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DAĞITIM YERLERİNE 

 
 

Bakanlığımıza taşımacılık sektörü tarafından, Ortak Transit Rejimi çerçevesinde intermodal taşımacılık 

kapsamında gerçekleştirilecek ülkemiz hareketli ihracat taşımalarında hareket gümrük idaresince 

belirlenen transit süre sınırlarının, eşyanın taşıma modları arasında aktarılmasında geçen sürelerden 

ötürü yetersiz kalabildiği ve bu durumda da varış gümrük idarelerinde, süre aşımından kaynaklı olarak 
farklı yaptırımlara maruz kalınabildiği hususu iletilmiştir. 

Bilindiği üzere, Gümrük Genel Tebliği (Seri No:4) (Transit İşlemleri)'nin "Transit süresi" başlıklı 25 
inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları; 

"MADDE 25 – (1) Hareket gümrük idaresi, eşyanın varış gümrük idaresine sunulması için gereken süre 

sınırını, ilgili mevzuat, hareket ve varış gümrük idareleri arasındaki uzaklık, hava koşulları, resmî tatil 

günleri, kullanılan taşıma aracı, güzergâh, aracın birden fazla yerde yükleme ve boşaltma yapması ve 
rejim hak sahibi tarafından sağlanan diğer bilgileri dikkate alarak belirler. 

2) Ortak transit rejimi kapsamında süre sınırı, ilgili ülkedeki varış gümrük idaresinin uzaklığı da dikkate 

alınarak mücbir sebepler haricinde beş günden az olmamak kaydıyla Ek-13'te yer alan tablodan 
yararlanılarak belirlenir." 

hükümlerine amirdir. 

Ayrıca 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme'nin "Eşyanın sunulması için süre 
sınırı" başlıklı EK I 34 üncü maddesi de; 

"Madde 34 

Eşyanın sunulması için süre sınırı 

1. Hareket gümrük idaresi, aşağıdakileri dikkate alarak eşyanın varış gümrük idaresine sunulması için 

bir süre sınırı belirler: 

(a) güzergâh; 

(b) taşıma aracı; 

(c) bir süre sınırı belirlenmesini etkileyebilecek ulaştırma mevzuatı veya diğer mevzuat; 

(d) rejim hak sahibi tarafından iletilen ilgili her türlü bilgi. 

2. Hareket gümrük idaresince belirlenen süre sınırı, ortak transit işlemi boyunca eşyanın topraklarına 

girdiği ülkelerin gümrük makamlarını bağlayıcıdır ve bu makamlarca değiştirilemez." şeklindeki benzer 
hükümleri içermektedir. 

Bu çerçevede, Ortak Transit Rejimi kapsamındaki taşımalarda Gümrük Genel Tebliği (Seri No:4) 

(Transit İşlemleri)'nin 25 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca transit süre sınırı 

belirlenirken; hareket gümrük idaresine taşımanın intermodal taşımacılık çerçevesinde yapılacağına 

ilişkin verilecek bilgiye istinaden, taşıma modları arasındaki geçiş süreleri de dikkate alınarak 

intermodal taşımacılık kapsamındaki ihracat taşımalarıyla sınırlı olmak üzere; transit süre sınırının 



anılan Tebliğ'in Ek-13'ünde yer alan tablodaki azami sürelere 15 günü aşmayacak şekilde yeterli süre 

ilave edilerek belirlenmesi mümkün bulunmaktadır. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 
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