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Konu : Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No : 4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 9)
Sirküler No :728
Sayın Üyemiz,
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No : 4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 9) 18 Haziran 2020 tarih ve 31159 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğ
(Transit Rejimi) (Seri No:4)'nin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına;
"1) İzinli gönderici: 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 76'ncı maddesi uyarınca transit rejime tabi
eşyayı, hareket gümrük idaresine sunmaksızın sevk etmeye yetkilendirilmiş olan ve bu kapsamda
yapılan işlemlerde transit beyanında bulunarak transit işlemlerden sorumlu olan kişiyi (rejim hak
sahibi)" bent'i eklenmiştir.
Aynı Tebliğe 11'inci maddeden sonra gelmek üzere;
"İzinli gönderici yetkisine sahip firmalara kapsamlı teminatta indirim hakkı madde 11/A (1) İzinli gönderici yetkisine sahip firmalara, teminat gümrük idaresine yapılacak başvuru üzerine
11'inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ortak koşulların sağlanması durumunda, aynı
maddenin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan şartlar aranmaksızın üçüncü düzey
kapsamlı teminat kullanıcısı olma hakkı tanınır. 11'inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde
yer alan referans tutar ile kapsamlı teminat tutarı arasındaki farkı karşılayacak kadar öz kaynak
bulunduğunun gösterilmesi koşulunun ikinci düzey için sağlanması halinde, bu firmalara ikinci
düzey kapsamlı teminat kullanıcısı olma hakkı tanınır.
(2) Birinci fıkra kapsamında yapılan başvurunun yeni bir GRN tanımlamasını da içermesi
durumunda, Yönetmeliğin 230'uncu maddesinde belirtilen genel koşulların sağlanması ve
Yönetmeliğin 232'nci maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin teminat gümrük idaresine sunulması
gerekir.
(3) Başvurunun yeni bir GRN tanımlamasını da içermesi durumunda, teminat mektubu aslı
ve kefil tarafından teminat mektubuna ilişkin olarak düzenlenen Ek-12'de yer alan zeyilname;
başvurunun mevcut GRN'ler için yapılması durumunda ise kefil tarafından düzenlenen Ek-12'de
yer alan zeyilname; banka teyit yazısı ve imza sahiplerine ait imza sirküleri ile birlikte doğrudan
kefil tarafından teminat gümrük idaresine sunulur. Teminat gümrük idaresine sunulan teminat
mektubu ve/veya zeyilnamenin usulüne uygun olarak düzenlendiğinin tespit edilmesini ve teminat
gümrük idaresince kabul edilmesini müteakip kapsamlı teminat tutarı referans tutarın %30'una veya
%50'sine eşit olacak şekilde referans tutar arttırılır. (Referans tutar, kapsamlı teminat tutarının 3,33
veya 2 katı olacak şekilde sisteme tanımlanır.)
(4) Üçüncü fıkra uyarınca indirimin tamamlandığı yılı takip eden takvim yılı sonuna kadar
indirim tanımlanan GRN kapsamında gerçekleştirilen ihracat taşımalarının en az %20'sinin izinli
gönderici yetkisi kapsamında olmaması halinde kapsamlı teminat düzeyi üçüncü fıkra
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uygulamadan önceki teminat düzeyine düşürülür. Bu durumda izinli gönderici yetkisine sahip
firmalar teminat düzeyinin düşürüldüğü tarihten iki yıl geçmedikçe bu madde kapsamında yeniden
başvuruda bulunamazlar.
(5) İzinli gönderici yetkisinin geri alınması veya iptali durumunda, bu yetkiye istinaden
sağlanan her bir GRN için kapsamlı teminat düzeyi üçüncü fıkra uygulanmadan önceki düzeye
düşülür." maddesi eklenmiştir.
Tebliğin 25'inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna;
"Çok modlu taşımacılıkta süre sınırı, taşıma modları arasındaki geçiş süreleri de dikkate
alınarak, Ek-13 te yer alan tablodaki azami sürelere on beş günü aşmayacak şekilde ilave süre
eklenerek belirlenebilir." cümlesi eklenmiştir.
Tebliğin 27'nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna;
"Ortak transit rejimi kapsamındaki parsiyel taşımalarda son yüklemenin yapıldığı yer
gümrük idaresince araçta bulunan tüm transit beyanlarına yeni mühür bilgilerinin kaydedilmesinin
yanında kaşe de tatbik edilerek imzalanır." cümlesi eklenmiştir.
Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek:
1- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No.4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri
No.9) (2 sayfa)
2- Ek-1 (2 sayfa)
Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB Sayfası)
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Armatörler Taşıma ve İşletme Koop.
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
- KOSDER
- TÜRKLİM
- UTİKAD
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- Gemi Brokerleri Derneği

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube YK Başkanları
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- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
29, 32, 36, 40, 41, 42, 43 No'lu Meslek Komiteleri
Başkan ve Üyeleri
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Resmî Gazete

Sayı : 31159

TEBLİĞ
T caret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 4)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TRANSİT REJİMİ)
(SERİ NO: 9)
MADDE 1 – 1/8/2017 tar hl ve 30141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebl ğ (Trans t
Rej m ) (Ser No: 4)’n n 3 üncü maddes n n b r nc fıkrasına aşağıdak bent eklenm şt r.
“l) İz nl gönder c : 21/5/2014 tar hl ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemler n n
Kolaylaştırılması Yönetmel ğ n n 76 ncı maddes uyarınca trans t rej m ne tab eşyayı, hareket gümrük dares ne
sunmaksızın sevk etmeye yetk lend r lm ş olan ve bu kapsamda yapılan şlemlerde trans t beyanında bulunarak trans t
şlemler nden sorumlu olan k ş y (rej m hak sah b ),”
MADDE 2 – Aynı Tebl ğe 11 nc maddeden sonra gelmek üzere aşağıdak madde eklenm şt r.
“İz nl gönder c yetk s ne sah p f rmalara kapsamlı tem natta nd r m hakkı
MADDE 11/A – (1) İz nl gönder c yetk s ne sah p f rmalara, tem nat gümrük dares ne yapılacak başvuru
üzer ne 11 nc madden n üçüncü fıkrasında bel rt len ortak koşulların sağlanması durumunda, aynı madden n k nc ,
dördüncü ve beş nc fıkralarında yer alan şartlar aranmaksızın üçüncü düzey kapsamlı tem nat kullanıcısı olma hakkı
tanınır. 11 nc madden n üçüncü fıkrasının (b) bend nde yer alan referans tutar le kapsamlı tem nat tutarı arasındak
farkı karşılayacak kadar öz kaynak bulunduğunun göster lmes koşulunun k nc düzey ç n sağlanması hal nde, bu
f rmalara k nc düzey kapsamlı tem nat kullanıcısı olma hakkı tanınır.
(2) B r nc fıkra kapsamında yapılan başvurunun yen b r GRN tanımlanmasını da çermes durumunda,
Yönetmel ğ n 230 uncu maddes nde bel rt len genel koşulların sağlanması ve Yönetmel ğ n 232 nc maddes nde
bel rt len b lg ve belgeler n tem nat gümrük dares ne sunulması gerek r.
(3) Başvurunun yen b r GRN tanımlanmasını da çermes durumunda, tem nat mektubu aslı ve kef l
tarafından tem nat mektubuna l şk n olarak düzenlenen Ek-12’de yer alan zey lname; başvurunun mevcut GRN’ler
ç n yapılması durumunda se kef l tarafından düzenlenen Ek-12’de yer alan zey lname; banka tey t yazısı ve mza
sah pler ne a t mza s rküler le b rl kte doğrudan kef l tarafından tem nat gümrük dares ne sunulur. Tem nat gümrük
dares ne sunulan tem nat mektubu ve/veya zey lnamen n usulüne uygun olarak düzenlend ğ n n tesp t ed lmes n ve
tem nat gümrük dares nce kabul ed lmes n müteak p kapsamlı tem nat tutarı referans tutarın %30’una veya %50’s ne
eş t olacak şek lde referans tutar artırılır. (Referans tutar, kapsamlı tem nat tutarının 3,33 veya 2 katı olacak şek lde
s steme tanımlanır.)
(4) Üçüncü fıkra uyarınca nd r m n tanımlandığı yılı tak p eden takv m yılı sonuna kadar nd r m tanımlanan
GRN kapsamında gerçekleşt r len hracat taşımalarının en az %20’s n n z nl gönder c yetk s kapsamında olmaması
hal nde kapsamlı tem nat düzey üçüncü fıkra uygulanmadan öncek tem nat düzey ne düşürülür. Bu durumda, z nl
gönder c yetk s ne sah p f rmalar, tem nat düzey n n düşürüldüğü tar hten t baren k yıl geçmed kçe bu madde
kapsamında yen den başvuruda bulunamazlar.
(5) İz nl gönder c yetk s n n ger alınması veya ptal durumunda, bu yetk ye st naden sağlanan her b r GRN
ç n kapsamlı tem nat düzey üçüncü fıkra uygulanmadan öncek düzeye düşürülür.”
MADDE 3 – Aynı Tebl ğ n 12 nc maddes n n dördüncü fıkrasının lk cümles aşağıdak şek lde
değ şt r lm şt r.
“Kapsamlı tem nat sert f kalarının süre uzatımı veya değ şt r lmes gerekt ğ veya referans tutarın arttırılmasına
yönel k yen b r GRN tanımlanması taleb nde bulunulduğu durumlarda zn n ver leb lmes ç n gerekl şartların
geçerl l ğ tem nat gümrük dares nce gözden geç r leb l r.”
MADDE 4 – Aynı Tebl ğ n 25 nc maddes n n k nc fıkrasının sonuna aşağıdak cümle eklenm şt r.
“Çok modlu taşımacılıkta süre sınırı, taşıma modları arasındak geç ş süreler de d kkate alınarak, Ek-13'te yer alan
tablodak azam sürelere on beş günü aşmayacak şek lde lave süre eklenerek bel rleneb l r.”
MADDE 5 – Aynı Tebl ğ n 27 nc maddes n n üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdak cümle eklenm şt r.
“Ortak trans t rej m kapsamındak pars yel taşımalarda son yüklemen n yapıldığı yer gümrük dares nce araçta
bulunan tüm trans t beyanlarına yen mühür b lg ler n n kayded lmes n n yanında kaşe de tatb k ed lerek mzalanır.”
MADDE 6 – Aynı Tebl ğ n 3 üncü maddes n n b r nc fıkrasının (b) bend nde yer alan “Gümrük ve T caret
Bakanlığını” bares “T caret Bakanlığını”, 5 nc maddes n n b r nc fıkrasının (a) bend nde yer alan “gümrük ve
t caret bölge müdürlüğü” bares “gümrük ve dış t caret bölge müdürlüğü”, 11 nc maddes n n altıncı fıkrasının (d)
bend nde yer alan “Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme Bakanlığı’nca” bares “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca”,
19 uncu maddes n n k nc fıkrasında yer alan “y rm gün” bares “otuz gün”, 24 üncü maddes n n üçüncü fıkrası le
25 nc maddes n n altıncı fıkrasında yer alan “Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme Bakanlığı” bareler “Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı”, 37 nc maddes n n dokuzuncu fıkrasında yer alan “yed ş günü” bares “üç ş günü”, 60 ıncı
maddes nde yer alan “Gümrük ve T caret Bakanı” bares “T caret Bakanı”, ek Ek-2 ve Ek-4’te yer alan “7 gün”
bareler “15 gün”, ek Ek-9’un 4.25 nc maddes nde yer alan “Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme Bakanlığı’nca”
bares “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca” olarak değ şt r lm şt r.
MADDE 7 – Aynı Tebl ğ n ek nde yer alan Ek-10 ve Ek-12 ektek şek lde değ şt r lm şt r.
MADDE 8 – Bu Tebl ğ yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
MADDE 9 – Bu Tebl ğ hükümler n T caret Bakanı yürütür.
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Ekler ç n tıklayınız.
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