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Sayı : E-34221550-100-2098 Tarih:           28.02.2023
Konu : Sırbistan-İnsani Yardım Malzemesi Sevkiyatı

TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 24.02.2023 tarihli ve 83099479 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, ülkemiz ve Suriye'de meydana gelen depremlerden dolayı, insani yardım 
malzemelerinin ülkemize ve Suriye'ye gönderilmesinde kolaylık sağlanmasını teminen, Sırbistan Hükümeti 
tarafından 17 Şubat 2023 tarihinde alınan kararlara ilişkin bilgi verilmektedir.

Bilgilerini ve üyelerinize duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

EK: 
1- Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı
2- Sırbistan Transit Geçişe İlişkin Bilgi Notu (1 sayfa)
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Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Sayı : E-45864022-041.02-00083099479
Konu : İnsani Yardım Malzemesi Sevkiyatı

DAĞITIM YERLERİNE

Belgrad Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Şubat 2023 tarihinde ülkemiz ve Suriye’de
meydana gelen depremler nedeniyle insani yardım malzemelerinin ülkemize ve Suriye gönderilmesi
sürecinde çeşitli kolaylıkların tanınmasına yönelik olarak 17 Şubat 2023 tarihinde Sırbistan Hükümetince
aşağıda belirtilen 3 kararın kabul edildiği belirtilmiştir.

- Sırbistan Cumhuriyeti gümrük bölgesinden Türkiye Cumhuriyeti'ne insani yardım ulaştırılması
amacıyla transit geçişlerin kolaylaştırılması kararı,

- Türkiye Cumhuriyeti'ne nakdi yardım sağlanmasının onaylanmasına ilişkin karar,

- Türkiye Cumhuriyeti'ne nakdi ve ayni yardımda bulunulmasının ve insani yardım koordinasyonu
için operasyon ekibi oluşturulmasının onaylanmasına ilişkin karar.

Bu itibarla, transit geçişlerin kolaylaştırılmasına yönelik karar uyarınca; insani yardım malzemesi
taşıyan araçların Sırbistan topraklarından transit geçişinde Sırbistan'daki ilgili kamu kurum ve kuruluşları
tarafından uygulanacak prosedürlere ilişkin özet bilgi ekte yer almaktadır.

Bilgilerini ve bahse geçen konunun üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Dr. Emre Orhan ÖZTELLİ
Bakan a.

Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü
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İnsani Yardım Tırlarının Sırbistan Topraklarından Transit Geçişine İlişkin 17 Şubat 2023 
Tarihli Sırbistan Hükümeti Kararı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle Sırbistan Hükümeti tarafından 17 Şubat 
2023 tarihinde alınan Karar ile insani yardım tırlarının Sırbistan topraklarından transit geçişinde 
çeşitli kolaylıklar tanınmış olup uygulanacak prosedürler özetle aşağıda yer almaktadır:

 Sırbistan gümrük kapılarından girişte ve çıkışta söz konusu araçlara öncelik verilecektir.

 T1 veya T2 belgesine sahip olan araçlardan geçiş belgesi talep edilmeyecektir.

 Sırbistan gümrük bölgesine girişte uygun transit belgesine (T1 veya T2) sahip olmayan 
araçlardan transit belgesi ve geçiş belgesi talep edilmeyecektir. Ancak bu kapsamdaki 
araçlar, gümrük idaresi tarafından giriş gümrük kapısında resmi mühür ile mühürlenecektir. 
Çıkış gümrük kapısında ise gümrük idaresi, sınır polisinin huzurunda mühürlenen 
araçlardan gümrük mührünü çıkaracak ve sınır polisi söz konusu aracın Sırbistan gümrük 
bölgesinde geçirdiği süreyi hesaplayacaktır.

 T1 veya T2 belgesine sahip olmayan araçlar, Sırbistan İçişleri Bakanlığı ile Sırbistan İnşaat, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirtilen koridorda taşımacılık gerçekleştirecek 
ve Sırbistan’a giriş ve çıkış arasındaki süre 24 saati geçmeyecektir.

 Otoyol geçiş ücreti ödeme noktalarında insani yardım taşıyan araçlara öncelik verilecek ve 
bahsi geçen araçlardan geçiş ücreti alınmayacaktır.

 İnsani yardım malzemeleri ithalat, ihracat ve/veya transit geçiş izinlerinden muaf tutularak 
normal şartlarda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması gereken kontrollere tabi 
olmayacaktır. Ancak, patlayıcılar ve patlayıcı maddeler insani yardım malzemesi olarak 
değerlendirilmemekte olup söz konusu ürünlerin taşınması Sırbistan İçişleri Bakanlığının 
iznine tabidir.

 Karayolu haricindeki diğer taşıma modelleri ile insani yardım malzemesi taşıyan araçlar 
(tren vb.), gümrük geçişlerinde ithalat, ihracat ve/veya transit geçiş izinlerinden muaf 
tutularak normal şartlarda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması gereken 
kontrollere tabi olmayacaktır.

 Sırbistan’daki yetkili makam ve merciler, insani yardım malzemesi taşıyan araçlardan vergi 
ve diğer ücretleri almayacaktır.


