AMBARA ALINACAK PARSİYEL KONTEYNERLER
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Konteyner bilgilerini içeren özet beyan
Ana konşimento fotokopisi
Özet beyanda kayıtlı konşimentoların fotokopileri
Firma tarafından yetkili olduğuna dair vekâletname
Ambara boşaltma iş emri
Konteyner açma/kapama zaptı firma kaşeli ve gümrük memuru kaşeli

GEMİDEN GELEN AÇIK YÜKLER
1) Eşya ile ilgili özet beyan
2) Proje İş Geliştirme Departmanı’nın mailindeki talimat doğrultusunda gerekirse taahhütname
verilecek (Gümrük İşleri / Ambar tarafından)
3) Eşyanın çıkış işlemi için gereken evraklar:
- Çıkış kontrol fişi (Gümrük tarafından düzenlenir)
- Konşimento
- Ardiye faturası veya alındı kaşesi
KARADAN (ARAÇLA) GELEN AÇIK YÜKLER
1)
2)
3)
4)
5)

Eşyanın limana giriş yazısı (Gümrük tarafından limana yazılan yazı)
Gümrüklü sahadan geldiyse tır karnesi takılı mühür açma tutanağı düzenlenir
Yazı kayda girecek (İdari İşler’de kayıt)
Eşya ile fatura bilgileri
Eşya çıkışı esnasında Gümrük tarafından düzenlenen yazı ve tutanakla çıkış kontrol fişi ile
işlem yapılır
6) Ardiye faturası veya alındı kaşesi
KARADAN GELEN KONTEYNERLER AMBARA ALINMASI
1) Parsiyel konteyner ise parsiyel konteynerde aranan belgeler ve aktarma yazısı imzalı halde
kaçak veya ihbarlı konteyner ise gümrük yazısına istinaden ambara alınır.
2) Gümrük yazısına istinaden alınan eşyalar, çıkışta tekrar gümrük müsaadesini içeren yazıya
göre (tutanakla) teslim edilir.
AMBARDA YAPILAN TARTIM HAKKINDA
Konşimento fotokopisi üzerine kaç palet tartı yapıldı ise not yazılır. Ardiye sistemine kaydedilir.
AMBARDA YAPILAN ELLEÇLEME HAKKINDA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Konşimento fotokopisi
Vekâletname
Elleçleme formu
Elleçleme faaliyetine katılacak kişi ve kişilerin kimlik örneği
Dışardan gelecek ve işçi için gümrük onaylı yazı
Fatura
İmza sirküsü
Gümrük sisteminden yapılacak işlerin özetini yazan çıktı

AMBARDA YAPILAN KÜŞAT İÇİN ARANAN BELGELER
1) Konşimento fotokopisi
2) Vekâletname
3) Gümrük sisteminden yapılacak işlerin özetini yazan çıktı
AMBARDA YAPILAN MUAYENE HAKKINDA
1) Eşya ile ilgili konşimento
2) Beyanname
3) Muayene memuru kendisi yapacak
TSE TARAFINDAN YAPILAN MUAYENE
1) Konşimento
2) TSE tarafından düzenlenen muayene ve numune alma formu
EŞYA ÇIKIŞ (TESLİM) AŞAMASINDA ARANAN EVRAKLAR
1)
2)
3)
4)
5)

Gümrük tarafından düzenlenen ve onaylanan çıkış kontrol fişi
Eşyanın konşimentosu (aslı)
Konşimento üzerinde vezne tarafından o güne ait (alındı) kaşesi
Araç giriş kâğıdı ve araç ruhsatı (istiap hakkını gösteren sayfa)
Eşya üzerinde kontrol (doğru eşya olduğunu anlamak için)

