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Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :96603261-120.99[GGM-NCTS 

 GÜNCELLEMELER] 

Konu :NCTS Otomatik Teminat Hesabı (İhracat) 

  

27.12.2019 / 50805620 

DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi :02.07.2019 tarihli, 45634757 sayılı yazımız. 

İlgide kayıtlı yazımızda, Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında söz konusu Sözleşmeye taraf 

ülkelere sevk edilen ihracat eşyası için alınması gereken teminat miktarının otomatik olarak 

hesaplanmasına yönelik NCTS uygulamasında, sistem tarafından otomatik olarak hesaplanan teminat 

tutarının altında bir teminat tutarı beyan edilmesi durumunda, ilgili memur tarafından yapılan tutar 

düzeltmelerinde beyan edilen para cinsi ve uyarı mesajında belirtilen tutar dikkate alınarak tutar 

düzeltmesi yapılması gerektiği ifade edilmişti.  

Bakanlığımıza iletilen muhtelif olaylardan, NCTS uygulamasında teminat tutarının 

düzeltilmesinde para biriminde hatalar yapıldığı ve bu durumun da mağduriyetlere yol açtığı 

anlaşılmaktadır. 

Bu çerçevede, NCTS uygulamasında muayene ile görevli memur ekranında yapılan tutar 

düzeltmelerinde, ilgi yazımızda belirtilen hususlar doğrultusunda işlem yapılması hususunda 

bağlantınız gümrük idarelerinin uyarılmasını rica ederim. 

  

Hakan DALÇIK 

Bakan a. 

Genel Müdür Yardımcısı V. 

  

  

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine. 
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Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :96603261-120.99[GGM-NCTS GÜNCELLEMELER] 

Konu :NCTS Otomatik Teminat Hesabı (İhracat) 

02.07.2019 / 45634757 

DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi: a) 04.04.2019 tarihli, 43194426 sayılı yazımız. 

b) 18.04.2019 tarihli, 43659023 sayılı yazımız. 

c) 17.06.2019 tarihli, 45148076 sayılı yazımız. 

İlgide kayıtlı yazılar konusu Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında söz konusu Sözleşmeye 

taraf ülkelere sevk edilen ihracat eşyası için alınması gereken teminat miktarının otomatik olarak 

hesaplanmasına yönelik NCTS uygulamasında, sistem tarafından otomatik olarak hesaplanan teminat 

tutarının altında bir teminat tutarı beyan edilmesi durumunda ilgili memur tarafından teminat tutarında 

güncelleme yapılması aşamasında muhtelif gümrük idarelerinde bazı sorunlar yaşandığı 

anlaşılmaktadır. 

NCTS uygulamasında sistem tarafından hesaplanan teminat miktarının altında bir teminat 

tutarı beyan edilmesi durumunda; transit beyannamesine ilişkin olarak GUA_USE (teminat tescili ve 

muayene tamamlandı) aşamasından önce; muayene ile görevli memur ekranına “Teminat tutarı, sistem 

tarafından hesaplanan ….. TL tutarın altında beyan edilemez (.. EUR) .Miktar alanına yazılacak 

teminat tutarı, Para birimi alanında beyan edilen para cinsine göre yazılmalıdır.” şeklinde bir uyarı 

mesajı getirilmektedir. 

Buna göre, ilgili muayene ile görevli memurca yapılan tutar düzeltmelerinde beyan edilen 

para cinsi ve uyarı mesajında belirtilen tutar dikkate alınarak tutar düzeltmesi yapılması 

gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, NCTS uygulamasında teminat tutarının düzeltilmesi aşamasındaki 

"Referans Amaçlı Hesaplanan Teminat Miktarı-TRY" alanında getirilen tutar TL cinsinde 

gösterilmekle birlikte; yabancı bir kapsamlı teminatın kullanılması durumunda yukarıda belirtilen 

uyarı mesajında getirilen yabancı para cinsinden tutarın (örneğin 15,84 EUR) yazılması 

gerekmektedir. 

Bu çerçevede, konu ile ilgili olarak güncellenen “NCTS Otomatik Teminat Hesabı 

Bilgilendirme Kılavuzu” ekte gönderilmiştir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 

Bakan a. 

Genel Müdür 

 


