
Malların Rusya toprakları üzerinden elektronik seyrüsefer mühürleri kullanarak üçüncü ülkelere 
taşınması için gerekli adımlar için Rehber 

 
Taşıyıcının Sisteme Kaydı 
Yaptırım uygulanan mal gruplarının taşınması için mühür operatörünün Bilgi Sistemine kaydedilmesi 
gerekir. LLC "CRCP" bilgi sisteminde kullanıcı kaydı ücretsiz olarak gerçekleştirilir. 
Şirketin hizmetlerini almak için Taşıyıcı tarafından belirtilmesi gereken verilerin listesi, verilen 
hizmetlerin türüne bağlıdır ve taşıyıcı, iletici alıcı ve nakliye bilgileriyle ilgili olabilir. 
Sisteme şu linklerden kayıt olunabilir: 
- Sistem web sitesinde kullanıcının Kişisel Hesabı littps: //transit.crcp.ru/login 
- Rusya Federasyonu devlet sınırı ve sabit kontrol noktalarındaki otomobil geçiş noktalarının 
bulunduğu bölgede bulunan Kullanıcı Servis Ofisleri 
 
Hizmetler için Taşıyıcı tarafından sipariş oluşturma 
Onaylı mal taşımacılığı durumunda, Taşıyıcı, Mühür İşletmecisine Rusya Federasyonu Ulaştırma 
Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yayınlanan kayıtta listelenen Rusya Federasyonu'nun sınır geçiş 
noktası veya sabit veya mobil bir kontrol noktasına girişten en az 2 saat önce Mühür İşletmecisine 
nakil hakkında bilgi vermelidir. 
Mühürleme İşletmecisi, sağlanan bilgileri bir hizmet siparişi olarak görür. Bir Otomobil Taşıyıcısı 
tarafından mühür Operatörüne sağlanacak bilgiler:  
- otomobil taşıyıcının adı; 
- otomobil nakliyesi için kullanılan araç, römork veya yarı römorkun tipi, kayıt durumu ve sayısı; 
- araç sürücüsünün e-posta ve cep telefonu; 
- EAEU Dış Ekonomik Faaliyet Emtia Nomenklatürü tarafından taşınan mal kodları (en az 10 karakter); 
- taşınan malların menşe ülkesi; 
 - taşınan malların çıkış ülkesi; 
 - taşınan malların hedef ülkesi;  
- Rusya Federasyonu'na planlanan giriş tarihi;  
- Rusya Federasyonu'ndan planlanan çıkış tarihi;  
- Rusya Federasyonu'na otomobil sınırı geçiş noktası;  
- Rusya Federasyonu'ndan otomobil sınırı geçiş noktası;  
- gerekli sayıda elektronik seyir mühürü 
İşletmecisine bir Demiryolu Taşıyıcısı tarafından sağlanacak bilgiler:  
- Demiryolu taşıyıcının adı; 
 - Demiryolu aracı ünitesinin sayısı (varsa);  
- demiryolu taşıyıcı bir memurun e-postası ve cep telefonu; 
- EAEU Dış Ekonomik Faaliyet Emtia Nomenklatürü tarafından taşınan mal kodları (en az 10 karakter); 
- taşınan malların menşe ülkesi; 
- taşınan malların çıkış ülkesi; 
- taşınan malların hedef ülkesi; 
- Rusya Federasyonu'na planlanan giriş tarihi; 
- Rusya Federasyonu'ndan planlanan çıkış tarihi; 
- Rusya Federasyonu'nun demiryolu sınır geçiş noktası veya Rusya Federasyonu'na giriş için tren 
istasyonundaki kontrol noktası; 
- Rusya Federasyonu'nun demiryolu sınırı giriş noktası veya Rusya Federasyonu'ndan çıkış yapan bir 
tren istasyonundaki kontrol noktası; 
- gerekli elektronik seyir mühürlerinin sayısı 
 
DİKKAT: Belirtilen bilgileri tam olarak vermeden taşımacılığa izin verilmez (gümrük idaresi, Rusya 
Federasyonu topraklarından malların iadesine karar verme hakkına sahiptir). 
Taşıyıcıyı kaydederken Ücretli Hizmet Sözleşmesinin imzalanması Ücretli Hizmet Sözleşmesi ile 
sonuçlanacaktır. 



Kişisel hesaba kaydolurken Taşıyıcı, sistemin isteyeceği Teklif Ücreti Tabanlı Hizmet Sözleşmesine 
(Teklif Sözleşmesine bağlantı) onayını verecektir. 
Bir servis ofisine kaydolurken, Mühürleme İşletmecisinin bir çalışanı, Taşıyıcı tarafından imzalanacak 
Ücretli Servis Sözleşmesinin basılı kopyasını hazırlar. 
Elektronik navigasyon mührü kullanımı için zorunlu ödeme 
Mühürleme İşletmecisinin hizmetleri, verilen hizmet siparişine göre hizmet sunumundan önce ödenir. 
Elektronik navigasyon mührü kullanımı için zorunlu ödeme Mühürleme İşletmecisinin hizmetleri, 
verilen hizmet siparişine göre hizmet sunumundan önce ödenir. 
 
Rusya Federasyonu sınır geçiş noktalarına veya kontrol noktalarına giriş 
 
Onaylanmış mal taşımacılığı için kullanılan bir araç veya demiryolu vagonu Rusya Federasyonu'na 
girdikten sonra, Rusya Federasyonu'nun  karayolundaki veya demiryolu sınır geçiş noktalarındaki 
gümrük organının görevlisi tarafından veya ilgili belgelerin incelenmesinden sonra, bir sabit veya 
mobil kontrol noktasında veya bir tren istasyonu kontrol noktasında Federal Ulaştırma Denetimi 
Hizmetinin bir görevlisi tarafından elektronik navigasyon mühürlerinin kullanılması, uygulanması ve 
etkinleştirilmesi kararı verilir.  
 
İlgili tüm kararlar alındıktan sonra, mühür Operatörünün yetkili bir çalışanı bir elektronik navigasyon 
mühür kabul sertifikası ve otomobil taşımacılığı için bir rapor düzenler. 
 
Belgeler verildikten sonra, Mühür Operatörü çalışanı elektronik navigasyon mührünü uygular ve 
Sistemde etkinleştirir. 
Elektronik navigasyon mühürleri uygulandıktan sonra bir raporlama makbuzu verilir: 
1. Sınır geçiş noktasındaki gümrük idaresinin bir yetkilisi tarafından; 
2. Sabit veya mobil bir kontrol noktasında Federal Ulaştırma Denetimi Servisi yetkilisi tarafından. 
 
Rusya Federasyonu topraklarında uluslararası transit taşımacılığın uygulanması 
Rusya Federasyonu toprakları üzerinden uluslararası transit taşımacılığı sürecinde, kasıtlı hasar, 
taşıyıcı tarafından sağlanan elektronik navigasyon mühürlerinin kullanımı, sinyal iletiminin 
engellenmesi ve elektronik navigasyon ölçeklerinin açılması, kilitleme hasarı da dahil olmak üzere 
kasıtlı olarak yanlış bilgi verilmesine izin verilmez. 
 
"Yaptırım" uygulanan mal gruplarının uluslararası transit geçişleri için onaylanmış prosedürün ihlali 
durumunda: 
1. Raporlama makbuzu iptal edilir; aracın sürücüsü Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu uyarınca 
sorumlu olur 
2. Gümrük idaresi, Rusya Federasyonu topraklarından malların iadesine karar verme hakkına sahiptir. 
 
Sınır geçiş noktaları üzerinden Rusya Federasyonu'ndan çıkış yapan bir araç söz konusuysa veya 
demiryolu vagonu ile Rusya Federasyonu'ndan çıkılması durumunda, Rusya Federasyonu'nun sınır 
geçiş noktasında gümrük organının bir görevlisi veya sabit veya mobil bir kontrol noktasında Federal 
Ulaştırma Denetleme Hizmetinin bir memuru elektronik seyir mühürlerinin devre dışı bırakılmasına 
karar verir.  
 
Mühür Operatörünün yetkili bir çalışanı, Sistemdeki elektronik navigasyon mührünü kaldırır ve devre 
dışı bırakır. 
Taşıyıcının raporlama makbuzunu yetkiliye iletmesi gerekir. 
Rusya Federasyonu topraklarından, raporlama fişinin iade edilmemesi de dahil olmak üzere, 
belirlenen prosedüre uygun olarak düzenlenen bir raporlama çeki olmadan ayrılması halinde, sürücü, 
İdari Suçlar Kanunu uyarınca sorumludur. 



Rusya Federasyonu topraklarından ayrılırken, mühür  Operatörü  kontrol gerçekleştirir, elektronik 
navigasyon mührü için iade sertifikası üretir ve imzalar. 
 
Rusya Federasyonu ulusal sınırındaki sınır geçiş noktalarının listesi, tren istasyonlarında bulunan 
sabit ve mobil geçiş noktaları ve geçiş noktaları 
 
1. Rusya Federasyonu ulusal sınırındaki otomobil sınır geçiş noktaları 
Devlet sınırının Rusya-Finlandiya  bölümü 
1. Brusnichnoye 2. Torsyanovka 
Devlet sınırının Rusya-Estonya bölümü 
3. Ivangorod 
Devlet sınırının Rusya-Letonya bölümü 
4. Burachki 5. Ubylinka 
Devlet sınırının Rus-Ukrayna bölümü 
6. Krupets 7. Troyebortnoye 8. Sudzha 9. Nekhoteyevka 10. Novy Yurkovich 
Devlet sınırının Rusya-Moğol kesimi 
11. Kyakhta 
Devlet sınırının Rusya-Azerbaycan kesimi 
12. Yarag-Kazmalyar 
Devlet sınırının Rusya-Gürcü kesimi 
13. Verkhny Lars 
II. Rusya Federasyonu ulusal sınırındaki demiryolu sınır kontrol noktaları 
Devlet sınırının Rusya-Finlandiya bölümü 
14. Buslovskaya 
Rusya-Estonya devlet sınır kesimi 
15. Pechory-Pskovskiye 
Devlet sınırının Rusya-Letonya bölümü 
16. Sebezh 
Devlet sınırının Rus-Ukrayna bölümü 
17. Belgorod 
Devlet sınırının Rus-Çin bölümü 
18. Zabaikalsk (Zabaykalsk tren istasyonunda bulunan gümrük kontrol bölgesi) 
III. Sabit ve mobil sınır kontrol noktaları 
Devlet sınırının Rusya-Belarus kesimi 
19. Krasnoe (456 km M-1 Belarus Otoyolu) 20. Rudnya (448 km A-141 (R-120) "Oryol - Bryansk - 
Smolensk - Belarus Cumhuriyeti Otoyolu ile sınır" 21. Krasny Kamen (220 km A -240 (M13) 
"Bryansk - Novozybkov - Belarus Cumhuriyeti sınırı" Otoyol) 
 
Devlet sınırının Rus-Kazak bölümü 
22. Mashtakovo (194 km A-300 "Samara - Bolshaya Chernigovka" Otoyolu - Kazakistan Cumhuriyeti 
ile sınır, Mashtakovo daimi çok sınırlı geçiş noktası) 23. Bugristoye (147 km A-310 Chelyabinsk - 
Troitsk - ile sınır Kazakistan Cumhuriyeti, otomobil yolcu ve yük kalıcı çok taraflı kontrol noktası 
"Bugristoye") 24. Petukhovo (464 km R-254 "Irtysh" Otoyolu, kalıcı kargo ve yolcu kontrol noktası 
"Petukhovo") 25. Veseloyarsk (337 km A- 322 Barnaul - Rubtsovsk - Kazakistan Cumhuriyeti sınırı, 
otomobil yolcu ve yük kalıcı çok taraflı kontrol noktası "Veseloyarsk") 
 
 
 
 
 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 


