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DAĞITIM YERLERİNE
 

Bilindiği  üzere,  uluslararası  karayolu  taşımacılığı  anlaşmaları  ve  bu  anlaşmalara  bağlı  olarak
imzalanan  Protokoller  kapsamında Bakanlığımızca  sağlanan  geçiş  belgelerinin  ülkemiz  taşımacılarına
dağıtım işlemleri, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde yürütülmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu Yönergenin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası, "Geçiş belgeleri her
yılın son gününe kadar dağıtılır. Geçiş belgelerinin yıl içindeki kullanıma açılma tarihleri ve dönemleri
Bakanlıkça  belirlenir."  hükmüne,  22  inci  maddesinin  üçüncü  fıkrası  ise  "Bakanlık  geçiş  belgelerinin
başvuru,  belge  dağıtımının  genel  şartları  ile  ülkelere  göre  dağıtım  usulü  ve  özel  şartları  hususlarında
değişiklik yapmaya yetkilidir." hükmüne amirdir.

2021  yılında  uluslararası  karayolu  taşımacılığında  yaşanan  gelişmeler,  sağlanan  kota  artışları,
geçiş  belgeleri  kullanım  oranları  ve  ilgili  paydaşlar  ile  yapılan  istişareler  de  dikkate  alınarak,
Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda;

2022 yılına ait geçiş belgelerinin dağıtımında Ek.1 listede yer alan tarihlerin dikkate alınması,
Söz  konusu  ülkelere  ait  2021  yılı  geçiş  belgelerinin  belirtilen  süreden  önce  tükenmesi  halinde
tükendiği tarihten itibaren 2022 yılı geçiş belgelerinin kullanıma açılması,
Halihazırda  2021  yılı  kotası  tükenmiş  veya  31.12.2021  tarihi  itibariyle  tükenecek  olan  geçiş
belgelerinin dağıtımında 01.01.2022 tarihinin esas alınması,
2022 yılı geçiş belgelerinden temin edilemeyen belge olması durumunda, firmaların talebi üzerine
(Danimarka geçiş belgeleri hariç) 2021 yılı geçiş belgesi verilmesi,
2022 yılı geçiş belgelerinin yıl içinde Ek.2 listede belirtilen dönemler halinde kullanıma açılması,
Dönemler  için  ayrılan  belgelerin  tükenmesi  durumunda  ilave  belge  verilmemesi,  belgelerin
bitmemesi durumunda ise kalan belgelerin takip eden dönemlere aktarılması,
Firma kaşeli olarak iadeye alınan belgelerin (ödül belgeleri hariç), dönem içinde geçiş belgelerinin
tükendiği tarihten itibaren bir sonraki geçiş belgesi dağıtım dönemine kadar (son dağıtım dönemi
hariç) tahsis edilmemesi,
Bulgaristan  ikili,  Yunanistan  transit  ücretsiz,  Macaristan  ikili,  Ukrayna  transit,  Belarus  boş
giriş/dönüş  yükü  geçiş  belgeleri  ile  Çekya,  Letonya,  Estonya,  Finlandiya,  Norveç  geçiş
belgelerinin tamamının iade sistemine dahil edilmesi,
İadesi  zorunlu  geçiş  belgelerinin  iadesi  veya  e-Devlet  üzerinden  belge  iade  işlemi  yapılıncaya
kadar iadesi zorunlu geçiş belgesi/belgelerinin tahsis edilmemesi,
Firmalarca  ibraz  edilen  sağlık  sertifikalarının  İngilizce  düzenlenmiş  olması  durumunda  yeminli
tercüman onaylı Türkçe çevirilerinin ayrıca istenmemesi,
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Murat BAŞTOR
Bakan a.

Genel Müdür

Macaristan  ikili  geçiş  belgelerinin,  yükün  tamamının  veya  en  az  %  60'ının  Macaristan'a
taşındığının  Serbest  Bölge  İşlem  Formu  aslı  veya  İhracata  İlişkin  Gümrük  Beyannamesi  (alıcı
adresi  veya  gideceği  ülke  Macaristan  olmalıdır)  veya  Mahrece  İade  İşlemine  İlişkin  Gümrük
Beyannamesinin ibraz edilmesi şartıyla tahsis edilmesi,
Macaristan  transit  geçiş  belgelerinin  %10  unun  10  ton  altı  taşıtlar  ile  Rusya'ya  gitmek  üzere
Ukrayna  üzerinden  transit  geçişlerine müsaade  edilmeyen  yükleri  taşıyan  taşıtlara,  Yönerge'nin
ekinde yer alan RUS2 ile Ek.3 listede yer alan RUS11 güzergah belgelerinin tahsis edilmesi,
Sırbistan çok girişli tek-tip geçiş belgelerinin Belçika-Hollanda çok girişli tek-tip geçiş belgelerinin
dağıtım kriterleri dikkate alınarak (yeterli sayıda geçiş belgesi olması nedeniyle sefer başına en az
1 belge olacak şekilde) Ek.4 listeye göre 31.1.2022 tarihine kadar hak sahibi firmalara dağıtılması,
bu  tarihten sonra söz konusu belgeler  ile bakiye belgelerin genel kullanıma açılması,  listede yer
almayan firmalara ise 01.01.2022 tarihinden itibaren belge dağıtımının başlaması,
01.01.2022 tarihinden itibaren hak edilen İtalya ödül geçiş belgelerinin Bakanlığımızca bildirildiği
(firmalara tahsis edildiği) tarihten itibaren 3 ay içinde kullandırılması, süresi içinde kullanılmayan
ödül belgelerinin genel kullanıma açılması,
Geçiş  belgesi  tahsis  edilmeyen  sergi,  fuar  taşımalarında  firmaların  talep  etmeleri  halinde  ödül
hakkından karşılanmak üzere İtalya, Avusturya ve Slovenya geçiş belgesi tahsis edilmesi,
İtalya varışlı RoRo gemisi ile Trieste üzerinden Avusturya'ya, çekicisiz sadece "yarı römork"larla
yapılan taşımalara Avusturya geçiş belgelerinden kabotaj belgesinin tahsis edilmesi,
Yunanistan ücretsiz transit geçiş belgelerinin sadece gidiş yükleri için tahsis edilmesi,
Yunanistan  ikili ücretsiz geçiş belgelerinin  tamamı  ile ücretli  ikili geçiş belgelerinden %95  inin
Yunanistan'a ihraç taşıması yapacak taşıtlara, % 5 ücretli ikili geçiş belgesinin ise Yunanistan'dan
yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara tahsis edilmesi,
Kazakistan  tek-tip  geçiş  belgelerinin  sadece  yükün  tamamı Kazakistan  varışlı  taşımalara  tahsis
edilmesi,
Rusya  ve  Ukrayna'ya  çekicisiz  sadece  "yarı  römork"  ile  gerçekleştirilen  taşımalara  ikili  geçiş
belgelerinin tahsis edilmemesi,
Boş çıkış ve dönüş yükü taşımaları için tahsis edilen çok girişli geçiş belgelerinin üzerine de diğer
çok girişli geçiş belgelerinde olduğu gibi firma unvan kaşesinin basılması,
Özbekistan ücretli ikili geçiş belgelerinden %10'unun dönüş yükü taşımalarına tahsis edilmesi,
Azerbaycan 3.ülke geçiş belgelerinin %85 inin ülkemizi  transit geçerek Azerbaycan'a, Gürcistan
3.ülke geçiş  belgelerinin %85  inin ülkemizi  transit  geçerek Gürcistan'a  taşıma yapacak  taşıtlara
tahsis edilmesi,
2022  yılı  Azerbaycan  tek-tip  geçiş  belgelerinden  3.000  adedinin  transit  taşımalar  için  tahsis
edilmesi,
Hırvatistan  tek-tip  geçiş  belgelerinden  %1'inin  dönüş  yükü  taşımaları  nedeniyle  güzergah
değişikliği yapacak olan taşıtlara tahsis edilmesi,

uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.
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Ek:
1 - 2022 Yılı Geçiş Belgelerinin Kullanıma Açılma Tarihleri (3 Sayfa)
2 - Dönemsel Geçiş Belgelerinin Kullanıma Açılma Tarihleri (1 Sayfa)
3 - Güzergah Listesi (1 Sayfa)
4 - Sırbistan Çok Girişli Tek-Tip Geçiş Belgeleri Dağıtım Listesi (38 Sayfa)

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğine

Uluslararası Nakliyeciler Derneğine
Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacılığı ve
Acenteleri Derneğine
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneğine
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