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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 dokuzuncu fıkrası, "Geçiş belgeleri
her yılın son gününe kadar dağıtılır. 31 Ocak tarihine kadar geçerli geçiş belgelerinin kullanıma açılma
tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir." hükmüne, 25'inci maddenin birinci fıkrası ise "Genel Müdürlük
geçiş belgelerinin başvuru, belge dağıtımının genel şartları ile ülkelere göre dağıtım usulü ve özel şartları
hususlarında değişiklik yapmaya yetkilidir." hükmüne amirdir.

Buna göre, Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda;

2021 yılına ait geçiş belgelerinin dağıtımında Ek.1 listede yer alan tarihlerin dikkate alınması,
Söz  konusu  ülkelere  ait  2020  yılı  geçiş  belgelerinin  belirtilen  süreden  önce  tükenmesi  halinde
tükendiği tarihten itibaren 2021 yılı geçiş belgelerinin kullanıma açılması,
Halihazırda  2020  yılı  kotası  tükenmiş  veya  31.12.2020  tarihi  itibariyle  tükenecek  olan  geçiş
belgelerinin dağıtımında 01.01.2021 tarihinin esas alınması,
2021 yılı geçiş belgelerinden temin edilemeyen belge olması durumunda, firmaların talebi üzerine
(Danimarka geçiş belgeleri hariç) 2020 yılı geçiş belgesi verilmesi,
2021 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,
Macaristan  ikili geçiş belgelerinin %40'ının  ihracata  İlişkin Gümrük Beyannamesinin de kontrol
edilerek Ek.2'deki listeye göre yükün tamamı Macaristan varışlı taşımalar için kullanıma açılması,
2021  yılı UBAK  İzin Belgesi  değerlendirmeleri  sonucunda, Macaristan'a  yönelik  ikili  taşımalar
için  firmalara  dağıtılan  UBAK  İzin  Belgelerinin,  25-26  Kasım  2020  tarihlerinde  telekonferans
yoluyla  yapılan  Türkiye-Macaristan KUKK Toplantısında  alınan  karar  gereği  kullanılamayacak
olması  dikkate  alınarak,  Macaristan  ikili  geçiş  belgelerinin  %60'ının  Ek.3'teki  listede  yer  alan
firmalara  (kaşesiz  olarak ve 10  ton  altındaki  taşıtlar  da  dahil)  yükün  tamamı Macaristan varışlı
taşımalar  için  kullanıma  açılması,  bu  firmalara  genel  kullanımda  olan  (%  40'lık
kısımdaki) Macaristan ikili geçiş belgelerinin tahsis edilmemesi,
Macaristan ikili geçiş belgelerinin iade sisteminden çıkarılması,
Kazakistan ve Rusya transit geçiş belgelerinin sadece gidiş yükleri için tahsis edilmesi,
Kazakistan tek-tip geçiş belgelerinin dönüş yükü kapsamında tahsis edilmemesi,
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Murat BAŞTOR
Bakan a.

Genel Müdür

Taşıta  bir  önceki  sefer  için  varsa  tahsis  edilen  iadesi  zorunlu  geçiş  belgelerinin
kullanılmış/kullanılmamış olarak  iade edilmemesi halinde bu belgelerin  e-Devlet üzerinden  iade
işlemi yapılıncaya kadar iadesi zorunlu geçiş belgesi/belgeleri tahsis edilmemesi hususunda ivedi
GEBOS otomasyon sisteminde düzenleme yapılması,
Gürcistan'ı  transit  geçerek  dönüşünde  Gürcistan'dan  yük  alacak  taşıtlar  ile  Gürcistan'a  taşıma
yaptıktan sonra, başka bir ülkeye veya başka bir ülkeden dönüş yükü alarak tekrar Gürcistan'dan
transit geçecek taşıtlara ikinci Gürcistan tektip geçiş belgesi tahsis edilmesi,
2021  yılı  Azerbaycan  tek-tip  geçiş  belgelerinden  3.000  adedinin  transit  taşımalar  için  tahsis
edilmesi,
2020 yılı Azerbaycan tek-tip geçiş belgelerinden 500 adedinin transit taşımalar için yazımız tarihi
itibariyle kullanıma açılması

uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

 
Ek:
1 - 2021 Yılı Geçiş Belgelerinin Kullanıma Açılma Tarihlerini Gösterir Liste (3 sayfa)
2 - 2021 Yılı Dönemsel Kullanıma Açılacak Ülke Listesi (1 sayfa)
3 - 2021 Yılı Macaristan İkili (%60) Geçiş Belgesi Tahsis Listesi (1 sayfa)

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına Türkiye İhracatçılar Meclisi (Tim)

Uluslararası Nakliyeciler Derneği
Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacılığı ve
Acente Sahipleri Derneği
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneği
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