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Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2016/23 Sayılı Genelgesi uyarınca antrepoya eşya alınması 

ve antrepodan eşya çıkarılmasına ilişkin işlemler elektronik ortamda aşağıdaki şekilde 

yürütülecektir.  

A-GİRİŞ İŞLEMLERİ 
 

1) NCTS Uygulaması kapsamında Gelen Eşya 

NCTS Uygulaması kapsamında tescil edilen transit beyannamesi ile taşınan eşyanın antrepo 

rejimine tabi tutulmak üzere bir antrepoya boşaltılması halinde; 

1.1 Varışın Haber Edilmesi 

 

Antrepoda görevlendirilmiş memur tarafından veya Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri 

(YGM) tarafından aracın varışı haber edilebilir.  

 

1.1.1 YGM Tarafından Varış Bildirimi Yapılması 

 

YGM tarafından varış bildirimi yapılacaksa YGMS’de kullanılan kullanıcı adı ve şifre ile 

Bakanlığımız resmi web sayfasında (ww.gtb.gov.tr) yer alan E-İşlemler menüsü NCTS 

yükümlü linkinden NCTS arayüzüne girerek aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır. 

 

 

 

YGM tarafından, “Antrepo Ncts Varış Bildirimi” sekmesinde MRN girilerek yer alan “1-

Beyanneme Bilgilerini Göster” butonu ile REL-TRA statüdeki beyanname çağrılır. 
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Yükümlü tarafından beyan edilen eşya ve araca dair aşağıda yer alan bilgiler görüntülenir. 

 

Antrepo ya da Geçici Depolama Yeri kodları ve nereye kaç kap eşya (kendi antreposu 

dışındakileri de) bırakılacağı “2-Boşaltma Yeri Ekle butonu” kullanılarak eklenir: YGM ilk 

boşaltma yeri olarak sadece kendisinin yetkili olduğu antrepoyu beyan edebilecektir. Aksi 

takdirde aşağıdaki hata alınacaktır. 
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Daha sonra taşıma şekli seçilerek “Varış Bildirimini Tamamla” butonuna basılır. 

 

 

Varış bildiriminin tamamlanması ile beyanname “ARR_ADV-Varış Bildirimi Yapıldı” statüye 

gelir. 

Varış beyanı işlemlerinde beyan edilen tüm antrepoların varış gümrük idaresine bağlı antrepolar 

olması ve transit süre sınırının aşılmamış olması gerekir. Varış beyanı işlemlerinde beyan edilen 

tüm antrepoların varış gümrük idaresine bağlı olmaması (beyannamede varış sapması yapılmak 

istenmesi) ve/veya transit süre sınırının aşılmış olması durumlarında varış bildirimi işlemi 

YGM tarafından yapılamaz. Bu durumlarda “Varış Bildirimini Tamamla” butonuna 

basılmasına müteakip aşağıdaki hata alınır.  
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Hatayla birlikte, sistem tarafından gümrük idaresine (YGM_NOT) mesajı otomatik olarak 

gönderilir. Bu durumlarda, varış bildirimi işlemlerinin gümrük idaresinde tamamlanması için 

yükümlünün varış/sapmalı varış gümrük idaresine yönlendirilmesi gerekir. 

 



7 
 

Bu durumlarda, “YGM_NOT” statüsündeki transit beyannamesi için varış bildiriminin memur 

tarafından yapılması gerekir. Söz konusu işlemler takip eden bölümde ayrıntılı anlatılmaktadır. 

 

1.1.2 Antrepoda Görevli Memur Tarafından Varış Bildirimi Yapılması 

 

Memur tarafından doğrudan varış haber edilebileceği gibi, varış sapması veya transit süre aşımı 

gibi nedenlerle “YGM_NOT” statüye gelen bir beyanname için de varış haber edilebilir. 

BİLGE Programı NCTS modülünden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak, 

AAR_SND NCTS beyannamesini “Varışı Haber Et’’ komutuyla açılır. 
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Açılan ekranda taşıma şekli menüden seçilir. (30 karayolu taşıması) 

 

 

Açılan ekranda taşıyıcı tarafından beyan edilen, hangi antrepoya veya geçici depolama yerine  

kaç kap eşya bırakılacağı bilgisi, menüden antrepo veya geçici depolama yeri kodu seçilerek 

kap miktarı ile birlikte yazılarak ‘’Ekle’’ butonuna basılır. Bu ekranda sadece varış gümrük 

idaresine bağlı antrepolar ve geçici depolama yerleri seçilebilecektir.  

Dikkat: Aracın varışını haber edecek memur tarafından sadece kendi antreposuna (ya da GDY) 

boşaltılacak antrepo kodu ve kap adedi değil, aracın eşya bırakacağı tüm antrepo kodları ve kap 

miktarları girilecektir. 
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Daha sonra “Varışı Haber Et” denilerek beyanname,  ‘’ARR_ADV” statüye getirilir. 

ARR_ADV statüdeki beyanname sarı hatta ise kontrol sonucu girilemeyecek; boşaltma beyanı 

işlemleri yapılacaktır. Kontrol sonucu girilmeye çalışıldığında sistem tarafından aşağıdaki uyarı 

verilir. 
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Varışın haber edilmesinin ardından antrepoya/geçici depolama yerine boşaltılacak kaplara 

ilişkin beyanda düzeltme yapılabilir.  

Bunun için BİLGE Sistemi NCTS Uygulaması- Varış Gümrük İdaresi bölümünden giriş 

yapılarak “Antrepo ve Ambar İşlemleri” sekmesinden sağ tıklanarak “ Antrepo/Ambar Ekle, 

Sil Değiştir” komutu ile yeni antrepo/geçici depolama yeri ve kap adedi eklenebilir.  

 

 

Ayrıca Antrepo ve Ambar İşlemleri” sekmesinden sağ tıklanarak “ Antrepo/Ambar Ekle, Sil 

Değiştir” komutuna tıklanması ile beyan edilen bilgiler satır halinde görüntülenir. 

 

 

Satır üzerinde  ikonuna basılarak beyan edilen kap adedinde güncelleme yapılabilir,  

ikonuna basılarak da beyan edilen kap adedi satırı silinebilir. 
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1.2 Boşaltma İşlemleri 

 

Antrepoda görevli memur veya YGM tarafından, taşıta ve tatbik edilen mühürlere ilişkin  

gerekli kontroller yapılarak, eşyanın antrepoya boşaltılmasına izin verilir. Eşya geçici depolama 

yerine alınacak ise bu kontroller geçici depolama yerinde görevli memur tarafından 

gerçekleştirilir. 

Antrepoda görevli memur, YGM veya geçici depolama yerinde görevli memur tarafından, 

BİLGE kullanıcı adı ve şifresi ile  Bakanlığımız resmi web sayfasında (ww.gtb.gov.tr) yer alan 

E-İşlemler menüsü NCTS uygulamasına, gümrük seçilerek girilecek ve boşaltılan eşyaya ilişkin 

bilgiler sistem üzerinden iletilir.  

 

 

 

 

 

 

Varışı haber edilen ARR_ADV statüdeki NCTS beyannamesi çağrılarak, görevli olunan 

antrepoya alınan eşyaya ilişkin boşaltma bilgisi girilir.   
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Eşyanın varışı haber edilmemesi durumunda sistem tarafından boşaltma beyanına izin 

verilmeyecektir. 

 

 

 

Antrepoya veya geçici depolama yerine gelen eşyaya ilişkin NCTS beyannamesi ‘’1-

beyanname bilgilerini göster’’ komutu ile çağrıldığında, beyannamede eşya ve araca ilişkin yer 

alan bilgileri ile eşyanın gittiği ilk antrepoda görevli memur/YGM tarafından girilen, 

antrepolara boşaltılacak eşya bilgileri görüntülenir. 

 

  

 

İlgili memur/YGM tarafından, görevli olduğu antrepo veya geçici depolama yeri kodu seçilir 

ve açılan ekranda antrepoya indirilen eşyanın kap ve kilo bilgileri ile eşyanın bir diğer antrepo 
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veya geçici depolama yerine sevk edilecek olması halinde tatbik edilen sevk mühür bilgisi 

girilir.  Bu ekranda yer alana  “Boşaltılan Kap Adedi” ve “Boşaltılan Miktar(KGM)” alanları 

zorunlu alanlardır ve boş geçilemez. Diğer alanlardan, mühür numarası ve muayene açıklama 

alanları metin alanları olup; gerekli bilgiler girilecektir. Ayrıca antrepo eşyanın geldiği son 

antrepo ise, ‘’Boşaltılan Son Antrepo Mu?” kutucuğu işaretlenecektir. 

’’2-Boşaltma bildir’’ komutu ile işlem sonlandırılır. 
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Son antrepoda, görevli memur/YGM tarafından gerekli alanlar doldurulup boşaltma bildir 

denildiğinde, beyannamede beyan edilen ağırlık ile antrepolarda boşaltma beyanlarında beyan 

edilen toplam ağırlık arasında fark olması durumunda uyarı mesajı gelecektir. Buna istinaden 

uyuşmazlık kutucuğu işaretlenebilecektir.  
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Son antrepoda boşaltma işlemleri tamamlanan beyanname, ilk antrepoda beyan edilen toplam 

kap sayısı ile, toplam boşaltma işlemi yapılan kap sayısının aynı olması durumunda “Varış 

Kontrolü Olumlu” (Des_Con) statüye gelecektir.   

 

Uyuşmazlık işaretlenen beyannameler kapanmayacak ve varış gümrük idaresinde farklı renkte 

görünecektir. Bu beyannameler için varış gümrük idaresinde görevli memur tarafından 

halihazırda olduğu gibi uyuşmazlık mekanizma uyarınca işlem yapılacaktır. Ayrıca transit 

beyannamesine ilişkin diğer alanlarda uyuşmazlık tespit edilmesi halinde “Beyannamede 

Uyuşmazlık Var mı?” kutucuğu işaretlenir ve uyuşmazlık mesajı alanı doldurulur. 
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Yukarıda da belirtildiği gibi farklı renkte görüntülenen bu beyannameler için varış gümrük 

idaresinde görevli memur tarafından halihazırda olduğu gibi uyuşmazlık mekanizma uyarınca 

işlem yapılacaktır. 

Varış gümrük idaresinde görevli ilgili muayene memurunca ‘’kontrol et’’ butonu ile 

açıldığında, antrepo ve ambar işlemleri sekmesinden açıklamalar dikkate alınarak A1 ve A2 

kontrol sonuçları da girilebilecektir. (Maddi hata sonucu uyuşmazlık bildirilmesi gibi 
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durumlarda, varış gümrük idaresindeki memur tarafından farklılıklara ilişkin değerlendirme ile 

olumlu sonuç girilebilecektir.)  

A1 veya A2 kontrol sonucu (olumlu kontrol sonucu) girildiğinde aşağıda yer alan uyarı 

alınacaktır.  

 

‘’Evet’’ denilmesi durumunda beyanname ‘’Des_Con’’ statüye gelecektir. 

Hayır denilmesi durumunda olağan uyuşmazlık mekanizması (B1 sonucu girilmesi) ile devam 

edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

Yukarıda belirtildiği üzere son antrepoda boşaltma işlemleri tamamlanan beyanname, ilk 

antrepoda beyan edilen toplam kap sayısı ile, toplam boşaltma işlemi yapılan kap sayısının aynı 

olması durumunda “Varış Kontrolü Olumlu” (Des_Con) statüye gelecektir.   

Ancak; antrepoya gelen eşyaya ilişkin NCTS beyannamesi, kırmızı hatta düşmüş ise boşaltma 

beyanı işlemleri yapılamayacaktır.Buna ilişkin aşağıda yer alan uyarı ile karşılaşılacaktır.  

Bu beyannamenin işlemlerinin atandığı muayene memuru tarafından halihazırda olduğu gibi 

BİLGE Programı NCTS Uygulaması varış gümrük idaresi işlemleri kullanılarak yapılması 

gerekmektedir.   

 

1.3 Sorgulama İşlemleri 

 

Sorgulamalar sekmesinden de tarih aralığı(kayıt ya da boşaltma tarihi) seçilerek ya da 

beyanname numarası veya antrepo kodu ile sorgulama yapılabilecek, boşaltma beyanı ve 

işlemleri görüntülenebilecektir. 

Ayrıca boşaltması yapılan ya da yapılmayan kayıtlar ile ilgili kutucuk seçilerek aramalar 

daraltılabilecektir.  
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Sorgu sonuçları  butonu ile Excel’e atılabilecektir. 

 

2. TIR Karnesi Kapsamında Yapılan İşlemler:  
 

2.1 Boşaltma İşlemleri 

TIR Karnesi kapsamında  taşınan eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmak üzere bir antrepoya 

boşaltılması halinde; 

TIR Karnesi Volet-2 yaprağının idarede görevli memur tarafından tescili esnasında Karne 

kapsamı eşyanın boşaltılacağı her bir antrepo ve geçici depolama yeri bilgisi TIR Transit Takip 

Programına kaydedilir.   

Antrepoda görevli memur tarafından, taşıta ve tatbik edilen mühürlere ilişkin olarak gerekli 

kontroller yapılarak eşyanın geçici depolama yeri veya antrepoya boşaltılmasına izin verilir. 

TIR karnesinin Volet-2 yaprağı ve dipkoçanının ilgili bölümlerine, boşaltılan eşyaya ilişkin 

bilgiler yazılır. 

Antrepoda görevli memur tarafından TIR karnesinin Volet-2 yaprağı dipkoçanının ilgili 

bölümleri imzalanıp kaşe tatbik edilerek Volet-2 yaprağı koparılır. Böylece TIR karnesi 

muhteviyatı eşya gümrük denetimi altına alınarak TIR karnesi sonlandırılmış olur. Bu bölüm 

daha sonra idarede görevli memura teslim edilir. 

 “TIR Karnesi Muayene Onay İşlemleri” uygulamasından giriş yapılarak fiilen boşaltılan kap 

adedi bilgisi uygulama üzerinden gönderilir. 
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Karne kapsamı eşyanın tüm antrepolara boşaltılması ve son antrepo kutucuğunun 

işaretlenmesinin ardından; ilk aşamada beyan edilen kap bilgisi ile boşaltılan kap bilgisinin 

uyumlu olması halinde ilave bir muayene işlemi yapılmaksızın TIR Karnesi Volet-2 kaydı 

onaylanmış statüye gelir ve TIR işlemi “ibra” edilmiş olur. 

Kaplar arasında uyumsuzluk olması halinde ise yine TIR karnesinin Volet-2 yaprağı 

“onaylanmış” statüye gelir ancak TIR işlemi “şartlı ibra” edilmiş olur. Bu işleme ilişkin TIR 

Sözleşmesi ve ilgili ulusal mevzuat uyarınca takibata geçilir.  

Antrepoda yer alan eşyanın başka bir gümrük idaresine sevk edilecek olması halinde antrepoda 

görevli memur tarafından  “TIR Karnesi Muayene Onay İşlemleri” uygulamasında “Volet 1 

Sevk” sekmesi  kullanılarak Volet-1 yaprağı tescil edilir.  
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TIR Karnesi antrepoda görevli memura ibraz edilir. İlgili memur tarafından karne dipkoçanına 

eşyanın çıkışına ilişkin meşruhat düşülerek kaşe vurulur. Çıkış tarihi, mühür numarası ve transit 

süresi dipkoçanın ilgili bölümlerine yazılarak eşyanın çıkışı sağlanır. 

2.2 Sorgulama İşlemleri 

Antrepoda görevli memur tarafından boşaltma bilgisi gönderilmiş olan TIR Karnelerine ilişkin 

tarih aralığı ile sorgu yapılabilmesi mümkündür. 
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B- ÇIKIŞ İŞLEMLERİ 
 

1) NCTS Uygulaması Kapsamında Çıkan Eşya: 

Antrepo rejimine tabi tutulmuş olan eşyanın antrepodan çıkışında yükümlüsünce NCTS 

uygulamasında transit beyannamesi tescil edilir. Tescil esnasında antrepo açma işlemleri 

menüsü kullanılarak sistem üzerinden antrepo beyannamesi ile ilişki kurulur.  

Antrepo Beyannamesi açması yapılabilmesi için transit beyannamesinin daha önce kaydedilip 

LRN li bir geçici tescil numarası alınması ve antrepo beyannamesinin ise “Kapatılabilir” statüde 

olması gerekir. Beyannamede ilgili tüm alanlar doldurulduktan sonra beyanname kaydedilir. 

Kaydedilmiş “STORED” statüde olan transit beyannamesine sağ tıklanıp “gönder” seçeneği ile 

beyanname açılır. Beyannamenin sağ üstünde yer alan “AN AÇMALAR” sekmesine tıklanarak 

açma işlemi yapılır. Açmaların yapılmasına ilişkin işlemler “NCTS Açmalar Kılavuzu”nda 

detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 

Antrepo beyannamesi ile ilgili açma işlemlerinin tamamlanmasının ardından transit 

beyannamesinde hareket gümrük idaresi işlemleri tamamlanır. Beyannamenin “transit serbest 

bırakıldı” (REL_TRA) statüye gelmesi ile birlikte eşyanın antrepodan çıkışı için yükümlüsünce 

transit refakat belgesi çıktısı antrepoda görevli memura gösterilir. İlgili memur tarafından 

NCTS Uygulamasına giriş yapılarak transit beyannamesi numarası ile (MRN) sorgu yapılarak 

http://www.gtb.gov.tr/duyurular/ncts-acmalar-yukumlu-kilavuzu-yayinlandi
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kap bilgisi ve eşyaya ilişkin diğer bilgiler görüntülenir. Beyannamenin statüsünün uygun olması 

halinde (REL_TRA olması) eşyanın antrepodan çıkışına izin verilir. 

2) TIR Karnesi Kapsamında Çıkan Eşya: 

Antrepo rejimine tabi tutulmuş olan eşyanın antrepodan çıkışında ilgili memur tarafından TIR 

Karnesi Volet 1 yaprağı tescil edilir. VOLET-1 tescili aşamasında Rejim “TRANSİT” 

seçildiğinde, antrepo beyannamesi kapsamı eşya çıkışı gerçekleştirilecek ise “Antrepo açma 

yapılacak mı?” kutucuğu işaretlenecektir. 

 

“Antrepo açma yapılacak mı?” kutucuğu işaretlenmemiş veya işaretlenmesi unutulmuş olsa bile 

tescil tuşuna basıldığında hatırlatma sorusu sorulacak ve “evet” denildiğinde seçenek otomatik 

işaretli hale gelecektir. “Hayır” tuşuna basıldığında işlemler halihazırda olduğu gibi devam 

edecektir. 

Açma işlemlerine ilişkin detaylı bilgi “TIR Transit Takip Programı Antrepo Açmalar Kullanıcı 

Kılavuzunda” yer almaktadır. 

Volet 1 işlemlerinin tescil ve muayene işlemlerinin ardından eşyanın antrepodan çıkışını 

teminen yükümlüsünce TIR Karnesi antrepoda görevli memura ibraz edilir. İlgili memur 

http://portal.gtb.gov.tr/Portals/0/Duyurular/KILAVUZ.pdf
http://portal.gtb.gov.tr/Portals/0/Duyurular/KILAVUZ.pdf
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tarafından karne dipkoçanına eşyanın çıkışına ilişkin meşruhat düşülerek kaşe vurulur. Çıkış 

tarihi, mühür numarası ve transit süresi dipkoçanın ilgili bölümlerine yazılarak eşyanın çıkışı 

sağlanır.  

3) Detaylı Beyan kapsamında çıkan eşya: 

Antrepo rejimine tabi tutulmuş olan eşyanın başka bir rejime tabi tutularak antrepoda çıkışında 

yükümlüsünce rejime ilişkin beyanname numarası antrepoda görevli memura ibraz edilir. 

Görevli memur tarafında BİLGE Sistemi Detaylı Beyan modülünde bağlantılar sekmesi altında 

yer alan “ Detaylı Beyan Kısa Yol” modülü tıklanır. F1 tuşu ile beyanname çağrılır. 

 

Beyannamenin statüsü “kapanmış” ise ve antrepodan çıkarılmak istenilen kap-kilo-eşya vb. 

bilgileri ile beyannamede yer alan bilgiler tutuyor ise eşyanın antrepodan çıkışına izin verilir. 

 

Beyannamenin 4071 rejiminde olması ve vergilerin ödenmesi halinde beyannamenin nihai 

statüsü “kapanmış” olacaktır. Ancak 5171, 5371 gibi eşyanın önce antrepo rejimine daha 

sonrasında ise  ekonomik etkili gümrük rejimlerine tabi tutulması halinde eşyanın antrepodan 
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çıkarılması için beyannamenin statüsünün  “ TCGB kapatılabilir”, “fiili ithalatı 

gerçekleştirilmiş” statüleri yeterli olacaktır. 


