
Günümüzde dış ticaret işlemleri ülke ekonomileri açısından önemli bir yer tutmakta ve bu durum her 
geçen gün ülkemiz açısından da daha önemli bir hale gelmektedir. Türkiye, II. Dünya Savaşı sonrası 
başlayıp özellikle 1980 sonrası hızlanan küreselleşme sürecine kayıtsız kalmamış ve dışa açık bir 
ekonomi politikası izlemeye başlamıştır. Türkiye küreselleşme yolunda Dünya Ticaret Örgütü ve 
Dünya Gümrük Örgütü gibi kuruluşlara üye olup önemli adımlar atarken bir yandan da Avrupa Birliği 
gibi bölgeselleşme hareketlerine katılmaya çalışarak dünya ekonomisindeki yerini yukarılara taşımayı 
hedeflemektedir. Dünya ekonomisinde önemli yerlere gelmek dış ticarette rekabet edebilirlikle 
paralel ilerlemektedir. Bunu sağlayacak unsurlardan biri ise ticaretin kolaylaştırılmasıdır. Bu 
çalışmanın amacı; Avrupa Birliği'ne üyelik süreci kapsamında Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) 
uygulamasının transit ticarete etkilerini İpsala Sınır Kapısı Örneği kapsamında yarı biçimsel mülakat 
yöntemi yardımıyla incelemektir. Çalışmada öncelikle transit rejiminin tanımı ve kapsamına yer 
verilmiş, ardından Türkiye'de uygulanmakta olan transit rejimi ayrıntılarıyla ortaya konmuştur. 
Çalışmanın ikinci bölümünde Gümrük Birliği ve dış ticaret konuları mevzuatları uyarınca ele alınmıştır. 
Üçüncü, Avrupa Birliği'nin (AB) ortak ulaştırma politikası, NCTS kapsamında değerlendirilmiştir. 
Çalışmanın son bölümünde ise NCTS uygulamaları hakkında mülakatlar gerçekleştirilmiştir. 

Nowadays foreign trading operations are important part of the economy of countries and this case 
becomes more important for our country every day.Turkey, has not remained indifferent to the 
process of globalization which started after The World War II and especially increased after 1980. 
Turkey started to follow an outward economy policy. In terms of globalization, Turkey has become a 
member of organizations such as World Trade Organization and World Customs Organization. Turkey 
is attempting to increase it's position in the world economy by joining European Union's 
regionalization movements. Being competitive in international trade allows the country to become 
an important factor in world economy and facilitates the trade. The purpose of this study, is to 
examine the effects and implementation of New Computerised Transit System (NCTS) at İpsala 
Border Gate in the European Union accession process with semi structured interview process. In the 
study first the definition and scope of the transit regime have been explained, then the details of the 
transit regime that is being implemented in Turkey have been revealed. In the second part customs 
union and trade issues have been dealt with in accordance with the legislation. Thirdly, the European 
Union's (EU) common transport policy has been explained. In the last part of the study, interviews 
have been carried out on the implementation of the NCTS. As the final step in this study, a series of 
interviews have been conducted regarding the NCTS application. 


