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I- SINIR GÜMRÜĞÜNDEN İÇ GÜMRÜĞE GELEN EŞYANIN SEVKİ  

A-ORTAK TRANSİT SÖLEŞMESİNE TARAF BİR ÜLKEDEN GELEN 

TAŞIMALARA İLİŞKİN GİRİŞ GÜMRÜK İDARESİ: 

Ortak Transit Sözleşmesine taraf bir ülkeden gelen araçlar için Türkiye’ye giriş 

gümrük idaresinde (sınır gümrük idaresinde) transit gümrük idaresi işlemleri 

gerçekleştirilecektir. Transit refakat belgesi ile sınır gümrük idaresine gelen 

araç muhafaza kaydı yapılarak sahaya alınır. Daha sonra araç için Taşıt-2 

Programından kayıt yapılarak Ubak işlemleri tamamlanır. Bu kayıt işlemi 

esnasında aracın ihbar ve X-ray kontrolleri gerçekleştirilir. Daha sonra 

beyanname MRN ile çağırılır. Beyannamenin statüsü transit gümrük idaresinde 

ATR_SND olarak görünür. Beyanname “Sınır Geçişini Bildir” seçeneği ile 

açılır. 

 

 

Açılan ekranda transit gümrük idaresi ve geçiş tarihi girilerek “Sınır Geçiş İzni” 

butonuna basılır. Beyannamenin statüsü sınır geçişi bildirildi (NCF_NOT) olur. 
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Varış gümrük idaresince şu şekilde işlem yapılacaktır: Varış gümrük idaresince 

AAR_SND (Varış bildirimi gönderildi) statüdeki beyanname için kabul memuru 

tarafından “varışı haber et”  seçeneğinden transit beyannamesi açılarak “varışı 

bildir ” seçilir. UBAK işlemleri yapılması gerekiyorsa harekette olduğu gibi 

Taşıt 2 işlemleri yapılır. Ardından beyannamenin varış kontrolüne ilişkin 

işlemler gerçekleştirilir.  

 

B.1) HAREKET GÜMRÜK İDARESİNDE YAPILACAK İŞLEMLER 

B.1.1) KABUL MEMURU TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER 

Kabul memuru kâğıt ortamında gelen beyannameyi kabul için; BİLGE 

modülünden tarih aralığı ile sorgulama yaparak veya LRN numarası ile sorgu 

yaparak beyannameyi görüntüleyebilir. 

İşlem yapılmak istenen LRN numarası satırı üzerine sağ tıklayarak “kabul et 

seçeneği ile beyannameyi açar, beyannameyi kabul eder. Beyannamenin kabul 

aşamasında beyannamede değiştirilmesi gereken bir alan varsa değiştirilebilir, 

beyannameye özet beyan açması eklenebilir veya yükümlü tarafından eklenmiş 

özet beyanda değişiklik yapılabilir. 
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Atanan muayene memurunun sicil numarası ve muayene hattı sistem tarafından 

görüntülenir. 
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Bu aşamada beyannamenin iptal edilmek istenmesi durumunda beyanname 

“Geri Çevir” seçeneği ile açılır ve beyannamede üstte yer alan “Reddet” sekmesi 

doldurulur. Daha sonra ana ekrana dönülerek ekranın sol üst köşesinde yer alan 

çarpı işaretine (reddet seçeneği) tıklanır. Bu durumda mevcut beyanname iptal 

olacağından, yükümlünün yeni bir transit beyannamesi doldurması gerekir.  
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NCTS Sistemi Kapsamında Taşıma Yapan Araçlar İçin Taşıt-2 İşlemleri : 

NCTS beyannamesi kapsamında taşıma yapan araçlar için kabul memuru 

tarafından; Kara sınır gümrüklerinde ve Ro-Ro’da tescil memurunca kabulü 

yapılmış  beyannamenin bilgileri Taşıt-2 Programına girilerek, UBAK işlemleri 

de yapılarak Taşıt-2 Programından tescil alınacaktır.  

Muayene Memuru ve Hat Değişikliği 

Kabul işlemi tamamlanmış beyannamede muayene hattı ve/veya muayene 

memuru değişikliği işlemi Gümrük Müdürü veya Gümrük Müdür Yardımcısı 

tarafından yapılabilecektir. 

Bu işlemin yapılması için yukarıda belirtilen kullanıcılar tarafından ana ekranda 

MRN üzerine gelinerek sağ tıklandığında çıkan göster seçeneğine tıklanarak 

beyanname açılarak üst kısımda yer alan “ muayene memuru” sekmesine girilir.  

Sistem tarafından sarı hatta yönlendirilmiş bir beyannamenin kırmızı hatta sevk 

edilebilmesi için  “hat değişikliği” butonu tıklanmak suretiyle beyannamenin 

havale edildiği hat değiştirilir. 

Beyannamenin muayene hattı değiştirilmeksizin, sadece havale edildiği  

muayene memurunun değiştirilmek istenmesi durumunda ise “memuru 

değişikliği” butonu tıklanarak yeni bir muayene memuru atanır. 

Her iki durumda atanan yeni muayene memurunun sicili ekranda görünür. 
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B.1.2) MUAYENE MEMURU TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER  

Muayene memuru tarafından ana sayfada yer alan arama motoruna MRN 

numarası yazılıp sorgulama yapıldığında kendisine havale edilmiş transit 

beyannameleri görüntülenecektir. 

Muayene ile görevli memur CTR_DEC (Kontrol kararı verildi) statüdeki transit 

beyannamesinin MRN numarasını sağ tıklayarak tarafından kullanılan "Teminatı 

Tescil Et" menüsünün adı "Teminat tescili ve muayene onayı" olarak 

değiştirilmiş olup, "teminatın tescili" ve "kontrol" işlemleri muayene ile görevli 

memurca tek seferde tamamlanacaktır.  

 Muayene ile görevli memur tarafından MRN üzerine sağ tıklanarak 

"Teminat tescili ve muayene onayı"  ile beyanname açılır.  
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 Muayene ile görevli memurca, “teminatı tescil et ve muayene onayı” ile 

beyanname açılmasının ardından kontrol sonuçları, damga vergisi 

tutarı ve ödeme tarihi sisteme girilir.  

 Kontrol sonuç kodları bölümünden, beyannameye ilişkin sonuçlar şu 

şekilde girilir: Kontrol sonucunun olumlu olması halinde; kırmızı hatta 

işlem gören beyannameler için A-1 (Uygun), sarı hatta işlem gören 

beyannameler için A-2 (Uygun kabul edildi) olarak girilmelidir. 

 Muayene ile görevli memurca daha önceden kontrol sonuçlarının 

girilmesi aşamasında gerçekleştirilen damga vergisi ödeme tarihinin 

sisteme girilmesi işlemi de bu aşamada yapılacaktır.  

 İşlemlerin tamamlanmasının ardından “teminat tescili ve muayene 

onayı” seçeneğine tıklanır.  
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 Muayene ile görevli memurca; teminat kontrolü yapılır. Teminatın uygun 

bulunmaması durumunda beyannameye sağ tıklanarak “değiştir” seçeneği 

ile açılır. Teminat para birimi ve miktarı değiştirilmek isteniyorsa, gerekli 

değişiklikler yapılarak “beyanname bilgilerini kaydet” butonuna tıklanır.  

 

 

 Teminatın tescil edilmesi ve kontrol sonuçlarının girilmesinin ardından da 

gümrük idaresi tarafından, Gümrük Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat 

uyarınca beyannamede düzeltme yapılmasına gerek görülmesi durumunda 

“değiştir” seçeneği ile açılarak muayene memuru tarafından beyanname 

üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir.  
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 Gerekli değişikliklerin yapılmasının ardından “değişiklikleri kaydet” 

butonuna tıklanır. 
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 "Teminat tescili ve muayene onayı" işleminin tamamlanmasından sonra 

transit beyannamesinin statüsü GUA_USE (Teminat Tescili ve Muayene 

Tamamlandı) olarak değişecektir. 

 Teminat tescil edilmeden beyanname iptal edilmek isteniyorsa muayene 

memurunca beyannameye sağ tıklanarak “Reddet” seçeneği ile 

beyanname açılır ve “Reddet” sekmesinde yer alan kontrol sonuçları, 

düşünceler ve dil alanları doldurularak “Reddet”  işaretine basılır. 
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Muayene memuru tarafından Taşıt-2 Programından sorgulama yapılarak X-Ray 

ve ihbar bilgileri sorgulanabilecektir. Muayene memurunun risk kriterleri 

çerçevesinde X-ray’e sevk edilmesinin gerektiğini tespit etmesi halinde X 

Ray/İhbar Sevk Gümrük Onay uygulaması ile X-ray’e sevk etmesi mümkündür.  

Kontrol sonuçlarının olumsuz olması halinde; B-1 (Uygun değil) seçilir, 

“hareket noktası kontrolü” sekmesinde tarih ve düşünceler kısımları doldurulur.  
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Bu aşamada beyannamenin iptal edilmek istenmesi durumunda “reddet” butonu 

tıklanarak beyanname iptal de edilebilir.  

Kontrol sonuçlarına ilişkin muayene memurunun ilave bilgi girmek istemesi 

halinde “hareket gümrük idaresi genel kontrolü” sekmesi altında yer alan 

düşünceler kısmına veri girişi yapılabilir.  

Muayene memurunca “reddet” seçilerek transit işlemi sonlanan beyannamenin 

statüsü REL_NOT (Transit serbest bırakılmadı) olacaktır. (REL_NOT statüye 

gelen beyannamelerde gözetim ile görevli memurlar tarafından herhangi bir 

işlem yapılmayacaktır.) 

 

GÖZETİM MEMURUNUN SİSTEME ENTEGRASYONU 

Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği'ne 49/A maddesi eklenerek, gümrük 

gözetiminin yürütülmesinden sorumlu olacak personelin yapacağı iş ve işlemler 

belirlenmiş olup, anılan maddenin üç ve yedinci fıkraları kapsamında belirlenen 

görevlerin yerine getirilmesine ilişkin olarak NCTS ve BİLGE sistemlerinde 

teknik düzenlemeler tamamlanmıştır. Bu kapsamda Gözetim ile görevli 

memurlar, ilgili Gümrük İdaresi tarafından GZM (Gözetim) profilinde 

yetkilendirilecektir. 
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Hareket gümrük idaresinde Gözetim ile görevli memur tarafından 

yapılacak işlemler: 

 Gözetim ile görevli memurlar GZM profilinden sisteme giriş yapacaktır. 
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 Kabul memuru tarafından beyannamenin kabul edilmesinin ve muayene 

memurunca Teminat tescili ve muayene onayının yapılmasının ardından 

GUA_USE statüdeki beyanname Gözetim ile görevli memur tarafından 

MRN numarası üzerine sağ tıklanarak “serbest bırak” seçeneği ile 

beyanname açılır. 

 

 

 Gümrük işlemleri tamamlanmış eşyayı taşıyacak araçlara ait transit süre 

sınırı takvimden seçilerek, mühür numarası ve mühür dili manuel 

olarak memur tarafından girilerek ekle tuşu ile gözetim ile görevli memur 

tarafından sisteme kaydedilecektir.  
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 Bu aşamada gerekli görülmesi halinde gözetim ile görevli memur tarafından 

transit beyannamesi üzerinde yer alan plaka numarası değiştirilebilecektir. 

İhtiyaç duyulması durumunda gözetim ile görevli memur tarafından transit 

beyannamesinin açıklama alanına gerekli açıklamalar girilmek suretiyle şerh 

düşülebilecektir. Plakada değişiklik yapılmak istenmesi durumunda 

beyanname “değiştir” seçeneği ile açılarak işlem yapılacaktır.  

 Bu işlemlerin ardından gözetim ile görevli memur tarafından “serbest 

bırak” butonu ile serbest bırakma işlemi tamamlanacaktır.  
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 Hareket gümrük idaresinde bu aşamada Serbest bırakılan transit beyannamesi 

REL_TRA (transit serbest bırakıldı) statüye getirilecek ve transit refakat 

belgesinin “yazdır” seçeneği ile çıktısı A4 üzerine alınarak Transit Refakat 

Belgesi oluşturulur ve yükümlü tarafından ekleri de konarak belge taşıt 

aracının beraberinde varış gümrük idaresine iletilir.  

 Transit refakat belgesi üzerine gözetim ile görevli memur tarafından kaşe ve 

imza tatbik edilmek suretiyle araç varış gümrüğüne sevk edilecektir. 

 

 

 Hareket gümrük idaresinde “serbest bırakma” işlemi tamamlanan 

beyannamenin statüsü varış gümrük idaresinden sorgulandığında 

AAR_SND (Varış bildirimi gönderildi) olacaktır.  

 Hareket gümrük idaresince tüm işlemler tamamlandıktan sonra yani 

beyanname REL_TRA (Transit serbest bırakıldı) statüye geldikten sonra 

gözetim memurunca beyanname iptal edilemez. REL_TRA statüdeki 

beyannameler için gözetim ile görevli memurlar sadece “göster” ve 

“tarihçeyi göster” seçeneklerini kullanabilirler. 
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 Beyanname REL_TRA statüdeyken iptal edilmek isteniyorsa muayene ile 

görevli bir memurca beyannameye sağ tıklanır ve beyanname “İptali 

Tebliğ Et” seçeneği ile açılır.  

 

 İptal gümrük idaresince başlatıldı, iptal onayı, iptal kararı tarihi, iptal gerekçesi ve dili 

alanları doldurularak “iptali tebliğ et” seçeneği ile beyanname CAN_DEC (transit 

iptali reddedildi) statüye getirilerek transit işlemi iptal edilebilecektir. 
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NOTLAR: 

F9 kısayol tuşu ile onaylama/kabul etme/teminatı tescil etme/serbest bırakma 

işlemleri yapılabilmektedir. 

F2 kısayol tuşu ile transit refakat belgesinin ve kalem listesinin çıktısı tek tuş ile 

alınabilmektedir. 

F1 kısayol tuşu ile beyanname çağırılabilmektedir. 

Saha Çıkış Onayı Verilmesi: 

 X-Ray veya ihbar kaydı bulunan transit beyannameleri için X-Ray veya 

ihbara ilişkin işlemler ve muayene işlemleri tamamlandıktan (eşya serbest 

bırakıldıktan) sonra,  

 X-Ray veya ihbar kaydı bulunmayan transit beyannameleri için muayene 

memuru tarafından NCTS Programında transit beyannamesinin muayene 

işlemleri tamamlandıktan sonra,  

 X-Ray, İhbar Sevk ve Gümrük Onay Ekranı üzerinden muayene 

memurunca saha çıkış onayı verilecektir. 
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C)VARIŞ GÜMRÜK İDARESİNDE YAPILACAK İŞLEMLER  

C.1) KABUL MEMURU TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER  

Varış gümrük idaresinde görevli personel MRN numarasını yazarak veya , 

“LRN/MRN ile bul” seçeneğini tıklayıp kendi gümrük idaresine sevk edilen 

transit beyannamesini ekrana çağırır.  
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AAR_SND (Varış bildirimi gönderildi) statüdeki beyanname için kabul 

memurunca varışı haber et seçilerek beyanname ekranının sol üst köşesinde yer 

alan ok  (Varışı Haber Et) tıklandığında, sistem tarafından muayene hattı ve 

muayene memuru belirlenir.  
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Varış gümrük idaresince “varışı haber et” aşamasında mühür numarası ve plaka 

değişikliği yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin açıklamalar “Olay” sekmesine 

yazılır. 

Kara sınır gümrüklerinde ve Ro-Ro’da; tescil memurunca varışı haber edilmiş 

beyannamenin bilgileri Taşıt-2 Programına girilerek, UBAK işlemleri de 

yapılarak Taşıt-2 Programından tescil alınır. 

Transit rejimi kapsamında taşınan eşyanın Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile 

sözleşmesi olan bir antrepoya alınması durumunda, doğrudan antrepoya sevk 

edilen taşıtın antrepoya varışı ile birlikte önce YGM tarafından YGM Programı 

kullanılarak aracın geldiği bilgisi sisteme girilir. Transit beyannamesinin statüsü 

YGM_NOT (YGM varışı bildirdi) olur. Aracın antrepoya geldiği bilgisi iletilen 

transit beyannamesi için gümrük idaresince “Varışı haber et” işlemi 

gerçekleştirilir.  

Varış gümrük idaresinde “varışı haber et” işleminin gerçekleştirilmesinin 

ardından teslim alma özet beyan sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur. 

Bu teslim alma özet beyan için ayrıca muayene onayı yapılmaz. 
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C.2) MUAYENE MEMURU TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER  

 

 

Muayene memurunca “kontrol et” seçilerek beyanname açılır, üst menüde yer 

alan varış gümrük idaresi genel kontrolü sekmesinden kontrol sonucu girilerek 

AAR ile genel bölüme dönülür. Varış gümrük idaresi kontrolü sekmesine 

gerekli bilgiler girilerek beyannamenin işlemleri tamamlanır. 
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Beyannamenin statüsü varış idaresinde DES_CON (Varış kontrolü olumlu) ya 

geldikten sonra gümrük idaresince transit beyannamesi üzerinde başkaca 

herhangi bir işlem yapılmaz. İşlemleri tamamlanmış bir beyannamenin statüsü 

varış idaresinde DES_CON (Varış kontrolü olumlu), hareket gümrük idaresinde 

ise WRT_NOT (Transit kapandı) olarak görünmektedir.  
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Varış gümrük idaresince uygun dendiği halde sistem tarafından kapanmayan 

beyannameler hareket gümrük idaresinde transiti kapat seçeneği ile kapatılabilir. 

Saha Çıkış Onayı Verilmesi: 

X-Ray, İhbar Sevk ve Gümrük Onay Ekranı üzerinden muayene memurunca 

saha çıkış onayı verilecektir. 

Varış Gümrüğünce Kalem Bilgilerinde ve Varış Genel Kontrolü 

Alanlarında Tespit Edilen Uyuşmazlıkların Çözümü: 

Varış gümrük idaresince beyannameye ilişkin uyuşmazlık tespit edilmesi 

halinde; uyuşmazlık tespit edilen kalem üzerinde sağ tıklanır. 

 

 

Açılan ekranda ilgili kalemde uyuşmazlık bildir seçilmesi halinde uyuşmazlık 

tespit edilen alan doldurularak ekle tuşuna basılır. Tüm uyuşmazlık alanlarının 

doldurulması durumunda girilen uyuşmazlıkları kaydet tuşuna basılırak 

uyuşmazlık kaydı yapılır.  
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30 

 

İlgili kalemin mevcut olmaması halinde ise; sağa tıklanarak ilgili kalem mevcut 

değil seçeneği tıklanır. 

Beyannameye ilişkin kaydedilen uyuşmazlıkların görüntülenmek istenilmesi ya 

da değişiklik yapılması durumunda; sol bölümde yer alan “farklılıklar” başlığı 

seçilerek işlem yapılır. 

 

 

 

Varış Gümrük İdaresi Genel Kontrolü bölümünde uyuşmazlık girilmek 

istenilmesi halinde; sol bölümde yer alan “beyanname uyuşmazlıkları” bölümü 

sağ tıklanır, uygun mu sorusu “H” olarak cevaplanır, uyuşmazlık girilerek 

girilen uyuşmazlık kaydedilir. 
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Gerek kalem gerekse de varış gümrük idaresi genel kontrolü bölümünde girilen 

uyuşmazlık başlıkları haricinde de beyannamede uyuşmazlık tespit edilmesi 

halinde “Diğer Uyuşmazlık Bilgisi” ve “Dil” bölümleri doldurularak uyuşmazlık 

talebinde bulunulur. 

Beyannameye ilişkin tüm uyuşmazlıkların girilerek kaydedilmesinin ardından 

Varış gümrük idaresi genel kontrolü sekmesinde tarih, kontrol sonucu (B1) ve 

uyuşmazlıkların çözümü için bekleniyor (E) kısımlarını doldurulur. Negatif 

varış gümrük idaresi kontrolünü tıklanır. Beyannamenin statüsü Varış Kontrolü 

Olumsuz (DES_CON_NEG) hale gelir. 
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Hareket gümrük idaresince uyuşmazlığın çözülerek  

“kapat” seçeneği ile beyannamenin kapanmasının ardından beyannamenin 

statüsü varış gümrük idaresinde Varış Kontrolü Olumlu (DES_CON) , varış 

gümrük idaresinde Varış Kontrolü Olumsuz (DES_CON_NEG) olur. 
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II-İÇ GÜMRÜKTEN SINIR GÜMRÜĞÜNE GELEN EŞYANIN SEVKİ 

A) HAREKET GÜMRÜK İDARESİNCE YAPILACAK İŞLEMLER 

Kabul işlemi için gümrük idaresine gönderilen transit beyannamesi ekleriyle 

birlikte kabul memuruna sunulur. Beyannameye ilişkin işlemler eşyanın sınır 

gümrüğünden iç gümrüğe sevki işlemlerinde olduğu şekilde gerçekleştirilir.  

B) VARIŞ GÜMRÜK İDARESİNCE YAPILACAK İŞLEMLER 

Türkiye Gümrük Bölgesinde başlayıp yine Türkiye Gümrük Bölgesinde 

tamamlanacak ulusal transit işlemleri için rejim kodu "TR" olarak beyan 

edilecektir. TR rejim kodlu ulusal transit işlemleri için hareket ve varış 

gümrük idarelerinde yapılacak işlemler mevcut durumdaki haliyle devam 

edecektir. 

Türkiye Gümrük Bölgesinde yer alan bir gümrük idaresinde başlayıp Ortak 

Transit Sözleşmesine taraf AB ülkeleri ve diğer ülkelere (  İsviçre, Norveç, 

İzlanda ve Liechtenstein) yapılacak uluslararası transit işlemleri için rejim kodu 

"T1" olarak beyan edilecektir.  Bu sevkiyatlar için AB ve diğer akit ülkelere 

açılan kara sınır kapılarımız; Kapıkule TIR, İpsala, Dereköy, Hamzabeyli 

Gümrük Müdürlüklerinde NCTS uygulaması üzerinden transit ve varış gümrük 

idaresi olarak herhangi bir işlemi yapılmayacaktır. Transit beyannamesi kapsamı 

araca ilişkin muhafaza ve UBAK işlemleri Kara Kapıları Takip ve Taşıt 2 

programları  kullanılmak suretiyle yapılmaya devam edilecektir.  

Türkiye Gümrük Bölgesinde yer alan bir gümrük idaresinde başlayan T1 rejimi 

kapsamında Ortak Transit Sözleşmesine taraf AB ülkeleri ve diğer akit ülkelere 

yapılacak uluslararası transit işlemlerinde iç gümrükler ve havalimanı 

gümrüklerinde NCTS uygulaması üzerinden transit ve varış gümrük idaresi 

olarak herhangi bir işlem yapılmayacaktır. 

Ortak Transit Sözleşmesine taraf AB ve diğer akit ülkelerde başlayıp Türkiye 

Gümrük Bölgesinde yer alan bir gümrük idaresinde tamamlanacak olan T1 rejim 

kodlu transit taşımalarında ise ülkeye giriş yapılan gümrük idaresi olan kara ve 

liman gümrük idarelerince muhafaza ve UBAK işlemleri Kara Kapıları Takip ve 

Taşıt 2 programları kullanılmak suretiyle yapılmaya devam edilecek, NCTS 

üzerinden sadece transit gümrük idaresi işlemleri yapılacaktır. 
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Transit gümrük işlemleri şu şekilde yapılacaktır: Transit refakat belgesi ile sınır 

gümrük idaresine gelen araç muhafaza kaydı yapılarak sahaya alınır. Daha sonra 

araç için Taşıt-2 Programından kayıt yapılarak Ubak işlemleri tamamlanır. Bu 

kayıt işlemi esnasında aracın ihbar ve X-ray kontrolleri gerçekleştirilir. Transit 

beyannamesi MRN ile sorgulanarak veya listeden seçilerek ekrana çağrılır. 

Listeden MRN üzerine sağ tıklanarak açılan menüden “sınır geçişini bildir” 

işaretlenir. 

 

 

Açılan ekranda transit gümrük idaresi ve geçiş tarihi girilerek “Sınır Geçiş İzni” butonuna 

basılır. Beyannamenin statüsü sınır geçişi bildirildi (NCF_NOT) olur. 
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Varış gümrük idaresince şu şekilde işlem yapılacaktır: Varış gümrük idaresince 

AAR_SND (Varış bildirimi gönderildi) statüdeki beyanname için kabul memuru 

tarafından “varışı haber et”  seçeneğinden transit beyannamesi açılarak “varışı 

bildir ” seçilir. UBAK işlemleri yapılması gerekiyorsa harekette olduğu gibi 

Taşıt 2 işlemleri yapılır. Beyannameye ilişkin işlemler eşyanın sınır 

gümrüğünden iç gümrüğe transiti işlemlerinde olduğu şekilde gerçekleştirilir. 

1 Aralık 2012’den önce

1 Aralık 2012’den sonra
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AB'den Türkiye'ye Ortak Transit 1 

T1T1

T1

1 Aralık 2012’den önce

1 Aralık 2012’den sonra

 

Türkiye'den AB'ye Ortak Transit 1 

 

DİĞER HUSUSLAR: 

Parsiyel Taşımacılık: Aynı araca birden fazla gümrük idaresinden ihracat 

eşyası yüklenmesi durumunda; ilk yükleme idaresinden sonraki gümrük 

idarelerinde (sevk gümrük idareleri) sistem üzerinde herhangi bir işlem 

yapılmaz, yalnızca transit refakat belgesinde araca yeni takılan mühür bilgileri 

yazılıp gözetim memuru tarafından imzalanarak sevk/varış  gümrük idaresine 

gönderilir. Varış gümrük idaresinde yeni mühür bilgileri  sol kısımda yer alan 

“OLAY” bölümüne yazılıp işlemler tamamlanır. 

İhracat Beyannamesi İle Sorgulama: Bir ihracat beyannamesinin refere 

edildiği transit beyannamelerinin sorgulanması için hareket gümrük idaresi 

olarak sistem açıldıktan sonra sağ üstte yer alan “İhracat Beyannamesi Sorgula” 

sekmesine girilir ve ihracat beyannamesi numarası yazılarak “ara” tuşuna basılır. 

 

Denizyolu İle Transit İşlemleri: Yurtdışından denizyolu ile bir Türk limanına 

getirilerek limana indirilen eşyanın  diğer bir gemi ile yabancı bir limana veya 

ikinci iskele yoluyla başka bir Türk limanına transitinin NCTS uygulaması 

üzerinden tek bir transit beyannamesi düzenlenmek suretiyle ve söz konusu 
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beyannamede manifesto(lar) refere edilmek suretiyle, eşyanın konteyner 

içerisinde bulunması halinde ise konteyner listesi söz konusu beyannameye 

eklenerek transit rejimine tabi tutulacaktır. 

Bu kapsamda, İlk varış limanında verilen özet beyan ve varış bildirimini 

müteakip yapılacak aktarma işlemi için NCTS uygulaması üzerinden tüm 

konteynerler için tek bir transit beyannamesi verilebilecek ve bu beyannamede 

ilk özet beyan refere edilerek, beyannamede refere edilen bu özet beyan bilgileri 

geminin hareketinden itibaren ikinci varış limanı gümrük idaresince 

sorgulanabilecektir. 

 

EKLER: 

1-TEMİNAT TÜRLERİ LİSTESİ 

2-BEYANNAME STATÜSÜ LİSTESİ  

3-UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
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EK-1 

TEMİNAT TÜRLERİ 

 
A//Teminattan anlaşmayla vazgeçildi  
B//Banka  
b//TIR Karnesi  
C//GDS1  
D//Diğer teminatlar  
E//GDS2  
F//GDS  
G//Toplu Teminat  
I//Garanti mektubu  
K//GTR1  
L//GTR2  
M//R2 yetki belg.DAC teminatı  
N//DAC Teminatı  
R//Refakat  
U//UND Teminatı  
0//Teminattan vazgeçme  
1//Kapsamlı teminat  
2//Bireysel Teminat  
3//Nakit teminat  
4//Sabit-miktarlı fiş  
6//Teminattan vazgeçildi  
7//Hareket-Varış Gümrükleri arası teminat gerekli değil  
8//Teminat belirli kamu kuruluşları için gerekli değil  
9//Çok kullanımlı bireysel teminat  
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EK-2 

BEYANNAME STATÜLERİ 

AAR_ADV//Varış bildirimi haber verildi  
AAR_RSP//Varış bildirimi cevabı  
AAR_SND//Varış bildirimi gönderildi  
AMD_ACC//Değişiklik kabul edildi  
AMD_REJ//Değişiklik reddedildi  
ARR_ADV//Varış bildirimi haber verildi  
ARR_NOT//Varış bildirimi gönderildi  
ARR_REJ//Varış bildirimi reddedildi  
ATR_RSP//Sınır geçişi cevabı  
ATR_SND//Sınır geçişi bildirimi gönderildi  
CAN_ACK//Transit iptali kabul edildi  
CAN_DEC//Transit iptali reddedildi  
CAN_NOT//Transit iptali gönderildi  
CTR_DEC//Kontrol kararı verildi  
DEC_AMD//Beyanname değiştirildi  
DEC_CAN//Beyanname iptal edildi  
DEC_DAT//Beyanname tescil için gönderildi  
DEC_REJ//Beyanname reddedildi  
DES_CON_NEG//Varış kontrolü olumsuz  
DES_CON//Varış kontrolü olumlu  
DIS_SND//Uyuşmazlık çözüm isteği gönderildi  
ENQ_DUP//ENQ_DUP  
ENQ_POZ//ENQ_POZ  
ENQ_REQ//ENQ_REQ  
FWD_ARR//FWD_ARR  
GDS_REL//Eşya serbest bırakıldı  
GUA_INV//Teminat geçersiz  
GUA_USE//Teminat kullanıldı  
GUA_USR//GUA_USR  
IDLE//Beklemede  
MOV_RSP//MOV_RSP  
MRN_ALL//Beyanname tescil edildi  
NCF_NOT//Sınır geçiş bildirimi  
REC_COM//REC_COM  
REC_DIS//REC_DIS  
REC_NOT//REC_NOT  
RED_LINE//KIRMIZI Hat  
REL_NOT//  
REL_TRA//Transit serbest bırakıldı  
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REQ_MOV//REQ_MOV  
REQ_REJ//REQ_REJ  
REQ_REL//REQ_REL  
STD_REQ//STD_REQ  
STD_REQ_06//STD_REQ_06  
STD_RSP//  
STD_RSP_06//  
STORED//Beyanname kaydedildi  
ULD_PER//ULD_PER  
ULD_REJ//ULD_REJ  
ULD_REM//ULD_REM  
WRI_NOT//Transit kapanış bildirimi  
WRT_NOT_MAN//Transit kapandı  
WRT_NOT//Transit kapandı  
YEL_LINE//SARI Hat  
YGM_NOT//YGM varışı bildirdi.  
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EK-3 

UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

1) Karayoluyla Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen bir araç için giriş noktası olan 

Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü transit idaresi olacaktır. Bu durumda 

Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğünde muhafaza ve UBAK işlemleri Kara 

Kapıları Takip ve Taşıt 2 programları kullanılmak suretiyle yapılmaya devam 

edilecek, NCTS üzerinden transit gümrük idaresi işlemleri yapılacaktır.  

 

2) Karayoluyla Türkiye'den Bulgaristan'a yapılacak taşımada ise Bulgaristan'a 

giriş noktası olan Kaptan Andreevo transit idaresi olacaktır. Çıkış noktası olan 

Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü’nde ise ortak transit rejimi kapsamında 

herhangi bir işlem yapılmayacak, sadece çıkış işlemleri yapılacak, yani 

muhafaza ve UBAK işlemleri Kara Kapıları Takip ve Taşıt 2 programları  

kullanılmak suretiyle yapılmaya devam edilecektir. 

 

3) İtalya'dan İzmir Çeşme limanı üzerinden denizyoluyla Ankara TIR Gümrük 

Müdürlüğüne yapılacak taşımada İzmir Çeşme limanı transit idaresi; benzer 

şekilde, Ankara TIR Gümrük Müdürlününden İzmir Çeşme limanı üzerinden 

denizyoluyla İtalya'ya yapılacak taşımada ise İzmir Çeşme limanı transit idaresi 

olacaktır. Bu durumda İzmir Çeşme Limanında NCTS üzerinden transit gümrük 

idaresi işlemleri yapılacak, gerekmesi halinde muhafaza ve UBAK işlemleri 

Kara Kapıları Takip ve Taşıt 2 programları  kullanılmak suretiyle yapılmaya 

devam edilecektir. 

 

4) Kara sınır kapılarında, gümrüklemenin bir iç gümrükte gerçekleştirilmesi 

gerektiğinden, giriş idaresinin, varış idaresi olması mümkün değildir. 

 

5) Denizyolu taşımalarını anlatan 3 no.lu örnek durumunda, liman idarelerinde 

gümrükleme yapılabildiğinden, gümrüklemenin limanda yapılması halinde artık 

bu limanlar hareket/varış idaresi olabilecektir. Bu durumda liman idarelerinin 

transit idaresi olarak hareket etmesi söz konusu olmayacaktır. Bir başka deyişle, 

bir idarenin aynı beyanname kapsamında hem transit idaresi hem de 

hareket/varış idaresi olması mümkün değildir. 


