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TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 14)
 

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı; 7/10/2009 tar�hl� ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gümrük Yönetmel�ğ�n�n 238/A maddes�nde düzenlenen �z�nl� gönder�c� yetk�s� başvurusunda aranacak koşullar,
başvurunun yapılması, başvurunun �ncelenmes�, yetk�n�n ver�lmes�, askıya alınması, �ptal�, gümrük �şlemler� ve d�ğer
hususlara �l�şk�n uygulanacak usul ve esasları düzenlemekt�r.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 22/6/2012 tar�hl� ve 6333 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 20/5/1987

tar�hl� Ortak Trans�t Rej�m�ne İl�şk�n Sözleşme ve Gümrük Yönetmel�ğ�n�n 238/A maddes�ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Bakanlık: T�caret Bakanlığını,
b) Bölge Müdürlüğü: Gümrük ve Dış T�caret Bölge Müdürlüğünü,
c) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,
ç) İz�nl� gönder�c�: Trans�t rej�m�ne tab� eşyayı, hareket gümrük �dares�ne sunmaksızın sevk etmeye

yetk�lend�r�lm�ş olan ve rej�m kapsamında yapılan �şlemlerde trans�t �şlemler�nden sorumlu olan k�ş�y�,
d) Kolay �hracat noktaları uygulaması: N�ha� çıkış noktasının b�r �z�nl� gönder�c� tes�s� olması kaydıyla,

ülken�n herhang� b�r noktasından tesc�l ed�len �hracat beyannames� kapsamı eşyanın trans�t beyanı ve mühür tatb�k�
olmaksızın get�r�ld�ğ� �z�nl� gönder�c� tes�s�nden sınır gümrük �dares�ne doğrudan sevk�ne �mkan veren uygulamayı,

e) Sözleşme: 22/6/2012 tar�hl� ve 6333 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 20/5/1987 tar�hl� Ortak
Trans�t Rej�m�ne İl�şk�n Sözleşmey�,

f) Yönetmel�k: 7/10/2009 tar�hl� ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Yönetmel�ğ�n�,

�fade eder.
Koşullar
MADDE 4 – (1) İz�nl� gönder�c� başvurusunda bulunacak k�ş�ler�n aşağıda yer alan şartları taşıdığını başvuru

formunda bel�rt�len esaslar çerçeves�nde kanıtlaması gerek�r:
a) Sah�p olunan kapsamlı tem�nat �zn� �le �l�şk�l� tem�nat mektubunun, Türk�ye’de yerleş�k b�r kef�l kuruluştan

alınmış olması şartıyla kapsamlı tem�nat kullanma veya tem�nattan vazgeçme �zn�ne sah�p olması,
b)  Yönet�m kurulu üyeler� �le ş�rket sermayes�n�n %10 veya daha fazlasına sah�p gerçek k�ş�ler hakkında

başvuru formunda bel�rt�len suçlarla �lg�l� kes�nleşm�ş mahkûm�yet kararı bulunmaması,
c) Başvurunun yapıldığı takv�m yılından ger�ye dönük üç takv�m yılı boyunca her yıl ayrı ayrı

değerlend�r�lmek üzere �hracat beyannames� kapsamı eşyanın taşınmasına yönel�k olarak TIR karnes� dah�l en az
5.500 trans�t beyanında rej�m hak sah�b� olması veya en az 500 trans�t beyanında taşıyıcı sıfatını taşıyor olması,

ç) Başvurunun yapıldığı takv�m yılından ger�ye dönük üç takv�m yılı boyunca her yıl ayrı ayrı
değerlend�r�lmek üzere �şlem gören tüm beyanname sayısının %0,5’�n� aşan sayıda verg� kaybına neden olan gümrük
mevzuatı �hlal� neden�yle ceza uygulanmamış olması ve gümrük mevzuatının �hlal� neden�yle %2’s�n� aşan sayıda
b�r�nc� fıkrası har�ç Gümrük Kanununun 241 �nc� maddes� uyarınca usulsüzlük cezası uygulanmamış olması,

d) Başvuru formunda bel�rt�len asgar� şartlara ha�z en az b�r tes�se sah�p olması,
e) Avrupa Akred�tasyon B�rl�ğ�n�n karşılıklı tanıma anlaşmalarına �mza atmış akred�tasyon kurumları

tarafından akred�te ed�lm�ş uygunluk değerlend�rme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akred�tasyon kurumunun
markasını taşıyan geçerl� ISO 9001 ve ISO 27001 sert�f�kalarına sah�p olunması,

f) Gümrük �dares�n�n etk�n kontroller gerçekleşt�rmes�ne olanak sağlayacak şek�lde asgar� olarak başvuru
formunda bel�rt�len n�tel�klere uygun kayıtların güven�l�r ve �zleneb�l�r şek�lde tutulduğu b�r loj�st�k programını
kullanıyor olması,

g) Başvuru sah�b�n�n mal� yapısının başvuru yılından öncek� üç yıl esas alınmak suret�yle, yem�nl� mal�
müşav�r tarafından �ncelenerek, başvuru formunda bel�rt�len şek�lde olumlu görüşle rapora bağlanmış olması,

ğ) Gümrük mevzuatı uyarınca kes�nleşm�ş ancak ödenmem�ş herhang� b�r verg� ve ceza borcu bulunmaması,
h) Rej�m�n gözet�m altında tutulab�lmes� ve kontroller�n gerçekleşt�r�leb�lmes� �ç�n �lg�l� tes�ste gümrük

h�zmet� ver�lmes�n�n gümrük �dares� üzer�nde orantısız b�r �dar� yük get�rmeyecek olması.



(2) Başvuru sah�b�n�n yetk�lend�r�lm�ş yükümlü statüsü olması hal�nde b�r�nc� fıkranın (g) ve (ğ) bentler�nde
bel�rt�len koşulları kanıtlaması gerekmez. Aynı fıkranın (c) bend�nde bel�rt�len trans�t beyanı sayısı �se dörtte b�r
n�spet�nde uygulanır.

Başvuru
MADDE 5 – (1) Ön Başvuru Ek-1/A’da yer alan ön başvuru formuyla bölge müdürlüğüne, başvuru �se Ek-

1/B’de yer alan başvuru formuyla Genel Müdürlüğe yapılır.
(2) 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) �la (ğ) bentler�nde yer alan koşulların sağlandığına �l�şk�n

değerlend�rme ve yer�nde �nceleme Genel Müdürlükçe görevlend�r�len T�caret Uzmanı, (h) bend�nde bel�rt�len
koşulun sağlandığına �l�şk�n değerlend�rme ve �nceleme �se �lg�l� bölge müdürlüğü tarafından gerçekleşt�r�l�r. Genel
Müdürlük tüm değerlend�rme ve �ncelemeler�n bölge müdürlüğünce gerçekleşt�r�lmes�ne yönel�k düzenleme yapab�l�r.

(3) 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) �la (ğ) bentler�nde yer alan koşulların sağlanıp sağlanmadığına
yönel�k yapılan yer�nde �ncelemeye �l�şk�n olarak beş günü geçmemek üzere yapılan konaklama ve ulaşım g�derler�
�nceleme sırasında başvuruda bulunanlarca karşılanır.

(4) İz�nl� gönder�c� yetk�s� askıya alınmadığı veya �ptal ed�lmed�ğ� sürece geçerl�d�r. Yen�leme başvurusu
yetk�lend�rmen�n yapıldığı takv�m yılını �zleyen her üç yılın son ayında veya Genel Müdürlükçe talep ed�lmes� hal�nde
yapılır. Yen�leme başvurusunun yapıldığı tar�hte yetk� kapsamında bulunan tes�slere �l�şk�n yapılan yer�nde
�ncelemen�n üzer�nden b�r yıldan daha az b�r süre geçm�ş olması durumunda yen�leme başvuru kapsamında bu
tes�slerde yer�nde �nceleme yapılmayab�l�r.

(5) Yer�nde �nceleme sonucunda Ek-1/C’de yer alan yer�nde �nceleme değerlend�rme formu düzenlen�r, gerekl�
şartların sağlandığının anlaşılması hal�nde başvuru sah�b� adına Ek-2/A’da yer alan �z�nl� gönder�c� yetk� numarası ve
Ek-2/B’de yer alan �z�nl� gönder�c� yetk� belges� düzenlen�r.

Tes�s yetk�lend�r�lmes�n�n askıya alınması
MADDE 6 – (1) Aşağıdak� durumlardan b�r�n�n varlığı hal�nde �lg�l� tes�s�n yetk�lend�r�lmes� söz konusu

durum ortadan kalkıncaya kadar askıya alınır:
a) Yetk� kapsamında �şlem görecek eşyanın veya taşıma yapılacak eşyanın kontrolü �ç�n görevl� memura

gerekl� kolaylığın ve görev�n� gerçekleşt�rmes�ne uygun çalışma ortamının sağlanmaması,
b) Bölge müdürlüğünce tes�s�n faal�yet�n�n devam etmes�n�n r�sk doğuracağına yönel�k somut b�r tesp�t

bulunması,
c) İlg�l� tes�s �ç�n tes�s müdürü ve müdür yardımcısı olarak b�ld�r�len dış t�caret �şlemler�nde tems�le yetk�l� k�ş�

hakkında başvuru formunda bel�rt�len suçlardan dava açıldığı veya mahkûm�yet kararı ver�ld�ğ� halde �lg�l� k�ş�n�n
görev�ne devam etmes�,

ç) Tes�ste kullanılan loj�st�k programının gerekl� n�tel�kler� taşımadığının veya usulüne uygun
kullanılmadığının tesp�t ed�lmes�.

Tes�s yetk�lend�r�lmes�n�n �ptal ed�lmes�
MADDE 7 – (1) Aşağıdak� durumlardan b�r�n�n varlığı hal�nde �lg�l� tes�s�n yetk�lend�r�lmes� �ptal ed�l�r:
a) Tes�ste gerekl� güvenl�k önlemler�n�n alınmadığının, kamera kayıtları ve loj�st�k kayıtlarının gerekt�ğ� g�b�

saklanmadığının tesp�t ed�lmes�,
b) Tes�se varışı henüz gerçekleşmem�ş eşya �ç�n muayene hattının b�ld�r�lmes�n� tem�nen hazır b�ld�r�m�n�n

yapılmasından sonra tes�se eşyanın g�r�ş yaptığının tesp�t ed�lmes�,
c) Başka b�r rej�m hak sah�b�ne a�t trans�t beyannames� kapsamı mühürlü vaz�yette gelen taşıma aracına rej�m

hak sah�b�n�n Ek-3’te yer alan genel muvafakatnames� olmaksızın tes�ste yen� mühür tatb�k ed�lmes�,
ç) Hazır b�ld�r�m� yapılan �hracat beyannames� çıkab�l�r statüye gelmeden ve/veya tesc�l ed�len trans�t

beyannames�n�n �şlemler� tamamlanmadan eşyanın ve/veya taşıma aracının tes�s dışına çıkışına �z�n ver�lmes�.
İz�nl� gönder�c� yetk�s�n�n askıya alınması
MADDE 8  – (1)  Aşağıdak� durumlardan b�r�n�n varlığı hal�nde �z�nl� gönder�c� yetk�s� söz konusu durum

ortadan kalkıncaya kadar askıya alınır:
a) Davanın kes�n olarak beraatla sonuçlandığı veya davalı k�ş�n�n 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (b)

bend�nde sayılanlar arasından çıkarıldığı tar�he kadar sınırlı olmak üzere �lg�l�ler hakkında başvuru formunda bel�rt�len
suçlardan dava açıldığının veya mahkûm�yet kararı ver�ld�ğ�n�n tesp�t ed�lmes�,

b) Yen�lemen�n Genel Müdürlükçe talep ed�ld�ğ� durumlarda tebl�gat tar�h�nden başlamak üzere 5 �nc�
madden�n dördüncü fıkrasında bel�rt�len yen�leme başvurusunun 30 gün �çer�s�nde yapılmaması,

c) İz�nl� gönder�c� yetk�s�n�n ver�ld�ğ� takv�m yılını �zleyen her üç yılın sonunda başvurunun yen�lenmemes�.
İz�nl� gönder�c� yetk�s�n�n �ptal ed�lmes�
MADDE 9 – (1) Aşağıdak� durumlardan b�r�n�n varlığı hal�nde �z�nl� gönder�c� yetk�s� �ptal ed�l�r:
a) Tes�se g�r�ş� gerçekleşmeyen b�r eşya �ç�n �z�nl� gönder�c� yetk�s� kapsamında mühürleme ve trans�t

�şlemler�n�n gerçekleşt�r�ld�ğ�n�n tesp�t ed�lmes�,
b) 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) ve (c) bentler�nde bel�rt�len askıya alma �şlem�nden �t�baren 90 gün

�çer�s�nde başvurunun yen�lenmemes�,
c) İzn�n yanlış, eks�k b�lg�lere veya sahte belgelere dayanılarak ver�ld�ğ�n�n anlaşılması,



ç) Gümrük �dares�nden tem�n ed�len özel t�pte mühür dışında mühür kullanılması.
Askıya alma ve �ptal kararlarının b�ld�r�lmes�
MADDE 10 – (1) İz�nl� gönder�c� yetk�s� ve/veya tes�s yetk�lend�rmes�n�n �ptal ve askıya alma kararı �z�n

sah�b�ne gerekçel� olarak Genel Müdürlükçe b�ld�r�l�r. Yapılan b�ld�r�mde askıya alma ve �ptal kararının uygulamaya
konulacağı tar�he de yer ver�l�r. İptal kararlarında yen�den başvuru yapılab�lecek tar�h b�lg�s� de yer alır. Bu tar�h,
gerekçeye konu �hmal�n ortaya çıkardığı r�sk�n boyutu, sürekl�l�ğ� ve �hmal tar�h�nden sonra gerekl� önlemler�n alınıp
alınmadığı d�kkate alınarak b�r aydan az üç yıldan fazla olmayacak şek�lde bel�rlen�r.

İşlem yapılacak hareket gümrük �dareler�n�n bel�rlenmes�
MADDE 11 – (1) Bölge müdürlüğü �lg�l� konumda �z�nl� gönder�c� tes�s� açılmasının başvuranın

gereks�n�mler�ne kıyasla gümrük �dares� üzer�nde orantısız b�r �dar� yük get�rmeyecek olduğuna �l�şk�n
değerlend�rmes� �le b�rl�kte tes�s�n bağlı olacağı gümrük müdürlüğü b�lg�s�n� de Ek-1/A’da yer alan ön başvuru
formuyla Genel Müdürlüğe gönder�r.

(2) Tes�s�n bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğü yükümlü taleb�ne �st�naden yahut Genel Müdürlükçe resen
değ�şt�r�leb�l�r.

Gümrük �şlemler�
MADDE 12 – (1) İz�nl� gönder�c� yetk�s� kapsamında �z�nl� gönder�c�n�n tes�s�nden �hraç ed�lecek olan eşya,

tes�slerde, taşıma aracına yüklenmeye hazır olarak açık veya kapalı b�r yere konulur ya da taşıma aracında yüklü
olarak beklet�l�r.

(2) B�r�nc� fıkra uyarınca �hraç ed�lmeye hazır olarak ayrı b�r yere alınan eşyanın, başka herhang� b�r eşya �le
karışmaması ve eşyaya yetk�s�z müdahalen�n önlenmes� �ç�n gerekl� tedb�rler alınır.

(3) Kolay �hracat noktaları uygulaması har�ç olmak üzere, �k�nc� fıkrada bel�rt�len eşyaya �l�şk�n �hracat
beyannames�, �z�nl� gönder�c� tes�s�n�n bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünden elektron�k ortamda tesc�l ed�lerek
onaylanır.

(4) İz�nl� gönder�c� tarafından eşyanın �hraç ed�lmeye hazır olduğu gümrük �dares�ne elektron�k ortamda
b�ld�r�l�r.  Eşya bu b�ld�r�m esnasında �z�nl� gönder�c� tes�sler�nde hazır bulunur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca �hracat eşyasının �hraç ed�lmeye hazır olduğunun �z�nl� gönder�c� tarafından
gümrük �dares�ne b�ld�r�lmes�nden sonra beyanın hang� kontrol türüne tab� tutulacağı, gümrük �dares�nce beyan sah�b�
�le �z�nl� gönder�c�ye elektron�k ortamda b�ld�r�l�r.

(6) Eşyanın muayenes�n�n veya belge kontrolünün yapılacağının b�ld�r�lmes� hal�nde, eşya muayene veya
belge kontrolü yapılana kadar müdahale ed�lmeks�z�n tes�slerde beklet�l�r. Muayenen�n öngörülmes� durumunda
muayene �şlem� kontrol türünün b�ld�r�m�n� müteak�p azam� üç saat �ç�nde yetk� kapsamı �z�nl� gönder�c� tes�sler�nde
gerçekleşt�r�l�r.

(7) İhracat beyannames�n�n �şlemler� b�tt�kten sonra eşya hâl�hazırda yüklü değ�lse taşıta yüklen�r ve araca
�z�nl� gönder�c� mührü tatb�k ed�lerek bas�tleşt�r�lm�ş usulde trans�t beyannames� tesc�l ed�l�r.

(8) Trans�t beyannames�nde tem�nat ver�lmes� gereken hallerde yetk� sah�b� sadece kend�s�ne a�t kapsamlı
tem�natı kullanab�l�r.

(9) Trans�t beyannames�n�n kırmızı hatta �şlem görecek olması hal�nde muayene memurunca tes�slerde �z�nl�
gönder�c� mührü sökülür ve muayeney� müteak�p �z�nl� gönder�c� tarafından yen� mühür tatb�k ed�l�r.

(10) Trans�t beyannames�n�n �şlemler� b�tt�kten sonra taşıma aracının tes�slerden çıkışı sağlanır.
Mesa� saatler� dışında gümrük �şlemler�
MADDE 13 – (1) Hazır b�ld�r�m� �şlem� sonrasında, belge kontrolüne tab� tutulacağı b�ld�r�len �hracat

beyannameler� �le eşyanın muayene ed�leceğ� b�ld�r�len �hracat ve trans�t beyannameler�ne �l�şk�n �şlemler�n mesa�
saatler� dışında tamamlanma talepler�, fazla mesa� ücret� yatırılması koşuluyla yer�ne get�r�l�r.

(2) B�r�nc� fıkra kapsamında yer almayan, belge kontrolüne tab� tutulmayacağı b�ld�r�len �hracat
beyannameler� �le eşyanın muayene ed�lmeyeceğ� b�ld�r�len �hracat ve trans�t beyannameler�ne �l�şk�n �şlemler fazla
mesa� ücret� ödenmeks�z�n tamamlanır.

Tes�se mühürlü vaz�yette veya kolay �hracat noktaları kullanılarak get�r�len araçların �şlemler�
MADDE 14 – (1) İz�nl� gönder�c� tes�s�nde mühür sökme yetk�s� sadece yetk� sah�b�n�n rej�m hak sah�b�

olduğu trans�t beyanlarıyla tes�se gelen araçlarla sınırlıdır.
(2) İz�nl� gönder�c�n�n Ek-3’te yer alan muvafakatnameye sah�p olması durumunda b�r�nc� fıkrada yer alan

sınırlama uygulanmaz.
(3) Araç üzer�nde bulunan trans�t beyanlarına �l�şk�n trans�t refakat belgeler�ne yen� mühür numarası elle

yazılır ve �z�nl� gönder�c� kaşes� vurularak �mzalanır.
(4) Kolay �hracat noktaları uygulaması kapsamında herhang� b�r gümrük �dares�nden tesc�l ed�len �hracat

beyannames� kapsamı eşya, trans�t beyannames� ve mühür tatb�k� olmaksızın doğrudan �z�nl� gönder�c� tes�s�ne
get�r�leb�l�r ve bu eşyaya �l�şk�n hazır b�ld�r�m� tes�s�n bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne �let�leb�l�r.

İhracatta yer�nde gümrükleme tes�sler�nden yapılacak taşımalar
MADDE 15 – (1) İhracatta yer�nde gümrükleme �zn� sah�b� f�rmaların tes�sler�nden �hraç ed�lecek eşyanın

trans�t beyanını �z�nl� gönder�c� yetk�s� sah�b� rej�m hak sah�b� olarak bas�tleşt�r�lm�ş usulde vereb�l�r.



(2) B�r�nc� fıkranın uygulandığı durumda �hracat beyannames� �hracatta yer�nde gümrüklemeye özgü
bas�tleşt�r�lm�ş �şlem koduyla tesc�l ed�l�r. İhracat beyannames�n�n �şlemler� tamamlandıktan sonra eşyanın bulunduğu
yer alanına �hracatta yer�nde gümrükleme tes�s kodu g�r�lerek bas�tleşt�r�lm�ş usulde trans�t beyannames� tesc�l ed�l�r
ve �hracatta yer�nde gümrükleme tes�sler�nde �z�nl� gönder�c� mührü tatb�k ed�l�r.

Antrepodan eşya alınması
MADDE 16 – (1) İz�nl� gönder�c� yahut �hracatta yer�nde gümrükleme tes�s�nden çıkış yapıldıktan sonra

antrepodan serbest dolaşımda olmayan eşya alınab�l�r.
(2) B�r�nc� fıkranın uygulandığı durumda yüklü aracın mührünün sökülmes� ve eşya yüklend�kten sonra yen�

mühür tatb�k� �şlemler� yetk�lend�r�lm�ş gümrük müşav�r� veya antrepoda görevl� gümrük memuru tarafından yapılır.
(3) İk�nc� fıkranın uygulandığı durumda mevcut trans�t refakat belgeler�ne yen� mühür numarası

yetk�lend�r�lm�ş gümrük müşav�r� veya antrepoda görevl� gümrük memuru tarafından elle yazılır ve mühür vurulur.
Gümrük �dares�nden eşya alınması
MADDE 17 – (1) İz�nl� gönder�c� yahut �hracatta yer�nde gümrükleme tes�s�nden çıkış yapıldıktan sonra

gümrük �dares�nden eşya alınab�l�r.
(2) B�r�nc� fıkranın uygulandığı durumda yüklü aracın mührünün sökülmes� ve eşya yüklend�kten sonra yen�

mühür tatb�k� �şlemler� gümrük �dares� tarafından yapılır.
(3) İk�nc� fıkranın uygulandığı durumda mevcut trans�t refakat belgeler�ne yen� mühür numarası gümrük

�dares� tarafından elle yazılır ve mühür vurulur.
Özel t�pte mühür kullanımı
MADDE 18 – (1) İz�nl� gönder�c� yetk�s� sah�pler� gümrük �dares�nden ücret� karşılığında tem�n ed�lecek,

Sözleşmen�n 82 nc� maddes�ne uygun özel t�pte mühür kullanır.
(2) İhracatta yer�nde gümrükleme tes�s�nde mühürleme yapılacağı durumlarda taşıyıcıya tesl�m ed�len

mühürler tesl�m alan taşımacı, tesl�m tar�h�, mühür numaraları �hracatta yer�nde gümrükleme �z�n sah�b�n�n unvanını
�çerecek şek�lde ayrıca kayıt altına alınır. Bu durum har�c�nde mühürler �z�nl� gönder�c� tes�s�nde muhafaza ed�l�r ve
tes�s dışına çıkarılamaz.

(3) Bozuk çıkan, tatb�k esnasında kırılan veya sökülen mühürler ayrıca kayıt altına alınır.
D�ğer hususlar
MADDE 19 – (1) İz�nl� gönder�c� yetk�s� sah�pler� tarafından yapılacak hazır b�ld�r�m�, bas�tleşt�r�lm�ş usulde

trans�t beyannames� tesc�l �şlemler� ve �z�nl� gönder�c� s�stem� kapsamında �hracatçılar tarafından tesc�l ed�lecek
�hracat beyannames�ne �l�şk�n tesc�l �şlemler� Bakanlık �nternet adres�nde yayımlanan �z�nl� gönder�c� kılavuzunda yer
alan esaslara göre gerçekleşt�r�l�r.

(2) TIR Karnes� kapsamında yapılacak �şlemlere �l�şk�n usul ve esaslar Genel Müdürlükçe bel�rlen�r.
(3) Genel Müdürlük aşağıdak� durumlardan b�r�n�n varlığı hal�nde durumun n�tel�ğ�ne göre, ver�lm�ş b�r �zn�

yen�den değerlend�reb�l�r, düzelteb�l�r, askıya alab�l�r ya da �ptal edeb�l�r:
a) İzn�n uygulanmasını etk�leyecek b�r mevzuat değ�ş�kl�ğ�n�n söz konusu olması,
b) İzn�n ver�lmes�nden sonra ortaya çıkan b�r unsurun, �zn�n devamını veya �çer�ğ�n� etk�lemes�,
c) Bakanlıktak� mevcut b�lg� ve belgeler�n değerlend�r�lmes� sonucunda gerekl� görülmes�.
(4) Genel Müdürlük, bu Tebl�ğ�n uygulanmasını sağlamak üzere gerekl� göreceğ� her türlü tedb�r� almaya, özel

ve zorunlu durumlar �le bu Tebl�ğde yer almayan hususları �nceley�p sonuçlandırmaya yetk�l�d�r.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Tebl�ğ 1/1/2022 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.

 
Ekleri için tıklayınız.
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