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Konu : Geçiş Belgeleri
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, uluslararası karayolu taşımacılığı anlaşmaları ve bu anlaşmalara bağlı olarak
imzalanan Protokoller kapsamında Bakanlığımızca temin edilen geçiş belgelerinin ülkemiz taşımacılarına
dağıtım işlemleri, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde yürütülmektedir.
Öte yandan, Kazakistan ile yapılan görüşmeler neticesinde, taşımacılarımızca kullanılmak %70'i
Hazar geçişli olmak üzere 3.000 adet tek-tip, 3.000 adet transit ilave geçiş belgesi ile 500 adet 3. ülke geçiş
belgesi verilmiştir.
Buna göre, Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda;
a) Hazar Ro-Ro şartlı 2.100 adet Kazakistan tek-tip (Hazar) ve 2.100 adet Kazakistan transit (Hazar)
geçiş belgelerinin, firmaların talep etmeleri halinde Kazakistan'a veya Kazakistan üzerinden Orta
Asya ülkelerine yapılan taşımalarda Rusya transit geçiş belgesi verilmeksizin tahsis edilmesi,
b) Rusya ile görüşmelerde, Rusya'nın ilave geçiş belgelerinin Ro-Ro şartı ile verilmesi konusunda
ısrar ettiği ve bu nedenle ilave geçiş belgesi temininde henüz mutabakat sağlanamadığı dikkate
alınarak, 900 adet Kazakistan tek-tip ve 900 adet Kazakistan transit geçiş belgesinin bu aşamada
kullanıma açılmayıp Birliğinizde muhafaza edilmesi, bunların dışındaki Kazakistan tek-tip ve
Kazakistan transit geçiş belgelerinin Rusya varışlı Ro-Ro kullanılarak yapılan taşımalar ve/veya
Rusya transit geçiş belgesi tahsis edilecek taşımalar için tahsisine devam edilmesi,
c) Azerbaycan tek-tip geçiş belgelerinden 3.000 adedinin transit taşımalar için kullanıma açılması ve
bu belgelerin sadece Kazakistan tek-tip (Hazar) ve/veya Kazakistan transit (Hazar) geçiş belgesi
tahsis edilecek taşımalar için tahsis edilmesi
söz konusu Yönerge'nin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.
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