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01.08.2018 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük
Genel Tebliği’nde (Transit Rejimi) (Seri No: 5), transit rejiminde transit beyannamesi yerine
havayolu taşımacılığında kullanılan eşya manifestosu ile taşıma yapılmasını kapsayan
basitleştirilmiş usulden yararlanmak için başvuru ve izin süreci, basitleştirilmiş usul
kapsamında hareket ve varış gümrük idarelerinde yapılacak işlemler, izin sahibinin
yükümlülükleri ve izne ilişkin diğer hususlar düzenlenmiştir.
Söz konusu düzenleme kapsamında, havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşıma yapma izni
verilmiş firmalarca işlemler havayolunda eşya manifestosu kapsamında gerçekleştirilecek olup
ayrıca transit beyanı aranmayacaktır.
Bu çerçevede, 5 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği uyarınca transit rejimi çerçevesinde eşyanın
havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin işlemler elektronik ortamda aşağıdaki
şekilde yürütülecektir.
A- GİRİŞ YÖNÜNDEKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN İŞ AKIŞI
A.1. Giriş Özet Beyan Verilmesi
Türkiye Gümrük Bölgesine havayoluyla getirilen eşya için HAVİTH (Havayolu İthalat)
türünde giriş özet beyan verilir.
Giriş özet beyanda, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisindeki bir başka gümrük idaresine
aktarılacak taşıma senetleri için “Ambar Harici” kutusu ile birlikte, “Aktarma” kutusu
işaretlenir ve “Yurtiçi Aktarma” seçeneği seçilir.

İzin sahibi havayolu şirketi tarafından Gümrük Yönetmeliğinin 71 inci maddesi uyarınca tescil
edilen ve özet beyanları ihtiva eden varış bildiriminin giriş gümrük idaresince onaylanmasını
müteakip varış bildiriminin statüsü “işlem tamamlanmış” olur. Ayrıca taşıma senetlerinin “ilgili

özet beyan no” bölümünde beyan edilen özet beyan da sistem tarafından “onaylanmış” statüye
gelir. Varış bildiriminin ve dolayısıyla giriş özet beyanların onaylanmamış olması durumunda
varış gümrüğünde oluşan Aktarma Bildirimi (HT) kaydının onaylanması mümkün
olmamaktadır.

A.2. Aktarma Bildiriminin Tescili

Basitleştirme izni kapsamında havayolu şirketi tarafından, uçağın iç gümrüğe hareketinden
önce gümrük idaresine elektronik ortamda iletilen mesajda; gerçekleştirilecek her bir taşımaya
ilişkin olarak sefer ve manifesto bazında aşağıdaki bilgilere yer verilir:







Eşyayı taşıyan havayolu şirketinin vergi numarası,
Uçuş numarası,
Uçuş tarihi,
Yükleme (hareket) ve boşaltma (varış) havalimanının adı,
Hareket ve varış gümrük idareleri,
Hava konşimentosu numaraları,

Her bir konşimento numarasının karşısında;
 Transit rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda olmayan eşya için “T” kodu,
 Transit rejimine tabi tutulan, serbest dolaşımda olmayan ve daha önceki bir sefer ile

taşınan eşyanın devamı niteliğindeki eşya için “TD” kodu, (bu durumda daha önce
kullanılmış özet beyan ve taşıma senedi numarası tekrar kullanılabilecektir)

kullanılır.
Basitleştirme izni çerçevesinde işlem yapılabilmesi için 5 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğinin
7 nci maddesindeki bilgilerin giriş özet beyanın verildiği tarihten itibaren 96 saat içinde gümrük
idaresinin sistemine iletilmesi gerekmektedir. Bu durumda işlemler, eşya geçici depolama
yerine alınmaksızın gerçekleştirilecektir. Söz konusu sürenin aşılması halinde, eşyanın geçici
depolama yerine alınması gerekmekte olup geçici depolama yerine alınan eşyanın varış gümrük
idaresine sevki, ulusal transit rejimi çerçevesinde transit beyanı ile gerçekleştirilecektir.
Aktarma bildiriminin tescili ile birlikte sistem, havayolu şirketinden gelen bilgiler ile, varış
gümrük idaresinin gümrük kodu ile başlayan ve tescil edilmiş statüde bir kayıt numarası

(18060200HT… gibi) oluşturur ve izin sahibine bu kayıt numarası bilgisi iletilir. Söz konusu
kayıtlar hem hareket gümrük idaresinin hem de varış gümrük idaresinin sisteminde elektronik
ortamda görüntülenebilmektedir.

Havayolu şirketi, göndermiş olduğu bilgilerde değişiklik yapmak isterse daha önceki mesajına
göre oluşmuş kayıt numarasını da kullanarak, uçağın varış havalimanına varışına kadar
Bakanlığımız sistemine elektronik olarak yeniden gönderim yapabilir.
A.3. Hareket Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler

Hareket gümrük idaresince, Aktarma Bildirimi/Aktarma Bildirimi Kapsamında Yapılan
İşlemler sekmesi tıklanarak ilgili tarih aralığı girilmek suretiyle varış gümrük idaresine sevk
edilen eşyaya ilişkin bilgiler listelenir.

Yapılan sorgulama sonucunda hareket gümrük idaresince kayıtların listelenebilmesi ve
listelenen HT’li kayıtların Excel ortamına aktarılarak hangi giriş özet beyanların hangi HT’li
beyanlar kapsamında işlem gördüğünün tespit edilebilmesi mümkündür.

5 Seri No’lu Tebliğin 7 nci maddesindeki bilgilerin hava taşıtının kalkışı öncesinde gümrük
idaresinin sistemine elektronik veri değişimi sistemi ile iletilmesi halinde, eşyanın hareket
gümrük idaresine sunulmuş olduğu kabul edilir.
A.4. Varış Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler

Hava taşıtının varış havalimanına ulaştığının gümrük idaresince tespit edilmesi ya da herhangi
bir belge aranmaksızın izin sahibi firma tarafından gümrük idaresine elektronik ortamda
bildirilmesi üzerine, varış gümrük idaresince Aktarma Bildirimi/Aktarma Bildirimi
Sorgulama sekmesi tıklanarak ilgili aktarma kaydı ekrana getirilir.

Açılan ekranda aktarma bildirimine ilişkin Aktarma Bilgileri, Aktarma Senetleri ve
Aktarma/ULD Konteyner Bilgileri kontrol edilir.

Aktarma Senetleri sekmesi tıklanarak ilgili taşıma senedi ve bağlı olduğu özet beyan numaraları
ekrana getirilir. Bu ekranda Aç tuşuna basılarak ilgili giriş özet beyanlar ve söz konusu özet
beyanlara bağlı taşıma senetleri görüntülenebilir.

Varış gümrük idaresince sistem üzerinde gerekli kontrollerin yapılmasını müteakip aktarma
bildiriminde HT’li kayıt numarası üzerinden varış işlemi gerçekleştirilir. Bunun için sorgulanan
aktarma bildirimi kaydı üzerinde İşlemler/Onayla denilerek hava taşıtının varış gümrük
idaresine ulaştığı tarih ve saat bilgileri Varış Tarihi bölümüne girilir.

Basitleştirme izni kapsamında 5 Seri No’lu Tebliğin 7 nci maddesindeki bilgilerin, hareket ve
varış gümrük idarelerine iletilmek üzere izin sahibi tarafından gümrük idaresinin sistemine
elektronik veri değişimi sistemi ile iletilmiş olması koşuluyla, hava taşıtının varış havalimanına
ulaştığında eşyanın varış gümrük idaresine sunulmuş olduğu ve transit işleminin sonlandırıldığı
kabul edilir.

Varış işlemi ile birlikte, giriş özet beyanda ilgili konşimentoda kayıtlı eşya bilgileri de varış
gümrük idaresindeki kayıt ile ilişkilendirilir ve eşyaya ilişkin varış gümrük idaresindeki
işlemler söz konusu kayıtlar üzerinden yürütülür.
Varış işlemi ile birlikte varış gümrük idaresindeki kayıt onaylanmış olur. Varış işlemi ve bu
işlem ile birlikte onaylanma işleminin gerçekleştirilebilmesi için, ilgili giriş özet beyanın
onaylanmış olması gerekmektedir.

Varış işleminin onaylanması ile birlikte izin sahibi havayolu şirketi tarafından tescil edilmiş
HT’li beyanlarda düzeltme yapılamaz.
Varış işleminin onaylanması ile birlikte hareket gümrüğündeki ilgili özet beyan kayıtları,
taşıma senedi bazında otomatik olarak kapatılır.

Ayrıca, varış gümrük idaresince Aktarma Bildirimi/Tescil Edilmiş Aktarma Bildirimleri
sekmesi tıklanarak ve “Onaylanmış Aktarma Bildirimleri” seçilerek belli bir tarih aralığı
girilmek suretiyle yapılan sorgulamada listelenen HT’li kayıtlardan, varış gümrük idaresince
aktarma bildirimine istinaden oluşan kayıtların statülerinin görüntülenmesi mümkündür.

B. ÇIKIŞ YÖNÜNDEKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN İŞ AKIŞI
B.1. Aktarma Bildiriminin Tescili

Basitleştirme izni kapsamında havayolu şirketi tarafından, uçağın sınır gümrüğüne
hareketinden önce gümrük idaresine elektronik ortamda iletilen mesajda; gerçekleştirilecek her
bir taşımaya ilişkin olarak sefer ve manifesto bazında aşağıdaki bilgilere yer verilir:







Eşyayı taşıyan havayolu şirketinin vergi numarası,
Uçuş numarası,
Uçuş tarihi,
Yükleme (hareket) ve boşaltma (varış) havalimanının adı,
Hareket ve varış gümrük idareleri,
Hava konşimentosu numaraları,

Her bir konşimento numarasının karşısında;
 İhracata konu eşya için “X” kodu (çıkabilir statü)
 İhracata konu olan ve daha önceki bir sefer ile taşınan eşyanın devamı niteliğindeki eşya

için “XD” kodu (bu durumda daha önce kullanılmış ihracat beyannamesi numarası
tekrar kullanılabilir.)

kullanılır.
Basitleştirme izni kapsamında havayolu şirketi tarafından aktarma bildiriminin tescil
edilebilmesi için ihracat beyannamesi işlemlerinin tamamlanarak beyannamenin çıkabilir
statüye gelmiş olması gerekmektedir.
Havayolu ikinci iskele kapsamında gerçekleştirilen taşımalarda aktarma bildiriminin tescil
edilebilmesi için ihracat beyannamesinin 29 numaralı hanesinde eşyanın yurt dışı edileceği ve

ihracat beyannamelerinin çıkış bildirimine bağlanacağı gümrük idaresi kodunun yazılması
gerekmektedir.
Aktarma bildiriminin tescili ile birlikte sistem, havayolu şirketinden gelen bilgiler ile varış
gümrük idaresinin gümrük kodu ile başlayan ve tescil edilmiş statüde bir kayıt numarası
(18HT340300… gibi) oluşturur ve izin sahibine bu kayıt numarası bilgisi iletilir. Söz konusu
kayıtlar hem hareket gümrük idaresinin hem de varış gümrük idaresinin sisteminde elektronik
ortamda görüntülenebilmektedir.
Bu çerçevede, 5 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği uyarınca ikinci iskele kapsamında
gerçekleştirilen taşımalarda ihracat beyannamesinin 4 ve 5 nüshaları kullanılmayacak olup
işlemler elektronik ortamda HT’li beyanlara istinaden gerçekleştirilecektir.

Havayolu şirketi, göndermiş olduğu bilgilerde değişiklik yapmak isterse daha önceki mesajına
göre oluşmuş kayıt numarasını da kullanarak, uçağın varış havalimanına varışına kadar
Bakanlığımız sistemine elektronik olarak yeniden gönderim yapabilir.
B.2. Hareket Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler
Hareket gümrük idaresince, Aktarma Bildirimi/Aktarma Bildirimi Kapsamında Yapılan
İşlemler seçilerek ilgili tarih aralığı girilmek suretiyle varış gümrük idaresine sevk edilen
eşyaya ilişkin bilgiler listelenir.

Yapılan sorgulama sonucunda hareket gümrük idaresince kayıtların listelenebilmesi ve
listelenen HT’li kayıtların Excel ortamına aktarılarak hangi ihracat beyannamesinin hangi HT’li
beyanlar kapsamında işlem gördüğünün tespit edilebilmesi mümkündür.

5 Seri No’lu Tebliğin 7 nci maddesindeki bilgilerin hava taşıtının kalkışı öncesinde gümrük
idaresinin sistemine elektronik veri değişimi sistemi ile iletilmesi halinde, eşyanın hareket
gümrük idaresine sunulmuş olduğu kabul edilir.
B.3. Varış Gümrük İdaresi Tarafından Yapılacak İşlemler
Hava taşıtının varış havalimanına ulaştığının gümrük idaresince tespit edilmesi ya da herhangi
bir belge aranmaksızın izin sahibi firma tarafından gümrük idaresine elektronik ortamda
bildirilmesi üzerine, varış gümrük idaresince Aktarma Bildirimi/Aktarma Bildirimi
Sorgulama sekmesi tıklanarak ilgili aktarma kaydı ekrana getirilir.

Açılan ekranda aktarma bildirimine ilişkin Aktarma Bilgileri, Aktarma Senetleri ve
Aktarma/ULD Konteyner Bilgileri kontrol edilir.

Aktarma Senetleri sekmesi tıklanarak ilgili taşıma senedi numarası ile bağlı olduğu ihracat
beyanname numaraları ekrana getirilir. Bu ekranda Aç tuşuna basılmak suretiyle ilgili ihracat
beyannamelerine ulaşılabilmektedir.

Varış gümrük idaresince sistem üzerinde gerekli kontrollerin yapılmasını müteakip aktarma
bildiriminde HT’li kayıt numarası üzerinden hava taşıtının varış işlemi gerçekleştirilir. Bunun
için sorgulanan aktarma bildirimi kaydı üzerinde İşlemler/Onayla denilerek hava taşıtının
varış gümrük idaresine ulaştığı tarih ve saat bilgileri Varış Tarihi bölümüne girilir.
Varış gümrük idaresi tarafından hava taşıtının varış işlemlerinin yapılması ile birlikte havayolu
şirketi tarafından aktarma bildiriminde değişiklik yapılamamaktadır. Bu işlem ile aktarma

bildiriminde kayıtlı olan ihracat beyannameleri çıkış bildirimine kaydedilebilir duruma
gelmektedir.
B.4. Çıkış Bildirimi
Havayolu şirketi ihracat beyanname numaralarına ilişkin referans içeren çıkış bildirimini, web
servis aracılığı ile elektronik imzalı olarak Bakanlığımıza iletir.
Hava taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi ve çıkış bildiriminin gümrük idaresi
tarafından onaylanması ile birlikte, çıkış bildiriminde kayıtlı olan ihracat beyannameleri
otomatik olarak kapanır.
Havayolu basitleştirmesi kapsamında ikinci iskele olarak varış gümrük idaresinde işlem
görmek üzere gönderilen başka bir gümrük idaresince tescilli ihracat beyannamelerinin varış
gümrük idaresinde “Çıkış Bildirimi-T1/Açılan İhracat Beyannamesi Sorgulaması”
ekranından ihracat beyannamesi numarasından sorgulanarak hangi çıkış bildirimi kapsamında
işlem gördüğünün tespiti mümkündür.

C. HAVAYOLU KONŞİMENTO SORGULAMA
Hareket ve varış gümrük idareleri tarafından, Bakanlığımız intranet portalında “Yeni
Uygulamalar” başlığı altında THY web servislerini kullanan “Havayolu Konşimento
Sorgulama” web uygulaması hazırlanmış olup mezkur programa mı-Gümrük Müdürü, deGümrük Müsteşarlığı Deneticileri, is-İrtibat Servisi Memurları, me-Gümrük Müsteşarlığı
Merkez Yöneticisi, mm-Muayene Memurları, os-Özet Beyan servisi Memurları, Gümrük
Müdür Yardımcıları, GZM-Gözetim Memuru ve Tescil Memuru yetkilerine sahip kullanıcı
kodları ile erişilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
Söz konusu uygulama kullanılmak suretiyle izin sahibi THY’nin sistemindeki manifesto ve
manifesto kapsamı konşimento bilgilerine Bakanlığımız intraneti üzerinden anlık erişim
sağlanabilmekte ve basitleştirme kapsamında gerçekleştirilen işlemler sorgulanabilmektedir.

Açılan ekranda, “Gümrük İdaresi Bilgisi İle Sorgulama” , “Sefer Bilgisi İle Sorgulama” ve
“Taşıma Senedi Numarası İle Sorgulama” sekmeleri kullanılarak basitleştirme kapsamında izin
sahibi firma tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylı verilere ulaşılabilir ve excel
ortamında liste alınabilir.

