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T.C. 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı     :96603261-120.01.04 

Konu   :2016/8368 Sayılı BKK, Azerbaycan 

Yükünün Azerbaycan Plakalı 

Araçlarla Taşınması. 

23.05.2017 / 25175742 

DAĞITIM YERLERİNE 

  

  

İlgi:     a) 18.02.2016-13955680 tarih-sayılı yazımız. 

b) 18.11.2016-20271715 tarih-sayılı yazımız. 

İlgi (a) yazımızda özetle, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 17.02.2016-11809 tarih-

sayılı yazısından bahisle, ülkemiz limanlarından Azerbaycan'a yapılacak yük taşımalarında Azeri 

plakalı taşıtların kullanılmasına imkan tanındığı ve Azerbaycan plakalı taşıtların 061851 ila 062150 

seri numaralı geçiş belgelerinden birini ibraz etmeleri halinde söz konusu taşımalara izin verilmesi 

gerektiği bildirilmiş; ilgi (b) yazımız ile 2017 yılı geçiş belgesi kotaları, sayıları ve örneklerini gösterir 

kitapçıklar gönderilmişti. 

Bu defa, yine anılan Bakanlıktan alınan ve birer örneği ilişikte gönderilen 13.04.2017-30411 ve 

11.05.2017-37260 tarih-sayılı yazılarda özetle, 12.02.2016-29622 tarih-sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan 2016/8368 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemiz limanlarından Azerbaycan’a 

yapılacak taşımalarda Azerbaycan plakalı araçlara da taşıma yetkisi verildiği, bu çerçevede ülkemiz 

limanlarına deniz yoluyla gelen, serbest dolaşımda olmayan (millileşmemiş) eşyanın 

Azerbaycan’a Azeri plakalı araçlarla taşınmasında; 

- Yüklemenin yapıldığı antreponun veya geçici depolama yerinin liman sahası içinde veya dışında 

olmasının, 

- Limanın ve antreponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüklerinin aynı veya ayrı olmasının, 

- Herhangi bir limanımıza getirilerek antrepoya alınmış eşyanın antrepoda kaldığı sürenin 
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Önem arz etmediği, eşyanın deniz yoluyla gelen bir yük olmasının esas teşkil ettiği ve anılan Karar 

gereğince, mezkur eşyanın Bakanlıklarınca düzenlenen ve U-Net Otomasyon Sistemine işlenen geçiş 

belgeleri kapsamında “geçiş belgeli geçiş” kodu kullanılarak taşınabileceği belirtilmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

  

Burak Serkan YAŞAR 

Bakan a. 

Daire Başkanı 

  

  

  

  

EKLER: 

1-Yazı örnekleri 

  

DAĞITIM: 

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri 
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T.C. 

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 

Sayı     :94625097-235.03-E.30411                                                                          13.04.2017 

Konu   :Azerbaycan Plakalı Taşıt 

  

  

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 

(Gümrükler Genel Müdürlüğü) 

  

  

Bilindiği üzere, Azerbaycan plakalı taşıtlara ülkemiz limanlarından kendi ülkesine yapacakları 

taşımalarda kullanılmak üzere belirlenen kotalar dahilinde taşıma yapabilme yetkisi, 

12.02.2016          tarih ve 29622 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/8368 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile Azerbaycan plakalı taşıtlara da verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu kapsamda, V. Bölge Müdürlüğümüzün 07.04.2017 tarih ve 11225 sayılı yazısı ekinde alınan ve bir 

örneği yazımız ekinde gönderilen Mersin Gümrük Müdürlüğü'nün 07.04.2017 tarih ve 92801073-

120.01-E.00024044020 sayılı yazısında; Müdürlüklerine deniz yolu ile gelen ve antrepo rejimine tabi 

tutulan polieliten hammadde cinsi eşyanın 99CZ606/99ZA902 Azerbaycan plakalı taşıt ile kendi 

ülkesine 04-(AZ)/C-066863 seri numaralı izin belgesi kapsamında taşınıp taşınmayacağı hususunda 

tereddüt hasıl olduğu belirtilerek, konu hakkında müdürlüklerinin bilgilendirilmesi talep edilmiştir. 

Bunun üzerine, 04-(AZ) C 066863 (1706686374) seri numaralı geçiş belgesinin Azerbaycan 

taşımacılarınca ülkemiz limanlarından yapılacak taşımalarda kullanılmak üzere sene başında Azeri 

makamlarına teslim edilen 300 adet Limanda yük alma geçiş belgesi seri numaralan arasında yer alan 

geçerli bir geçiş belgesi olduğu, sözkonusu Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 99CZ606/99ZA902 

Azerbaycan plakalı taşıtın bu taşımayı yapmasının mümkün olduğu hususu 07.04.2017     tarihinde 

telefonla ilgili gümrük müdürlüğüne bildirilmiş, bunun akabinde Azerbaycan plakalı taşıtın aynı gün 

Mersin Gümrük Müdürlüğünden çıkış işleminin sağlandığı görülmüştür. 
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Bu cihetle, Azeri plakalı taşıtların hareket ve sınır gümrük müdürlüklerinde sorun yaşamamalarını 

teminen 12.02.2016 tarih ve 29622 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/8368 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı gereğince Azerbaycan plakalı taşıtların ülkemiz limanlarından kendi ülkesine 

Bakanlığımızca düzenlenen ve U-Net otomasyon sistemine işlenen geçiş belgeleri kapsamında taşıma 

yapma yetkilerinin bulunduğu hususunda tüm gümrük müdürlüklerinizin birkez daha 

bilgilendirilmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim. 

  

Nurhan TÜFEKÇİOĞLU 

Bakan a. 

Genel Müdür Yardımcısı V. 

  

Ek: Bir yazı 

  

Dağıtım: 

Gereği:                                                          Bilgi: 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI         ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET 

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)                                  BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

                                                                       (Mersin Gümrük Müdürlüğü) (Ek konulmadı) 

                                                                       V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (Ek konulmadı) 
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T.C. 

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Sayı     :66831845-220.01-E. 11225                                                 07.04.2017 

Konu   :Azerbaycan plakalı taşıt 

  

  

KARAYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

Hakkı Turayliç Cad.No:5 

Emek/Çankaya/ANKARA 

  

  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mersin Gümrük Müdürlüğünden alınan 07/04/2017 tarih ve 92801073-

120.01-E.00024044020 sayılı yazıda özetle;" Müdürlüklerine deniz yolu ile gelen ve antrepo rejimine 

tabi tutulan polietilen hammadde cinsi eşyalara 16330100AN013207, 17330100AN003937 ve 

17330100AN004849 sayılı antrepo beyannameleri düzenlendiği, bu kapsamda denizyolu ile gelmesine 

müteakip antrepolara alman serbest dolaşımda olmayan eşyanın 99CZ606-99ZA902 Azerbaycan 

plakalı araç ile kendi ülkesine 04-(AZ)C 066863 seri numaralı izin belgesi kapsamında taşınıp 

taşınamayacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtilerek Müdürlüklerinin konu hakkında 

bilgilendirilmesi" talep edilmiştir. 

İlgisi nedeniyle, konu hakkında ilgili Gümrük Müdürlüğüne bilgi verilmesi hususunda gereğini arz 

ederim. 

  

Veli ATILGAN 

Bölge Müdürü V. 

  

  

  

  

 Ek: 1 adet yazı ve ekleri(6 sayfa) 
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T.C. 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Gümrük Müdürlüğü 

Sayı     :92801073-120.01.02 

Konu   :Yabancı Plakalı Araç Hk. 

  

ULAŞTIRANA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA 

  

  

Müdürlüğümüze deniz yolu ile gelmesine müteakip (özet beyan kapsamında) antrepo rejimine tabi 

tutulan polietilen hammadde cinsi eşyalara Müdürlüğümüzce 16330100AN013207, 

17330100AN003937 ve 17330100AN004849 sayılı antrepo beyannameleri düzenlenmiştir, 

Söz konusu antrepo beyannameleri muhteviyatı polietilen hammadde cinsi eşyaların Azizoğlu Ulus. 

Tic. Nak. A.Ş. firmasının asıl sorumluluğunda 17LR3301000565167 sayılı transit refakat belgesi 

kapsamında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenen 04-(AZ)/C 066863 

seri numaralı izin belgesi ibraz edilerek Azerbaycan plakalı araç taşıyıcılığında Azerbaycan ülkesine 

şevki talep edilmektedir. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.04.2014 tarih ve 100703 

sayılı dağılımlı yazıları ve eki; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 22/04/2014 tarihli 

ve 20004 sayılı yazılarında; 22/04/2014 tarihli ve 20004 sayılı yazıda, ülkemize/ülkemizden yapılacak 

olan uluslararası yolcu ve eşya taşımalarının 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci ve 13 

üncü maddesi ile bu Kanuna istinaden hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 65'inci ve 66 nci 

maddeleri ile düzenlendiği belirtilerek, mezkûr Kanun ve Yönetmelik kapsamında; 

Ülkemize demiryolu denizyolu ve havayoluyla gelen ve gümrük antrepolarına veya geçici depolama 

yerlerine alınan eşyaların, bu yerlerden karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere (çıkış ülkesinden farklı 

bir ülkeye) taşınmasının, Bakanlıklarından uluslararası taşımacı yetki belgesi almış taşımacıların yetki 

belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlarca yapılması gerektiği bildirilmiştir, denilmektedir. 

Bu kapsamda denizyolu ile gelmesine müteakip Müdürlüğümüz denetiminde bulunan antrepolara 

alınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın 99CZ606-99ZA902 Azerbaycan plakalı araç ile kendi 

ülkesine 04-(AZ)/C 066863 seri numaralı izin belgesi kapsamında bahse konu eşyayı taşıyıp 

mailto:info@evrim.com


                                      MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 
 

 info@evrim.com | www.evrim.com 

 

taşıyamayacağı hususunda Müdürlüğümüzde tereddüt hasıl olduğundan konun tarafınızca incelenerek 

Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda; 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

  

Yılmaz DOKUMACI 

Gümrük Müdürü 

  

  

Ek: 

Transit Refakat Belgesi ve Ekleri Örneği 

İzin Belgesi Örneği 

  

  

  

  

  

'           "          E-Posla:m.!cctbuga<gglt).gûv,tr          ' 
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T.C. 

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 

Sayı     :94625097-235.03-E.37260                                                                           11.05.2017 

Konu   :2016/8368 Sayılı BKK ile 

Limanlarımıza Gelen Yüklerin 

Azerbaycan Plakalı Araçlarla 

Taşınması 

  

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA 

(Gümrükler Genel Müdürlüğü) 

  

  

İlgi      :25.04.2017 tarihli ve 96603261-24437799 sayılı yazınız. 

İlgi'de kayıtlı yazınızda, limanlarımıza gelen ve Azerbaycan'a Azerbaycan plakalı taşıtlarla yapılacak 

serbest dolaşımda olmayan (millileşmemiş) eşya taşımalarında, yüklemenin yapıldığı antreponun veya 

geçici depolama yerinin liman sahası içinde veya dışında olmasının bir fark yaratıp/yaratmayacağının, 

limanın bağlı olduğu gümrük müdürlüğü ile antreponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünün aynı 

olmaması halinde taşımaya izin verilip/verilmeyeceğinin, herhangi bir limana getirilerek liman sahası 

dışında bir antrepoya alınmış yükün, örneğin bir yıl sonra, Azerbaycan plakalı bir taşıtla Azerbaycan'a 

taşınıp/taşınmayacağı v.b. hususlarda Bakanlığımız değerlendirme ve görüşlerinin bildirilmesi 

istenilmektedir. 

Bilindiği üzere, 12.02.2016 tarih ve 29622 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/8368 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Azerbaycan plakalı taşıtlara ülkemiz limanlarından kendi ülkesine 

yapacakları taşımalarda kullanılmak üzere belirlenen kotalar dahilinde taşıma yapabilme yetkisinin 

verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu çerçevede ülkemiz limanlarına gelen yüklerin; Azerbaycan'a Azeri plakalı araçlarla yapılacak 

serbest dolaşımda olmayan (millileşmemiş) eşya taşımalarında; 

-Yüklemenin yapıldığı antreponun veya geçici depolama yerinin liman sahası içinde veya dışında 

olmasının limana gelen bir yük olması nedeniyle fark yaratmayacağı, 

-Limanın bağlı olduğu gümrük müdürlüğü ile antreponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünün 

aynı olmaması halinde de Azeri plakalı taşıtlara izin verilebileceği, 

mailto:info@evrim.com


                                      MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 
 

 info@evrim.com | www.evrim.com 

 

-Herhangi bir limanımıza getirilerek liman sahası dışında bir antrepoya alınmış yükün süre sınırı 

olmaksızın Azeri plakalı taşıtlarla taşınabileceği mümkün bulunmaktadır. 

Yukarıda açıklanan hususlarda, limanlarımıza deniz yoluyla gelen bir yük olmasının esas teşkil ettiği, 

Karayolu Taşıma Kanunu'nun ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin hükümleri gereğidir. 

Bu kapsamda, gümrük müdürlükleri arasında yeknesaklığın sağlanması amacıyla, limanlarımıza gelen 

yüklerin Azerbaycan'a Azeri plakalı taşıtlarla kendi ülkelerine Bakanlığımızca düzenlenen ve U-Net 

Otomasyon Sistemine işlenen geçiş belgeleri kapsamında "geçiş belgeli geçiş" kodu kullanılarak 

taşıma yapma yetkisinin bulunduğuna dair tüm gümrük müdürlüklerinizin bilgilendirilmesi hususunda 

bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

  

Şaban ATLAS 

Bakan a. 

Genel Müdür V. 
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