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                 TOBB
                                    TÜRKİYE

                 ODALAR VE BORSALAR
               BİRLİĞİ

Tarih :
Sayı : 47154870-250-

TIR ODALARI
(Genel Sekreterlik)

Konu : UKRAYNA'DA YERLEŞİM 
OLMAYANLARIN ZORUNLU 
KAYITLARINA İLİŞKİN YENİ ŞART 
HK.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU)'nden alınan 25.06.2021 tarihli yazıda, Ukrayna'da yerleşik 
olmayan kişilerin eşyalarının Ukrayna topraklarında taşımasının zorunlu kaydına ilişkin Ukrayna Gümrük 
Kanunu'nun yeni hükümlerinin 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren  yürürlüğe gireceği bildirilmiştir.

Aynı yazıda ayrıca; Ukrayna tarafından getirilen uygulamaya kayıt olmak için, yabancı nakliyecilerin;
      

 Başvuruyu, kayıt ülkesinin yetkili makamı tarafından verilen kayıt belgesinin bir kopyasını 
sağlayarak, Ukrayna'ya giriş veya çıkış sırasında doğrudan kontrol noktasında doldurabileceği,
      

 Doldurulmuş başvuru formunun, tescil ülkesinin yetkili makamı tarafından verilen tescil belgesinin 
bir kopyasını sağlayarak herhangi bir gümrük idaresine önceden posta yoluyla gönderilebileceği,
      

 Başvuru formunun herhangi bir gümrük idaresine şahsen veya yetkili bir kişi aracılığıyla veya bir 
gümrükleme acentesi aracılığıyla ibraz edilebileceği,
      

 Bilgilerin işlenmesini hızlandırmak için, başvuru formunun Ukraynaca veya İngilizce olarak 
doldurulmasının arzu edildiği,
      

 Başvurudaki verileri gümrük idaresinin bilgi sistemine girdikten sonra, yerleşik olmayan bir kişiye bir 
(1) saat içinde geçici bir kayıt numarası verileceği, geçici kayıt numarasının, yerleşik olmayan kişinin 
tüm gümrük formalitelerini ve işlemlerini kısıtlama olmaksızın gerçekleştirmesine olanak 
tanıyabileceği, kesin kayıt numarasının beş (5) iş günü içinde verileceği,

ifade edilmektedir.
 
Konu hakkındaki ayrıntılı bilgilere Ukrayna Hükümeti Gümrük Servisi internet sitesinden 
(https://customs.gov.ua/en/news/novini-20/post/for-non-residents-550) ulaşılabilmekte olup, Ukraynaca ve 
İngilizce dillerinde başvuru formuna da https://customs.gov.ua/en/oblik-nerezidentiv#scrollTop=0%20. 
adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerini ve söz konusu gelişmeyi Odanız üyesi firmalara ivedilikle duyurulması hususlarında gereğini rica 
ederim.
 
Saygılarımla,       

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/tso-bolu-envision/Query_Status.aspx?eD=BS9B1VSRY&eS=1532 adresinden yapılabilir. (PIN:01342)
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http://www.tobb.org.tr/tobbhakkinda/logob.jpg
https://customs.gov.ua/en/news/novini-20/post/for-non-residents-550
https://customs.gov.ua/en/oblik-nerezidentiv#scrollTop=0%20


*BSR3UBH3N3*

Evrakı Doğrulamak İçin : http://belgedogrula.tobb.org.tr/dogrula.aspx?eD=BSR3UBH3N3
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA
Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBX) ● Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92

E-Posta: info@tobb.org.tr  ● Web: www.tobb.org.tr ● KEP: tobb@hs01.kep.tr
Ayrıntılı bilgi için: Aslı PARMAK Tel: +90 (312) 2182258   

E-Posta: asli.parmak@tobb.org.tr

Birliğimizde 
ISO 9001:2015 
Kalite Yönetim 

Sistemi 
uygulanmaktadır

F022/1/01.07.2003/2/14.11.2018  Sayfa 2 / 2

 
 
 

e-imza
Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yardımcısı


