T.C.
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

LOJİSTİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sayı

: 16753308-513.01.02-E.3192

05.01.2017

Konu : Uygulama Emri

DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ: 02.01.2017 tarih ve 16753308-513.01.0-E.759 sayılı Genel Müdürlük Emri,

TEA Tarifesi kapsamında yapılacak ithalat, ihracat ve transit taşımalarda, 01/01/2017 ? 30/06/2017
tarihleri arasında (taşıma belgesi düzenleme tarihi) TCDD Taşımacılık A.Ş (TCDD-T) taşıma
ücretleri üzerinden uygulanacak indirim oranları ile 2017 yılı risturn uygulaması ilgi Genel
Müdürlük emri ile bildirilmiştir.
Ülkemizden İran ve ötesi ülkeler arasında ve ters yönde yapılacak taşımalarda uygulanacak ilgi
Genel Müdürlük emrinde belirtilen % 2 oranında risturn;
1-Uluslararası Eşya Tarifesi (TEA) kapsamında gerçekleştirilecek konvansiyonel eşya ve konteyner
taşımalarında TCDD-T parkuru taşıma ücret ve ek masraflarını ödeyen aynı gönderici/alıcı
tarafından 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilecek İTHALAT ve İHRACAT toplam taşıma
miktarının 10.000 tona ulaşması halinde ilk tondan itibaren verilecektir.
2-Risturn aşağıdaki taşımalara uygulanmayacaktır:
Blok trenle yapılan taşımalara
0-300 km mesafeden yapılan taşımalara
RID 1.ve 7.sınıfa giren tehlikeli eşya taşımalarına
Şahsa ait boş (P) vagon taşımalarına
3-Risturn uygulamasına esas olan tonaja erişilmesi halinde:
Taşıma belgesinde kayıtlı ağırlık esas alınacaktır.
Risturn, indirimli taşıma ücretleri üzerinden ( Ek ücretler, istisnai nakliyat ek ücreti,
Tekirdağ-Derince Feribot hattı ve Van Gölü Feribot geçiş ücretleri hariç) uygulanacaktır.
Risturnda hesap işlemi yapıldıktan sonra kalan taşıma ücreti en az taşıma ücreti altına
düşürülmeyecektir.
4-Risturn almayı hak eden alıcıların/göndericilerin aşağıda belirtilen hususları içeren bir liste
düzenleyerek taşıma belgesinin kendilerinde kalan 4. veya 1. nüshası ile birlikte TCDD-T Lojistik
Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Altındağ İlçesi Anafartalar Mahallesi Talatpaşa Bul. No:12 ANKARA
TELEFON: +90 312 309 05 15
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Taşıma belgesi numarası,
Vagon numarası,
Taşıma belgesinin ağırlık hanesinde kayıtlı ağırlık,
Türk parkuruna ait ödenen taşıma ücreti, ( EURO ve TL (Türk Lirası ) olarak)
Uygulanan kur,
Talep edilen risturn miktarı,
Bu itibarla; yukarıda belirtilen hususların ilgili birimlere duyurulmasını, uygulamada aksaklığa
meydan verilmemesini, uygulamanın ilan tahtalarına yazdırılmak suretiyle Müşterilere
duyurulmasının sağlanması hususunda gereğini rica ederim.

Mehmet URAS
Genel Müdür Yardımcısı
Dağıtım:
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞINA
II-T DAĞITIM LİSTESİNE
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