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AMAÇLAR ve HEDEFLER
AIMS AND OBJECTIVES

Elektronik entegrasyon ile mükerrer veri girişinin önlenmesi ve ihracat eşyası
için ayrıca transit beyannamesi düzenlenmesinden kaynaklı ihracat operasyon
zaman ve maliyetlerini azaltmak. İhracat eşyasının yurtdışı edilme sürecindeki
iş adımları ve belge gereksinimlerini azaltmak.
Electronic integration, without duplicate data entry. To reduce export time and costs for
export goods due to the furnishing of transit declaration. Reducing business steps and
document requirements in the export process of export goods.

İhracat Refakat Belgesi (İRB)

Export Accompanying Document (EAD)
İhracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın karayoluyla Türkiye
Gümrük Bölgesi içerisinde ulusal transit rejimi altında taşınmasında,
yükümlünün tercihine göre NCTS programından transit beyannamesi
düzenlenmesi yerine, İhracat Refakat Belgesi (İRB) programından İRB
düzenlenebilir.
In case of transport by road under the national transit regime in the Customs Territory
of Turkey of the goods that export customs clearance has been completed, according to
the preference of the declarant, EAD may be furnished, instead of furnishing a transit
declaration from the NCTS program.

Araçta ihracat eşyasının yanında serbest dolaşımda
bulunmayan transit eşyasının da bulunması halinde
İRB düzenlenemez.
EAD can not be furnished if there are transit goods (goods not
in free circulation) in the vehicle besides the export goods.

Bir araçta taşınan eşyanın tamamı için tek bir İRB düzenlenir. Bir araçta taşınan eşya için birden fazla İRB düzenlenemeyeceği gibi, aynı araçta taşınan eşyanın bir kısmı
için İRB bir kısmı için NCTS programından transit refakat
belgesi düzenlenmesine de izin verilmez.
A single EAD is furnished for the entire goods carried in a vehicle.
And it is not allowed to furnish a Transit Accompanying Document
(TAD) for some of the goods and and EAD for other part of the
goods carried in the same vehicle.

İhracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış
eşyanın hareket gümrük idaresinden varış
gümrük idaresine taşınmasında, eşyaya İRB ve
kalem listesi eşlik eder.
When the goods that export customs clearance
has been completed are transported from customs
of departure to customs of destination, goods are
accompanied by an EAD and list of items.

İhracat kapsamındaki parsiyel taşımacılıkta,
ilk hareket gümrük idaresinden sonraki
gümrük idaresinde/idarelerinde yeni bir İRB
oluşturulmayarak ilk hareket gümrük idaresinde
oluşturulan İRB çağrılır ve o gümrük idaresinden
alınacak ihracat eşyasına ilişkin ihracat
beyannamesi İRB’ye eklenir.
In partial transport within the scope of export, a new
EAD shall not be issued at the Customs Office/Offices of
departure following the first Customs office of departure.
Instead, EAD created at the first customs office of
departure is displayed and the export declaration
particulars is entered to the EAD.

Bir ihracat beyannamesinin birden fazla araçla (parçalı)
taşınacak olması halinde her araçta taşınacak ihracat
eşyasının kap ve kilo bilgisi ayrı ayrı girilmek suretiyle
araç sayısı kadar İRB düzenlenir.
In case an export declaration is to be transported by more than
one vehicle (fragmented), an EAD is issued for each vehicle by
entering the package and weight information of the export
goods in the EAD Program.

İRB kapsamında yükümlüler ile hareket ve
varış gümrük idarelerince yapılacak işlemler,
Bakanlığımız kurumsal internet sayfasında
yer alan “İhracat Refakat Belgesi Uygulama
Kılavuzu” doğrultusunda gerçekleştirilir.
Transactions to be made by declarants and the
customs offices of departure and destination
within scope of EAD are carried out in line with the
“Practical Guide of EAD” on the corporate website of
the Ministry.

Araçta taşınan eşyanın tamamını kapsayacak
şekilde ve araca farklı gümrük idarelerinden
ihracat eşyası yüklenmesi durumu da dahil
olmak üzere, bir araç için tek bir rejim hak
sahibi belirlenir.
Only one holder of the procedure is determined for
a vehicle, including the entire goods transported in
the vehicle, and the situation where the vehicle is
loaded with export goods from different customs of
departures.
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