegenelde mühür kapsam nda 

ta r. Var  gümrük idaresi, mühürlerin hala sa lam 

olup olmad  kontrol eder. Mühürler bozulmu  ise, 

var  gümrük idaresi bu bilgiyi T B, T B ç kt  ya da 

TRB üzerinde belirtir ve hareket idaresine gönderir. 

 

GÜMRÜK DARELER  

Var  idaresi mühürlerin durumunu kontrol eder ve sonuçlar  T B, T B ç kt  ya da 

TRB üzerinde belirtir. Mühürler kötü durumda ise ya da zorland nadair bir kan t var 

ise, gümrük idaresi e yay  muayene edebilir ve sonuçlar  T B, T B ç kt  ya da TRB 

üzerinde belirtir. 

 

 
 

4.4.2. Di er usulsüzlükler 

 
 Var  idaresi, tespit etti i usulsüzlü ü hareket idaresini 
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bilgilendirmek ve uygun önlemleri almak için T B, T B 

kt  ya da TRB üzerinde belirtir. 

 

Var  idaresinde, beyan edilen e ya ile var  idaresine 

gerçekte sunulan e ya aras nda bir farkl k bulunabilir. 

 

GÜMRÜK DARELER  

 

Var  idaresi; 

• Usulsüzlükleri T B, T B ç kt  ya da TRB üzerinde belirtir. 

 

 

 
 
 

4.5.Var  idaresi de ikli i 
 

 Transit i lemi, transit beyan nda beyan edilenden farkl  

bir idarede sonland labilir. Bu idare var  idaresi olur. 

 

Var  idaresinde bir de iklik oldu unda as l sorumlu, 

ba lang çta var  idaresi olarak öngörülen son transit 

idaresine ya ve belgeleri sundu unda 

yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmi  say lmaz. 

Yeni var  idaresine kadar rejimin do ru olarak 

lemesinden sorumludur. 

 

daki üç durumu irdelemek gerekir: 

 

1. Yeni var  idaresinin beyanda belirtilen var  idaresi 

ile ayn  Taraf/Üye devlet s rlar  içerisinde olmas : 

 

GÜMRÜK DARELER  

 

Var  idaresi: 
 
 Transit beyan  tescil eder; 
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 B’in 4 no.lu nüshas ndaki bilgilerle 5 no.lu nüshas ndaki bilgilerin uygunlu unu 

kontrol eder; 

 Süre s na uyulup uyulmad , (tatbik edilmi se) mühürlerin durumunu ve 

(belirtilmi se) güzergaha uyulup uyulmad  kontrol eder; 

 Yapaca  muayene türüne karar verir; 

 Muayene sonucu uygunsa T B’in 5 no.lu nüshas n I hanesindeki “aç klamalar” 

ifadesinden sonra gelmek üzere “UYGUNDUR” ifadesini yazar; 

 B’in 5 no.lu nüshas  mutad yollarla hareket ülkesine geri gönderir. 

 
Bu K sm n Ek 8.8’inde, ‘Uygundur’ ifadesinin di er dillerdeki kar klar  yer 
almaktad r. 
 
 2. Yeni var  idaresinin transit beyan nda belirtilenden 

farkl  bir Taraf/Üye devlet s rlar  içerisinde olmas : 

 

GÜMRÜK DARELER  

 

Var  idaresi: 
 
 Transit beyan  tescil eder; 

 Teminat n o ülkede geçerli olup olmad  tespit amac yla T B’in 52 no.lu 

kutusunu kontrol eder; 

 B’in 4 no.lu nüshas ndaki bilgilerle 5 no.lu nüshas ndaki bilgilerin uygunlu unu 

kontrol eder; 

 Süre s na uyulup uyulmad , (tatbik edilmi se) mühürlerin durumunu ve 

(belirtilmi se) güzergaha uyulup uyulmad  kontrol eder; 

 Yapaca  muayene türüne karar verir; 

 Muayene sonucu uygunsa T B’in 5 no.lu nüshas n I hanesindeki “aç klamalar” 

ifadesinden sonra gelmek üzere “DE KL K: E YANIN SUNULDU U 

GÜMRÜK DARES ............( M VE ÜLKE)” ifadesini yazar; 

 B’in 5 no.lu nüshas  mutad yollarla hareket ülkesine geri gönderir. 

 

Bu K sm n Ek 8.9’unda‘de iklik: …’ ifadesinin di er dillerdeki kar klar  yer 
almaktad r. 
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 3.Yeni var  idaresinin, üzerinde “E YANIN.......’DAN 

 ......NO.LU TÜZÜK/D REKTIF/KARAR 

KAPSAMINDA KISITLAMALARA VEYA MAL  

YÜKÜMLÜLÜKLERE TAB R” ifadesi bulunan 

B’de belirtilenden farkl  bir Taraf/Üye devlet  s rlar  

içerisinde olmas : 

 

Ek 8.10dabu ifadenin di er dillerdeki kar klar  yer 

almaktad r. 

 

  

GÜMRÜK DARELER   

 

Var  idaresi: 
 
 Transit beyan  tescil eder; 

 Teminat n o ülkede geçerli olup olmad  tespit amac yla T B’in 52 no.lu 

kutusunu kontrol eder; 

 B’in 4 no.lu nüshas ndaki bilgilerle 5 no.lu nüshas ndaki bilgilerin uygunlu unu 

kontrol eder; 

 Süre s na uyulup uyulmad , (tatbik edilmi se) mühürlerin durumunu ve 

(belirtilmi se) güzergaha uyulup uyulmad  kontrol eder; 

 Yapaca  muayene türüne karar verir; 

 Muayene sonucu uygunsa T B’in 5 no.lu nüshas n I hanesindeki “aç klamalar” 

ifadesinden sonra gelmek üzere “DE KL K: E YANIN SUNULDU U 

GÜMRÜK DARES ............( M VE ÜLKE)” ifadesini yazar; 

 Hareket ülkesine mutad yollarla; 

- Ihracat k tlamas na veya ihracat vergisine tabi e yan n söz konusu gümrük 

idaresine teslim edildi ine ili kin bildirimi, 

- B’in 5 no.lu nüshas , 

Geri gönderir. 

 B’in 5 no.lu nüshas  mutad yollarla hareket ülkesine geri gönderir. 

 yay  gümrük kontrolü alt nda bulundurur ve; 

- Hareket idaresi üzerinde yetkisi olan bir Taraf ülkeye sevkine izin verip 
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vermeyece ine; 

- Hareket idaresinin e yan n serbest b rak lmas na izin verildi ine dair yaz  izin 

almadan e yan n sevkine izin verip vermeyece ine; 

Karar verir. 
(OTS Ek I Madde 34(4) ve (5), – TGY Madde 361). 
 

 

 
 

5. E yan n süre s  a ld ktan sonra 
sunulmas  

 
 Süre s n a lmas na neden olmakla birlikte 

ta n ya da as l sorumlunun hatas ndan 

kaynaklanmayan mücbir sebep kan tlar na a dakiler 

örnek verilebilir: 

 Polis taraf ndan düzenlenmi  tutanak (kaza, h rs zl k 

vb. durumlarda); 

 Sa k kurulunca düzenlenmi  rapor (hastal k 

nedeniyle tedavi görme,.....); 

 Ta t tamir servisince düzenmi  rapor/tutanak (ta t 

tamiri durumunda); 

 Grev veya benzeri mücbir sebeplerden kaynaklanan 

gecikmeleri kan tlay  herhangi bir belge. 

 

Ancak, kan n geçerli i olup olmad na var  gümrük 

idaresi karar verir. 
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 6. Özel ulusal düzenlemeleriçin ayr lm r. 
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 7. Sadece gümrük idaresinin kullan na ayr lm r. 



 

359 

8. Ekler 
 4.1 ‘uygundur’ standart onay  

4.2 'T5 nüshas  sunuldu' ifadesi 

4.3 'alternatif kan t’ ifadesi 

4.4 5 no.lu nüshan n iade edilece i merkez 
ofislerinin listesi 

4.5 'farkl k' ifadesi 

4.6 'tutars zl k’ ifadesi 

4.7 'ara ma yap yor' ifadesi 

4.8 'vergileri tahsil edildi' ifadesi 

4.9 'de iklikler: e yan n sunuldu u idare ….. (ad  
ve ülkesi)' ifadesi 

4.10 'E yan n.......’dan ç  ......No.lu 
Tüzük/Direktif/Karar kapsam nda k tlamalara 
veya mali yükümlülüklere tabidir' ifadesi 
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Ek 8.1 
 Standard 'uygundur’ onay  

 
 Herhangi bir usulsüzlük tespit edilmedi inde 

kullan lacak standart 'uygundur' onay n tüm dillerdeki 

kar : 

BG    

CS:   souhlasí 

DA:   konform 

DE:   konform 

EE:  vastavuses 

EL:    

ES:   conform 

FR:   conforme 

IT:   conforme 

LV:   atbilst 

LT:   atitinka 

HU:   rendben 

MT:    

NL:   conform 

PL:   zgodnie 

PT:   conforme 

RO:   conform 

SI:   ustrezno 

SK:   súhlasí 

FI:   tyydyttävä  

SV:   konform 

EN:   satisfactory 

IS:   fullnægjandi  

NO:   konform 

 

Bu onay T B’in I hanesinin sol altbölümüne yaz r. 
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Ek 8.2 
 

T5 kontrol nüshas  sunuldu 
 

BG 5 
 
CS list T5 p edložený 
 
DA eksemplar T5 modtaget 
 
DE Exemplar T5 vorgelegt 
 
EE  T5-dokument esitatud 
 
EL o o o T5 
 
ES presentado ejemplar T5 
 
FR exemplaire T5 présenté 
  
IT presentato l'esemplare T5 
 
LV T5 formul rs uzr ts 
 
LT T5 egzempliorius pateiktas 
 
HU  
 
MT 
 
NL eksemplaar T5 overgelegd 
 
PL karta T5 przedstawiona 
 
PT apresentado o exemplar T5 
 
RO exemplarul T5 prezentat 
 
SI kontrolni izvod T5 predložen 
 
SK výtla ok T5 predložený 

 
FI valvontakappale T5 esitetty 
 
SV Kontrollexemplar T5 uppvisat  
 
EN copy T5 presented 
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Ek 8.3 
 

Standart 'alternatif kan t’ onay  
 
 

BG  

CS Alternativní d kaz 
DE Alternativnachweis 

EE Alternatiivsed tõendid 
EL  

ES Prueba alternativa 
FR Preuve alternative 

IT Prova alternativa 
LV Alternat vs pier jums 

LT Alternatyvusis rodymas 
HU Alternatív igazolás 

MT Prova alternattiva 
NL Alternatief bewijs 

PL Alternatywny dowód 
PT Prova alternativa 

RO Prob  Dovada alternativ  
SI Alternativno dokazilo 

SK Alternatívny dôkaz 
FI Vaihtoehtoinen todiste 

SV Alternativt bevis 
EN Alternative proof 

IS Önnur sönnun 
NO Alternativt bevis  
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Ek 8.4 
  
 B’in 5 no.lu nüshas n iade edilece i merkez ofislerinin listesi 

 
 Belçika 

Bureau centralisateur des douanes  Centralisatiekantoor der douane 

Quai Fernand Demets 9    Fernand Demetskaai, 9 

B-1070 BRUXELLES   B-1070 BRUSSEL  

 

br s  

Central Transit office 

Customs Headquarters, Ministry of Finance  

Corner M. Karaoli and Gr. Afxentiou, 

1096, Nicosia 

 

Almanya 

Hauptzollamt Braunschweig 

Zentralstelle Zollversand 

Postfach 1540 

D-38335 HELMSTEDT 

 

Estonya 

MAKSU ja TOLLIAMET  (TAX and CUSTOMS BOARD) 
Põhja Maksu- ja Tollikeskus (Northern Tax and Customs Centre) 
Transiidi Keskasutus (Transit Central Office) 
Sadama tn. 21 
10111 Tallinn 
Eesti (Estonia) 
 

Yunanistan 
 

     

. .  

185 10  

 – GRECE 
 

DIEFTHINSITELONIONATTIKIS 
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CENTRALTRANSITOFFICE 

ST. NICKOLASSQ. 

185 10 PIRAEUS 

GREECE 

 

spanya 
Dependencia Provincial de Aduanas e II.EE. de Madrid 

Oficina Centralizadora de Tránsitos 

C/. Guzmán el Bueno, 139 

E – 28071 MADRID 

 

Dependencia Provincial de Aduanas e II.EE. de La Junquera 

Oficina Centralizadora de Tránsitos 

Carretera Nacional II, s/n 

E – 17071 LA JUNQUERA 

 

Dependencia Provincial de Aduanas e II.EE. de Las Palmas de Gran Canaria 

Oficina Centralizadora de Tránsitos 

Explanada Tomás Quevedo, s/n 

E – 35071 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 

Fransa 

Bureau Centralisateur des Documents Communautaires 

161, chemin de Lestang 

F - 31057 TOULOUSE 

 

rlanda 

Central Transit Office 

Office of the Revenue Commissioners 

Customs Division 

St. Conlon's Road 

Nenagh 

Co. Tipperary 

Ireland  

 

talya 
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Direzione Regionale per l’Abruzzo, il Molise e le Marche 
Via Palestro, n 19 
60122 ANCONA 
tel. 071 227521 
fax 071 207514 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Aosta 
Autoporto Valle D’Aosta, n 33/a 
11020 POLLEIN (AO) 
tel. 0165 32344 
fax 0165 40169 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogana di Bari 
Corso De Tullio, n. 3 
70122 BARI 
tel. 080 5211733 
fax 080 5217904 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Bergamo 
Via Pietro Rovelli, n. 21/A 
24125 BERGAMO 
tel. 035 233000 
fax 035 270490 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Brescia 
Via Perotti, n. 9 
25125 BRESCIA 
tel. 030 2685511 
fax 030 2685229 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Brindisi 
Viale Regina Margherita, n. 3 
72100 – BRINDISI 
tel. 0831 521020 
fax 0831 523914 
 
Direzione Regionale per l’Emilia Romagna 
Via Montebello, n. 2/2 
40122 BOLOGNA 
tel. 051 6088811 
fax 051 242924 
 
Direzione Regionale per il Trentino Alto Adige 
Via Galileo Galilei, n. 4/b 
39100 BOLZANO 
tel. 0471 563000 
fax 0471 563243 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari 
Via Riva di Ponente S.n.c. 
09123 CAGLIARI 
tel. 070 66343 
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fax 070 605101 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Catania 
Viale Dusmet, N; 17 
95121 CATANIA 
tel. 095 7349311 
fax 095 531842 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Chiasso 
Via Motta, n. 5 
6830 CHIASSO (Sizzera) 
tel. 031 540680 
fax 031 540621 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Como 
Via Regina Teodolinda, n. 2 
22100 COMO 
tel. 031 264291 
fax 240317 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Domodossola 
Scalo Domo II 
28851 BEURA CARDEZZA (VB) 
tel. 0324 236065 
fax 0324 236088 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Firenze 
Via Valfonda, n. 25  
50123 FIRENZE 
tel. 055 272081 
fax 055 289420 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Genova 
Via R. Rubattino 1 
16100 GENOVA 
tel. 010 2462361/2/3 – 010 2758220 
fax 010 261150 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Gorizia 
Via Trieste, n. 301 
34120 GORIZIA 
tel. 0481 527411 
fax 0481 22071 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Imperia 
Calata Sandro Anselmi, n. 1 
18100 IMPERIA 
tel. 0183 650047 
fax 0183 652367 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di La Spezia 
Viale Italia, n. 6 
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19100 LA SPEZIA 
tel. 0187 770523 – 0817 770515 
fax 0187 21056 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Livorno 
Piazza dell’Arsenale, n. 10 
57123 LIVORNO 
tel. 0586 836511 
fax 0586 881001 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Messina 
Via 1° Settembre, n. 38 
98100 MESSINA 
tel. 090 774881 – 090 774882 
fax 090 674343 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Milano I 
Via Valtellina 1 
20159 MILANO 
tel. 02 60501 – 02 6950212 
fax 02 6880089 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Milano II 
20090 AEROPORTO DI LINATE 
tel. 02 70200510 
fax 02 7388477 
 

Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Monfalcone 
Via Terme Romane, n. 5 
34074 MONFALCONE (GO) 
tel. 0481 410387 
fax 0481 411815 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Napoli 
Via Alcide De Gasperi, n. 20 
80133 NAPOLI 
tel. 081 2527111 
fax 081 552823 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Novara 
Via Gniffetti, n. 11/a 
28100 NOVARA 
tel. 0321 34251 
fax 0321 32419 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Padova 
Corso Stati Uniti, n. 16 
35020 CAMIN – PADOVA 
tel. 049 8702626 – 049 8702794 
fax 049 8702683 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Palermo 
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Via Francesco Crispi, n. 143 
90133 PALERMO 
tel. 091 583271 – 091 588271 – 091 588371 – 091 588571 
fax 091 326173 
 

Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Perugia 
Via Venanzio Gabriotti, n. 1 
06100 S. ANDREA DELLE FRATTE (PG) 
tel. 075 5287040 
fax 075 5280757 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Pisa 
Via delle Darsena, n. 1a 
56121 PISA 
tel. 050 24170 – 050 502527 
fax 050 48577 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Porto Torres 
Via Azzuni, 1 
07046 PORTO TORRES 
tel. 079 509436 
fax 079 509299 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Reggio Calabria 
Via Porto Banchina Margottini 
89100 REGGIO CALABRIA 
tel. 0965 21403 
fax 0965 20395 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Roma I 
Via Scalo di San Lorenzo, n. 10 
00185 ROMA 
tel. 06 448871 
fax 06 4958327 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Roma II 
Aeroporto civile L. da Vinci 
00050 FIUMICINO 
tel. 06 65632749 
fax 06 65632752 
 

Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Salerno 
Via Molo Manfredi, n. 44 
84100 SALERNO 
tel. 089 2571411 
fax 089 225257 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Savona 
Piazza Rebagliati, n. 5 
17100 SAVONA 
tel. 019 821001 – 019 821007 
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fax 019 813104 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Siracusa 
Via Riva della Darsena, n. 8 
96100 SIRACUSA 
tel. 0931 65655 – 0931 65907 
fax 0931 60351 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Taranto 
Via Cristoforo Colombo – Porto Mercantile 
74100 TARANTO 
tel. 0994 714646 
fax 0994 716535 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Torino 
Interporto di Torino – Prima strada, n. 3 
10043 ORBASSANO (TO) 
tel. 011 3975583 
fax 011 3975589 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Trapani 
Via Ammiraglio Staiti, n. 9 
91100 TRAPANI 
tel. 0923 21050 
fax 0923 22409 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Trieste 
Corso Cavour, n. 6 
34135 TRIESTE 
tel. 040 6723111 
fax 040 6723304 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Udine 
Piazza Agricoltura, n. 16 
33100 UDINE 
tel. 0432 245311 
fax 0432 245338 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Varese 
Via Dalmazia, n. 56 
21100 VARESE 
tel. 0332 331336 
fax 0332 331491 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Venezia 
Via Dorsoduro, n. 10 
30123 VENEZIA 
tel. 041 5200589 – 041 5222173 
fax 041 520717 
 
Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Verona Via 
Sommacampagna 26/A 
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37137 VERONA 
tel. 045 954222 – 045 954524 
fax 045 953227  
 

Letonya 

State Revenue Service  

Republic of Latvia 

National Customs Board 

1a Kr. Valdemara St., Riga,  

LV-1841, Latvia,  

 

Litvanya 

Muitin s departamentas 

Muitin s proced  skyrius 

Tranzito kontrol s poskyris 

A. Jakšto g. 1/25 

LT-01105 Vilnius 

LIETUVA–LITHUANIA 

 

Lüksemburg 

Bureau Centralisateur 

Documents T – Centre Douanier 

BP 1122 

L - 1011 LUXEMBOURG 

 

Macaristan 

17. sz. Vámhivatal  

H - 1591  Budapest, 

Hungária  Pf.: 310 

 

Malta 

Central Transit Office 

Custom House 

Valletta  CMR 02 

MALTA 

 



 

371 

Hollanda 

Belastingdienst / Douane 

Centraal verzendadres: Postbus 4501 

NL. 6401 JA HEERLEN 

 

Polonya 

zba Celna w odzi 

Centralne Biuro Wspólnego Tranzytu 

Ul. Karolewska 41 

90-560 ód  

 

Portekiz 

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo 

Direcçao de Serviços de Regulação Aduaneira 

Divisão de Circulação de Mercadorias 

Serviço centralizador do Regime de Trãnsito 

Rua da Alfàndega, n° 5 

PT - 1194 LISBOA CODEX 

 

Romanya 

Autoritatea Nationala a Vamilor 

Serviciul Tranzit Vamal – Biroul Centralizator 

Str. Matei Millo, nr.13, 

Sector 1, Bucuresti 

ROMANIA 

 

Slovenya 

CENTRALNA TRANZITNA PISARNA 

Mednarodni prehod 2b, Vrtojba 

SI-5290 ŠEMPETER PRI GORICI 

SLOVENIJA 

 

Slovakya 

Colné riaditel'stvo SR 

Colný odbor 
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Mierová 23 

SK-81511BRAT SLAVA 

 

Birle ik Krall k 

HM Revenue and Customs 

CCTO 

Customs House 

Main Road 

Dovercourt 

Harwich 

Essex 

CO12 3PG 

UNITED KINGDOM  

 

Guernsey Customs and Excise 

PO Box 417 

St Peter Port 

Guernsey 

GY1 3WJ 

Channel Islands 

 

States of Jersey Customs & Excise 

La Route du Port Elizabeth 

St Helier 

Jersey 

JE1 1JJ 

Channel Islands 

 

Andora  

Ministeri de Relacions Exteriors 

Despatx central de duana 

62, 64 Prat de la Creu 

Andorra La Vella 

 

zlanda 
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Ríkistollstjóri 

Tryggvagata 19 

IS - 150 REYKJAVÍK 

 

San Marino  

Ufficio Tributario 

Via Ventotto Luglio, 212 

RSM - 47031 BORGO MAGGIORE 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 
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Ek 8.5 

 
 Var  idaresince farkl k tespit edildi inde 

kullan lacak ifade: 

 
 I hanesindeki ‘Aç klamalar’ sözcü ünden sonra: 

 

BG: : .... 

    .... 

   . .... 

    .... 

 

CS: Odlišnosti: p ebyte né   množství .... 

   chyb jící   množství .... 

   název   zboží . .... 

   sazební   za azení .... 

 

DA: Uoverensstemmelser: overtallig : ..... 

    manko : ..... 

    varebeskrivelse : ..... 

    tarifering : ..... 

 

DE: Unstimmigkeiten: Mehrmenge : ..... 

    Fehlmenge : ..... 

    Art der Waren : ..... 

    Tarifstelle : ..... 

EE: Erinevused: ülejääk : ..... 

   puudujääk : ..... 

   kauba kirjeldus : ..... 

   tariifne klassifitseerimine : ..... 

 

EL: o :  : ..... 

    :..... 

   o  :…. 

   o o  : ..... 
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ES: Diferencias: sobra : ..... 

   falta : ..... 

   clase de mercancia : ..... 

   clasificación arancelaria : ..... 

 

FR: Différences: excédent : ..... 

   manquant : ..... 

   nature des marchandises : ..... 

   classement tarifaire : ..... 

 

IT: Differenze: Eccendenza : ..... 

   Deficienza : ..... 

   Natura della merci : ..... 

   Classificazione tariffaria : ..... 

LV:      Atš ir bas: vair k : ..... 

   Maz k : ..... 

   Pre u apraksts : ..... 

   Tarifu klasifik cija  : ..... 

  

LT: Neatitikimai: perteklius : ..... 

   tr kumas : ..... 

   preki  aprašimas : ..... 

   tarifinis klasifikavimas : ..... 

 

HU: Eltérések: többlet .... 

   hiány .... 

   az   áruk   fajtája  .... 

   tarifaszáma  .... 

 

MT: 

 

 

 

NL: Verschillen: teveel : ..... 
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   tekort : ..... 

   soort goederen : ..... 

   tariefpostonderverdeling : ..... 

 

PL: Niezgodno ci: nadwy ki  .... 

   braki .... 

   opis   towarów ... 

   klasyfikacja   taryfowa .... 

 

PT: Diferenças: para mais : ..... 

   para menos : ..... 

   natureza das mercadorias : ..... 

   clasificaçao pantal : ..... 

 

RO: Diferen e: excedent : ..... 

   lipsa : ..... 

   descrierea m rfurilor : ..... 

   încadrare tarifar  : ..... 

 

SI: Razlike: višek : ..... 

   manko : ..... 

   opois blaga : ..... 

   tarifna oznaka : ..... 

 

SK: Nezrovnalosti:  nadbyto né množstvo  .... 

    chýbajúce množstvo  .… 

   druh   tovaru .... 

    sadzobné   zaradenie .... 

 

FI: Eroavuudet: ylilukuinen tavara : ..... 

   puuttuu : ..... 

   tavaralaji : ..... 

   tariffiointi : ..... 

 

SV: Avvikelser: övertaligt gods : ..... 
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   manko : ..... 

   varuslag : ..... 

   klassificering : ..... 

EN: Differences: excess : ..... 

   shortage : ..... 

   description of goods : ..... 

   tariff clasification : ..... 

 

IS: Osamræmi: Umframmagn: .... 

   Vöntun: ..... 

   Vörulysing: .... 

   Tollflokkun :.... 

 

NO: Uoverensstemmelser: overtallig: .... 

    manko:..... 

    varebeskrivelse:.... 

    tariffering :.... 

Notlar: 

Fazlal k veya eksikliklerde kap adedi, brüt a rl k veya 

her ikisi birden belirtilmelidir. 

Tarife s fland rmas ndaki farkl klar 

yaln zcaa daki durumlarda gösterililir: 

 

 Ortak/Topluluk transit mevzuat n öngördü ü 

durumlarda ya da, 

 Toplulukta, T5 kontrol nüshas  kullan ld nda. 

Farkl klar gerekti inde bir yaz  ile veya ilgili belgenin 

(T1, T2, T2F, T2L, T2LF, CIM veyaTR transfer notu) 

fotokopisi üzerinde bildirilmelidir. 

 

Gösterilen fazlal k ve eksiklikler ayr ca net, brüt veya 

di er uygun bir miktar birimi olarak da belirtilmelidir. 
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Ek 8.6 
 

Var  idaresinin transit beyan n 4 ve 5 no.lu nüshalar ndaki bilgilerde buldu u 

uyumsuzluklara ili kin ifadenin tüm dillerdeki yaz  a daki gibidir: 

BG   

CS   

DA Uoverensstemmelse: Feld ….. 

DE Unstimmigkeit: Feld ….. 

EE Erinevus: kohti 

EL   

ES Diferencia: casilla ….. 

FR Irrégularité: case ….. 

IT Discrepanza: casella ….. 

LV 

LT 

HU 

MT 

NL Verschil: vak ….. 

PL 

PT Discrepância : 

RO   

SI 

SK 

FI Eroavuus: kohta ….. 

SV Avvikelse : fält …. 

EN Discrepancy: box ….. 
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Ek 8.7 

 
 Ara rma yap lmakta oldu una ili kin ilave ifade 

 
 BG    

CS   ŠET ENÍ   ZAHÁJENO 

DA  UNDERSØGES 

DE  UNTERSUCHUNG EINGELEITET 

EE   TEHAKSE JÄRELEPÄRIMINE 

EL    IE A OMENE  EPEYNE  

ES   INVESTIGACION EN CURSO 

FR   ENQUÊTE EN COURS 

IT    INDAGINI IN CORSO 

LV   P RBAUDE TIEK VEIKTA 

LT   ATLIEKAMI TYRIMAI 

HU  VIZSGÁLAT   FOLYAMATBAN 

MT 

NL   ONDERZOEK GAANDE 

PL    WSZCZ TO   POSZUKIWANIA  

PT    INQUERITO EM CURSO 

RO    CERCETARE ÎN CURS 

SI     POIZVEDBE POTEKAJO 

SK:  ŠETRENIE   ZA ATÉ 

FI     TUTKINTA ALOITETTU 

SV  UNDERSÖKNING INLEDD 

EN  ENQUIRIES BEING MADE 

IS   Í ATHUGUN 

NO UNDERSØKELSE IVERKSATT 
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Ek 8.8 

 
 Vergilerin tahsil edildi ine ili kin ilave ifade 

 
 BG    

CS   CELNÍ DLUH UHRAZEN 

DA  BELØB OPKRÆVET 

DE  ABGABENERHEBUNG ERFOLGT 

EE  MAKSUD MAKSTUD 

EL   EI PAX EI E  E IBAPYN EI  

ES  TRIBUTOS PERCIBIDOS 

F:  IMPOSITIONS PERCUES 

IT  DAZI E TRIBUTI RISCOSSI 

LV   MAKS JUMI IEKAS TI 

LT    MOKES IAI IŠIEŠKOTI 

HUVÁMTEHERKISZABÁS T RTÉNT 

MT 

NL  HEFFINGEN GEIND 

PL   POBRANO OP ATY 

PT   IMPOSICOES COBRADAS 

RO  TAXE ÎNCASATE 

SI    DAJATVE POBRANE 

SK   VYBRATÉ CLO 

FI    MAKSUT VELOITETTU 

SV  AVGIFTER DEBITERADE 

EN  CHARGES COLLECTED 

IS   GJÖLD INNHEIMT 

NO  BELØP OPPKREVET 
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Ek 8.9 

 

'De iklikler: E yan n sunuldu u idare ….. (isim ve ülke)' ifadesi 

BG : ,  
) 

CS Nesrovnalosti: ú ad, kterému bylo zboží p edloženo……(název a zem ) 

DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …… (navn og land) 
DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land) 

EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati …………..(nimi ja riik) 
EL : ……( ) 

ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …… (nombre y país) 
FR Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays) 

IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese) 
LV Atš ir bas: muitas iest de, kur  preces tika uzr tas (nosaukums un valsts) 

LT Skirtumai: staiga, kuriai pateiktos prek s (pavadinimas ir valstyb ) 
HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …… (név és ország) 

MT Differenzi: uffi ju fejn l-o etti kienu ppre entati (isem u pajji ) 
NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam en land) 

PL Niezgodno ci: urz d w którym przedstawiono towar (nazwa i kraj) 
PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …… (nome e país) 

RO Diferen e: m rfuri prezentate la biroul vamal (numebiroul unde au fost prezentate 
rfurile (denumire i ara) 

SI Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država) 
SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný …… (názov a krajina). 

FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa) 
SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land) 

EN Differences: office where goods were presented …… (name and country) 
IS Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað …… (nafn og land) 

NO Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt …… (navn og land)  
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Ek 8.10 
 

'E yan n.......’dan ç  ......No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsam nda k tlamalara 

veya mali yükümlülüklere tabidir' ifadesi  

 

BG  ….  
 … 

CS Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle 
na ízení/sm rnice/rozhodnutí  … 

DA Udpassage fra …………….. undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til 
forordning/direktiv/afgørelse nr. ... 

DE Ausgang aus ……………..- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. ... 
Beschränkungen oder Abgaben unterworfen. 

EE Ühenduse territooriumilt väljumine on aluseks piirangutele ja maksudele vastavalt 
määrusele/direktiivile/otsusele nr…. 

EL  …………….  
. … 

ES Salida de…………….. sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) 
Reglamento/Directiva/Decisión no ... 

FR Sortie de ……………….. soumise à des restrictions ou à des impositions par le 
règlement ou la directive/décision no ... 

IT Uscita dalla ………………… soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma 
del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ... 

LV Izvešana no ……………, piem rojot ierobežojumus vai maks jumus saska  ar 
Regulu/Direkt vu/L mumu No…, 

LT Išvežimui iš …………… taikomi apribojimai arba mokes iai, nustatyti 
Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr.…, 

HU A kilépés.......... területér l a …....... rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás 
vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik 

MT ru  mill-su ett g all-restrizzjonijiet jew lasijiet ta t Regola/Direttiva/De joni 
Nru… 

NL Bij uitgang uit de ……………… zijn de beperkingen of heffingen van 
Verordening/Richtlijn/Besluit nr. ... van toepassing. 

PL Wyprowadzenie z…………….. podlega ograniczeniom lub op atom zgodnie z 
rozporz dzeniem/dyrektyw /decyzj  nr … 

PT Saída da ……………….. sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) 
Regulamento/Directiva/Decisão n.º ... 

RO Ie ire din … supus  restric iilor sau impozitelor prin 
Regulamentul/Directiva/Decizia Nr … 

SI Iznos iz ……………….. zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi 
uredbe/direktive/odlo be št … 
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SK Výstup z………………. podlieha obmedzeniam alebo platbám pod a 
nariadenia/smernice/rozhodnutia  …. 

FI …………….. vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o ... mukaisia 
rajoituksia tai maksuja 

SV Utförsel från ………………… underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet 
med förordning/direktiv/beslut nr ...  

EN Exit from ………………… subject to restrictions or charges under 
Regulation/Directive/Decision No ... 

IS Útflutningur frá …………………háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt 
reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr. ……. 

NO Utførsel fra …………. underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til 
forordning/direktiv/vedtak nr. … 



 

384 

BÖLÜM VI  Basitle tirmeler 

 1. Giri  

 
 Bölüm VI transit basitle tirmelerini aç klamaktad r. 

 

Paragraf 2 transit basitle tirmeleri ile ilgili genel teori ve 

mevzuat  özetlemektedir. 

 

Paragraf 3 her bir transit basitle tirmesini 

aç klamaktad r. 

 

Paragraf 4 özel durumlara ili kin bilgi vermektedir. 

 

Paragraf 5 istisnalar  aç klamaktad r. 

 

Paragraf 6 özel ulusal düzenlemeler için ayr lm r. 

 

Paragraf 7 gümrükidarelerinin kullan  için ayr lm r. 

 

Paragraf 8 bölüm VI’n n eklerin içermektedir. 
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2. Genel teori  ve mevzuat 

 
 Yasal dayanaklar: 

- OTS Ek I Madde  48-113; 

- TGK Madde 94; 

- TGY Madde 372-450. 

 

Transitte basitle tirmeler iki temel ba a 

ayr lmaktad r: 

 

1. Tacire dayal basitle tirmeler; 

2. Ta ma türüne dayal  basitle tirmeler. 

 

Ticaret erbab n güvenilirli ine ba  ve izine tabi olan 

transit basitle tirmelerinin amac , gümrük kontrolü ile 

ticaretin kolayla lmas  aras nda bir denge 

olu turmakt r. Çe itli transit basitle tirmelerine paragraf 

3’te yer verilmi tir. 

 

Bu paragraf, transit basitle tirmesi için gerekli iznin 

al nmas  usulünü aç klamaktad r: 

- Basitle tirmenin kullan na ili kin izin almak için 

ticaret erbab  taraf ndan kar lanmas  gerekli 

genelko ullar (Paragraf 2.1); 

- zin alma usulü (Paragraf 2.2); 

- zinde düzeltme veya iznin iptali usulü (Paragraf 2.3). 

 

 2.1. Basitle tirmeler için genel ko ullar 

 
 

 

 

Her bir basitle tirme türüne uygulanan özel ko ullar n 

yan  s ra tüm basitle tirmelere uygulanan genel 

ko ullar52 vard r.  

                                                
52  ‘demiryolu’, ‘büyük konteynerler’ ve ‘boru hatt  ta malar na uygulanan basitle tirmeler ’henüz 
belirlenmemi  ko ullara tabi olacak ve o tarihten itibaren izin al nmas  gerekecektir. 
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Sözle me Ek I 
Madde 49  
 
TGY Madde 373 

 

 
TGK Madde 4(2)  

 

lave özel ko ullar, her bir basitle tirmenin ba  

alt nda ayr ca aç klanm r (see: Paragraf 3). 

 

Basitle tirmelerden faydalanma izni alabilmek için 

daki genel ko ullar kar lanmal r: 

 Ba vuru sahibi bir Taraf ülkede yerle ik olmal r. 

 

Ba vuru sahibi gerçek ki i ise normal olarak Taraf 

ülkelerden birinde yerle ik olmas   gerekir. 

Ba vuru sahibi tüzel ki i veya ki iler ortakl  ise, Taraf 

ülkelerden birinde kay tl  bürosu, merkezi veya daimi 

yeri olmal r. 

 

  Ba vuru sahibi transit rejimini düzenli olarak 

kullan yor olmal r. 

 

zinli al ” basitle tirmesi için ba vuruldu unda, 

ba vuru sahibinin düzenli olarak transit rejimine tabi 

ya al yor olmas  gereklidir. 

 

zin için ilk kez ba vuruldu unda, ba vuru sahibinin 

yükümlülüklerini yerine getiremeyece i yönünde bir 

bilgiye sahip olmad kça yetkili makam, ba vuru 

sahibinin Ortak/Topluluk transit rejimini düzenli olarak 

kulland  kabul eder. Düzenli kullan mla kastedilen 

lem say  belirlemek gerekti inde, gümrük 

makam n izin ve y ll k gözden geçirme için sarf 

edece i  idari çabaya k yasla ba vuru sahibinin elde 

edece i sonuçlar dikkate al r. 

 

Gümrük makamlar , ba vuru sahibinin düzenlemeler 

do rultusunda yükümlülükleri yerine getirebilece ine 

kanaat getirdi inde ko ullar sa lanm  olur. 
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  Ba vuru sahibi gümrük veya vergi mevzuat na ayk  

ciddi veya mükerrer bir suç i lememi  olmal r. 

 

 Gümrük makamlar , rejimi denetleyebilecek ve ba vuru 

sahibinin ihtiyaçlar na oranla daha az idari çaba 

göstererek gerekli kontrolleri yürütebilecek olmas  

durumunda basitle tirmeleri kullanma izni verir. 

 

 Ba vuru sahibi,gümrük makamlar n basitle tirme ile 

ilgili kontrolleri etkin olarak yapabilmesi amac yla 

amac yla kay tlar  tutar. 

 

 2.2. zin usulü 
  

Her bir basitle tirme izne tabidir. zin için yaz  olarak 

ba vuru yap r. Ba vuruya tarih at r ve imzalan r. 

Ba vuru sahibi, ba vurunun de erlendirilebilmesi için 

gerekli tüm bilgiyi yetkili makamlara sunar. 

 

Standart bir soru formu kullan labilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TGY Madde 375(2) 

 
 

Ba vuru, ba vuru sahibinin yerle ik oldu u ülkenin 

yetkili makamlar na yap r. 

 

znin verilmesi veya reddi ülkenin idare hukukuyla 

birlikte ortak/Topluluk transiti hükümlerine uygun 

olmal r. Toplulukta, ba vurunun yap lmas ndan 

itibaren iznin düzenlenmesi veya reddi için en fazla üç 

ayl k süre s  vard r. 
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CARET ERBABI 

 

zin almak için; 

1. Hangi basitle tirmenin talep edildi ini belirten yaz , tarihli ve imzal  bir ba vuru 

yap r. 

2. Talebi destekleyici a daki bilgiler ba vuruda belirtilir. 

-Ba vuru sahibine ili kin bilgiler. 

kamet yeri. 

-Transit rejiminin ne s kl kla kullan ld na ili kin bilgilerve gümrük makamlar n 

yükümlülüklerin ne ölçüde yerine getirilebilece ini anlayabilece i di er bilgiler. 

3. Kay tlar n nas l tutuldu una dair bilgiler. 

Not: Ba vuru sahibi, verilen bilgilerin do rulu undan ve belgelerin gerçekli inden 

sorumludur. 

 
 
 
Sözle me Ek I 
Madde 53(2) 
 
TGY Madde 376(2) 

zin verilmeden önce yetkili makamlar  genel ko ullar n 

yan nda ba vuruya konu olan basitle tirme için gerekli 

özel ko ullar n kar lan p kar lanmad  

de erlendirir. 

 

zin, gümrük makamlar n denetleyebilmesi ve ticaret 

erbab yla ilgili basitle tirmenin do ru bir ekilde 

uygulanmas  için gerekli tüm bilgileri içerir. 

 

zin, düzenleme tarihinden itibaren geçerli olur. 

 

zinde, izin sahibinin izin verildikten sonra ortaya 

kabilecek ve iznin süreklili ini veya içeri ini 

etkileyecek tüm faktörleri gümrük makamlar na 

bildirece i belirtilir. 

 

Ba vurunun reddedildi i ba vuru sahibine  yaz  ve 

gerekçeli olarak bildirilir. 
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GÜMRÜK DARELER  
 
Yetkili idare; 

-Ba vuru sahibine iznin tarihli ve imzal  asl  ile birlikte bir veya daha fazla nüshas  

verir. 

-Ba vuruyu ve tüm tamamlay  belgeleri saklar. 

-Düzenlenen iznin bir nüshas  saklar. 

 
 

CARET ERBABI 

 

Hareket idaresi talep etti inde, a daki basitle tirmelere ili kin izin gümrük idaresine 

sunulur. 

- Özel tipte mühürlerin kullan , 

- Zorunlu güzergahtan muafiyet, 

- Havayolu için basitle tirilmi  usul uygulamas , 

- Denizyolu için basitle tirilmi  usul uygulamas . 

 
GÜMRÜK DARES  

 

Ba vuru reddedilirse, yetkili idare; 

-Ba vurunun ve ret bildiriminin bir nüshas  saklar. 

-Tüm destekleyici belgeleri saklar. 

Bu kay tlar, ba vurunun reddedildi i takvim y n sonundan itibaren en az  3 y l 

(ulusal mevzuat n öngörmesi halinde daha uzun bir süre) saklan r. 
Sözle me  Ek I Madde 55(2) – TGY Madde 378(2)  

 

2.3. zniniptali ve düzeltilmesi 

 
 
 
 
 
 
 
Sözle me Ek I 
Madde 54  
 
TGK Madde 6 ila 
10 
 
TGY Madde 37 

zin, izin sahibinin talebi üzerine fesh edilir. 

 

Ayn ekilde, gümrük makamlar  da verilen bilgilere 

veya  kendi kay tlar na dayanarak izin ko ullar n art k 

kar lanmad na karar verirse  izni düzeltilebilir ya da 

iptal edebilir. 

znin iptali ya da düzeltilmesi özellikle a daki 
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durumlarda olur: 

 znin, izin sahibi taraf ndan bilinen ya da bilinmesi 

gereken yanl  veya eksik bilgiye dayan larak 

verilmesi; 

 znin düzenlenebilmesi için aranan bir veya daha 

fazla ko ulun art k sa lanmamas ; 

 zin verildikten sonra ortaya ç kan bir faktörün iznin 

içeri ini veya devam  etkilemesi; 

 zin sahibinin izinde belirtilen bir yükümlülü ü 

yerine getirememesi; 

 zin sahibinin gümrük veya vergi mevzuat na ayk  

ciddi veya mükerrer bir suç i lemi  olmas . 

 
ptal etme veya 

düzeltmenin 
bildirimi ve tarihi 

Gümrük makamlar , iznin iptali veya düzeltme 

nedenlerini ve yürürlü e girme tarihini izin sahibine 

bildirir. 

 

 
GÜMRÜK DARELER  

 

zin iptal edilirse, yetkili idare; 

znin ve iptalbildiriminin bir nüshas  saklar. 

-Tüm destekleyici belgeleri saklar. 

 

Bu kay tlar iznin iptal edildi i takvim y n sonundan itibaren en az  3 y l (ulusal 

mevzuat n öngördü ü durumlarda daha uzun bir süre)  saklan r. 
Sözle me Ek I Madde 55(2) – TGY Madde 378(2)  
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3. Basitle tirmeler 
 
 
Sözle me Ek I 
Madde 48  
 
TGY Madde 37  

Bu paragraf, a daki basitle tirmeleri aç klar: 

 Kapsaml  teminat ve teminattan vazgeçme (Paragraf 

3.1); 

 Özel yükleme listelerinin kullan  (Paragraf 3.2); 

 Özel tipte mühür kullan  (Paragraf 3.3); 

 Zorunlu güzergahtan muafiyet (Paragraf 3.4); 

 zinli gönderici (Paragraf 3.5); 

 zinli al  (Paragraf 3.6); 

 Demiryolu ile veya büyük konteynerlerle ta nan 

ya (Paragraf 3.7); 

 Havayolu ile ta nan e ya için basitle tirilmi  usul 

(Paragraf 3.8); 

 Denizyolu ile ta nan e ya için basitle tirilmi  usul 

(yaln zca Topluluk transiti) (Paragraf 3.9); 

 Boru hatlar yla ta nan e ya için basitle tirilmi  

usuller (Paragraf 3.10) 

 Sözle me Madde 6 ve TGK Madde 97(2)’yi esas 

alan basitle tirilmi  usuller (Paragraf 3.11). 
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Basitle tirmelere ili kin izinlerin co rafi geçerlili i 
 

 

 
TÜM ÜLKELER : 
 
 
 
 
 
 

 
- kapsaml  teminat * 
- indirilmi  tutarda kapsaml  teminat *  
- teminattan vazgeçme * 
- özel yükleme listesi 
 
*kefil taraf ndan hariç tutulan ülkeler d nda.Andora ve/veya San 
Marino’da geçerlilik yaln zca Topluluk Transitinde mümkündür. 

 
TÜM ÜLKELER 
transit i lemi iznin 
düzenlendi i ülkede 
ba lad nda : 
 

 
 
 
 
 
- özel tipte mühür kullan  
- zorunlu güzergahtan vazgeçme 
- izinli gönderici 
 

 
ZN N DÜZENLEND  

ÜLKEDE : 

 
 
 
- izinli al  
 

 
lgili ÜLKE/ÜLKELER : 

 

 
 
- a daki basitle tirilmi  usuller 

 Demiryolu ile ta ma 
 Büyük konteynerle ta ma 
 Havayolu ile ta ma 
 Denizyolu ile ta ma (yaln zca 

Toplulukta) 
 Boruhatt  ile ta ma 

- Sözle me Madde 6 ve TGK Madde 97(2)’yi esas alan 
basitle tirilmi  usuller 
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3.1. Kapsaml  teminat ve teminattan vazgeçme 

 
Sözle me Ek I 
Madde 56 ila 61  
 
TGY Madde 379 ila 
384   

As l sorumlu, gerekti inde, e yan n transit rejimine tabi 

tutulmas  için bir teminat verir. 

 

Standart transit teminat , tek bir transit i lemini 

kapsayan bireysel teminatt r.  

 

Ancak, ticaret erbab na, belirli ko ullara ba  olarak, 

birden fazla transit i lemini kapsayan kapsaml  teminat 

kullanma veya teminattan vazgeçme izni verilebilir. 

Kapsaml  teminat ve teminattan vazgeçmeye ili kin 

ayr nt  bilgi Bölüm III’te yer almaktad r. 

 

zin usulü, paragraf 2.2’ye uygun olmal r. 

 

znin iptali veya düzeltilmesi için paragraf 2.3’e bak z. 
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3.2. Özel yükleme listelerinin kullan  

 
Sözle me Ek III 
Madde 62, ve lave 
A11 
 
TGY Ek 37d, Husus 
23 ve Ek 44a 
 

Yetkili makamlar as l sorumlular n, standart bir 

yükleme listesinin tüm gereklerini ta mayan özel 

yükleme listeleri kullanmalar na izin verebilir. 

 

Bu basitle tirmenin kullan labilmesi için yükleme 

listesinin a daki kriterleri ta mas  gerekir: 

1. Kay tlar  tutmak için entegre elektronik veya 

otomatik veri i leme sistemi kullanan firmalarca 

olu turulmas ; 

2. Yetkili makamlarca herhangi bir zorlukla 

kar la madan kullan labilecek ekilde tasarlanm  

ve doldurulmu  olmas ; 

3. Ek 8.1.’de belirtilen ilave kriterleri kar yor olmas . 

 

zin usulüParagraf 2.2.’ye uygun olmal r. 

 

znin iptali veya düzeltmesi için Paragraf 2.3.’e bak z. 
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3.3. Özel tipte mühür kullan  

 
Sözle me Ek I 
Madde 63  
 
TGY Madde 386 
 
 
 
Sözle me Ek I lave 
II 
 
TGY Ek 46a  

Gümrük makamlar , as l sorumluya ta ma arac  veya 

kaplarda özel tipte mühürleri kullanma izni verebilir. 

Özel tipte mühürler, Bölüm IV K m 2’de yer alan 

paragraf 3.8.4’te yer alan mühür özelliklerine uygun 

olmal r. 

 

zni e yan n ayniyetinin mühürleme ile sa lanmas  

art ko an bir izinli göndericinin özel tipte mühürlerin 

kullan  için ayr  bir izin almas na gerek yoktur. 

 

zin usulüParagraf 2.2.’ye uygun olmal r. 

 

znin iptali veya düzeltmesi için Paragraf 2.3.’e bak z. 

 
GÜMRÜK DARES  
 
zin, mühürlerin özelliklerini belirtmelidir. 

 
 

CARET ERBABI 

 

As l sorumlu,  

 tak lan mühürlerin kimli i,  

 tipini 

  adedini 

B’in D kutusundaki ‘Tak lan Mühürler’ ba n kar na yazar. 

 

Mühürler, e yan n serbest b rak lmas ndan önce tak lmal r. 
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 3.4. Zorunlu güzergahtan muafiyet 
 
Sözle me Ek I 
Madde 64 
 
TGY Madde 387 

As l sorumlunun gümrük makamlar n e yan n yerini 

her daim belirleyebilmesini temin etmesi halinde yetkili 

makamlar as l sorumluyu zorunlu bir güzergah  

izlemekten muaf tutabilir. 

As l sorumlu, sevkiyatlar  hangi yolla izleyeci ini 

belirtmelidir (örne in GPS sistemi, zleme ve takip 

sistemi, ba ka very iletim sistemleri vb.). 

As l sorumlu indirilmi  tutarda kapsaml  teminat 

kullanma iznine sahipse, transit i lemlerine hakim 

oldu unu kan tlad nda izin için elveri li say r. As l 

sorumlu di er ko ullar n yan nda transit i lemlerini 

kendi kontrolü alt nda gerçekle tirdi ini a dakilerle 

kan tlayabilir: 

a) ta ma i lemlerini kendisi gerçekle tirmesi ve yüksek 

güvenlik standartlar  uyguluyor olmas , veya 

b) uzun vadeli bir anla maya dayanan ve yüksek 

güvenlik standartlar nda hizmet sa layan bir ta  ile 

çal mas , veya 

c) yüksek güvenlik standartlar nda hizmet sa layan bir 

ta  ile sözle meli çal an bir arac  firmay  

kullanmas . 

 

zin usulüParagraf 2.2.’ye uygun olmal r. 

 

znin iptali veya düzeltmesi için Paragraf 2.3.’e bak z. 

 
 
 
 
GÜMRÜK DARELER  
 
zinde izin sahibinin gümrük makamlar n e yan n yerini her daim belirleyebilmesini 

temin etmek amac yla gerekli önlemleri alaca art ko ulmal r. 

 
 

CARET ERBABI 
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As l sorumlu T B’in 44 no.lu kutusuna a daki ifadeyi yazar: « Zorunlu güzergahtan 

vazgeçme » 
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 3.5. zinli Gönderici 

 
 Bu paragraf a daki altbölümlere ayr lm r: 

 giri  (Paragraf 3.5.1); 

 izin (Paragraf 3.5.2); 

 usuller (Paragraf 3.5.3). 

 

 3.5.1.Giri  

 
Tan m  
 
Sözle me Ek I 
Madde  65 
 
TGY Madde 398  

zinli gönderici, gümrük makamlar  taraf ndan hareket 

idaresine e yay  ve ilgili transit beyan  sunmadan 

transit i lemlerini yürütmesine izin verilen ki idir. 

 

zinli göndericinin u i lemleri yapmas na izin verilir: 

- transit beyan n düzenlenmesi, 

-ta ma arac  veya kaplar n mühürlenmesi, 

-gümrü ün müdahalesi olmadan e yay  gönderme. 

 

zinli göndericias l sorumludur. 

 3.5.2. zin 

 
Sözle me Ek I 
Madde 66 
 
TGY Madde 399  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aksi burada belirtilmedi i sürece, izin usulüparagraf 

2.2’yeuygun olmal r. 

 

zinli gönderici statüsünü almak için, ticaret erbab  

genel ko ullar  (bkz. paragraf 2.1) yerine getirmeli ve 

ayr ca kapsaml  teminat (bkz. Bölüm III paragraf 4) 

kullanma veya teminattan vazgeçme izni olmal r. 

 

Yetkili makamlar n bir ön de erlendirme  

yapabilmesini teminen ba vuruda mümkünse a daki 

husulara ili kin bilgi verilmelidir: 

 Haftal k tahmini sevkiyat say ; 
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Sözle me Ek I 
Madde 71  
 
TGY Ek 37d 

 Ta nacak e yan n türü; 

 Kullan lacak ta ma  türü; 

 Hareket noktas  veya noktalar . 

 

Yetkili makamlar ba vuru sahibinden Ba vurunun 

de erlendirilmesi amac yla gerekli tüm bilgileri ve 

destekleyici belgeleri isteyebilir.  
  

zin sahibinin i letmesinin, transit beyan ndaki e ya 

hakk nda bilgiyi ta ma senedindeki, faturadaki 

bilgilerle vs. kolayca ili kilendirecek ekilde yap lanm  

olmas  gerekir.E yan n gümrük statüsünün yan nda 

kaplar n say  ve türü ile e yan n türü ve miktar na dair 

bilgi de önemlidir. 

 

znin iptali veya düzeltmesi için Paragraf 2.3.’e bak z. 

 

 

GÜMRÜK DARELER  
 
zinde: 

 

1. B lat lacak transit i lemlerinden sorumlu olacak hareket idare(ler)i; 

2. zinli göndericinin hareket idaresini nas l ve ne zaman bilgilendirilece i ve e yan n 

serbest b rak lmas ndan önce hareket idaresinin ne zamana kadar gerekli kontrolleri 

gerçekle tirece i; 

3. Gümrük makamlar n, ta ma arac  veya kaplar n  gümrük makamlarca onaylanm  

özelmühürle ta nmas  öngörmesi durumunda al nacak ayniyet önlemleri; 

4. zin kapsam  d nda b rak lan e ya kategorileri veya ta malar .  

 
 

 3.5.3. lemler 

 

 3.5.3.1. NCTS 



 

400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zinli göndericia daki basitle tirmeler haricinde 

Bölüm IV,K m 1, husus 3’te aç klanan usulleri takip 

eder: 

- yay  hareket idaresine sunmak durumunda 

de ildir,  

- Belirlenen sürenin a lmas ndan sonra e yay  

serbest b rakabilir. 

 

u  yükümlülükler kar lanmal r: 

- Beyan  sundu unda e ya kendi tesisinde ve kontrolü 

alt nda olmal r, 

- Kutu D’ye tak lan mühürlerin kimli i ve adedini 

belirtmek zorundad r, ve 

- Gümrük idaresinin kontrolü durumunda sunulmak 

üzere e yay  haz r bulundurmak durumundad r. 

 

Basitle tirilmi  usuller kullan ld nda, ticaret erbab  

izinde belirtilen tüm ko ul ve  yükümlülükleri yerine 

getirir. 

3.5.3.2. Ka t usul - Transit beyannamesinin onaylanmas (T B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemde sorun olmas  durumunda izinli 

göndericininyetkili makam ile ileti ime geçmesi ve ka t 

usulü kullanmak için izin istemesi zorunludur. 

 

zin verildikten sonra izinli gönderici T B’i, T B 

kt  veya TRB’yi kullanabilir, kutu D’de tak lan 

mühür(lerin) kimli ini, adedini belirtir ve kendi izinli 

gönderici ka esini uygular. K rm mürekkepli ka tusul 

mührü, e yan n  var na kadar e lik edecek olan ka t 

belge üzerine düzgün ekilde uygulan r. 

 

Ka t usüle geri dönme karar  al nd nda, sisteme 
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girilmi  ancak sistem hatas  nedeniyle i lem 

yap lamayan tüm beyanlar n iptal edilmesi gerekir. 

 
Sözle me Ek I 
Madde 67  
 
TGY Madde 400  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sözle me Ek III 
lave C1 

 
TGY Ek 62 
 
 
 

zinli gönderici basitle tirmesinde T B’in onaylanmas  

için iki yöntem vard r: 1. Gümrük taraf ndan önceden 

onaylanma 2. zinli gönderici taraf ndan onaylanma. 

zinde, izinli göndericinin hangi yöntemi kullanaca  

belirtilir. 

 

1. Gümrük T B nüshalar ,  C kutusuna hareket idaresi 

mührünü basmak, imzalamak ve gümrük idaresinin 

ad  yazmak suretiyle önceden onaylayabilir. 

 

Daha sonra izinli gönderici Kutu C’ye e yan n 

gönderildi i tarihi yazar ve izinde belirtilen kurallara 

uygun olarak T B’e bir say  verir. 

 

Önceden onaylanm  T B’ler,  gümrük idaresi 

taraf ndan önceden ard k olarak numaraland r ve 

kaydedilir. 

 

Önceden onaylanm  T B’lerin ekindeki tüm T B devam 

formlar  veya yükleme listelerinin de önceden 

onaylanm  olmas  gerekir. 

 

2. zinli gönderici bir özel metal mühür kullan r ve bu 

mührü   T B’in   C  kutusuna  basar  (mühür   örne i  ek  

8.3’te gösterilmektedir). 

 

Mühür, T B’nin 1,4 ve 5 no.lu nüshalar na ve T B 

devam formlar  veya yükleme listelerinin tüm 

nüshalar na bas r. 

 

Özel mührün 3 no.lu kutusunda T B’in 
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numaras belirtilir. Bu numara, mühürle ayn  zamanda ve 

mührün içine önceden bas labilir. zinde, 

numaraland rman n aral ks z bir seri ekilde olmas  

gerekti i belirtilir. 

 

Mühür T B’lere önceden bas labilir. Bu yöntemi 

kullanan ticaret erbab  izinli göndericinin yerle ik 

oldu u ülkenin gümrük makamlar  taraf ndan 

onaylanm  bir matbaa ile çal r. 

 
 Gümrük makamlar ,  izinli göndericiye T B’leri bir veri 

leme tekni ini kullanarak doldurma izni verebilir. Bu 

durumda bilgisayar taraf ndan bas lan özel mühürlerin 

bask  özellikle boyutlar  bak ndan Ek 8.3’te 

gösterilenden ufak farkl klar gösterebilir. 

 
 Not: talyan ve Frans z gümrük makamlar nca özel bir 

metal mühür kullan lmaktad r. Bu mühürlerin izleri Ek 

8.4’te yer almaktad r. 

 
Sözle me Ek I 
Madde 68 
 
TGY Madde 401 

zinli göndericiler suistimali, kayb  veya çal nmas  

önlemek amac yla, özel mühür veya önceden onaylanm  

veya bas lm  T B’lerin korunmas  ve gerekti inde 

gümrük makamlar na sunulmas  için gerekli tüm 

önlemleri al r. 

 

Gümrük, izinli göndericinin özel mühür ve hareket 

idaresinin mührünü veya özel mühür ta yan formlar n 

korunmas  sa lamak için gerekli tüm önlemleri al p 

almad  tespit etmek amac yla sonradan kontrol 

yapabilir. 

 
Sözle me Ek I 
Madde 70  
 
TGY Ek 37d Husus 
26 ila 29  

Özel mühür ta yan T B’ler bir entegre elektronik veya 

otomatik veri i leme sistemi ile dolduruldu unda, 

gümrük makam  izinli göndericinin bunlar  
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imzalamamas na izin verebilir. 

 

Bu izni alan izinli göndericiler T B’in 50 no.lu kutusuna 

“imzadan vazgeçme”  deyimini yazar. 

 

Bu vazgeçme, izinli göndericinin, gümrük makam na 

özel mühür bulunan T B kapsam nda gerçekle tirilen 

tüm transit i lemleri için as l sorumlu oldu unu bildiren 

bir yaz  taahhüdü önceden vermesi ko uluna ba r. 

 

3.5.3.2.1.Ayniyet önlemleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sözle me Ek I lave 
II 
 
 
TGY Ek 46A,  

zin hangi ayniyet önlemlerinin al naca  ve bunun 

izinli gönderici veya hareket idaresi taraf ndan 

uygulanaca  belirtir. 

 

zinli gönderici ta ma arac  veya kaplar  mühürlemek 

zorundaysa, kullan lacak mühürler gümrük taraf ndan 

onaylanmal r. 

 

Özel tipteki mühürler Bölüm IV, K m 2,  paragraf 

3..8.2’de tan mlanan özellikler ile uyumlu olmal r. 

 

Gümrük, izinli gönderici taraf ndan e yan n miktar ve 

cinsinin kolayca tan mlanmas  mümkün k lan bir e ya 

tan  sa land ndamühürleme ko ulundan 

vazgeçebilir. 

 

Mühürden vazgeçildi inde izinli gönderici, T B’in  D 

kutusundaki “tak lan mühürler” ba n kar na 

"Vazgeçme" deyimini yazar. 

 

Mühürlerin ve di er ayniyet önlemlerinin  hangi 

ko ullarda kullan laca  izinde belirtilir. 
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3.5.3.2.2. E yan n sevki 

 
Sözle me Ek I 
Madde 71 
 
TGY Madde 402 

zinli gönderici T B’i e yan n sevkinden önce doldurur. 

 

zinli gönderici gümrük makamlar n, gerekti inde, 

yan n serbest b rak lmas ndan önce kontrolünü 

yapabilmesi için, izinde belirtildi i ekilde, ba lat lacak 

tüm transit i lemlerini gümrü e bildirir. 

 
 Gümrük makam na gönderilecek bilgide a daki 

hususlar yer al r: 

- Transit beyan  bilgileri, 

- E yan n sevk tarih ve zaman  ile, varsa, tak lacak 

mühürlerin detaylar ,  

- E yan n, gerekti inde Armonize Sistem kodu da dahil 

normal ticari tan ,  

- Varsa lisanslar n ve/veya di er gerekli sertifikalar n 

numaralar . 

 
 Genelde, izinli göndericinin e yay  gönderebilece i 

saatler yerel gümrük idaresinin çal ma saatleri ile ayn  

olmal r. 

 

Ancak, belirli firmalar n bireysel faaliyetleri dikkate 

al nd nda, gümrük makamlar  izne ilgili idarenin  

çal ma saatleri d nda e yan n gönderilebilece i 

hükmünü ekleyebilir. 

 

Ek olarak, gümrük idareleri e yay  belli bir programa 

göre (belirli gün ve saatlerde) gönderen izinli 

göndericilerin program n ayr nt lar  ilgili gümrük 

idaresine bildirmesine izin verebilir. Gümrük 

göndericiyi her sevkiyat için bilgi vermekten muaf 

tutabilir ve hareket idaresinin müdahalesini 
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engelleyebilir. 

 

Gümrük makamlar n izinli göndericilerin gümrük 

makamlar na transit i lemleri ile ilgili önceden  telefon, 

faks, e-posta ve di er  bilgi teknolojileri ile bildirmesine 

izin verme hakk  sakl  kalmak kayd yla, modern veri 

iletim  tekniklerinin kullan lmas  te vik edilir. 

 
Sözle me Ek I 
Madde 69  
 
TGY Madde 402  

Gümrük makamlar  bir sevkiyat  serbest 

rak lmas ndan önce kontrol etmedi inde, izinli 

gönderici e yan n sevkinden önce unlar  girmelidir: 

- T B’in 1 no.lu nüshas n 44 no.lu kutusuna zorunlu 

güzergah bilgilerini (yaln z yüksek kaçakç k riski 

içeren e ya için veya gümrük makamlar  ya da as l 

sorumlu taraf ndan gerekli görüldü ünde); 

- T B’in 1 no.lu nüshas n 50 no.lu kutusuna uygun 

oldu unda “imzadan vazgeçme”  deyimi; ve, 

- T B’in 1 no.lu nüshas n D kutusuna,  

1. yan n var  idaresine sunulmas  gereken süre s  

(gün say  de il, bir tarih belirtilmeli); ve, 

2. Kullan lan mühürlerin bilgileri (ya da uygun 

oldu unda “Vazgeçme”deyimi); 

3. zinli gönderici” deyimi; 

4. Ka t usulün kullan  gösteren bir mühür. Bölüm 

V, K m 1, Ek 8.1 farkl  dillerde ka t usül 

mührünü içerir. 

 

Hareket idaresinin gümrük makamlar  bir sevkiyat  

kontrol ettiklerinde sonuçlar  T B’in  D kutusuna yazar. 

 
 B’in 4 ve 5 no.lu nüshalar  ta ya verilir. zinli 

gönderici 1 no.lu nüshay  saklar. 

 
Sözle me Ek I 
Madde 69 
 
 

yan n sevkinden sonra, izinli gönderici T B’in 1 no.lu 

nüshas  geciktirmeden ve izinde belirtilen süre içinde 



 

406 

TGY Madde 402(3)  hareket idaresine gönderir. 

 

 
GÜMRÜK DARELER  

 

Hareket idaresi, 

- T B’in 1 no.lu nüshas  saklar. 

-  T B’lerin ard k olarak numaraland lmas  kontrol eder (Kullan lmayan önceden 

onaylanm  T B’ler gümrü e iade edilir). 
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3.6. zinli al  
 
 Buparagrafa daki alt bölümlere ayr lm r: 

 Giri  (Paragraf 3.6.1); 

 zin (Paragraf 3.6.2); 

 lemler (Paragraf 3.6.3). 

 

 3.6.1.Giri  

 
 Genel kural, transit rejimine tabi tutulan e ya ve ilgili 

transit beyan n var  idaresine sunulmas r. 

 

Ancak, izinli al  izni, izin sahibine e yay  ve T B’in 4 

ve 5 no.lu nüshalar  var  idaresine sunmadan kendi 

tesislerinde veya belirli di er bir yerde alma imkan  

tan r. 

 3.6.2. zin 

 
 zin usulü burada aksi belirtilmedikçe paragraf 2.2’ye 

uygun olur. 

 

zinli al  statüsünü elde etmek için, ticaret erbab  genel 

ko ullar  yerine getirmelidir. (bak z paragraf 2.1) 

 

zin, sadece, di er ko ullara ek olarak izinli al n 

gümrük makamlar  ile ileti im kurmak için veri i leme 

tekni i kullan yor olmas  halinde verilebilir. 

 

Gümrük makam n ilk de erlendirme yapmas  

mümkün k lmak için, ba vuru mümkün oldu unca; 

 Tahmini haftal k al nan sevkiyat say ; 

 yan n türü; 

 Kullan lan ta ma türü; 
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 Var  nokta(lar )s . 

Bilgilerini içerir. 
  

zin sahibinin i letmesinin transit beyan ndaki e yaya ait 

bilgiyi izin sahibinin i letmesindeki bilgiye ba lamay  

kolayla racak ve böylece gümrü ün e yan n 

ta nmas n kontrolünü mümkün k lacak ekilde 

yap lanm  olmas  gerekir. Sevkiyat n türü ve miktar  ile 

yan n miktar  ve gümrük statüsüne dair bilgi 

önemlidir. 

 

znin iptali ve düzeltilmesi için paragraf 2.3’e bak z. 

 
GÜMRÜK DARELER  
 
zinde unlar belirtilir: 

1. zinli al n denetiminden sorumlu var  idare(leri)si, 

2. zinli al n idarenin gerekli kontrolleri yürütebilmesi için var  idaresini e yan n 

var ndan ne zaman ve nas l bilgilendirece i, 

3. Varsa, al n tak  mühürlerin sökülmesine izinli oldu u, 

4. zin kapsam  d nda b rak lan e ya türleri veya hareketleri, 

5. zinli al n al nan e ya ile ilgili bir tasarrufta bulunmas ndan önce var  idaresi 

taraf ndan yap lmas  gereken i lemlerin var olup olmad . 

 
 

 3.6.3. lemler 

 3.6.3.1. NCTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
daki yükümlülüklerine ilave olarak izinli al  

Bölüm IV,K m 4, husus 3’te tan mlanan i lemleri 

takip eder (s ras yla): 

- yan n var  gümrük idaresine sunulmas  

gerekmez, 

- yan n tesislerine ula mas ndan sonra, oynanan ya 

da k lan mühürleri de belirten var  bilgisini 
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(IE007) göndermek zorundad r,  

- Gümrü e e yan n bo at lmas ndan önce tüm yükü 

kontrol etme imkan  vermek için konulan sürenin 

geçmesini ve bo altma iznini (IE043) beklemek 

zorundad r. 

- yay  kontrol etmeli ve bo altmal r, 

- Var  idaresine Bo altma Aç klamalar  (IE044) 

mesaj  gönderir. 

 

3.6.3.2. Ka t usul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ka t usulde, izinli al gümrük makam  ka t usul 

kapsam ndaki bir ta man n geldi ini daha önce karar 

verilmi  bir yolla bilgilendirmek zorundad r. Var  

idaresi taraf ndan bo altma izni verildikten sonra e yay  

tesislerinde bo altabilir. 

 

Mühürlerin durumunu, kontrol sonuçlar  kodunu ve 

B, T B ç kt  veya TRB üzerine kaydeder ve ka  

var  idaresine izleyen çal ma gününden geç olmamak 

üzere mümkün olan en k sa sürede teslim etmek 

zorundad r. 

 
3.6.3.2.1. Al nd  

 
Sözle me Ek I 
Madde 72 (2) ve 
(3) 
 
 
TGY Madde 406(2) 
ve (3), Ek 37d 

zinli al  ta n talebi halinde tesislerinde veya 

izinde belirtilen bir yerde sunulan her sevkiyat için 

al nd  düzenler. E ya T B’in 4 ve 5 no.lu nüshalar  ile 

birlikte mühürler sa lam olarak belirlenen süre içinde 

izinli al ya sunulur. Al nd ; 

 OTS Ek A13 veya TGY Ek 47’de yer alan TC11 

örne i, ya da, 

 B’in 5 no.lu nüshas n arkas ndaki kopar lan 

m 
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eklinde olabilir. 

 

Al nd , talep eden ki i taraf ndan izinli al ya 

sunulmadan önce doldurulur. 

 

 3.6.3.2.2. E yan n var  
  zinli al , gerekli oldu unda e yan n serbest 

rak lmas ndan önce gümrük makamlar n kontrolleri 

gerçekle tirebilmesi için izinde belirtilen ko ullara 

uygun olarak e yan n geldi ini var  idaresinebildirir. 

 

Var  idaresine gönderilen bilgi: 

-Transit beyan  bilgilerini, 

-E yan n var  tarih ve saati ile varsa mühürlerin 

durumunu, 

-Gerekti inde AS kodunu da içeren, e yan n ticari 

tan ,  

-Fazlal k, eksiklik, ba ka e yayla de tirme veya 

mührün k lmas  gibi di er usülsüzlüklere ili kin 

bilgileri, 

çermelidir. 

 

Genelde, izinli al n e yay  alabilece i saatler yerel 

gümrük idaresinin çal ma saatleri olur. 

 

Ancak, belirli firmalar n bireysel faaliyetleri dikkate 

al nd nda, gümrük makamlar  izne ilgili idarenin 

çal ma saatleri d nda da gelen e yan n basitle tirilmi  

usul alt nda kabul edilebilece i hükmünü ekleyebilir. 

 

Ek olarak, gümrük idareleri e yay  belli bir programa 

göre (belirli gün ve saatlerde) gönderen izinli 

göndericilerin program n ayr nt lar  ilgili gümrük 

idaresine bildirmesine izin verebilir. Gümrük,al  her 

sevkiyat için bilgi vermekten muaf tutabilir ve 
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var idaresinin müdahalesini engelleyebilir. 

 

Not: fazlal k, eksiklik, ba ka e yayla de tirme veya 

mührün k lmas  gibi di er usülsüzlüklerin tespiti 

durumunda var  idaresi derhal bilgilendirilir. 

 

Gümrük makamlar  e yan n muayenesine karar verirse, 

ya izinli al  taraf ndan bo alt lmaz. Gümrük e yay  

muayene etmek istemezse, izinli al ya e yay  bo altma 

izni verilir. 

 

Gümrük makamlar n izinli göndericilerin gümrük 

makamlar na transit i lemleri ile ilgili önceden  telefon, 

faks, e-posta ve di er  bilgi teknolojileri ile bildirmesine 

izin verme hakk  sakl  kalmak kayd yla, modern veri 

iletim  tekniklerinin kullan lmas  te vik edilir. 

 

Gümrük makamlar n var ta sevkiyat  kontrol 

etmedi i durumlarda, izinli al ; 

 

- T B’in 4 ve 5 no.lu nüshalar n I kutusunun sol 

taraftaki bölümüne, uygulanabilirse var  kay tlar na 

1. var  tarihi; ve, 

2. tak  mühürlerin durumunu; 

Yazar. 

 

Not: I kutusunun ikinci alt bölümü var  idaresinin 

doldurmas  için ayr lm r. 

 

B’in 4 ve 5 no.lu nüshalar  izinli al  taraf ndan var  

idaresine gecikmeksizin iletilir. 

 
GÜMRÜK DARELER  
 
Bölüm IV’ün: 

- T B’in kayd , kontrolü veya aç klamalar , 
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- 5 no.lu nüshan n hareket idaresine iadesi,   

- usulsüzlük durumunda yap lacak i lemler; muhtemel kontroller vb.,  

ile ilgili hükümleri gerekli de iklikler yap larak uygulan r. 
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 3.7.Demiryolu veya büyük konteyner ile ta nan e ya 
(Rezerve) 
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3.8.Havayolu ile ta nan e ya 

 
 Bu paragraf a daki alt bölümlere ayr lm r: 

- Giri  (Paragraf 3.8.1.) 

 Düzey 1 basitle tirilmi  usul (Paragraf 3.8.2) 

 Düzey 2basitle tirilmi  usul (Paragraf 3.8.3) 

 Özel durumlar (Paragraf 3.8.4) 

 

 3.8.1.Giri  

 
Sözle me Ek I 
Madde 111 ve 112  
 
TGY Madde 444 ve 
445 
 

Topluluk transiti hükümleri uyguland nda havayolu 

ile ta nan e yaya transit rejimi uygulan r; ancak ortak 

transit hükümleri uyguland nda söz konusu e yaya 

transit rejimi hükümlerinin uygulanmas  ihtiyaridir. 

 

Havayolu ile ta mada teminat aranmaz.Havayolu ile 

ta man n güvenli oldu u ve uçak kaç rma ya da kaza 

durumlar  d nda ta man n hareketten var a kadar 

gerçekle ece i varsay r. 

 

ras yla paragraf 3.8.2 ve paragraf 3.8.3’te yer alan 

ko ullar  yerine getiren (genel ko ullara ek olarak) 

havayollar na basitle tirilmi  usullerin (düzey 1 ve 2) 

uygulanmas  mümkündür. Basitle tirme, transit beyan  

yerine e ya mafisetosunun ka t olarak (düzey 1) veya 

elektronik olarak (düzey 2) kullan  içerir. 

 

Basitle tirilmi  usul kullanan havayolu i letmesi as l 

sorumlu olur ve transit beyan  yerine e ya manifestosu 

ile i lemlerini gerçekle tirir. 

 

Transit beyan  yerine e ya manifestosu kullanmak 

isteyen havayolu i letmeleri Topluluktaki ve/veya 
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EFTA ülkelerindeki ilgili havalimanlar  önceden  

bilgilendirir. 

 

Topluluk ve EFTA ülkelerindeki havalimanlar n bir 

listesi Ek 8.5’te yer almaktad r. 

 

Kavram olarak, transit beyan  yerine kullan lan e ya 

manifestosunu ticari manifesto veya grupaj 

manifestosundan farkl r. 

 

Havayolu ile transitin T B transit beyan  ile de 

gerçekle ebilece ini belirtmek gerekir (standart transit 

rejimi). 

 

Yüklemenin yap ld  havaliman  hareket havaliman , 

bo altman n yap ld  havaliman  da var  

havaliman r. 

 
 

3.8.2. Düzey 1 basitle tirilmi  usul 

 
Sözle me Ek I 
Madde 111 
 
TGY Madde 444  

Düzey 1 basitle tirilmi  usulde havayolu i letmesi e ya 

manifestosunu (ka t) transit beyan  olarak kullanmak 

üzere yetkilendirilir. 

 
Kullan lan e ya manifestosu Uluslararas  Sivil 

Havac k Sözle mesinin Ek 9’un lave 3’ünde yer alan 

örne e öz olarak uygun olmal r. 

 

Bu basitle tirmenin en belirgin özelli i, farkl  transit 

rejimleri alt nda ta nan e yalar n her bir rejim için 

transit beyan  olarak kullan lacak farkl  manifestolarla 

beyan edilmesidir. Bu nedenle örne in, bir havayolu 

ta mas  üç farkl  manifesto kapsam nda yap labilir: 

1. normal ticari e ya manifestosu (uçakta bulunan tüm 
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yay  kapsayan); ve, 

2. T1 rejimi alt nda ta nan e yan n transit beyan  olarak 

bir e ya manifestosu; ve, 

3. T2F (veya T2 *) rejimi alt nda ta nan e yan n transit 

beyan  olarak bir e ya manifestosu. 

 
*) ortak transitte uygulanabilir. 

 
3.8.2.1. Düzey 1 basitle tirilmi  usulde izin 

 
 zin usulü burada aksi belirtilmedikçe Paragraf 2.2’ye 

uygun olmal r. 

 

Ba vuru, havayolu i letmesinin yerle ik oldu u ülkenin 

yetkili makamlar na yap r. 

 

znin iptali veya de iklik için Paragraf 2.3’e bak z. 

 

Bir havayolu i letmesi bir veya daha fazla havaliman  

de tirmek istedi inde yerle ik oldu u ülkenin yetkili 

makamlar na yeni ba vuru yapar. 

 

 
CARET ERBABI 

 
Havayolu i letmesi ba vuruda a daki bilgilere yer verir: 

1. Manifestonun ekli 

2. Basitle tirmeden faydalan lacak hareket havalimanlar n isimleri 

3. Basitle tirmeden faydalan lacak var  havalimanlar n isimleri 

 
GÜMRÜK DARELER  

Düzey 1 basitle tirilmi  usul. 

zinde:  

- Manifestonun ekli,  

- Basitle tirmeden faydalan lacak hareket ve var  havalimanlar n isimleri; 

- T1, T2 * ve T2F rejimleri için ayr  ayr  e ya manifestosu kullan  da içeren 

basitle tirmeyi kullanma ko ullar . 
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* ortak transitte uygulanabilir. 

 
CARET ERBABI 

 
Havayolu i letmesi iznin tasdikli bir suretini basitle tirmenin kullan laca  her 

havaliman n  gümrük makam na gönderir. 

 

Düzey 1 basitle tirmesinden faydalanma izni hareket gümrük idaresince her talep 

edildi inde sunulur. 

 
 

 
3.8.2.2. Düzey 1 basitle tirilmi  usulün kullan  

 
 ya manifestosu a daki bilgileri içerir: 

 yan n gümrük statüsü, T1, T2 *)ya da T2F 

rejimlerinden uygun olan ; 

 Tarihle birlikte havayolu i letmesinin yetkili bir 

temsilcisinin imzas ; 

 yay  ta yan havayolu i letmesinin ad ; 

 Sefer say ; 

 Uçu  tarihi; 

 Hareket (yükleme) ve var  (bo altma) 

havaliman n ad ; 

 

Manifestoda yer alan her bir sevkiyat için de a daki 

bilgilerin bulunmas  gerekir: 

 Hava kon imentosunun numaras ; 

 Kap adedi; 

 yan n tan mlanmas  için gerekli tüm detaylar  

içeren ticari tan  veya uygun oldu unda 

salt lm  olarak “grupaj” ifadesi (birle tirme 

anlam nda).Bu durumlarda hava kon imentosunda 

yan n tan mlanmas  için gerekli tüm detaylar  

içeren ticari tan n yer almas  gerekir; 
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 Brüt a rl k. 

 

*) ‘T2’ sembolü ortak transit rejiminde kullan lan manifestolarda 

kullan labilir. 

 

Havayolu i letmesi izinli gönderici de ilse, 

manifesto(lar) n en az iki nüshas  hareket havaliman n 

gümrük makamlar na onay için sunulur. 

 
 
Hareket havaliman ndaki GÜMRÜK DARES  
 

Manifesto(lar)a gümrük idaresinin ad , onay tarihini yazar, ka eler ve gümrük memuru 

taraf ndan manifesto(lar) imzalan r. 

Her manifestonun bir nüshas  muhafaza eder. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zinli al  statüsü bulunmayan havayolu i letmesi var  

havaliman nda e yay  ve transit beyan  olarak kullan lan 

manifesto(lar) n bir nüshas  gümrük idaresine sunar.   

 

Var  gümrük idaresi kontrol amac yla bo alt lan tüm 

ya için e ya manifestosu (ya da hava kon imentosu) 

düzenlenmesini isteyebilir. 

 

Topluluk için Not:Topluluk transit rejimine (T2, T2F) 

tabi olmayan Topluluk e yas  var  havaliman na 

ula nda, e yan n statüsüne dair makul bir üphe veya 

tereddüt olmad kça Topluluk içindeki nihai var  

noktas na serbestçe ta nabilir. 

hracat için beyan edilen ve transit rejimi kapsam nda 

ta nmayan Topluluk e yas , TGY Madde 793(5)’e 

uygun olarak (genellikle ta ma belgesi üzerine k rm  

renkte ‘ hracat’ deyimi ile) tan mlan r. 

 

Var  havaliman ndaki GÜMRÜK DARES  
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Sunulan her manifestonun bir nüshas  muhafaza eder. 

 
 

 Var  havaliman ndaki gümrük makamlar  manifestonun 

bir nüshas  hareket liman ndaki gümrük makamlar na 

geri göndermek zorunda de ildir.Transit i leminin ibras  

havayolu i letmesince ayl k olarak düzenlenecek bir 

liste esas al narak yap r. 

 

 
CARET ERBABI 

 

Var  havaliman ndaki havayolu i letmesi veya temsilcisince her ay n ba nda bir önceki 

ayda var  havaliman n gümrük idaresine sunulan manifestolar n bir listesini 

düzenlenir. Listede a daki bilgiler yer al r: 

- Her manifestonun tescil say ; 

- T1, T2 ya da T2F sembollerinden ilgili olan ; 

- yay  ta yan havayolu i letmesinin ad  (k salt labilir); 

- Sefer say ; 

- Uçu  tarihi. 

 

Not:Her hareket havaliman  için ayr  bir liste düzenlenir. 

 

GÜMRÜK DARELER  

Var  gümrük idaresi, havayolu i letmesi taraf ndan haz rlanan manifesto listesinin bir 

nüshas  onaylar ve hareket gümrük idaresine gönderir. 

 

Var  gümrü ünce de uygun bulunmas  halinde havayolu i letmesi, ayl k manifesto 

listelerini hareket gümrük idaresine iletmesi için yetkilendirilebilir. 

 

Hareket gümrük idaresi düzey 1 basitle tirilmi  usul için gerekli listelerin kendisine 

ula ndan emin olmal r. 
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Listede yer alan manifestolardaki bilgilere dayan larak bir usulsüzlü ün tespit edilmesi 

halinde var  gümrük idaresi, hareket gümrük idaresini ve izni veren makam  söz konusu 

yan n hava kon imentosuna ili kin olarak bilgilendirir. 

 
 

3.8.2.3. Düzey 1 – özel durumlar 

 
 Halihaz rda bir transit rejimi (Topluluk/ortak transit 

belgesi, ATA karnesi, NATO Form 302, vb.) alt nda 

ta nan e yaya ili kin hava kon imentolar na ticari 

manifestoda yer verilir, ancak transit beyan  olarak 

kullan lan e ya manifestosunda yer verilmez.Bu tür 

yan n hava kon imentosunda, kullan lmakta olan 

transit rejimine (belge numaras , tarih ve hareket 

gümrük idaresi) ili kin bilgiler yer al r.Rejim hak sahibi 

as l sorumludur. 

 

daki ematik diyagram havayolunda düzey 1 

basitle tirilmi  usulü aç klamaktad r. 
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Basitle tirilmi  usul – düzey 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uçak 
Uça n tüm e ya için 
verece i e ya 
manifestosu 
 

Topluluk e yas  
statüsünde olmayan 

ya için T1 
manifestosu 
 

TGY 340c(1)’de 
say lan topraklara, 
topraklardan ya da 
bunlar aras nda 
ta nan e ya için T2F 
manifestosu 
 

Havayolu i letmesi hareket 
havaliman ndaki gümrük makam nca 
onaylanmak üzere her tip manifestodan 2 
nüsha düzenler. Bir nüshas  gümrükçe 
muhafaza edilir. 

Havayolu i letmesi her manifestonun bir 
nüshas  var  havaliman ndaki gümrük 
makamlar na sunar.Gümrük idaresi bu 
nüshay  muhafaza eder. 
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3.8.3. Düzey 2 basitle tirilmi  usul 

 
Sözle me Ek I 
Madde 112  
 
 
TGY Madde 445  

Düzey 2 basitle tirilmi  usulde bir havayolu i letmesi 

farkl  transit rejimleri kapsam nda ta nan e yan n 

transit beyan  için tek bir e ya manifestosu (elektronik) 

kullanmak üzere yetkilendirirlir.  

 
Düzey 2 basitle tirilmi  usul, Üye devletler ve/veya 

EFTA ülkeleri aras nda çok say da sefer yapan ve 

hareket ve var  havalimanlar  aras nda bilgi aktar  

için  elektronik veri de imi (EDI) sistemleri kullanan 

havayolu i letmelerine tan nabilir.  
 

3.8.3.1. Düzey 2 basitle tirilmi  usul izni 

 
 zin usulü, burada aksi belirtilmedikçe Paragraf 2.2.’ye 

uygun olmal r. 

 

Ba vuru, havayolu i letmesinin yerle ik oldu u veya 

bölgesel ofisinin bulundu u ülkenin yetkili makam na 

yap r. 

 

 
CARET ERBABI  

 

Havayolu i letmesi ba vuruda a daki bilgilere yer verir: 

1. Manifestonun ekli; 

2. Faaliyetlerin tan  (trafik hacmi, ba lant  türü); 

3. znin kullan laca  hareket havalimanlar n isimleri; 

4. znin kullan laca  var  havalimanlar n isimleri. 

 

 
 Uygulamay  inceledikten sonra ba vurunun yap ld  

ülkenin yetkili makam , ba vuruda yer alan her bir 

havaliman n bulundu u Üye devlet ve/veya EFTA 
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ülkesinin yetkili makam na onay  almak üzere 

bildirimde bulunur. Ba vurunun bir nüshas  bildirime 

eklenir. 

 

Ayn  zamanda havayolu i letmesinden her bir var  

havaliman ndaki ofislerinin o havaliman ndaki gümrük 

idaresi ile ba lant ya geçmeleri ve kullan lacak 

manifesto ile veri de im teknolojisi (örn.: SITA, 

PELICAN) hakk nda söz konusu idareleri 

bilgilendirmeleri istenir.  

 

Ba vurunun bir nüshas  kendisine ula an var taki 

yetkili makam, kendileri ile ba lant ya geçilece inin 

beklenilmesi yönünde kendi havalimanlar n gümrük 

idarelerini bilgilendirir.Var  havalimanlar n gümrük 

makamlar  söz konusu havayolu i letmesinin yerel 

ofisleri ile düzey 2 basitle tirilmi  usulün kullan  için 

gerekli ko ullar n yerine getirilip getirilmedi ini 

(özellikle veri de im sistemi, sisteme gümrü ün 

eri imi, e yan n kontrolünün yap laca  yer, havayolu 

letmesinin idaresindeki kontrollerin yap laca  yer ve 

gerekti inde havayolu i letmesinin temsilcisinin kim 

oldu u) görü ür. 
 

Bu görü meler tamamland ktan sonra var  

havaliman n gümrük makam  kendi yetkili 

makamlar na, havaliman n söz konusu havaliman  

letmesince kullan lacak veri de im teknolojisinin 

kullan  için yeterli donan ma sahip olup olmad  

ve yukar da belirtilen kriterlerin sa lan p 

sa lanmad  bildirir. 

 

Bildirim al nd ktan itibaren 60 gün içerisinde var  

ülkesinin yetkili makam  hareket ülkesinin yetkili 

makam na ba vuruda yer alan tüm havalimanlar  veya 
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yeterli bulunan havalimanlar  için ba vurunun kabul 

edil ini bildirir.Bunun üzerine izin için ba vurulan 

ülkenin yetkili makam , var  ülkesince belirlenen 

kriterlere ve yeterli bulunmaya göre izni verir.  

 

Hareket ülkesinin yetkili makamlar , bildirim tarihinden 

itibaren 60 gün içerisinde olumsuz bir görü  almad  

takdirde düzey 2 basitle tirilmi  usulün kullan na izin 

verir. Ancak, bildirimde bulunulan bir ülkenin yetkili 

makam  ba vuru sahibinin kendi ülkesinde transit 

rejimini düzenli olarak kullanmad  bildirirse izin o 

ülkeyi kapsamaz. Onay için bildirimde bulunulan bir 

ülke üçüncü genel ko ul (ciddi ve tekrar eden bir suç 

leme) nedeniyle red cevab  vermesi halinde 

gerekçesine ve i lenen suça ili kin yasal hükümlere 

cevab nda yer verir. kinci durumda, ba vurunun 

yap ld  ülkenin makamlar  izni düzenlemez ve 

havayolu i letmesie ba vurusunun reddedildi ini 

gerekçesiyle birlikte bildirir. 
 

Hareket idaresinin yetkili makamlar  havayolu 

letmesine Ek 8.6’da yer alan örne e uygun olarak izni 

düzenler. Izin hem gelen hem de giden uçu larda 

uygulan r. 

 

zin ilgili ülkelerde geçerli olur ve yaln zca izinde 

belirtilen havalimanlar  aras ndaki transit i lemlerde 

uygulan r. 

 

Düzey 2 basitle tirilmi  usul izni hareket idaresince her 

istenildi inde ibraz edilir. 

 

znin iptali veya düzeltilmesi için Paragraf 2.3’e 

bak z. 
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Havayolu i letmesince bir veya daha fazla 

havaliman nda de iklik talep edildi inde havayolu 

letmesinin yerle ik oldu u ülkenin yetkili 

makamlar na yeni bir ba vuru yap r. 

 
GÜMRÜK DARELER  

 

Düzey 2 basitle tirilmi  usul izni içeri i (Ek 8.6’da yer alan örne e uygun): 

 

- iznin kullan laca  hareket ve var  havalimanlar n isimleri; 

- transit beyan  olarak tek bir elektronik e ya manifestosunun kullan n kabulü için 

gerekli ko ullar. 

 

 3.8.3.2.Düzey 2 basitle tirilmi  usulün kullan  

 
 ya manifestosu havayolu i letmesi taraf ndan uça n 

hareketinden önce düzenlenen bir belgedir. E yan n 

uça a fiilen yüklendi ini gösterir. A daki bilgileri 

içerir: 

 Manifestodaki her bir kalemin kar nda T1, T2, 

TF, TD, C,  F,  ya da X sembollerinden uygun olan  

(a daki aç klamaya bak z); 

 yay  ta yan havayolu i letmesinin ad ; 

 Sefer say ; 

 Sefer tarihi; 

 Hareket (yükleme) ve var  (bo altma) havaliman nn 

ad ), 

 

Ve manifestodaki her bir sevkiyat için a daki 

bilgilerin yer almas  gerekir: 

 Hava kon imentosunun numaras ; 

 Kap adedi; 

 yan n tan mlanmas  için gerekli tüm detaylar  

içeren ticari tan  veya uygun oldu unda 
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salt lm  olarak “grupaj” ifadesi (birle tirme 

anlam nda).Bu durumlarda hava kon imentosunda 

yan n tan mlanmas  için gerekli tüm detaylar  

içeren ticari tan n yer almas  gerekir; 

 Brüt a rl k. 

 

Maifestodaki her kalem için T1, T2, TF, TD, C, F ve X 

sembollerinin kullan : 

 
Sembol 

 
Ortak transit Topluluk transiti 

T1 T1 d  transit rejimine tabi e ya T1 d  transit rejimine tabi 
ya 

T2 T2 iç transit rejimine tabi e ya -- 
TF  

 
T2 iç transit rejimine tabi e ya 

TGY Madde 340c(1)’de 
say lan bölgelere, bölgelerden 

veya bölgeler aras nda iç 
Topluluk transit rejimine göre 

ta nan e ya 
TD Halihaz rda bir transit rejimi 

kapsam nda ta nmakta olan 
ya * 

Halihaz rda bir transit rejimi 
kapsam nda ta nmakta olan 
veya dahilde i leme, antrepo 
veya geçici kabul rejimine 

tabi e ya * 
C 

(T2L’ye 
de er) 

Bir transit rejimine tabi 
tutulmayan Topluluk e yas  

Bir transit rejimine tabi 
tutulmayan statüsü 

belirlenebilir Topluluk e yas  
F 

(T2LF’e 
de er) 

Bir transit rejimine tabi 
tutulmayan Topluluk e yas  

-- 

X Bir transit rejimine tabi 
tutulmayacak ve ihraç edilecek 

Topluluk e yas  

Bir transit rejimine tabi 
tutulmayacak ve ihraç 

edilecek Topluluk e yas  
   

* Bu durumlarda havayolu i letmesi ilgili hava kon imentosuna kullan lan rejime ili kin 
referans, transit beyan n veya belgesinin say  ve tarihi ve düzenleyen gümrük 
idaresinin ad n yan ra ‘TD’ harflerini de yazar.Transit rejiminde havayolu i letmesi de il 
hareket idaresinde transit beyan  imzalayan as l sorumlu sorumludur. 
 
 Topluluk için not:Manifestoda yer alan ‘C’ sembolü, 

hareket havaliman nda havayolu i letmesinin 

kay tlar nda e yan n statüsüne ili kin kay tlar n 

tutuldu u ve var  havaliman nda da e yan n statüsüne 

ili kin makul bir üphe veya ku ku bulunmad  

takdirde, Topluluk e yas n Topluluk içerisindeki var  
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noktas na maksimum serbestlikte ve engellenmeksizin 

ta nmas  sa lar. Ancak var taki gümrük makamlar  

risk de erlendirmesine dayal  uygun sonradan kontrol 

yöntemlerini kullanarak e yan n beyan edilen topluluk 

statüsünü, sonuçlar  gerekti inde hareket 

havaliman ndaki gümrük makamlar na da bildirerek, 

do rulama imkan na sahiptir. 

 

Ulusal mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmedikçe 

havayolu i letmesi ticari kay tlar ndaki sevkiyatlar n 

statüsüne ili kin bilgileri bir sonraki y n 

ba lang ndan itibaren üç y l saklamak zorundad r. Bu 

kay tlar ka t, mikrofi  veya bilgisayar ortam nda 

tutulabilir. 

 

Hareket havaliman nda veri i leme tekni i kullan larak 

sunulan manifesto, var  havaliman ndaki manifesto 

olur. 

 

Veri de imi s ras nda sunulmam  ise havayolu 

letmesi, talep edilmesi halinde manifestonun ç kt  

hareket havaliman(lar) ndaki yetkili makamlara sunar. 

 

Manifestoda yer alan tüm sevkiyatlara ili kin hava 

kon imentolar  kontrol amac yla yetkili makamlar n 

kullan na haz r bulundurulur. 

 

Transit rejimi veri de imi yoluyla manifestonun ve 

yan n var  havaliman ndaki gümrük idaresine 

sunulmas  halinde sona ermi  kabul edilir. 

 
 Hareket havaliman ndaki gümrük makamlar  veri 

de im sistemi üzerinde risk analizine dayal  sonradan 

kontrolleri yapar. 

 



 

428 

 Var  havaliman ndaki gümrük makamlar  alg lanan risk 

düzeyine göre sistem üzerinde kontrol yapar ve 

gerekirse veri de imi yoluyla sunulmu  manifesto 

bilgilerini hareket liman ndaki gümrük makamlar na 

do rulama amac yla gönderir.Do rulama TC21A 

belgesi  ile  yap r  (Bölüm  IV,  K m  5,  Ek  8.7’ye  

bak z). 

 

Havayolu i letmesi, var  havaliman nda özellikle 

havayolu i letmesince yap lan  kontroller ya da üretim 

raporlar  üzerinden (eksiklik ya da fazlal k) tespit edilen 

farkl klar ve usulsüzlükleri  ilgili e yan n hava 

kon imentosunu da belirtmek suretiyle gümrük 

makamlar na bildirmek zorundad r. 

 

Var  havaliman ndaki gümrük makamlar , ilgili e yan n 

hava kon imentosunu belirtmek suretiyle tespit edilen 

usulsüzlükleri ve suçlar  gecikmeksizin hareket 

havaliman ndaki gümrük makamlar na ve izni 

düzenleyen makama bildirir. 

 

Gümrük makamlar n, basitle tirilmi  usulden 

faydalanan havayollar n veri i leme sistemlerindeki 

bilgilere sürekli olarak eri imi bulunmal r. 

 

daki ematik diyagram düzey 2 basitle tirilmi  

ususlü aç klar. 
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Basitle tirilmi  usul – düzey 2 (Topluluk transiti örne i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uçak 

Tüm  e ya için tek bir manifesto 

 

T1  (Topluluk d  transitine tabi tutulan e ya) 

TF (TGY’nin 340c(1) maddesi uyar nca Topluluk iç 

transitine tabi tutulan e ya 

TD (halihaz rda bir transit rejimine tabi tutulmu  

ya) 

C (Topluluk status belirlenebilen, transit rejimine tabi 

tutulmam  Topluluk e yas ) 

X (Transit rejimine tabi tutulmam  ve ihraç edilecek 

Topluluk e yas ) 

Havayolu i letmesi EDI yoluyla 

manifestoyu transit beyan  olarak sunar 

ve talep edilirse ka t bir nüshas  da 

hareket havaliman ndaki gümrü e verir. 

Havayolu i letmesi, elektronik manifestonun var  

havaliman ndaki gümrük idaresine ula mas  sa lar 

ve talep edildi inde manifestonun bir ç kt  var  

havaliman ndaki gümrük idaresine sunar. 
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 3.8.3.3 Düzey 2 özel durumlar (C kodunun kullan ) 

 
 yan n havayolu ile Düzey 2 basitle tirilmi  usul 

kapsam nda transitinde Topluluk e yas n “C” kodu ile 

kullan larak ta nmas  a daki gibidir.  

 

1. Örnek I 

Üye devlet----------------->Üye devlet 

 “C” kodu kullan r (e yan n Topluluk statüsü 

belirlenebildi inde). 

2. Örnek II  

Üye devlet----------------->EFTA 

T2 kodu kullan r. 

3. Örnek III  

Uçak A                                        Uçak A 

Üye devlet----------->EFTA------------------>Üye devlet 

  (yeni yük almaks n) 

Bu örnekte “C” kodunun uygulanabilece i kabul edilir. 

4. Örnek IV  

Uçak A                                               Uçak B 

Üye devlet--------->EFTA---------->Üye devlet 

 (yeni yük al narak) 

 

Bu durumda as l sorumlu taraf ndan a daki hususlara 

dikkat edilir: 

- Uçak A için; 

 Hava kon imentosu(AWB) iki üye devlet aras ndaki 

do rudan uçu ta oldu u gibi düzenlenir. 

 Manifestoda üye devletteki hareket (yükleme) 

havaliman , uçu un var  havaliman  (EFTA) ve üye 

devletteki nihai var  havaliman  (bo altma) 

gösterilir. 

 A uça ndan B uça na aktarma genellikle birkaç 

saat içerisinde ve gümrük idaresinin kontrolünde 
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gerçekle ir. 

- Uçak B için ; 

 Yeni bir hava kon imentosu (AWB) verilmez. 

 Yeni manifestoda hareket havaliman  (yüklemenin 

yap ld  EFTA ülkesi), üye devletteki ilk hareket 

hareket havaliman  (yükleme) ve üye devletteki 

nihai var  havaliman  (bo altma) gösterilir.  

 

Kodlaman n sonuçlar  

Yukar daki aç klamalara göre, söz konusu e ya asl nda 

tek bir ta ma akti ile ta nmaktad r. Ayr ca, hareket 

(yükleme) noktas n kesin olarak tespiti için gerekli 

tüm bilgi, nihai var ta yer alan Üye devletin yetkili 

makamlar nda bulunmaktad r. 

Tüm kodlar basitle tirilmi  usulden faydalanma izni 

olan tüm EFTA havayolu i letmelerince de 

kullan labilir.Önemli olan, hareket (yükleme) 

havaliman nda do ru kodun kullan lmas , bu kodun 

ba ka bir havayolu i letmesince de tirilmemesi ve 

var  (bo altma) havaliman nca bu kodun bilinmesidir. 

SONUÇ 

Kod "C" (T2L’ye e de er) a da gösterildi i ekilde 

kullan r: 

Uçak A "C"                                     Uçak B "C" 

Üye devlet---------->EFTA---------------Üye devlet 

(yeniden yükleme) 

 Havayolunun veri de im sisteminin kolayl kla 

adapte edilebilir, suitimallere kar  güvenli, ve 

 A uça  için (Örnek IV) gerekli ko ullar n yerine 

getirilmi  olmas  

Halinde; 

Hareket havaliman nda havayolu i letmesince kod 

verildikten sonar bu kodun ba ka bir havayolu 

letmesince de tirilemeyece i aç kt r. 
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3.8.4.Özel durumlar (Düzey 1 / Düzey 2) 

 3.8.4.1. Grupaj ("Birle tirmeler") 

 
 ki tür hava grupaj  vard r: 

1. Havayolu i letmesince yap lan grupaj: 

Bu durumda, havayolu i letmesi e yan n statüsünü 

manifestodaki her sat rda gösterir.; 

2. Gönderici ve birle tiren aras ndaki bir kontrata dayal  

grupaj: 

Bu kontrat, Ara Kon imento-House Air Waybill 

(HAWB) olarak bilinir. 

Havayolu ile ta mada birle tirilen sevkiyat n kendi 

içinde bütünlü ü havayolu i letmesi ile birle tiren 

aras nda imzalanan bir kontratla sa lan r. Bu kontrata 

“Ana Kon imento-Master Air Waybill” ad  verilir. 

 

Birle tirilmi  sevkiyatta ara kon imento referanslar  ile 

birlikte yer alan her kab n analitik bir özeti olan grupaj 

manifesto da birle tirmenin bir unsurudur. Bu nedenle, 

transit beyan  olarak kullan lan havayolu i letmesinin 

ya manifestosu ile grupaj manifestosunu ay rmak 

gerekir. 

 

Bir havayolu i letmesi basitle tirilmi  usul düzey 1 veya 

düzey 2 kapsam nda bir Ana Kon imento ile 

birle tirilmi  sevkiyat ta yorsa, sevkiyat  birle tiren 

taraf ndan haz rlanan Ara Kon imentolar n içeri ini 

bilmedi i kabul edilir. Bu durumda havayolu i letmesi 

düzey 1 ve düzey 2 basitle tirilmi  usuller kapsam nda 

birle tirilmi  sevkiyat  a daki ko ullarda kabul eder: 

 Birle tiren, Ara Kon imento düzeyinde her bir 

sevkiyat n statüsünü korumay  taahhüt eder. 

 Grupaj manifesto Uluslararas  Sivil Havac k 
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Anla mas n lave Ek 9’un lave 3’ünde yer alan 

bilgiyi içerir. 

 Harekette ve var ta Ara Kon imentolar n gümrü ün 

denetiminde olmas  gerekir. 

 Grupaj manifestolar nda uygun statülerin belirtilmi  

olmas  gerekir. ( a ya bak z) 

 Grupaj manifestosundaki en yüksek statü havayolu 

letmesine bildirilir. Statüler T1, T2, T2F (TF), TD, 

C, F, X olarak s ralan r. 

 

T1,  T2,  T2F  (TF),  TD,  C,  F  veya  X  sembolleri  grupaj  

manifestosunda yer alan ilgili kalemleri belirtmek üzere 

daki ekilde kullan r: 

 
Sembol 

 
Ortak transit Topluluk transiti 

T1 T1 d  transit rejimine tabi e ya T1 d  transit rejimine tabi 
ya 

T2 T2 iç transit rejimine tabi e ya -- 
T2F 

 
_____________ 

TF 

 
 

T2 iç transit rejimine tabi e ya 

TGY Madde 340c(1)’de 
say lan bölgelere, bölgelerden 
veya bölgeler aras nda iç 
Topluluk transit rejimine göre 
ta nan e ya 

TD Halihaz rda bir transit rejimi 
kapsam nda ta nmakta olan 

ya * 

Halihaz rda bir transit rejimi 
kapsam nda ta nmakta olan 
veya dahilde i leme, antrepo 
veya geçici kabul rejimine 

tabi e ya * 
C 

(T2L’ye 
de er) 

Bir transit rejimine tabi 
tutulmayan Topluluk e yas  

Bir transit rejimine tabi 
tutulmayan statüsü 

belirlenebilir Topluluk e yas  
F 

(T2LF’e 
de er) 

Bir transit rejimine tabi 
tutulmayan Topluluk e yas  

-- 

X Bir transit rejimine tabi 
tutulmayacak ve ihraç edilecek 

Topluluk e yas  

Bir transit rejimine tabi 
tutulmayacak ve ihraç 

edilecek Topluluk e yas  
   

* Grupajda halihaz rda bir transit rejimine (örne in Topluluk transiti, TIR karnesi, ATA karnesi, NATO 
Form 302 vb.) tabi tutulan e ya yer al yorsa o kalem ‘TD’ sembolü ile belirtilir; ayr ca Ara Kon imentoda 
(HAWB) da ‘TD’ ile kodlan r ve as l rejime ili kin referansa ilave olarak transit beyan n  say , hareket 
gümrük idaresi ve tarihi belirtilir. 
 
 
 Bir havayolu i letmesi düzey 1 basitle tirilmi  usulden 
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faydalan yorsa birle tirme için manifestoda “Grupaj” 

kodunu veya kabul edilmi  bir uygun bir k saltmas  

grupaj manifestosundaki en yüksek statüden ba layarak 

(statü s ralamas  “T1”,”T2”, “T2F” olacak ekilde) 

kaydeder.  

 

Örnek: 

Grupaj manifestosunda T1, T2 ve T2F e yas  varsa bu 

manifesto T1 hava manifestosu alt nda yer al r. 

 

Havayolu i letmesi düzey 2 basitle tirilmi  usul 

kapsam nda elektronik veri de imi yoluyla manifesto 

kullan yorsa, “Grupaj” kodu veya kabul edilmi  bir 

saltmas  yeterlidir. 

 

dakiler düzey 1 ve düzey 2 basitle tirilmi  usulde 

grupaj n örnekleridir. 
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Düzey 1 basitle tirilmi  usul 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: 3 ve 5 no.lumanifestolar ya da as l sorumlunun beyan sahibi oldu u (no.5)  
manifestolar  transit rejimi ile ilgili de ildir. 

Havayolu i letmesinin 
ya manifestosu 

(= transit beyan ) 
 

No. 1 …’grup’ …T1 
No. 4 …’grup’…T1 
 

1 
Grupaj manifestesu 
 
Sevkiyat….T1 
Sevkiyat ….TD 
Sevkiyat ….C 
Sevkiyat ….X 
 
 

2 
Grupaj manifestesu 
 
Sevkiyat ….TD 
Sevkiyat ….C  
Sevkiyat ….T2F 

3 
Grupaj manifestesu 
 
Sevkiyat ….C 
Sevkiyat ….X 

5 
Grupaj manifestesu 
 
Sevkiyat….TD 
Sevkiyat….C 
Sevkiyat….X 
 

4 
Grupaj manifestesu 
 
Sevkiyat….T2F 
Sevkiyat…TD 
Sevkiyat….T1 
Sevkiyat….C 

Havayolu i letmesinin 
ya manifestosu 

(= transit beyan ) 
 

No. 2 …’grup’…T2F 
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Düzey 2 basitle tirilmi  usul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tüm grupaj manifestolar , ara kon imentolar ve hava 

kon imentolar  talep edildi inde hareket 

havaliman ndaki gümrük makamlar n kullan na 

haz r bulundurulur. 

 

Tüm grupaj manifestolar , ara kon imentolar ve hava 

kon imentolar talep edildi inde grupaj manifestolar nda 

yer  alan  bilgilere  dayal  olarak  gerekli  kontrolleri  

gerçekle tirecek olan var  havaliman ndaki yetkili 

makamlara iletilir. 

 

Havayolu i letmesinin 
ya manifestosu 

(= transit beyan ) 
No. 1 …’grup’…T1 
No. 2 …’grup’…TF 
No. 3 …’grup’ … C 
No. 4 …’grup’…T1 
No. 5 …’grup’…TD 

1 
Grupaj manifestesu 
 
Sevkiyat….T1 
Sevkiyat….TD 
Sevkiyat….C 
Sevkiyat….X 
 

2 
Grupaj manifestesu 
 
Sevkiyat….TD 
Sevkiyat….C 
Sevkiyat….TF 

3 
Grupaj manifestesu 
 
Sevkiyat….C 
Sevkiyat….X 

5 
Grupaj manifestesu 
 
Sevkiyat….TD 
Sevkiyat….C 
Sevkiyat….X 
 

4 
Grupaj manifestesu 
 
Sevkiyat….TF 
Sevkiyat….TD 
Sevkiyat….T1 
Sevkiyat….C 
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Havayolu i letmesi, “TD” (düzey 2 basitle tirilmi  usul) 

olarak kodlanan durumlar haricinde transit rejimine tabi 

tutulan e ya için as l sorumlu olarak hareket eder ve 

usulsüzlük durumunda tümüyle ta madan sorumludur. 

Havayolu i letmesi ile sevkiyat  birle tiren aras ndaki 

ili ki aralar ndaki kontrat ile ba r. 

 
Flowchart Havayolunda grupaja ili kin ema Ek 8.7.’de yer 

almaktad r. 

 

  3.8.4.2.Ekpres ta larla ta ma 

 
 Ekspres ta ma firmas n kendisi bir havayolu i letmesi 

ise Paragraf 3.8.2 ve 3.8.3’te aç klanan düzey 1 ve 

düzey 2 basitle tirilmi  usullerden yararlanma izni için 

ba vurabilir. 

 

Düzey 2 basitle tirilmi  usul ba vurusu ekspres ta ma 

firmas n merkezinin/üssünün bulundu u ülkede 

yap labilir. 

 

Ekspres ta ma firmas , yaln zca Topluluk e yas n 

ta mas nda ne gümrük i lemleri için manifesto 

düzenlemek ne de  e yan n gümrük statüsünü belirtmek 

zorunda de ildir.  

 

Ancak transit rejimi kapsam nda ta nan e ya için 

ekspres ta ma firmas  havayolu ile basitle tirilmi  

usullere ili kin hükümlere tabidir. 

 

Ekspres ta  bir havayolu i letmesi olarak düzey 1 

basitle tirilmi  usul kapsam nda faaliyet gösteriyorsa 

yan n gümrük statüsüne göre gerekti inde ayr  

manifesto düzenler. 
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Ekspres ta  bir havayolu i letmesi olarak düzey 1 

basitle tirilmi  usul kapsam nda faaliyet gösteriyorsabir 

manifesto düzenler ve her kalem e yan n kar nda 

gümrük statüsünü  gösterir. 

 

Iki veya daha fazla hava kargo/ekspres ta  firma bir 

tarifesiz uçu u payla yorsa her firma bir havayolu 

letmesi gibi hareket edebilir. 

 

Ekspres ta  firma bir havayolu i letmesi de ilse ve 

ta may  ba ka bir havayolu i letmesine yapt yorsa iki 

olas  senaryo mevcuttur: 

 Bir hava kon imentosu tek bir sevkiyat  içeriyorsa 

ekspres ta  firma e yan n gümrük statüsünü 

hava kon imentosunda belirtebilir; 

 Bir hava kon imentosu birden fazla sevkiyat  

içeriyorsa hava grupaj na ili kin 3.8.4.1’de belirtilen 

kurallar uygulan r. 

 

Ekspres sevkiyatlar uçakta bir kurye ile ta yorsa as l 

sorumlular a daki hususlara dikkat eder: 

a) kurye s radan bir yolcu gibi seyahat eder, 

b) ekspres paketler hava kuryesinin/ekspres 

ta n manifestosunda yer al r, 

c) havayolu i letmesi paketleri, genellikle 

uça n ambar nda, fazla bagaj olarak ta r, 

d) fazla bagaj havayolu i letmesinin 

manifestosunda yer almaz, ve 

e) bu tür sevkiyatlar TGY Madde 323 kapsam  

ndad r. 
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3.9.Gemi ile ta nan e ya 

 
 Bu paragraf a daki alt ba klara ayr lm r: 

- giri  (Paragraf 3.9.1) 

- düzey 1 basitle tirilmi  usul (Paragraf 3.9.2) 

- düzey 2 basitle tirilmi  usul (Paragraf 3.9.3) 

- özel durumlar (Paragraf 3.9.4) 

 

 3.9.1. Giri  

 
 
 

Denizyolunda yetkilendirilmi  düzenli ta mac k 

hizmetleri ile ta malarda, gerekti inde topluluk transit 

rejiminin kullan  zorunludur (düzenli ta mac k 

hizmetleri hakk nda detayl  bilgi için Bölüm II’ye 

bak z) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B’in (1, 4, 5 no.lu nüshalar) kullan ld  standart 

transit rejimi ve teminat hükümlerinin uygulanmas  

gerekir. 

 

Yetkilendirilmi  düzenli ta mac k hizmetleri ile 

ta ma yapan deniz ta mac  firmalar ndan Paragraf 

3.9.2 ve 3.9.3’te yer alan ko ullar  ta yanlar (Paragraf 

2.1’de yer alan genel ko ullara ilave olarak) transit 

rejiminde basitle tirilmi  usullerden (düzey 1 ve düzey 

2) yararlanabilir.Basitle tirme, düzey 1’de oldu u gibi 

her bir kategori e ya için ayr  ayr  ya da düzey 2’de 

oldu u gibi tüm kategorilerdeki e ya için tek bir 

manifestonun transit beyan  olarak kullan lmas  içerir. 

 

Kavram olarak, gümrük beyan  olarak kullan lan e ya 

manifestosu grupaj manifestodan veya ticari 

manifestodan farkl r. 
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TGY Madde 44  

Deniz ta mac k firmas  söz konusu ta malar için as l 

sorumlu olur, transit düzenlemelerine uyar ve transit 

beyan  olarak manifesto kullan r. 

 

Deniz ta mac k firmas  basitle tirilmi  usulden 

faydaland nda teminat sunmak zorunda de ildir. 

 

Yükleme liman  hareket liman , bo altma liman  ise 

var  liman  olur. 

 3.9.2. Düzey 1 basitle tirilmi  usul 

 
TGY Madde 447  Düzey 1 basitle tirilmi  usulde deniz ta mac k firmas  

ya manifestosunu transit beyan  olarak kullanmak 

üzere yetkilendirilir. 

 

Bu basitle tirmenin temel özelli i hem Topluluk d  

transit rejimi (T1) hem de topluluk iç transit rejimine 

(T2F) tabi e yan n ta nd  bir transit i leminde, her 

ayr  statü kategorisindeki e ya için ayr  manifestonun 

kullan lmas r. 

 

Ayr ca, gemideki tüm e yay  kapsayan bir ticari 

manifesto düzenlenir. 

 

3.9.2.1.Düzey 1 basitle tirilmi  usul izni 
 
 zin usulü, burada aksi belirtilmedikçe Paragraf 2.2’ye 

uygun olmal r. 

 

Düzey 1 basitle tirilmi  usulden faydalanmak isteyen bir 

deniz ta mac k firmas , yerle ik oldu u ülkenin yetkili 

makamlar na izin için ba vurur. 

 

Gümrük makamlar , Ek 8.8’de yer alan örne e uygun 
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olarak izni düzenler. 

 

Iznin iptali veya düzeltmeler için Paragraf 2.3’e bak z. 

 

Bir veya daha fazla limanda de iklik yap lmak 

istendi inde, deniz ta mac k firmas  taraf ndan 

yerle ik oldu u ülkenin yetkili makamlar na yeni bir 

ba vuru yap r. 

 

 
ACRET ERBABI 

 

Deniz ta mac k firmas , ba vurusunda a daki bilgileri sa lar: 

1. Manifestonun ekli, 

2. Basitle tirilmi  usulden faydalan lacak hareket limanlar n isimleri, 

3. Basitle tirilmi  usulden faydalan lacak var  limanlar n isimleri. 

 

 

GÜMRÜK DARELER  

 

zinde (Ek 8.8’e uygun olarak): 

 

- Manifestonun ekli,  

- Basitle tirilmi  usulden faydalan lacak hareket ve var  limanlar n isimleri, 

- T1 ve T2F rejimleri için ayr  manifesto kullan  da içerecek ekilde basitle tirilmi  

usulün kullan nda uyulacak  ko ullar. 

 
CARET ERBABI 

 
Deniz ta mac k firmas , iznin onayl  bir nüshas  izinde yer alan her bir liman n 

gümrük makamlar na gönderir. 

 

Düzey 1 basitle tirilmi  usulün kullan na ili kin izin hareket idaresince her talep 

istenildi inde sunulur. 
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3.9.2.2. Düzey 1 basitle tirilmi  usulün kullan  
 
 ya manifestosunda a daki bilgiler yer al r: 

 yan n gümrük statüsü, T1 veya T2F rejimlerinden 

uygun olan ; 

 Tarih ve deniz ta mac k firmas n yetkili 

temsilcisinin imzas ; 

 Deniz ta mac k firmas n tam ad  ve aç k adresi; 

 yay  ta yan deniz ta n kimli i; 

 Hareket (yükleme) liman ; 

 Var  (bo altma) liman ; 

 

Ve her bir sevkiyat için: 

 

 Kon imentonun say ; 

 Kaplar n adedi, türü, markas  ve numaras , 

 yay  tan mlamak için gerekli tüm bilgileri içeren 

normal ticari tan , 

 Kilogram cinsinden bürt a rl  ve, 

 Gerekti inde konteyner numaras ; 

bilgileri yer al r. 

 

Deniz ta mac k firmas  bir izinli gönderici de ilse, 

transit beyan  olarak kullan lan manifestonun en az iki 

nüshas  onay için hareket (yükleme) liman n gümrük 

makamlar na sunulur. 

 
Hareket liman ndaki GÜMRÜK DARELER  

 

Gümrük idaresinin ad  ve ka esi, onay tarihi ve gümrük memurunun imzas  ile 

manifestoyu onaylar. 

 

Sunulan her manifestonun bir nüshas  muhafaza eder. 

 
 
 
 

Deniz ta mac k firmas  var  (bo altma) liman nda 
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izinli al  de ilse, e yay  ve transit beyan  olarak 

kullan lan manifestonun bir nüshas  gümrük idaresine 

sunar. 

 

Var  gümrük idaresi kontrol amac yla, bo alt lan tüm 

ya için e ya manifestosu (ya da kon imento) 

düzenlenmesini isteyebilir. 

 

Topluluk iç  transit rejimi (T2F) kapsam nda olmayan 

Topluluk e yas  var  liman na geldi inde statüsüne 

ili kin makul bir üphe veya ku ku bulunmad  

takdirce Topluluk içerisindeki var  noktas na serbestçe 

ta r. 

 

hracat için beyan edilen ve transit rejimi kapsam nda 

ta nmayan Topluluk e yas , TGY Madde 793(5)’e 

uygun olarak (genellikle ta ma belgesi üzerine k rm  

renkte ‘ hracat’ deyimi ile) tan mlan r. 

 
Var  liman ndaki GÜMRÜK DARELER  

 

Sunulan her manifestonun bir nüshas  muhafaza eder. 

 

 
 Var  gümrük idaresi, manifestonun iade nüshalar  

hareket gümrük idaresine göndermez.Transit i leminin 

ibras , deniz ta mac k firmas nca ayl k olarak 

düzenlenen listeler esas al narak yap r. 

 

 
CARET ERBABI 

 

Var  liman nda deniz ta mac k firmas  veya temsilcisince her ay n ba nda bir önceki 

ayda var  liman n gümrük idaresine sunulan manifestolar n bir listesini düzenler. 

Listede a daki bilgiler yer al r: 
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 Her manifestonun tescil say ; 

 T1 veya T2F sembollerinden uygun olan ; 

 yay  ta yan deniz ta mac k firmas n ad  (k salt labilir); 

 Deniz ta mac k i leminin tarihi. 

 

Not: Her bir hareket liman  için ayr  liste düzenlenir. 

 

 
GÜMRÜK DARELER  

 

Var  gümrük idaresi, deniz ta mac k firmas  taraf ndan haz rlanan manifesto listesinin 

bir nüshas  onaylar ve hareket gümrük idaresine gönderir. 

 

Deniz ta mac k firmas  izinde listeyi hareket gümrük idaresine iletmesi için 

yetkilendirilebilir. 

 

Hareket gümrük idaresi düzey 1 basitle tirilmi  usul için gerekli listelerin kendisine 

ula ndan emin olmal r. 

 

Listede yer alan manifestolardaki bilgilere dayan larak bir usulsüzlü ün tespit edilmesi 

halinde var  gümrük idaresi hareket gümrük idaresini ve izni veren makam  söz konusu 

yan n kon imentosundan bahisle bilgilendirir. 

 
 daki diyagram denizyolunda basitle tirilmi  usul 

düzey 1’i aç klar. 
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Basitle tirilmi  usul – düzey 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deniz ta  
Gemide yer alan tüm 

yan n manifestosu 

Topluluk d  e ya 
için T1 manifestosu 
 

TGY madde 
340c(1)’de say lan 
topraklara, 
topraklardan veya 
topraklar aras nda 
ta nan e ya için T2F 
manifestosu 

Deniz ta mac k firmas  hareket 
liman ndaki gümrük makamlar n onay  
için her manifestodan 2 nüsha düzenler. 
Bir nüsha gümrükçe muhafaza edilir. 

Deniz ta mac k firmas  her manifestonun 
bir nüshas  var  liman ndaki gümrük 
makamlar na sunar. Bu nüsha gümrükçe 
al konur. 
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 3.9.2.3. Örnekler 
 
 
  Örnek 1 

 
Dunkirk/Rotterdam yetkilendirilmi  düzenli servis 

 

- Normal transit rejimi: teminat zorunlu 

 

Topluluk d  e ya için Topluluk transit rejimi 

zorunludur.Bir T1 transit beyan  (T B’in 1, 4 ve 5 no.lu 

nüshalar ) düzenlenir ve teminat verilir. 

 

Özel tüketime tabi Topluluk e yas  için özel bir refakat 

belgesi (AAD- dari Refkat Belgesi) kullan r. 

 

Not: Topluluk e yas  serbest dola mda oldu undan 

Topluluk transit rejimi uygulanmaz. Topluluk e yas  

ticari manifestoda yer al r. 

 

- Basitle tirilmi  usul düzey 1: teminat gerekmez 

 

Topluluk d  e ya için Topluluk transit rejimi 

zorunludur.“T1” sembolünü ta yan (ayr ) bir manifesto 

transit beyan  olarak kullan r. 

 

Özel tüketime tabi Topluluk e yas  için özel bir refakat 

belgesi (AAD – dari Refakat Belgesi) kullan r. 

 

Not: Topluluk e yas  serbest dola mda oldu undan 

Topluluk transit rejimi uygulanmaz. Topluluk e yas  

ticari manifestoda yer al r. 

 

 

 Örnek 2 
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Le Havre/Fort de France yetkilendirilmi  düzenli 

ta mac k hizmetleri  

- Normal transit rejimi: teminat zorunlu 

dakiler için Topluluk transiti zorunludur: 

 Topluluk d  e ya: Bir T1 transit beyan  (T B’in 1, 

4 ve 5 no.lu nüshalar ) düzenlenir ve teminat verilir. 

 Baz  Topluluk e yas  (TGY eski madde 340c): bir 

T2F transit beyan  (T B’in 1, 4 ve 5 no.lu nüshalar ) 

düzenlenir ve teminat verilir. 

 

- Basitle tirilmi  usul düzey 1: teminat gerekmez 

dakiler için Topluluk transiti zorunludur: 

 Topluluk d  e ya: Topluluk d  e ya için Topluluk 

transit rejimi zorunludur.“T1” sembolünü ta yan 

(ayr ) bir manifesto transit beyan  olarak kullan r. 

 Baz  Topluluk e yas  (özel tüketime tabi e ya dahil): 

“T2F” sembolünü ta yan (ayr ) bir manifesto transit 

beyan  olarak kullan r.  
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 3.9.3. Düzey 2 basitle tirilmi  usul 

 
TGY Madde 448  Düzey 2 basitle tirilmi  usulde bir deniz ta mac k 

firmas , farkl  transit rejimlerine tabi e ya için transit 

beyan  olarak tek bir manifesto (ka t ya da elektronik 

ortamda) kullanmak üzere yetkilendirilir. 

 

Toplulukta yerle ik veya bölgesel ofisi bulunan, üye 

devletler aras nda çok say da düzenli seferi olan 

uluslararas  deniz ta mac k firmalar  basitle tirilmi  

usul düzey 2’yi kullanmak üzere yetkilendirilebilir. 

 

3.9.3.1.Düzey 2 basitle tirilmi  usul izni 
 
 zin usulü, burada aksi belirtilmedikçe Paragraf 2.2’te 

uygun olmal r. 

 

Ba vuru, deniz ta mac k firmas n yerle ik oldu u 

veya bölge ofisinin bulundu u Üye devletin gümrük 

makamlar na yap r. 

 
 
 

CARET ERBABI 

 

daki bilgiler deniz ta mac k firmas n ba vurusunda yer al r: 

1. Manifestonun ekli; 

2. Faaliyetlerin tan  (trafik hacmi, ba lant  türü); 

3. Bastle tirilmi  usulün kullan lanaca  hareket limanlar n isimleri; 

4. Bastle tirilmi  usulün kullan lanaca  var  limanlar n isimleri. 

 
 
 
 Ba vurunun yap ld  Üye devletin yetkili makamlar  

ba vuruyu inceledikten sonra uygun bulurlarsa, 

ba vurunun bir nüshas  onaylar  almak üzere 
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ba vuruda limanlar  yer alan her bir Üye devletin yeklili 

makamlar na gönderir. 

 

Ayn  zamanda deniz ta mac k firmas ndan her bir 

var  liman ndaki ofislerinin o liman ndaki gümrük 

idaresi ile ba lant ya geçmeleri ve kullan lacak 

manifesto hakk nda söz konusu idareleri bilgilendirmesi 

istenir. 

 

Ba vurunun bir nüshas  kendisine ula an var taki 

yetkili makam, kendileri ile ba lant ya geçilece inin 

beklenilmesi yönünde kendi limanlar n gümrük 

idarelerini bilgilendirir.Var  limanlar n gümrük 

makamlar  söz konusu deniz ta mac k firmas n yerel 

ofisleri ile düzey 2 basitle tirilmi  usulün kullan  için 

gerekli ko ullar n yerine getirilip getirilmedi ini 

görü ür. 

 

Bu görü meler tamamland ktan sonra var  liman n 

gümrük makam  kendi yetkili makamlar na, söz konusu 

deniz ta mac k firmas nca yukar da belirtilen 

kriterlerin sa lan p sa lanmad  bildirir. 

 

Bildirim al nd ktan itibaren 60 gün içerisinde var  

ülkesinin yetkili makam  hareket ülkesinin yetkili 

makam na ba vuruda yer alan tüm limanlar  veya yeterli 

bulunan havalimanlar  için ba vurunun kabul edil ini 

bildirir.Bunun üzerine izin için ba vurulan ülkenin 

yetkili makam , var  ülkesince belirlenen kriterlere ve 

gerekirse yeterli buldu u limanlara göre izni verir. 

 

Hareket ülkesinin yetkili makamlar , bildirim tarihinden 

itibaren 60 gün içerisinde olumsuz bir görü  almad  

takdirde düzey 2 basitle tirilmi  usulün kullan na izin 

verir. Ancak, bildirimde bulunulan bir ülkenin yetkili 
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makam  ba vuru sahibinin kendi ülkesinde transit 

rejimini düzenli olarak kullanmad  bildirirse izin o 

ülkeyi kapsamaz. Onay için bildirimde bulunulan bir 

ülkenin üçüncü genel ko ul (ciddi ve tekrar eden bir suç 

leme) nedeniyle red cevab  vermesi halinde 

gerekçesini ve i lenen suça ili kin yasal hükümlere 

cevab nda yer verir. Bu durumda, ba vurunun yap ld  

ülkenin makamlar  izni düzenlemez ve deniz ta mac  

firmas na ba vurusunun reddedildi ini gerekçesiyle 

birlikte bildirir. 

 

Hareket idaresinin yetkili makamlar  deniz ta mac k 

firmas na düzey 2 basitle tirilmi  usulün kullan lmas  

sa layan izni düzenler.Basitle tirme hem gelen hem de 

giden seferlerde uygulan r. 

 

zin ilgili Üye devletlerde geçerli olur ve yaln zca izinde 

belirtilen limanlar aras ndaki Topluluk transiti 

lemlerinde uygulan r. 

 

Düzey 2 basitle tirilmi  usul izni hareket idaresince her 

talep edildi inde sunulur. 

 

Deniz ta mac k firmas  elektronik manifesto 

kullanmak isterse havayolunda düzey 2 basitle tirilmi  

usule ili kin izin usulü (Paragraf 3.8.3’ bak z) gerekli 

de iklikler yap larak uygulan r. 

 

znin iptali veya düzeltmeler için Paragraf 2.3’e bak z. 

 

Deniz ta mac k firmas  bir veya daha fazla limanda 

de iklik yapmak isterse yerle ik oldu u ülkenin yetkili 

makamlar na yeni bir ba vuru yapar. 

 
GÜMRÜK DARELER  
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zinde (Ek 8.8’e uygun olarak) a daki bilgiler yer al r: 

 

- Basitle tirilmi  usulün kullan laca  hareket ve var  limanlar n isimleri, 

- Transit beyan  olarak tek bir manifestonun (ka t veya elektronik ortamda) 

kullan lmas na ili kin ko ullar. 

 

 

3.9.3.2.Düzey 2 basitle tirilmi  usulün kullan  
 
 Deniz ta mac k firmas  manifestoya a daki bilgileri 

girer: 

 Manifestoda ilgili kalemin kar na T1, TF, TD, C 

veya X sembollerinden uygun olan  (detayl  bilgi 

için a ya bak z); 

 Tarihle birlikte deniz ta mac k firmas n yetkili 

temsilcisinin imzas ; 

 Deniz ta mac k firmas n ad  ve aç k adresini 

 yay  ta yan deniz ta n kimli ini; 

 Yükleme yerini; 

 Bo altma yerini;  

 

Ve her bir sevkiyat için: 

 

 Kon imento numaras ; 

 Kap adedi, türü, markas  ve numaras , 

 yay  tan mlamak için gerekli tüm bilgileri içeren 

normal ticari tan , 

 Kilogram cinsinden brüt a rl , ve 

 Gerekti inde konteyner numaras , 

Girer. 

 

T1, TF, TD, C veya X sembolleri manifestodaki 

kalemler için a daki ekilde kullan r: 
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Sembol 
 

 

T1 T1 Topluluk d  transit rejimine tabi e ya 
TF TGY Madde 340c(1)’de yer alan topraklara, 

topraklardan veya topraklar aras nda ta nan Topluluk iç 
transit rejimine tabi e ya 

TD Halihaz rda ba ka bir transit rejimine tabi tutulan veya 
dahilde i leme, antrepo ya da geçici kabule rejimine tabi 

ya * 
C 

(T2L’ye 
de er) 

Topluluk statüsü belirlenebildi inden transit rejimine 
tabi tutulmayan Topluluk e yas  

X Transit rejimine tabi tutulmayan ihraç edilecek Topluluk 
yas  

  
*  Bu durumlarda deniz ta mac k firmas  ilgili kon imentoya veya uygun ticari belgeye 
kullan lan rejime ili kin referans, transit beyan n veya transfer belgesinin say , tarihi ve 
düzenleyen gümrük idaresinin ad n yan ra ‘TD’ harflerini de yazar.Transit rejiminde deniz 
ta mac k firmas  de il hareket idaresinde transit beyan  imzalayan as l sorumlu sorumludur. 
 
 Deniz ta mac k firmas  izinli gönderici de ilse transit 

beyan  olarak kullan lan manifestonun en az iki nüshas  

onay için hareket liman ndaki gümrük makamlar na 

sunulur. 

 

 
Hareket liman ndaki GÜMRÜK DARELER  

 

Gümrük idaresinin ad  ve ka esi, onay tarihi, gümrük memurunun imzas  ile birlikte 

manifestoyu onaylar. 

Manifestonun bir nüshas  muhafaza eder veya, 

Henüz sunulmam sa elektronik manifestonun bir ç kt  ister. 

 
 ya ve manifestosu var  liman ndaki gümrük 

makamlar na sunuldu unda Topluluk transiti sona ermi  

say r. 

 

Manifestoda yer alan ‘C’ sembolü, hareket liman nda 

operatörün kay tlar nda e yan n statüsüne ili kin 

kay tlar n tutuldu u ve var  havaliman nda da e yan n 

statüsüne ili kin makul bir üphe veya ku ku 

bulunmad  takdirde, Topluluk e yas n Topluluk 
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içerisindeki var  noktas na maksimum serbestlikte ve 

engellenmeksizin ta nmas  sa lar.  

 

Ancak var taki gümrük makamlar  risk 

de erlendirmesine dayal  uygun sonradan kontrol 

yöntemlerini kullanarak e yan n beyan edilen topluluk 

statüsünü, sonuçlar  gerekti inde hareket liman ndaki 

gümrük makamlar na bildirerek, do rulama imkan na 

da sahiptir. 

 

Ulusal mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmedikçe 

deniz ta mac k firmas  ticari kay tlar ndaki 

sevkiyatlar n statüsüne ili kin bilgileri bir sonraki y n 

ba lang ndan itibaren üç y l saklamak zorundad r. Bu 

kay tlar ka t, mikrofi  veya bilgisayar ortam nda 

tutulabilir. 

 

Deniz ta mac k firmas , var  liman nda özellikle 

deniz ta mac k firmas nca yap lan  kontroller ya da 

üretim raporlar  üzerinden (eksiklik ya da fazlal k) tespit 

edilen farkl klar ve usulsüzlükleri  ilgili e yan n 

kon imentosunu da belirtmek suretiyle gümrük 

makamlar na bildirmek zorundad r. 

 

 

Var  gümrük idaresi, ilgili e yan n kon imentosunu 

belirtmek suretiyle tespit edilen usulsüzlükleri ve suçlar  

makul bir sürede hareket gümrük idaresine bildirir. 

Do rulama TC21A belgesi ile yap r (Bölüm IV, K m 

5, Ek 8.7’ye bak z). 

 

Hareket liman ndaki gümrük makamlar  risk analizine 

dayal  sonrdan kontrol gerçekle tirir. 

 

Var  liman ndaki gümrük makamlar  alg lanan risk 
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düzeyine göre sistem üzerinde kontrol yapar ve 

gerekirse manifesto bilgilerini hareket liman ndaki 

gümrük makamlar na do rulama amac yla 

gönderir.Do rulama TC21A belgesi ile yap r (Bölüm 

IV, K m 5, Ek 8.7’ye bak z). 

 

Gümrük makamlar , basitle tirilmi  usulden faydalanan 

deniz ta mac k firmas n ticari kay tlar nda yer alan 

bilgilere sürekli eri im sa lar. 

 

daki diyagram denizyolunda düzey 2 

basitle tirilmi  usulü gösterir. 
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Basitle tirilmi  usul – düzey 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deniz ta  

Tüm e yay  kapsayan tek manifesto 

 

T1  (Topluluk d  transitine tabi e ya) 

TF (TGY’nin 340c(1) maddesine göre Topluluk iç transitine 

tabi e ya) 

TD (halihaz rda ba ka bir transit rejimine tabi e ya) 

C (Transit rejimine tabi tutulmam  statüsü belirlenebilen 

Topluluk e yas ) 

X (Transit rejimine tabi tutulmayan ihraç edilecek Topluluk 

yas ) 

Deniz ta mac k firmas  transit beyan  

olarak 2 nüsha manifesto düzenleyerek 

hareket liman ndaki gümrük 

makamlar n onay na sunar, bir nüsha 

hareket idaresince al konur. 

Deniz ta mac k firmas  manifestonun bir 

nüshas  var  liman ndaki gümrük 

makamlar na sunar. 
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3.9.3.3. Örnekler 
 Örnek 1 

 
Dunkirk/Rotterdam yetkilendirilmi  düzenli 

ta mac k hizmetleri 

 

- Normal transit rejimi: teminat zorunlu 

 

Topluluk d  e ya için Topluluk transit rejimi 

zorunludur.Bir T1 transit beyan  (T B’in 1, 4 ve 5 no.lu 

nüshalar ) düzenlenir ve teminat verilir. 

 

Özel tüketime tabi Topluluk e yas  için özel bir refakat 

belgesi (AAD- dari Refakat Belgesi) kullan r. 

 

Not: Topluluk e yas  serbest dola mda oldu undan 

Topluluk transit rejimi uygulanmaz. Topluluk e yas  

ticari manifestoda yer al r. 

 

- basitle tirilmi  usul düzey 2: teminat gerekmez 

 

yan n gümrük statüsü manifestoda belirtilir. 

Manifestoda kullan lacak kodlar Paragraf 3.9.3.2’de yer 

al r. 

 

Özel tüketime tabi Topluluk e yas  için özel bir refakat 

belgesi (AAD- dari Refkat Belgesi) kullan r. 

 

Örnek 2 

 

Le Havre/Fort de France yetkilendirilmi  düzenli 

ta mac k hizmetleri 

- Normal transit rejimi: teminat zorunlu 

dakiler için Topluluk transiti zorunludur: 
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 Topluluk d  e ya: Bir T1 transit beyan  (T B’in 1, 

4 ve 5 no.lu nüshalar ) düzenlenir ve teminat verilir. 

 Baz  Topluluk e yas  (TGY eski madde 340c): bir 

T2F transit beyan  (T B’in 1, 4 ve 5 no.lu nüshalar ) 

düzenlenir ve teminat verilir. 

 

- Basitle tirilmi  usul düzey 2: teminat gerekmez 

yan n gümrük statüsü manifestoda belirtilir. 

Manifestoda kullan lacak kodlar Paragraf 3.9.3.2’de yer 

al r. 

 

Örnek 3 

 

Dunkirk/Lisbon yetkilendirilmi  düzenli ta mac k 

hizmetleri 

 

- Normal transit rejimi: teminat zorunlu 

 

Topluluk d  e ya için Topluluk transit rejimi 

zorunludur.Bir T1 transit beyan  (T B’in 1, 4 ve 5 no.lu 

nüshalar ) düzenlenir ve teminat verilir. 

 

hracat iadesi olan Topluluk e yas  için bir T5 kontrol 

nüshas  kullan r. Bu durumda T5 kontol nüshas  

Topluluktan ç  liman n gümrük makamlar na 

sunulur. Bu örnekte ç  liman  Lisbon’dur. 

 

Not: Topluluk e yas  serbest dola mda oldu undan 

Topluluk transit rejimi uygulanmaz. Topluluk e yas  

ticari manifestoda yer al r. 

 

- Basitle tirilmi  usul düzey 2: teminat gerekmez 

 

yan n gümrük statüsü manifestoda belirtilir. 

Manifestoda kullan lacak kodlar Paragraf 3.9.3.2’de yer 
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al r. Bu örnekte ihracat iadesine tabi Topluluk e yas  

için “X” sembolü kullan r. 

 

T5 kontol nüshas  Topluluktan ç  liman n gümrük 

makamlar na sunulur. Bu örnekte ç  liman  

Lisbon’dur. 

 

3.9.4. Özel durumlar (düzey 1 / düzey 2) 

 

 3.9.4.1. Grupaj 

 
 Denizyolu ile ta nan birden fazla e ya bir grupaj 

manifestosunda birle tirildi inde, grupaj 

manifestosunda yer alan her kalem e ya gönderici ile 

birle tiren aras ndaki sözle meye konu olur. Bu 

sözle me, bir ta ma senedi (CN-Consignment Note), 

forvarder taraf ndan düzenlenen ve Uluslararas  

Forvarding Acentalar  Federasyonu (FIATA) taraf ndan 

onaylanan bir kon imento, ya da gönderici ile birle tiren 

aras nda kabul edilen bir ticari doküman ile kan tlan r.  

 

Grupaj sevkiyat n denizyolu ile ta nmas  kendi 

bütünlü ü içerisinde birle tiren ile deniz ta mac k 

firmas  aras nda yap lan sözle menin konusudur. Bu 

sözle me, ta  taraf ndan düzenlenen bir kon imento 

ta ma senedi veya deniz ta mac k firmas  ile 

birle tiren aras nda kabul edilmi  ticari bir belge ile 

kan tlan r. 

 

Ayr ca grupaj sevkiyat, birle tiren taraf ndan haz rlanan 

ve grupajda yer alan her bir kalemin yer ald  ta ma 

senedi, kon imento ya da di er ticari belgelerden uygun 

olan n say n yer ald  grupaj manifestosunun 

konusudur. Bu nedenle grupaj manifesto ile gemi 
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letmesince verilen ve transit beyan  olarak kullan lan 

ya manifestosunu birbirinden ay rmak gerekir. 

 

Bir deniz ta mac k firmas nca düzey 1 ve düzey 2 

basitle tirilmi  usuller kapsam nda ta ma senedi, 

kon imento veya di er ticari belgelerle grupaj e yas 

ta yorsa, ayr ca beyan edilmesi gereken tehlikeli e ya 

hariç, deniz ta mac k firmas n grupaj sevkiyat n 

içeri ini bilmedi i kabul edilir. 

 

Bir deniz ta mac k firmas , düzey 1 ve düzey 2 

basitle tirilmi  usullerde a daki ko ullarla grupaj 

sevkiyat  kabul eder: 

 Birle tiren, ticari kay tlar nda sevkiyatlar n 

statüsünü tutmay  taaahhüt eder; 

 Grupaj manifestoda TGY Madde 447(4)’te belirtilen 

bilgiler yer al r (Paragraf 3.9.2.2.’ye bak z) ; 

 Hareket ve var ta ta ma senetleri gümrü ün 

denetimine haz r olmal r; 

 Grupaj manifestoda uygun statü sembollerinin yer 

almas  gerekir.(a ya bak z); 

 Grupaj manifestodaki en yüksek statü deniz 

ta mac k firmas na bildirilir. Statülerin s ralamas  

T2F (TF), TD, C, X eklindedir. 

 

Grupaj manifestodaki her kalem için T1, T2F (TF), TD, 

Cve X sembollerinin kullan : 

 
Sembol 

 
 

T1 T1 d  transit rejimine tabi e ya 
T2F 

_____________ 
 TF 

TGY Madde 340c(1)’de say lan bölgelere, bölgelerden 
veya bölgeler aras nda iç Topluluk transit rejimine göre 

ta nan e ya 
TD Halihaz rda bir transit rejimi kapsam nda ta nmakta 

olan veya dahilde i leme, antrepo veya geçici kabul 
rejimine tabi e ya * 

C Bir transit rejimine tabi tutulmayan ve statüsü 
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(T2L’ye e de er 
T2L) 

belirlenebilen Topluluk e yas  

X Bir transit rejimine tabi tutulmayacak ve ihraç edilecek 
Topluluk e yas  

  
* Grupajda halihaz rda bir transit rejimine (örne in Topluluk transiti, TIR karnesi, ATA karnesi, NATO 
Form 302 vb.) tabi tutulan e ya yer al yorsa o kalem ‘TD’ sembolü ile belirtilir. Ayr ca her bir ta ma 
senedi veya ta maya ili kin sözle meyi ispatlay  di er ticari belgeler de ‘TD’ ile kodlan r ve as l rejime 
ili kin referansa ilave olarak transit beyan n  say , hareket gümrük idaresi ve tarihi belirtilir.  
 
 
 Deniz ta mac k firmas  düzey 1 basitle tirilmi  usul 

kullan yorsa, grupaj sevkiyat  manifestoda “grupaj” 

ifadesi ile birlikte grupaj manifestoda kay tl  statü 

sembollerinden en yüksek olan  (statülerin s ralamas  

T1, T2F olacak ekilde) belirtir, ba ka bir deyi le grupaj 

sevkiyat “T1” ve “T2F” e yas ndan olu uyorsa gemi 

manifestosunda “T1” beyan edilir.  

 

Deniz ta mac k firmas  düzey 2 basitle tirilmi  usul 

kapsam nda tek bir manifesto kullan yorsa manifestoda 

“grupaj” kodu kullan r.  

 

dakiler, düzey 1 ve düzey 2 basitle tirilmi  usulde 

grupaj n örnekleridir. 
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Düzey 1 basitle tirilmi  usul 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not : 3 ve 5 no.lumanifestolar ya da as l sorumlunun beyan sahibi oldu u (no.5)  
manifestolar  transit rejimi ile ilgili de ildir. 

Gemi manifestosu 
(= transit beyan ) 

 
No. 1 …’grupaj’…T1 
No. 4 …’grupaj’…T1 
 

1 
Grupaj manifesto 
 
Sevkiyat….T1 
Sevkiyat….TD 
Sevkiyat….C 
Sevkiyat….X 
 
 

2 
Grupaj manifesto 
 
Sevkiyat….TD 
Sevkiyat….C 
Sevkiyat….T2F 

3 
Grupaj manifesto 
 
Sevkiyat….C 
Sevkiyat….X 

5 
Grupaj manifesto 
 
Sevkiyat….TD 
Sevkiyat….C 
Sevkiyat….X 
 

4 
Grupaj manifesto 
 
Sevkiyat….T2F 
Sevkiyat…TD 
Sevkiyat….T1 
Sevkiyat….C 

Gemi manifestosu 
(= transit beyan ) 

 
No. 2 …’grupaj’…T2F 
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Düzey 2 basitle tirilmi  usul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GEmi manifestosu, birle tirilmi  sevkiyatlar n grupaj 

manifestosu ve ilgili ta ma senetleri, kon imentolar  

veya di er ticari belgeler hareket liman nca talep 

edilmesi halinde ibraz edilir. 

 

Tüm grupaj manifestolar , ta ma senetleri, 

kon imentolar veya di er ilgili ticari belgeler gemi 

manifestosu ile birlikte talep edilmesi halinde var  

liman n yetkili makamlar na gönderilir. Yetkili 

makamlar, grupaj manifestoda yer alan bilgilere göre 

yan n gerekli kontrollerini yapar. 

Gemi manifestosu 
(= transit beyan ) 

 
No. 1 …’grupaj’…T1 
No. 2 …’grupaj’…TF 
No. 3 …’grupaj’… C 
No. 4 …’grupaj’…T1 
No. 5 …’grupaj’…TD 

1 
Grupaj manifesto 
 
Sevkiyat….T1 
Sevkiyat….TD 
Sevkiyat….C 
Sevkiyat….X 
 

2 
Grupaj manifesto 
 
Sevkiyat….TD 
Sevkiyat….C 
Sevkiyat….TF 

3 
Grupaj manifesto 
 
Sevkiyat….C 
Sevkiyat….X 

5 
Grupaj manifesto 
 
Sevkiyat….TD 
Sevkiyat….C 
Sevkiyat….X 
 

4 
Grupaj manifesto 
 
Sevkiyat….TF 
Sevkiyat….TD 
Sevkiyat….T1 
Sevkiyat….C 
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“TD” olarak kodlanan durumlar haricinde (düzey 2 

basitle tirilmi  usul), deniz ta mac k firmas  as l 

sorumlu olarak hareket eder ve dolay yla usulsüzlük 

durumunda ta madan tamamiyle sorumludur. Deniz 

ta mac k firmas  ile birle tiren aras ndaki ili ki 

aralar ndaki ticari sözle me ile düzenlenir. 

 
Ak emas  Ek 8.9’da deniz ta mac nda grupaj ema ile 

gösterilmi tir. 

 
 3.9.4.2 Düzenli ta mac k hizmetlerid ndaki seferlerle 

denizyolunda  e ya ta nmas  

 
 Düzenli ta mac k hizmetlerid nda ta ma yapan 

gemilerle ta nan e ya için ta  Topluluk transit 

rejimini kullanmak isterse, TGY Madde 447 ve 448’de yer 

alan basitle tirmeler uygulanmaz. 

 daki dar kapsaml  örnekler yaln zca düzenli 

ta mac k hizmetlerid nda sefer yapan gemilerle 

Topluluk transit rejimi veya duruma göre di er rejimlerle 

ta nan e ya için uygulan r. 

  Topluluk d  e ya 

- Topluluktaki yükleme liman ndan önce ba lam  ve bir 

Topluluk liman nda sonlanan ta malar. 

Örnek: Brussels-Le Havre (Brüksel’den Antwerp’e 

karayolu ile ta ma) 

Karayolu ta mas  için T1 rejimi zorunludur ancak deniz 

ta mac  k sm  için ihtiyaridir.  

Önerilen ta ma ekli: Topluluk transit rejiminin yaln zca 

sevkiyat n karayolu ile yap lan bölümünde kullan lmas  

önerilir. 
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 - Topluluk yükleme liman nda ba layan ve Topluluktaki 

bo altma liman ndan sonra devam eden ta ma. 

Example: Le Havre-Brussels (Antwep’ten Brüksel’e 

karayolu ile ta ma) 

Karayolu ta mas  için T1 rejimi zorunludur ancak deniz 

ta mac  k sm  için ihtiyaridir. 

Önerilen ta ma ekli: Le Havre’dan Brüksel’e kadar tüm 

ta ma için bir T1 düzenlenmesi önerilir. 

 

 - Topluluktaki yükleme liman ndan önce ba layan ve bir 

Topluluktaki bo altma liman ndan sonra devam eden 

ta malar. 

Örnek: Madrid-Milano (Barcelona’dan Genoa’ya 

denizyolu ile ta ma)  

Önerilen  ta ma  ekli:  Madrid’den  Milano’ya  kadar  tüm  

ta ma için (karayolu ve denizyolu için) bir transit beyan  

düzenlenmesi önerilir. 

  Topluluk e yas  

- Geri ödeme için ba vurulan tar msal e yan n ihrac  

Orleans’tan üçüncü bir ülkedeki var  noktas na ihraç 

edilen tar msal ürünler örnek olarak verilebilir. hracat 

formaliteleri T5 kontrol nüshas n düzenlendi i Orleans 

gümrü ünde tamamlan r. Le Havre’daki gümrük idaresi 

ya Le Havra’da kendisini Antwerp’e götürecek gemiye 

yüklenerek Toplulu u terk etti inde T5 kontrol nüshas  

tarih koyarak onaylar. Orada üçüncü ülkeye götürecek 

gemiye yüklenir. 

 - Topluluk e yas n Toplulu un vergi bölgesi d ndaki 

bir deniza  topra na ihrac . 

Örnek: Rotterdam’dan Martinique’e 

ya Rotterdam’da ihracat için beyan edilir ve bir T2LF 
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düzenlenir. 

TGY Madde 843 - hracat vergisine tabi e yan n Topluluk içerisinde 

ta mas . 

Örnek: Rotterdam’dan Stockholm’e 

Topluluk gümrük bölgesi içerisinde iki nokta aras nda 

ta nacak ihracat vergisine tabi e ya için bir T5 kontrol 

nüshas  düzenlenir (özel teminat). 
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3.10. Boru hatt  ile ta ma 
  



 

467 

3.11. Sözle me Madde 6 /TGK Madde 97(2) kapsam nda basitle tirilmi  uusllerin 
uygulamas  
 
 
 

yaya ili kin herhangi bir önlemin al nmas  temin 

edildi i müddetçe ülkeler, özel yükümlülükler veya baz  

ta ma türleri için ikili veya çok tarafl  anla malarla 

aralar nda baz  basitle tirilmi  usulleri uygulayabilirler.  

 

Ülkeler bu basitle tirilmi  usulleri Ek 8.10’da yer alan 

form ile Avrupa Komisyonuna bildirirler. 

 

zin usulü Paragraf 2.2.’ye uygun olmal r. 

 

znin iptali veya düzeltmeler için Paragraf 2.3’e bak z. 

 

 4. Özel durumlar  

 

 5. stisnalar  

 
  



 

468 

 6. Özel ulusal hükümler (rezerve) 
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7. Sadece gümrük idaresinin kullan na ayr lm r. 

8. Ekler 

8.1   Ek kriterler–özel yükleme listeleri 

8.2   Örnek (ba vuru için)izinli al  izni 

8.3   Özel tipte metal mühür 

8.4   stisnalar–özel tipte mühür (FR, IT) 

8.5   Havalimanlar  listesi ve yetkili gümrük idareleri 

8.6   Düzey-2 izin örne i 

8.7   Havayolu grupaj nda i  ak emas  

8.8    Denizyolu düzey 1 ve 2 izin örne i 

8.9 Denizyolu grupaj i  ak emas  

8.10 Basitle tirilmi  usullerin bildirilmesinde kullan lacak form 
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Ek 8.1 

 
 
Ek kriterler – özel yükleme listeleri 
 
(Sözle me Ek I Madde 62 – TGY Madde 385) 
 
 
As l sorumlular n, Sözle me Ek III ve/veya TGY Ek 44a ve 45’te yer alan örnekteki 
gümrük gereksinimleri kar lamayan yükleme listeleri kullanmalar na izin  verilebilir. 
 
 
Bu ekilde yükleme listelerinin kullan  a daki ko ullarla mümkündür : 
 
 Yükleme listelerinin kay tlar  tutmak için entegre elektronik veya otomatik veri 

leme tekni i kullanan bir firma taraf ndan düzenlenmesi, ve 
 
 Yükleme listelerinin gümrük makamlar nca kolayl kla kullan labilecek ekilde 

düzenlenmi  ve doldurulmu  olmas , ve 
 

 Her bir kalem için Sözle me Ek III ve/veya TGY Ek 44a’da öngörülen bilgilerin yer 
almas . 

 
 
Kay tlar  tutmak için entegre elektronik veya otomatik veri i leme tekni i kullanan ve 
yukar daki basitle tirmeden faydalan bir firmaek olarak tek cins e ya içeren 
sevkiyatlar  içeren transit i lemlerinde, kulland  bilgisayar program n (transit 
beyanlar  olu turmak için kulland ) bu ekilde gerektirmesi nedeniyle, yukar da 
belirtilen yükleme listelerini kullanmas  için yetkilendirilebilir.  
 
Kay tlar  tutmak için entegre elektronik veya otomatik veri i leme tekni i kullanmayan 
bir firma da, sevk/ihracat i lemleri için kulland  aç klay  listeleri yükleme listesi 
olarak kullanabilmesi  için yetkilendirilebilir. Söz konusu yükleme listelerinin: 
 
 Gümrük makamlar nca kolayl kla kullan labilecek ekilde düzenlenmi  ve 

doldurulmu  olmas , ve 
 Her bir kalem için Sözle me Ek III ve/veya TGY Ek 44a’da öngörülen bilgilerin yer 

almas , 
gerekir. 
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Ek 8.2 
 
 
zinli al  izni için örnek ba vuru formu 

 
 
Ba vuran n:  
 
1. Ad , soyad  (veya firma ad ) ve Vergi numaras  : 
 
 
2. yerinin (ofisinin) adresi  (ba vuran taraf ndan  kullanmak istedi i tesislerden bir 

yeri/ofis için ayr  form doldurulur) :  
 
 
3. Telefon numaras  ve ba lant  kurulacak ki inin ad , soyad  : 
 
 
4. yerinin/ofisin faks numaras , e-posta adresi vb. : 
 
 
5. Faaliyetler (Örnek : ……  üreticisi) 
 

ya:  
 
 
6. yan n özellikleri (detayl  olarak); mümkünse e ya kodunu belirtiniz :  
 
7. E ya Sözle me Ek I lave I’de/TGY Ek 44c’de yer al yor mu? Evet/Hay r 
 
8. E ya ithalat lisans /izni veya aktarma düzenlemelerine tabi e ya m ? 
 
 
9. E ya di er yasaklama, k tlama veya kontrollere tabi mi (sa k, pitopatolojik 
önlemler vb.)? 
 
 
Ta ma arac :  
 
 
10. Kullan lan ta ma arac  türü (Örnek: kamyon, çekici, barç) : 
 
 
11. Basitle tirme (izinli al ) konusu e yan n nerede teslim al naca :  
 
 
12. Ba vuran n tesislerinin demiryolu ba lant  var m ?   Evet veya Hay r 

 
Evet ise hangi demiryolu istasyonunu kullan yorsunuz: 
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13. Tesis suyolu veya nehirle ta mac k için bir bo altma platformuna sahip midir 
(barçlar): 

 
 
Sevkiyat say  :  
 
14. zinli al  izni kullan larak yap lacak [haftal k] [ayl k] ortalama sevkiyat say :  
 
 
15. Gümrükçe kontrol edilmesi gerekli e yan n i lemleri hangi saatlerde 
gerçekle tirilecektir : 
 

 
Düzenli bir sevkiyat geli  program  yoksa yakla k bilgileri veriniz :  

 
Gümrük bilgileri :  
 
16. zinli al  olarak hangi var  gümrük idare(ler)ini kullanmak istiyorsunuz ? 
 
 
17. Ba vurunuza konu e yan n teslim al nmas  konusunda gümrükçe basitle tirilmi  
usulün kullan n kontrolüne esas te kil etmek üzere firman n yönetimi ve 
organizasyon yap  hakk nda bilgi veriniz. 
 
 
18.  Gümrü e bildirim eklini belirtiniz : (telefonala, faksla, e-posta ile, veya di er 
ileti im araçlar  ile).  
 
 
 
..…………........., ………............. tarihindeba vuru yap lm r. 

(yer)  (tarih) 
 
 
 
mza 

 
 
 
 
 
  



 

473 

 
MODEL  
 
 
zinli al  izni 

 
 
 
 

N SAH : 
 
 
Kay t numaras : 
 
 
 
 
Bayan,  
Bay,  
 
 
 
 
Konu: Topluluk/ortak transit: zinli al .  
zin 

 
 
lgi : ……………tarihli ba vurunuz. 

 
 
 
2 Temmuz 1993 tarihli (AET) 2454/93 say  Komisyon Tüzü ünün tadilleri ile birlikte 
TGY Topluluk transit rejiminde basitle tirmelere ili kin genel hükümleri ile 406 ila 409 
uncu maddeleri, ayr ca 20 May s 1987 tarihli Ortak Transit Sözle mesi Ek I Madde 72 ila 
74 çerçevesinde firman n var  gümrü ünde tamamlanacak Topluluk/ortak transit 

lemlerinde basitle tirmelerden faydalanmas  uygun bulunmu tur. 
 

 
1) Bu izin firman  var  gümrü üne e yay  fiziksel sunmaktan muaf tutar. 
 
2) zin verilen tesis(ler):  
 
3) znin kullan labilece i gümrük idareleri:  
 
4) zin verilen ta malar 
 

a) Topluluk veya EFTA ülkesindeki bir gümrük idaresinden (veya izinli 
göndericiden) demiryolu, nehir veya karayolu ile gelen üçüncü ülke (T1) e yas  
ta malar ,  

 
b) Ayn  gümrük idarelerinden (veya izinli göndericiden) ayn  ta ma modlar  ile 

gelen Topluluk e yas  (T2) (T2F) ta malar .  
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5) zin verilen i lem zamanlar  
 

Yetkili gümrük idaresinin normal mesai saatleri: 
(Pazartesi’den Cuma’ya) 
 
Ek olarak: 

 
Cumartesi 
Pazar 
Resmi tatil günleri 
Gece 
Di er 
 
Gerekti inde, yetkili idarenin normal çal ma saatleri d nda gelmesi beklenen e ya 
önceki gün saat …’e kadar bildirilir. 
 

6) E ya 
 
zin a daki e ya için geçerlidir:  

 
- Fas l veya Tarife ba :  

 
Gerekti inde, izin kapsam na girmeyen e ya:  

 
 
7) Beklenen sevkiyatlara ili kin yetkili gümrük idareesine verilecek bilgi 
 

Bildirim yöntemi: 
- telefon :  
- faks :  
- e-posta :  
- di er bildirim araçlar  :  

 
Bildirim s kl : 
 

a) Düzenli olarak tesislerinize e ya geliyorsa (belli günler ve belli saatlerde) ve bu 
zamanlar  yetkili gümrük idaresine bildirirseniz, her bir sevkiyat için ayr  ayr  
bildirimde bulunmaktan muaf tutulursunuz;  

 
b) yan n geli i zaman aç ndan düzenli de ilse, e yan n geldi i veya beklenen 

geli i yetkili gümrük idaresine bo altman n ba lamas ndan en az [........] saat 
önce bildirilir. zin verilen zamanlar d nda acil bir sevkiyat tesislere 
geldi inde veya gelmesi beklendi inde (K m 5’e bak z), e yan n geli inin 
bildirilmesi amac yla yetkili gümrük idaresindeki sorumlu ki i ile irtibata 
geçilir;  

 
c) AB tar m politikalar  çerçevesinde özel kontrol önlemlerine tabi e yada, 

bo altmadan en az [....] saat önce yetkili makama bilgi verilir;  
 

d) yan n geli indeki gecikmeler bildirilir;  
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e) Bildirimde, bo altman n ne zaman ba layaca na ek olarak a daki hususlar 
yer al r:  

 
- yan n firman n tesislerinde nereye gelece i, 
- Gelen e yan n tabi tutulaca  gümrük rejimi (serbest dola ma 

giri /tüketim,dahilde i leme, antrepo vb.) 
- Transit belgesinin türü (T1, T2 veya T2F), 
- yan n cinsi (kodu) ve miktar , 
- Varsa AB’de al nm  lisanslar n, kullan lan sertifikalar n tescil say lar , 
- Varsa tatbik edilmi  mühürlerin durumu 
 

f) Miktardaki eksiklik veya fazlal klar, ba ka e ya ile de tirmeler veya k lm  
mühür tespiti gibi di er usulsüzlükler mutlaka ve ivedilikle bildirilir. 

 
8) Gelen e yan n kayd  
 
zinli al , modeli ve ekli yetkili gümrük idaresindeki sorumlu ki i ile birlikte belirlenen 

bir kay t tutar. 
 
Temel olarak a daki bilgiler kaydedilir  :  
 

- Yetkili gümrük idaresine bildirimde bulunulan tarih ve saat,  
- Ta ma arac n bo alt lmas n ba lad  tarih ve saat,  
- Ta ma arac n kimli i,  
- Transit belgesinin türü, say , tarihi ve hareket gümrük idaresi, varsa kullan lan AB 

lisanslar  ve/veya sertifikalar n say .  
 
Yukar daki kay tlar bilgi kesinle ir kesinle mez kaydedilir. 
 
Her bir sevkiyat için yap lan kay tta, gümrük için de bir kutu ayr r. 
 
Kayda ba lanmadan önce sayfalar  ard k olarak numaraland r. Ilk ve son sayfalar 
yetkili gümrük idaresinin mührü ile mühürlenir ve o idaredeki sorumlu ki i taraf ndan 
imzalan r.  

 
 
9) Al nd  
 
Tam ve eksiksiz olarak, öngörülen transit süresi içerisinde gelen her e ya için, ta n 
talebi üzerine e ya ile birlikte transit belgelerinin izinli al ya teslim edildi ine ili kin bir 
al nd  düzenlenir. 
 
stendi i takdirde, TC11 Al nd  örne i veya T B’in 5 no.lu nüshas n arkas ndaki 

kopar labilir k m (uyarlanarak) al nd  olarak kullan labilir. 
 
10) Transit beyan nüshalar n sunulmas  
 
Bir acenta vas tas yla olsun veya olmas n, transit beyan  nüshalar  izinli al  taraf ndan 
en geç [..................] içerisinde yetkili gümrük idaresine sunulur. 
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Yüksek kaçakç k riski içeren e yaya ili kin transit beyanlar  ve/veya erken uyar  sistemi 
ile bilgileri gönderilen e yaya ili kin transit beyan  gecikmeksizin yetkili gümrük 
idaresine sunulur. 
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Ek 8.3 
 
 
Özel mühür 

 
 
 
 

55 mm

25 mm

1. Ülkeyi temsil eden arma, i aret veya harfler
2. Hareket gümrük idaresi
3. Beyanname say
4. Tarih
5. zinli gönderici 
6. zin

1 2

43

65



 

478 

Ek 8.4 
 
Özel mühür istisnalar  (Fransa, talya) 
 
 
zinli göndericiler, TGY Madde 400(1)(b)/ Sözle me Ek I Madde 67(1)(b) uyar nca gümrük 

makamlar nca onaylanm  TGY Ek 62’de (Sözle menin Ek II lave XV) yer alan örne e 
uygun özel tipte mührü kullanabilirler.   
 
a) talyan izinli göndericileri örnekleri a da yer alan özel tip mühürleri 
kullanabilirler  : 
 
 
 

 
 
 

[Örnek] 
 
b) Bir örne i a da yer alan özel mührü kullanan Frans z izinli göndericiler, söz 
konusu mührü 31 aral k 2003’e kadar kullanmaya devam edebilirler. 
 
Bu örnekteki özel mührü kullanmaya devam eden izinli göndericiler, transit formunun ön 
yüzünde hareket gümrük idaresi için ayr lan kutuya hareket gümrük idaresinin ad  ile 
birlikte beyanname say  ve tarihini yazar. 
 
 
 

 
[Örnek] 

 
    1. Ülke aramas  
    2. zin 
    3. zinli gönderici 
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Ek 8.5 
 

HAVAL MANLARI L STES  VE YETK  GÜMRÜK DARELER  
 

Ülke Havaliman  ad  Yetkili gümrük idaresinin ad  ve adresi 
(A) (B) (C) 

Belçika   1. Antwerpen (Deurne) Kantoor der douane 
Vliegveld 
2100 DEURNE 

 2. Brussel (Zaventem) 
      Bruxelles Aéroport 
 

Kantoor der douane 
Luchthaven - Gebouw 706 
1931 BRUCARGO 

 
 

  3. Charleroi (Goselles) Bureau de douane  
Entrepot 
Avenue des Etats-Unis 
6041 GOSSELIES 

   4. Luik (Grâce-Hollogne) 
      Liège 

Bureau de douane  
Entrepot 
Rue de Namur 2 
4000 LIEGE 

   5. Oostende Kantoor der douane en accijnzen 
Entrepot 
Slijkensesteenweg 3 
8400 OOSTENDE 

 
Bulgaristan 1. Sofia MP Letishte Sofia 

Bruksel 1 
Sofia 1540 

 2. Varna MP Letishte Varna 
Letishte Varna 
Varna 9000 

 3. Plovdiv MP Letishte Plovdiv 
Letishte Plovdiv 
Plovdiv 4004 

 4. Burgas MP Letishte Burgas 
Letishte Burgas 
Burgas 8007 

 5. Gorna Oryahovitsa MB Gorna Oryahovitsa 
Gorna Oryahovitsa 5100 

 
br s 1. Larnaca Internation Airport Larnaca Airport Customs office 

7130, Larnaca 
 2. Paphos International Airport Paphos Airport Customs office 

8320, Paphos 
 

Çek Cumhuriyeti 
 

1.  Brno - Tu any Celní  ú ad BRNO-II (0162) 
Pobo ka CÚ Tu any – letišt  (0141) 
CZ - 627 00  Brno – Tu any 

  
2.  Ostrava - Mošnov 

 
Celní  ú ad NOVÝ JI ÍN (0463)  
Pobo ka CÚ  Mošnov – letišt  (1441) 
CZ - 742 51  Mošnov 
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3.  Praha - Ruzyn  

 
Celní  ú ad  RUZYN  - LETIŠT   PRAHA 
(1941) 
Aviatická 12/1048 
CZ - 160 08  Praha  6 

  
4.  Pardubice 

 
Celní  ú ad PARDUBICE (0663) 
Pardubice – letišt  (0641) 
Fáblovka 404 
CZ – 533 52 Pardubice 

 5. Karlovy Vary Celní ú ad KARLOVY VARY (0861) 
Celní pobo ka Karlovy Vary – letišt  (0841) 
CZ - 360 01  Karlovy Vary 

 
 
Estonya 1.Tallinna Lennujaam Tallinna Tolliinspektuur 

Lennujaama Tollipunkt 
Kesk- Sõjamäe 10A  
11415 Tallinn, Eesti 

 2. Kuressaare Lennujaam Edela Tolliinspektuur 
Kuressaare Tollipunkt 
Tallinna mnt. 19 
93811, Kuressaare, Eesti 

 3. Tartu Lennujaam Tartu Tolliinspektuur 
Tartu Tollipunkt, Tähe tn. 106 
51613, Tartu, Eesti 

 4. Pärnu Lennujaam Edela Tolliinspektuur 
Pärnu Tollipunkt, Raba 33 
80041, Pärnu, Eesti 

 5. Kärdla Lennujaam Edela Tolliinspektuur 
Kärdla Tollipunkt 
Kõrgessaare mnt. 45 
92412, Kärdla, Eesti 

 
Danimarka   1. Billund Airport ToldSkat Vestjylland 

Region Herning  
Brændgårdvej 10 
7400 Herning 

 2. Bornholm Airport ToldSkat Nordsjælland  
Region Helsingør 
Strandpromenaden 8 A 
3000 Helsingør 

   3. Copenhagen Airport, 
      Kastrup 

ToldSkat København 
Snorresgade 15 
DK-2300 København S 

 4. Copenhagen Airport, 
      Roskilde 

ToldSkat Sydvestsjælland 
Region Køge  
Gymnasievej 21 
4600 Køge 

   5. Esbjerg Airport ToldSkat Vestjylland  
Region Herning  
Brændgårdvej 10 
DK-7400 Herning 

   6. Karup Airport ToldSkat Vestjylland  
Region Herning  
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Brændgårdvej 10 
DK-7400 Herning 

   7. Odense Airport ToldSkat Fyn 
Region Odense 
Lerchesgade 35 
DK- 5100 Odense C 

 8. Sønderborg Airport ToldSkat Sydjylland  
Region Vejle  
Nordås 17 
7100 Vejle 

 9. Thisted Airport ToldSkat Nordjylland  
Region Aalborg 
Skibsbyggerivej 5 
9000 Aalborg 

 10. Vojens Airport ToldSkat Sydjylland  
Region Vejle 
Nordås 17 
7100 Vejle 

 11. Aalborg Airport ToldSkat Nordjylland  
Region Aalborg  
Skibsbyggerivej 5 
9000 Aalborg 

 12. Århus Airport ToldSkat Østjylland  
Region Århus  
Margrethepladsen 4 
DK- 8000 Århus C 

 
Almanya 1. Augsburg Zollamt Göggingen 

Abfertigungsstelle Flughafen Augsburg 
Flughafenstrasse 
86169Augsburg 

 2. Berlin-Schönefeld Zollamt Berlin-Flughafen Schönefeld 
Flughafen Berlin-Schönefeld 
12521 Berlin 

 3. Berlin-Tegel Zollamt Berlin-Flughafen Tegel 
Flughafen Tegel 
13405 Berlin 

 4. Bremen Zollamt Flughafen 
Hanna-Kunath-Strasse 12 
28199 Bremen 

 5. Paderborn/Lippstadt Zollamt Flughafen Paderborn 
Flughafenstr. 33 
33142 Büren/Ahden 

 6. Dresden Zollamt Dresden-Flughafen 
Wilhelmine-Reichard Ring 3 
Gebäude 211 
01109 Dresden 

 7. Düsseldorf  Zollamt Düsseldorf-Flughafen 
Flughafen 
40474 Düsseldorf 

 8. Dortmund Zollamt Dortmund Flughafen 
Flughafenring 1 
44319 Dortmund 
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 9. Erfurt Zollamt Am Flughafen 
Flughafenstr. 4 
99092 Erfurt 

 10 Frankfurt(Main) Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen 
Hahnstrasse 68-70 
60528 Frankfurt am Main 

 11. Friedrichshafen ZollamtFriedrichshafen 
Abfertigungsstelle Flughafen 
Am Flughafen 64 
88046 Friedrichshafen 

 12. Hahn Zollamt Hahn-Flughafen 
Gebäude 850 
55483 Hahn Flughafen 

 13. Hamburg Zollamt Hamburg-Flughafen 
Flughafenstrasse 1-3 
22335 Hamburg 

 14. Hannover Zollamt Hannover-Flughafen 
Postfach 42 01 27 
30661 Hannover 

 15. Karlsruhe Hauptzollamt Karlsruhe 
Abfertigungsstelle Baden Airport 
Gebäude B 402 
77836 Rheinmünster 

 
 

16. Köln/Bonn Zollamt Flughafen Köln/Bonn 
Postfach 98 02 50 
51147 Köln 

 17. Leipzig/Halle Zollamt-Flughafen Leipzig 
Hans-Witwer-Strasse 6 
04435Schkeuditz 

 18. Mönchengladbach ZollamtMönchengladbach 
Abfertigungsstelle Flughafen 
Flughafenstrasse 95 
Flugplatz/Terminal 
41066 Mönchengladbach 

 19. München Zollamt München-Flughafen 
Frachtgebaüde Modul B, 5. OG 
85356 München 

 20. Münster-Osnabrück Zollamt Münster-Flughafen 
Hüttruper Heide 79-81 
48268 Greven 

 21. Nürnberg Zollamt Nürnberg-Flughafen 
Flughafenstrasse 86 
90411 Nürnberg 

 22. Rostock/Laage Zollamt Laage 
Frachthofstrasse 2 
18299 Laage 

 23. Saarbrücken Zollamt Saarbrücken-Flughafen 
Flughafen 
66131 Saarbrücken 

 24. Stuttgart Zollamt Stuttgart-Flughafen 
Luftfrachtgebaüde 605/6 
70629 Stuttgart 
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Yunanistan 1.Diethnis Aerolimenas 
   Athinon 
“El.Venizelos” 
(Athens) 

Airport Customs  Office  
190 19  Spata 
Athens 

 2.Kratikos Aerolimenas 
 “Makedonia” 
(Thessaloniki) 

E  Customs Office of 
Thessaloniki  
Makedonia Airport 
Mikra –55103 
Thessaloniki 

 3.Kratikos Aerolimenas 
   “N.Kazantzakis” 
   (Heraklio-Creta) 

Customs  Office of 
Heraklio 
Provlita 4, Limenas  
71 110 Heraklio 

 4.Kratikos Aerolimenas 
“I.Kapodistrias” 
 (Kerkyra) 

Customs Office of 
Kerkyra 
Ethnikis Antistasis 1 
Neo Limani 
49 100 Kerkyra 

 5.Kratikos Aerolimenas 
   “ Diagoras” 
   (Rhodes) 

Customs Office of Rhodes 
Emporikos Limenas 
85 100 Rhodes 

 
spanya   1. Altet Aduana de Alicante 

Carretera 332 Alicante a  
Castellon km. 10 
03071 Alicante 

 
   2. Almeria Aduana de Almeria 

Carretera de mijar 
04071 Almeria 

   3. Asturias Aduana de Aviles  
Avenida conde de guadalhorce 17 
33400 Aviles 

 4. Barcelona Aduana de Barcelona 
Aeropuerto de Barcelona 
08820 Prat de Llobregat (Barcelona) 

   5. Fuerteventura Aduana de Fuerteventura 
Oficina de aduanas en el aeropuerto 
35671 Fuerteventura 

   6. Granada  Aduana de Granada 
Aeropuerto de Granada 
18329 Granada 

   7. Ibiza Aduana de Ibiza 
Avenida bartolome rosello 17 
07871 Ibiza 

   8. Imarcoain Aduana de Imarcoain 
(Dependencia regional de aduanas e de 
Navarra) 
Recinto Aduanero 
31119 Imarcoain (Navarra) 
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 9. Jerez De La Front Aduana de Jerez de la frontera-Aeropuerto 
Aduana de Jerez de la frontera 
(Delegaciõn de hacienda) 
Plaza de las marinas s/n 
11071 Jerez de la Frontera 

 10. Coruña Aduana de la Coruña 
Alvedro s/n 
15180 La Coruña 

 11. Lanzarote Aduana de Lanzarote 
Aeropuerto de Lanzarote 
35571 Lanzarote 

 12. Las Palmas Aduana de Las Palmas 
Aeropuerto de Gran Canaria 
Terminal de carga 
35200 Las Palmas de Gran Canaria 

 
 

13. Barajas Aduana de Madrid 
Terminal de Carga 
28002 Madrid 

 14. Mahon Aduana de Mahon 
Anden de Poniente s/n 
07701 Mahon 

 15. Malaga Aduana de Malaga 
Aeropuerto de Malaga 
29071 Malaga 

 16. Murcia Aduana de Murcia 
Aeropuerto de San Javier 
30071 Murcia 

 17. Mallorca Aduana de Palma de Mallorca 
Aeropuerto 
07012 Palma de Mallorca 

 18. San Sebastian Aduana de San Sebastian 
c/Gadabarri s/n 
20071 San Sebastian 

 19. Santander Aduana de Santander 
Parayas-Maliaño 
39071 Santandar 

 20. Santiago de 
     Compostela 

Aduana de Santiago de Compostela 
Aeropuerto 
15820 Labacolla (La Coruña) 

 21. Sevilla Aduana de Sevilla 
Aeropuerto  
41071 Sevilla 

 22. Sondica Aduana de Sondica 
Aeropuerto de Sondica 
48016 Sondica (Vizcaya) 

 23. Tarragona Aduana de Tarragona 
Aeropuerto de Reus 
43271 Reus (Tarragona) 

 24. Reina Sofia Aduana de Tenerife 
Aeropuerto sur Reina Sofia 
Granadilla de Abora- 
Aeropuerto Reina Sofia 
35071 Tenerife Sur 

 25. Los Rodeos Aduana de Tenerife 
Aeropuerto Norte Los Rodeos 
35071 Tenerife Norte 
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 26. Valencia Aduana de Valencia 
Aduana del Aeropuerto de Valencia 
46940 Valencia 

 27. Vigo Aduana de Vigo 
Aeropuerto de Peinador 
36271 Vigo (Pontevedra) 

 28. Vitoria Aduana de Vitoria 
Aeropuerto 
011996 Forondia-Vitoria (Alava) 

 29. Zaragoza Aduana de Zaragoza 
Garrappinillos 
50080 Zaragoza 

 
Fransa Abbeville** BS d’Abbeville 

Rue Ventose 
B.P 630 
80144 Abbeville Cedex 
Tel : 03.22.31.63.10 

 Agen** BI d'Agen 
Centre routier Gaussens  
B.P 12 - 47520 Le Passage 
Tel : 05.53.87.62.42 

 Ajaccio-Campo dell'Oro B.C.S. d'Ajaccio 
Cite des douanes de pietralba rue des cigales B.P. 512 
20090 Ajaccio Cedex 
Tel 04 95 51 71 79 

 Albi** BI d'Albi 
1 rue Gabriel Pech - B.P 155 - 81005 Albi Cedex 
Tel : 05.63.43.33.25 

 Amiens** BI d'Amiens 
39 rue Pierre Rollin - B.P 009  
80091 Amiens Cedex 3 
Tel : 03.22.46.85.38 

 Angers-Marcé** BI d'Angers 
Chemin de la salette - 49240 Avrille 
tel : 02.41.34.21.08 

 Angoulême** BI d'Angouleme 
264 rue de Périgueux - 16022 Angouleme 
Tel : 05.45.37.00.40 

 Annecy** BS d'Annecy 
13 av du Coteau B.P 517 - 74014 Annecy Cedex 
Tel : 04.50.66.87.45 

 Annemasse** BS d'Annemasse 
Rue Louis Armand - B.P 363  
74107 Annemasse Cedex  
Tel : 04.50.37.48.87 

 Auxerre-Branches** BI d'Auxerre 
24 bd Gallieni - 89000 Auxerre 
Tél : 03.86.46.37.13 

 Avignon** BI d'Avignon 
1 rue de la venus d'Arles 
84000 Avignon 
Tel : 04.90.87.32.71 
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 Bâle-Mulhouse aéroport R.P. de Bâle Mulhouse Aéroport 
Aéroport de Bâle Mulhouse - Aérogare fret 
68300 Saint Louis 
Tél : 03.89.90.42.30 

 Bastia-Poretta*  BC de Bastia Poretta 
Aéroport de Bastia-Poretta 
20290 Borgo 
Tél : 04.95.59.70.30 

 Beauvais-Tillé* Antenne de Beauvais 
Aéroport de Beauvais Tillé 
60000 Beauvais 
Tél : 03.44.11.15.00 

 Bergerac** B.I. de Périgueux 
Aéroport de Bassillac 
24 330 Bassilliac 
Tél : 05.53.54.94.67 

 Besançon-Vèze** B.I. de Besançon 
1, rue de Picardie 
25 000 Besançon 
Tel 03.81.52.18.52 

 Béziers-Vias** BCS d’Agde 
1, rue des fauvettes 
Route du cap d’Agde 
34300 Agde 
Tel : 04.67.94.21.68 

 Biarritz Bayonne Anglet* Annexe - BCS de Biarritz 
Aéroport de Bayonne Anglet Biarritz 
64600 Anglet 
Tel : 05.59.23.90.71 

 Blois le Breuil** Annexe - BI de Tours 
Av Yves Farge - B.P. 134  
37701 Saint pierre des corps Cedex 
Tel 02 47 44 90 97  

 Bordeaux-Mérignac R.P de Bordeaux-Mérignac 
Cedex b3-Zone de fret 
33700 Mérignac 
Tel/05.56.34.34.96 

 Bourges** Annexe -BI de Bourges 
Le détour du pave - 18230 Saint Doulchard 
Tel : 02.48.68.90.29 

 Brest-Guipavas* Annexe - BCS de Landerneau 
48 rue du commandant Charcot - 29220 Landerneau 
Tel : 02.98.85.07.40 

 Caen-Carpiquet * Annexe - BCS de Caen Ouistreham 
gare maritime - B.P 31 6 - 14150 Ouistreham Cedex 
Tel : 02.31.96.89.10 

 Cahors** BI de Montauban 
22 rue Ingres - 82000 Montauban 
Tel : 05.63.92.77.63 

 Calais-Dunkerque**  Annexe - B.C.S de Calais Extérieur 
Hoverport B.P. 455 
62 225 Calais Cedex 
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Tel 03.21.96.30.10 
 
 Calvi-Sainte Catherine* Annexe - R.C de Calvi 

Port de plaisance - 20260 Calvi 
Tel/ 04.95.65.00.69 
 
BCS de Calvi 
Route du stade - 20260 Calvi 
Tel : 04.95.65.04.14 

 Cannes Mandelieu* Annexe - BS de Cannes 
Aérodrome 12 aéroport de cannes Mandelieu -  
06150 Cannes La Bocca 
Tel/ 04.93.90.41.76 

 Carcassonne** B.I de Carcassonne 
B.P 2004 - 11880 Carcassonne Cedex 9 
Tel : 04.68.11.41.99 

  
Castres-Mazamet** 

BI d'Albi 
1 rue Gabriel Pech - B.P 155 - 81005 Albi Cedex 
Tel : 05.63.43.33.25 

 Cayenne-Rochambeau* R.C de Rochambeau Aéroport 
Zone fret Rochambeau - 97351 Matoury 
Tel : 0594 29.80.10 

 Chambéry-Aix-les-Bains** Annexe- BI de Montmélian 
15 place René Cassin - 73800 Montmélian 
Tel : 04.79.84.79.83 

 Charleville** B.S.I de Charleville-Mézières 
30 rue du petit bois B.P 489  
08109 Charleville-Mézière 
Tel : 03.24.33.93.11 

 Châteauroux-Déols** Annexe- Cellule de contrôle de Châteauroux 
Aéroport Châteauroux-Déols rn 20 - 36130 Déols 
Tel : 02.54.60.53.69 

 Cherbourg-Maupertus*  Annexe- BCS de Cherbourg 
Gare maritime transmanche quai de Normandie 
B.P 735 - 50107 Cherbourg Cedex 
Tel : 02.33.44.23.73 

 Clermont Ferrand-Aulnat* Annexe - Clermont aéroport PCV 
63510 Aulnat 
Tel : 04.73.62.71.58 

 Colmar** BSI de Colmar 
3 rue Denis Papin - B.P 1540 - 68015 Colmar Cedex 
Tel : 03.89.24.27.55 

 Courchevel-altiport** Annexe- BSI de Bourg St Maurice 
439 av du stade - 73700 Bourg St Maurice 
Tel : 04.79.07.04.86 

 Deauville-Saint Gatien* Annexe- B.C.S de Deauville 
3 rue auguste Decaens - B.P 100- 14080 Deauville 
Tel : 02.31.88.35.29 

 Dieppe** B.C.S de Dieppe 
B.P 222 - 76202 Dieppe Cedex 
Tel : 02.35.82.05.62 
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 Dijon-Lonvic** Annexe - BI de Dijon 
4 bis rue Jean Moulin - 21000 
Tel : 03.80.71.56.99 

 Dinard-Pleurtuit* Antenne de Dinard-Pleurtuit 
Aérodrome de Dinard- 35730 Pleurtuit 
Tel : 02.99.46.12.42 

 Dole Travaux** Annexe - BI de Lons le Saunier 
Rue Blaise Pascal-B.P. 380 
39 016 Lons le Saunier 
Tel : 03.84.86.12.10 

 Epinal** B.I d'Epinal 
Zone de la voivre 16 av. Pierre Blanck 
B.P 1028 - 88050 Epinal Cedex 9 
Tel : 03.29.31.11.90 

 Figari* BCS de Bonifacio 
Gare maritime quai portigliolo - 20169 
Tel : 04.95.72.16.48 

 Gap** B.I de Gap 
3 place du rochasson - B.P 13 - 05008 Gap Cedex 
Tel : 04.92.51.06.90 

 Granville** BCS de Granville 
61 rue de la résidence du stade B.P 429 
50404 Granville Cedex 
Tel : 02.33.50.12.49 

 Grenoble-Saint Geoirs* Annexe - BCS de Saint-Geoirs  
Aéroport de St Geoirs 
38590 St Etienne de St Geoirs 
Tel/04.76.93.51.67 

 Hyères le Palyvestre** BS d'Hyères 
685 vieux quartier de Toulon - quartier la demi-lune 
83400 Hyères 
Tel : 04.94.35.46.08 

 Issy-les-Moulineaux** BI de Paris-Sud 
20 quai d'Austerlitz - 75013 Paris 
Tel : 01.44.06.87.47 

 La Mole** Annexe de St Tropez 
Quai de l'épi B.P 148 - 83991 St Tropez Cedex 
Tel : 04.94.97.00.24 

 La Rochelle-Laleu** Annexe - BCS de la Rochelle 
Bld Emile Delmas - B.P 2012 - 17009 la Rochelle 01 
Tel : 05.46.67.19.31 

 Lannion** Annexe - B.C.S de Lannion 
2 avenue de Lorraine - 22000 Saint Lannion 
Tel : 02.96.48.45.32 

 Laval** Cellule de contrôle de Laval 
55 rue du dépôt - B.P 2235 - 53022 Laval Cedex 9 
Tel : 02.43.49.97.40 

 Le Bourget R.C du Bourget 
Aéroport du Bourget, bat 48  
B.P 15 - 93350 Le Bourget 
Tel : 01.48.62.50.73 

 Le Castelet** BS de Toulon 
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Port Marchand - 83000 Toulon 
Tel : 04.94.03.90.53 

 Le Havre-Octeville* BCS du Havre 
Quai de Southampton terminal Grande-Bretagne 
B.P 27 
76083 Le Havre 
Tel : 02.32.74.84.25 

 Le Mans-Arnage** Annexe - BI du Mans 
96 rue de l’angevinerie – BP 21.54 
72001 Cedex 1 Le Mans 
Tel : 02.43.80.63.00 

 Le Touquet** Annexe - B.C.S Le Touquet 
Aéroport Le Touquet 
62520 Le Touquet Paris Plage 
Tel 03.21.05.35.12 

 Lille Lesquin R.P de Lille Lesquin aéroport CRD 
1 rue Descats -B.P 309 - 59813 Lesquin Cedex 
Tel/ 03.20.87.56.54 

 Limoges** Annexe - BI de Limoges 
53 rue théodore bac - 87032 Limoges Cedex 
Tel : 05.55.79.42.59 

 Lognes** BI de Marne la Vallée 
Immeuble concorde Luzard, 7 cours des roches- B.P. 
202 - 77441 Marne la Vallee Cedex 2 
Tel 01 60 95.51.66 

 Lorient Lann Bihoué** BCS de d'Hennebon Lorient 
33 rue Voltaire- 56700 Hennebon 
Tel : 02.97.36.20.76 

 Lyon-Bron* BCS de Satolas 
Aéroport de Satolas - B.P 136 
69125 Lyon satolas aéroport Cedex 
Tel : 04.72.22.74.20 

 Lyon Satolas R.P de Lyon Satolas 
B.P. 714 6 69125 Lyon Satolas aéroport Cedex 
Tel/ 04.72.22.78.44 

 Marseille Provence R.P de Marseille Marignane 
B.P 5 - 13727 Marignane Cedex 
Tel : 04.42.10.50.70 

 Meaux** Antenne de Meaux 
Zi meaux poincy - B.P. 228 - 77108 Meaux Cedex 
Tel 01 64 33 15 93  
 
Annexe - BI de Marne la Vallée 
Immeuble concorde luzard, 7 cours des roches- B.P. 
202 - 77441 Marne la Vallee Cedex 2 
Tel : 01 60 95.51.66 

 
 Megève** Annexe - BSI de Chamonix 

Les pélerins - B.P 73 - 74402 Chamonix Cedex 
Tel : 04.50.53.89.12 

 Metz Nancy Lorraine* Antenne de Metz-Nancy-Lorraine aéroport, 
Aéroport de Metz-Nancy-Lorraine  
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Route de Louvigny - 57420 Goin 
Tel : 03.87.69.79.21 

 Montbéliard** B.C.S. de Montbéliard 
3 rue Oehmichen 
25 202 Montbéliard CEDEX 
Tel 03.81.98.22.79 

 Montpellier Fréjorgues* Antenne de Fréjorgues 
Eurogare aéroport de Montpellier-Mediter  
34130 Maugio 
Tel/ 04.67.20.25.47 

 Morlaix** Annexe de Morlaix 
Aérodrome de Ploujean - B.P 11  
29201 Morlaix Cedex 
Tel : 02.98.88.06.31 

 Nancy-Essey** Bureau de Nancy aéroport 
150 rue alfred Krug - B.P CS 5215 
54052 Nancy Cedex 
Tel : 03.83.30.84.70 

 Nantes Atlantique* Bureau de Nantes Atlantique 
Aérogare de fret - B.P 25 - 44340 Bouguenais 
Tel : 02.40.75.43.19 

 Nevers** Annexe - Bureau de Nevers 
25 bd Léon Blum B.P : 6 - 58018 Nevers Baratte 
Tel : 03.86.71.78.00 

 Nice Côte d'Azur Bureau de Nice aéroport 
Aéroport de Nice Côte d'Azur 
zone de fret - B.P 1459 - 06008 Nice Cedex 1 
Tel : 04.93.21.37.79 

 Nîmes Garons* Annexe - BI de Nîmes 
3 place Séverine B.P 27036 - 30910 Nîmes Cedex 2 
Tel : 04.66.36.35.00 

 Orléans-Saint-Denis de 
l'hôtel** 

Annexe - BI d'Orléans 
Place de l’abbé Pasty 
Tel : 02.38.86.34.78 

 Orly Bureau d'Orly aéroport 
Zone de fret B.P 112 - 94396 Orly aérogare Cedex 
Tel/ 01.49.75.09.01 

 Pau-Pyrénées* Annexe - BCS de Pau-Uzein 
Aéroport de Pau Uzein - 64230 Uzein 
Tel : 05.59.33.17.00 

 Périgueux** B.I. de Périgueux 
Aéroport de Bassillac 
24 330 Bassillac 
Tél : 05.53.54.94.67 

 Perpignan-Rivesaltes Annexe - BI de Perpignan 
Immeuble le Carré- avenue de Rome 
BP 5156 
66031 Perpignan 
Tel : 04.68.68.17.93 

 Pointe à Pitre Le Raizet R.P Le Raizet aéroport 
Aéroport pole caraïbe morne maniel providence  
97139 Les Abymes 
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Tel : 0590.21.15.21 
 Poitiers** Annexe - BI de Poitiers 

6, rue Claude Berthollet 
ZI République 3 
86012 Poitiers Cedex 9 
Tel : 05.49.61.50.93 

 Pontarlier** B.C.S. de Pontarlier 
Rue Charles Maire - B.P. 315 
25 304 Pontarlier Cedex 
Tel 03.81.39.16.99 

 Pontoise** Annexe - BI de Gennevilliers 
37 route principale du port B.P 221 
92237 Gennevilliers Cedex 
Tel : 01.47.98.28.20 

 Quimper** Annexe - BCS de Quimper 
28 bd de Bretagne - 29000 Quimper 
Tel : 02.98.55.02.19 

 Reims-Champagne* Annexe - BCS de Reims 
25 rue Gutenberg - 51084 Reims Cedex 
Tel : 03.26.87.65.26 

 Rennes Saint-Jacques* Annexe - BI de Rennes 
6 allée du Danemark- 35200 Rennes 
Tel : 02.99.50.84.28 

 Roanne** Annexe - BI de Saint Etienne 
ZI Verpilleux, 1 rue Necker - B.P 657 
42042 St Etienne 
Tel : 04.77.47.61.80 

 Rodez** BI d'Albi 
1 rue Gabriel Pech - B.P 155 - 81005 Albi Cedex 
Tel : 05.63.43.33.25 

 Roissy Charles-de-Gaulle R.P de Roissy-en-France Nord 
RP de Roissy-en-France Sud 

 Rouen** BCS de Rouen 
rue de Lillebonne prolongée - 76000 Rouen 
Tel : 02.32.10.21.87 

 Saint-Brieuc** Annexe - BCS de Saint Brieuc 
17 rue de Genève - 22000 Saint Brieuc 
Tel : 02.96.33.13.83 

 Saint-Denis Gillot R.P De Saint Denis Gillot 
Aéroport de Saint Denis Gillot - 97438 Sainte Marie 
Tel : 0262.48.81.28 

 
 Saint-Etienne** Annexe - BI de Saint Etienne 

Zi verpilleux, 1 rue Necker - B.P 657 
42042 St Etienne 
Tel : 04.77.47.61.80 

 Saint-Nazaire-Montoir** Annexe - BCS de Saint-Nazaire Montoir 
rue des Morées - B.P 27 - 44550 Montoir de Bretagne 
Tel : 02.40.45.88.78 

 Saint Yan** Antenne de Paray le Monial 
Zi du Champ Bossu - 71600 Paray le Monial 
Tel : 03.85.81.03.26 
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 Strasbourg Entzheim R.C de Strasbourg Entzheim aéroport 
B.P 33 - 67960 Entzheim 
Tel : 03.88.64.50.20 

 Tarbes- Lourdes-Pyrénées* Annexe - BCS de Tarbes 
Av du président Kennedy autoport des Pyrenées 
B.P 1334  - 65013 Tarbes Cedex 9 
Tel : 05.62.93.29.91 

 Toulouse Blagnac Bureau de Toulouse Blagnac 
Aéroport zone de fret. bat h- 31700 Blagnac 
Tel/ 05.61.16.40.60 

 Tours** Annexe - BI de Tours 
Av Y. Farge B.P 134  
37701 Saint Pierre des Corps Cedex 
Tel : 02.47.44.90.97. 

 Toussus le Noble* BI des Ulis 
Avenue des Indes B.P 7 - 91941 Les Ulis Cedex 
Tel : 01.64.46.37.30 

 Troyes-Barberey** R.P de Troyes CRD aéroport 
rue de la douane - B.P 55  
10600 La Chapelle St Luc Cedex 
Tel : 03.25.74.51.40 

 Valence** Annexe - BI de Romans 
22 bld Rémy Roure - 26100 Romans 
Tel : 04.75.71.10.80 

 Valenciennes** BSI de Valenciennes 
53 rue de Romainville - 59322 Valenciennes 
Tel : 03.27.23.77.39 

 Vannes** BCS de Vannes 
34 av. Paul Cézanne - 56019 Vannes Cedex 
Tel : 02.97.63.33.28 

 Vatry* Bureau de Châlons-en-Champagne CRD 
2 av de Crayères zam de la veuve 
51022 Châlons-en-Champagne Cedex 
Tel : 03.26.69.50.00 

 Vesoul** B.I. de Besançon 
1, rue de Picardie 
25 000 Besançon 
Tel : 03.81.52.18.52 

 
 Vichy-Charmeil** Annexe - Cellule de contrôle de Vichy-Charmeil 

Aéroport de Vichy-Charmeil - 03110 Charmeil 
Tel : 04.70.32.34.99 

 
* Gümrük, polis ve sa k i lemlerinin y n belli bir k sm nda veya belli zamanlarda 
yap ld  ve yukar daki havaalanlar nda Valilikçe yetkilendirilen makama ba vurularak 
bu dönemler d nda da söz konusu i lemlerin yap labildi i yerler. 
** Gümrük, polis ve sa k i lemlerinin gerekti inde Valilikçe yetkilendirilen makama 
ba vurularak yap ld  havalimanlar . 
 
Gümrük ve dolayl  vergi ekleri gümrük idaresince muhafaza edilir ve muhasebe amaçlar  
aç ndan gümrük ve dolayl  vergi geliri olarak muamele görür. 
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Bu ekler, a daki amaçlar için kullan labilir: 
Yolcular n, ta ma araçlar n ve bagajlar n kontrolü; 
Transit rejimine tabi e yan n gümrük i lemleri; 
hracat olarak beyan edilen e yan n Topluluk gümrük bölgesini terk etti ine 

ili kin belgelerin kontrolü ve onaylanmas ; 
Yerel s r trafi ine ili kin gümrük i lemleri. 

 
 
 

Irlanda   1. Dublin Customs & Excise 
Cargo Terminal Dublin Airport 
Co. Dublin 
Ireland 

   2. Cork Airport Customs & Excise 
Cargo Terminal Cork Airport 
Co. Cork 
Ireland 

 3. Shannon Airport Customs & Excise 
Freight Terminal 
Shannon Airport 
Co. Clare 
Ireland 

 
talya 1. Aeroporto di Alghero Circoscrizione doganale di Porto Torres 

Via Azu–i, 2 - C.A.P. 07046 
Tel. 079/5–0014 - Fax 079/514809 

 2. Aeroporto di Faconara 
Marittima 

Circoscrizione doganali di Ancona 
Lungomare L. Vambitel–i, 5 - C.A.P. 
60121 
Tel. 071/2–0814 - 071/200118 Fax 
071/200814 

 3. Aeroporto di Bari Palese Circoscrizione doganale di Bari 
Corso De Tull–o, 3 - C.A.P. 70122 
Tel. 080/52–1733 -–3753 - Fax 
080/5217904 

 4. Aeroporto di Bergamo Orio al 
Serio 

Circoscrizione doganale di Bergamo 
Via Rovelli, 21 C.A.P. 24100 
Tel. 035/2–3000 - Fax 035/270490 

 5. Aeroporto di Bologna (Borgo 
Panigale) 

Circoscrizione doganale di Bologna 
Via Indipenden–a, 1 - C.A.P. 40010 
Tel. 051/66–0255 - Fax 051/6650414 

 6. Aeroporto di Brindisi Casale Circoscrizione doganale di Brindisi 
Viale Regina Margheri–a, 3 - C.A.P. 
72100 
Tel. 0831/5–4307 - Fax 0831/523914 
 

 7. Aeroporto di Cagliari Elmas Circoscrizione doganale di Cagliari 
Via Riva di Po–ente - C.A.P. 09123 
Tel. 070/6–0749 - Fax 070/663043 

 8. Aeroporto di Catania Fontana 
Rossa 

Circoscrizione doganale di Catania 
Viale Africa– 172 - C.A.P. 95131 
Tel. 095/5–1842 - 763  Fax 095/531842 
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 9. Aeroporto di Firenze Circoscrizione doganale di Firenze 
Via Valfond–, 25 - C.A.P. 50123 
Tel. 055/2–4316 - Fax 055/289420 

 10. Aeroporto di Forlì L.Ridolfi Circoscrizione doganale di Ravenna’Via 
D'Alagio– 1/3 - C.A.P. 48100 
Tel. 0544/4–2720 - Fax 0544/421213 

 11. Aeroporto di Genova C. 
Colombo 

Circoscrizione doganale di Genova 
Via R. Rubatti–o, 1 - C.A.P. 16126 
Tel. 010/24–23–1 -2 -3  Fax 010/261150 

 12. Aeroporto di Lamezia Terme Circoscrizione doganale di Reggio 
Calabria 
Via Porto Banchina Margo–tini - C.A.P. 
89100 
Tel. 0965/–1403 - Fax 0965/22395 

 13. Aeroporto di Milano Linate Circoscrizione doganale di Milano II 
c/o Aeroporto di L–nate - C.A.P. 20090 
Tel. 02/702–0470 -510  Fax 02/7388477 

 14. Aeroporte di Milano Malpensa Circoscrizione doganale di Milano II 
c/o Aeroporto Mal–ensa - C.A.P. 21019 
Tel. 02/400–9734 - 854  Fax 02/400988 

 15. Aeroporto di Napoli 
Capodichino 

Circoscrizione doganale di Napoli 
Via Alcide De Gasper–, 20 - C.A.P. 
80100 
Tel. 081/55–5004 - Fax 081/5528234 

 16. Aeroporto di Olbia Costa 
Smeralda 

Circoscrizione doganale di Porto Torres 
Via Azo–i, 2 - C.A.P. 07046 
Tel. 079/510014 - Fax 079/514809 

 17. Aeroporto di Palermo Punta 
Raisi 

Circoscrizione doganale di Palermo 
Via Francesco Crispi– 143 - C.A.P. 90133 
Tel. 091/5–8371 - Fax 091/588371 

 18. Aeroporto di Perugia S. Egidio Circoscrizione doganale di Roma I 
Via Scalo San Lorenz–, 10 - C.A.P. 00185 
Tel. 06/4–0555 - Fax 06/4958327 

 19.Aeroporto Liberi di Pescara Circoscrizione doganale di Pescara 
Via Andrea Dori–, 10 - C.A.P. 65100 
Tel. 085/–4152 - Fax 085/64161 

 20. Aeroporto di Pisa S. Giusto  Circoscrizione doganale di Pisa 
Via della Darsena, 1a   C.A.P. 56121 
Tel. 050/502527  Fax 050/48577 

 21. Aeroporto di Reggio Calabria 
(dello Stretto) 

Circoscrizione doganale di Reggio Calabria 
Via Porto Banchina Margo–tini - C.A.P. 
89100 
Tel. 0965/–1403 - Fax 0965/22395 

 22. Aeroporto di Rimini Miramare Circoscrizione doganale di Ravenna’Via 
D'Alagi– 1/3 - C.A.P. 48100 
Tel. 0544/4–2720 - Fax 421213 

 23. Aeroporto di Roma Ciampino Circoscrizione doganale di Roma II 
c/o Aeroporto L. Da –inci - Fium–cino - 
C.A.P. 00050 
Tel. 06/650–1555 - Fax 06/65632752 
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 24. Aeroporto di Roma Fiumicino Circoscrizione doganale di Roma II 
c/o Aeroporto L. Da –inci - Fium–cino - 
C.A.P. 00050 
Tel. 06/650–1555 - Fax 06/65632752 

 25. Aeroporto di Ronchi dei 
Legionari 

Circoscrizione doganale di Monfalcone 
Via Terme Rom–ne 5 - C.A.P. 34074 
Tel. 0481/41038–-056 - Fax 0481/411815 

 26. Aeroporto di Torino (Caselle) Circoscrizione doganale di Torino 
Inteporto T–rino - C.A.P. 10043 
Tel. 011/39–5583 – 261 - Fax 011/3975589 

 27. Aeroporto di Venezia Tessera Circoscrizione doganale di Venezia 
Dorso–Duro - Salute, 10, -C.A.P. 30123 
Tel. 041/521–06-4 - Fax 041/5206719 

 28. Aeroporto di Verona 
Villafranca 

Circoscrizione doganale di Verona 
Via Somma Campagna– 26a - C.A.P. 
37137 
Tel. 045/86–1678 - Fax 045/953227 

 
 
 
Letonya 1. gas lidosta 

Riga Airport 
(International) 

Lidostas MKP 0240 
gas raj.,M rupes pag., 

lidosta "R ga", LV-1053 Latvia 

 2. Ventspils lidosta 
Ventspils Airport 
(local importance) 

Ventspils MKP 0313 
Pr mju 2,Ventspil , 
LV-3602 Latvia 

 3. Liep jas lidosta 
Liepaja Airport 
(local importance) 

Liep jas ostas MKP 0411 
Cukura 8/16,Liep , 
LV-3401 Latvia 

 
Litvanya 1. Vilnius Airport Vilniaus oro uosto postas 

Rod s kelias 2 
LT–02188 Vilnius 

 2. Kaunas Airport Kauno oro uosto postas 
Karm lava 
LT–54085 Kauno rajonas 

 3. Palanga Airport Palangos oro uosto postas 
Liepojos pl. 1 
LT–00169 Palanga 

 4. Šiauliai Airport Šiauli  oro uosto postas 
Lak  g. 4 
LT–77103 Šiauliai 

 
Luksemburg   1. Luxembourg (Findel) Bureau des Douanes et Accises 

Luxembourg-Aeroport 
B.P. 61  
L-6905 Niederanven 
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Macaristan 
 

1.  Budapest - Ferihegy  I Ferihegyi  Közforgalmú  Repül tér  1. 
számú Repül téri Vám- és Pénzügy ri 
Hivatal  
H - 1675  Budapest  Pf.  40 

 2.  Budapest - Ferihegy  II Ferihegyi  Közforgalmú  Repül tér  2. 
számú Repül téri Vám- és Pénzügy ri 
Hivatal  
H - 1675  Budapest  Pf.  40 

 3. Sármellék Sármellék Repül tér  
Vám- és Pénzügy ri Hivatal Zalaegerszeg 
H-8391 Sármellék Pf. 4. 

 
Malta Malta International Airport Customs Office 

Airfreight Section 
Luqa 
MALTA 

 
Hollanda   1. Eelde Douanekantoor Eelde 

Machlaan 14 
9761 TD Eelde 

 2. Eindhoven Douanekantoor Eindhoven-Airport 
Luchthavenweg 13 
5657 EA Eindhoven 

 3. Hilversum en Lelystad Douanekantoor Hilversum 
Nieuwe Havenweg 53 II 
Postbus 183 
1200 AD Hilversum 

   4. Maastricht – Aachen 
Airport 

Douanekantoor Maastricht Airport 
Vliegveldweg 41 
6190 AC Beek 

 5. Midden-Zeeland Douanekantoor Vlissingen 
Duitslandweg 1 
Postbus 279 
4380 AG Vlissingen 

 6. Rotterdam-Airport Douanekantoor Rotterdam-Airport 
Airportplein 50 
3045 AP Rotterdam 

   7. Seppe Douanekantoor Roosendaal 
Borchwerf 10A 
4704 RG Roosendaal 

 
 

8. Schiphol-Airport Douanepost Schiphol 
Cargo Centre 
Handelskade 1 
Postbus 75757 
1118 ZX Schiphol 
 
 

   9. Teuge Douanekantoor Apeldoorn 
Oude Apeldoornseweg 41 – 45 
7333 NR Apeldoorn 

 10. Texel Douanekantoor Texel-Luchthaven 
Het Nieuwe Diep 23 
1781 AC Den Helder 
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 11. Twente Douanekantoor Twente Luchthaven 
Vliegveldweg 333 
7524 PT Enschede 

 
Avusturya   1. Graz Hauptzollamt Graz 

Zweigstelle Flughafen 
Flughafen Graz 
8073 Feldkirchen bei Graz 

   2. Innsbruck Hauptzollamt Innsbruck 
Zweigstelle Innsbruck-Flughafen 
Fürstenweg 180 
6020 Innsbruck 

   3. Klagenfurt Hauptzollamt Klagenfurt 
Zweigstelle Flughafen-Strasse 
Flughafen-Strasse 63 
Flughafen Klagenfurt-Wörthersee 
9020 Klagenfurt 

 
   4. Salzburg Hauptzollamt Salzburg 

Zweigstelle Flughafen 
 
Wilhem-Spazier-Strasse 2 
5020 Salzburg 

   5. Wien (Vienna) Zollamt Flughafen Wien 
Postfach 21 
1300 Wien-Flughafen 

 6. Linz Hauptzollamt Linz 
Zweigstelle Flughafen 
Flughafenstrasse 1 
4063 Hörsching 

 
Polonya 1. Gda sk- biechowo Oddzia  Celny “Port Lotniczy” 

ul. S owackiego 200 
80-298 Gda sk-R biechowo 

 2. Katowice-Pyrzowice Oddzia  Celny “Port Lotniczy” Pyrzowice 
41-960 O arowice 

 3. Kraków-Balice Oddzia  Celny “Port Lotniczy” 
Balice 
32-083 Balice k/Krakowa 

 4. Pozna - awica Posterunek Celny “Port Lotniczy” 
awica 

ul. Bukowska 285 
60-198 Pozna  

 5. Szczecin-Goleniów Sta e Miejsce Odpraw Celnych w Porcie 
Lotniczym Szczecin – Goleniów 
Goleniów 

 6. Warszawa- Ok cie Urz d Celny Port Lotniczy w Warszawie 
ul. wirki i Wigury 1 
00-906 Warszawa 
 

 7. Wroc aw-Starachowice Oddzia  Celny “Port Lotniczy” 
Ul. Skar skiego 36 
50-351 Wroc aw 

 8. Rzeszów-Jasionka Miejsce Odpraw Celnych w Porcie 
Lotniczym 
Rzeszów-Jasionka 
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Portekiz   1. Lisboa Alfândega do Aeroporto de Lisboa 

Aeroporto de L–sboa - Edifício 17 
1700 LISBOA 

   2. Francisco Sá Carneiro 
      (Porto) 

Alfândega do Aeroporto do Porto 
Aeroporto Sá Carneiro 
4470 MAIA 

   3. Faro Delegação Aduaneira do Aeroporto de Faro 
Aeroporto de Faro 
8000 FARO 

   4. Santa Catarina (Madeira) Delegação Aduaneira do Aeroporto de 
Santa Catarina 
Aeroporto de Santa Catarina 
9100 SANTA CRUZ 

 5. Porto Santo (Madeira) Delegação Aduaneira de Porto Santo 
Aeroporto do Porto Santo 
9400 PORTO SANTO 

   6. Ponta Delgada (Açcores) Alfândega de Ponta Delgada 
Praça Vasco da Gama 
9500 PONTA DELGADA 

   7. Santa Maria (Açores) Delegação Aduaneira do Aeroporto de 
Santa Maria 
Aeroporto de Santa Maria 
9580 VILA PORTO 

 8. Lages (Açores) Delegação Aduaneira de Angro do 
Heroismo 
Patio da Alfândega 
9700 ANGRO DO HEROISMO 

 
Romanya 1. Aeroport Arad Biroul vamal Arad Aeroport 

Str. Bodrogului, FN, 
310399, ARAD 

 2. Aeroport Sibiu Biroul vamal Sibiu Aeroport  
Sos. Alba Iulia, no.73A, SIBIU 

 3. Aeroport B neasa Biroul vamal B neasa 
Sos. Bucure ti -Ploie ti, nr. 40, sector 1, 
BUCURESTI 

 4. Aeroport Henri Coand  Biroul vamal Otopeni Calatori  
Calea Bucurestilor, no.224E, OTOPENI, 
jud. Ilfov 

 5. Aeroport Cluj Napoca Biroul vamal Cluj Napoca Aeroport  
Str. Traian Vuia, nr.149, CLUJ NAPOCA, 
400397, jud. Cluj 

 6. Aeroport Mihail 
Kog lniceanu 

Biroul vamal Mihail Kog lniceanu  
Incinta Aeroport Interna ional Constan a, 
Str. Tudor Vladimirescu, nr.4, 
Jud. Constan a 

 7. Aeroport Bac u Biroul vamal Bac u Aeroport  
Str. Aeroportului, nr.1, BAC U 

 8. Aeroport Ia i Biroul vamal Ia i Aeroport 
Str. Moara de Vant, nr.34, IASI 

 9. Aeroport Timi oara Biroul vamal Timisoara Aeroport  
Str. Aeroportului, nr. 1 
Jud.Timis 
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 10. Aeroport Suceava Biroul vamal Suceava Aeroport  
Str. Aeroportului FN, 
Salcea, SUCEAVA 

 11. Aeroport Oradea Biroul vamal Oradea 
Calea Aradului, nr. 80 
Oradea 
Jud. Bihor 
 

 
Finlandiya 1. Helsinki-Vantaa Helsingin lentotulli 

PL  11 
FI-01531  VANTAA 

 2. Enontekiö Kivilompolon tulli 
FI-99440  LEPPÄJÄRVI 

 3. Ivalo Ivalon tulli  
PL 18  
FI-99801  IVALO 

 4. Joensuu Joensuun tulli  
PL 72  
FI-80101  JOENSUU 

 5. Jyväskylä Jyväskylän tulli  
PL 39  
FI-40321  JYVÄSKYLÄ 

 6. Kajaani Kajaanin tulli  
PL 119 
FI-87400  KAJAANI 

 7. Kemi/Tornio Kemin tulli  
PL 49  
FI-94101  KEMI 

 8. Kittilä Muonion tulli 
FI-99300 MUONIO 

 9. Kruunupyy Kokkolan tulli  
PL 1006  
FI-67101  KOKKOLA 

 10. Kuopio Kuopion tulli  
PL 68  
FI-70701  KUOPIO 

 11. Kuusamo Kortesalmen tulli 
FI-93999 KUUSAMO 

 12. Lappeenranta Lappeenrannan tulli 
PL  66 
FI-53501  LAPPEENRANTA 

 13. Mariehamn Mariehamns tull  
PB 40  
FI-22101  MARIEHAMN 

 14 . Oulu Oulun tulli  
PL 56  
FI-90401  OULU 

 15. Pori Porin tulli 
PL  140 
FI-28101  PORI 

 16. Rovaniemi Rovaniemen tulli  
PL 47  
FI-96101  ROVANIEMI 

 17. Tampere-Pirkkala Tampereen tulli 
PL 133  
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FI-33101  TAMPERE 
 18. Turku Turun tulli 

PL  386 
FI-20101  TURKU 

 19. Vaasa Vaasan tulli  
PL 261  
FI-65101  VAASA 

 
Slovenya 1. Ljubljana (Brnik) Carinski urad Ljubljana 

Izpostava Letališ e Brnik 
SI - 4210 Brnik 

 2. Maribor Carinski urad Maribor 
Izpostava letališ e Maribor 
SI - 2212 Orehova vas - Slivnica 

 
 
sveç 1. Borlänge Tullverket 

Box 850 
S-201 80 MALMÖ 

 2.  Göteborg/Landvetter Tullverket Göteborg 
S-404 85 GÖTEBORG 

 3.  Göteborg/Säve Tullverket Göteborg 
S-404 85 GÖTEBORG 

 4.  Halmstad Tullverket Göteborg 
S-404 85 GÖTEBORG 

 5.  Jönköping Tullverket 
Box 850 
S-201 80 MALMÖ 

 6.  Kalmar Tullverket 
Box 850 
S-201 80 MALMÖ 

 7. Karlstad Tullverket Göteborg 
S-404 85 GÖTEBORG 

 8.  Kiruna Tullverket 
Box 850 
S-201 80 MALMÖ 

 
 

9.  Kristianstad Tullverket 
Box 850 
S-201 80 MALMÖ 

 10.  Linköping Tullverket 
Box 850 
S-201 80 MALMÖ 

 11.  Luleå Tullverket 
Box 850 
S-201 80 MALMÖ 

 12.  Malmö/Sturup Tullverket 
Box 850 
S-201 80 MALMÖ 

 
 

13.    Norrköping Tullverket 
Box 850 
S-201 80 MALMÖ 

 
 

14.  Ronneby Tullverket 
Box 850 
S-201 80 MALMÖ 
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15.  Stockholm/Arlanda Tullverket 
Box 27 311 
S-102 54 STOCKHOLM 

 
 

16.  Stockholm/Bromma Tullverket 
Box 27 311 
S-102 54 STOCKHOLM 

 
 

17.  Sundsvall Tullverket 
Box 850 
S-201 80 MALMÖ 

 
 

18.  Umeå Tullverket 
Box 850 
S-201 80 MALMÖ 

 
 

19.  Visby Tullverket 
Box 850 
S-201 80 MALMÖ 

 
 

20.  Västerås Tullverket 
Box 27 311 
S-102 54 STOCKHOLM 

 
 

21.  Växjö Tullverket 
Box 850 
S-201 80 MALMÖ 

 
 

22.  Örebro Tullverket 
Box 27 311 
S-102 54 STOCKHOLM 

 
 

23.  Östersund Tullverket 
Box 850 
S-201 80 MALMÖ 

 
ngiltere 

 
IATA 
KODU 

HAVAL MANI Adres ccsuk 
kodu 

EPU 

ABZ Aberdeen HM REVENUE & CUSTOMS 
Aberdeen Airport 
C/O Custom House 
28 Guild St 
Aberdeen AB9 2DY 

Z 410 

 
BFS Belfast HM REVENUE & CUSTOMS 

Custom House 
Belfast International Airport  
Aldergrove 
Belfast BT29 4AA 

P 516 

BHX Birmingham HM REVENUE & CUSTOMS 
Cargo Centre 
Birmingham Airport 
B26 3QN  

B 011 

BOH Bournemouth HM REVENUE & CUSTOMS 
Bournemouth Airport 
C/O Compass House 
Ordnance Survey Site 
Romsey Road 
Southampton 

none 290 
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SO16 4HP 
 

BRS Bristol HM REVENUE & CUSTOMS 
Bristol Airport 
C/O Custom House 
Clayton St, Avonmouth  
Bristol BS11 9DX 

A 033 

CWL Cardifff HM REVENUE & CUSTOMS 
Cargo Terminal 
Cardiff International Airport 
Rhoose, Nr Barry 
S Glamorgan  
Wales CF62 3BD  

C 048 

EMA   East Midlands  HM REVENUE & CUSTOMS 
Bldg 108 Beverley Rd 
East Midlands Airport 
Castle Donnington  
Derby DE74 2SE 

D 245 

EDI Edinburgh HM REVENUE & CUSTOMS 
Edinburgh Airport Spitfire House,  
Cargo Village  
Turnhouse Rd 
 
Edinburgh EH12 0AL 

E 436 

EXT  Exeter HM REVENUE & CUSTOMS 
Exeter Airport 
C/O Crownhill Court 
Tailyour Road 
Crownhill 
Plymouth 
PL6 5BZ 
 

R 297 

 
AOA Farnborough 

(airshow only) 
HM REVENUE & CUSTOMS 
Farnborough Airport 
C/O Compass House 
Romsey Road 
Southampton  
SO16 4HP 

none 290 
 

AOA Filton HM REVENUE & CUSTOMS 
Filton Airport 
C/O Custom House 
Clayton Street 
Avonmouth 
Bristol 
BS11 9DX 

none 033 

LGW London Gatwick HM REVENUE & CUSTOMS 
Timberham House 
Gatwick Airport  
Sussex RH6 0EZ 

G 120 
 

GLA Glasgow HM REVENUE & CUSTOMS 
Glasgow Airport 

X 444 
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C/O Falcon House 
70 Inchinnan Rd 
Paisley PA3 2RE 

LHR London 
Heathrow 

HM REVENUE & CUSTOMS 
Wayfarer House 
Great South West Rd 
Feltham, Middx 
TW14 8NP 

H 120 

HUY Humberside HM REVENUE & CUSTOMS 
Humberside airportC/O Custom House 
Immingham Docks 
Immingham.  
South Humberside 
DN40 2NA 

none 241 

LBA Leeds Bradford  HM REVENUE & CUSTOMS 
Leeds Bradford Airport  
C/O Peter Bennet House 
Redvers Close 
West Park Ring Rd 
Leeds LS 16 6RQ 

Y 084 

LPL Liverpool HM REVENUE & CUSTOMS 
Liverpool Airport 
C/O Bldg 302 World Freight Centre 
Manchester International Airport 
Manchester M90 5XX 

S 191 

 
LCY London City HM REVENUE & CUSTOMS 

London City Airport 
C/O Wayfarer House 
Great South West Road 
Feltham 
Middlesex 
TW14 8NP 
 

none 150 

LTN Luton HM REVENUE & CUSTOMS 
Luton Airport 
Luton 
LU2 9NJ 

L 223 
 

MAN Manchester HM REVENUE & CUSTOMS 
Bldg 302 World Freight Centre 
Manchester International Airport 
Manchester M90 5XX 

M 191 

MSE Manston HM REVENUE & CUSTOMS 
Manston Airport 
C/O West Ferry Terminal  
Ramsgate Kent  
CT11 8RP 

none 043 

NCL Newcastle HM REVENUE & CUSTOMS 
Newcastle Airport  
Woolsington  
Newcastle upon Tyne  
NE13 8BU 

N 214 
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- Newquay HM REVENUE & CUSTOMS 
Newquay Airport 
C/O Custom House 
Arwenack Street 
Falmouth 
Cornwall 
TR11 3SB 

none 108 

NWI Norwich HM REVENUE & CUSTOMS 
Norwich Airport 
Amsterdam Way 
Norwich 
NR6 6EP 

W 058 

PLY Plymouth HM REVENUE & CUSTOMS 
Plymouth Airport 
C/O Crownhill Court 
Tailyour Road 
Crownhill 
 
Plymouth PL6 5BZ 

none 250 

 
PIK Prestwick  HM REVENUE & CUSTOMS 

Liberator House,  
Prestwick Airport 
Ayrshire KA9 2PX 

K 443 
 

RWY Ronaldsway 
Isle of Man 

HM Customs and Excise 
PO Box 6 
Custom House  
Douglas 
Isle of Man 
IM99 1AG 

none 450 

SOU Southampton HM REVENUE & CUSTOMS 
Compass House 
Romsey Road 
Southampton S016 4HP  

none  
293 

SEN Southend HM REVENUE & CUSTOMS 
Southend Airport 
C/O Tilbury Docks Tilbury 
Essex RM18 7EJ 

none  
150 

 
LSA 
 

Stansted HM REVENUE & CUSTOMS 
New Terminal Bldg 
Stansted Airport 
Stansted,  
Essex CM24 1QS  

S 121 

MME Teesside HM REVENUE & CUSTOMS 
Eustace House 
Tees Dock 
Teesport 
Middlesborough Cleveland TS6 7SA  
 

none 219 

 
JSY Jersey  States of Jersey Customs and Excise 

Jersey Airport 
none 466 
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C/O La Route Du Port Elizabeth 
St Helier 
Jersey 
JE1 1JJ 

 
GSY Guernsey States of Guernsey Customs and Excise 

Guernsey Airport 
Forest 
Guernsey 
GY8 0DS 

none 462 

 
 
zlanda   1. Akureyri Sýslumaðurinn á Akureyri 

Sýslumaður Eyjafjarðarsýslu 
Hafnarstræti 107 
IS-600 AKUREYRI 

   2. Egilssadir Sýslumaðurinn á Seyðisfirði 
Sýslumaður Norður-Múlasýslu 
Bjólfsgötu 7 
IS-710 SEYÐISFJÖRDUR 

   3. Keflavik Sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli 
Grænási 
IS-235 KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR 

   4. Reykjavík Tollstjórinn í Reykjavík 
Tryggvagötu 19 
IS-150 REYKJAVÍK 

 
 
Norveç    1. Alta Alta tollsted 

P.b. 1075 
N-9503 ALTA 

 2. Bergen/Flesland Bergen regiontollsted 
P.b. 1893-1895 Nordnes 
N-5817 BERGEN 

 3. Bodø Bodø tollsted 
 
 
N-8039 BODØ 

   4. Harstad/Evenes Harstad tollsted 
P.b. 316 
N-9483 HARSTAD 

 5. Haugesund/Karmøy Haugesund tollsted 
P.b. 608 
N-5501 HAUGESUND 

 6. Kirkenes/Høybuktmoen Kirkenes tollsted 
P.b. 110 
N-9915 KIRKENES 

 7. Kristiansand/Kjevik Kristiansand regiontollsted 
P.b. 247 
N-4663 KRISTIANSAND 

 8. Narvik/Framnes Narvik tollsted 
P.b. 213 
N-8501 NARVIK 
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 9. Oslo/Gardermoen Oslo regiontollsted 
P.b.8122 Dep. 
N-0032 OSLO 

 10. Røros Trondheim regiontollsted 
 
N-7495 TRONDHEIM 

 11. Stavanger/Sola Stavanger tollsted 
P.b. 177 
N-4001 STAVANGER 

 12. Torp Sandefjord tollsted 
P.b. 122 
N-3201 SANDEFJORD 

 13. Tromsø Tromsø regiontollsted 
P.b.2133 
N-9267 TROMSØ 

 14. Trondheim/Værnes Trondheim regiontollsted 
 
N-7495 TRONDHEIM 

 15. Ålesund Ålesund tollsted 
P.b.333 
N-6001 ÅLESUND 

 
 

Slovakya 
 

1.  Bratislava Pobo ka colného úradu 
Bratislava - letisko M.R. Štefánika 
Ivánka  pri  Dunaji 
SK-832 02  BRATISLAVA 

 2.  Košice Pobo ka colného úradu 
Košice - letisko 
SK-041 75  KOŠICE 

 3.  Poprad Pobo ka colného úradu 
Letisko Poprad - Tatry 
Karpatská 13 
SK-058 01  POPRAD  

 4. Slia  Colná  stanica 
Slia  - letisko 
SK-962 31 SL  

 5. Piešt’any Pobo ka colného úradu 
Piešt’any 
Partizánska  2 
SK-921 01  PIEŠ ANY 

 
sviçre   1. Bâle-Mulhouse Zollamt Basel-Mülhausen Flughafen 

Postfach 251 
CH-4030 BASEL 

   2. Berne-Belp Zollamt Bern 
Murtenstrasse 85 
CH-3008 Bern 

 3. Genève-Cointrin Bureau de douane de Genève Aeroport 
C.P. 314 
CH-1215 GENEVE AEROPORT 15 

 4. Lugano-Agno Ufficio doganale Ponte Tresa 
CH-6988 PONTE TRESA 
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   5. Zürich-Kloten Zollamt Zürich-Flughafen 
CH-8058 ZÜRICH FLUGHAFEN 
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1.1. Sonradan kontrolün (do rulaman n) sonuçlar  

 
 

 Sonradan kontrolü (do rulamay ) talep eden yetkili 

makam, elde etti i verilere dayanarak uygun önlemleri 

al r. 

Bununla birlikte, transit rejimi s ras nda bir borç 

(gümrük borcu) do du unda, gerekli görülürse ara rma 

ba latmak, borç (gümrük borcu) ve borçluya ili kin 

temel unsurlar  ve tahsilattan yetkili makam  borç ve 

tahsilata ili kin maddeler çerçevesinde belirlemek 

(Transit El Kitab  Bölüm VIII’e bak z) hareket 

idaresinin sorumlulu undad r. 
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2. stisnalar 

 
 

 
3. Özel ulusal hükümler (sakl r) 

 
 

4. Ekler 

 
 

 
 

 

 4.1. Yetkili makamlar listesi 

4.2. As l Sorumluya Bildirim Yaz  Örne i 

4.3. TC20 Ara rma Bildirimi Örne i ve 
aç klay  notlar 

4.4. TC20A Bilgi Gönderim Örne i 

4.5. TC21 Sonradan Talep Örne i 

4.6. TC21A Sonradan Talep Örne i 

4.7. Ara rma usulüne ili kin olay örnekleri 
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Ek 8.1 
 

Yetkili makamlar listesi 
 

Bu liste ülke ülke: 

1. Rejimin sonland lmas na ili kin kan n bulunmamas  durumunda as l sorumluya 

bildirim yaz  gönderen hareket ülkesinin yetkili makamlar , 

2. Ara rma bildirimi ve tekit yaz  gönderen hareket ülkesinin yetkili makamlar , 

3. Ara rma bildirimi ve tekit yaz  gönderilecek (“üst makamlar dahil”) var  

ülkesinin yetkili makamlar , 

4. Sonradan  kontrol(do rulama) talebi gönderen yetkili makamlar , 

5. Sonradan kontrol(do rulama) talebini alan yetkili makamlar , 

6. Nihai al  bilinmedi inden belgelerin do rudan gönderilememesi durumunda ekli 

tümbelgelerle birlikte  TC20 (A) formunun gönderilebilece i bir merkezi idareyi, 

gösterir. 

 

Havayoluyla ta ma ile ilgili i lemler çerçevesinde ara rma ve kontrolleri 

kolayla rmak amac yla havaalanlar  ve ilgili gümrük idarelerine ili kin listesi Bölüm 

V‘in Ek 8.5‘inde yer almaktad r. 

 

AVUSTURYA 
 
1. 
 

Bildirim yaz  Hareket idaresi 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Hareket idaresi 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Ara rma bildirimi : Var  idaresi 
 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Hareket idaresi 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Var  idaresi 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

 
 
 
E-posta: 
Faks: 

 
BELÇ KA 

 
1. 
 

Bildirim yaz  Hareket idaresi 
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2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Hareket idaresi 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Ara rma bildirimi : Var  idaresi 
 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Hareket idaresi 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Var  idaresi 

6. TC20(A) ve NCTS ile 
ilgili di er tüm belgelerin 

muhatab  

 
 
E-posta: 
Faks: 

 
BULGAR STAN 

 
1. 
 

Bildirim yaz  Hareket idaresi 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Hareket idaresi 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Ara rma bildirimi : Var  idaresi 
 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Hareket idaresi 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Var  idaresi 

6. TC20(A) ve NCTS ile 
ilgili di er tüm belgelerin 

muhatab  

 
 
 
E-posta: 
Faks: 

 
KIBRIS 

1. 
 

Bildirim yaz  Hareket idaresi 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Hareket idaresi 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Ara rma bildirimi : Var  idaresi 
 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Hareket idaresi 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Var  idaresi 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

 
 
 
E-posta: 
Faks: 

 
ÇEK CUMHUR YET  

 
1. 
 

Bildirim yaz  Hareket idaresi 
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2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Hareket idaresi 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Ara rma bildirimi : Var  idaresi 
 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Hareket idaresi, 
Transit idaresi, 
Var  idaresi 
Gümrük Ba müdürlü ü (Celní editelství) 
Gümrükler Genel Müdürlü ü (Generální editelství 
cel) 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Hareket idaresi, 
Transit idaresi, 
Var  idaresi 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

lgili gümrük idaresi 

 
 

DAN MARKA 
 

1. 
 

Bildirim yaz  Hareket idaresi 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Hareket idaresi 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Ara rma bildirimi : Var  idaresi 
 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Hareket idaresi 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Var  idaresi 

6. TC20(A) ve NCTS ile 
ilgili di er tüm belgelerin 

muhatab  

 
 
 
E-posta: 
Faks: 

 
ESTONYA 

1. 
 

Bildirim yaz  TAX and CUSTOMS BOARD 
Northern Tax and Customs Centre 
Transit Central Office 
Sadama Street 21 
10111 Tallinn 
Estonia 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Kutu 1’e bak z 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Kutu 1’e bak z 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Kutu 1’e bak z 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Kutu 1’e bak z 
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6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

 
E-posta: enquiries@emta.ee 
Faks: +372 676 2647 

 
NLAND YA 

 
1. 
 

Bildirim yaz   
Tornio Tulli  
PL 47 
FI-95401 Tornio 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Tornio Tulli  
PL 47 
FI-95401 Tornio 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Tornio Tulli  
PL 47 
FI-95401 Tornio 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Tornio Tulli  
PL 47 
FI-95401 Tornio 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Tornio Tulli  
PL 47 
FI-95401 Tornio 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

 
Tel. +358 20 492 8034 
E-posta: 
Faks: +358 16 480 067 

 
FRANSA 

 
1. 
 

Bildirim yaz  Hareket idaresi 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Hareket idaresi 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Ara rma bildirimi : Var  idaresi 
 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Hareket idaresi 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Var  idaresi 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

 
 
 
E-posta: 
Faks: 

 
ALMANYA 

 
1. Bildirim yaz   
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 Bölge 
(Gümrük dare Listesine 
bak z)1 
Nordrhein-Westfalen 

Hauptzollamt Aachen 
Freunder Weg 
52068 Aachen 
Deutschland 

Region  
(Gümrük dare Listesine 
bak z) 
Niedersachsen, Bremen, 
Sachsen-Anhalt 

Hauptzollamt Braunschweig 
Hagenweg 4 
37081 Göttingen 
Deutschland 

Region  
(Gümrük dare Listesine 
bak z) 
Hessen, Saarland, 
Rheinland-Pfalz 

Hauptzollamt Gießen 
Lindenstraße 6c 
36037 Fulda 
Deutschland 

Region  
(Gümrük dare Listesine 
bak z) 
Schleswig-Holstein, 
Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern 

Hauptzollamt Itzehoe 
Bismarckstraße 15 
25412 Pinneberg 
Deutschland 

Region  
(Gümrük dare Listesine 
bak z) 
Sachsen, Thüringen 

Hauptzollamt Pirna 
Rottwerndorfer Straße 45 i 
01796 Pirna 
Deutschland 

Region  
(Gümrük dare Listesine 
bak z) 
Brandenburg, Berlin 

Hauptzollamt Potsdam 
Tizianstraße 13 
14467 Potsdam 
Deutschland 

Region Bayern: 
DE007400 Augsburg 
DE007500 Landshut 
DE007600 München 
DE007700 Passau 
DE007750 Rosenheim 
(Gümrük dare Listesine 
bak z) 
 

Hauptzollamt Rosenheim 
Poststraße 4 
83435 Bad Reichenhall 
Deutschland 

Region Bayern: 
DE008700 Hof 
DE008750 Nürnberg 
DE008800 Regensburg 
DE008850 Schweinfurt 
DE008900 Weiden 
(Gümrük dare Listesine 
bak z) 
 

Hauptzollamt Schweinfurt 
Bamberger Straße 14 
97631 Bad Königshofen 
Deutschland 

Region  
(Gümrük dare Listesine 
bak z) 
Baden-Württemberg 

Hauptzollamt Heilbronn 
Fruchtschuppenweg 3 
72760 Heilbronn 
Deutschland 

                                                
1 http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/de/csrdhome.htm 
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2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Hauptzollamt Braunschweig 
Zentralstelle Zollversand 
Postfach 1540 
38335 Helmstedt 
Deutschland 
 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Hauptzollamt Braunschweig 
Zentralstelle Zollversand 
Postfach 1540 
38335 Helmstedt 
Deutschland 
 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Hauptzollamt Braunschweig 
Zentralstelle Zollversand 
Postfach 1540 
38335 Helmstedt 
Deutschland 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Hauptzollamt Braunschweig 
Zentralstelle Zollversand 
Postfach 1540 
38335 Helmstedt 
Deutschland 

6. TC20(A) ve NCTS ile 
ilgili di er tüm belgelerin 

muhatab  

Frau Christina Rosin 
Bundesfinanzdirektion Nord 
Rödingsmarkt 2 
20459 Hamburg 
Deutschland 
E-posta: Christina.Rosin@ofdhh.bfinv.de 
Faks:0049 - 40 - 42820-2547 

 
YUNAN STAN 

 
1. 
 

Bildirim yaz  Hareket idaresi 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Hareket idaresi 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Ara rma bildirimi : Var  idaresi 
 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Hareket idaresi 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Var  idaresi 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

 
 
 
E-posta: 
Faks: 

 
MACAR STAN 

1. 
 

Bildirim yaz  Hareket idaresi 



 

516 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Hareket idaresi 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Ara rma bildirimi : Var  idaresi 
 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Hareket idaresi 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Var  idaresi 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

17. sz. Vám –és Pénzügy ri Hivatal  
1751 Budapest Pf.: 40 
Hungária 
 
E-posta: vh107000@mail.vpop.hu 
Faks: +36 1 2764-121 

 
ZLANDA 

 
1. 
 

Bildirim yaz  Hareket idaresi 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Hareket idaresi 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Ara rma bildirimi : Var  idaresi 
 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Hareket idaresi 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Var  idaresi 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

 
 
 
E-posta: 
Faks: 

 
 

RLANDA 
 
1. 
 

Bildirim yaz  The Central Transit Office  
Office of the Revenue Commissioners, 
Customs Division, 
Government Buildings, 
St. Conlon's Road, 
Nenagh, 
Co. Tipperary 
Ireland 
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2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

The Central Transit Office, 
Office of the Revenue Commissioners, 
Customs Division, 
Government Buildings, 
St. Conlon's Road, 
Nenagh, 
Co. Tipperary 
Ireland 
 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

The Central Transit Office, 
Office of the Revenue Commissioners,Customs 
Division, 
Government Buildings, 
St. Conlon's Road, 
Nenagh, 
Co. Tipperary 
Ireland 
 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

The Central Transit Office, 
Office of the Revenue Commissioners,Customs 
Division, 
Government Buildings, 
St. Conlon's Road, 
Nenagh, 
Co. Tipperary 
Ireland 
 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

The Central Transit Office, 
Office of the Revenue Commissioners,Customs 
Division, 
Government Buildings, 
St. Conlon's Road, 
Nenagh, 
Co. Tipperary 
Ireland 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

The Central Transit Office 
Office of the Revenue Commissioners,Customs 
Division, 
Government Buildings, 
St. Conlon's Road, 
Nenagh, 
Co. Tipperary 
Ireland 
 
E-posta: 
Faks: 353 67 44126 

 
TALYA 

 
1. 
 

Bildirim yaz  Hareket idaresi 
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2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Hareket idaresi 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Ara rma Bildirimi: Var  idaresi 
Tekit yaz : Var taki üst makam (Gümrük dare 
Listesine bak z) 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Hareket idaresi, 
Transit idaresi, 
Var  idaresi 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Var idaresi, 
Hareket idaresi, 
Transit idaresi 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

 
 
 
E-posta: 
Faks: 

 
 
 
 

LETONYA 
1. 
 

Bildirim yaz  Latvijas Republikas 
Valsts ie mumu dienests 
Galven  muitas p rvalde 
11.novembra krastmala 17, R ga 
LV-1841, Latvia. 
Tel : +371 7047400, faks : +371 7322440 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Kutu 1’e bak z. 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Ara rma Bildirimi: Kutu 1’e bak z. 
 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Kutu 1’e bak z. 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Kutu 1’e bak z. 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

 
 
 
E-posta: 
Faks: 
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TVANYA 
1. 
 

Bildirim yaz  Hareket idaresinin ba  bulundu u Bölgesel 
Gümrük daresi 
 
Vilniaus teritorin  muitin  
Savanori  pr. 174 
LT–01105 Vilnius 
LIETUVA–LITHUANIA 
 
Kauno teritorin  muitin  
Jovar  g. 3 
LT– 47500 Kaunas 
LIETUVA–LITHUANIA 
 
Klaip dos teritorin  muitin  
S. N ries g. 4 
LT–92228 Klaip da 
LIETUVA–LITHUANIA 
 
Šiauli  teritorin  muitin  
Metalist  g. 4 
LT–78500 Šiauliai 
LIETUVA–LITHUANIA 
 
Panev žio teritorin  muitin  
Ramygalos g. 151 
LT–36220 Panev žys 
LIETUVA–LITHUANIA 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Muitin s departamentas 
Muitin s proced  skyrius 
Tranzito kontrol s poskyris 
A. Jakšto g. 1/25 
LT-01105 Vilnius 
LIETUVA–LITHUANIA 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

2 no.lu kutuya bak z 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

2 no.lu kutuya bak z 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

2 no.lu kutuya bak z 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

 
 
 
E-posta: 
Faks: 
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LÜKSEMBURG 
 
1. 
 

Bildirim yaz  Gümrük ve vergi idareleri 
(Gümrük ve vergi idareleri listesine bak z²) 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Gümrük ve vergi idareleri 
(Gümrük ve vergi idareleri listesine bak z) 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

a) Ara rma Bildirimi:Gümrük ve vergi idareleri 
   (Gümrük ve vergi idareleri 
listesine bak z) 
b) Tekit yaz : Direction des Douanes et  
   Accises 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Gümrük ve vergi idareleri 
(Gümrük ve vergi listesine bak z) 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Gümrük ve vergi idareleri 
(Gümrük ve vergi idareleri listesine bak z 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

 
 
 
E-posta: 
Faks: 

 
MALTA 

1. 
 

Bildirim yaz  Hareket idaresi 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Merkez Transit daresi 
Custom House 
Valletta  CMR 02 
MALTA 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

2 No.lu kutuya bak z 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

2 No.lu kutuya bak z 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

2 No.lu kutuya bak z 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

 
 
 
E-posta: 
Faks: 

 
HOLLANDA 

 
1. 
 

Bildirim yaz  Belastingdienst/Douane 
Douanepost Zuivering 
Postbus 4501 
6401 JA Heerlen 
Nederland 
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2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Belastingdienst/Douane 
Douanepost Zuivering 
Postbus 4501 
6401 JA Heerlen 
Nederland 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Belastingdienst/Douane 
Douanepost Zuivering 
Postbus 4501 
6401 JA Heerlen 
Nederland 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Belastingdienst/Douane 
Douanepost Zuivering 
Postbus 4501 
6401 JA Heerlen 
Nederland 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Belastingdienst/Douane 
Douanepost Zuivering 
Postbus 4501 
6401 JA Heerlen 
Nederland 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

 
 
 
E-posta: 
Faks: 

 
NORVEÇ 

 
1. 
 

Bildirim yaz  Hareket idaresi 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Hareket idaresi 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Ara rma bildirimi : Var  idaresi 
 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Hareket idaresi, 
Transit idaresi, 
Var  idaresi 
 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Hareket idaresi, 
Transit idaresi, 
Var  idaresi 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

 
 
E-posta : 
Faks : 

 
POLONYA 

 
1. 
 

Bildirim yaz  lgili gümrük idaresi 
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2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Izba Celna w odzi 
Centralne Biuro Tranzytu 
Ul. Karolewska 41 
90-560 ód  

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Izba Celna w odzi 
Centralne Biuro Tranzytu 
Ul. Karolewska 41 
90-560 ód  

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Izba Celna w odzi 
Centralne Biuro Tranzytu 
Ul. Karolewska 41 
90-560 ód  

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Izba Celna w odzi 
Centralne Biuro Tranzytu 
Ul. Karolewska 41 
90-560 ód  

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

Izba Celna w odzi 
Centralne Biuro Tranzytu 
Ul. Karolewska 41 
90-560 ód  
 
E-posta: ic.cbt@lod.mofnet.gov.pl 
Faks:+48 42 636 86 80 

 
 

PORTEK Z 
 
1. 
 

Bildirim yaz  Hareket idaresi 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Bölüm 4 – EK 8.4’e bak z. 
 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Bölüm 4 – EK 8.4’e bak z. 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Bölüm 4 – EK 8.4’e bak z. 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Bölüm 4 – EK 8.4’e bak z. 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

 
 
 
E-posta: 
Faks: 

 
ROMANYA 

 
1. 
 

Bildirim yaz  Hareket idaresi 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

 
Merkez Transit daresi 
Str. Matei Millo nr. 13, sector 1 
Bucure ti                                           
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3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Merkez Transit daresi 
Str. Matei Millo nr. 13, sector 1 
Bucure ti                                           

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

 
Merkez Transit daresi 
Str. Matei Millo nr. 13, sector 1 
Bucure ti                                           

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

 
Merkez Transit daresi 
Str. Matei Millo nr. 13, sector 1 
Bucure ti                                           

6. TC20(A) ve NCTS ile 
ilgili di er tüm belgelerin 

muhatab  

Merkez Transit daresi 
Str. Matei Millo nr. 13, sector 1 
Bucure ti                                           
E-posta: 
Faks: 

 
SLOVAK CUMHUR YET  

 
1. 
 

Bildirim yaz  Hareket idaresi 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Colné riadite stvo SR 
Colný odbor 
Mierová 23 
SK-815 11 Bratislava 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Ara rma bildirimi: Colné riadite stvo SR 
                                    Colný odbor 
Mierová 23 
                                    SK-815 11 Bratislava 
 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Colné riadite stvo SR 
Colný odbor 
Mierová 23 
SK-815 11 Bratislava 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Colné riadite stvo SR 
Colný odbor 
Mierová 23 
SK-815 11 Bratislava 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

Colné riadite stvo SR 
Colný odbor 
Mierová 23 
SK-815 11 Bratislava 
 
E-posta: tranzit@colnasprava.sk 
Faks: +421.2.4342.00.65: 

 
SLOVENYA 

1. 
 

Bildirim yaz  CENTRALNA TRANZITNA PISARNA 
Mednarodni prehod 2b, Vrtojba 
SI-5290 ŠEMPETER PRI GORICI  
SLOVENIJA 
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2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Kutu 1’e bak z 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Kutu 1’e bak z 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Kutu 1’e bak z 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Kutu 1’e bak z 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

 
Kutu 1’e bak z 
E-posta: ctp.curs@gov.si 
Faks: 

 
SPANYA 

 
1. 
 

Bildirim yaz  Hareket idaresi 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Hareket idaresi 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Ara rma bildirimi : Var  idaresi 
 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Hareket idaresi 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Var  idaresi 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

 
 
 
E-posta: 
Faks: 

 
SVEÇ 

 
1. 
 

Bildirim yaz  Tullverket 
Box 850 
S-201 80 MALMÖ 
 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Tullverket 
Box 850 
S-201 80 MALMÖ 
 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Tullverket 
Box 850 
S-201 80 MALMÖ 
 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

lgili gümrük idaresi 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

lgili gümrük idaresi 
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6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

 
 
 
E-posta: 
Faks: 

 
SV ÇRE 

 
1. 
 

Bildirim yaz  Hareket idaresi 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

Office of departure 
veya a daki Merkez Transit dareleri: 
- Biel 
- Schaffhausen 
- Chiasso-Ferrovia  
- Genève La-Praille 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

Ara rma bildirimi: Var  idaresi 
 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

Hareket idaresi, transit idaresi veya var  idaresi 
Merkezi Ara rma dareleri veya 
Eidgenössische Oberzolldirektion = "Directorate 
General of Swiss Customs" 
Bern 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

Var  idaresi 
Hareket idaresi 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

 
 
 
E-posta: 
Faks: 

 
 

RLE K KRALLIK 
 
1. 
 

Bildirim yaz  HM Revenue and Customs  
Central Community Transit Office (CCTO) 
Custom House 
Main Road 
Harwich 
Essex CO12 3PG 
UNITED KINGDOM 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

HM Revenue and Customs  
Central Community Transit Office (CCTO) 
Custom House 
Main Road 
Harwich 
Essex CO12 3PG 
UNITED KINGDOM 
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3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

HM Revenue and Customs  
Central Community Transit Office (CCTO) 
Custom House 
Main Road 
Harwich 
Essex CO12 3PG 
UNITED KINGDOM 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

HM Revenue and Customs  
Central Community Transit Office (CCTO) 
Custom House 
Main Road 
Harwich 
Essex CO12 3PG 
UNITED KINGDOM 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

HM Revenue and Customs  
Central Community Transit Office (CCTO) 
Custom House 
Main Road 
Harwich 
Essex CO12 3PG 
UNITED KINGDOM 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

HM Revenue and Customs 
Central Community Transit Office (CCTO) 
Custom House 
Main Road 
Harwich 
Essex CO12 3PG 
UNITED KINGDOM 
 
E-posta: ncts.helpdesk@hmrc.gsi.gov.uk 
Faks: +44 1255 244 784 

 
GUERNSEY 
 
1. 
 

Bildirim yaz  States of Guernsey Customs and Excise 
New Jetty, 
White Rock, 
St Peter Port, 
Guernsey 
CHANNEL ISLANDS 
GY1 2LL 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

States of Guernsey Customs and Excise 
New Jetty, 
White Rock, 
St Peter Port, 
Guernsey 
GY1 2LL 
CHANNEL ISLANDS 
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3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

States of Guernsey Customs and Excise 
New Jetty, 
White Rock, 
St Peter Port, 
Guernsey 
GY1 2LL 
CHANNEL ISLANDS 

4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

States of Guernsey Customs and Excise 
New Jetty, 
White Rock, 
St Peter Port, 
Guernsey 
GY1 2LL 
CHANNEL ISLANDS 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

States of Guernsey Customs and Excise 
New Jetty, 
White Rock, 
St Peter Port, 
Guernsey 
GY1 2LL 
CHANNEL ISLANDS 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

States of Guernsey Customs and Excise 
New Jetty, 
White Rock, 
St Peter Port, 
Guernsey 
GY1 2LL 
CHANNEL ISLANDS 
 
E-posta: andy.lecheminant@customs.gov.gg 
Faks: +44 1481 712 248 

 
JERSEY 
 
1. 
 

Bildirim yaz  States of Jersey Customs and Immigration Service  
La Route du Port Elizabeth 
St Helier 
Jersey 
JE1 1JD 
CHANNEL ISLANDS 

2. 
 

Ara rma bildirimini 
gönderen 

States of Jersey Customs and Immigration Service  
La Route du Port Elizabeth 
St Helier 
Jersey 
JE1 1JD 
CHANNEL ISLANDS 

3. 
 

Ara rma bildirimi 
gönderilen 

States of Jersey Customs and Immigration Service 
La Route du Port Elizabeth 
St Helier 
Jersey 
JE1 1JD 
CHANNEL ISLANDS 
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4. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderen 

States of Jersey Customs and Immigration Service 
La Route du Port Elizabeth 
St Helier 
Jersey 
JE1 1JD 
CHANNEL ISLANDS 

5. 
 

Sonradan kontrol talebi 
gönderilen 

States of Jersey Customs and Immigration Service 
La Route du Port Elizabeth 
St Helier 
Jersey 
JE1 1JD 
CHANNEL ISLANDS 

6. TC20(A) ve NCTS ile ilgili 
di er tüm belgelerin 

muhatab  

States of Jersey Customs and Immigration Service 
La Route du Port Elizabeth 
St Helier 
Jersey 
JE1 1JD 
CHANNEL ISLANDS 
 
E-posta: customs.epu@gov.je 
Tel: +44 1534 448000 
Faks: +44 1534 448 034 
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Ek 8.2 
 

As l sorumluya bilgi yaz  örne i  
[Hareket ülkesinin yetkili makam n ad ] 

[Yer ve tarih] 
[As l  sorumlunun 

 ad  ve adresi] 
Konu: Ortak/Topluluk Transiti 
Transit rejiminin sonland lmas na ili kin kan n yoklu u 

Say n Bay/Bayan, 
da belirtilen Ortak/Topluluk transit beyannamesi/beyannamelerinin as l 

sorumlususunuz. 

[referanslar ve transit beyannamesi/beyannamelerinin tarihleri] 
hareket idaresinden [hareket idaresinin ad ]  
 
Ortak Transit Rejinine li kin Sözle menin  [Ek I, 41 (4)’üncü Madde] [Ek I lave V’i1] / 
Topluluk Gümrük Kodunu1 olu turan 12 Ekim 1992 tarihli ve 2913/92 say  Konsey 
Tüzü ü (AET)’nün uygulanmas na ili kin hükümlerin yer ald  2 Temmuz 1993 tarihli 
ve2454/93say  Komisyon Tüzü ü (AET)[Madde 365(4)] [Ek 37d1] çerçevesinde, size 
burada yukar da belirtilen transit beyannamesi/beyannameleri ile ilgili rejimin 
sonland na ili kin kan n taraf zca al nmad  belirtiriz.  
 

imdi sizden transit rejiminin sonland na kan tlayan detaylar  ve belgeleri 
göndermenizi istiyoruz. Ayr ca var  ve/veya transit idarelerinde olan her türlü 
de ikli e de de inmeniz gerekmektedir. Sizden bu yaz  tarihinden 28 gün içerisinde 
bilgileri göndermenizi istiyoruz.  
[Gümrük borcu, herhangi bir bilgi sa lamaman z durumunda veya sa lad z bilginin 

var  idaresi nezdinde gerçekle tirilecek ara rmalar için yetersiz olmas  halinde, bu 28 

günlük sürenin bitiminden bir ay sonra do ar.] 

[E yan n var  idaresine sunulmas  için verilen süre s n dolmas ndan iki ay sonra 

ara rma usulünü ba latmak zorunday z.1] 

 

Bu, Ortak Transit Rejimine li kin Sözle menin Ek I’inin [Madde 116 (1)(c)] [Ek V’i1] / 

Topluluk Gümrük Kodunu olu turan 12 Ekim 1992 tarihli ve 2913/92 say  Konsey 

                                                
 
 
1 Ka t usul halinde kullan lacakt r.  
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Tüzü ü (AET)’nün uygulanmas na ili kin hükümlerin yer ald  2 Temmuz 1993 tarihli 

ve 2454/93 say  Komisyon Tüzü ü (AET)[Madde 450a] [Ek 37d1]’e uygundur.  

Kan t u ekillerde olabilir: 
 
- Üye Devletin gümrük makamlar  veya bir ortak transit var  ülkesince onaylanm , 

yay  tan mlayan ve e yan n var  idaresine veya izinli al ya sunuldu unu ortaya 
koyan bir belge; 
- üçüncü bir ülkede düzenlenmi  ve e yan n gümrük onaylanm  bir i leme veya 
kullan ma girdi ini  gösteren bir gümrük belgesi;  
- üçüncü bir ülkede düzenlelen, bu ülke gümrük makamlar  taraf ndan mühürlenmi  ve 

yan n bu ülkede serbest dola mda oldu unu veya say ld  ispat eden bir belge  
 
Taraf zdan sunulacak her türlü kan t AT/EFTA Ortak Transit Sözle mesi Ek I Madde 
42/Topluluk Gümrük Kodunu olu turan 12 Ekim 1992 tarihli ve 2913/92 say  Konsey 
Tüzü ü (AET)’nün uygulanmas na ili kin hükümlerin yer ald  2 Temmuz 1993 tarihli 
ve 2454/93 say  Komisyon Tüzü ü (AET) Madde 366’ya uygun olmal r. 
 
Sözle me Ek I Madde 114 ve 115 / TGK1 Madde 203 veya 204’e göre, söz konusu 
beyanname/beyannamelerle ilgili olarak rejimin sonland ld  tespit etmek mümkün 
de ilse, bu beyanname/beyannameler kapsam  e ya ile ilgili do acak yükümlülük için 
sorumlu olacaks z (ithalat veya ihracat yükümlülükleri ve di er yükler). 
 
Söz konusu transit rejiminin sonland ld  ispat edemiyorsan z, özellikle vuku bulan 
olay n borcu do urdu unu dü ündü ünüz yerde (ülkede) sahip oldu unuz her türlü 
bilgiyi, destekleyici belgelerle birlikte Sözle me Ek I Madde 116 / TGK Madde 215 ile 
uyumlu olarak sa lay z. 
 
Sayg lar mla, 
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Ek 8.3 
 

 
TC20 –ARA TIRMA B LD  
 
I. HAREKETTEK  YETK  MAKAM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR 
A. Transit beyannamesi      No    B. Var  idaresi (ad ve ülke) 
 
 ... nüshas n kopyas  ili iktedir. 
 
 
C. Hareketteki yetkili makam (ad ve adres) D. Öngörülen transit idaresi (ad ve ülke) 
  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
   
E. Ta ma arac n kimli i: 
 
F. Al  (ad ve aç k adres) 
 
 
G. As l sorumlu taraf ndan verilen bilgilere göre, sevkiyat: 
 
   1.|__|__|__|  tarihinde idarenize sunulmu tur.   2. |__|__|__| tarihinde al ya teslim edilmi tir. 
          G   A   Y              G   A   Y 
   3. |__|__|__|tarihinde  .............................................................. ‘e teslim edilmi tir. 
           G   A   Y(ki i veya firman n ad  ve adresi)  
 
H.   darenizce |__|__|__|  tarihinde düzenlenen belgeye ili kin al nd  idaremize sunulmu tur. 
                      GA  Y 
 
I. As l sorumlu sevkiyat n nerede oldu u hakk nda herhangi bir bilgi verememektedir. 
 
 
Yer ve tarih:   mza:   Mühür: 
 
 
II. VARI  ÜLKES N YETK  MAKAMI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR: TALEP 
Daha fazla ara rma yapmak için hareket idaresinin a dakileri göndermesi veya bildirmesi gereklidir: 
 
  1. E yan n aç k tan    2. Faturan n bir kopyas  
 
  3. Manifesto, hava veya  deniz 
          kon imentosunun kopyas    4. Var  idaresinde i lemlerin 
   yürütülmesinden sorumlu ki inin ad  
  5. a daki belge veya bilgiler (lütfen belirtiniz): 
 
 
Yer ve tarih:   mza:   Mühür: 
 
 
III. HAREKET DARES  TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR : TALEBE VER LEN YANIT 
 
  1. Bilgi, nüsha veya belgeler ili iktedir. 
 1  2  3  4  5 
  2. Talebinizin           no.lu maddeleriyle yer alan bilgi, nüsha veya belgelermevcut de ildir. 
 
 
Yer ve tarih:   mza:   Mühür: 
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IV. VARI  ÜLKES NDEK  YETK  MAKAM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR 
 
  1. Rejimi sonland rma kan  |__|__|__|  tarihinde iade edilmi tir, onayl  bir nüshas  ili iktedir. 
                                             GAY 
   (a) al nan belge   (b) iade edilen belge    
teyit amac yla ili iktedir. 
 
  2. Rejimi sonland rmaya ili kin onayl  kan t, bu ara rma bildirimi ekindedir. 
  3. Tahsil edilen borçlar 
  4. Ara rma devam etmekte olup, rejimi sonland rma kan  mümkün olan en k sa zamanda iade edilecektir 
  5. Sevkiyat, idaremize ilgili belge olmaks n sunulmu tur. 
  6. Belgeler buraya sevkiyat olmadan sunulmu tur. 
  7. Ne sevkiyat ne de ilgili belge, buraya sunulmam  olup, 
   (a) bunlar hakk nda herhangi bir bilgiye ula lamamaktad r. 
   (b) TC20 as l var  idaresine……………………………… (ad ve ülke) gönderilmi tir. 
   (c) TC20, kutu 1 veri  D’de belirtildi i üzere, son öngörülen transit idaresine iletilmi tir. 
 
Yer ve tarih:   mza:   Mühür: 
 
 
V. SON ÖNGÖRÜLEN TRANS T DARES  TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR 
  1. Bir transit tavsiye notu buraya |__|__|__| tarihinde girilmi tir. 
                               G   A   Y 
  2. Bana as l transit idaresince bir tavsiye notu gönderilmi tir......................................(ad) 
 u tarihte girilmi  olan |__|__|__| 
    G  A   Y 
  3. Bir transit tavsiye notu buraya girilmemi tir. TC20 daha önce niyetlendilen transit idaresine iletilmi tir. 
Yer ve tarih:   mza:   Mühür: 
 
 
VI. B R ÖNCEK ÖNGÖRÜLEN TRANS T DARES  TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR 
  1. Bir transit tavsiye notu buraya |__|__|__| tarihinde girilmi tir. 
                    G  A   Y 
  2. Bana as l transit idaresince bir tavsiye notu gönderilmi tir......................................(ad) 
 u tarihte girilmi  olan |__|__|__| 
    G   A   Y 
  3. Bir transit tavsiye notu buraya girilmemi tir. TC20 daha önce öngörülen transit idaresine iletilmi tir. 
Yer ve tarih:   mza:   Mühür: 
 
 
VII. B R ÖNCEK  ÖNGÖRÜLEN TRANS T DARES  TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR 
  1. Bir transit tavsiye notu buraya |__|__|__| tarihinde girilmi tir. 
                G   A   Y 
  2. Bana as l transit idaresince bir tavsiye notu gönderilmi tir......................................(ad) 
 u tarihte girilmi  olan |__|__|__| 
   G   A   Y 
  3. Bir transit tavsiye notu buraya girilmemi tir. TC20 daha önce öngörülen transit idaresine iletilmi tir. 
Yer ve tarih:   mza:   Mühür: 
 
 
 
 
VIII. B R ÖNCEK  ÖNGÖRÜLEN TRANS T DARES  TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR 
  1. Bir transit tavsiye notu buraya |__|__|__| tarihinde girilmi tir. 
                G   A   Y 
  2. Bana as l transit idaresince bir tavsiye notu gönderilmi tir......................................(ad) 
 u tarihte girilmi  olan |__|__|__| 
    G   A   Y 
  3. Bir transit tavsiye notu buraya girilmemi tir. TC20 daha önce öngörülen transit idaresine iletilmi tir. 
Yer ve tarih:   mza:   Mühür: 
 
 
 
 
 
TC20 – Ara rma bildirimi- Aç klay  notlar 
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1. Bilgiler ve yan tlar, bu amaç için öngörülmü  kutuya çarp  i areti konularak 
verilir.   
2. Ara rma bildirimi, basitle tirilmi  olsun olmas n, rejimi sonland rma kan n 
hareket ülkesinin yetkili makam na verilmesinin gerekti i her türlü transit rejimi için 
kullan r.   
3. Talebi yapan yetkili makam, rejimi sonland rma kan  bulunmayan transit 
beyannamesinin (transit refakat belgesi veya beyanname olarak kullan lan ta ma belgesi) 
referans  kutu I veri A’da gösterir.Beyannamenin bir nüshas  eklenir. 
4. Kullan lan ta ma arac , beyannamede bu bilgi gerekliyse veya, gerekli de ilse, 
yetkili makam taraf ndan bilinmesi halinde (özellikle as l sorumlu yoluyla) kutu I veri 
E‘de belirtilir. 
5. Talebi yapan yetkili makam, beyannamede bu bilgi istenmi se beyan edildi i 
ekilde izinli olsun ya da olmas n al lar  veya di er durumlarda makam n elinde 

bulunan bilgilere dayanarak e yay  alm  olabilece i varsay lan al lar  kutu I veri F‘de 
gösterir. 
6. As l sorumlu taraf ndan belirtildi i ekilde as l al lar kutu I veri G-3‘te 
belirtilmelidir. 
7. Muhatap yetkili makam, transit beyannamesi d ndaki transit belgelerinin 
iletilmesini kutu II veri 3‘te ister (ikinci durumda, bunlar, I-A‘da belirtilmelidir). 
8. Muhatap yetkili makam, hareket ülkesinin yetkili makam na, bu idare için 
ba lay  olmamakla birlikte, ara rma sonuçlar na ili kin bildirimde bulunur. 
9. Muhatap yetkili makam, talepte bulunan yetkili makamdan ald ekilde A 
nüshas n onayl  ve mühürlü fotokopisini iade ederse, kutu IV veri 1‘de kutu (a)‘y  

aretler. Di er durumlarda (4 no.lu kopyan n fotokopisi veya bir ba ka belgenin 
fotokopisi, örne in, rejim sonunu kan tlayan ayl k hava/deniz düzey I listesi) kutu (b)‘yi 

aretler. 
er muhatap yetkili makam TC20’yi iletirse veri 7 alt ndaki uygun kutuyu 

aretler, ve gerekliyse, detaylar  girer. Ayr ca, hareket ülkesinin yetkili makam  
ara rma bildiriminin bir nüshas  ile bilgilendirir.   

Her transit idaresi transit tavsiye bildirimini bulamamas  halinde ayn ekilde 
hareket eder. 
10. Her bir transit beyannamesi için ayr  bir TC 20 kullan r 
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          Ek 8.4 
 

TC20A 
TOPLULUK/ORTAK TRANS T 

NCTS TA IMALARINA N B LG  / BELGE GÖNDER LMES  

1. BEYAN 
MRN: ………………….. 
Barkod (varsa): 
Ara rma usulü (referans): 
Tahsilat usulü (referans): 
2. HAREKETTEK  YETK DARE 
Ad ve adres: 
 
rtibat bilgileri 

Ad: 
 
 
Tel: 
Faks: 
E-posta: 

3. VARI TAK  YETK DARE 
Ad ve adres: 
 
rtibat bilgileri 

Ad: 
 
 
Tel: 
Faks: 
E-posta: 

4. EKL  BELGELER 
  1. TC11 
  2.Fatura/faturalar n fotokopileri: ………………………………………………… 
  3. Manifestonun kopyas  – hava-deniz kon imentosu – CMR 
  4. ade nüshas  (var ta ka t usul) Ara rma Yan na bak z: …………… 
...…………………………………………………………………………………………... 
  5. A daki belgelerin asl /fotokopisi (belirtiniz) 
…………………………………….………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………
……………………………………...................................... 
5. EK(LER): ………………(toplam adet) 
 

6. YETK DARE 
 HAREKETTE                                                                      VARI TA 
 
Yer ve tarih:  mza    Mühür 
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           Ek 8.5 
TC21 – DO RULAMA TALEB       
 
I.  TALEPTE BULUNAN MAKAM  II. MUHATAP YETK  MAKAM 
   (ad ve aç k adres)      (ad ve aç k adres) 
 
III. DO RULAMA TALEB       örnek kontrol      C’de ve D’de belirtilen nedenlerle 

Lütfen do rulay z 
 
A. Mühür ve imzan n gerçekli i 

  1. Ekli ....No.lu iade nüshas ndaki “var  gümrük idaresince yap lan kontrolü”ba kl  kutuda (Kutu I) 
  2. Ekli ......No.luiade nüshas ndaki F ve/veya G kutusundaki   
  3.Ekli ...no.lu T5 kontrol nüshas ndaki “kullan m ve/veya var  kontrolü” ba kl  kutuda (Kutu J) 
  4. “hareket gümrük idaresi” ba kl  kutuda (kutu C) 
  5. “hareket gümrük idaresince yap lan kontrol” ba kl  kutuda (kutu D) 
  6. “kaplar ve e yan n tan ” ba kl  kutuda (Kutu 31) 
   7. . Ekli ... no.lu ........tarihli ticari belgede (ekli) 
 

 B. Yaz  onay n do rulu u 
  1. ............no.lu kutularda (1) 
  2. ..... no.lu .......tarihli ticari belgede (ekli) 
 

  C.     Ekteki alternatif kan n gerçekli ini ve do rulu u 
 

 D. Do rulama talebi yap lm r çünkü 
  1. mühür yoktur     2. imza yoktur 
  3 mühür okunaks zd r     4. kutu tam doldurulmam r 
  5 silinmeler paraflanmadan      6. formda silinti ve/veya 
             ve onaylanmadan yap lm r.                                         üst üste yazma vard r. 
  7 mühür tan namamaktad r    8. kullan m veya var  
  9. di er nedenler (belirtilecek)           ile ilgili tarih bulunmamaktad r. 

 
Yer....................................., Tarih......................................... 
mza.................................   (Mühür) 

 
(1) Do rulama talebine konu kutular n numaras  yaz z. 

 
IV. DO RULAMA SONUCU 

  A. Mühür ve imza gerçektir. 
 
  B. Form, yetkili makamlara sunulmam  ve 

  1. mührün sahtesi yap lm  veya mühür tahrif edilmi  görünmektedir 
  2. mühür uygun bas lmam  görünmektedir 
  3. imza, yetkili makamlar n sorumlu memurunun imzas  de ildir. 

  C. Onaylar do rudur. 
 
  D. Onaylar do ru de ildir, a daki ekilde olmal r: 
 
  E. Aç klamalar 

  1. mühür okunakl  bas lm r    2. imza girilmi tir 
  3. kutu doldurulmu tur       4. silmeler, paraflan p onaylanm r 

     5. silinti ve/veya üst üste yazma nedeni:         6. mühür gerçek olup kabul edilebilir 
     7. tarih girilmi tir                   8. alternatif kan t, gerekleri kar lad ndan  

  9. di er nedenler (belirtilecek)    kabul edilebilir. 
Yer................................................, Tarih............................................. 
 
mza......................................     ..........................................(Mühür) 

Notlar: 1.   Do rulanacak her form için ayr  bir talep yap lmal r  
  2.   Bilgi ve verilen yan t, bu amaç için ayr lm  kutulara çarp  i areti konulur  
 3.   Muhatap yetkili makam, bu talebe öncelikli olarak i lem yap lmas  sa lamal r 
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Ek 8.6 
 

TC21 (A) – DO RULAMA TALEB  
 
1. Talepte bulunan makam 
  (ad  ve aç k adres) 
 
 
 
 
 

2. Muhatap yetkili makam 
  (ad  ve aç k adres) 

3. A IDAK  SEVK YATLAR N TALEP ED LEN VE HAVA MAN FESTOSUNDAN ELDE 
ED LEN B LG LERE N DURUM DO RULAMASI A IDA 
BEL RT LMEKTED R/EKL R 

 
Onay sahibinin ad  ve adresi Hava ta * ve hareket tarihi 

 
 Hareket liman /havaliman * : 

 
 

Item Hava/deniz 
manifestosu 
numaras  

Konteyner 
numaralar  
(veya 
markalar) 

Yük tan  
 

Kap adedi 
 

rl k (kg) 
veya hacim 
 

Beyan 
edilen statü 
(T1, T2, 
TF, TD,C, 
F, X) 
 

(1)       
(2)       
(3)       
(4)       
(5)       
 
4. DO RULAMA SONUCU 
     Tüm sevkiyatlar n do rulamas  dakiler hariç tatmin edicidir:  
 (Destekleyici belgeler eklidir) 
 
 
 
 
5. DO RULAMAYI TAMAMLAYAN MAKAM: 
 
sim: ......................................................... mza: .................................. 

 
Tarih:........................................................... Mühür: ....................................... 
 
 
* uygunsa siliniz 

Bu talep yaln zca bir firma, bir hava ta  veya deniz ta  için kullan r. 
Tamamland ktan sonra 1’de gösterilen idareye talep iade edilir. 
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Ek 8.7 
 

Ara rma usulünde örnek durumlar  
 

er ara rma usulünün sonunda transit rejimi hala ibra edilmediyse, hareket ülkesinin 
yetkili makam  tahsilattan sorumlu yetkili makam  belirlemek amac yla a daki örnek 
durumlardan53yararlanabilir: 
 
a) Transit idaresi içermeyen bir transit i lemi (tamamen Sözle meye taraf bir ülkeyi 
kapsayan bir iç i lem)  

Böyle bir durum sadece Topluluk içerisindeki Topluluk transit i lemini veya ba ka 
taraf ülkelerin birinin s rlar  ile s rl  bir transit i lemini kapsayabilir (ortak transit 

lemini kapsamayan transit)  

Örnek: 

[Danimarka - Almanya - Fransa - spanya] 

Var  ülkesinin yetkili makam  (ayn  Akit tarafa veya ülkeye ait yetkili makam) 
var ta e yan n sunumuna ili kin herhangi kan t tedarik edememi tir. 

Sevkiyat söz konusu Akit tarafta/ülkede “ortadan kaybolmu tur”. 

b) Ç taki ve ayn  Akit tarafa giri teki transit idarelerini kapsayan bir transit i lemi 
(EFTA ülkeleri hariç olmak üzere, bir veya birden fazla üçüncü ülke kullan ). 

Uygulamada, yaln zca Topluluk böyle bir durumla ilgili olabilir. 

Örnek: 

[Avusturya, Slovenya - H rvatistan/Bosna/S rbistan/Makedonya - Yunanistan] 

Var  ülkesinin yetkili makam  var ta e yan n sunumuna ili kin herhangi kan t 
tedarik edememi tir ve 

 I. Bir transit tavsiye notu giri te (tekrar giri te)söz konusu Akit tarafa (mesela 
Yunanistan’a) sunulmu tur: 

Söz konusu Akit tarafa sevkiyat tekrar girmi tir, ancak bir yerlerde “ortadan 
kaybolmu tur”.  

 II. Bir transit tavsiye notu söz konusu Akit taraftan ç  esnas nda sunulmu  
(örnekte Avusturya) ancak ayn  Akit tarafa tekrar giri te (örnekte Yunanistan) 
sunulmam r:  

                                                
53 Bu durum örnekleri kesin sonuçlar do urmak yerine ziyade yaln zca ipuçlar  kapsar.  Gerçekten, 
sevkiyata ili kin sunulan transit tavsiye notunun beyan edilen e yay  kesin olarak içerdi ini kimse garanti 
edemez. Üstelik, bu örnekler transit tavsiye notunun kas tl  olarak yanl  sunuldu u veya ta mac n 
transit tavsiye notunu sunmay  “yanl kla unuttu u” ve/veya transit idaresinin bu notu istemeyi 
“unuttu u” durumlar  hesaba katmaz. Bununla birlikte, bu tip ipuçlar  e yan n “götürüldü ü” ülkenin ve 
tahsilattan sorumlu yetkili makam n belirlenmesinde temel te kil eder. 
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 Sevkiyat iki transit idaresi aras nda, üçüncü ülkelerden birinde, “ortadan 
kaybolmu tur”.   

 
 III. Ne söz konusu Akit taraftan ç ta (örnekte Avusturya) ne de ayn  Akit tarafa 

giri te (tekrar giri ) (örnekte Yunanistan) herhangi bir transit tavsiye notu sunulmu tur. 

Sevkiyat söz konusu Akit taraf  terketmemi tir ve hareket idaresi ile ç taki ilk 
transit idaresi aras nda “ortadan kaybolmu tur”.  

 
c) Akit taraflar aras nda yaln zca s rdaki transit idarelerini (giri teki) ilgilendiren transit 

lemi  

Örnek:  

[Polonya- Çek Cumhuriyeti - Almanya - sviçre - Fransa] 

 I. Son transit idaresine (Fransa’ya giri te) bir transit tavsiye notu sunulmam r 
ancak daha önceki transit idaresine sunulmu tur ( sviçre’ye giri te): 

Sevkiyat sviçre’ye gelmi tir ancak sviçre’ye giri teki transit idaresi ve Fransa’daki 
var  idaresi aras nda “ortadan kaybolmu tur. Ayn  gerekçe transit tavsiye notunu 
son alacak idare olarak nitelendirilen transit idaresi için de geçerlidir. 

 
 II. Hiçbir transit tavsiye notu sunulmam r. 

Sevkiyat hareketteki Akit taraf  terketmemi tir ve bir yerlerde “ortadan 
kaybolmu tur”.  

 
d) Akit Taraflar ve üçüncü ülkeler aras nda s rdaki transit idarelerini ilgilendiren transit 

lemi  

Örnek:  

[Yunanistan Bulgaristan, Romanya –Ukrayna– Slovakya – Polonya]  

Bu durum (b) ve (c)’deki olaylar n birle mesidir. Dolay yla durumlar ve çözümler 
benzerdir. 
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Part VIII – Yükümlülük ve Tahsilat 

 
1. Hükümlerin kapsam  

 
 
 
Sözle me Ek I 
Ba k IV  
 
 
 
TGK Madde 203, 
204, 213 ve 215  
 
TGY Madde 341, 
450a ila 450d  
 

Bu k m Ortak ve Topluluk transit rejimindeki 

yükümlülük ve tahsilat hükümlerinin kapsam  

düzenler. 

 

m VII’nin amac , tamamen Ortak veya tamamen 

Topluluk transit i lemlerine ili kin ortaya ç kan 

yükümlülükle ilgili durumlar n uyumla lmas , 

yükümlülerin belirlenmesi ve yükümlülü ü yükümlüden 

ve kefilden tahsilattan sorumlu ülkelerin aç k bir ekilde 

belirlenmesidir. Ancak bu, hükümlerin giti i yere 

kadard r. Tahsilata ili kin zaman mühleti haricinde, 

tahsilata ili kin olarak sorumluluk her bir Akit tarafa, 

akit taraf n kendi düzenlemelerine b rak r. Topluluk 

amaçlar  aç ndan, gümrük yükümlülü ünün tahsiline 

ili kin kurallar Topluluk Gümrük Kodu’nda ortaya 

konulmu tur. 

 

1.1. Tan mlar 
 

 
Debt 
 
Sözle me Ek I 
Madde 3(1)  

“Ortak Transit” Sözle mesi amaçlar  aç ndan 

“yükümlülük”, e yan n rejime tabi tutulmas na ili kin 

ithalat veya ihracat yükümlülükleri ve di er yükler 

anlam na gelir. 

 
Customs debt 
 
TGK Madde 4(9)  
 
 

Topluluk amaçlar  aç ndan, “gümrük yükümlülü ü”, 

“bir ki inin ödemekle zorunlu oldu u ithalat 

yükümlülükleri ve ihracat yükümlülükleri”, TGK 

Madde 20’de ortaya konulan yükümlülükler olarak 

tan mlanm r. Topluluk transit kurallar  “di er 

yükümlülükleri” (ulusal yükler) ask ya almaya etkili 
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oldu undan; teminat, gümrük yükümlülü ü ve tahsilat 

aç ndan TGY Madde 341 TGK’nun baz  hükümlerinin 

kapsam  “di er yükümlülükleri” içerecek ekilde 

geni letmi tir. 

Bu belgenin amaçlar  aç ndan “yükümlülük” kelimesi 

yukar da belirtilen her iki tan  da kapsar.  

 
Tahsilat 
 
 

“Tahsilat” terimi, burada “Ortak” ve Topluluk transiti 

kapsam nda kullan ld  üzere, yükümlü olunan her 

türlü tutar n toplanmas  için at lmas  gereken tüm 

ad mlar anlam na gelir. 

 

 

1.2. Mali ve cezai hükümler aras ndaki fark 
 

 
Sözle me Ek I 
Madde 116  
 
TGK Madde 203, 
204  

Bir  transit  i lemi  ile  ilgili olarak, e ya  transit rejimine  

tabi tutuldu unda ask ya al nm  olan “yükümlülü ün”, 

yan n mevzuata  ayk   olarak  rejim  d na  

kar ld n,  rejimle ilgili yükümlülüklerin yerine 

getirilmedi inin veya e yan n ortak transit rejimine tabi 

tutulmas na  ili kin herhangi bir ko ulun gerçekte yerine 

getirilmedi inin  tespiti halinde tahsili gerekir. 

 
 Yükümlülü ün do mas na neden olan bu durumlar, 

yükümlü olunan bir tutar n toplanmas  ile 

sonuçlanmayan ancak idari ve/veya adli bir ceza 

uygulanmas  gerektiren “suç” veya “usulsüzlükler” ile 

benzerlik gösterir. Transit El Kitab n bu bölümü 

yaln zca objektif bir yükümlülü ün ortaya ç kt  

durumlar  kapsar; her bir üye Devletin veya Akit taraf n 

sorumlulu unda olan cezai yönü kapsamaz. 
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2. Yükümlülü ün do mas  / do mamas , aksakl klar, yükümlü 

ve kefilin belirlenmesi 

 

 
 Bu k m: 

 Yükümlülü ün do mas  veya do mamas , 

 Rejimdeki aksamalar,  

 Rejime uygun olarak di er aksamalar, 

 ve yükümlü ile kefilin belirlenmesi 

ile ilgilidir. 

2.1. Yükümlülü ün do mas / do mamas  

2.1.1. Yükümlülü ün do du u zaman 
 

 

2.1.1.1. yan n rejimden mevzuata ayk  olarak ç kar lmas  
 

 
Sözle me Ek I 
Madde 114(1)(a) 
ve (2)(a)  
 
TGK Madde 
203(1)(2)  
 

Yükümlülük, e yan n mevzuata ayk  olarak gümrük 

gözetiminden veya Konvansiyona göre “ortak transit 

rejiminden”ç kar lmas  halinde do ar. Yükümlülük, 

yan n ortak transit rejiminden gümrük mevzuat na 

ayk  olarak ç kart ld  tarihte do ar. 

 
Sözle me Ek I 
Madde 116  
 
TGK Madde 215  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suçüstü eklindeki h rs zl k durumu hariç, ikisi birbirine 

ba  olmakla birlikte e yan n tam olarak ne zaman ve 

nerede rejim d na ç kar ld  belirlemek zordur. 

Bununla birlikte, e yan n rejim d na ç kar ld  zaman 

göreceli olarak önemli olsa da, e ya belirli bir süre 

rejime tabi tutuldu undan, yükümlülü ün 

hesaplanmas nda kullan lacak yöntemleri çok da fazla 

etkilemez. Kesin yeri ve zaman  belirlemenin imkans z 

oldu u hallerde tarih, e yan n var  idaresine sunulmas  

gereken süre mühletinin bitiminden sonraki ilk i  
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günüdür. 

“S r Geçi  Bildirimi” (IE118) mesaj n son transit 

idaresinde girilmesi, en az ndan e yan n rejimden 

mevzuata ayk  olarak hangi ülkede ç kar ld n 

belirlenmesine yönelik i lemleri h zland r. 

2.1.1.2. Yükümlülü ün yerine getirilmemesi 
 

Sözle me Ek I 
Madde 114(2)(b)  
 
TGK Madde 
204(1)(a) ve (2)  
 
 
 
 
 
 
 
Sözle me Ek I 
Madde 114(1)(b)  
 
TGK Madde 
204(1)(b)  

Yükümlülük, “yükümlülüklerden bir tanesinin yerine 

getirilmesinin durduruldu u” anda do ar. Uygulamada, 

yükümlülü ün tam olarak ne anda do du unu veya 

ba lad belirlemek her zaman kolay de ildir. Bu tip 

durumlarda uygulamada, yükümlülü ün yerine 

getirilmedi inin tespit edildi i tarih kullan r. 

 

Yükümlülük, e yan n transit rejimine tabi tutuldu u ve 

daha sonra e yan n transit rejimine tabi tutulmas na 

ili kin yükümlülü ün yerine getirilmedi inin tespit 

edildi i tarihte do ar. 

 

2.1.2. Yükümlülü ün do mamas  
 

 
Sözle me Ek I 
Madde 114(3) 
 
 
TGK Madde 206(1)  

Yükümlülüklerinin yerine getirilememesinin a da 

say lanlar nedeniyle ilgili yükümlüsünce kan tlanmas  

halinde yükümlülük do maz: 

 

 yan ntamamen telef olmas  veya  tekrar  yerine 

konulamayacak ekilde tahrip olmas  (örne in 

kullan lamaz hale gelmesi); 

 yan n özelli ine ba  bir nedenden (örne in 

buharla ma) veya beklenmeyen hal veya mücbir 

sebepten kayb  veya, 
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 yetkili makamlar n izninden kaynaklanmas 54, 

 

2.2. Rejimdeki aksamalar 

 

2.2.1. Mevzuata ayk  olarak rejim d na ç kma durumlar  
 

 
 Genel olarak, gümrük idaresinin art k e yaya ili kin 

gümrük kurallar  ve di er ilgili hükümleri 

uygulamas n art k mümkün olmad  durumlar, 

rejimden “mevzuata ayk  olarak ç karma” kapsam nda 

de erlendirilir (bak z paragraf 2.1.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yan n mevzuata ayk  olarak rejimden/gümrük 

gözetiminden ç kar lmas na neden olan durumlar 

özellikle: 

 

1. E yan n var  idaresine veya izinli al ya 

sunulmad  a daki durumlar:  

 

 yan n ta ma s ras nda tamamen veya 

smen çal nmas  veya kaybolmas  ("kay p 

ya")55;  

 yan n var  idaresine sunuldu una ili kin 

kan n sahte olmas ; 

 ta n e yay  do rudan izinli al  

olmayan bir al ya teslim etmesi;  

 beyan edilen e yan n k smen veya tamamen 

ba ka e ya ile de tirilmi  olmas . 

 

                                                
54Topluluk yasas na göre imha, gümrükçe onaylanm  bir i lem veya kullan md r. Kodun 182 nci 
maddesine bak z. 
55Toplulukta TGY’nin 900 üncü maddesi, transit rejimi kapsam ndayken çal nan Topluluk-d  e yan n 
ithalat yükümlülüklerinin geri ödenmesine veya ödemeden ba lanmas na, bu e yan n ivedilikle yeniden 
ele geçirilip e yan n çal nd  s radaki orjinal gümrük durumuna tekrar sokulmas  halinde, izin verir.   
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TGY Madde 865  

2. Transit i lemi / e yan n gümrük statüsü ikamesi 

(örne in, ortak/Topluluk transit beyannamesi 'T1'in 

ortak/Topluluk transit beyannamesi 'T2' ile veya 

Topluluk statüsü belgesi 'T2L' veya 'T2LF' - veya hava 

veya deniz manifestosunda e de er 'C' veya 'F' harfi ile 

de tirilmesi). 

2.2.2. Mevzuattan ayk  rejim d na ç kma say lmayan durumlar 
 

 
 Bu ba k alt ndaki durumlar yukar da say lan 

durumlar n özelliklerini göstermez.  Var  idaresine 

düzgün ekilde sunulan sevkiyat n mühürün k lm  

olmas  bu duruma örnek gösterilebilir. Bununla birlikte, 

bu örnekte görüldü ü üzere, e yan n mevzuata ayk  

olarak rejim d na ç kar lmam  olmas , transit 

rejiminin di er hükümlerine uyulmas nda bir hata 

olmad veya bir yükümlülü ün do mad  anlam na 

gelmez. (bak z paragraf 9.3) 

2.3. Di er rejim hükümlerine uymama 

 

2.3.1. Yükümlülü ün do mas na sebebiyet verebilen uymama 
durumlar  

 

 
Sözle me Ek I 
Madde 114(1)(b)  
 
TGK Madde 204(1)  

daki durumlarda e ya mevzuata ayk  olarak 

rejimden ç kar lmamakla birlikte yükümlülük do ar:  

 Rejimin kullan lmas ndan do an yükümlülüklerden 

birinin yerine getirilmemesi, veya  

 yan n rejime tabi tutulmas na ili kin bir ko ulun 

yerine getirilmemesi. 

 
 
 
 
 
 

Bir yükümlülü ün yerine getirilmemesinin e yan n 

mevzuata ayk  olarak rejimden ç kar lmas  ile 

sonuçlanmas  veya buna yol açmas  halinde bir 
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 yükümlülük do ar ve mevzuata ayk  olarak rejim 

na ç karmaya ili kin hükümler uygulan r (bak z 

paragraf 2.1.1.1 ve 2.2.1). 

 

2.3.1.1. Rejimin kullan lmas na ili kin yükümlülüklerden birinin 
yerine getirilmemesi 

 

 
 Bu durum, e yan n ortak transit rejimine tabi 

tutulduktan sonra ve rejim sonland lmadan önce ortaya 

kar.  

 

Örnekler: 
Sözle me Ek I 
Madde 26(2)  
 
TGY Madde 355(2)  

- öngörülen güzergaha uyulmamas ;  

 
Sözle me Ek I 
Madde 36  
 
TGY Madde 360  
 
 

- mührün k lmas , e yan n aktar lmas , ta ma 

arac n bo alt lmas  veya ta ma s ras nda bir olay 

meydana gelmesi durumunda e yaya e lik eden 

belgeye gerekli bilginin girilmeden bu belgelerin 

ta man n yap ld  topraklardaki Üye Devletin/Akit 

Taraf n yetkili makamlar na sunulmas ; 
 - geçerli bir aç klama olmaks n ta  veya as l 

sorumludan kaynaklanan nedenlerle e yan n var  

idaresine transit süresi a ld ktan sonra sunulmas ;  
 - havayolu veya deniz yolu ile basitle tirilmi  transit 

rejiminde izin sahibinin usulsüzlü ü bildirmemesi,  

 
 - basitle tirilmi  usul izni verilen bir ki inin izinde 

belirtilen ko ullara uymamas .. 

 

2.3.1.2. yan n rejime tabi tutulmas ndan do an 
yükümlülüklerinden herhangi birinin yerine getirilmemesi 
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 Bu durum, e yan n transit rejimine tabi tutulmas  

ras nda veya e ya transit rejimi için serbest b rak lana 

kadar durumun anla lamad  hallerde e yan n rejime 

tabi tutulmas ndan önce ortaya ç kabilir. (Önce ortaya 

km sa e yan n serbest b rak lmas na izin verilmez.) 

Bu yükümlülü ün yerine getirilmemesine muhtemel 

örnek olarak e yan n: 

 
 - transit rejimi için geçerli bir teminat n olmamas  

(çünkü feshedilmi tir, iptal edilmi tir veya geçerlilik 

süresi dolmu tur) veya teminat ilgili toprak s  için 

geçerli de ildir (çünkü Akit Ülkedeki transit i lemi 

teminat taraf ndan kapsanm yordur) veya kapsaml  

teminat veya teminattan tam muafiyet referans 

tutar n a lm  olmas 56; 

 
 - izinli gönderici taraf ndan kurallara veya iznin 

ko ullar na ayk  olarak  

 Yükün mühürlenmemi  olmas ; 

 Sevkiyat n var  idaresine sunulmas  için bir 

transit süresinin belirlenmemi  olmas  veya,  

 Zorunlu olmas na ra men güzergah n 

belirlenmemi  olmas ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
TGK Madde 8  
 
 
 
 
 
 
 
Sözle me Ek I 
Madde 49  

- izin sahibine yanl  veya eksik bilgiye dayan larak 

verilen bir basitle tirme kapsam nda ta nmas ;  

 

- veya Topluluk için ayr ca, TGK Madde 8’e uyumlu 

olarak verilen iznin iptal edilmi  olmas ; 

 

- basitle tirmeyi kullanma için öngörülen artlardan 

birinin yerine getirilmedi inin daha sonra 

anla lmas ; (örnek: yetkilendirme sürecinde sahip 

                                                
56Bu durumda, teminat i letme sistemi (GMS) teminat n geçerlili ini kontrol eder.  
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TGY Madde 373  
 

de iminin bildirilmemesi). 

  

2.3.2. Uyulmad nda yükümlülük do urmayan durumlar 
 

 
Sözle me Ek I 
Madde 114(1) 
altparagraf 2 
 
TGK Madde 204(1)  

“Rejimin do ru i leyi ine ciddi etkisi olmayan” 

aksakl klar yükümlülük do urmaz. Bu hükümler istisnai 

durumlar  belirlemeye her bir Akit Taraf n tasarrufuna 

rak r.  

 

2.3.2.1. Yükümlülü ün do mas na neden olan durumlarda 
istisnalar  düzenleyen genel hükümler 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejimin kullan na ili kin hükümlerden birinin yerine 

getirilmedi i ya da e yan n transit rejimine tabi 

tutulmas na ili kin hükümlerden birine uyulmad  

durumlarda, a daki belirtilen durumlar hariç istisna 

göz önünde bulundurulmaz: 

 

- e yan n mevzuata ayk  olarak transit rejimi d na 

kar lmas na yönelik en ufak bir giri imin olmad  

durumlar;  

 

- ilgili ki inin aç k ihmalinin bulunmad n 

anla ld  durumlar; 

 

Aç k ihmale örnek olarak; ki inin i  deneyimi, 

yerine getirilmesi gereken yükümlülü ün tabii 

özellikleri, kar lanmas  gerekli ko ullar ve di er 

yap lmas   gerekli  i ler  (örne in  bir  

basitle tirilmi izin kullan na ili kin) dikkate 

al nd nda ki inin yapmas  gerekenleri 
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yapmad  veya  usulsüzlük yapmay  sürekli hale 

getirdi i durumlar verilebilir 

 

- i lemlerin sonradan tamamlanmas n durumun 

düzeltilmesine imkan sa lamas ;  

 

“Düzeltilme” nin nas l yap laca  söz konusu 

yükümlülü ün veya olay n durumuna ba  

olmakla birlikte temel olarak gümrük 

gözetiminin yeniden sa lanmas  demektir 

(örne in, e yan n gümrük statüsünün 

düzeltilmesi).  

2.3.2.2. Akit Taraflarca düzeltmenin uygulanabilece i durumlar n 
belirlenmesi 

 

 
 Düzeltmeye ili kin tüm ko ullar yerine gelmi  olsa bile, 

belirli durumlara yönelik düzeltmeleri belirleme, her ne 

kadar önceden bu düzeltmelerin yap lmas  zorunlu olsa 

bile, her bir Akit Taraf n tasarrufundad r57. 

2.3.3. Yükümlülü ün transit rejimine ba lant  olarak do mas  
 
 
 
 
 
 

Transit i lemi ile “bir ba lant ” olsa bile, Ortak veya 

Topluluk transit rejimine uygulanabilir hükümler transit 

                                                
57Topluluk için TGY Madde 859, rejimin do ru i leyi ine ciddi hiçbir etkisi olmayan etrafl  aksama 
listesini içermektedir –Kodun Madde 204(1) anlam nda ve genel ko ullara uyumlu olarak-. Topluluk transit 
rejiminin kullan na ili kin herhangi bir gereklili in göz ard  edilmesi ancak nihayetinde e yan n var  
idaresine bozulmadan sunulmu  olmas  ve ticaret erbab n buna ili kin ciddi bir ihmalinin olmamas  
halinde, e ya hala gümrük makamlar n tasarrufu alt ndayken ve gümrükçe onaylanm  bir i lem veya 
kullan ma tabi tutulabilecekken ve mü tereklerin finansal paylar  hiçbir ekilde risk alt nda de ilken, 
gümrük makamlar n gümrük yükümlülü ünün do du una dair srarc  olmalar nda aç klanabilir bir 
durum bulunmamaktad r.  

Topluluk transit rejimi kapsam ndaki e ya için, TGY Madde 859 ile uyumlu olarak, düzeltmeye a daki 
ko ullar halinde izin verilir:   

 Rejim kapsam  e ya var  idaresine bozulmadan sunulmu tur ve;  

 Var  idaresi e yan n gümrükçe onaylanm  bir i lem veya kullan ma tabi tutuldu unu tespit etmi tir 
veya e ya transit i lemi sonras nda geçici depolama yerine konulmu tur ve;   

 TGY Mdde 356’da belirlenen zaman mühletine uyulmam r ve TGY Madde 361 in 2 nci paragraf  da 
tatbik edilemiyordur; ancak e ya nihayetinde makul bir zaman içerisinde var  idaresine sunulmu tur.  
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TGY Madde 201  
 
 
 
 
 
 
Sözle me Ek I 
Madde 114  
 
TGY Madde 202  

rejimini olu turan bir parçaya ait olmayan bir 

yükümlülü ün do mas na ili kin olaylar  ve tahsilat  

kapsamaz. Böyle bir yükümlülük örne in: 

ya ithal edildi inde veya transit rejimi 

tamamland nda yükümlülü ün ödenebilir duruma 

gelmesini takiben (“örne in serbest dola m için 

rakma”), veya,   

mevzuata ayk  olarak e yan n giri inin (“kaçakç k”) 

sonucu olarak ithalat yükümlülüklerinin e yan n 

ta nmas  nedeniyle etkilenmesi  

(a) transit beyannamesiz (beyan etmeme), 
veya, 

(b) transit beyannamesi kapsam ndaki as l 

ya yerine ba ka e ya ta nmas  ('yanl  

beyan'), veya, 

(c) transit beyannamesi kapsam n beyan 

edilenden az olmas  ('beyan d  fazla 

ya),  

ve  transit  rejimine  girmemi  e yad r.  b)  ve  c)’de  

belirtilen durumlar n söz konusu transit rejiminin ibra 

edilmesinde hiçbir etkisi yoktur.   

 

Bununla birlikte, bir veya birden fazla “transitle ilgili” 

durumlar n ortaya ç kmas  ve bu durumlar n gümrük 

yükümlülü ünü do urmas  halinde, durumu ke feden 

makam hareket ülkesinin yetkili makam na her türlü 

harekete geçmesi için bildirimde bulunur (örne in 

transit için beyan edilmeyen e yan n serbest dola ma 

sokulmas  halinde hamilden yap lacak olan tahsilat). Bu, 

hareket ülkesinin yetkili makam na transit rejimine tabi 

turulmayan e yaya ili kin muhtemel usulsüzlükleri 

belirlemesi amac yla yap r.  
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2.4. Yükümlü ve kefilin belirlenmesi 
 

2.4.1. Yükümlüler kimdir ? 
 

 
 Sözle me Ek I Madde 115(2) (TGK Madde 204(3)) 

kapsam nda: 

 

- Rejimin kullan lmas na ili kin yükümlülüklerden 

birinin yerine getirilmemesi durumunda yükümlü 

yükümlülükleri yerine getirmesi gereken ki idir. 

 

Sözle me  Ek  I  Madde  8(1)’e  göre  bu  ki i  as l  

sorumludur (TGK Madde 96(1)) ancak ayn  

ekilde e yan n ta  ya da al  da olabilir 

(Sözle me Ek I Madde 8(2), TGK Madde 96(2)). 

Her durumda yükümlünün belirlenmesi, hangi 

yükümlülü ün yerine getirilmedi ine ve 

yükümlülü ü ortaya ç karan hükmün yaz m 

tarz na ba r. 

 
 -  E yan n ortak transit rejimine tabi tutulmas na 

ili kin yükümlülüklerden birinin yerine 

getirilmedi i durumda yükümlü, bu yükümlülü ünü 

yerine getirmesi gereken ki idir. 

 

Bu tip durumlarda yükümlü, basitle tirilmi  

usuller de dahil olmak üzere e yay  ortak transit 

rejimine tabi tutmas ndan dolay  

yükümlülüklerini yerine getirmesi gereken as l 

sorumludur. Ancak, e yan nrejime tabi  

tutulmas   nedeniyle  üçüncü  bir  ki inin de 

yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyorsa 

bu ki i de ayn  oranda yükümlü kabul edilir 
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Sözle me Ek I 
Madde 115(1)  
 
TGK Madde 203(3)  

yay  rejim d na (gümrük gözetiminden) ç karan ki i 

yükümlüdür.  

 
 
 
 

Ayr ca, e yan n rejim d na ç kar lmas na i tirak eden 

ki ilerle e yaya sahip olan veya söz konusu e yay  

elinde bulunduran ve e yaya sahip oldu unda ya da 

teslim ald nda bu e yan n ortak transit rejiminden 

kart ld  bilen veya bilmesi gereken tüm ki iler de 

yükümlü olur. Burada ilgili ki inin yükümlü olup 

olmamas nda kas t unsurunun olup olmad  devreye 

girer. 

 
 Son olarak, rejimin kullan ndan dolay  

yükümlülüklerini yerine getirmesi gereken ki i de ayr ca 

yükümlüdür. Topluluk transitinde bu ki i ilk önce as l 

sorumluyu ifade eder. As l sorumlu yükümlülükten 

kay ts z arts z ve tümüyle sorumludur. As l sorumlunun 

yükümlü olup olmad n belirlenmesinde kas t unsuru 

aranmaz. Bununla birlikte, di er ki ilerin de rejimin 

kullan ndan do an yükümlülüklerini yerine getirmesi 

gerekebilir. Buna as l adaylar Topluluk transit 

kurallar n özel sorumluluklar yükledi i e yan n 

ta  ve al r.  E yan n mevzuata ayk  olarak 

rejim hükümleri d na ç kar lmas  fiiline i tirak etme 

veya bu e yay  bulundurma gibi nedenlerle de bu ki iler 

pek tabii ki yükümlü durumuna gelebilirler. 

 

2.4.2. Yükümlüye yönelik i lemler 
 

 
Sözle me Ek I 
Madde 117(1)  
 
TGK Madde 218(3)  

Yetkili makamlar, yükümlülü ün tutar  

hesaplayabildikleri ve yükümlünün/yükümlülerin kim 

oldu unu belirleyebildikleri andan itibaren tahsilat 

lemlerini ba lat rlar. 
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2.4.3. Farkl  yükümlüler ve bunlar n mü terek ve müteselsil 
sorumluluklar  

 

 
Sözle me Ek I 
Madde 115(3)  
 
TGK Madde 213  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TGK Madde 222(2)  
TGY Madde 
876a(3)  

Ayn  yükümlülük için birden fazla yükümlü 

belirlenmi se bu ki iler yükümlülü ün yerine 

getirilmesinden mü tereken ve müteselsilen sorumlu 

olur. Bu durum, tahsilattan sorumlu makamlar n tutar n 

ödenmesini yükümlülerden herhangi birinden istemesi 

ve yükümlülü ün tamam n veya bir k sm n 

yükümlülerden biri taraf ndan yerine getirilmesini ya da 

tüm yükümlüler taraf ndan ödenmesini isteyebilmesi 

anlam na gelir. Detaylar için ilgili Akit taraf kurallar  

uygulan r58. 

 

Üye Devletler: 

Yükümlülüklerin ödenmesi zorunlulu u gümrük 

makamlar nca en az bir yükümlünün belirlendi i ve 

yükümlülü ün bu ki iye tebli  edildi i durumlarda 

ask ya al r. Bu ask ya alma bir y l süre ile s rl r ve 

kefil taraf ndan söz konusu yükümlülüklerin tamam n 

güvenli bir ekilde güvence alt na al nm  oldu u 

hallerde uygulanabilir (transit i lemi için belirlenen 

referans tutar n bloke edilmesi böyle bir güvence 

olarak say lmaz). 203 üncü Maddenin 3 üncü f kras n 

1-3 paragraflar na göre yükümlü olan ki iye, e yan n 

mevzuata ayk  olarak gümrük gözetiminden ç kar lm  

olmas  durumunda, söz konusu ask ya alma 

uygulanmaz. 

 

                                                
58Topluluk için, Kodun 222 nci maddesinin 2 nci f kras  “Madde 203’e göre bir gümrük yükümlülü ü 
do du unda ve birden fazla yükümlü varsa”, yükümlünün ödeme yükümlülü ünn komite prosedürü ile 
uyumlu olarak (TGY Madde 876a(3)) hangi artlar ve durumlarda ask ya al naca  belirlemektedir. 
Kendi topraklar nda do an yükümlülükle ilgili olarak benzer hükümler benimsemeye Di er Akit Taraflar 
karar verir. 
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2.4.4. Yükümlüye bildirim 
 

 
Sözle me Ek I 
Madde 117(2) (3)  
 
TGK Madde 221 ve 
222 ila 232  

Yükümlülük tutar , gümrük mevzuat nda belirtilen 

ekilde ve ilgili Akit taraf n belirledi i zorunlu süre 

 içerisinde yükümlüye tebli  edilir. 

 
 Bu tebli , tahsilat n ba lamas na ili kin tüm haz rl klar 

tamamland nda yap r59. 

 

2.4.5. Kefile yönelik i lemler 
 

 

2.4.5.1. Kefilin yükümlülü ü ve yükümlülü ün sona ermesi 
 

 
Sözle me Ek I 
Madde 118(1) 
 
TGK Madde 199(1)  

Kefilin, mü terisi olan  as l  sorumlu  ad na do an 

mü terek veya müteselsil yükümlülü ü, yükümlülü e 

ili kin yükümlülü ün var olmas na dair ihtimalin 

bulundu u a da belirtilen durumlarda devam eder: 

 

 as l sorumlunun bir transit i leminde kefil taraf ndan 

verilmi  bir teminat nedeniyle yükümlü olmas ; 

 yükümlülü ün henüz kapat lmam  olmas , örne in 

ödenmemi  veya hala ortaya ç kabilecek durumda; 

 yükümlü olunan yükümlülük tutar n kefil 

teminat n azami tutar  a mam  olmas ;60; 

 yetkili makamlar n mevzuatta öngörülen sürede 

tebligatta bulunmamas  nedeniyle kefilin henüz 

yükümlülü ünün sona ermemi  olmas .  

                                                
59EC gümrük yükümlülü ü söz konusu oldu unda, bu “yükümlülük hesaplara girdi i andan itibaren”, 
örne in tahsilattan sorumlu yetkili makam n belirlendi i (TGY Madde 450a ile belirlenen zaman s  
içerisinde), yükümlü/yükümlülerin belirlendi i ve yükümlülük tutar n hesapland  andan itibaren.  
60Kefil, referans tutar n %100, %50 ve %30’una kadar olan azami tutara ili kin toplam n ödenmesinden 
mü terek ve mütelsilen sorumludur.  Daha fazla bilgi için Bölüm III- Teminatlar bak z.  
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Sözle me Ek I 
Madde 118(3)  
 
TGK Madde 199  
 
TGY Madde 
450c(2) 

Bu nedenle kefil, yukar da belirtilen durumlarda 

yükümlülü ün yerine getirilmesi istenebildi i sürece 

yükümlülükten kurtulamaz.  

2.4.5.2. Kefilin yükümlülü ünün s rland lmas  
 

 
Sözle me Ek I lave 
B4 
Teminat belgesi 
paragraf 2, 
altparagraf 3  
 
TGY Ek 48  

Kapsaml  teminat durumunda kefil, birden fazla ödeme 

emir düzenlendi i hallerde, yükümlülü ünü 

taahhüdünde belirtti i azami tutarla s rland rabilir. 

Bununla birlikte bu s rland rma yaln zca önceki 

ödeme emrinden sonraki otuz günden önce ba lam  

transit i lemlerine uygulanabilir. Bunun nedeni, kefilin 

finansal riskini kabul edilebilir s rlar içinde tutmakt r. 

Ancak bunun sonucunda, ödeme emrini takip eden ay 

içerisinde ba lam  transit i lemlerinde teminat alt na 

al nan miktar yetersiz kalabilir. 

 
 Örnek: 

 

Teminat belgesindeki azami tutar 50.000 Avro’dur. 

Kefil 15 Ocakta 40.000 Avro’luk ilk ödeme emrini 

al r ve bu tutar  öder. 

 
 Kefil, yükümlülü ünü 14 ubattan önce ba lam  bir 

transit i lemi için 10.000 Avro ile s rlayabilir. 

Transit i leminin 15 Ocaktan önce veya sonra 

ba lam  olmas  ve kendisine ödeme emrinin gelmesi 

bir sonuç do urmaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bununla birlikte kefil, 14 ubat veya daha 

sonras nda ba lam  bir transit  i lemi  nedeniyle  bir  

ödeme  emri  al rsa  yeniden 50.000 Avroya kadar 
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Sözle me Ek I 
Madde 19  
 
TGY Madde 348  

ödemekle yükümlü  olur.  Bununla birlikte kefil, 

taahhüdünü istedi i zaman feshedebilir ve fesih 

lemi teminat idaresine bildirildikten sonraki 

onalt nc  günden itibaren geçerli olur. 

 

2.4.5.3. Kefile bildirim 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sözle me Ek I 
Madde 118(2)  
 
TGY Madde 
450c(1)  
 
 
 
 
 
Sözle me Ek I 
Madde 118(3)  
 
TGY Madde 
450c(1a)  

 Transit i lemi ibra edilmemi se a daki ekilde 

kefile bildirimde bulunulur:  

 

 hareket ülkesinin yetkili makamlar nca “Kefile 

Bildirim” (IE023) mesaj  veya e de er bir 

yaz yla e yan n var  idaresine sunulmas  

gereken tarihten itibaren 9 ay içerisinde; 

 ve sonra 

 Ortak/Topluluk transiti kapsam nda bir transit 

lemi nedeniyle hala devam eden bir 

yükümlülük bulunmas  halinde tahsile yetkili 

makamlarca transit beyannamesinin tescil 

tarihinden itibaren 3 y l içerisinde; 

 

 lk bildirimde61, transit beyannamesinin tarih ve 

say , hareket idaresinin ad , as l sorumlunun 

ad  ve bildirim metni yer al r. Bildirimin IE023 

mesaj  yerine yaz  olarak yap lmas  halinde de 

yukar da belirtilen unsurlara bildirimde yer 

verilmesi tavsiye edilir. 
  

kinci bildirimde, transit beyannamesinin tarih ve say , 

hareket idaresinin ad , as l sorumlunun ad  ve ödenmesi 

istenen tutar yer al r 

 

                                                
61Bu bilgi d sal mesaj olan “Kefile Bildirim” (IE023) mesaj nda yer al r.  
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Sözle me Ek I 
Madde 6(4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
TGY Madde 342(2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sözle me Ek I 
Madde 118(3)  
 
TGY Madde 
450c(3)  
 

Kefile yönelik i lemlerin h zland lmas  için, kefilin 

Ortak transit i leminin gerçekle ti i Akit Tarafta 

yerle ik ve hizmet için adres vermi  olmas  veya transit 

lemi ile ilgili olan her bir Akit Tarafta bir temsilci 

görevlendirmesi gerekmektedir. E er Topluluk Akit 

Taraftan birisiyse, kefil bir hizmet adresi belirtir veya 

her bir Üye Devlette temsilci görevlendirir. Tahsilattan 

yetkili makam her zaman teminat n verildi i ülkede 

olmad ndan, o ülkedeki kefile veya temsilcisine ait 

bilgi (ad ve adres) her zaman tahsilattan yetkili 

makam n bilgisi dahilinde olmayabilir.   

 

Bu tip durumlarda “Teminat Sorgusu” (IE034) mesaj  

kullan r veya buna “Teminat Sorgusu Yan ” (IE037) 

mesaj  ile cevap verilir62.  

 

Hareket idaresi taraf ndan “Tahsilat Talebi” (IE150) 

mesaj n gönderildi i durumlarda, mesaj kefile ili kin 

bilgi ve tahsilattan yetkili makam n bulundu u ülkedeki 

hizmet adresini içerebilir.  

 

Not: 

Bildirim yukar da belirtilen süre mühleti içerisinde 

yap lmam sa, kefil, yükümlülüklerinden kurtulmu  

say r. 

 

GÜMRÜK 

 

er kefil “hizmet adresi” ne yap lan bildirime cevap vermiyorsa, tahsilattan yetkili 

makam teminat idaresi ile do rudan irtibta geçmelidir.  

 

2.4.6. Yükümlülük tutar n hesaplanmas  

                                                
62Veya, ka t usulde, TC30 yaz  kullan larak (Örne i Ek 8.3’te gösterilmi tir) adresler istenir. 
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 Yükümlülü ün hesaplanmas : 

 yükümlülü ün hangi vergi ve yüklerden olu tu una 

ve yükümlülü ü do uran transit i lemine ve  

 ba ka hangi ödeme gerektiren durumlar n dikkate 

al p al nmamas  gerekti ine  

ba r. 

 
 Yükümlülükler ve/veya di er yükler, kullan lan transit 

düzenlemeleri ve yükümlülü ü do uran durumlara 

(yükümlülü ün do du u yer) göre de ir. A da 

belirtilenler (tercihli ithalat düzenlemeleri hariç olmak 

üzere) bunlara tipik örneklerdir:  

 
 Ortak transit 

 
 Durum 1: 

Bir Akit Taraftaki serbest dola mdaki e yay  içeren 

ortak transit i lemi63 

 
 Örnek 1A: 

Topluluk içi ta mayla kombine T2 prosedürü 

[Topluluk - sviçre - Topluluk]64 (Konvansiyonun 

Madde 2(3)’ü) 

 er yükümlülü ü do uran olay Topluluk içinde 

meydana gelmi se: herhangi bir yükümlülük 

yoktur (çünkü bunlar Topluluk e yas r), e ya 

ile ilgili ulusal vergilendirmeye ili kin kurallar 

çerçevesinde ba ka yükümlülükler ortaya 

kabilir;  

                                                
63Bir Akit Tarafta serbest dola mda say larak ortak transit i lemi ba layan e ya ba ka bir Akit Tarafa 
vard nda T1 e yas  olarak kabul görür (örne in T2 ortak transit prosedürü alt nda hareket eden Topluluk 

yas ). 
64Bu ayn  zamanda, Kodun Madde 163(2)(a)’s na ve TGY’nin Madde 340c(2)’sine göre Topluluk içi T2 
transit prosedürür. 
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 er yükümlülük sviçre’de do duysa: 

Yükümlülük sviçre’de tahsil edilir (yükümlülük 

ve di er yükler).  

 
 Örnek 1B: 

hracatla combine T2 prosedürü [Topluluk - Norveç] 

 er yükümlülü ü do uran olay Topluluk içinde 

meydana gelmi se: herhangi bir yükümlülük 

yoktur (çünkü bunlar Topluluk e yas r – 

yan n statüsünde bir de iklik yoktur), e ya ile 

ilgili ulusal vergilendirmeye ili kin kurallar 

çerçevesinde ba ka yükümlülükler ortaya 

kabilir. Ve önceki ihracat prosedürü ve ilgili 

tedbirler geçersiz say lmal r;  

 er yükümlülük Norveç’te do duysa: 

Yükümlülük Norveç’te tahsil edilir (yükümlülük 

ve di er yükler).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TGY Madde 251(2) 
ve 796  

Örnek 1C:  

Belli ihracat tedbirlerine tabi e yan n ihrac  ile 

combine T1 prosedürü65 [Topluluk - sviçre] 

(Konvansiyonun Madde 2(2)’si)  

 er yükümlülü ü do uran olay Topluluk içinde 

meydana gelmi se: herhangi bir yükümlülük 

yoktur (çünkü bunlar Topluluk e yas r), e ya 

ile ilgili ulusal vergilendirmeye ili kin kurallar 

çerçevesinde ba ka yükümlülükler ortaya 

kabilir. Ve önceki ihracat prosedürü ve ilgili 

tedbirler geçersiz say lmal r; 

 er yükümlülük sviçre’de do duysa: 

Yükümlülük sviçre’de tahsil edilir (yükümlülük 

ve di er yükler).  

                                                
65Bu durum belli ihracat tedbirlerine tabi olan e yay  ele alan Kodun Madde 91(1)(b) ve TGY’nin Madde 
340c(3) (a) and (b) maddelerine göre düzenlenmi tir. 
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 Durum 2: 

Üçüncü ülkelerden veya di er Akit Taraflardan gelen 

yay  içeren ortak transit i lemi66 

 yükümlülükler ve di er yükler yükümlülü ün 

do du u ülkede tahsil edilir.  

 
 Topluluk ve/veya Ortak Transit  

 
TGK Madde 
91(1)(a), 91(2)(a) 
ve 93  

Durum 1: 

Topluluk d  e yay  içeren T1 topluluk d  transit 

lemi  

 yükümlülükler (gümrük yükümlülü ü) ve di er 

yükler yükümlülü ün do du u veya 

do du unun varsay ld  Üye Devlette 

ödenebilir.  

 
 
 
TGK Madde 165  
 
TGY Madde 419(7) 
ve 434(9)  

Durum 2:  

T2 Topluluk içi transit i lemi  

Bu, Topluluk içinde iki nokta aras nda bir EFTA 

ülkesi haricinde üçüncü bir ülke üzerinden geçerek 

gelen, bir T2 Topluluk içi transit i lemidir. Bu tür 

bir i lem, Topluluk veya Üye Devletleri için 

yükümlülükleri ve di er yükleri ask ya almadan 

yan n Topluluk statüsünü korur.  

Topluluk içinde ödenecek herhangi bir 

yükümlülük yoktur, bununla birlikte e ya ile 

ilgili ulusal vergilendirmeye ili kin kurallar 

çerçevesinde ba ka yükümlülükler ortaya 

kabilir 
TGK Madde 165  
 
TGY Madde 
340c(1)  

Durum 3: 

T2F Topluluk içi transit i lemi  

 Ödenecek yükümlülük (gümrük yükümlülü ü) 

                                                
66Topluluk için: "Topluluk-d  e ya" T1 ortak transit prosedürünün alt na ta nm r (Kodun 91(1)(a) ve 
93 üncü Maddeleri). 
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yoktur ancak di er yükler yükümlülü ün 

do du u Üye Devlette ödenir.  

 
 Transit beyannamesinde listelenen e yaya ili kin olarak 

vergileme unsurlar  de erlendirmeye al r. Vergileme 

unsurlar , yükümlülü ün do du u zamandaki 

yükümlülü ün do du u ülkede yürürlükte bulunan 

oranlard r. Bunlar, beyannamede yer verilen detaylardan 

veya elde edilen di er bilgilerden hesaplan r, örne in 

makamlardan veya as l sorumludan edinilen her türlü 

belge.   

 

 
3. Yükümlülü ün tahsilat  

 
 
 Bu k m, 

 Tahsilattan sorumlu makam n belirlenmesi,  

 Tahsilat usulü ve 

 Yükümlülü ün ortaya ç kt  yerin sonradan 

belirlenmesi 

konular  ile ilgilidir. 

 
 

3.1. Genel analiz 
 
Tahsilat usulüne ili kin yasal dayanak, hareket   
idaresinin yetkili makam n  tahsilattan sorumlu olmas   

   ve tahsilat usulünü  ba latmada  kilit rol oynamas   veya  
                                   uygulanabilir oldu unda, tahsilat yetkisi devir  talebini  

kabul etmesi ilkelerine dayanmaktad r. 
 

 

3.2. Tahsilattan sorumlu makam n belirlenmesi 

3.2.1. Tahsilattan sorumlu makam 
 

 
Sözle me Ek I Usulün iyi idare edilmesi ve bunun finansal sonuçlar  
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Madde 116(2)  
 
TGK Madde 215(3)  

aç ndan tahsilattan sorumlu makam n belirlenmesi 

önemlidir. Sorumlu makam, yükümlülü ün do du u 

veya yükümlülü ün do du unun varsay ld  ülkededir. 

Bu idare yükümlülük ve di er yüklerin tahsilat ndan 

sorumludur. Bununla birlikte, yükümlülü ün 

do du unun varsay ld  (hareket ülkesinin yetkili 

makam  sorumlu varsay r) makam sorumluluk olarak 

ilk s radad r ve bu sorumlulu unu, yükümlülü ün 

olu tu u gerçek yerin daha sonra do ru olarak 

belirlenmesi halinde, ba ka bir makama devredebilir. Bu 

oldu unda, sonraki ad mlar birden fazla Akit Ülkenin 

veya sadece Topluluk Üye Devletlerinin i in içinde olup 

olmad klar na ba r. (paragraf 3.3’e bak z) 

 

3.2.2. Yükümlülü ün do du u yer 
 

 
 Yükümlülü ün do du u yerin belirlenmesi ile ilgili 

olarak kurallar sessiz kal r. Bu yüzden söz konusu 

ülkedeki makam  tatmin edecek herhangi bir yöntem 

(gümrük kay tlar , as l sorumlu tarafndan sunulan 

belgeler v.b.) kullan labilir. 

3.2.2.1. Olu an yükümlülü ün do uran olaylar n oldu u yer 
 

 
Sözle me Ek I 
Madde 116(1)  
 
TGK Madde 215(1) 
ilk tire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prensip olarak bu, gerçekte olu an yükümlülü ü 

do uran olaylar n nerede gerçekle ti ine göre de ir. 

 

Yükümlülü ün do mas na neden olan olaya göre 

yükümlülü ün do du u yer, e yan n mevzuata ayk  

olarak rejim d na ç kar ld , herhangi bir 

sorumlulu un yerine getirilmedi i veya e yay  rejim 

alt nda ta may  sa layan artlardan birinin yerine 

getirilmedi i yerdir. 
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Sözle me Ek I 
Madde 116(1)(b)  
 
TGK Madde 215(1) 
tire 2  
 
Sözle me Ek I 
Madde 116(1)(c)  
 
TGK Madde 215(1) 
tire 3  

 

Bununla birlikte, belirleme her zaman mümkün 

olmayabilir. Bu yüzden yasa, as l yerin belirlenemedi i 

durumlarda yükümlülü ün do du unun varsay ld  yeri 

aret eder. Bu varsay m: 

 

- Yetkili makamlar n e yan n yükümlülü ü 

do urdu u bir durumda oldu una karar verdi i 

durumun nerede oldu u, veya 

- son çare olarak, bir transit idaresinde “S r Geçi  

Bildirimi” (IE118) nin sunulmu  oldu u son giri  

idaresi için sorumlu ülkede, bu bulunam yorsa, 

hareket idaresi için sorumlu olan ülkede, 

üzerinden gerçekle ir. 

3.2.2.2. Yetkili makamlar n e yan n yükümlülü ü do uran bir biçimde 
bulundu unu tespit etti i yer 

 
Sözle me Ek I 
Madde 116(1)(b)  
 
TGK Madde 215(1) 
tire 2  
 

Bu sonuç gümrük makamlar n e yan n nerede 

oldu unu bilmek zorunda oldu unu ima eder. 

Dolay yla, e yan n nerede oldu unu bilmeden 

yükümlülü ündo mas  tahsilat sorumlulu unun tahsis 

edilmesi için yeterli de ildir. Bu, birtak m makamlar n 

yükümlülü ün kendi yetkileri alt nda do du u sonucu 

karma ihtimalini önler. 

3.2.2.3. Varsay lan yer 

 
Sözle me Ek I 
Madde 116(1)(c)  
 
TGK Madde 215(1) 
tire 3  
 
TGY Madde 450a  
 
 
 
 
 
 
 
 

Yetkili makam için bir yükümlülü ündo du u yeri 

belirlemek amac yla devreye giren kural : 

 yan n var  idaresine geldi i yedi ayl k 

zaman zarf  içerisinde, veya,  

 28-günlük süre zarf n bitimini müteakip bir 

ay içerisinde (IE140 mesaj n veya e de er 

mektubun gönderilmesi) hareket ülkesinin 

yetkili makamlar nca talep edilmesine ra men 
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as l sorumlunun yetersiz bilgi sunmas  veya 

hiçbir bilgi sunmamas  durumunda 

 

yer belirlenmesinin olaylar n gerçekte nerede 

gerçekle ti inin belirlenememi  veya yetkili 

makamlarca e yan n yükümlülü ü do uran bir durumda 

oldu una karar verilmi  olmas  halidir. 

 

Bu kural n uygulanmas , ara rma usulünün sonucuna 

(müspet veya menfi) do rudan ba r. Bununla 

birlikte, as l yerin veya e yan n durumunun 

belirlenmesine yönelik yukar daki yorumlar nda bu 

yöntem ço u için geçerli olacakt r. 

 

er yedi ayl k süre sonunda hiçbir yer 

belirlenememi se, yükümlülük a da detayl  olarak 

belirtildi i ekilde do mu  say r: 

 

Ortak transitte: 

 

- ya bir transit idaresinde “S r Geçi  Bildirimi” 

(IE118) nin (veya ka t usülde TC10 transit tavsiye 

notu) sisteme sunulmu  oldu u son transit giri  

idaresi için sorumlu ülkede, 

- veya bu bulunam yorsa, hareket idaresi için sorumlu 

olan ülkede, 

 

Örnek: 

 Ortak transit i lemi (bir EFTA ülkesi içeriyor) 

 [Topluluk (Almanya) – sviçre–Topluluk (Fransa)  

 

Durum I:  

er en son “S r Geçi  Bildirimi” (IE118) (veya 

ka t usülde TC10 transit tavsiye notu) sviçre’ye 

giri teki transit idaresinde sunulmu sa, sviçre 
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yükümlülü ün do du u yer olarak varsay r. 

 

Durum II: 

er en son “S r Geçi  Bildirimi” (IE118) (veya 

ka t usülde TC10 transit tavsiye notu) Toplulu a 

giri te Fransa’daki transit idaresinde sunulmu sa, 

Fransa yükümlülü ün do du u yer olarak varsay r. 

 

Durum III: 

er “S r Geçi  Bildirimi” (IE118) (veya ka t 

usülde TC10 transit tavsiye notu) bulunamazsa, 

Almanya yükümlülü ün do du u yer olarak 

varsay r çünkü Almanya hareket ülkesidir. 

 

Topluluk transitinde : 

 

- Rejim için e yan n girmi  oldu u yerde (Hareket 

Üye Ülkesi), 

- veya e yan n Topluluk gümrük bölgesine rejim 

kapsam nda girdi i ancak TGK Madde 93’e göre 

üçüncü ülke topraklar nda ask ya al nan rejim 

kapsam  e yan n Topluluk gümrük bölgesine rejim 

kapsam nda girdi i yerde (Topluluk transitinde bu, 

üçüncü bir ülke üzerinden tek bir ta ma belgesi 

kapsam nda gelen e yan n bir transit veya giri  

idaresinde sunuldu u yer anlam na gelir) 

 

Örnekler: 

 Üçüncü bir ülkeden veya EFTA ülkesinden 

geçmeyen Topluluk transit i lemi  

[Danimarka – Almanya - Fransa - spanya]  

 

Hiçbir transit idaresini içermemektedir. Hareket 

gümrük idaresi olmas  nedeniyle Danimarka 

yükümlülü ün do du u yer olarak varsay r.  
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TGK Madde 93(b)  
 
TGY Madde 340d  
 

 

 EFTA ülkesi hariç olmak üzere bir veya birden 

fazla üçüncü ülkeden geçen ve harekette ve 

Toplulu a giri te transit idareleri içeren 

Topluluk transit i lemi  

 [Topluluk (Macaristan)  - rbistan – (Topluluk)67 

Bulgaristan]  

 

Durum I: 

er bir “S r Geçi  Bildirimi” (IE118) (veya ka t 

usülde TC10 transit tavsiye notu) söz konusu 

yan n rejim kapsam nda Bulgaristan’a giri teki 

transit idaresinde sunulmu sa, Bulgaristan 

yükümlülü ün do du u yer olarak varsay r. 

 

Durum II:  

er “S r Geçi  Bildirimi” (IE118) (veya ka t 

usülde TC10 transit tavsiye notu) bulunamazsa, 

Macaristan (hareket ülkesi) yükümlülü ün do du u 

yer olarak varsay r. 

 

Not:  E er bir “S r Geçi  Bildirimi” (IE118) (veya 

ka t usülde TC10 transit tavsiye notu) Topluluk 

(Macaristan)’tan hareketteki bir transit idaresinde 

sunulmu  ancak Bulgaristan’a giri te sunulmam sa, 

yan n Topluluk transit rejimi kapsam ndan mevzuata 

ayk  olarak ç kar lmas n söz konusu olmamas  

sebebiyle, yükümlülük do mam  varsay r. Ancak 

rejimin (ve ilgili ülkelerin yetkili makamlar n 

gümrük gözetimi) ask ya al nd  üçüncü ülkede 

yükümlülük do ar. Bu durum, ara rma usulunün 

tamamlanmas  müteakip devam eder (daha detayl  

bilgi için 7 nci Bölümdeki ara rma usulüne bak z). 

 

                                                
67This is also an external common transit procedure of the type referred to in Madde 5 of the Convention. 
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3.3. Tahsilat usulü 
 

Sözle me Ek I 
Madde 116  
 
TGK Madde 215  
 
TGY Madde 450a  
 
 
TGK Madde 218  
 

Hareket ülkesinin yetkili idaresi belirli zaman mühleti 

içerisinde karar  vermelidir (3.2.2.3.e bak z). 

 

Üye Devletler 

Gümrük yükümlülü ü 7 ay n bitimini takip eden iki gün 

içerisinde (14 güne kadar uzat m mümkündür) hesaplara 

yat lmal r.  

  

3.3.1. Bilgi de im mesajlar  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ek bilgi de imi veya belirli bir ta maya ili kin soru 

sormak için “Ara rma ve Tahsilat Bilgisi” (IE144) ve 

Ara rma ve Tahsilat Bilgi Talebi” (IE145) mesajlar  

tüm ara rma ve tahsilat usulü süreci boyunca 

gönderilebilir. 

 

Bu bilgi de imi hareket idaresince veya var  

idaresince ba lat labilir ve usulün devam  için yan ta 

gerek yoktur.  

 

IE144 mesaj  hareket idaresince IE145 Mesaj  ise var  

idaresince kullan r.  

 

er birtak m ka t belgelerin de eklenmesi gerekiyorsa 

mesajlarda belirtilen irtibat ki isine ait olduklar  

ta man n MRN numaras na aç k at fta bulunularak 

di er yollarla (faks email posta v.b.) do rudan 

gönderilir. E er bas  olarak gönderilecekse TC20A 

formu kapsam nda gerçekle tirilir. (7 nci bölümün Ek 

8.4 ünde örne i gösterilmi tir). 
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3.3.2. Bilgi de imi ve tahsilata yard  

 
Sözle me Ek IV 
Madde 13a  
 
Konsey Direktifi 
2008/55/AET 
 
 
 
 
 
Sözle me Ek I 
Madde 119(1)  
 
TGY Madde 450d 
(1)  
 
Sözle me Ek I 
Madde 119  
paragraf 2 
 
TGY Madde 450d 
paragraf 2 

Olu an yükümlülü ü do uran olay n nerede 

olu tu unun aç k ve h zl  bir ekilde belirlenmesinin 

mümkün olmad  durumlarda (mevzuata ayk  olarak 

rejimden ç , bir sorumlulu u yerine getirmeme veya 

bir arta uymama) yetkili idare varsay mlar temel 

al narak belirlenir. 

 

Ülkeler birbirine yaln zca as l tahsilat a amas nda de il 

ondan önce, tahsilattan sorumlu makam n belirlenmesi 

amas nda da yard mc  olmal r. Bu, as l sorumlunun 

rejiminin sonlanmad na dair bilgilendirilmesi ile 

ara rma usulüne ili kin kurallar n etkin bir ekilde 

uygulanmas  demektir. (7 nci bölüme bak z). 

 

Buna ek olarak, böyle bir kar kl  yard mla ma 

tahsilattan sorumlu makam n belirlenmesinden sonra 

sa lanmak zorundad r. Söz konusu makam, hareket 

idaresi ile teminat idaresini tahsilattan ilgili at lan 

ad mlara ili kin olarak “Tahsilat Rapor Bildirimi” 

(IE152) mesaj yla bilgilendirmek zorundad r. Bu arta 

uymak için makam tahsilata ili kin olarak att  her türlü 

yasal önemli ad  iletmek durumundad r (infaz, icra, 

ödeme). 

 

NCTS ve ka t usül alt nda ba layan EK 8.1.deki 

ta malar için her bir ülkedeki tahsilattan sorumlu 

makamlar n listesi Europa web sitesindedir. 'Transit-

COL Home Page' 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/csrdhome_en.htm) 
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Bu tip bilgi de imi özellikle tahsilattan sorumlu 

olarak belirlenen makam n ara rma usulünü 

ba latmakla ve takip etmekle sorumlu hareket ülkesi 

makam  olmad  durumlarda daha da önem kazan r. 

Farkl  makamlar n i in içinde oldu u durumlarda, 

ara rma usulünü ba latan makam n elde etti i her 

sonucun asl nda tahsilattan sorumlu makam n 

belirlenmesi için kullan labilece ini bilmesi gerekir. 

Bu yakla m, ayn  yükümlülük için farkl  tahsilat 

takibat n yap lmas  engeller ve yükümlü ve kefile 

yap lan bildirimlerde gecikmeleri önleyerek 

kaynaklar n bo a harcanmas na mani olur.  

 

Bu ayr ca var  veya transit ülkesinin, kendisine 

ara rma bildirimi ula madan önce, bir ülkeyi 

tahsilattan sorumlu olarak belirlemeye ili kin bilgiye 

(yükümlülü ü do uran olaylara ili kin kan n olmas  

veya e yan n yükümlülü ü do uracak bir durumda 

bulunmas ) sahip oldu u durumlar için de geçerlidir. 

 
 

3.3.3. Hareket idaresindeki yetkili makamdan tahsilat talebi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sözle me Ek I 
Madde 41a(1)  
 
TGY Madde 
365a(1)  
 
Sözle me Ek I 
Madde 116  

Tahsilattan sorumlu makam  net bir ekilde belirlemek 

amac yla, hareket ülkesinin yetkili makam , ba ka 

ülkelerin transit i lemi içinde yer almad  

saptanmad kça, ara rma usulünü ba latmal r  

 

Hareket ülkesinin yetkili makam  hareketteki tahsilat 

usulünün ba lat lmas na ili kin zaman süresi dolmadan 

gümrük yükümlülü ünun do du u yerle ilgili kan tlara 

ula rsa ve bu yer ba ka bir Üye Devlet veya Akit Ülke 

gibi görünüyorsa, o zaman “Tahsilat Talebi” mesaj  bu 

makama, tahsilata ili kin sorumlulu u almas  için, acilen 

gönderilir (ayr ca paragraph 3.2.2.3.e bak z). Var  
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TGY Madde 450a 

ülkesindeki yetkili makamlar bu talebi Kabul eder veya 

reddeder (3.3.5.e bak z). 

 

 

 
 

3.3.4. Ba ka bir yetkili makamdan tahsilat talebi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transit i lemleri içinde yer alan bir ülkenin herhangi bir 

makam n, rejim kapsam nda, yükümlülü ü do uran 

olay n kendi ülkesinde gerçekle ti ini net bir ekilde 

tespit etmesi halinde (ta ma esnas nda mevzuata ayk  

olarak rejimden ç , bir art  yerine getirmeme gibi) 

tahsilat usülünü ba latmak için hareket ülkesindeki 

yetkili makamdan tahsilat yetkisini kendisine 

devretmesini talep eder.  

 

yan n ta ma s ras nda tamamen ortadan kaybolmas na 

veya var ta eksik olmas na dair bilgilere ula lm  

olmas  (e yan n rejim d na nerede ç kar ld na veya 

nerede bulundu una dair bilgilerin olmamas  

durumunda), söz konusu bilgilere ula an ülkenin 

makam  tahsilata sorumlu makam yapmaya yeterli 

de ildir. Burada, bu bilgilere ula an ülke makam  hareket 

ülkesindeki yetkili makama: 

 

 Ara rma usulü çerçevesinde kendi 

sorumlulu unu tespit etmesi durumunda 

“Ara rma Cevab ” (IE143) mesaj  cevap kodu 

4 ile (Var ta Tahsilat Talebi), veya 

 Kendi ülkesinde e yan n yükümlülü ü do uran 

bir ekilde bulunmas  halinde yetki devri için  

“Tahsilat Talebi” (IE150) mesaj  (Bu IE150 

mesaj  tahsilata ili kin kendini yetkili addeden 
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Fallback procedure 
 
 

herhangi bir idareden  tahsilat usulünün herhangi 

bir a amas nda gönderilebilir) – transit için serbest 

rak ld ktan ve hareketin statüsünün “Tahsilat 

usulü kapsam nda” olmas na kadar - 

göndererek talepte bulunur. 

 

Bu tür durumlarda, hareket idaresi tahsilat talebini kabul 

eder veya reddeder ve yetkinin devri için “Tahsilat Kabul 

Bildirimi” (IE151) mesaj  (en geç 28 gün içerisinde) 

“Evet” veya “Hay r” eklinde belirterek gönderir. 

“Hay r” veya hiç cevap verilmemesi durumunda yetki 

hareket ülkesinde kal r, “Evet” durumunda ise yetki 

tahsilat usulünü ba latacak olan var  ülkesine geçer. 

 

Ka t usulde, i in içindeki herhangi bir makam veya 

ülkenin kendi ülkesinde yükümlülü ü do uran bir 

surumu tespit etmesi halinde, hareket ülkesindeki 

makam na TC24 “Bilgi bildirimi” mesaj  göndererek 

(örne i EK 8.2’de gösterilmi tir) tahsilata ili kin 

sorumlulu u almay  istedi ini belirtir. Bu bilgi hareket 

ülkesindeki yetkili makama süre mühleti bitiminin 

sonuna kadar ula mal r. Bilgiyi alan makam 

gecikmeksizin bu bilgiyi ald  onaylar ve talep eden 

makam n tahsilata sorumlu olup olmad  belirten bir 

ekilde TC24’ü geri gönderir. 

 

3.3.5. Talep edilen makam taraf ndan tahsilat kabulü 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tahsilat için hareket ülkesi taraf ndan talep edilen yetkili 

makam bu talebe “Tahsilat Kabul Bildirimi” (IE151) 

mesaj  ile yetkinin devri için “Evet” veya “Hay r” 

eklinde belirterek cevap verir (e er hiçbir IE118 veya 

IE006 mesajlar  sunulmam sa). “Hay r” durumunda 

yetki hareket ülkesinde kal r, “Evet” durumunda talebi 

kabul eden ve yetki tahsilat usulünü ba latacak olan 
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ülkeye geçer. Hareket ülkesi as l sorumluyu buna göre 

bilgilendirebilir. 

 
Sözle me Ek I 
Madde 41a(2)  
 
TGY Madde 
365a(2)  
 

“Tahsilat Kabul Bildirimi” (IE151) 28 gün içerisinde 

gönderilecektir 

 
 
 
Sözle me Ek I 
Madde 116(1)(c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TGY Madde 340d  
 
 
 
 
TGK Madde 215(1)  
 

Not: 

 

Ortak transit (örnek: talya – sviçre – Almanya): 

 

“S r Geçi  Bildirimi” (IE118) mesaj  ba ka bir Akit 

ülkeye giri teki bir transit idaresine sunulmu  halde 

bulunursa ( sviçre’de, ama Almanya’ya giri te NCF 

yok), bu idare tahsilat talebini kabul eder ve “Tahsilat 

Kabul Bildirimi” (IE151) mesaj  yetki devri için “Evet” 

eklinde belirterek gecikmesizin gönderir (en geç 28 gün 

içerisinde). Sorumlulu u kabul eden ülke tahsilat usulünü 

ba lat r. 

 

Üçüncü bir ülke üzerinden geçen ve Topluluktaki iki 

nokta aras nda yap lan Topluluk transit ta mas  

 (örnek: Topluluk (Bulgaristan) – S rbistan – Topluluk 

(Macaristan)): 

 

“S r Geçi  Bildirimi” (IE118) mesaj n ba ka bir Üye 

Ülkedeki bir transit idaresine sunulmu  olarak bulunursa 

ve hareket ülkesindeki yetkili makam o Üye Ülkenin 

tahsilattan sorumlu oldu u sonucuna var rsa, “Tahsilat 

Talebi” (IE150) mesaj  alan makam tahsilat talebini 

kabul eder ve “Tahsilat Kabul Bildirimi” (IE151) 

mesaj   yetki devri için “Evet” eklinde belirterek 

gecikmesizin gönderir (en geç 28 gün içerisinde). Bunu 

takiben sorumlulu u kabul eden Üye Ülke tahsilat 

usulünü ba lat r. 
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GÜMRÜK 

Tahsilat talebine cevap verilmemesi 

 
Var taki talep edilen yetkili makam “Ara rma Talebi” (IE143) mesaj  

göndermeyerek veya mutab k kal nan süre zarf  içerisinde (en geç 28 gün) tahsilat 

sorumlulu unu almak için “Tahsilat Kabul Bildirimi” (IE151) mesaj  

göndermeyerek tepkisiz kald  durumlarda, yetki talep edilen makamca 

devral naca ndan talep edilen ülkenin yerel transit irtibat memurlar  harekete geçmek 

için (Europa Web sitesindeki Transit A  Adres Kitab na bak z) gerekli kan tlarla 

bilgilendirilmelidir. E er bu gerekli etkiyi yaratmazsa, hareket ülkesinin ulusal 

yard m masas  ve ulusal transit koordinatörü harekete geçmek için 

bilgilendirilmelidir. Her durumda, hareket ülkesinin yetkili makam , tahsilata ili kin 

önlemler kald lmadan, yetkinin kabul edildi ine emin olmal r. 

 

“S r Geçi  Bildirimi” (IE118) mesaj  bir transit idaresinde sunulmu sa, o ülkenin 

yetkili makam  tahsilata ili kin sorumlu addedilir. 

 

u ak lda bulunmal r ki bu mesajlara cevap vermek yasal bir zorunluluktur. 

 

 
 

3.3.6. Tahsilat usulünün ba lamas nda ileti im 
 

 Tahsilat için yetkinin “Tahsilat Talebi” (IE150) ve 

“Tahsilat Kabul Bildirimi” (IE151) mesajlar n de imi 

ile belirlenmesinden sonra, hareket ülkesinin makam  

taraf ndan art k o MRN ile bir ta ma beklememelerini 

bildiren “Tahsilat leti imi” (IE063) mesaj n, ta maya 

ili kin olarak IE001, IE003, IE050 veya IE115 

mesajlar  alan tüm idarelere gönderilmesi 

gerekmektedir.Bu ileti im ilgili idarelere ta man n 

gelmeyece ini, ta man n “Tahsilat Usulü kapsam nda” 

oldu unu bildirir ve “Var  Bilgisi” (IE006), “Kontrol 
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Sonuçlar ” (IE018), “Tahsilat Talebi” (IE150) ve 

“Tahsilat Kabul Bildirimi” (IE151) mesajlar n 

kullan na bloke konur. Bilgilendirme mesajlar  olan 

IE144 ve IE145 (bak z 3.3.1) ise tahsilat 

tamamlan ncaya kadar kullan labilir. 

 

Bildirim,  

 

  “Tahsilat Bildirimi” (IE035) mesaj  veya e de er bir 

yaz n as l sorumluya gönderilmesi 

ve,  

 “Kefil Bildirimi” (IE023) mesaj  veya e de er bir 

yaz n kefile gönderilmesi (daha fazla bilgi için 

2.4.5.3)’e bak z)  

eklinde yap lmal r. 

 

As l sorumluya muhatap “Tahsilat Bildirimi” (IE035) 

mesaj nda, transit beyannamesinin kabul tarihi ve say , 

as l sorumlunun ad  ve talep edilen tutar/para birimi 

belirtilmelidir. 

 

Di er taraftan, hareket ülkesindeki yetkili makam, elde 

etti i sonuçlara göre veya gelen taleplere “Ara rma 

Cevab ” (IE143) mesaj  cevap kodu 4 ile verilen kar a 

veya “Tahsilat Talebi” (IE150) mesaj na veya yeterli bir 

bilgiye istinaden ba ka bir Üye Ülkeye veya Akit Ülkeye 

sorumlulu u devretmek veya sorumlulu u kendisi kabul 

etmek zorundad r. 

 

Usulün sonunda (bütün vergi ve yükümlülükler tahsil 

edilmi tir) tahsilattan sorumlu makam (e er hareket 

ülkesi de ilse) hareket ülkesinin yetkili makam  

yükümlülü ün tahsil edildi ine dair “Tahsilat Yap ld  

Bildirimi” (IE152) ile bilgilendirmek zorundad r. 

Hareket ülkesinin yetkili makam  “Tahsilat Yap ld  
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Bildirimi” (IE152) mesaj  ta mada taraf olan tüm 

idarelere iletir veya gönderir (kendisine bu mesaj  

gönderen idare hariç). 

 
 

3.4. Yükümlülü ün do du u yerin daha sonra belirlenmesi 

 
 
Sözle me Ek I 
Madde 116(1) 
 
TGK Madde 215(1)  

Varsay lan yetkili makam  belirleme sürecine ili kin 

sonuç geçici olabilir, ancak bu söz konusu 

yükümlülü ün tahsilat na ili kin ad m at lmas  

hükümsüz k lmaz. 

 

3.4.1. Tahsilat i leminin ba lam ndan sonra elde edilen yeni kan tlar 
 
 
 Ba ka bir makam n tahsilattan sorumlu olmas  gerekti i 

sonucuna var ld  hallerde, bazen belirli bir zaman 

geçene kadar yer belirlenmez. 

 
Sözle me Ek I 
Madde 117(4)   
 
TGY Madde 
450b(1)  

Tahsilattan sorumlu olarak belirlenen ilk makama 

yükümlülü ün gerçekte do du u yeri gösteren kan tlar 

herhangi bir yolla sunulur. Bu kan n sunuldu u ve 

“Tahsilat Talebi” (IE150) ve “Tahsilat Kabul Bildirimi” 

(IE151) mesajlar n halihaz rda tahsilat yetkisinin devri 

için de i-toku  edildi i durumlarda, as l yetkili idare 

NCTS sisteminde yetkili kalmaya devam eder (IE151 

mesaj n iptali mümkün de ildir) ve meseleyi daha 

sonraki olas  sorular/kan t için usulüne uygun olarak 

kendi NCTS sistemine raporlar. Bu amaçla, “Ara rma 

ve Tahsilat Bilgisi” (IE144) ve Ara rma ve Tahsilat 

Bilgi Talebi” (IE145) mesajlar  kullan labilir. 

 
 
 
 
 
 

Tahsilattan sorumlu olarak belirlenen ilk makam 

tahsilattan as l sorumlu olan makama ivedilikle, 
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kan tlanm  gerçeklere ili kin belgelerin kopyalar  da 

dahil olmak üzere, tüm ilgili belgeleri EK 8.2’de örne i 

bulunan TC25 tahsilat bildirimi ile sunar. Bilgiyi alan 

yeni makam bu bilgiyi ald  onaylar ve TC25’in 

yollanmas ndan sonraki üç ay içerisinde tahsilat 

sorumlulu unu kabul edip etmedi ini doldurulan 

TC25’i ilk belirlenen makama göndererek belirtir. Üç 

ayl k zaman zarf nda bir cevap gelmezse, yetkili olarak 

belirlenen ilk makam tahsilata ili kin i lemleri takip 

eder. 

 

Tüm yükümlülüklerin tahsilinden sonra, bu yeni idare 

ilk yetkili makam  tahsilat usulünün sonland na 

ili kin olarak bilgilendirir ve ilk yetkili makam “Tahsilat 

Yap ld  Bildirimi” (IE152) mesaj  hareket idaresine 

gönderir. Hareket idaresi de bu mesaj , ta mada taraf 

olan tüm idarelere ta may  sistemlerinde 

kapatabilmelerini teminen, iletir. 

 

3.4.2. Yeni yetkili makam ve yeni tahsilat tedbirleri 
 

 
 
 
Sözle me Ek I 
Madde 117(4)  
 
TGY Madde 
450b(1)  

er yeni bir makam sorumluluk devrini kabul ederse, 

kendi yükümlülük tahsilat  tedbirlerini ba latmak 

sorundad r.  

Sözle me Ek I 
Madde 117(5) 
 
TGY Madde 
450b(2) 
altparagraf 2  

Yeni makam n yetkili oldu u durumda, ilk yetkili 

makam  ivedilikle bilgilendirmesi (yukar da belirtilen üç 

ayl k period dolmu  olsa dahi) gerekmektedir. 

Böylelikle ilk yetkili makam, yükümlülü e ili kin 

tedbirleri ilgili tutar n ödenmesine halihaz rda sebebiyet 

vermemi se ask ya al r. Bu amaçla, “Ara rma ve 

Tahsilat Bilgisi” (IE144) ve Ara rma ve Tahsilat Bilgi 

Talebi” (IE145) mesajlar  kullan labilir. 
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TGY Madde 
450b(2)  

er ilk yetkili makam ve yeni yetkili makam ba ka 

Topluluk Üye Devlerininse, yeni tahsilat i lemi sadece 

di er yüklerin tahsilini kapsar (çünkü iki farkl  vergi 

toprak parças  içermektedir) ve her iki Üye Devlet de 

ayn  gümrük topra n parças  oldu undan tahsil 

edilecek bir gümrük yükümlülü ü bulunmamaktad r. 

 

Di er taraftan, e er makamlar ve yerler farkl  Akit 

Ülkelere aitse, hem yükümlülük (çünkü farkl  gümrük 

toprak parçalar  içermektedir) hem de di er yükler 

(çünkü farkl  vergi toprak parçalar  içermektedir) 

tahsil edilmelidir. 
  

3.4.3. lk tahsilat n sonuçlar  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sözle me Ek I 
Madde 117  
 
TGY Madde 450b  
 
 
 

Tahsilattan sorumlu yeni idare tahsilata ili kin takibat  

tamamlad nda ve “Tahsilat Yap ld  Bildirimi” (IE152) 

mesaj  gönderdi inde, tahsilattan sorumlu ilk makam: 

 

 ya ba latt  ama henüz tamamlanmayan (ask ya 

al nan) tahsilat tedbirlerini kald r (ask ya al r) 

veya,   

 ya da halihaz rda tahsil etti ini tutar  yükümlüye 

veya kefile geri öder.   

 

 

Not: 

er makamlar ve yerler ayn  Akit Tarafa aitse, gümrük 

yükümlülü ü haricinde tahsil edilen di er yükler geri 

ödenir. 

3.4.4. Tahsilat n Sonuçlar  
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3.4.4.1. Tahsilat n veya ibra edilmenin hareket ve teminat 
idarelerine bildirilmesi 

 
 
Sözle me Ek I 
Madde 119  
 
TGY Madde 450d  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tahsilattan sorumlu idare hareket idaresine yükümlülük 

ve di er yüklerin tahsil edildi ine ili kin “Tahsilat 

Yap ld  Bildirimi” (IE152) mesaj  ile bildirimde 

bulunur. Hareket idaresi de bunun üzerine “Tahsilat 

Yap ld  Bildirimi” (IE152) mesaj  ta mada taraf olan 

tüm idarelere gönderir. IE152 mesaj n hareket 

idaresince gönderilmesi, sistemde ta may  ibra eder. 

 

Buna ilaveten, hareket idaresi teminat idaresini 

“Referans Tutar Art ” (IE209) mesaj  ile, ve daha 

önce yap lmad ysa, as l sorumluyu “Tahsilat Bildirimi” 

(IE035) ve “ bra Bildirimi” (IE045) mesajlar yla 

bilgilendirir.  

 

3.4.4.2. Kefile tahsilat veya ibra için bildirimde bulunma 
 

 
Sözle me Ek I 
Madde 118(4)  
 
TGY Madde 
450c(3)  
 
 

er kefile, mü terilerinden birinin ta mas n ibra 

edilmedi ine dair tebli de bulunulursa, tahsilattan 

sorumlu yetkili makam yükümlülü ün daha sonra tahsil 

edilmesi durumunda (yükümlüden) kefili bilgilendirir 

veya rejim “ bra Bildirimi” (IE045) mesaj n veya 

de er bir yaz n kullan lmas yla ibra edilir. 
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4. Özel durumlar 

 
 
5. stisnalar 

 
 
6. Özel ülke talimatlar  (sakl r) 

 
 
7. Yaln zca gümrük kullan  için k tlanm  bölüm 

 
8. Ekler 

8.1. Ka t usülde tahsilattan sorumlu makamlar n listesi 
 

8.2. TC24  Bilgi bildirimi ve TC25 Tahsilat bildirimi 
 

8.3. Adres/adresler için TC30 Talebi 
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Ek 8.1 
 

Ka t usulde tahsilattan sorumlu makamlar n listesi 
 

 
Bilgilerin TC24 “Bilgi bildirimi” ve TC25 “Tahsilat bildirimi” formlar yla birlikte 
gönderilece i adresler: 
 
TC24 TC25 
AVUSTURYA 
 
lgili idareye 

AVUSTURYA 
 
lgili idareye 

 
BELÇ KA 
 
lgili idareye 

 

BELÇ KA 
 
SPF Finances    
Administration des douanes et accises 
Service du Recouvrement et Contentieux 
North Galaxy – Tour A 
Boulevard du Roi Albert II 33 –boîte 37 
B – 1030 BRUXELLES 
Belgique 
 
Veya 
 
FOD Financiën 
Administratie der douane en accijnzen 
Dienst Invordering en Geschillen 
North Galaxy – Toren A 
Koning Albert II laan 33 – bus  37 
B – 1030 BRUSSEL 
België 

BULGAR STAN BULGAR STAN 
KIBRIS  
 
Central Transit Office 
Customs Headquarters, Ministry of Finance 
Corner M. Karaoli and Gr. Afxentiou 
1096 Nicosia 
Cyprus 
 

KIBRIS  
 
Central Transit Office 
Customs Headquarters, Ministry of Finance 
Corner M. Karaoli and Gr. Afxentiou 
1096 Nicosia 
Cyprus 
 

ÇEK CUMHUR YET  
 
lgili idareye 

 

ÇEK CUMHUR YET  
 
lgili idareye 

DAN MARKA 
 
Told- og Skattestyrelsen 
Østbanegade 123 
DK - 2100 KØBENHAVN Ø 
Denmark 
 

DAN MARKA 
 
Told- og Skattestyrelsen 
Østbanegade 123 
DK - 2100 KØBENHAVN Ø 
Denmark 
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ESTONYA 
 
Tax and Customs Board 
Northern Tax and Customs Centre 
Sadama Street 21 
10111 Tallinn 
Estonia 
 
e-mail: enquiries@emta.ee 
Fax: +372 676 2647 
 

ESTONYA 
 
Tax and Customs Board 
Northern Tax and Customs Centre 
Sadama Street 21 
10111 Tallinn 
Estonia 
 
e-mail: enquiries@emta.ee 
Fax: +372 676 2647 
 

NLAND YA 
 
lgili idareye 

 

NLAND YA 
 
Tornion tulli 
Passitusseuranta 
PL 47 
FI-95401 Tornio 
Finland 
 

FRANSA 
 
lgili idareye 

 

FRANSA 
 
lgili idareye 

 
ALMANYA 
 
lgili idareye 

 
Yetkili makam n bilinmedi i durumlarda: 

 
Mrs. Christina Rosin 
Bundesfinanzdirektion Nord 
E-mail: christina.rosin@ofdhh.bfinv.de 

  
Rödingsmarkt 2  
20459 Hamburg 
DEUTSCHLAND  
 

ALMANYA 
 
lgili idareye 

 
Yetkili makam n bilinmedi i durumlarda: 

 
Mrs. Christina Rosin 
Bundesfinanzdirektion Nord 
E-mail: christina.rosin@ofdhh.bfinv.de 

  
Rödingsmarkt 2  
20459 Hamburg 
DEUTSCHLAND  
 

YUNAN STAN 
 
lgili idareye 

 

YUNAN STAN 
 
lgili idareye 

 
MACAR STAN 
 
lgili idareye 

 

MACAR STAN 
 
lgili idareye 

 
RLANDA 

 
Central Transit Office, 
Office of the Revenue Commissioners,  
Customs Division 
St. Conlon's Road 
Nenagh, 
Co. Tipperary 
Ireland 
 

RLANDA 
 
Central Transit Office, 
Office of the Revenue Commissioners,  
Customs Division 
St. Conlon's Road 
Nenagh, 
Co. Tipperary 
Ireland 
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TALYA 
 
lgili idareye. 

 
 

TALYA 
 
lgili idareye 

 

LETONYA 
 
Valsts ie mumu diensts  
Galven  muitas p rvalde  
Kr. Valdem ra 1a  

ga, LV-1841  
LATVIA 
 

LETONYA 
 
Valsts ie mumu diensts  
Galven  muitas p rvalde  
Kr. Valdem ra 1a  

ga, LV-1841  
LATVIA 
 

TVANYA 
 
Muitin s departamentas 
Muitin s proced  skyrius 
Tranzito kontrol s poskyris 
A. Jakšto g. 1/25 
LT-01105 Vilnius 
LIETUVA–LITHUANIA 
 

TVANYA 
 
Muitin s departamentas 
Muitin s proced  skyrius 
Tranzito kontrol s poskyris 
A. Jakšto g. 1/25 
LT-01105 Vilnius 
LIETUVA–LITHUANIA 
 

LÜKSEMBURG 
 
Direction de l'Administration des Douanes et 
Accises 
Division du Contentieux 
Boîte postale 1605 
L-1016 LUXEMBOURG 
 

LÜKSEMBOURG 
 
Direction de l'Administration des Douanes et 
Accises 
Division du Contentieux 
Boîte postale 1605 
L-1016 LUXEMBOURG 
 

MALTA 
 
Custom House 
Valletta  CMR 02 
MALTA 
 
Tel.  +356 25685206 
Fax.  +356 25685237 
 

MALTA 
 
Custom House 
Valletta  CMR 02 
MALTA 
 
Tel.  +356 25685206 
Fax.  +356 25685237 
 

HOLLANDA 
 
Belastingdienst / Douane 
Centraal verzendadres: Postbus 4500 
NL-6401 JA HEERLEN 
Netherlands 
 

HOLLANDA 
 
Belastingdienst / Douane 
Centraal verzendadres: Postbus 4500 
NL-6401 JA HEERLEN 
Netherlands 
 

POLONYA 
 
lgili idareye 

 

POLONYA 
 
lgili idareye 

 
PORTEK Z 
 
lgili idareye 

 

PORTEK Z 
 
lgili idareye 

 
ROMANYA 
 
 

ROMANYA 
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SLOVAKYA 
 
Colné riaditel'stvo  
Colný odbor 
Mierová 23 
815 11 BRATISLAVA 
SLOVAK A 
 

SLOVAKYA 
 
Colné riaditel'stvo  
Colný odbor 
Mierová 23 
815 11 BRATISLAVA 
SLOVAK A 
 

SLOVENYA 
 
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE 
SLOVENIJE,  
GENERALNI CARINSKI URAD 
Sektor za carinske in dav ne postopke 
Šmartinska 55 
SI - 1000 LJUBLJANA 
SLOVENIJA 
 

SLOVENYA 
 
 
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE 
SLOVENIJE,  
GENERALNI CARINSKI URAD 
Sektor za carinske in dav ne postopke 
Šmartinska 55 
SI - 1000 LJUBLJANA 
SLOVENIJA 
 

SPANYA 
 
lgili idareye 

 

SPANYA 
 
lgili idareye 

 
SVEÇ 

 
Tullverket 
Box 850 
S-201 80 MALMÖ 
Sverige 
 

SVEÇ 
 
Tullverket 
Box 850 
S-201 80 MALMÖ 
Sverige 
 

RLE K KRALLIK 
 
H.M. Revenue & Customs  
CCTO 
Custom House 
Main Road 
Harwich 
Essex CO12 3 PG 
UK 
 

RLE K KRALLIK 
 
H.M. Revenue & Customs  
CCTO 
Custom House 
Main Road 
Harwich 
Essex CO12 3 PG 
UK 
 

ANEL ADALARI 
 
States of Jersey Customs and Immigration 
Maritime House 
La Route du Port Elizabeth 
St Helier 
Jersey 
JE1 1JD 
CHANNEL ISLANDS 

 
States of Guernsey Customs and Excise 
New Jetty 
White Rock 
St Peter Port  
Guernsey  
GY1 2LL 
CHANNEL ISLANDS 
 

ANEL ADALARI 
 
States of Jersey Customs and Immigration 
Maritime House 
La Route du Port Elizabeth 
St Helier 
Jersey 
JE1 1JD 
CHANNEL ISLANDS 

 
States of Guernsey Customs and Excise 
New Jetty 
White Rock 
St Peter Port  
Guernsey  
GY1 2LL 
CHANNEL ISLANDS 
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ZLANDA 
 
Tollstjóri 
Tryggvagata 19 
IS - 101 REYKJAVÍK 
 

ZLANDA 
 
Tollstjóri 
Tryggvagata 19 
IS - 101 REYKJAVÍK 
 

NORVEÇ 
 
lgili idareye 

 

NORVEÇ 
 
lgili idareye 

 
SV ÇRE 

 
lgili idareye veya a da belirtilen 

merkez idarelerinden birisine: 
 
Zollinspektorat Bern 
DA Biel, gVV-Zentralstelle 
Schwanengasse 50a 
CH-2503 Biel 

 
Zollkreisdirektion Schaffhausen 
gVV-Zentrale 
Bahnhofstrasse 62 
CH-8201 Schaffhausen 

 
Inspection de douane 
Genève-La Praille 
Centrale TC 
Case postale 1531 
CH-1211 Genève 26 

 
Ispettorato Chiasso Ferrovia 
Centrale PTC 
Casella postale 2561 
CH-6830 Chiasso 
 
 

SV ÇRE 
 
lgili idareye veya a da belirtilen 

merkez idarelerinden birisine: 
 
Zollinspektorat Bern 
DA Biel, gVV-Zentralstelle 
Schwanengasse 50a 
CH-2503 Biel 

 
Zollkreisdirektion Schaffhausen 
gVV-Zentrale 
Bahnhofstrasse 62 
CH-8201 Schaffhausen 

 
Inspection de douane 
Genève-La Praille 
Centrale TC 
Case postale 1531 
CH-1211 Genève 26 

 
Ispettorato Chiasso Ferrovia 
Centrale PTC 
Casella postale 2561 
CH-6830 Chiasso 
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Ek 8.2. 
 

TC 24 
TOPLULUK/ORTAK TRANS T 

 
LG  B LD  

 
TAHS LATLA SORUMLU MAKAMIN BEL RLENMES  

1. TALEP EDEN MAKAM 
sim ve tam adres: 

Referans Numaras .: 

Faks: 

E-Mail: 
 

2.TALEP ED LEN MAKAM 
 
sim ve tam adres: 

3. Transit Beyannamesi 
 
No.: 
Hareket idaresi: 
Tarih: 
 
Ara rma usulü ba lat lm r :  Evet 
       Tarih: 
       Referans: 
       Hay r 
 
4a. Talep 
 
  Hareket ülkesinin talep eden makam , talep edilen makam n yukar da belirtilen transit 

lemine ili kin yükümlülü ün tahsilat ndan sorumlu olaca  bu vesile ile bildirir. Bu, 
daki u verileri temel al r:  

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

u belgeler ili iktedir:  
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
Kefile ili kin bilgiler: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
4b. Talep 
 
  Hareket ülkesindeki d ndaki ba ka bir ülkedeki talep eden makam yukar da belirtilen 
transit i lemine ili kin yükümlülü ün tahsilat ndan sorumlu olaca  bu vesile ile 
bildirir.  Bu, a daki u verileri temel al r: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

u belgeler ili iktedir: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
5. Talep eden makam için 
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Yer:  
Tarih:  

mza :             Mühür 
 
6a. Al nd  makbuzu ve 4a. kutusundaki talebe cevap (talep eden makama geri 

gönderilmek üzere) 

  Hareket ülkesindeki d ndaki ba ka bir ülkedeki talep edilen makam ileti im 
makbuzunu kabul eder ve: 
   yukar da belirtilen transit i lemi ile ilgili yükümlülü ün tahsilat na ili kin 
sorumlu oldu unu onaylar 
   yukar da belirtilen transit i lemi ile ilgili yükümlülü ün tahsilat na ili kin 
sorumlu olmad  bildirir. Bu, a daki u verileri temel al r: 
  ……………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………..................... 
 
6b. Al nd  makbuzu ve 4b. kutusundaki talebe cevap (talep eden makama geri 
gönderilmek üzere) 
 
  Hareket ülkesindeki talep edilen makam ileti im makbuzunu kabul eder ve: 
   yukar da belirtilen transit i lemi ile ilgili yükümlülü ün tahsilat na ili kin 
sorumlunun talep eden makam oldu unu onaylar 
   yukar da belirtilen transit i lemi ile ilgili yükümlülü ün tahsilat na ili kin talep 
eden makamlar n sorumlu olmad  bildirir. Bu, a daki u verileri temel al r: 
  ……………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………..................... 
Kefile ili kin bilgiler: 
 
7. Talep edilen makam için 

Yer:  
Tarih:  

mza :       Mühür 
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TC 25 
TOPLULUK/ORTAK TRANS T 

 
TAHS LAT B LD  

 
TAHS LATLA SORUMLU MAKAMIN BEL RLENMES  

TGY Madde 450b ve Sözle me Ek I Madde 117(4)’e göre  
 

1. TALEP EDEN MAKAM 
sim ve tam adres: 

Referans Numaras .: 

Faks: 

E-Mail: 
 

2.TALEP ED LEN MAKAM 
 
sim ve tam adres: 

 

3. Transit Beyannamesi 
 
No.: 
Hareket idaresi: 
Tarih: 
 
Ara rma usulü ba lat lm r :  Evet 
       Tarih: 
       Referans: 
       Hay r 
 
4. Request  
 
Talep eden makam, talep edilen makam n yukar da belirtilen transit i lemine ili kin 
yükümlülü ün tahsilat ndan sorumlu olaca  bu vesile ile bildirir. Bu, a daki u 
verileri temel al r: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 

u belgeler ili iktedir:  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………... 
5.Kefile ili kin bilgi 
 
 
6. Talep eden makam için 

Yer:  
Tarih:  

mza :       Mühür 
 
7. Receipt (talep eden makama geri gönderilmek üzere) 

Talep edilen makam ileti im makbuzunu kabul eder ve 

   yukar da belirtilen transit i lemi ile ilgili yükümlülü ün tahsilat na ili kin 
sorumlu oldu unu  bildirir 
   yukar da belirtilen transit i lemi ile ilgili yükümlülü ün tahsilat na ili kin 
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sorumlu olmad  bildirir. Bu, a daki u verileri temel al r: 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
  
8. Talep edilen makam için 

Yer:  
Tarih:  

mza :       Mühür 
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Ek 8.3. 
 

 
TC 30 

TOPLULUK/ORTAK TRANS T KEF L : ADRES/ADRESLER N TALEP 
1. Talep eden makam 
sim ve tam adres 

 
 

2. Talep edilen makam 
sim ve tam adres 

 

3. Kapsaml  teminat sertifika numaras   
Bireysel teminat fi  numaras   

 
 As l sorumlunun ad  ve adresi: 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………... 
4.Lütfen a daki yerleri doldurup formu geri iade ediniz.  
 
a) Kefilin ad  ve adresi: 
..................................................................................…………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
b) Bilgiyi talep eden idarenin bulundu u ülkedeki kefil kurulu un temsilcili inin 
ad  ve adresi:  
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
c). Varsa, kefil kurulu un temsilcili ine yaz  olarak aktar lacak bilgiler  
......................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................…… 
 
5. Talep eden makam için 

Yer:  
Tarih:  

mza :     
  Mühür 
 

6. Talep edilen makam için 

Yer:  
Tarih:  

mza  :      
  Mühür 
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BÖLÜM IX – TIR REJ  
  
 
 

 

9 uncu bölüm TIR Karnesi kapsam nda yap lan e ya 

ta mac  ele al r. 

2 nci paragraf kefil kurulu un yetkilendirilmesini ve 

taahhüdünü ele al r. 

3 üncü paragraf, TIR Karnesini sisteminin Topluluk 

içinde hangi kurallar dahilinde uyguland  aç klar. 

4 üncü paragraf, hareket veya giri  (transit) gümrük 

idaresinde yap lmas  gereken yöntemleri aç klar.  

5 inci paragraf, var  gümrük idaresinde yap lan i lemler 

ile rejimin ibra edilmesini aç klar.  

6 nc  paragraf, ara rma usülü ile sonradan e ya 

çekmeye ili kin esaslar  aç klar. 

7 inci paragraf, izinli al  kolayl  aç klar. 

8 inci paragraf, 9 uncu bölümün EK.lerini kapsar. 

 

1. TIR (Transport Internationaux Routiers) 

 

 
Bu bölüm, unlar hakk nda bilgi verir: 

-  Yasal düzenleme ve tarihsel geçmi i (paragraf1.1.); 

-  TIR sisteminin prensipleri (paragraf 1.2.) 

 

1.1. Tarihsel Geçmi  ve Yasal Düzenleme 

 
Madde 91 ve 
163Gümrük Kodu 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TIR rejimini ele alan temel yasal düzenleme 

UNECE’nin yard yla haz rlanan 1975 y ndaki TIR 

Sözle mesidir. TGY Madde 451-457b Toplulu un TIR 

rejimi kapsam ndaki e ya ta mac na ili kin içsel 
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kurallar  aç klar. 

 

1 Ocak 2008 itibariyle, TIR Sözle mesi’ne 27’si Avrupa 

Birli i üyesi olmak üzere 68 ülke taraft r. Bununla 

birlikte, TIR i lemleri yaln zca yetkili kefil kurulu unun 

bulundu u ülkelerde kullan labilimektedir (1 Ocak 2009 

itibariyle 57 ülke) 

 

Topluluk mevzuat na göre, TIR rejimi yaln zca 

Topluluk gümrük bölgesi d nda ba layan veya biten 

veya Topluluk içindeki iki nokta aras nda üçüncü bir 

ülkeden geçmek suretiyle gerçekle en transit i lemleri 

için kullan labilir. 

 

1.2. TIR Sisteminin Temel Prensipleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIR Sistemi temel be  sütun üzerine in a edilmi tir: 

• Onaylanm  ta t veya konteynerler içinde 

mühürlenerek giden e ya, 

 

• TIR i lemlerinde, e yaya ili kin vergi ve 

yükümlülükler ask ya al r ve uluslararas  geçerli kefil 

kurulu  taraf ndan teminata ba lan r. Her bir ülkenin 

ulusal kefil kurulu u, kendi ülkelerindeki TIR i lemi 

ras nda meydana gelen bir usulsüzlük sonunda 

olu abilecek teminata ba lanan gümrük yükümlülü ünü 

ve di er yükleri ödemeyi taahhüt eder. Her Akit Ülke 

teminat limitini kendisi belirler ancak bir usulsüzlük 

kar nda her ulusal kefil kurulu undan talep edilecek 

tavsiye edilen en yüksek miktar 50.000 ABD dolar r 

(Topluluk için 60.000 Euro veya e de er ulusal para). 

 

• TIR Karnesi, e yan n ta nmas na ili kin bir gümrük 

beyannamesidir. Ayn  zamanda garantinin varl  da 

kan tlar. TIR Karneleri IRU taraf ndan ulusal kefil 
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kurulu lara da r. Bir TIR Karnesi gümrük 

beyannamesi, bir TIR i lemi için geçerlidir. Hareket 

ülkesi taraf ndan sisteme sokulur ve hareket, transit ve 

var  Akit Ülkelerindeki gümrük kontrolünü sa lar. 

 

• Hareket gümrük idaresinde al nan kontrol tedbirleri, 

transit ve var  ülkeleri taraf ndan kabul edilir. Bunun 

sonucunda, genel kural olarak mühürlenmi  ta t veya 

konteynerle gelen TIR rejimi kapsam nda ta nan e ya, 

genel kural olarak transit ülkelerin gümrük idarelerinde 

kontrole tabi tutulmaz. 

 

• TIR rejiminin kontrolü aç ndan, TIR Karnesi 

düzenlemek isteyen ulusal kurulu lar ile TIR Karnesi 

transit beyannamelerini kullanmak isteyen ki iler, 

bulunduklar  ülkelerin yetkili merciilerince 

yetkilendirilmek (genellikle Gümrükler) ve asgari ko ul 

ve gereklilikleri sa lamak zorundad rlar. 

2. Yetkilendirmeler 

 
 

Bu paragraf a dakiler hakk nda bilgi verir: 

- Kefil kurulu lar n yetkilendirilmesi (paragraf 2.1.); 

- Hamilin yetkilendirilmesi (paragraf 2.2.) 

2.1. Kefil kurulu lar n yetkilendirilmesi 
 
TGYMadde 451 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIR Sözle mesi 
Madde 6.1 ve  
Ek 9, Bölüm 1 
 

TIR Sözle mesi’nin amac  aç ndan, Avrupa Birli i tek 

bir toprak parças  olarak kabul edilir. TIR’ n 

ko ullar ndan birisi sistemi kullanan her bir ülke veya 

toprak parças  uluslararas  kefil sistemi taraf ndan 

kapsanmak zorundad r ve bu da ulusal kefil 

kurulu lar n TIR Sözle mesi gereklerine göre 

yetkilendirilmesini gerektirmektedir. 
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TIR Sözle mesi, kefil kurulu lar n TIR Karnesi 

düzenleyebilmelerine ili kin yetkilendirilmeleri için 

asgari ko ul ve gereklilikleri önceden ortaya 

koymaktad r. 

 

2.1.1. Yetkilendirme süreci 

 
Ek  9, TIR 
Sözle mesi Bölüm 1 
paragraf 1 
 
 

Yetkilendirme için iki kati unsur bulunmaktad r: 

Yetkilendirme için temel artlar ve kefil kurulu lar ile 

gümrük idareleri aras nda yap lan yaz  bir anla ma 

veya herhangi ba ka bir yasal belge. 

2.1.2 Yetkilendirme için temel artlar 

 
TIR Sözle mesi Ek 
9, Bölüm I 
paragraf 1(a) ila 
(d)  
 
 
 

Yetkilendirme için artlar, tecrübe ve bilgi için kan t, 

sa lam mali durum ve iyi bir geçmi  ve uyum kayd  gibi 

birçok teknik ve olgusal durumlar  kapsar. Genelde bu 

artlar, Topluluk/Ortak transit rejiminde kapsaml  

teminat için istenen artlarla benzerlik göstermektedir (3 

ncü bölüm Garanti paragraf  3.3.5.4.’e bak z). 

2.1.3 Yaz  anla ma 

 
TIR Sözle mesi Ek 
9, Bölüm I 
paragraf 1(e)  
 
 
 
 

Yaz  anla ma veya herhangi bir yasal belge, kefil 

kurulu ça kar lanmas  gereken bir dizi yükümlülü ü 

ihtiva eder. 

 

Yüksek düzeyde bir uyum sa lamak için, Toplulu un 

gümrük idareleri ile ulusal kefil kurulu lar n yapaca  

yaz  anla man n EK 8-5’te yer alan modelde belirtilen 

asgari ko ul ve gereklilikleri kar lamas  gerekir. 

2.1.4. Yetkilendirmenin kontrolü 

 
 
 
 

Kefil kurulu un yetkilendirilme aç ndan hala uygun ve 
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 yeterli olup olmad n, asgari ko ul ve gereklilikleri 

ta p ta mad n, teminat aç ndan bir s nt  

yarat p yaratmad n sürekli olarak kontrol edilmesi 

sistemin iyi i leyi i için gereklidir. 

 

2.2 Hamillerin Yetkilendirilmesi 
 
 
 
 
 
 
TIR Sözle mesi 
Madde 1(o)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TGY Madde 454(3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIR Sözle mesi 
Madde 6.4 ve Ek 9, 
Bölüm II   
 

TIR sistemine kontrollü eri im sistemin temel 

ta lar ndan biridir. 

“Hamil” deyiminden; Sözle me’nin ilgili hükümlerine 

uygun olarak kendisine TIR karnesi verilen ve hareket 

Gümrük idaresinde e yay  TIR rejimine tabi tutma 

iste ini belirten bir TIR karnesi formunda ad na 

beyanda bulunulan ki i anla r. Hamil ta n ve 

yan n, TIR karnesi ile birlikte hareket, transit ve var  

gümrük idaresine sunulmas ndan sorumludur 

Topluluk topraklar  içerisinde Hamil ayr ca elektronik 

TIR Karne  bilgisini  hareket  veya  giri  (transit)  gümrük 

idaresine/idarelerine ibraz etmekle ve TIR Karnesini 

transit refakat belgesiyle birlikte var  veya ç  

(transit) gümrük idaresine/idarelerine sunmakla 

yükümlüdür. 

Hamilin TIR Sözle mesi’ndeki yasal çerçevesi, Hamilin 

yetkilendirilmeden önce kar lamas  gereken asgari art 

ve ko ullar  ortaya koymaktad r. 

 

2.2.1 Yetkilendirme süreci 

 
TIR Sözle mesi Ek 
9, Bölüm II 
paragraf  3  
 
 
 
 
 

Uygulamada, TIR Sözle mesi’nde yer alan artlar n 

ta p ta nmad n de erlendirilmesi, 

yetkilendirilmi  kefil kurulu u ile ba vuru sahibinin 

yetkili idaresi aras nda ortakla a gerçekle tirilir. Ayr ca, 
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TIR Sözle mesi ne kefil kurulu a ne de yetkili idarelere 

özel görevler yüklemez ve uygulamay  ülkelerin ulusal 

kanun ve hükümlerine b rak r.  

2.2.2 Yetkilendirme sürecinin payla  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topluluk seviyesinde, Gümrük Kodu ve TGY bu 

konuda sessiz kal r, dolay yla yetkilendirme yöntemi 

ulusal yetkinli e b rak lm r. 

 

En az ndan, kefil kurulu lar  öncelikle yetkilendirmeye 

ili kin tüm ba vurular  de erlendirmeye al r. Kefil 

kurulu unun kontrolünden sonra, e er uygun 

bulunmu sa, yetkili idareye sevkedilir. Gümrük 

makamlar  kendi yapt  kontroller ve kefil kurulu un 

onay  ile tatmin olmu sa ba vuru sahibini yetkilendirir. 

2.2.2.1. Gümrük makamlar n kontrolü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIR Sözle mesi Ek 
9, Bölüm II 
paragraf 1(d)  
 
 
 
 
 
 
 

Kefil kurulu lar n yapm  oldu u kontroller sakl  

kalmak kayd yla, “Gümrük veya vergi yasal 

düzenlemerine kar  “ciddi” ve “sürekli” yap lan 

suçlar n yoklu u” kriterinin de erlendirilmesi yetkili 

idarenin görev alan na girer. 

 

r cezay  gerektiren ihlaller için kullan lan “ciddi” 

terminolojisi, ulusal uygulamada yer alan idari ve sivil 

usulsüzlüklerin de “ciddi” olarak nitelendirilme 

ihtimaline engel te kil etmez. 

 

Ayn ekilde, “sürekli” kelimesinin yorumlanmas  

sadece i lenen suçlar n toplam say  olarak 

de erlendirilmez, belli bir zaman periyodu içerisinde 

olup olmad  dikkate al r. Örne in, be  sene 

içerisinde üç veya daha fazla suçun i lenmi  olmas , 

“sürekli” olarak de erlendirilmesi için normal olarak 
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addedilebilir. 

2.2.2.2. Yetkilendirmenin takibi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIR Sözle mesi Ek 
9, Bölüm II, 
paragraf 4 ve 5  
 

 

TIR Sisteminde Hamile verilen, özellikle beyan sahibi 

anlam ndaki kilit rol göz önüne al nd nda, 

yetkilendirilmi  hamillerin listesinin güncel olarak TIR 

Bilgi Bankas  (ITBD)’de bulunmas  önemlidir. Yetkili 

idareler TIR Yönetim Kuruluna (TIRExB) 

yetkilendirdikleri Hamillerin durumu hakk ndaki güncel 

bilgileri zaman nda ula rmak zorundad rlar. 

 

Bu Hamilin izin için ehil olmaya ve izinle ilgili 

ko ullar n yerine getirilmeye devam edip etmedi ini 

kontrol etmek için izinlerin sürekli izlenmesi gerekti i 

anlam na gelir. 

 

Ayr ca, verilen süre zarf  içerisinde (örne in 1 sene) 

Hamiline hiç TIR Karnesinin düzenlenmedi i 

durumlarda, at l yetkilendirmelerin yürürlükten 

kald lmas  tavsiye edilir. 

 

Yetkilendirmelerin kontrollerinin kefil kurulu  ile 

birlikte beraber gerçekle tirilmesi gerekmektedir. 

Yap lan kontroller sonucunda yetkilendirmeye ili kin 

olumsuz bir durum tespit edilirse, yetkili idare 

yetkilendirmeyi geri almay  dü ünür. 

 

2.2.4. Yetkilendirmenin geri al nmas  
 
TIR Sözle mesi Ek 
9, Bölüm II, 
paragraf 6  
 
 
 
 
 
 
 

Kefil kurulu un Hamili TIR Karnesini kullanmaktan 

men etmesi ihtimalinin yan nda ayr ca yetkilendirilmi  

hamilin TIR Sistemine eri iminin engellenmesinin iki 

yolu daha vard r: 
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TGY Madde 457a  
 

 TIR Sözle mesi Madde 38’e istinaden TIR 

Sisteminden ihrac  veya, 

 

 TIR Karnesini kullanma yetkilendirilmesinin 

TIR Sözle mesi Madde 6.4’e göre feshedilmesi 

 

Topluluk üyesi bir ülke taraf ndan verilen karar, kabul 

için gümrük idaresine sunulan tüm TIR i lemleri için 

geçerlidir. 

 

2.2.4.1. Madde 38 in Madde 6.4 e kar  kullan lmas  

 
TIR Sözle mesi 
Madde 38 
yorumlar  ve Ek 9 
Bölüm II   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madde 38, TIR 
Sözle mesi 

Madde 6.4 Madde 38’e göre bir çok yolla alternatif 

yapt mlar sunmaktad r. lk bak ta, Madde 38’e göre 

sistemden ihrac  takip eden her durum, ayn ekilde 

yetkilendirmenin Madde 6.4 ve Ek 9 Bölüm III’e göre 

feshedilmesi ile sonuçlan r. 

 

Topluluk içinde yerle ik Hamillere Madde 6.4 ve Ek 9 

Bölüm III; Topluluk d ndaki Akit Ülkeler taraf ndan 

yetkilendirilen Hamillere ise yaln zca Madde 38 

uygulan r. 

 

2.2.4.2. TIR Sözle mesi Madde 38’in Uygulanmas  

 
 
 

Madde 38, devaml  veya geçici ihrac  düzenler. TIR 

Sözle mesi bu ko ullar  tan mlamaz. Geçici ihraçta 

yetkilendirme geçici bir süre için ask ya al r. Bu, 

ask ya alma süresini yak ndan kontrol etme ihtiyac nda 

olan Akit Ülkeler için lojistik sorunlara yol açabilir.  

 

Bir ta  TIR Sisteminden ihraç etmek ciddi bir 

konudur ve her zaman ispat edilebilir olmal r. E er bir 
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suç veya usulsüzlük ihrac  gerektirecek ölçüde ciddi 

görülüyorsa, bu kal  olarak yap lmal r. Ayn  sebeple, 

er ko ullar de irse daha önce ihraç edilmi  olan 

ta  yeniden yetkilendirilebilinir.  

 

Ancak, baz  özel durumlarin varl  örne in, k sa sürede 

çözümlenebilecek bir tak m usulsüzlüklerin olmas  

geçici ihraca yol açabilir (yüklemeye ili kin teknik 

problemler, onay i lemlerinin gecikmesi gibi) 

 

2.2.4.3. TIR Sözle mesi Madde 6.4’ün Uygulanmas  
 
 
 
 
 

Yetkilendirme için yeterlili ini kaybeden (örne in, art k 

yetkilendirme artlar  ta yordur) veya 

yetkilendirme için art k uygun olmayan Hamil (mesela 

çok ciddi ve çok defa suç i lemi tir) yetkilendirilmesini 

iptal ettirmek zorundad r.  

 

TIRExB yap lan bildirime ek olarak, yetkilendirmeyi 

iptal eden üye ülke, durumu Avrupa Komisyonu ve 

di er Topluluk Üyesi Devletlere gecikmeksizin bildirir. 

 

2.2.4.4. Avrupa Komisyonuna ve Üye Devletlere Bildirim 
 
TGY Madde 457a  
 

Madde 38 alt nda yap lan iptaller ve TIR Sözle mesi’nin 

Madde 6.4 alt nda yap lan fesihler Avrupa Komisyonu 

ve di er Topluluk Üyesi Devletleri bildirilir. Topluluk 

Üye Devletlerine gönderilen bildirimler TIR temas 

noktalar na yap lmal r (Ek 8.1’deki Topluluk 

adresleri). Bu bildirimler TIRExB e gönderilen 

bilgilerin ayn  içerir ve TIR Karnesi sahibinin kimlik 

referans numaras n aktar lmas  önemlidir. 

 

Avrupa Komisyonu, TIR sistemine eri imleri 
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yasaklanan tüccarlara ili kin listeyi Europa Web 

sitesinde (CIRCA) üzerinden ula r. Bu liste Madde 

38’deki iptalleri ve Madde 6.4’deki fesihleri içerir ve 

Topluluk ve Topluluk d  Karne sahiplerini ay rt eder. 

 

Bu listelerin do rulu u, Avrupa Komisyonun kontrolü 

ndad r ve Topluluk Üyesi Devletler bir ta mac ya 

TIR sistemine giri  iznini reddederken özen 

göstermelidirler. Herhangi bir üphe durumunda, 

iptali/feshi bildiren Topluluk Üyesi Devletin TIR temas 

noktas  ile irtibata geçilerek bilgilerin teyit edilmesi 

gerekir. 

2.2.5.                 TIR sistemine yeniden girilmesine izin verilmesine ili kin karar n 

bildirimi 

 
 
 
 
 

Baz  durumlarda Topluluk üyesi bir Devlet, bir 

ta  sistemden ihraç etme karar  feshederek 

yeniden yetkilendirebilir. Bu durumda, tüm Topluluk 

Üyesi Devletler bu kararlardan haberdar edilmelidir. Bu 

amaçla yukar daki paragraf 2.2.4.4 'de belirtilen bildirim 

yöntemleri de bu kararlara uygulanabilir. 

3. Teminatlar 

 
 
 

Bu paragraf unlar hakk nda bilgi verir: 

- giri  (paragraf 3.1.); 

- teminat n miktar  (paragraf 3.2.); 

- teminat n kapsam  (paragraf 3.3.) 

- Topluluk kefil kurulu lar n yükümlülükleri (paragraf 

3.4.) 
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3.1. Giri  
 
TIR Sözle mesi 
Madde 3(b), 6.1, 
8.3, 8.4 ve 11  
 
 
 

Uluslararas  garanti sistemi, TIR gümrük transit 

sisteminin önemli dayanaklar ndan birisidir. Garanti, 

TIR ta ma i lemleri s ras nda risk alt nda bulunan 

gümrük vergi ve yükümlülüklerini her zaman güvence 

alt na almak için tasarlanm r. 

 

3.2. Teminat miktar  
 

3.2.1. Azami garanti miktar  
 
TIR Sözle mesi 
Madde 8.3. ve 
Aç klama Notu 
0.8.3  
 
 
TGY Madde 457.1  

TIR Karnesi ba na parasal teminat limiti, her bir Akit 

Taraf taraf ndan belirlenir. 

 

Topluluk düzeyinde bu miktar  ifade etmek için EURO 

kabul edilmi tir ve buna göre Topluluk, azami miktar 

olarak 60.000 EURO.yu benimsemi tir. 

 

3.2.2. Döviz kurunu ilgilendiren kurallar 

 
 
 
 
 
 
 
 
TGK Madde 18(2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TGK Madde 18(1)  
 
 

Tek para birimi olarak EURO’ya geçmemi  olan 

Topluluk üyesi Devletler için a daki kurallar 

uygulan r: 

(a) Anla ma / Taahhüt amaçlar  için TIR Karnesi ba na 

ödenecek azami miktar ulusal para birimi cinsinden 

60.000 EURO.ya e de er döviz de erine denktir. Bu 

dönü üm için kullan lacak oranlar  bir y ll na sabittir 

ve Ekim ay n ilk i  gününde Avrupa Birli i Resmi 

Gazetesi'nde yay nlan r ve gelecek 1 Ocak tarihi 

itibariyle yürürlü e girer. 

 (b) Teminata yönelik i lemlerde, döviz kuru 

kullan lmak üzere hareket veya giri  gümrük idaresince 

TIR karnesinin kabulü gününde yürürlükte olan döviz 
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 kuru üzerinden hesaplama yap r.Bu oranlar, her ay bir 

kez sabitlenir ve ay n sondan bir önceki i  günündeki 

Avrupa Birli i Resmi Gazetesinde yay nlan r. 

3.3. Teminat n kapsam  

 
TIR Sözle mesi 
Madde 2  
 
 
 
 

TIR Sözle mesi, hangi e yan n TIR karnesi kapsam  

alt nda ta naca na ili kin herhangi bir ayr m yapmaz. 

Ancak uluslararas  teminat zinciri a da listelenmi  

alkol ve tütün ürünlerini teminat kapsam na almaz. Bu 

tlama, e yan n miktar  ne olursa olsun geçerlidir. Bu 

yüzden, yukar da paragraf 3.2.1 'de belirtilen azami 

teminat, a daki alkol ve tütün ürünleri d ndaki tüm 

yan n ta nmas  için geçerlidir 

HS Kodu Ürün tan  

2207.10 Alkol derecesi hacim itibariyle 

%80 veya daha fazla olan ta yir 

edilmemi  etil alkol 

2208 Yukar daki gibi ancak, alkol 

derecesi hakim itibariyle %80’den 

az 

2402.10 Tütün içeren purolar, uçlar  aç k 

purolar ve sigarillolar 

2402.20 Tütün içeren sigaralar 

2403.10 Herhangi bir oranda tütün yerine 

geçen maddeler içersin içermesin, 

içilen tütün 

3.4. Topluluk kefil kurulu lar n yükümlülü ü 
 
TGY Madde 451  
 
 

Topluluk, TIR rejimi amaçlar  için, tek bir toprak alan  



 

602 

 
 
 
 
 
 
 
TGY Madde 457.3  
 
TIR Sözle mesi 
Madde 11.1  

olarak kabul edilir Ancak, her Topluluk üyesi Devlet en 

az bir yetkili ulusal kefil kurulu a sahip olmal r. 

TIR Sözle mesi gere ince ilgili gümrük idaresince 

kendi kefil kurulu una verilen rejimin ibra 

edilmemesine ili kin geçerli bir bildirim, söz konusu 

bildirim sanki kendi gümrük makam  taraf ndan ba ka 

bir kefil kurulu una verilmi  gibi ayn  hukuki etkiye 

sahip olacakt r. 

4. Hareket veya giri  (transit) idaresindeki muameleler 
 
 
 

Bu paragraf unlar hakk nda bilgi verir: 

- giri  (paragraf 4.1.); 

- TIR Karne verilerinin kabulü (paragraf 4.2.); 

- ta n/konteynerin güvenli i (paragraf 4.3.); 

- hareket ve giri  (transit) gümrük idaresindeki i lemler 

(paragraf 4.4.); 

- ara yükleme (paragraf 4.5.); 

- farkl klar (paragraf 4.6.). 

Bilgisayarl  sistem kullan lamaz durumda oldu unda, 

EK 8.4 'de aç kland  gibi ka t usul yöntemi kullan r. 

4.1. Giri  
 
TIR Sözle mesi 
Madde 1(k)  

 

 

 

TIR El Kitab , 
m 1.2 

Hareket gümrük idaresi, iki ayr  ve hayati i levi yerine 

getirmektedir. Bu i levler, TIR sisteminin be  

dayana ndan üçünü olu turur.  

Birinci i lev, TIR Karnesinin kabul edilmesi, ta t / 

konteyner güvenli inin sa lanmas  ve Gümrük 

kontrollerinin yap lmas r. 
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TGY Madde 451  

 

 

 

 

 

 

TGY Madde 454  

 

TGY Madde 455  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayn  derecede önemli olan di er i levi, TIR i leminin 

ibra edilmesi ve gerekti inde vergi ve yükümlülüklerin 

tahsil edilmesidir (bak z paragraf 6.4.). TIR Karnesi 

kullan  düzenleyen kurallar n amac  göz önüne 

al nd nda, Topluluk tek bir toprak parças  olarak kabul 

edilir ve Topluluktaihareket gümrük idaresinin 

sorumlulu u özellikle önemlidir. 

TIR i leminin sona ermesi/ibra edilmesi; Toplulu un 

gümrük bölgesi içinde hareket/giri  var /ç  gümrük 

idareleri aras ndaki Volet 2 nin uygun parças n iade 

edilmesi ve 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren "Var  

Bilgisi" (IE006) ve "Denetim Sonuçlar " (IE018) 

mesajlar n yollanmas yla yap r. 

Not: 

Bilgisayarl  transit sistemi sadece Topluluk içindeki 

gerçekle en TIR i lemleri için kullan r (örne in, ortak 

transit ülkelerinde de il). Toplulu a üçüncü bir ülkeden 

giren ve Toplulu a tekrar girmeden once Topluluk d  

bir ülkedeki yolculu un parças  olan bir TIR i lemine 

ili kin, Hamil (veya vekili) Toplulu a giri teki her bir 

gümrük idaresinde TIR i lemini ba latmak için TIR 

Karnesi verilerini sunmaktan sorumludur. 

Örne in EK 8.7.a.’ya bak z. 

4.2. TIR Karnesi verilerinin kabulü 
 
 

 

 

 

TIR mesajlar  de imi için kullan lan Avrupa 

Birli i’nin bilgisayarl   sistemi, Topluluk transitinde 
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TGY Madde 454  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIR Sözle mesi Ek 
1  

 

halihaz rda kullan lan Yeni Bilgisayarl  Transit 

Sistemi(NCTS)’dir. Bilgisayarl  mesaj al veri i üç 

seviyede gerçekle ir: 

Hamil ile gümrükler aras nda (d  etki alan ), 

Bir ülkenin gümrük idareleri aras nda (ulusal etki alan ) 

ve 

Ulusal gümrük idareleri ile Avrupa Komisyonu aras nda 

(ortak etki alan ). 

Genelde, TIR Karnesi Hamili bilgisayarl  TIR Karne 

verisini sunarken hangi Topluluk üyesi Devletle 

ilgili oldu unu da göz önünde bulundurarak 

daki belirtilen yollar  kullanabilir: 

Direct Trader Input (DTI); 

Electronic Data Interchange (EDI); 

Gümrük idarelerinde veri giri i; 

Uluslararas  Organizasyonlar taraf ndan geli tirilen 

Arayüz 

Her ne kadar 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren TIR 

Karnesi Hamilinin veri i leme tekni i kullanarak 

hareket veya giri  gümrük idaresinde TIR karnesi 

verilerini sunmas  zorunlu olmakla birlikte, elektronik 

mesaj ve TIR Karnesi verileri aras ndaki bir farkl ktan 

kaynaklanan her türlü hukuki sorunu bertaraf etmek için 

Topluluktaki gümrük idareleri, TIR karnesini TIR 

Sözle mesi’ne uygun olarak doldurmaya devam etmek 

zorundad rlar. 

Sunulan elektronik TIR Karnesi verileri ile TIR Karnesi 

aras nda farkl klar oldu u durumda, TIR Karnesi 

bilgisi esast r ve elektronik veriler Hamili taraf ndan 



 

605 

 

 

 

 

TIR Sözle mesi Ek 
10(4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 12 TIR 
Sözle mesi 

 

TIR Karnesi bilgisiyle uyumlu olacak ekilde düzeltilir.  

Her TIR Karnesinin kendine özgü (e siz) bir referans 

numaras  vard r. TIR Karnesinin 4, 6, 14 veya 20 

yapra  bulunabilir. Bir çift yaprak bir Akit Tarafça 

kullan r ve yapraklar n say  hareket ve var  da dahil 

olmak üzere transitin gerçekle ebilece i Akit Taraf 

say  gösterir. 

Sadece geçerli TIR karnelerinin kabul edilmesini 

sa lamak önemlidir. Uluslararas  kurulu  taraf ndan 

geçersiz olarak kaydedilen TIR karneleri liste olarak, 

elektronik uygulamas ndan indirilebilir. 

TIR karnesi bas m ve da  için sorumlu olan 

uluslararas  kurulu , bir TIR karnesinin yanl  ya da 

sahte oldu unu tespit etmek için baz  güvenlik önlemleri 

alm r. Bu önlemler unlard r: 

 Bir kamyonun ön kapa  üzerinde kabartmal  

"logo", 

 Termo-kronik bask  mürekkep kullan , 

 Alfa-numerik TIR karnesi numaras na tekabül 

eden bir barkod. 

Ancak, gerçek bir TIR karnesi bile, düzenleyen 

kurulu ça imzalanmam  ve mühürlenmemi  olmas  

veya 1 no.lu Kutusunda belirtilen geçerlilik süresinin 

geçmi  olmas  nedeniyle, geçersiz olabilir. 

TIR karnesinin kabul edilmesinden önce uygulanacak 

kontrollerin derecesi ve yo unlu u risk analizi kavram  

uyar nca tespit edilecektir. Bu kontroller yüklenen 

yan n teminat kapsam nda olmas  sa lamaya 

yöneliktir (bkz paragraf 3.3. " Garantinin kapsam  "). 
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4.3. Ta n / konteynerin güvenli i 
 
TIR Sözle mesi 
Ek 2  
 

Gümrük kontrollerinin kar kl  olarak tan nmas  

nedeniyle, hareket gümrük idaresinin ta t veya 

konteyneri bir TIR karnesi kapsam nda e ya ta mas  

için onaylanm  olmas  hayati önem ta r. Ço u 

durumda, risk analizi do rultusunda bu durum, ta n 

Onay Belgesinin kontrol edilmesiyle s rl  

olacakt r.Ancak, bu Onay Belgelerinin kolayca tahrif 

edilebilece i veya sahte olabilece i her zaman ak lda 

bulunmal r.Eksik ya da geçerli olmayan bir Onay 

Belgesi TIR i lemi ba lat lamayaca  anlam na gelir. 

4.4. Hareket veya giri  (transit) gümrük idaresinde yap lacaklar 
 
 

 

 

 

TGY Madde 454   

 

 

TGY Ek 37a ve 37c  

r Karnesinin sunulmas na ek olarak, tüm di er gerekli 

belgeler, ta t ve e ya ile birlikte TIR Karnesi Hamili 

veya temsilcisi TIR Karnesi verisini, bilgisayarl  transit 

bildirimleri için belirtilen kurallar dahilinde, Beyan 

Bilgisi (IE015) mesaj yla bilgisayarl  sisteme (NCTS)’e 

girmekle yükümlüdür.  

NCTS veri özelliklerine kar k gelen TIR Karnesi veri 

unsurlar  EK 8.2’de gösterilmi tir. 

TIR i lemini sonland rmak için hangi e yan n Topluluk 

içerisindeki hangi var  veya ç  (transit) (kutu 53) 

gümrük idaresine sunulaca  "transit i lemleri ile yetkili 

gümrük idareleri listesi" alt nda gösterilmi tir. nternet 

adresi :http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/csrdquer_en

.htm 

Bilgisayarl  sistem (NCTS) otomatik olarak beyan  

do rular. Yanl , eksik ya da uyumlu olmayan 

beyan ‘Beyanname Reddedildi’ (IE016) mesaj yla 

reddedilir. 
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Beyanname gümrük idarelerince kabul edildi inde, 

sistem TIR i lemi için tahsis edilen ve TIR karnesi 

Hamiline ya da onun temsilcisine "Tahsis Edilen MRN" 

(IE028) mesaj  ile bildirilen bir Hareket Referans 

Numaras  (MRN) üretecektir. 

Beyanname bundan sonra ‘Kabul edildi’ statüsünü al r 

ve  hareket  gümrük  idaresi  TIR  i lemi  ba lamadan  ve  

sevkiyat  takip eden transit refakat belgesi bas lmadan 

önce, ta n mühürlenmesi de dahil olmak üzere, 

ya/ta  kontrol edip etmemeye karar verir. 

Elektronik beyannamede de iklik, iptal ve do rulama 

için Transit El Kitab  Bölüm 4 (NCTS), Ba k 1, Nokta 

3’e bak z. 

4.4.1. TIR Karnesinin düzgün kullan  

 

TGY Madde 454(3)  
TGY Ek 37a ve 37c  
 
 
 
 
 

TIR Karnesinin ad m ad m nas l dolduruldu unu ve TIR 

Karnesi yapraklar n çe itli gümrük idarelerince 

(hareket, transit ve var ) nas l ele al nd  görmek için 

için EK 8-3’deki talimatlara bak z. 

Hareket gümrük idaresi TIR karnesinin kapak sayfas n 

düzgün doldurulmas na özel önem gösterir. 

4.4.2. HS Kodunun kullan lmas na ili kin tavsiye 

AC.2 Tavsiye 
Karar  

31 Ocak 2008 tarihinde TIR Sözle mesi dare Komitesi, 

TIR Karnesi Hamillerinin e yan n tan n yan  s ra 

6.l  Armonize Sistem (HS) kodunu da TIR Karnesinin 

sar  yaprakl  dipkoçan n 10 No.lu kutusunda 

belirtmesini tavsiye etmi tir. 

Topluluktaki hareket gümrük idareleri HS kodlar n 

gümrük için olan yapra na eklenmesine ve elektronik 
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TIR verisinin bir parças  olmas  kabul edecektir (kutu 

33). 

u da belirtilmelidir ki, Hamil HS kodunu girmek 

mecburiyetinde de ildir.  

HS kodunun girildi i durumlarda, hareket veya giri  

(transit) gümrük idareleri girilen HS kodunun ba ka bir 

gümrük idaresinde girilenle uyumlu olup olmad , 

ticari ve ta ma dökümanlar  üzerinden kontrol 

etmelidir. 

4.4.3. E yan n Topluluk statüsünde oldu unun ispat  

TGY Madde 453(1)  

 

 

 

TGY Madde 314, 
319 ve 453(2)  

Topluluk içinde TIR transit beyannamesi ile yap lan 

ta nan e ya, Topluluk statüsünü kesin olarak kazanana 

kadar Topluluk d  e ya olarak kabul edilir. 

Bir TIR karnesi, Topluluk üyesi bir Devlette düzenlenen 

tek bir ta ma belgesi olarak, üçüncü bir ülke 

topraklar ndan geçerek gelen ba ka bir Topluluk üyesi 

Ülke e yas  kaps yorsa, Hamil ‘T2L’ sembolünü (veya 

KDV Direktifi 2006/112/EC ‘nin uygulanmad  

yerlere, yerlerden veya yerler aras nda yap lan 

ta mac kta ‘T2LF ‘sembolünü) imzas yla birlikte 

(kutu 10) TIR Karnesinin tüm ilgili yapraklar na e yan n 

Topluluk statüsünde oldu unu kan tlamak amac yla 

girebilir. 

Bilgisayarl  sistemde bu sembol Hamil taraf ndan 31 

No.lu kutuya e yan n tan  ile birlikte girilebilir. 

TIR  Karnesi  ayn  zamanda  Topluluk-d  e yay  da  

kaps yorsa, 'T2L' veya 'T2LF' sembolleri ve imza, 

yaln zca Topluluk e yas  i aret edecek ekilde aç kça 

girilir. 

TIR karnesinin 'T2L' veya 'T2LF' sembolü bulunan ilgili 
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tüm yapraklar  hareket gümrük idaresinin mührü ve 

yetkili gümrük memurunun imzas  ile onaylanacakt r.  

4.4.4. Teminat n sunulmas  

Chapter 7 TIR El 
Kitab  
 

TIR i leminde e yan n serbest b rak labilmesi için 

teminat gereklidir. TIR i lemlerinde teminat, geçerli bir 

TIR Karnesi ibraz r. B tipi teminat bilgisayarl  

sistemde kullan r ve TIR Karnesi numaras  Di er 

Teminat Referans alan na bir girdidir (kutu 52). 

Bilgisayarl  sistemde TIR Karnesi numaras n yan nda 

‘Belge türü’ Kod (952) ile 44 no.lu kutuya girilen 

bilgiler var  ve ç  (transit) gümrük idaresine iletilir. 

Teminatlar hakk nda daha detayl  bilgiler Bölüm 3’de 

yer almaktad r. 

4.4.5. Ta t ve konteynerlein mühürlenmesi 

TGY Madde 457b  

 

TIR Sözle mesi Ek 
2  

 

Ta t ve konteynerlerin mühürlenmesine de dikkat 

edilmelidir. Tak lan gümrük mühürlerinin say  ve 

yerlerinin Onay Belgesi (nokta 5) ve ona ekli foto raflar 

(veya taslaklar) çerçevesinde kontrol edilmesi hayati 

önem ta r. Hareket gümrük idaresi gerekli gördü ü 

takdirde, bu yük bölmesinin herhangi bir ekilde 

yetkisiz olarak aç lmas  önlemek amac yla daha fazla 

mühür takabilir. 

Herhangi bir yasad  müdahalede bulunulup 

bulunulmad  tespit etme aç ndan, hareket gümrük 

idaresi taraf ndan tak lan gümrük mühürlerinin 

bozulmad  ve hala sa lam oldu u, giri  gümrük 

idaresi (transit) taraf ndan yak ndan kontrol edilmelidir. 

TIR sisteminde, gümrük mühürleri yerine ihracatç n 

veya ta n mühürlerinin kullan lmas  kabul 

edilmez. 

4.4.6. Risk arz eden e ya 
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TGY Madde 340a  

 

TGY Ek 44c  

 

Ek 44c TGY’de listelenen risk arz eden e yan n 

ta nmas nda, hareket veya giri  (transit) gümrük idaresi 

her durumda e yan n var  veya ç  (transit) gümrük 

idaresine sunulmas na yönelik olarak takip edilecek 

güzergah ve zaman s  belirler. 

Kesin güzergah n net olarak belirlenmesinin mümkün 

olmad  durumlarda, asgari olarak, transit olrak 

geçilecek Üye Devletler TIR karnesinin 22 no.lu kutusu 

ve elektronik beyannamenin 44 no.lu kutusunda 

belirtilmelidir. 

Genel olarak transit rejiminde, canl  hayvan ve 

bozulabilir e yan n, özellikle ekonomik aç dan en uygun 

güzergah kullan larak var  yerine ula lmas  beklenir. 

4.4.7. TIR leminin Serbest B rak lmas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TGY Madde 454  

 

TIR i lemi kabulden ve gerekli kontroller yap ld ktan 

sonra serbest b rak r. Sistem otomatik olarak TIR 

Karnesi ile ta nan e yaya e lik eden Transit Refakat 

Belgesini üretir (TAD). T r Karnesinin 1 No.lu Yapra  

hareket veya giri  (transit) gümrük idaresince 

kopar larak saklan r ve MRN ile onaylan r. 

TAD, TIR karnesinin 2 No.lu Yapra na barkod ve 

MRN kolayca okunabilecek ekilde damgalan r. 

TIR Karnesinin 1 No.lu dipkoçan n 2 nci kutusu MRN 

numaras  ile erhlenir. TRBile damgalanan TIR Karnesi, 

TIR Karnesi Hamiline iade edilir. 

yan n serbest b rak lmas  üzerine sistem var  veya 

 (transit) gümrük idaresine otomatik olarak 

“Beklenen Geli  Kayd ’ (IE001) üretir. Hamile veya 

temsilcisine de “Transit için Serbest B rak lm r’ 

(IE029) d  mesaj  düzenlenebilir. 
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4.5. Ara yükleme 
 
TIR Sözle mesi 
Madde 18  

Bir TIR ta mas , en fazla dört hareket ve var  gümrük 

idaresi içerebilir. 

Ara transit idaresinde ek yükleme yap ld  takdirde, bu 

idare TIR karnesi ve TIR karnesi veri kullan  

aç ndan hem var  veya ç  hem de hareket veya 

giri  gümrük idaresi gibi hareket eder 

4.4’te aç klanan usuller izlenerek bilgisayarl  sistemdeki 

daha önceki i lem kapat r ve IE06 ve IE018 mesajlar  

düzenlenir. (paragraf 5.3’e bak z). 

Ek e yay  yükledikten sonra Hamil daha önceki sevke 

ili kin tüm detaylar dahil olmak üzere (örne in 40 no.lu 

kutudaki önceki belge referans  –MRN-) bilgisayar 

sistemine yeni bir beyanname girmekle sorumludur. 

Örnek için EK 8.7.b.’ye bak z. 

4.5.1 TIR i leminin geçici olarak ask ya al nmas  

 

TIR Sözle mesi 
Madde 26  

 

 

TIR Sözle mesi 
Madde 2 ve 26 
yorumlar  

TIR Sözle mesi 
Madde 26(2)  

 

 

TIR Sözle mesi 
Madde 26(3)  

 

 

TIR i leminin ask ya al nmas , geçici bir süre için bile 

olsa, ask ya al nan k m için TIR teminat n olmad  

anlam na gelir. Bir TIR ta mas , TIR Sözle mesi’ne 

taraf olmayan bir yerde gerçekle irse ask ya al r. Bir 

TIR ta mas  karayolu olmayan bir ta may  içeriyorsa 

(örne in transit rejimini içermeyen bir deniz geçi i), 

Hamil, TIR i lemine ili kin ta man n o k sm  için 

gümrük idarelerine TIR i lemini ask ya alma ve o k m 

bitti inde TIR ta mas na devam etme talebinde 

bulunabilir. 

Bu gibi durumlarda, ç  ve giri  (transit) gümrük 

ofislerinin kontrolleri ve formaliteleri s ras yla 

yürütülür. Paragraf 4.4 ve 5.3’e bak z. 
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TIR Sözle mesi 
Madde 2 ve 26 
yorumlar  

Ancak, TIR rejimi bir Akit Taraf içinde karayolu 

olmayan (örne in demiryollar ) yolculu un bir k sm na 

uygulanabilir. Bu durumda, giri  ve ç  gümrük 

yetkilileri (e er uygunsa var ), rejimin uygun bir 

ekilde ba lamas  ve sona erdirilmesine yönelik denetim 

ve formaliteleri sa lamak durumundad r. 

4.6. Farkl klar 

4.6.1. Farkl klara Yap lacaklar 

 Özünde, e ya ile ilgili farkl k veya usulsüzlüklerin üç 

tipi vard r: 

 Eksik  e ya 

 Beyan fazlas  e ya 

 Yanl  tan mlanan e ya 

Bu farkl klarla mücadele etme yolu, usulsüzlü ün 

hareket veya giri  (transit) gümrük idaresi taraf ndan 

tespit edilip edilmedi ine ve usulsüzlügün bir ihracat 

beyannamesini içerip içermedi ine göre de ir. 

4.6.2. Hareket gümrük idaresi taraf ndan tespit edilen farkl klar 

TIR Sözle mesi 
Madde 40  

u  ak lda  bulunmal r  ki,  TIR  Karnesi  ve  girilen  TIR  

karne verisi kabul edilmeden tespit edilen bir usulsüzlük 

önceki gümrük rejimi ile ilgili bir usulsüzlük olarak 

kabul edilir, örne in gümrük antreposu, geçici depolama 

yeri veya ihraç rejimi için serbest b rak lan e ya. Bu 

sadece, usulsüzlü e konu e yaya ili kin aç klama ve 

miktar gibi hususlar n daha önceki bir gümrük 

rejiminden TIR Karne ve onun verisine yanl  aktar lm  

olmas  nedeniyle de olabilir. 

Bununla birlikte, usulsüzlü ün hileli oldu u ve TIR ve 

transit sistemlerinin yanl  ve kötüye kullan  için 
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yap ld  durumlar da olabilir; örne in, riskli e yan n 

riskli olmayan bir e ya gibi sunulmas . Bu gibi 

durumlarda, sorumlu ki ilere kar  ulusal talimatlara 

göre ceza vermek uygun olacakt r. 

4.6.3. Giri  (transit) gümrük idaresince tespit edilen farkl klar 

TIR Sözle mesi 
Madde 23  

 

TIR Sözle mesi 
Madde 24  

 

 

 

 

TIR Sözle mesi 
Madde 8.5  

 

TIR Sözle mesi 
Madde 8.7  

 

 

 

 

TGK Madde 202 ve 
203  

 

 

 

 

 

 

 

Gümrük yetkilileri TIR i lemi konusu mühürlenerek 

gelen transit e yay  yaln z özel durumlarda muayene 

eder. Muayene durumunda, yeni mühürler ili tirilir, ve 

gerekiyorsa, muayene sonuçlar  TIR Karnesi Yapraklar  

ve ilgili dipkoçanlar na ve bilgisayarl  sisteme 

kaydedilir. 

Giri  (transit) idaresi taraf ndan bir usulsüzlük tespit 

edilidi inde, duruma göre de erlendirme yap r. E er 

beyan edilmeyen e ya ta n mühürlenmi  yük 

bölmesinde tespit edilirse, Hamil öncelikli olarak 

yükümlüdür ve gümrük yükümlülü ünün  

yükümlüsüdür. Mali nedenlerle, kefil kurulu  da TIR 

Karnesi taraf ndan güvence alt na al nan yükümlülükten 

sorumludur. 

er herhangi bir nedenle, TIR i leminin devam na izin 

verilmezse, örne in e yan n ithalat  yasaklanm  veya 

tlanm r, e ya s rda al konulur. 

Di er taraftan TIR i lemi devam edebiliyorsa, tespit 

edilen e yaya ili kin detaylar TIR Karnesinin kalan 

Yapraklar na i lenir (“resmi kullan ma mahsus” 

kutular na). Bilgisayarl  sistemde veri giri  (transit) 

idaresince kabul edilmeden önce Hamil taraf ndan 

düzeltilir. 

“Resmi kullan ma mahsus” kutusunda e yan n tan  ve 

miktar  “Beyan fazlas  e ya: TIR Sözle mesi Madde 
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TIR Sözle mesi 
Madde 8.5  

8.5” ibaresiyle birlikte yer al r. 

Mühürlü yük bölmesinde bulunmayan beyan fazlas  

yan n tespiti halinde e ya, Topluluk içine yasad  

yollarla sokulmaya çal lan kaçak e ya olarak ele 

al nmal  ve buna göre uygun ad mlar at lmal r. Bu 

ko ullar alt nda, kefil kurulu  do acak vergi ve 

yükümlülüklerdenmesul olmamakla birlikte, sürücü 

veya Hamil gümrük yükümlülü ünün muhatab  olarak 

ele al r. 

5. Var  veya ç  (transit) gümrük idaresinde yap lacak muameleler 

 
 

Bu paragraf a dakiler hakk nda bilgi verir: 

- giri  (paragraf 5.1.); 

- TIR i leminin hareket idaresinde ibra edilmesi 

(paragraf 5.2.) 

- var  veya ç  (transit) gümrük idaresinde 

yap lacaklar  (paragraf 5.3.) 

- var  veya ç  (transit) gümrük idaresinin de mesi 

(paragraf 5.4.) 

- transit s ras ndaki olaylar ve onaylanm  tutanaklar n 

kullan  (paragraf 5.5.) 

- usulsüzlükler (paragraf 5.6.) 

- TIR Karnelerinin kontrol sistemi (paragraf 5.7.) 

- ara bo altma (paragraf 5.8.) 

- geri gönderilen e ya için TIR Karnesi kullan  

paragraf 5.9.) 

5.1. Giri  
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 Var  ve ç  (transit) gümrük idareleri TIR i leminin 

düzgün ekilde sonland lmas  sa lamak ad na kilit 

bir sorumlulu a sahiptirler. 

5.2. TIR i leminin hareket veya giri  (transit) gümrük idaresince ibra edilmesi 
 

 

 

 

 

TIR Sözle mesi 

Madde 10.2  

 

 

TIR Sözle mesi 

Madde 1(e)  

 

TIR i leminin hareket veya giri  (transit) idarelerindeki 

yetkililerce ibra edilmesi çok önemli bir olayd r çünkü 

kefil kurulu un yükümlülü ü bununla birlikte tamamen 

sona erer. 

TIR i lemi yaln zca do ru bir ekilde 

sonland ld ndaibra edilebilir. 

TIR i lemini ibra etme bir anlamda örtülüdür zira 

hareket veya giri  (transit) idaresince al nan biçimsel bir 

karar veya faaliyet bulunmamaktad r. Ayn ekilde 

ibray  onaylamak için kefil kurulu a gönderilen 

herhangi bir ekli bildirim de bulunmamaktad r. TIR 

Karnesi Hamili ve kefil kurulu  TIR i lemini, aksine bir 

ibare yoksa, ibra edilmi  kabul edebilirler. 

5.3. Var  veya ç  (transit) gümrük idaresinde yap lacaklar 
 
TGY Madde 455  

 

 

 

 

 

 

 

Hareket veya giri  (transit) idaresince belirlenen zaman 

 içerisinde e yan n, TIR Karnesinin ve Transit 

Refakat Belgesinin sunulmas ndan sonra var  veya 

 (transit) gümrük idaresi ili tirilen mühürleri 

kontrol eder ve MRN’i kullanarak sistemden veriyi 

ça rarak kaydeder. 

Hareket veya giri  (transit) idaresine sevkiyat n 

geldi ini gösteren “Va  Bilgisi” (IE006) mesaj   

gönderilir 

“Beklenen Geli  Kayd ” (IE001) mesaj ndaki bilgilere 

dayan larak yap lan gereken tüm kontrollerin 
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TGY Madde 457b  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 454(6) 

 

 

 

 

 

 

 

Ka t usul 

tamamlanmas ndan sonra, var  veya ç  (transit) 

gümrük idaresi “Kontrol Sonuçlar ” (IE018) mesaj  

uygun kodlar kullanarak hareket veya giri  (transit) 

gümrük idaresine gönderir. Bu mesaj ta ma s ras ndaki, 

Transit Refaket Belgesine, Tespit Raporuna ve TIR 

Karnesinin 1 No.lu dipkoçan na girilen tüm bilgileri 

içerecekir. Bu örne in, aktarma, yeni mühürleme ve 

olay vuku buldu u zamanlarda olabilir. 

Var  gümrük idaresi TIR Karnesinin 2 No.lu Yapra  

ay rarak muhafaza eder, TIR Karnesi dipkoçan na erh 

dü er ve TIR Karnesini TIR Karnesi Hamiline iade eder. 

Bilgisayarl  sistemde serbest b rak lan TIR i lemleri 

konusu e yan n geli ine ili kin bir bilginin hareket veya 

giri  ve var  veya ç  idarelerinde bulunmamas  

durumunda, var  gümrük idaresi gerekli kontrolleri 

yapar  ve  TIR  rejimini  TRBve  TIR  Karnesinin  2  No.lu  

Yapra  esas alarak sonland r. 

Entries into the system are carried out a posterior when 

the system is available again in order to enable the 

customs office of departure to discharge the operation in 

the computerised system.  

TIR i lemlerinin ka t usul kullan larak sadece TIR 

Karnesi ibraz yla hareket veya giri  idaresinde serbest 

rak lmas  durumunda, var  veya ç  (transit) 

gümrük idaresi rejimi TIR Karnesinin 2 No.lu Yapra  

esas alarak sonland r ve Karnenin uygun k sm  

hareket veya giri  (transit) gümrük idaresine geri 

gönderir. 

5.4 Var  veya ç  (transit) gümrük idaresinin de tirilmesi 
 
TIR Sözle mesi 

Madde 1(l)  
TIR Sözle mesi, TIR Karnesi Hamilinin e yay  ve TIR 

karnesini beyan edilenden ba ka bir var  veya ç  
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(transit) gümrük idaresine sunmas na izin verir. Söz 

konusu gümrük idaresi bundan sonra var  veya ç  

(transit) gümrük idaresi olur. 

Bu yüzden, bilgisayarl  sistem as l var  veya ç  

(transit) gümrük idaresinin MRN için sunulan 

“Beklenen Var  Kayd ” (IE001) mesaj  almad  

gösterecek ve “Beklenen Var  Kayd  Talebi” (IE002) 

mesaj  gönderecektir. 

Hareket veya giri  (transit) gümrük idaresi “Beklenen 

Var  Kayd ” (IE001) ile ileti ime geçerek “Beklenen 

Var  Kayd  Cevab ” (IE003) ile cevap verecektir. Var  

veya ç  (transit) gümrük idaresi böylelikle “Geli  

Advice” (IE006) gönderebilecektir. 

Hareket veya giri  (transit) gümrük idaresinin i lemi 

MRN üzerinden bulamad  durumlarda, “Beklenen 

Var  Kayd  Cevab ” (IE003)’na “Beklenen Var  

Kayd ” (IE001) mesaj n neden gönderilemedi ini 

belirten sebepleri ekler (1’den 4’e kadar kodlar). 

Red nedenleri unlar olabilir: 

Kod 1 .i lem halihaz rda ba ka bir var  veya ç  
gümrük idaresine sunulmu tur. 

Kod 2. I lem hareket veya giri  (transit) gümrük 
idaresince iptal edilmi tir. 

Kod 3. MRN teknik nedenler veya usulsüzlükler 
sebebiyle bilinmiyordur. 

Kod 4.    Di er sebepler 

(Kodlar n aç klamalar  için Bölüm 7, paragraf 3.4.4.5.’e 

bak z). 

Var  veya ç  (transit) gümrük idaresi red için 

nedenleri inceler, red için geçerli sebepler varsa, TIR 

lemini sonland r, TIR Karnesinin 2 No.lu Yapra  
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ay r ve muhafaza eder, TIR Karnesinin 2 No.lu 

dipkoçan  onaylar, 2 No.lu Yapra n uygun k sm  

hareket veya giri  (transit) gümrük idaresinine geri 

gönderir ve TIR Karnesini Hamile iade eder. 

5.5. Güzergahta vuku bulan olaylar ve onayl  raporun kullan  
 
TIR Sözle mesi 

Madde 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

TIR Sözle mesi 

Madde 29 

Aç klama Notu 

 

 

Yolda kaza sonucu gümrük mühürlerinin bozulmas  ve 

yan n tahrip veya yok olmas  halinde, en yak ndaki 

gümrük yetkilileri ile, e er yak nda yoksa sevkiyat n 

bulundu u ülkenin di er yetkilileri ile temasa geçilir. 

Yetkili makamlar en k sa zamanda TIR Karnesi içinde 

yer alan onayl  raporu düzenler. 

Ta nan yükün ba ka bir ta ta aktar lmas  sonucunu 

do uran bir olayla kar la ld nda, bu aktarma ancak 

ilgili gümrük idaresi nezdinde yap labilir. Bu makam 

buna ili kin bir onayl  rapor düzenler. 

TIR Karnesi “A r ve havaleli e ya” terimi ta yorsa, 

yan n aktar ld  ta t veya konteynerin de gümrük 

mühürleri alt nda mallar n ta nmas  için onaylanm  

olmas  gerekir 

Ayr ca, bu mühürlenecek ve ili tirilen mühürlerle ilgili 

ayr nt lar onayl  raporda belirtilecektir. 

Bununla birlikte, onaylanm  bir ta t veya konteyner 

bulunam yorsa, yeterli önlemler al nmak kayd yla, e ya 

onaylanmayan ba ka bir ta t veya konteynere 

aktar labilir. kinci durumda, gümrük idareleri 

ta mac n söz konusu ta t veya konteyner içinde 

TIR Karnesi kapsam nda yap lmas na izin verip 

vermemeye karar vereceklerdir. 

Ta , yükün bir k sm n veya hepsinin 

bo alt lmas  gerektiren ani bir tehlike kar nda 
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yetkililerin harekete geçmesini beklemeden veya 

yard mlar  talep etmeden kendi insiyatifi ile harekete 

geçebilir. Bu durumda ta , acil durumun 

gerektirdi i önleyici tedbirleri ald ktan sonra, durumun 

kan tlanmas  bak ndan, gerekli delilleri sa lar ve 

yükün kontrolü ve mühürlenmesi ve onayl  rapor için 

yetkilileri bilgilendirir. 

Var  veya ç  (transit) gümrük idaresi ta mac k 

ras nda vuku bulan olayla ilgili tüm bilgilerin girilmi  

oldu u Transit Refakat Belgesini, TIR karnesini ve 

Onayl  Raporu “Kontrol Sonuçlar ” (IE018) ile var  

veya giri  (transit) gümrük idaresine gönderir. 

Onayl  Rapor TIR Karnesine ili tirilmi  halde bulunur. 

5.6. Var  veya ç  (transit) gümrük idaresi taraf ndan tespit edilen 

usulsüzlükler 
 

5.6.1. E yay  ilgilendiren usulsüzlükler 

 

TIR Sözle mesi 

Madde 8.5  

 

 

Var  veya ç  (transit) gümrük idaresi taraf ndan bir 

usulsüzlük tespit edildi inde, duruma göre karar verilir. 

er beyan edilmeyen e ya ta n mühürlenmi  yük 

bölmesinde bulunursa, mali nedenlerle, TIR Karnesi 

kapsam nda teminat alt ndad r ve kefil kurulu  

yükümlüdür. TIR Karnesi 2 No.lu yapra n 27 nci 

kutusuna ve 2 No.lu dipkoçan n 5 inci kutusuna erh 

(not) dü ülür. 

Söz konusu erhte “Beyan fazlas  e ya: Madde 8.5. TIR 

Sözle mesi” ile birlikte e yan n tan  ve miktar  

yaz r. Bilgisayarl  sistemde, “Kontrol Sonuçlar ” 

(IE018) var  veya ç  (transit) gümrük idaresince “B” 

kodu ve “Farkl klar n çözümü için bekleniyor” 
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ibaresiyle hareket gümrük idaresine ara lmas  için 

gönderilir. 

Bundan sonra i lem hareket gümrük idaresinde “Çözüm 

için bekliyor” statüsünü al r. 

Olay çözümlendi inde hareket gümrük idaresince var  

veya ç  (transit) gümrük idaresini bilgilendirmek 

amac yla, “Farkl n Çözümüne li kin Bildirim” 

(IE020) mesaj  kullan r. Daha sonra e ya serbest 

rak r ve i lem hareket gümrük idaresince ibra edilir. 

er usulsüzlük yanl  beyan edilen e yay  içeriyorsa 

TIR Karnesinin onaylanmas  ile bilgisayarl  sistemdeki 

mesaj gönderimine benzer eylemler gerçekle tirilir. 

5.6.2 Mühürleri ilgilendiren usulsüzlükler 

 
 

Var  gümrük idaresinde gümrük, ili tirilen mühürlerin 

bozulup bozulmad  kontrol eder. E er mühürler 

bozulmu  veya mühürlerle oynanm sa, var  gümrük 

idaresi buna ili kin bilgiyi “Kontrol Sonuçlar ” (IE018) 

mesaj yla hareket veya giri  (transit) gümrük idaresine 

iletir. 

Bu tip durumlarda, idare kendisine sunulan gerçek 

verilere göre hareket eder ve hareket veya giri  (transit) 

gümrük idaresine haber vermeden önce gerekli gördü ü 

önlemleri al r. 

5.6.3. Di er usulsüzlükler 

 
 

er usulsüzlük hileli ve TIR sistemini yanl  ve kötüye 

kullan m için tasarlanm  ise, sorumlu ki ilere kar  

yasal yollara ba vurmak uygun olacakt r. 

5.7. TIR Karneleri için kontrol sistemi 
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TIR Sözle mesi 

Madde 6.2 

mükerrer  

 

TIR Sözle mesi Ek 

10  

 

 

TGY Madde 455  

 

Yönetim Kurulu taraf ndan yetkilendirilmi  uluslararas  

organizasyon, TIR Karnesi sistemi içinbir kontrol 

sistemi kurarak uluslararas  teminat sisteminin etkin 

ekilde düzenlenme ve i leyi ini sa lama için 

sorumludur. u anda bu yetkilendirilen kurulu  

IRU’dur. 

Var  gümrük idaresi, elektronik kontrol sisteminde TIR 

lemlerinin k smi veya tam olarak sonland p 

sonland lmad na ili kin bilgileri bulundurmakla 

yükümlüdür. 

Bu bilgiler mümkünse her gün baz nda en h zl  yolla 

iletilmelidir. Var  gümrük idarelerine sunulan tüm TIR 

Karneleri ile ilgili olarak en az ndan a daki bilgiler 

gönderilir: 

 (a)  TIR karnesi referans numaras , 

(b)  Gümrük kay tlar ndaki tarih ve kay t say , 

 (c)  Var  gümrük idaresinin ad  veya numaras , 

(d) Var  gümrük idaresindeki ((b)’deki durumdan 

farkl ysa) TIR i leminin sonland  gösterir belgedeki 

tarih ve referans numaras  (2 No.lu Yapra n 24-28 

kutular )  

(e)  K sm  veya tam sonlanma; 

(f)  TIR Sözle mesi Madde 8 ve 11 sakl  kalmak veya 

kalmamak kayd yla i lemin sonlanmas , 

(g)  Di er bilgi ve belgeler (ihtiyari), 

(h)  Sonlanman n onayland  gösterir TIR Karnesi 

sayfa numaras   
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5.8. Ara bo altma 
 
TIR Sözle mesi 
Madde 18  

Bir TIR i lemi en fazla dört hareket ve var  gümrük 

idaresini içerebilir. 

Yol üzerinde ara bir gümrük idaresinde e yan n 

bo alt lmas  durumunda, bu idare, gerek TIR karnesi 

gerekse TIR karnesi verisi kullan  aç ndan hem 

kalk  hem de var  gümrük idaresi olarak hareket eder. 

Yukar da 5.3.te aç klanan usuller izlenir ve bir önceki 

lem bilgisayarl  sistemde kapat larak IE006 ve IE018 

mesajlar  yollan r. 

Bo altmadan sonra Hamil, kalan e yaya ili kin olarak 

yeni bir beyannamenin sisteme girilmesinden 

sorumludur. (Örnek için Ek 8.7’ye bak z.c) 

5.9. Dönen TIR ta malar na yönelik yap lacak i lemler 
 
Explanatory Note 
to Madde 2 (0.2-1) 

 

 

 

Best practices TIR 
El Kitab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir TIR ta mas , yolculu un bir parças  ba ka bir Akit 

Taraf ülkede gerçekle mesine ra men, ayn  ülkede 

ba layabilir veya sonlanabilir.  

Bu husus, ba ka bir Akit Taraf n kendi topraklar  

üzerinde TIR ta mac na devam edilmesi için izin 

vermedi i durumlarda da uygulanabilir (örne in baz  

ya üzerinde yasaklamalar varsa). Bu durumda, iki 

alternative senaryo söz konusudur: 

Söz konusu Akit Ülkedeki giri  gümrük idaresi (transit) 

reddetmenin aç k gerekçesini kalan tüm Yapraklara 

“Sadece Resmi Kullan ma Mahsus” kutusuna 

yazarak TIR i lemini sonland r. Hamil bunun 

üzerine bir önceki ülkenin ç  (transit) gümrük 

idaresine döner ve TIR i lemi için ülke ve var  

gümrük idaresi de imi talebinde bulunur. Bu 

amaçla, Hamil gümrük yetkililerinden Kapa n 1 
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TGY Madde 453(1) 

inci sayfas ndaki 7 no.lu kutu ve kalan tüm 

Yapraklardaki 6 ve 12 No.lu kutular  onaylamas  

talep eder. 

Söz konusu Akit Ülkedeki giri  gümrük idaresi (transit) 

TIR Karnesini yukar da aç kland  gibi onaylamay  

reddeder. Hamil önceki ç  (transit) gümrük 

idaresine dönerek TIR i lemi için ülke ve var  

gümrük idaresi de imi talebinde bulunur. Bu 

amaçla Hamil gümrük idarelerinden Kapa n 1 inci 

sayfas ndaki 7 no.lu kutu ile kalan tüm 

Yapraklardaki 6 ve 12 No.lu kutulardaki 

de ikliklerin onaylanmas  ister ve TIR 

Karnesinin kabulü için gümrük yetkililerinden kalan 

tüm Yapraklara kutu içinde “Sadece Resmi 

Kullan ma Mahsus” diyerek bir sonraki ülkenin 

reddetti ini gösterir bir referans girmesini talep eder. 

Bu tip sevkiyat için ayn  TIR karnesi, yaln zca e yan n 

Toplulu un gümrük bölgesini terketmi  olmas  

durumunda, bir önceki ç  gümrük idaresince yeni bir 

TIR i lemi ba latmak için kabul edilebilir. 

er Topluluktan ç  aç kça ispat edilmiyorsa, söz 

konusu e ya Topluluk transit rejimi T1 ile ta nmali ve 

Hamil iç gümrük idaresine e yan n Topluluk e yas  

muamelesine tutulmas na ili kin kanit sunmal r 

(Kodun 186-187 inci maddelerine ve TGY 844-856 

maddelerine uygun olarak). 

Hat rlanmal r ki, TIR Karnesi kapsam nda Topluluk 

gümrük bölgesi içinde ta nan e ya, Topluluk statüsü 

tamamen olu mad kça Topluluk d  e ya say r. E ya 

Topluluk gümrük bölgesine geri döndü ünde, e yan n 

Topluluk statüsüne ili kin geriye yönelik teyit 

gereklidir. 
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6. Arastirma usulü 

 
 

Bu paragraf unlar hakk nda bilgi verir: 

- ön ara rma (paragraf 6.1.); 

- ara rma usulu (paragraf 6.2.) 

- sonland rmada alternatif kan t (paragraf 6.3.) 

- yükümlülük ve tahsilat  (paragraf 6.4.) 

- kefil kurulu a yönelik i lemler (paragraf 6.5.) 

- TGY Madde 457’nin uygulanmas  (paragraf 6.6.) 

 

6.1. Ön-inceleme 
 
TGY Madde 455a  

 

 

Belirlenen zaman içerisinde var  veya ç  (transit) 

gümrük idaresine sunulmas  gereken e yaya ili kin 

“Geli  bilgisi’ (IE006) mesajinin hareket veya giri  

(transit) gümrük idaresine geri gönderilmedi i 

durumlarda, söz konusu makamlar “Statü Talebi” 

(IE904) mesaj  kullanarak var  veya ç  (transit) 

Üye ülkesindeki bilgisayarl  sistemin bu statüyle 

uyumlu olup olmadi ini kontrol eder. Var taki sistem 

otomatik olarak statüyü kontrol eder ve “Statü Cevab ” 

(IE095) mesaj yla cevaplar. Daha fazla bilgi için 7 nci 

m, paragraf 2.5.e bak z. 

6.2. Ara tirma usulü 
 
TGY Madde 
455a(1) ve (2)  

 

 

 

 

er paragraf 6.1.de aç klanan statü her iki idarede de 

uyumluysa ve eksik mesaj bulunmuyorsa Üye 

Devletlerin hareket ve giri  (transit) gümrük makamlar  

TIR i lemini ibra etmek için ara rma usulünü ba lat r 

veya bu mümkün de ilse, gümrük yükümlülü ünün 

olu up olu mad na bakar, yükümlüyü tespit eder ve 
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gümrük yükümlülü ünü tahsil etmekle sorumlu üye 

Devleti belirler. 

Elektronik ara rma, yükümlülük ve yükümlülü ün 

tahsilat  için daha detayl  bilgi için 7 ve 8 inci k mlara 

bak z. 

Bununla birlikte, as l var  veya ç  (transit) gümrük 

idaresine yönelik bir ara rma usulü ba latmak için, 

TIR Sözle mesi Ek 10’da belirtilen Uluslararas  

organizasyon tarafindan yürütülen kontrol sisteminden 

lemin sonland ld na ili kin kayd n varl n 

do rulanmas  gerekir. 

TIR i lemi beyan edilen var  veya ç  (transit) 

gümrük idaresine ara rma talebinin gönderilmesinden 

en geç 28 gün içerisinde ibra edilemiyorsa, hareket veya 

giri  (transit) Üye Devletlerdeki gümrük makamlar  

Hamilden ve kefil kurulu tan TIR i leminin sonland  

gösteren veya suçun veya usulsüzlü ün vuku buldu unu 

belirten kan  ibraz etmesini ister. Hamil veya temsilcisi 

nezdinde yapilan talep için ”Gelmeyen Hareket için 

Talep” (IE140) mesaj ; gelen yan t içinse “Gelmeyen 

Hareket için Bilgi” (IE141) mesaj  da kullan labilir. 

Her iki durumda da, kan t (sonlanmada veya 

usulsüzlü ün yer ald  yerde) Hamil taraf ndan talep 

tarihini takip eden 28 gün içerisinde ibraz edilir. Bu süre 

Hamilin talebi üzerine 28 gün daha uzat labilir. 

Bu süreden sonra: 

 Var  veya ç  (transit) gümrük idaresinden bir 

cevap yoksa,  

 Var  veya ç  (transit) gümrük idaresinden 

TIR Karnesinin sunuldu una ili kin olarak bir teyit                                          
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gelmediyse, 

 Gümrük makamlar  tatmin edecek alternatif 

bir kan t ibraz edilmediyse,  

 TIR i leminin sonland  gösterir bir                                                            

kan t yoksa, veya 

 Ba ka hiçbir Üye Devlet yükümlülü ün tahsilat  

sorumlulu unu devretmek için talepte bulunmad ysa, 

Hareket veya giri  (transit) Üye Devletlerdeki gümrük 

makamlar  resmi olarak kefil kurulu a ve TIR Karnesi 

Hamiline TIR i leminin ibra edilmedi ine dair 

bildirimde bulunur. Bildirim, ayn  zamanda posta 

yoluyla da yap larak muhatab n bildirimden bilgisi 

oldu una emin olunur. 

Her durumda bildirim TIR Karnesinin Kabul tarihinden 

itibaren bir sene içerisinde yap lmak zorundad r. 

6.3. Sonlanman n alternative kan  
 
Madde 455b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIR i leminin bitti ine dair alternatif kan t olarak 

gümrük makamlar  e yan n sunulmu  oldu u var  veya 

 (transit) Üye Devletin gümrük makamlar ndan 

al nm  onayl  herhangi bir belgeyi kabul edebilir. Bu 

kabul edilen belgeler AEO’ya ili kin kay tlar  veya 

yan n Topluluk gümrük bölgesini terketti ini gösterir 

 idaresince düzenlenen onayl  bir belgenin 

kopyas  içerebilir. 

Alternatif kan t e yan n hüviyetini tespit etmeli ve 

yan n var  veya ç  (transit) gümrük idaresine veya 

izinli al ya sunuldu unu saptamal r. 

TIR karnesi Hamili veya kefil kurulu  ayr ca a da 
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TGY Madde 
455a(7)  

belirtilen belgeleri alternatif kan t olarak gümrük 

makamlar  ikna etmek için sunabilir: 

yan n gümrükçe onaylanm  bir i leme veya 

kullan ma tabi tutuldu una dair üçüncü bir ülkede 

düzenlenmi  bir gümrük belgesi. 

yan n üçüncü ülkede serbest dola mda oldu unu 

kan tlayan o ülke makamlar nca onaylanm  belge. 

Yukar da belirtlen belgelerin makamlarca tasdik edilmi  

onayl  kopyas  veya fotokopisi. 

Ara rmayla görevli idare, alternatif kan n TIR 

rejimini sonland rmak için kabul edilip edilmedi ine 

ili kin olarak Hamili ve kefil kurulu u üç ay 

içerisinde haberdar eder. Ara rmayla görevli 

idarenin ayr ca TIR rejiminin ibra edilmesiyle ilgili 

olarak ara rma usülü esnas nda ortaya ç kan her 

duruma ili kin Hamil ile irtibata geçmesi beklenir. 

6.4. Yükümlülük ve tahsilat  
 
 
 

Hareket  veya  giri  (transit)  Üye  Devletin  gümrük  

makamlar , bir usulsüzlü ün gümrük yükümlülü ünün 

ve/veya di er yüklerin ödenmesine yol açt  

durumlarda, yükümlülü ün tahsilat n ba latmas  

aç ndan öncelikle sorumludur. 

6.4.1. Yükümlü ki i/ki ilerin belirlenmesi 

 

 

 

 

 

TGY Madde 456(1)  

 

TIR i leminin sonland ld na dair bir kan n 

olmamas  durumunda, hareket veya giri  (transit) Üye 

Devletin gümrük makamlar , en geç yedi ay içerisinde 

var  veya ç  (transit) gümrük idaresine sunulmu  

olmas  gereken e yaya ili kin do an gümrük 
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TGK Madde 218  

 

 

 

 

 

 

 

 

TIR Sözle mesi 

Madde 11(1)  

TGK Madde 203, 

204, 213 ve 215  

TGK Madde 

91(1)(a) 

uyarlanarak 

TGY Madde 450a, 

450d, 456 ve 457  

 

yükümlülü ünün nerede olu tu unu tespit etmek ve 

yükümlüyü ve gümrük yükümlülü ünü tahsil etmek ile 

yetkili Üye Devleti belirlemekle yükümlüdür. 

Gümrük yükümlülü ü yedi ayl k periyoddan sonraki 2 

gün içerisinde (14 güne kadar uzat m mümkündür) 

hesaplara girer. 

Bu amaçla hareket veya giri  (transit) Üye Devletin 

gümrük makamlar , kefil kurulu  ve TIR karnesi Hamili 

taraf ndan sa lanan her türlü bilgi dahil olmak üzere, 

ellerindeki bilgiye göre hareket edebilir. 

Yükümlü ki i veya ki ilerin belirlenmesi amac yla, 

Gümrük Kodunun genel hükümleri ile TGY takip edilir. 

Ço unlukla gümrük yükümlülü ü ya e yan n “gümrük 

gözetiminden” ç kar lm  olmas  ya da TIR rejiminin 

gerekliliklerinin yerine getirilmemesinden ötürü do ar. 

yan n var /ç  idaresine sunulmas ndan Hamil 

sorumlu oldu undan, ilk bak ta Hamilin veya 

temsilcisinin do rudan yükümlü oldu u öngörülür. 

Elektronik yükümlülük ve tahsilat na ili kin daha detayl  

bilgi için 8 inci Bölüme bak z. 

6.4.2. Yükümlülü ün ve/veya di er yüklerin tahsilat  

 

 

 

 

TIR Sözle mesi 
Madde 8(7)  

Ki i veya ki ilerden yap lacak yükümlülük tahsilat  bir 

tak m standart yöntemler çerçevesinde gerçekle ir - 

Transit El Kitab n 8 inci bölümüne bak z. TIR 

Sözle mesi, yetkili makamlar n yükümlülükleri 

ödemekle yükümlü ki i veya ki ilerden ödemelerini 
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yapmas  sa lamas  gerektirir. Ancak Hamilin 

üçüncü bir ülkede ikamet etti i durumlarda her zaman 

yükümlülükten kaynaklanan ödemeyi güvence alt na 

almak mümkün olmayabilir. Bu, TIR Sözle mesi’nde 

“mümkün oldu unca ödemekle yükümlü ki i taraf ndan 

ödenmesi gerekir” eklinde ifade edilmektedir. 

“Mümkün oldu unca” ifadesi yetkili makamlar n 

ödenmesi gereken miktar için her türlü gayreti 

sarfetmesi anlam na gelir. En az ndan bu gayret ödeme 

için resmi bir talebi içermelidir. Talep ki iye muhatap 

olmal r. 

er yükümlülükle ilgili olarak yükümlüyle irtibata 

geçilmesine ra men bir ay içerisinde ödeme 

gerçekle memi se, tutar – en fazla teminat n üst s na 

kadar- kefil kurulu tan istenilir. 

6.5. Kefil kurulu a yönelik i lemler 
 
 

 

Kefil kurulu a yönelik i lem, TIR i leminin ibra 

edilmemesinden itibaren üç ay ve bildirim tarihinden 2 

l içerisinde yap labilir. Erken talepte bulunulmamaya 

(üç ayl k zaman diliminin bitmesinden önce yap lan 

talep) özen gösterilmelidir çünkü bu, talebin 

geçerlili ini tehlikeye atabilir. 

Uygulamada, yükümlülü ün yükümlü ki i veya 

ki ilerden tahsil edilme umudu yoksa ve suçun veya 

usulsüzlü ün gerçekte nerde gerçekle ti i bilinmiyorsa, 

yukar da belirtilen zaman mühletleri içerisinden en 

erkeni kullan r.  

Geç olan zaman mühleti, yükümlülü ün yükümlü ki i 

veya ki ilerden gerçekçi bir tahsilat umudu oldu unda 

kullan r. 
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Kefil kurulu a yönelik talepler uluslararas  TIR teminat 

sistemi için sorumluluk almaya yetkili olan uluslararas  

organizasyona yap lm  say r. Bu, uluslararas  

organizasyona talebin geçerlili ini do rulama imkan  

verir. Bu nedenle bütün taleplerin en az ndan 

usulsüzlü ün ithalat gümrük vergi yükümlülü üne 

olu mas na yol açt  durumlar, yükümlünün 

belirlenmesi, yükümlüye kar  yükümlülüklerin 

ödenmesine yönelik yap lacak i lemler ve zaman nda ve 

düzgün bir ekilde yap lan bildirimler gibi destekleyici 

belgelerle tevsik edilmesi önemlidir.  

6.6. TGY Madde 457 Uygulanmas  
 
 
 

Topluluk gümrük bölgesi TIR rejimi için tek bir toprak 

parças  olarak kabul edildi inden, i lemlerden do an 

usulsüzlüklere ili kin olarak hangi Üye Devletin yetkili 

oldu unu belirlemek her zaman kolay olmayabilir. Bu 

nedenle, ibra edilmemeye ili kin paragraf 6.2’deki 

bildirimler Topluluktaki tüm kefil kurulu lara 

gönderilmi  olarak kabul edilir. 

6.6.1. TGY Madde 457 (3) Pratik Uygulamas  

Madde 456 TGY 

 

 

 

 

 

 

 

TIR Sözle mesi 

Bu madde gümrük makamlar n ba lang çta bildirimde 

bulunulmayan “kefil kurulu tan tahsilata daha sonra 

devam etme” sine izin verir. Ço u durumda bu madde 

“di er yüklerin” tahsilat na uygulan r. 

Hareket  veya  giri  (transit)  Üye  Devletin  gümrük  

makamlar  gümrük yükümlülü ünün do up 

do mad na, yükümlünün belirlenmesine ve gümrük 

yükümlülü ünü tahsil edecek Üye Devleti belirlemek 

zorundad r (paragraf 6.2.1’e bak z). 

er bu ara rma gümrük yükümlülü ünün ba ka bir 

Üye Devlette do du unun tespit edilmesi ekliyle 
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Madde 8.7  

 

 

TGK Madde 203 ve 

204  

TGY Madde 456(1)  

 

 

 

 

sonuçlan rsa, tahsilat için sorumluluk “di er yüklerin 

tahsilat ” ile s rl  kal r. 

Bu nedenle gümrük yükümlülü ünü tahsil etmekle 

yetkili Üye Devlet, var  veya ç  (transit) gümrük 

idaresine e yan n sunulmas  gerektirir zaman s n 

dolmas ndan yedi ay içerisinde belirlenmelidir. 

Yükümlülü ün gerçekte nerede do du unun belirlenen 

zaman mühleti içerisinde belirlenemedi i durumlarda 

TIR i lemini ba latan Üye Devlet, ya hareket gümrük 

idaresi ya da giri  (transit) gümrük idaresi, gümrük 

yükümlülü ünün tahsilat  için yetkili olur. 

6.6.2. Yükümlülü ün tahsilat  için sorumlulu un devri 

 

TGY Madde 450b  

TIR Sözle mesi 
Madde 1(o)  

TIR Sözle mesi 
Madde 8.7  

TIR Sözle mesi 
Madde 11.1  

 

TIR Sözle mesi 
Madde 8.7  

 

 

TIR Sözle mesi 
Madde 11.3  

Tahsilat sorumlulu unun zorunlu olarak ba ka bir üye 

Devlete devredilmesi durumunda, bunu ba latan veya 

talepte bulunan Üye Devlet “bütün gerekli belgeleri” 

istenen Üye Devlete gönderir. “Gerekli belgeler” terimi 

bunu ba latan üye Devlet ile ulusal kefil kurulu u 

aras ndaki tüm yaz malar  içerecektir. 

er ilk kefil kurulu  ile yap lan yaz malar bildirimin 

geçerlili ine ili kin bilgilere ili kinse, istenen Üye 

Devlet, kefil kurulu una yönelik i lemini sürdürüp 

sürdürmeyece ine karar verecektir. Talebe kar  itiraz 

durumunda, istenen Üye Ülkedeki kefil kurulu  bu 

bilgileri itiraz  desteklemek için o ülkedeki medeni 

hukuk çerçevesinde kullan r. 

7. zinli al  

 

 

Bu paragraf unlar hakk nda bilgi verir: 
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- giri  (paragraf 7.1.); 

- gümrük mühürlerinin k lmas  ve kald lmas ndaki 

yetki (paragraf 7.2.) 

- e yan n geli i (paragraf 7.3.) 

- TIR Karnesinin sunulmas  (paragraf 7.4.) 

- kabul ve TIR Karnesinin TIR Karnesi Hamiline iade 

edilmesi (paragraf 7.5.) 

 

7.1. Giri  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

TGY Madde 454a 

ila 454c  

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel kural TIR rejimi çerçevesinde ta nan e ya var  

idaresine TRBve TIR Karnesiyle birlikte sunulmas r. 

Ancak izinli al  olarak yetkilendirilme, kendi 

tesislerinde veya ba ka bir onaylanm  yerde TRBve 

TIR Karnesini var  idaresine sunmadan e yay  

alabilmeye izin verir. 

TIR rejiminde izinli al  uygulamas  1 Ocak 2005’te 

hayata geçirilmi tir. TIR izinli al  i lemleri 

Topluluk/Ortak Transit rejimine dayanmaktad r. Bu 

nedenle, El Kitab n “Basitle tirmeler” alt ndaki Ba k 

6’daki i lemler takip edilmelidir. 

Standart TIR i lemlerine k yasla, TIR i lemlerinde izinli 

al  olarak yetkilendirilme, yaln zca taahhüt edilen 

nihai bo altma yerine yap lacak TIR i lemlerine 

uygulan r. 

1 Ocak 2009’dan itibaren TIR rejimi için izinli al  

olarak yetkilendirilmeye ancak, ticaret erbab  El 

Kitab n “Basitle tirilmeler” ba kl  k sm ndaki 

artlara ek olarak gümrük makamlar yla veri i leme 
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TGY Madde 
454a(2) husus (d)  

tekni ini kullanabiliyorsa, izin verilebilir. 

 

7.2. Gümrük mühürlerinin k lmas  ve kald lmas ndaki yetki 

 
 

 

Gümrük kontrollerinin kar kl  olarak tan nmas  TIR 

rejiminin temel ta lar ndan birisidir ve gümrük 

mühürlerinin tamir edilmesi veya kald lmas  bu ta n 

önemli bir parças r. Bu nedenle Hamile veya 

temsilcisine verilen gümrük mühürlerini k rmak veya 

kald rma yetkisi, yetkilendirmede aç kça belirtilmelidir. 

Her durumda izinli al  gümrük mühürlerini var  

gümrük idaresinden izin verildi ini gösteren “Bo altma 

zni” (IE043) mesaj  gelmeden kald ramaz. 

7.3. E yan n geli i 

 
 

TGY Madde 454b  

 

zinli al  var  gümrük idaresini e yan n geli i ile ilgili 

olarak e yay  bo altmadan önce, yetkilendirmede 

belirtilen artlar dahilinde gerekli hallerde yetkili 

makamlar n gerekli kontrolleri yapmas  için “Var  

Bildirimi” (IE007) mesaj  ile bildirimde bulunacakt r. 

Sevkiyat n geldi ini bildirmek amac yla "Arrival 

Advice" (IE006) mesaj  hareket veya giri  (transit) 

gümrük idaresine gönderilir. 

Var  gümrük idaresi, e er yüke ili kin bir control 

yapmay  dü ünmüyorsa, e ya bo alt lmas na “Bo altma 

zni” (IE043) mesaj yla izin verir. zinli al  mühürleri 

kald r, e yay  control ederek ve TIR Karnesindeki ve  

“Bo altma zni” (IE043) mesaj ndaki bilgiler ile 

kar la rarak bo alt r, bo alt lan mal  kendi kay tlar na 

al r ve e yan n geli ini takip eden en geç üç gün 
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içerisinde “Bo altma Gözlemleri” (IE044) mesaj  

var  gümrük idaresine gönderir. Bu mesaj mü ahade 

edilen her türlü usulsüzlü e ili kin bilgiyi içermelidir. 

7.4. TIR Karnesinin Sunulmas  

 
 
 

TIR Karnesi ve Transit Refakat Belgesi (TAD), 

“Bo altma Gözlemleri” (IE044) mesaj  gönderildikten 

sonra var  gümrük idaresine gecikmeksizin 

sunulmal r. 

7.5. Kabul ve TIR Karnesinin TIR Karnesi Hamiline iade edilmesi 

 
 

TGY Madde 

454b.1(d)  

 

 

 

 

TIR Sözle mesi 

Madde 28 Yorumu 

 

Var  gümrük idaresi TIR Karnesini 2 No.lu dipkoçan  

doldurarak ve 2 No.lu Yapra  alarak kabul eder. Kabul 

sonras  var  gümrük idaresi TIR Karnesini Hamiline 

iade eder. E er Hamil haz rda de ilse, TIR Karnesi onu 

sunan ve Hamilin ad na hareket etti i kabul edilen 

ki iye iade edilir. 

Var  gümrük idaresi “Kontrol Sonuçlar ” (IE018) 

mesaj  bilgisayarl  sisteme girer ve veriyi paragraf 

5.7’ye uygun olarak iletir. 
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8. 9 uncu bölüme ait Ekler 

 

8.1. Topluluktaki temas noktalar  

8.2. Korelasyon tablosu 

8.3 TIR Karnesinin doldurulmas  

8.4. Ka t usül 

8.5. AB Anla ma Modeli/Taahhütname 

8.6. Ka t usül için örnek mühür 

8.7. Elektronik TIR Karnesi verilerinin girildi i durumlara ili kin örnekler 
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        EK 8.1. 

Topluluktaki Temas Noktalar  

TIR Sözle mesi Madde 38 gere ince TIR rejiminden ihraç edilen ki ilere ili kin bilgilerin 
gönderilece i adresler. 

Adres ritibat bilgileri 
AVRUPA KOM SYONU 
DG TAXUD C.4 
Office LX40 
Rue de la Loi 200 
B-1049 Brussels 
BELÇ KA 

Fax: +32 2 2965983 
E-mail: Taxud-C4@ec.europa.eu 
 

BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN 
Abteilung IV/6 
Marcus Zuccato 
Hintere Zollamtstr. 2b 
A-1030 Wien 
AVUSTURYA 

Tel: 43 1 514 33 / 504 159 
E-mail: marcus.zuccato@bmf.gv.at 
 
 

ADMINISTRATION OF CUSTOMS & EXCISE 
Service D.D.8 – NG A 21 
North Galaxy 
Boulevard Albert II 33 – Boîte 37 
B-1030 Bruxelles 
BELÇ KA 

E-mail: serge.kerkhof@minfin.fed.be 
rudy.stevens@minfin.fed.be 
olivier.vanhoudt@minfin.fed.be 
 
 

NATIONAL CUSTOMS AGENCY 
47, G.S. Rakovski str. 
BG-1202 Sofia 
BULGARISTAN 

Fax: 359 2 9859 4066 

MINISTRY OF FINANCE  
Department of Customs and Excise 
Customs Headquarters 
29, Katsonis Street 
1440 Nicosia 
KIBRIS 

Fax: +3572 230 2017 

GENERAL DIRECTORATE OF CUSTOMS 
Division of Customs Supervision 
CZ-14096 Praha 4 
ÇEK CUMHUR YET  

Fax: +420 261 332300 

CENTRAL CUSTOMS AND TAX 
ADMINISTRATION 
Ostbanegade 123 
2100 Copenhagen 
DAN MARKA 

Fax: +45 3529 2911 

ESTONIAN TAX AND CUSTOMS BOARD 
Narva mnt 9 j 
15176 Tallinn 
ESTONYA 

Fax: +372 676 2133 

BOARD OF CUSTOMS – FINLAND 
Foreign Trade Department 
Erottajankatu 2 
FI-00120 Helsinki 

NLAND YA 

Fax: +358 2049 22851 

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET 
DROITS INDIRECTS 
Bureau E/3, 
11 rue deux communes 
F-93558 MONTREUIL CEDEX 
FRANSA 

Fax: +33 1 57 53 49 40 
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BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN 
Referat III B2  
Langer Grabenweg 35 
D-53175 Bonn 
ALMANYA 

Fax: +49 2286 822240 
E-mail: IIIB2@bmf.bund.de 
 

MINISTRY OF ECONOMY & FINANCE 
General Secretariat for Taxation and Customs 
Issues 
Directorate General of Customs & Excise 
19th Division, Section B' 
10. Karageorgi Servias str. 
101 84 Athina 
YUNAN STAN 

Fax: 0030210 3225731 
Tel: 0030210 3253721 
E-mail: d19diadi@otenet.gr 

HUNGARIAN CUSTOMS AND FINANCE 
GUARD 
1095 Budapest IX  
Mester u. 7. 
1450 Budapest Pf: 109 
MACAR STAN 

Fax: +36 1 456 9508 
Tel: +36 1 456 9500 

CENTRAL TRANSIT OFFICE 
Office of the Revenue Commissioners 
Customs Division 
St.Conlon's Road 
Nenagh 
Co. Tipperary 
IRLANDA 

Fax: 353 67 44126 
Tel: 353 67 63440 
E-mail: transitpolicy@revenue.ie 
 

AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO 
CON GLI UTENTI 
UFFICIO SERVIZI DI COORDINAMENTO E 
SUPPORTO 
Via Mario Carrucci, 71 
I-00143 Roma 
TALYA 

Fax:  0039 06 5024 5371 
Tel: 0039 06 5024 6089 
E-mail: dogane.tributi.supporto@agenziadogane.it 

STATE REVENUE SERVICE OF THE 
REPUBLIC OF LATVIA 
National Customs Board 
11 novenbra krastmala 17, 
Riga, LV-1841 
LETONYA 

Fax: +371 671 11222, +371 673 57248 
E-mail: customs@vid.gov.lv 
 

CUSTOMS DEPARTMENT 
Customs Procedure Division 
A.Jakšto g. 1/25 
LT-01105 Vilnius 
LITVANYA 

Fax: 370 5 2666 005 

DIRECTION DES DOUANES ET ACCISES 
B.p. 1605 
L-1016 Luxembourg 
LÜKSEMBURG 

Fax: +352 48 49 47 

CUSTOMS & EXCISE 
Central TIR Office 
Old Terminal Building 
Luga 
MALTA 

Fax: 00356 212 444 63 
Tel: 00356 212 443 37 
E-mail: anthony.b.busuttil@gov.mt 
 

BELASTINGDIENST/DOUANE NOORD  
KANTOOR DUIVEN 
TIR Focal Point 
Team KB Cluster CDW 
Impact 2 
6921 RZ DUIVEN 
HOLLANDA 

Fax: +31 26 318 2014 
Tel: +31 26 318 2197 
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MINISTRY OF FINANCE 
Customs Policy Department 
Swietokrzyska 12 
PL 00-916 Warsaw 
POLONYA 

Fax: +48 22 6944303 
E-mail: Beata.Gajda@mofnet.gov.pl 

DIRECCAO GERAL DAS ALFANDEGAS 
Divisao de Circulacao de Mercadorias 
Rua da Alfandega, n.5 
1149-006 Lisboa 
PORTEK Z 

Fax: 351 21881 3984 

AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR 
Customs transit service 
Atr. Matei Millo, nt 13 
Sector 1, Bucaresti 
ROMANYA 

Fax: +4021 31 25 875 

THE CUSTOMS DIRECTORATE OF THE 
SLOVAK REPUBLIC 
Customs Division 
Mierová 23 
SK-815 11 Bratislava 
SLOVAKYA 

Fax: +421 2 4342 0065 

CARINSKA UPRAVA RS 
Sector za carinske in davcne postopke 
Smartinska 55 
1000 Ljubljana 
SLOVENYA 

Fax: 01 478 39 04 
Tel: 01 478 3878 
E-mail:  

DEPARTAMENTO DE ADUANAS e II.EE. 
Avenida del Llano Castellano, 17 
E-28071 Madrid 
SPANYA 

Fax: 34 91 729 2065 

SWEDISH CUSTOMS 
P.O.Box 12854 
112 98 Stockholm 
SVEÇ 

Fax: +468 208012 

H.M. REVENUE & CUSTOMS 
Frontiers Customer Unit 
Suspensory Relief Team 
Portcullis House 
27 Victoria Avenue 
Southend on Sea 
SS2 6AL 

RLE K KRALLIK 

Fax: +441 702 36 1962 

 



 

639 

  

Korelasyon Tablosu      EK 8.2. 

TIR Kutu çeri i NCTS Alan Ad  
Hareket ülkesi/ülkeleri (Kapak sayfas  
kutu 6) 

Hareket Ülkesi (kutu15) 

Var  ülkesi/ülkeleri (Kapak sayfas  kutu 
7) 

Var  Ülkesi (kutu 17) 

Ta tlar n Plaka Numaralar  (Kapak 
sayfas  kutu 8) 

Hareketteki Hüviyet (kutu 18) 

Ta tlar n Onaylanma belgesi/belgeleri 
Kapak sayfas  kutu 9) 

Üretilen belgeler/sertifikalar (kutu 44) 

Konteyner Numaras /Numaralar  Kapak 
sayfas  kutu 10) 

Konteyner (kutu19), Konteyner numaras  
(kutu 31) 

TIR Karnesi Numaras  (Yaprak kutu 1) Üretilen Belge Referans  (kutu 44),  
Hamil (Yaprak kutu 4) As l Sorumlu Ticaret erbab  (kutu 50), 

EORI numaras  
Hareket ülkesi/ülkeleri (Yaprak kutu 5) Hareket Ülkesi (kutu15) 
Var  ülkesi/ülkeleri (Yaprak kutu 6) Var  Ülkesi (kutu 17) 
Ta tlar n Plaka Numaralar  (Yaprak kutu 
7) 

Hareketteki Hüviyet (kutu 18) 

Eklenen belgeler (Yaprak kutu 8) Üretilen belgeler/sertifikalar (kutu 44) 
Konyetnerler, Koliler, aretler ve 
Numaralar (Yaprak kutu 9) 

Konteyner Numaras  (kutu 31), aretler 
ve Paketlerin numaras  (kutu 31) 

yan n koli ve kalem say , türü, e ya 
tan  (Yaprak kutu 10)* 

Kolilerin türü (kutu 31), Kolilerin say  
(kutu 31), E ya say  (kutu), Yaz  E ya 
Tan  (kutu31), HS Kodu (kutu 33) 

Brüt a rl k (Yaprak kutu 11) Toplam Brüt Kütle (kutu 35) 
Beyan yeri ve tarihi (Yaprak kutu 14) Beyan tarihi (kutu C) 
Mühür Numaras  ve Hüviyeti (Yaprak 
kutu) 

Mühür Numaras , Mühür Hüviyeti (kutu 
D) 

Hareket veya giri  idaresi (Yaprak kutu 
18) 

Hareket Referans numaras  (kutu C)  

Transit süresi (Yaprak kutu 20) Zaman limiti (kutu D) 
Hareket daresindeki kay t numaras  
(Yaprak kutu21) 

Hareket Referans Numaras  (MRN) 

Var daresi (Yaprak kutu 22) Var  idaresi(kutu 53), IE01’in muhatab  
Al  (Üretilen belgeler) Al  Ticaret erbab (kutu 8) 

 

 

 

 

       EK 8.3. 

                                                
*TIR Sözle mesi Madde 1(p)’ye göre  TIR Karnesinin “a r ve havaleli e ya”y  ilgilendiren bölümü ile 
uyumlu gerekli bilgiler bu kutuda ifade edilir. 'T2L'  sembolünün TGY Madde 319’a göre kullan ld  
durumlarda da bu kullan r.  
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TIR Karnesinin doldurumas  

TIRExB taraf ndan haz rlanan yeni talimatlar do rultusunda bu bölüm TIR 
dari Komitesi taraf ndan de tirilecektir. 

Kefil Kurulu  veya Hamil taraf ndan doldurulan Kapa n 1 inci sayfas  

Kutu 1 

 

 

 

 

 

 

Kutu 2 

 

Kutu 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutu 4 

 

Kutu 5 

 

Kutu 6 

Kutu 7 

 

Kutu  8 

 

Hareket gümrük idaresi taraf ndan e yan n kabulünden 

itibaren TIR Karnesinin en son hangi tarihe kadar 

geçerli olaca  belirtir. Hareket gümrük idaresince en 

son tarihte veya tarihe kadar kabul edildi i durumlarda, 

TIR Karnesi var  gümrük idaresinde TIR i lemi 

sonlanana kadar geçerlili ini korur (Not: bu kutuda 

düzeltme yap lmas na izin verilmez). 

Ulusal kefil kurulu un ad  

TIR Karnesi Hamilinin kimlik numaras , ad , adresi ve 

ülkesi. Kefil kurulu  taraf ndan u formata uygun olarak 

Hamile özgü tek bir kimlik no.su (ID) verilir: 

“AAA/BBB/XX…X”. “AAA” ki inin TIR Karnesini 

düzenletti i ülkenin 3 harfli kodunu, “BBB” TIR 

Karnesi Hamilini yetkilendiren ulusal kefil kurulu un 3 

harfli kodunu, “XX……X” (en fazla 10 harf) TIR 

Karnesini kullanmaya yetkilendirilmi  ki iye ait kodu 

ifade eder. 

 

Karneyi düzenleyen kurulu un mühür ve imzas   

Uluslararas  kurulu  sekreterinin imzas  (mühürlü) 

TIR ta mas n (tam ya da k smi) ba lad  ülke/ülkeler 

(hareket ülkesi/ülkeleri) 

TIR ta mas n (tam ya da k smi) bitti i ülke/ülkeler 

(var  ülkesi/ülkeleri) 

Karayolu ta n/ta tlar n plaka numaralar , sadece 

çekicinin de il çekilen romörk ve yar -romörkün de. 
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Kutu 9 

 

Kutu 10 

 

 

Kutu 11 

 

Kutu 12 

Ulusal düzenlemenin romörk ve yar -romörkler için 

plaka zorunulu u getirmedi i durumlarda, plaka 

numaras  yerine üreticinin numaras  gösterilecektir. 

 

Karayolu ta tlar n onay belgesi / belgeleri 

Mümkünse, konteynerlerin numaras /numaralar  

 

Di er gözlemler, örne in “a r veya havaleli e ya”.  

 

TIR Karnesi Hamili veya temsilcisinin imzas  

 

Gümrük kullan  için olmayan 1 ve 2 No.lu Yapraklar (sar ) 

 

 

 

 

 

 

 

AC.2 Tavsiye 
Karar  

Hamil sar  yapra  doldurmak zorundad r. Yapra n 

içeri i 1 den 20’ye kadar olan yapraklar n içeri iyle 

uyumlu olmal r, örne in beyaz ve ye il sayfalar. Kural 

olarak, gümrük makamlar , Hamilin de iklikleri 

onaylatma iste i haricinde, bildirimlerini bu sayfalara 

yazmaz. 

TIR Sözle mesi dari Komitesi 31 Ocak 2008’de TIR 

Karnesi hamillerinin HS kodunu (6 haneli), TIR 

Karnesinin sar  yapra ndaki e ya beyan  içeren 10 

no.lu kutusunda (gümrük kullan  için olmayan), 

yan n tan yla birlikte belirtmesini tavsiye eder. 

Topluluktaki hareket gümrük idaresi HS kodunun ayr ca 

TIR Karnesinin gümrük kullan  için olan 

yapraklar nda belirtilmesine izin verir. 
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u belirtilmelidir ki, hamil HS kodunu belirtmeye 

(girmeye) mecbur de ildir. 

HS kodunun belirtilmesi durumunda hareket veya giri  

(transit) gümrük idaresi, belirtilen HS kodunun ba ka bir 

gümrük idaresinde verilenle uyumlu olup olmad , 

ticari ve ta ma dökümanlar  üzerinden control 

etmelidir. 

1 No.lu Yapra n (beyaz) Hamil taraf ndan doldurulmas   

Kutu 1 

Kutu 2 

 

 

 

 

 

Kutu 3 

Kutu 4 

 

Kutu 5 

 

Kutu 6 

 

Kutu 7 

 

 

 

 

Kutu 8 

 

 

TIR Karnesi referans numaras  

TIR ta mas n (tam ya da k smi) ba lad  idareler. 

darelerin say  var  idaresinin say na göre 1’den 3’e 

kadar de ebilir (a daki 12nci kutu). Toplam hareket 

ve var  gümrük idarelerinin say  dördü a mamal r. 

 

Uluslararas  organizasyonun ad  ve/veya logosu 

TIR Karnesi Hamilinin kimlik numaras , ad , adresi ve 

ülkesi. Detaylar için kapa n 3 no.lu kutusuna bak z. 

TIR ta mas n (tam ya da k smi) ba lad  ülke/ülkeler 

(hareket ülkesi/ülkeleri) 

TIR ta mas n (tam ya da k smi) bitti i ülke/ülkeler 

(var  ülkesi/ülkeleri) 

Karayolu ta n/ta tlar n plaka numaralar , sadece 

çekicinin de il çekilen romörk ve yar -romörkün de. 

Ulusal düzenlemenin romörk ve yar -romörkler için 

plaka zorunulu u getirmedi i durumlarda, plaka 

numaras  yerine üreticinin numaras  gösterilecektir. 

TIR Karnesinin kapa na veya Yapraklara ek belgeler 

ili tirebilir. Bu durumda, hareket gümrük idaresi bunlar  

TIR Karnesine z mbalayarak veya ba ka bir ekilde 



 

643 

 

 

 

 

Kutu 9 

 

 

 

 

Kutu 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutu 11 

Kutu 12 

 

 

 

 

 

 

Kutular 13-15 

tutturur ve bunlar n ayr lmas  halinde TIR Karnesinde iz 

kalacak ekilde mühürler. Bu belgelerin baz lar  bu 

kutuda belirtilir. 

a) Mümkün oldu u taksirde,yük bölmesinin 
/bölmelerinin veya 
konteynerin/konteynerlerin kimlik 
numaras /numaralar   

b) Kaplar n veya e yan n tan mlama i aretleri veya 

numaralar   

Kaplar n veya e yan n tipi veya numaralar , e yan n 

tan . E yan n tan  e yan n ticari adlar  içermelidir 

(televizyon, video, CD çalar gibi) ve e yan n aç k 

hüviyetini ortaya koymal r. Elektronik e ya, ev e yas , 

giysi gibi genel tan mlar e ya tan  olarak kabul 

edilmez. Tavsiye edilen HS kodu (sar  sayfadan) ayr ca 

buraya  da  girilebilir.  Buna  ek  olarak,  her  bir  e ya  

tan yla ili kili kap adedi e ya manifestosunda 

gösterilmelidir. Havaleli e yada e yan n miktar  mutlaka 

belirtilmelidir. Her bir e ya tan yla ili kili kap adedi 

ya manifestosunda gösterilmelidir. 

Kilogram (kg) cinsinden brüt a rl k 

Çe itli var  gümrük idarelerine gönderilecek toplam kap 

adedi ve gümrük idarelerinin isimleri. Var  idarelerin 

say  hareket idaresinin say na göre 1’den 3’e kadar 

de ebilir (yukar daki 2 no.lu kutu). Toplam hareket ve 

var  gümrük idarelerinin say  dördü a mamal r. 

Yer, tarih ve TIR Karnesi Hamili veya temsilcisinin 

imzas  bulunmal r. Bu kutunun doldurulmas yla TIR 

Karnesi Hamili TIR Karnesinde doldurulmu  bilgilerin 

do rulu undan ve geçerlili inden sorumludur. Girilen 

bilgiler TIR Karnesinin tüm yapraklar nda bulunmal r. 

Gümrük idareleri taraf ndan doldurulan 1 No.lu Yaprak (beyaz) 
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Resmi kullan ma 
mahsus 

 

 

Kutu 16 

 

 

 

Kutu 17 

 

 

Kutu18 

 

 

Kutu 19 

 

 

 

Kutu 20 

 

 

 

Kutu 21 

 

 

Kutu 22 

 

 

Kutu 23 

 

Gümrük kontrollerinin gerçekle tirilmesi için her türlü 

bilgi, örne in daha önceki gümrük belgesi v.s. 

Uygulanan mühür ve tan mlama i aretlerinin kimlik 

ayr nt lar . En son hareket gümrük idaresi bu bilgiyi 

kalan tüm yapraklarda belirtecektir.  

Tarih, mühür ve hareket gümrük idaresindeki yetkili 

memurun imzas  

En son hareket gümrük idaresinde, gümrük memuru 

manifestonun alt ndaki kalan tüm yapraklardaki 17nci 

kutuyu imzalar ve tarihi mühürler. 

Hareket veya giri  (transit) gümrük idaresinin ad  

TIR i leminin ba lamas  s ras nda mühürler veya di er 

tan mlama i aretleri sa lamsa uygun kutuya bir “X” 

girilmelidir. lk hareket gümrük idaresi bu kutuyu 

doldurmaz. 

TIR Karnesinin karayolu ta /ta tlar  veya 

konteynerler ile birlikte, ç  (transit) veya var  

gümrük idaresine sunulmas  için verilen zaman sn  

 

Hareket veya giri  (transit) gümrük idaresinin kimlik 

ayr nt lar , TIR i lemine gümrük defterinde verilen 

kay t numaras  

Çe itli…, örne in e yan n sunulmas  gereken transit 

veya var  idaresi. Gerekli oldu u hallerde, daha önce 

belirlenen güzergah burada belirtilebilir. 

Tarih, mühür ve hareket veya giri  (transit) gümrük 

idaresindeki yetkili memurun imzas  
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Gümrük idareleri taraf ndan doldurulan 1 No.lu dipkoçan (beyaz) 

Kutu 1 

 

 

Kutu 2 

 

Kutu 3 

 

Kutu 4 

 

 

 

Kutu 5 

 

 

Kutu 6 

 

 

Dipkocan 1 

 

Hareket veya giri  (transit) gümrük idaresinin kimlik 

ayr nt lar  

Hareket Referans Numaras  (MRN) ve TIR i lemine 

ili kin di er kay t numaralar  

Uygulanabildi i durumlarda, uygulanan mühür ve 

tan mlama i aretlerinin kimlik ayr nt lar  

TIR i leminin ba lamas  s ras nda mühürler veya di er 

tan mlama i aretleri sa lamsa uygun kutuya bir “X” 

girilmelidir. lk hareket gümrük idaresi bu kutuyu 

doldurmaz. 

Çe itli…, örne in e yan n sunulmas  gereken transit 

veya var  idaresi. Gerekli oldu u hallerde, daha önce 

belirlenen güzergah burada belirtilebilir. 

Tarih, mühür ve hareket veya giri  (transit) gümrük 

idaresindeki yetkili memurun imzas  

Ka t usul kullan ld nda, mühür (örne i Ek-6’da) 

aç kça görülebilecek ekilde 1 No.lu dipkoçana bas r. 

 

2 No.lu Yapra n (ye il) Hamil taraf ndan doldurulmasi 

 

 
 
 

2 No.lu Yapraktaki 1-23 arasi kutular n doldurulmas , 1 

No.lu Yapraktaki benzer kutular n doldurulmas na 

benzer. 

2 No.lu Yapra in (ye il) gümrük makamlar  taraf ndan doldurulmas  

 

Kutu 24 

 

Var  veya ç  (transit) gümrük idaresinin kimlik 

ayr nt lar  
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Kutu 25 

 

 

 

Kutu 26 

 

 

Kutu 27 

 

 

 

 

Kutu 28 

TIR i leminin ba lamas  s ras nda mühürler veya di er 

tan mlama i aretleri sa lamsa uygun kutuya bir “X” 

girilmelidir.  

Bo alt lmayan kap adedi. Yaln zca var  gümrük 

idareleri taraf ndan doldurulur, ç  (transit) idareleri 

taraf ndan de il. 

Bu kutu, TIR ta mas  ile ilgili bir usulsuzluk, kaza veya 

olay tespit edildi inde doldurulmal r. Bu tip 

durumlarda, arta ili kin aç k bir tan mlama yap larak 

bir “R” girilir. Gümrük makamlar art  belirtilmemi  bir 

TIR i leminin sonlanmas na neden belirtmeden izin 

vermemelidir. 

Tarih, mühür ve var  veya ç  (transit) gümrük 

idaresindeki yetkili memurun imzas  

Ka t usulde, 2 No.lu Yapra n uygun bölümünün geri 

verilmesi amac yla Yapra n arkas na resmi kullan ma 

mahsus kutusunda ‘NCTS Ka t Usul” mühürüyle 

birlikte (örne i Ek 8.6”da) Üye Devletin hareket veya 

giri  (transit) gümrük idaresinin iade adresi girilir. 

 

Gümrük makamlar  taraf ndan 2 No.lu dipkoçan n (ye il) doldurulmas   

Kutu 1 

 

Kutu 2 

 

 

Kutu 3 

 

 

Kutu 4 

Var  veya giri  (transit) gümrük idaresinin kimlik 

ayr nt lar  

Mühürler veya di er tan mlama i aretleri sa lamsa 

kutuya bir “X” girilmelidir.  

Bo alt lmayan kap adedi. Yaln zca var  gümrük 

idareleri taraf ndan doldurulur, ç  (transit) idareleri 

taraf ndan de il. 

Uygulanabildi i durumlarda, uygulanan mühür ve 
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Kutu 5 

 

 

 

 

 

 

Box 6 

 

tan mlama i aretlerinin kimlik ayr nt lar  ve numaralar  

2 No.lu Yapra n 27 No.lu kutusunda oldu u gibi bu 

kutu, TIR ta mas  ile ilgili bir usulsuzluk, kaza veya 

olay tespit edildi inde doldurulmal r. Bu tip 

durumlarda, arta ili kin aç k bir tan mlama yap larak 

bir “R” girilir. Gümrük makamlar art  belirtilmemi  bir 

TIR i leminin sonlanmas na neden belirtmeden izin 

vermemelidir. 

Tarih, mühür ve var  veya ç  (transit) gümrük 

idaresindeki yetkili memurun imzas  

 

Onayl  Rapor 

Box 1 

Box 2 

Box 3 

 

Box 4 

Box 5 

 

Box 6 

 

 

 

 

Box 7 

 

 

 

Kutu 8 

 

Hareket gümrük idaresi/idareleri 

TIR Karnesi numaras  

Uluslararas  organizasyonun ad  

Karayolu ta n plakas /plakalar  

TIR Karnesi Hamili ve kimlik numaras  

Gümrük mühürlerinin durumu, uygun kutuya “X” at r.  

- sol kutu:mühürler sa lam 

- sa  kutu. mühürler bozulmu  

Yük bölmesinin ve konteynerin/konteynerlerin durumu: 

- sol kutu: yük bölmesi sa lam 

- sa  kutu:yük bölmesi aç lm  

Aç klamalar / tespitler 

“Görünürde eksik e ya yok” kutusu “X” ile 
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Kutu 9 

 

 

 

 

 

 

 

Kutu 10 

 

 

 

Kutu 11 

 

Kutu 12 

 

Kutu 13 

 

Kutu14 

 

Kutu15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutu 16 

 

aretlenmek suretiyle doldurulmal r: 

-  sol kutu: eksik e ya yok 

- sa  kutu:e ya eksik 

kinci durumda, hangi e yan n eksik ve/veya tahrip 

oldu unu oldu unu gösterir 10 uncu ve 13 üncü kutular 

doldurulmal r.  

a) Yük bölmesi/bölmeleri veya konteyner/konteynerler, 

kimlik ayr nt  gir 

b) Kap veya parçaya ili kin i aret veya numaralar, 

kimlik ayr nt  gir 

Kap veya parçan n numara ve türü, e yan n tan   

(M), eksik e ya için 

(D), tahrip olmu  e ya için 

Aç klamalar, eksik veya tahrip olan e ya miktar na 

ili kin ayr nt lar 

Kazan n oldu u tarih, yer ve saat 

TIR i leminin devam edebilmesi için al nan tedbirler, 

uygun kutuya “X” i areti girilmeli ve uygun durumlarda 

di er kutular doldurulmal r: 

- Üst kutu: ili tirilen yeni mühürler, say  ve tan m  

- Orta kutu: yükün devri, 16 nc  kutuya bakn z 

- Alt kutu: di erleri 

yalar  devredilmi se:  “Her  karayolu  ta n  /  

konteynerinin tan ” ögesi doldurulmal r: 

a) Araç plaka numaras : E er araç TIR i lemi için 

onaylanm sa sol kutuya “X” i areti koyun. 
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Kutu 17 

 

 

rt lacak fi  

 

 

Onaylanmam sa, sa  kutuya “X” i areti koyun. 

b) Konteynerin /konteynerlerin kimlik numaralar : e er 

TIR i lemi için onaylanm sa sol kutuya “X” i areti 

koyun. Onaylanmam sa, sa  kutuya “X” i areti koyun 

er uygunsa, onay belgesinin say  sa  kutunun 

sa daki yan na, ili tirilen mühürlere ili kin say  ve 

ayr nt lar ise ayn  sat rda bunun sa na yaz r. 

Onayl  raporu düzenleyen makam, yer, tarih, mühür ve 

imza 

Bir sonraki gümrük idaresinin mühürlü onay , tarih ve 

gümrük memurunun kimli i ve imzas  

TIR Karnesinin yetkili makamlarca incelenmek üzere 

tasarrufuna al nd  durumlarda TIR Karnesinin arka 

sayfas n kö esinde bulunan ayr labilir numara 

ayr lacak ve Hamile geri verilecektir. Bu, TIR 

Karnesinin tasarrufuna alan yetkili makamlarca mühürle 

onaylanacak ve aç klamal  olarak imzalanacakt r. 
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        EK 8.4. 

Ka t Usul 

TIR Karnesinin kullan  

TGY Madde 454(6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hareket veya giri  (transit) gümrük idaresinde TIR 

Karnesi verisinin elektronik olarak girildi i gümrük 

sisteminin ve/veya uygulaman n kullan lamaz durumda 

olmas  halinde, ka t usul kullan r ve TIR i lemi TIR 

Karnesi temel al narak serbest b rak r. Ka t usulun 

kullan  1 No.lu dipkoçanda ve 2 No.lu Yapra n 

mühürlü “resmi kullan ma mahsus” Ek 8.6’da belirtilen 

örne e uygun olarak belirtilir. 

Ka t usulde 2 No.lu Yapra n uygun k sm n iade 

edilmesi amac yla, Yapra n arkas na hareket veya giri  

(transit) Üye Devletin gümrük makamlar n adresi 

yaz r. 

Bu tip durumlarda, TIR i lemini Topluluk topraklar  

içerisinde sonland ran veya ibra eden bilgisayarl  system 
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Madde 455(5) TGY 

kullan lamaz. 

Var  veya ç  (transit) gümrük idaresi TIR rejimini 

TIR Karnesinin 2 No.lu Yapra  esas alarak 

sonland r ve uygun k sm  Üye Devletin hareket veya 

giri  (transit) gümrük makamlar na sonlanman n 

bitimini takip eden sekiz gün içinde gönderir. Hareket 

veya giri  (transit) gümrük idaresi rejimi ibra etmek için 

var  veya ç  (transit) gümrük idaresi taraf ndan 

verilen bilgiyi kar la r. 

Ka t usulde ön ara rma 

Best practices TIR 
El Kitab  

 

 

 

Ka t usulun kullan ld  ve Üye Devletin hareket veya 

giri  (transit) gümrük makamlar n sekiz günlük süre 

mühletinin dolmas ndan sonra TIR Karnesinin 2 No.lu 

Yapra n uygun bölümünü teslim alamad  durumda, 

TIR Karnesinin var ta veya ç ta sunulup 

sunulmad na ili kin bir kay t bulunup bulunmad yla 

ilgili olarak uluslararas  organizasyonun kontrol 

sistemini sorgulayabilir. Bu, TIR Karnesi ara rma 

bildiriminin as l veya en son var  / Topluluktaki ç  

(transit) gümrük idaresine gönderilmesine yard mc  olur. 

er dan ma sonucunda, TIR Karnesinin var  gümrük 

idaresine sunulmad  anla rsa, Üye Devletin hareket 

veya giri  (transit) gümrük makamlar  derhal beyan 

edilen var  veya Topluluktaki ç  (transit) gümrük 

idaresi nezdinde ara rma usulu ba latmaya karar 

verebilir. 

 

Ka t usulde ara rma usulü  

TGY Madde 
455a(6)  

 

 

Üye Devletin hareket veya giri  (transit) gümrük 

makamlar  TIR i leminin sonland ld na ili kin kan  

TIR Karnesinin kabul tarihinden itibaren iki ay 

içerisinde teslim almazlarsa veya sonlanman n 
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gerçekle medi ine dair daha önce bir üphe duyarlarsa, 

TIR Karnesi ara rma bildirimini (örne i a da) var  

veya ç  (transit) gümrük idaresine gönderirler. Ayn  

kural, TIR i lemine ili kin sonland rma belgesinin sahte 

oldu unun ortaya ç kmas  halinde de hemen uygulan r.   

Gerekli de iklikler yap ld ktan sonra Ba k 4 Bölüm 7 

deki yöntemler geçerli olacakt r.  

 
Best practises TIR 
El Kitab  

 

 

Ka t usulde kullan lacak bilgi mektubu ve ara rma 

bildirimi örnekleri a dad r: 

 

 

Yaz  bildirim 

TIR kefil kurulu una ve TIR Karnesi hamiline gönderilecekbilgi mektubu 

 

……………………………      …………………. 

(ilgili gümrük müdürlü ünün/makam n tam ad )   (yer ve tarih) 

 

 

Konu: …………No.lu TIR karnesine ili kin bilgi 

muhatab …..………………………………………………………… 

   (TIR Karnesi hamilinin tam ad  ve adresi) 

    …………………………………………………………… 

     (Kefil kurulu un tam ad )  

 

Say n Bay/Bayan, 

....... No.lu TIR Karnesi kapsam nda Avrupa Birli i içerisinde yap lan TIR i leminin 
düzgün bir ekilde sonland ld na ili kin olarak gümrük idaremize teyit ula mad  
bildirmek isteriz. 

Ayr ca, bu TIR Karnesinin status ile ilgili olarak kontrol gerçekle tirilmi tir ve:  
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(1) Bu TIR i leminin Toplulukta sonland na ili kin herhangi bir bilgi 
bulunmamaktad r, 

(2) Bu TIR i lemi ile ilgili kay t vard r ve bu SafeTIR bilgisini teyit etmek amac yla 
halihaz rda ..............’deki var  gümrük idaresiyle irtibata geçilmi tir ancak henüz 
bir teyit gelmemi tir.681 

Bu nedene, (AET) No 2454/93’ün 455a.5’inci maddesine göre, TIR Sözle mesi Madde 
11.1’de yap lan bildirim sakl  kalmak kayd yla, TIR i leminin Avrupa Birli inde do ru 
bir ekilde sonland ld  gösterir uygun belgelerin bu mektubun tarihinden sonraki 28 
gün içerisinde taraf za temin edilmesini rica ederiz. 

  

                                                
1 lgili gümrük idaresi taraf ndan iki seçenekten biri seçilir.  
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Kan t, e yay  tan mlayan a daki belgelerden biri eklinde düzenlenmelidir: 

- Var  veya ç  Üye Devletindeki gümrük idarelerince düzenlenmi , e yan n bu 
gümrük idaresine veya izinli al ya sunuldu unu gösterir onayl  bir belge veya, 

- Üçüncü bir ülkede düzenlenen e yan n bu ülkeye gümrükçe onaylanm  bir kullan ma 
tabi tutulmak için girdi ini gösteren bir gümrük belgesi veya,  

- Üçüncü bir ülkede düzenlenen ve bu ülkenin gümrük makamlar nca onaylanm  ve bu 
yan n o ülkede serbest dola mda say ld  gösterir belge, 

Yukar daki belgelerin örne i veya fotokopileri, orijinal belgeyi onaylayan üçüncü 
ülkedeki ilgili makamlar veya Üye Devletteki makam taraf ndan onaylan r 

…………………………………………………..      

(gümrük idaresinin mührü veya sorumlu ki inin imzas ) 

Ekli:  TIR Karnesinin 1 No.lu yapra n kopyas  
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Örnek Ara rma Bildirimi 

TIR Karnesi- Ara rma Bildirimi 

I. Hareket veya Toplulu a giri  idaresi taraf ndan doldurulacakt r 
 
A. TIR Karnesi Numaras .                   B. Var  veya Topluluktan ç  idaresi 

li tirilen 1 No.lu Yaprak(isim ve Üye Devlet) 

C. Hareket veya Toplulu a             D. Ta t kay t numaras  

Giri  idaresi                                     veya biliniyorsa, gemi ad  

(isim, adres, Üye Devlet) 

E. Bu idaredeki bilgilere göre, sevkiyat 

  1. ………………………….................’na … …... /..…. /...... tarihinde sunulmu tur. 

                                                    (gümrük idaresi veya izinli al )                GÜN /AY /YIL 

  2. ………………………….................’na … …... /..…. /...... tarihinde teslim edilmi tir. 

(firma veya ki inin isim ve adresi)                GÜN /AY/ YIL 

  3. E yan n nerede oldu una dair her türlü bilinen bilgiyi not ediniz. 

 

Yer ve tarih:                                         mza                              Mühür 

 

II. Var  veya Topluluktan ç  idaresi taraf ndan doldurulacakt r: 

Ek bilgi talebi 

Ara rman n devam edebilmesi için hareket veya Toplulu a giri  idaresinden unlar n 
gönderilmesi istenir: 

  1. E yaya ili kin aç k ve net tan m 

  2. Faturan n bir örne i 

  3. CMR’nin bir kopyas  

  4. A da belirtilen di er bilgi ve belgeler  

Yer ve tarih:                                        mzaMühür 
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III Hareket veya Toplulu a giri  idaresi taraf ndan doldurulacakt r 

Ek bilgi için talebe cevap  

  1. Bilgi, kopyalar veya belgeler eklenmi tir. 

  2.  1,  2,  3  ve  4          numaralar nda  at fta  bulunulan  bilgi,  kopyalar  ve  belgeler  
mevcut de ildir.  

 

Yer ve tarih:                                        mzaMühür 

IV. Var  veya Topluluktan ç  idaresi taraf ndan doldurulacakt r: 

  1. 2 No.lu Yapra n uygun k sm  ...../...../.... tarihinde geri verilmi tir, usulüne uygun 
olarak onaylanm  1 No.lu Yapra n kopyas  eklenmi tir. 

  2. 2 No.lu Yapra n uygun k sm  usulüne uygun olarak onaylanm  ve bu ara rma 
ilan na eklenmi tir. 

  3. Ara rmalar yap yor ve 2 No.lu Yapra n kopyas  veya 1 No.lu Yapra n kopyas  en 
sa zamanda geri verilecektir. 

  4. lgili belge olmadan yap lan sevkiyat burada sunulmu tur. 

  5.  Sevkiyat da TIR Karnesi de burada sunulmam r ve bunlarla ilgili olarak herhangi 
bir bilgiye ula lamam r. 

 

Yer ve tarih:                                        mzaMühür 
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Ek 8.5. 

TIR REJ NE N OLARAK ÜYE DEVLETLER N GÜMRÜK 
DARELER LE BUNLARIN ULUSAL KEF L KURULU LARI ARASINDA 

YAPILAN AB MODEL  STANDART ANLA MA‡ 

Cenevre’de imzalanan 14 Kas m 1975 tarihli TIR Karneleri Himayesinde Uluslararas  
ya Ta nmas na dair Gümrük Sözle mesi’nin 6 nc  ve 8 inci maddeleri, 9 No.lu Ek 

paragraf 1(e) uyar nca (bundan sonra TIR Sözle mesi denilecektir), [Gümrük daresinin 
ad ]vegümrük makamlar nca TIR rejimini kullanan ki ilere teminat sa layabilece i 
onaylanm [ulusal kefil kurulu un ad ], a daki ekilde anla lard r: 

Taahhütname 

TIR Sözle mesi Madde 8 ve Ek 9 Bölüm 1, Paragraf 1(f)(iv)’e göre, bir TIR i lemine 
ili kin bir usulsüzlük tespit edildi inde, [ulusal kefil kurulu un ad ][Gümrük daresinin 
ad ]’ne Avrupa Birli i düzenlemelerine göre ve uygun olan yerlerde [Üye Devletin ad ] 
‘in ulusal kanunlar na göre ortaya ç kan teminat alt na al nan gümrük yükümlülü ü ve 
di er yükleri faiziyle birlikte ödemeyi taahhüt eder 

Bu taahhütname [ulusal kefil kurulu un ad ]  veya  TIR  Sözle mesi  Madde  6.2’de  ad  
geçen uluslararas  kefil kurulu a ba  herhangi bir ba ka kefil kurulu  taraf ndan 
düzenlenen TIR Karnesi kapsam nda ta nan e yan n hareketine uygulan r. 

TIR Sözle mesi Madde 8 hükümlerine göre, [ulusal kefil kurulu un ad ] yukar da 
belirtilen tutarlar n ödenmesinden ilgili ki i ile birlikte mü tereken ve müteselsilen 
sorumludur. 

[Gümrük daresinin ad ] taraf ndan [ulusal kefil kurulu un ad ]’tan istenebilecek en fazla 
tutar TIR Karnesi ba na 60.000 EURO (altm bin) veya 2913/92No.lu Konsey Karar n 
(AET) 18’inci maddesine göre buna e it bir tutarla s rl r.** 

[ulusal kefil kurulu un ad ][Gümrük daresinin ad ]taraf ndan kendisine yap lan ilk yaz  
bildirimde, TIR Sözle mesi’nde belirlenen zaman s rlar  içerisinde ve yasal ulusal 
düzenlemelere göre ödeme yapmay  taahhüt eder.  

Bu taahhütname, ilgili Üye Devlet taraf ndan dayat lan herhangi bir para cezas  ya da 
cezalar için geçerli de ildir. 

  

                                                
‡Administrative arrangement TAXUD/1958/2003 Final 
**Tek paraya geçmeyen Üye Devletler için  
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Bildirim ve Ödeme Talebi 

Avrupa Birli inin hangi gümrük idaresinin yukar da belirtilen tutar  tahsil etmeye yetkili 
oldu unun belirlenmesi amac yla, TGK Madde 215 hükümleri uygulan r. 

[ulusal kefil kurulu un ad ] da ayr ca yukar da belirtilen tutar  2454/93†No.lu Konsey 
Karar n (AET) 457.3’üncü maddesinde belirtilen artlar dahilinde ödemekle 
yükümlüdür.   

[ulusal kefil kurulu un ad ]’un yükümlülü ü TIR Sözle mesi’nden gelir. Yükümlülük 
TIR Sözle mesi Madde 8(4)’te belirtilen zamanlarda ba lar. 

Di er hükümler 

[ulusal kefil kurulu un ad ]  TIR  sözle mesi  Ek  9,  Bölüm  1,  paragraf  1(f)(i)  ila  (x)  
mlardaki özel hükümlere uymay  taahhüt eder. 

Anla man n Feshi 

Bu anla man n biti  süresi bulunmamaktad r. Her iki taraf da tek tarafl  olarak 
Anla may , di er tarafa üç ay öncesinden yaz  bildirimde bulunmak kayd yla, 
feshedebilir 

Bu anla man n feshi [ulusal kefil kurulu un ad ]’un TIR Sözle mesi’nden kaynaklanan 
sorumluluk ve yükümlülüklerine halel getirmez. Bu, Anla ma taraf ndan kapsanan ve 
ödeme talebi daha sonraki bir tarihte gönderilmi  olsa dahi Anla man n fesih tarihinden 
önce halihaz rda ba lam  olan TIR i lemleri ile ilgili olarak teminata ba lanm  olan 
tutara ili kin geçerli bir ödeme talebiyle alakal  olarak [ulusal kefil kurulu un ad ]’un 
hala sorumlu olaca  anlam na gelir. 

Adli Yetki 

Bu anla man n uygulanmas ndan do an ihtilaflarda, [ulusal kefil kurulu un ad ]kay tl  
ofisinin bulundu u Üye Devletin ulusal kanun ve yarg  hükümleri geçerlidir. 

Yürürlü e giri  tarihi 

Bu anla ma  ................................. tarihinden itibaren geçerli olacakt r. 

 

mza                   mza 

Ulusal Kefil Kurulu                 Gümrük Makam  

Tarih        Tarih 

 

 

 

                                                
†Komisyon Karar yla de tirilmi tir (AT) 881/2003.  OJ L134, 29.5.2003  
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EK 8.6. 

KA IT USUL N MÜHÜR 

 NCTS KA IT USUL 

STEMDE VER  MEVCUT DE LD R 

Ba lama tarihi____________________ 

(Tarih/saat) 

 

 (ebatlar: 26 x 59 mm, k rm  mürekkep)



 

660 

EK 8.7. 

Elektronik TIR Karnesi verilerinin girildi i durumlara ili kin örnekler 

 
a)Üçüncü bir ülkede ba layan ve yolculu unda Topluluk d  bir ülkeyi de kapsayan TIR 

ta mas  

Örnek: 

[Türkiye – Kapitan Andreevo (Bulgaristan) –  Siret (Romanya) – Ukrayna – Medyka ve 

Krakow (Polonya)] 

Hamil, TIR Karnesi verisini giri  gümrük idaresi olan Kapitan Andreevo (Bulgaristan) 
gümrük idaresinde girmekle sorumludur. Topluluktan ç  gümrük idaresi olan Siret 
(Romanya) TIR i lemini sonland r ve IE006 ve IE018 mesajlar  giri  gümrük idaresi 
olan Kapitan Andreevo (Bulgaristan) gümrük idaresine gönderir. TIR i lemi tekrar 
Toplulu a girdi inde, Hamil yine, TIR Karnesi verisini giri  gümrük idaresi olan 
Medyka (Polonya) gümrük idaresinde girmekle sorumludur. Bu, yeni bir MRN ile yeni 
bir NCTS/TIR hareketidir. Var  gümrük idaresi (Krakow) TIR i lemini Medyka gümrük 
idaresine IE006 ve IE018 mesajlar  göndererek sonland r, TIR Karnesinin her iki 2 
No.lu yapra  ay r ve muhafaza eder ve TIR Karnesi dipkoçan na erh dü er. 

b) Topluluktan ba layan ve ara yükleme yerini içeren bir TIR ta mas  

Örnek: 

[Turku (Finlandiya) – Kotka (Finlandiya) – Rusya] 

Hamil, TIR Karnesi verisini girmekle ve TIR Karnesini hareket gümrük idaresi olan 
Turku (Finlandiya) gümrük idaresine sunmakla sorumludur. Ara yükleme yerinde 
(Kotka) daha önceki TIR i lemi (Turku) IE006 ve IE018 mesajlar n Turku idaresine 
gönderilmesiyle sonland r, TIR Karnesinin her iki 2 No.lu yapra  ayr r ve 
muhafaza edilir ve TIR Karnesi dipkoçan na erh dü ülür. Hamil, yeni bir TIR i lemi 
ba latmak için Turku.daki daha önceki i leme ait veriyi de içerecek ekilde TIR Karnesi 
verisini girer. Topluluktan ç  gümrük idaresi (Vaalimaa) TIR i lemini Kotka’ya IE006 
ve IE018 mesajlar  göndererek sonland r, TIR Karnesinin her iki 2 No.lu yapra  
ay r ve muhafaza eder ve TIR Karnesi dipkoçan na erh dü er. 
c) Üçüncü bir ülkeden ba layan (Rusya) ve Toplulukta iki ara bo atma yeri içeren TIR 

ta mas  

Örnek: 

[Murmansk (Rusya) – Oulu (Finlandiya) – Turku (Finlandiya)] 

Hamil, TIR Karnesi verisini girmekle ve TIR Karnesini giri  gümrük idaresi olan gümrük 
idaresine (Rajajooseppi)sunmakla sorumludur. Ara bo altma yerinde (Oulu) daha önceki 
TIR i lemi (Rajajooseppi’den)IE006 ve IE018 mesajlar n (Rajajooseppi)idaresine 
gönderilmesiyle sonland r, TIR Karnesinin her iki 2 No.lu yapra  ayr r ve 
muhafaza edilir ve TIR Karnesi dipkoçan na erh dü ülür. Hamil, Rajajooseppi’deki TIR 

leminden kalan veriyi de içerecek ekilde TIR Karnesi verisini girer ve yeni bir TIR 
lemi ba latmak için TIR Karnesini Oulu’da sunar. Var  gümrük idaresi (Turku) TIR 
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lemini IE006 ve IE018 mesajlar  Oulu’ya göndererek sonland r, TIR Karnesinin her 
iki 2 No.lu yapra  ay r ve muhafaza eder ve TIR Karnesi dipkoçan na erh dü er. 

 
 
 


