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GÜRMÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ-SERİ NO:4)’NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR. 

  

18 Haziran 2020 Tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit 
Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 9) bazı değişiklikler 
yapılmıştır.  
 
 
Şöyle ki; 
 

 İlgili Tebliğin tanımlar başlıklı üçüncü maddesinin birinci fıkrasına izinli İZİNLİ GÖNDERİCİ tanımı 
eklenmiş.    

 Tebliğin 11.maddesine alt bent eklenerek İzinli Göndericinin kapsamlı teminat uygulamasından 
indirim hakkı kazanması için gerekli şartlar eklenmiş ve üçüncü fıkrada sayılan ortak koşulları 
sağlaması durumunda tebliğ de belirtilen diğer ilave koşullar aranmaksızın üçüncü düzey 
kapsamlı teminat kullanıcısı olma hakkı tanınmıştır. 

 Tebliğin 25. Maddesinin 2.fıkrasına ilave yapılarak Ortak Transit Rejiminde Eşyanın Varış 
Gümrük idaresine sunulması için uyulması gereken azami süre sınırlarına Çok Modlu 
Taşımacılığa Mahsus olmak 15 güne kadar ilave süre eklenebileceği hüküm altına alınmıştır. 

 Tebliğin 27. Mad. sinin 3.fıkrasına yapılan ilave ile Ortak Transit Rejimi Kapsamında Parsiyel 
taşımacılıkta en son yüklemenin yapıldığı Gümrük idaresince Araçtaki tüm Transit 
beyannamelerinin üzerine yeni mühür bilgilerinin kaydedilmesine ilave olarak Kaşe ve İmza tatbik 
edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

 Tebliğin EK-10 (Kapsamlı teminattan vazgeçme izni) ve EK-12 (Kapsamlı Teminat Mektubu 
değişiklik (Zeyilname) sinde değişikler yapılmıştır. 

 Ulusal transit rejimindeki bireysel ve kapsamlı teminat mektuplarındaki ödeme süresi 7 günden 
15 güne çıkarılmıştır. 

 Boşaltma sonuçları uygun olan transit refakat belgelerini boşaltmayı takip eden en geç üç iş günü 
içerisinde YGM'ler tarafından varış gümrük idaresine iletilecektir. 

 
İlgili karar sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. 
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla, 

İşbu Sirkülerde yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup bilgilendirme amaçlıdır.  
HG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan 

veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 
İşbu Sirkülere http://www.hggumruk.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. 
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