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Bilindiği üzere, yükümlü veya memur işlemlerinden kaynaklanan kullanıcı hatalarından dolayı 

gümrük idarelerince BİLGE Sisteminde gerçekleştirilemeyen düzeltme işlemleri için gümrük 

müdürlüklerinden Bölge Müdürlükleri aracılığıyla Bakanlığımıza intikal etmekte, bu 

yazışmalar gerek gümrük idarelerimizin iş yükünün artmasına, gerekse de yükümlü 

sızlanmalarına neden olabilmekte, ayrıca sisteme yapılan manuel müdahaleler sistemde 

öngörülemeyen hatalara da sebep olabilmektedir. 

 

Söz konusu işlemlerin sistemsel sorunlara yol açmadan daha verimli ve hızlı 

sonuçlandırılmasını TIR Karnesi, çıkış bildirimi ve NCTS beyannamelerinde yanlış antrepo ve 

ihracat beyannamesi seçilmesi veya seçilmiş açma kayıtlarının iptalinin talep edilmesi 

nedeniyle düzeltme yapılacak olması ve bu düzeltmeden etkilenecek ihracat ve antrepo 

beyannamelerinden gerçekleşen düşümlere (kap, kilo, teminat vs.) ilişkin işlemlerin sistemsel 

sorunlara yol açmayacak ve mevcut kontrolleri herhangi bir zaafiyete uğratmayacak şekilde, 

ilgili gümrük müdürlüklerince yapılmasını teminen teknik düzenleme yapılmıştır. 

 

Söz konusu düzenleme ile: 

 Detaylı Beyan Modülü TCGB Memur İşlemlerinin altında yer alan "Tutanak İle 

Kapatma" menüsü "Tutanak/Açma Düzeltme İşlemleri" olarak değiştirilmiştir. 

 Açılan ekrana "Açma- (silme)" ve "Açma+ (ekleme)" şeklinde iki seçenek eklenmiştir. 

 

Söz konusu yeni tutanak işlemleri için yapılacak işlemlere aşağıda yer verilmektedir. 

 

 

1-İHRACAT AÇMALARINDA DÜZELTME 
 

İhracat beyannamesinin bir TIR ihracat özet beyana, NCTS’den verilmiş transit beyannamesine 

veya çıkış bildirimine refere edildiği durumlarda açma kayıtlarında hata bulunması halinde 

“IHRACMA+” veya “IHRACMA-” tutanakları kullanılır. 

Yanlış ihracat beyannamesi açıldığı durumlarda, kap miktarı hatalarında veya “Parçalı mı?” 

sorusunun cevabının değiştirilmek istenmesinde bu tutanaklar kullanılır.  
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Bu tutanaklarla mevcut açma üzerinde değişiklik yapılması için açmanın öncelikle 

“IHRACMA-” tutanağıyla silinmesi ve yeniden “IHRACMA+” tutanağıyla eklenmesi gerekir.  

Beyannamede açmanın silinmesiyle/eklenmesiyle beyanname statüsünün değişmesini 

gerektiren bir durum oluşuyorsa bu durumlarda statü değişiklikleri sistem tarafından otomatik 

gerçekleştirilir. Örneğin, yanlış refere edilerek yurt dışı edilmiş gibi görünen kapanmış 

statüdeki ihracat beyannamesine ait açma silindiği anda beyanname yeniden çıkabilir statüye 

gelir. Fiilen yurtdışı edilen ama açma hatası nedeniyle çıkabilirde kalan ihracat beyannamesine 

ait açmanın eklenmesi ile beyanname otomatik olarak kapanır.  

 

1.1. İhracat Açması Silme  

 

Mevcut ihracat açmasının silinmesi için “IHRACMA-” tutanağı kullanılır. Tutanağın 

kullanabilmesi için beyannamenin memur tarafından açmada düzeltme yapılamayacak veya 

beyanname iptal edilmeyecek statüde olmalıdır. Bu kapsamda; 

 NCTS; “DEC_DAT, CTR_DEC, GUA_USE, GUA_INV” dışında bir statüde olmalıdır. 

Diğer bir deyişle, tutanakla düzeltme ancak transit serbest bırakıldıktan sonra 

mümkündür. 

 TIR Transit Takip Programında volet-1 kaydı “Tescil Edilmiş” haricinde bir statüde 

olmalıdır. 

 Çıkış Bildirimi “İŞLEM TAMAMLANMIŞ” statüde olmalıdır. 
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Tutanak türü “IHRACMA-” seçildikten sonra yeşil ile belirlenen zorunlu alanlar 

doldurulmalıdır. Açma değişikliği yapılacak beyan türü ihracat beyannamesinin yanlışlıkla 

refere edildiği beyandır.  

 

 

 

Zorunlu alanlar doldurulduktan sonra  işaretine tıklanır. Daha sonra “Bağlantılar” menüsü 

altındaki “Açma Ekleme Silme” ekranına geçilir. 
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Açma Ekleme Silme ekranında açma değişikliği yapılacak ilgili beyan türünde mevcut olan 

ihracat açmaları sıralanır. Silinmek istenen açma bu listeden aşağıdaki ekran görüntüsündeki 

gibi seçilir. 
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Daha sonra tutanak ana ekranına dönülerek “İşlemler” menüsünün altında yer alan “Tescil” 

seçeneği ile tutanak tescil edilir. İlgili memur tarafından doldurulmuş açma tutanağında 

tescil işleminin idare amiri tarafından yapılması gerekir. Tutanağın tescili ile birlikte 

gerekli düzeltmeler ve statü değişikliği otomatik olarak gerçekleştirilir. 
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1.2. İhracat Açması Ekleme 

 

Mevcut ihracat açmasının silinmesi için “IHRACMA-” tutanağı kullanılır. Tutanağın 

kullanabilmesi için açma eklenecek beyan türünün; 

 NCTS; “DEC_DAT, CTR_DEC, GUA_USE, GUA_INV” dışında bir statüde 

olmalıdır. 

 TIR Transit Takip Programında volet-1 kaydı “Tescil Edilmiş” haricinde bir statüde 

olmalıdır. 

 Çıkış Bildirimi “İşlem Tamamlanmış” statüde olmalıdır. 

İhracat beyannamesinin ise çıkabilir statüde olması gerekir. Tutanak türü “IHRACMA+” 

seçildikten sonra yeşil ile belirlenen zorunlu alanlar doldurulmalıdır. Açma yapılacak beyan 

türü ihracat beyannamesinin refere edileceği beyandır. Zorunlu alanlar doldurulduktan sonra 
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 işaretine tıklanır. Daha sonra “Bağlantılar” menüsü altındaki “Açma Ekleme Silme” 

ekranına geçilir. 

Bu ekranda, ihracat beyannamesi numarası yazılarak “Parçalı mı?” seçeneğine “Evet” veya 

“Hayır” seçilir. İhracat beyannamesinde bu açmadan sonra başkaca eşya kalmıyorsa “Hayır”, 

daha sonra açma yapılmaya devam edilecekse “Evet” seçilir. Açan beyanname numarasına 

ihracat beyannamesinin refere edileceği beyan (NCTS beyannamesi, çıkış bildirimi veya TIR 

ihracat özet beyan) ve bu beyandaki ilgili kalem veya taşıma senedi seçilir. Açma miktarları 

kap ve kilo olacak şekilde ilgili kutucuklara girilir. “İhracat Açması Ekle” butonuna basılarak 

açma kaydı kaydedilir. 

 

 

Daha sonra tutanak ana ekranına dönülerek “İşlemler” menüsünün altında yer alan “Tescil” 

seçeneği ile tutanak tescil edilir. İlgili memur tarafından doldurulmuş açma tutanağında 

tescil işleminin idare amiri tarafından yapılması gerekir. Tutanağın tescili ile birlikte 

gerekli düzeltmeler ve statü değişikliği otomatik olarak gerçekleştirilir. 

2-Antrepo Açmalarında Düzeltme 
 

Antrepo beyannamesinin bir TIR ihracat özet beyana veya NCTS’den verilmiş transit 

beyannamesine refere edildiği durumlarda açma kayıtlarında hata bulunması halinde 

“ANTACMA+” veya “ANTACMA-” tutanakları kullanılır. 

Yanlış antrepo beyannamesi açıldığı durumlarda veya açılan kap miktarı hatalarında bu 

tutanaklar kullanılır.  
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Bu tutanaklarla mevcut açma üzerinde değişiklik yapılması için açmanın öncelikle 

“ANTACMA-” tutanağıyla silinmesi ve yeniden “ANTACMA+” tutanağıyla eklenmesi 

gerekir.  

Beyannamede açmanın silinmesiyle/eklenmesiyle beyanname statüsünün değişmesini, 

teminatın blokelenmesini/iade edilmesini gerektiren bir durum oluşuyorsa bu durumlarda statü 

değişiklikleri ve teminat işlemleri sistem tarafından otomatik gerçekleştirilir. Örneğin, 

kapanmış statüdeki antrepo beyannamesine ait açma silindiği anda beyanname yeniden 

kapatılabilir statüye gelir. Beyannamede toplu teminat kullanılmışsa daha önce kapanmayla 

iade edilmiş tutar, sistem tarafından yeniden bloke edilir.  

 

2.1. Antrepo Açması Silme  

 

Mevcut antrepo açmasının silinmesi için “ANTACMA-” tutanağı kullanılır. Tutanağın 

kullanabilmesi için beyannamenin memur tarafından açmada düzeltme yapılamayacak veya 

beyanname iptal edilmeyecek statüde olması gerekir. Bu kapsamda; 
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 NCTS; “DEC_DAT, CTR_DEC, GUA_USE, GUA_INV” dışında bir statüde olmalıdır. 

Diğer bir deyişle, tutanakla düzeltme ancak transit serbest bırakıldıktan sonra 

mümkündür. 

 TIR Transit Takip Programında volet-1 kaydı “Tescil Edilmiş” haricinde bir statüde 

olmalıdır. 

 Çıkış Bildirimi “İŞLEM TAMAMLANMIŞ” statüde olmalıdır. 

Tutanak türü “ANTACMA-” seçildikten sonra yeşil ile belirlenen zorunlu alanlar 

doldurulmalıdır. Açma değişikliği yapılacak beyan türü ihracat beyannamesinin yanlışlıkla 

refere edildiği beyandır.  
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Zorunlu alanlar doldurulduktan sonra  işaretine tıklanır. Daha sonra “Bağlantılar” menüsü 

altındaki “Açma Ekleme Silme” ekranına geçilir. 
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Açma Ekleme Silme ekranında açma değişikliği yapılacak ilgili beyan türünde mevcut olan 

antrepo açmaları sıralanır. Silinmek istenen açma bu listeden aşağıdaki ekran görüntüsündeki 

gibi seçilir. 

 

 

Daha sonra tutanak ana ekranına dönülerek “İşlemler” menüsünün altında yer alan “Tescil” 

seçeneği ile tutanak tescil edilir. İlgili memur tarafından doldurulmuş açma tutanağında 

tescil işleminin idare amiri tarafından yapılması gerekir. Tutanağın tescili ile birlikte 

gerekli düzeltmeler ve statü değişikliği otomatik olarak gerçekleştirilir. 
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2.2. Antrepo Açması Ekleme 
 

Mevcut antrepo açmasının silinmesi için “ANTACMA-” tutanağı kullanılır. Tutanağın 

kullanabilmesi için açma eklenecek beyan türünün; 

 NCTS; “DEC_DAT, CTR_DEC, GUA_USE, GUA_INV” dışında bir statüde 

olmalıdır. 

 TIR Transit Takip Programında volet-1 kaydı “Tescil Edilmiş” haricinde bir statüde 

olmalıdır. 

 Çıkış Bildirimi “İşlem Tamamlanmış” statüde olmalıdır. 

Antrepo beyannamesinin; 

 Statüsü TCGB kapatılabilir olmalı, 

 Açma yapılacak miktarda yeterli stok kaydı mevcut olmalı, 

 Açma yapılacak antrepo beyannamesinin tescil tarihi, ekleme yapılmak istenilen 

beyanın tescil tarihinden eski bir tarih olmalı. 

 

Tutanak türü “ANTACMA+” seçildikten sonra yeşil ile belirlenen zorunlu alanlar 

doldurulmalıdır. Açma yapılacak beyan türü antrepo beyannamesinin refere edileceği beyandır. 

Zorunlu alanlar doldurulduktan sonra  işaretine tıklanır. Daha sonra “Bağlantılar” menüsü 

altındaki “Açma Ekleme Silme” ekranına geçilir. 

 

 

Bu ekranda, antrepo beyannamesi numarası yazılarak antreponun hangi kaleminden açma 

yapılıyorsa seçilir. Açan beyanname numarasına ihracat beyannamesinin refere edileceği beyan 

(NCTS beyannamesi veya TIR ihracat özet beyan) ve bu beyandaki ilgili kalem seçilir. 

“Antrepo Açması Ekle” butonuna basılarak açma kaydı kaydedilir. 

Daha sonra tutanak ana ekranına dönülerek “İşlemler” menüsünün altında yer alan “Tescil” 

seçeneği ile tutanak tescil edilir. İlgili memur tarafından doldurulmuş açma tutanağında 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 583a1d4c-ec10-4ad1-a615-6d019b56946a kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.



15 
 

tescil işleminin idare amiri tarafından yapılması gerekir. Tutanağın tescili ile birlikte 

gerekli düzeltmeler ve statü değişikliği otomatik olarak gerçekleştirilir. 

Antrepo beyannamesindeki stok güncellemeleri, statü değişikliği veya teminat blokesi/serbest 

bırakılması otomatik olarak gerçekleştirilir. 
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