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1. BÖLÜM: GİRİŞ



.

• 4458 sayılı Gümrük Kanunu

• 2004/7905 sayılı BKK eki Geçici İthalat Sözleşmesi

• 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin 

Uygulanması Hakkında Karar

• 21.03.2005 tarihli ve 25762 sayılı RG’de yayımlanan 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat)
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• Geçici ithalat rejimi, serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da 

kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük 

Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir 

değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejimdir.

• Geçici ithalat izni, eşyayı kullanan veya kullandıran kişinin talebi üzerine gümrük 

idarelerince verilir. 
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• Geçici ithalat rejimi kapsamında, ithali talep edilen eşya için, izin başvurusu formla yapılır. Forma 

aşağıda belirtilen belgelerden biri veya bir kaçı da eklenir.

a) Proforma fatura aslı ve iki nüsha tercümesi,

b) İhtiyaç duyulursa eşyanın teknik özelliklerini gösterir katalog ve/veya teknik dokümanlar,

c) Eşyanın gönderilme amacı ve süresini, bedelli veya bedelsiz         olup olmadığı ile sair hususları kapsayan 

gönderici firma ile alıcı firma arasında imzalanmış bir anlaşma varsa aslı ve tercümesi veya kiralamaya ilişkin 

gönderici firmanın yazısının aslı ve tercümesi.

• Geçici ithalat izni, gümrük idarelerince eşyanın geçici ithalat rejimi amacına uygun olması ve belirtilen 

süre içinde eşyanın giriş ayniyetine uygun olarak gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma 

tabi tutulabileceğinin anlaşılması halinde verilir. 
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• İthal eşyasının ayniyet tespitinin mümkün olmadığı hallerde, geçici ithalat rejiminin kullanılmasına 

izin verilmez. Ancak, eşyanın veya yapılacak işin niteliği itibariyle, ayniyet tespiti ile ilgili önlemlerin 

alınmamasının rejimin kötüye kullanılmasına sebep olmayacağı hallerde, gümrük idareleri vergilerin 

tümünü teminata bağlamak suretiyle, geçici ithalat rejiminin kullanılmasına izin verebilirler. 

• Geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşya kiralanamaz, ödünç verilemez, bir başkasının kullanımına 

bırakılamaz ve satılamaz. 

• Geçici ithalat rejiminde eşyanın bir izin hak sahibinden diğerine devri, devralan kişinin normal usulde 

yazılı bir gümrük beyanı ile eşyayı rejime tabi tutmasıyla da mümkün olur. 

• Geçici ithalat rejiminde, yer değiştirmiş eşyanın gümrük yükümlüğünün tespitine veya halihazırda 

tahakkuk ettirilmiş vergilere ilişkin bilgilerin bildirimi için INF 6 bilgi formu kullanılır
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• Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinde kalma süresi, 

eşya bazında Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmiştir.

• Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi eşyanın kalma süresi, eşyanın ve işin durumuna ve 

talebe göre gümrük idaresince belirlenir.

• Özel süreler saklı kalmak üzere, eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalma süresi azami 24 ay olarak 

belirlenir. 

• Gümrük idareleri ilgili kişinin de kabul etmesiyle daha kısa süreler saptayabilir.

• Sürenin hesaplanmasında, eşyanın yükümlüsüne teslim edildiği tarih esas alınır. 
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2. BÖLÜM: TAM MUAFİYET



.

• Geçici İthalat eşyası, niteliği itibarıyla tam muafiyet veya kısmi muafiyete konu olur.

• İthal vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu;

- Eşya,

- Bu eşyaya muafiyet uygulanma şartları,

- Tam muafiyet uygulanacak süre,

2009/15481 sayılı BKK’ da ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminin uygulanabileceği 

haller düzenlenmiştir.
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Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi eşyalar şunlardır. 

• Yolcular tarafından ithal edilen kişisel ve sportif amaçlı eşya 

A) Seyahat edenlere ait kişisel eşya, 

B) Sportif amaçlarla ithal edilen eşya

• Gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi

A) Okumak için malzeme

B) Görsel-işitsel malzeme

C) Sportif amaçlı eşya

Ç) Hobi (özel uğraş) malzemesi

• Kriz hali için gönderilen yardım malzemesi

• Tıbbi ve cerrahi teçhizat ile laboratuar teçhizatı
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• Canlı hayvanlar ve bunlara ait teçhizat 

• Sınır bölgelerinde kullanılan teçhizat 

• Ses, görüntü veya veri taşıyan eşya

• Turistik reklam malzemesi 

• Mesleki teçhizat 

A) Basın için veya ses veya televizyon yayını için donanım

B) Sinematografik donanım

C) Diğer donanım
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• Pedagojik materyal ve bilimsel malzeme 

A) Ses veya görüntü kaydedici veya kaydedilmiş olanı yeniden vermeye mahsus cihazlar

B) Ses ve görüntü medyası kaydedici eşya

C) Özel uzmanlık malzemesi

Ç) Diğer materyaller

• Eğitim, bilim veya kültürel etkinliklerle bağlantılı olarak ithal edilen diğer eşya

• Ambalajlar

• Konteynerler

• Paletler
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• Özel nitelikte eşya 

• Numuneler

• Üretim araçları ve parçaları 

• Sergilenmek veya satılmak amacıyla getirilen eşya 

• Sanat eserleri, koleksiyon parçaları ve antika eşya

• Yedek parça, aksesuar ve ekipman 

• Ekonomik etkisi olmayan özel bir durumda getirilen eşya 
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3. BÖLÜM: TAŞITLARIN GEÇİCİ İTHALİ



.

• Taşıtlara geçici ithalat izni verilebilmesi için; 

- Bu taşıtların, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi adına ve bu bölge dışında tescil edilmiş

olması ya da Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olduğunun belgelendirilmesi, 

- Bu taşıtların, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından kullanılması, 

- Demiryolu taşıtları dışında ticari kullanıma mahsus taşıtların, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında başlayan 

veya sona eren taşıma işlerinde kullanılması,  

gerekir.
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• Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişiler tarafından kullanım şartları 

- Geçici ithalat izni verilen taşıtın, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişiler tarafından;

- Bölge dışında bir demiryolu ulaşım ağına bağlı demiryolu taşıtının bir anlaşma çerçevesinde müştereken, 

- Bir römorkun veya yarı römorkun, Türkiye Gümrük Bölgesinde tescilli bir motorlu taşıt ile birlikte, 

- Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının acil bir durum nedeniyle ve bu durum süresince araç sahibi de araçta 

bulunmak şartı ile,  

kullanılması mümkündür.
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Taşıtlara ilişkin özel şartlar  

• Türkiye Gümrük Bölgesindeki yerleşim yerini bölge dışına nakletmek isteyen gerçek kişinin kişisel 

kullanım amacıyla getireceği taşıta, geçici ithalat izni verilir. Bu taşıtın geçici olarak Türkiye Gümrük 

Bölgesine getirildiği tarihten itibaren en fazla üç ay içinde yeniden ihraç edilmesi zorunludur. 

• Belirli bir süre ile görevini yerine getirmek üzere gelen kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya 

öğrenim görmek amacıyla gelen kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yerleşim yerinde, adlarına 

kayıtlı olmak şartı ile geçici bir süreyle Türkiye Gümrük Bölgesinde trafiğe tescil edilecek, kişisel 

kullanıma mahsus kara taşıtına geçici ithalat izni verilir. 

• Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi tarafından kişisel veya ticari amaçla kullanmak üzere 

getirilen  taşıtın, süreklilik bulunmaması ve kişisel kullanım konusunun hizmet sözleşmesinde belirtilmesi 

şartıyla, izin hak sahibi tarafından istihdam edilen veya usulüne uygun olarak yetkili kılınan Türkiye 

Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek kişi tarafından kullanılmasına izin verilir. 
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• Kamu kuruluşları, belediyeler ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kamu iktisadi kuruluşları ile 

yapılan sözleşmeye istinaden ticari amaçla kullanılmak üzere getirilen ve ambulans hava taşıtları, 

yangın söndürme hava taşıtları, zirai ilaçlama hava taşıtları ve sıhhi ilaçlama hava taşıtlarına yirmidört

ayı aşmamak üzere geçici ithalat izni verilir. 

• Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli olanlar 

ile Türkiye’de oturma iznine sahip Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli yabancıların bu 

durumlarını belgelendirmeleri halinde, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında adlarına kayıtlı kişisel 

kullanıma mahsus kara taşıtlarına geçici ithal izni verilir. 

• Ticari kullanıma mahsus deniz, hava ve demiryolu taşıtlarına, 21/11/2012 tarih ve 6361 sayılı Finansal 

Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca finansal kiralama sözleşmesi süresine 

bağlı olarak geçici ithalat izni verilir.
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• Demiryolu taşıtlarına 12 ay, 

• Demiryolu taşıtları dışında kalan ticari kullanıma mahsus taşıtlara, yolcuların taşınması, alınması ve yerleştirilmesi, 

eşyanın yüklenmesi ve boşaltılması, nakliye ve bakım işleri gibi geçici ithal talebine esas olan faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi için gereken kadar, 

• 1) Öğrenim görmek amacıyla gelen bir öğrencinin yerleşim yerinde adına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara 

taşıtına, öğrencinin bu amaçla Türkiye Gümrük Bölgesinde kalacağı süre kadar, 

2) Belirli bir süre ile görevini yerine getirmek amacıyla gelen kişilerin, kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına,  

görev süresi boyunca, 

3) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik emeklilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına  2 yıl,

TAŞITLARA İLİŞKİN SÜRELER  
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4) Türkiye’de oturma iznine sahip Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli yabancıların kişisel 

kullanıma mahsus kara taşıtına ikamet izinleri kadar,    

5) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına, binek ve yük 

hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlar da dahil olmak üzere 24 ay,

• Kişisel kullanıma mahsus hava taşıtlarına altı ay, 

• 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında getirilenler hariç kişisel 

kullanıma mahsus diğer deniz ve iç su yolları taşıtlarına 18 ay, 

süre ile geçici ithalat izni verilir.

• 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında getirilen taşıtlar, anılan Kanunda belirlenen 

sürelere tabidir.
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• Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere ait olup,

a) TIR Karnesi kapsamında eşya taşıyan taşıtlar hariç Türkiye Gümrük Bölgesine boş olarak gelen, TIR Karnesi 

kapsamındaki yükünü boşalttıktan sonra boş olarak yurtdışına çıkacak olan veya yük almak üzere başka bir 

gümrük idaresine sevk edilen taşıtlar ile yolcu taşımacılığında kullanılan ticari kullanıma mahsus kara 

taşıtlarının, 

b) Turistik kolaylıklardan istifade edilerek getirilen özel kullanıma mahsus kara taşıtlarının,

giriş ve çıkış işlemleri taşıt takip programlarına kaydedilerek yürütülür. 

• Taşıt takip programlarına kayıt yapılamayan hallerde özel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtları için 

Taşıt Giriş-Çıkış Formu düzenlenir.
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• Yabancı veya Türk uyruklu turistler tarafından triptik veya gümrüklerden geçiş karnesi ibraz 

edilmediği takdirde, hava ve deniz taşıtları için de mülkiyet belgesine göre muayenesi yapılıp uygunluğu 

tespit edildikten sonra Taşıt Giriş – Çıkış Formu doldurulur.

• Yabancı veya Türk uyruklu turistlerin Türkiye’ye getirdikleri kara, hava ve deniz taşıtlarının, giriş 

ayniyetine uygunlukları tespit edildikten ve Taşıt Giriş-Çıkış Formunun çıkış işlemi ile ilgili bölümü 

doldurulduktan sonra çıkışına izin verilir.

• Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen yabancı bayraklı yatlarla ilgili işlemler Turizmi Teşvik Kanunu ve 

Yat Turizmi Yönetmeliği çerçevesinde tebliğ veya genelgelerle yürütülür.

• Triptik karnesi veya gümrüklerden geçiş karnesi ibrazı halinde ayrıca taşıt giriş çıkış formu düzenlenmez. 

• Ticari mahiyetteki kara taşıtları için tanzim edilen taşıt giriş çıkış formuna “Ticari Taşıttır” kaşesi tatbik 

edilir.
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• Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat izni verilen ticari kullanıma mahsus taşıtların serbest dolaşıma 

giriş rejimine tabi tutulması durumunda eşyanın gümrük kıymeti, Türkiye Muhasebe Standartları 

çerçevesinde tespit edilecek değerdir. Söz konusu standartlara göre tespit edilecek kıymet, taşıt 

araçlarının emsal kıymetinden düşük olamaz.

• - Mülkiyet belgesi yoksa veya mülkiyet belgesinin bir başka kişi adına düzenlenmiş olması halinde 

taşıtın kullanımına yetkili olunduğuna ilişkin geçerli bir vekâletname veya belge ibraz edilmemiş ise,

- Sigorta poliçelerinin süreleri bitmiş ya da Türkiye’nin tamamını kapsamıyorsa veya uluslararası 

geçerliliği olan Yeşil Kart Sorumluluk Sigortasında (green card-carte verte) Türkiye rumuzu "TR"nin

üzeri çizilmişse,

taşıtların girişine izin verilmez.
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• - Gümrük geçiş karnelerinin geçerlilik süreleri yoksa geçerlilik süreleri bitmiş ya da geçerli olmayan 

ülkeler arasında Türkiye’nin ismi bulunuyorsa,

- Belgelerin üzerinde kazıntı, silinti yapılmış ve usulüne uygun olarak düzeltilip imzalanıp kaşelenmemiş 

ise, 

bu belgeler kabul edilmez. 

Taşıtların yedek parça, aksesuar ve normal teçhizatı 

• Eşyanın istiflenmesi, bağlanması ve korunmasına mahsus donanım da dahil olmak üzere, üzerinde 

kullanılacakları taşıtlarıyla birlikte ya da bu taşıtlardan ayrı olarak ithal edilen normal yedek parçalar, 

aksesuarlar ve teçhizat geçici ithalat rejiminden yararlandırılır.

• Üzerinde kullanılacakları taşıtları ile birlikte veya ayrı olarak ithal edilen yedek parçalar, sadece söz 

konusu taşıtların küçük onarımları ve mutat bakımları için kullanılır.
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 Türkiye Gümrük Bölgesine yapılan yolculuk sırasında veya bu bölge içindeyken, taşıtlarda 

yapılması gerekli mutat bakım faaliyetleri ve onarımların, eşyanın geçici ithalat rejiminde kalış 

süresi içerisinde ve geçici ithalat amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir.

 Taşıtlarla birlikte gelen ve taşıta ilişkin yedek parça ve aksesuarların belgelerine kaydedilmesi 

suretiyle, kaza geçirerek hasara uğradığı gümrük idaresince tespit olunan taşıtlar ile Türkiye 

Gümrük Bölgesi dışına çıkarılabilmesi için bakıma ihtiyaç gösteren taşıtların sahipleri tarafından 

talepte bulunulması halinde taşıtlardan ayrı olarak gelen yedek parçanın gümrük vergileri 

aranmaksızın geçici ithalat rejiminden faydalanarak Türkiye Gümrük Bölgesine girmesine izin 

verilir. 

 Bu taşıtların onarımları, gümrükçe uygun görülen yerde, gümrüğün gözetim ve denetimi 

altında yapılır. 

 Değiştirilen eski parçaların gümrüğe terk edilmek istenilmemesi halinde çıkışını teminen

düzenlenecek sözlü beyanla çıkış gümrük idarelerince kontrol edildikten sonra yeniden ihraç 

edilmeleri gerekir.
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Taşıt araçlarına ilişkin rejimin kapatılması

• Onarım ve bakım sonrasında değiştirilen parçalar ile arızalı veya bozuk olduğu anlaşılan yeni yedek 

parçalara ait geçici ithalat işlemleri, izin veren gümrükçe başka onaylanmış bir işlem veya kullanıma 

tabi tutulmak suretiyle kapatılır. 

• Taşıtlara ilişkin geçici ithalat işlemleri; taşıtın rejimde kalış süresi içerisinde olmak kaydıyla taşıtların 

girişi sırasında kaydedildiği Taşıt Takip Programlarından giriş kaydının kapatılması ya da belgenin çıkış 

nüshası ile birlikte çıkış işleminin yapılacağı gümrük idaresine müracaat edilmesi halinde, gümrük 

idaresi tarafından gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmak suretiyle kapatılır. 
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• Kaza geçirerek hasara uğradığı gümrükçe tespit olunan taşıtlar ile yurt dışına çıkarılabilmesi için 

bakıma ihtiyaç gösteren taşıtlar bunların sahiplerinin başvurması üzerine tamir oluncaya kadar uygun 

görülecek bir müddet için gümrükçe güvenilecek tamirhaneye bir tutanakla gerekli tedbirler alınmak 

suretiyle teslim edilir ve tamiri bittikten sonra yeniden ihraç edilmek üzere geçici depolama yerlerine veya 

antrepoya alınmasına izin verilir. 

• Kaza geçiren taşıtların gümrükçe izin verilecek yerde gümrüğün denetimi altında tamirleri 

sağlanır. 

• Değiştirilen eski parçalar gümrüğe terk veya teslim edilmediği veya gümrükçe teslim alınması mümkün 

görülmediği hallerde, yeniden ihraç edilmesine izin verilir.
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4. BÖLÜM: KISMİ MUAFİYET



.

• Mülkiyeti, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olup;

- tam muafiyete tabi olmayan veya 

- kısmi muafiyetten yararlanmayacak eşya listesinde yer almayan veya 

- tam muafiyete tabi olmakla birlikte, tam muafiyet suretiyle geçici ithalat iznine ilişkin hükümlerde 

öngörülen koşulları taşımayan,

eşyanın, kısmi muafiyet uygulanması suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlanması mümkündür.

• Kısmi muafiyetten yararlandırılmayacak eşya, tam muafiyetten de yararlandırılmaz.

• Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşyaya ilişkin liste 

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.
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• Aşağıda belirtilen eşya, tam muafiyetten yararlandırılmayacağı gibi kısmi muafiyetten de 

yararlandırılmaz:  

a) Türkiye'ye ithali yasak olan eşya. 

b) Tüketilebilir nitelikteki eşya.

c) Ayniyet tespitinin yapılması mümkün olmayan eşya.

ç) Ülke ekonomisine zarar verebileceği belirlenen eşya.

• Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan her ay için alınacak ithalat 

vergileri, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde, söz konusu eşyanın serbest 

dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler tutarının %3'ü olarak tespit edilir.

• Söz konusu vergiler eşyanın bu rejimden yararlandığı her ay için alınır ve bir aydan daha az süreler tam ay 

olarak değerlendirilir.
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5. BÖLÜM: BEYANNAME YERİNE GEÇEN BELGELER



.

• ATA Karnesi; “Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi” 

çerçevesinde taraf ülkelere geçici olarak eşya ithal etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin gümrük 

işlemlerini basitleştirmek için tasarlanmış standart bir uluslararası gümrük belgesidir.

• Sözleşmeye taraf bir ülke tarafından düzenlenmiş, kapak sayfasının ilgili bölümü çıkış ülkesi gümrük 

yetkilileri tarafından onaylanmış ve Türkiye Gümrük Bölgesinde geçerli olduğu anlaşılan karneler kabul 

edilir. 

• ATA Karnesi; taşıma araçları hariç olmak üzere, eşyanın geçici ithali için kullanılan, ayniyet tespitine 

yarayan ve ithalat vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilerin uluslararası alanda geçerli şekilde 

teminata bağlandığını gösteren, gümrük beyannamesi olarak kabul edilen, uluslararası gümrük belgesidir.

ATA KARNESİ 
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• ATA ifadesi; Fransızca “Admission Temporaire”, İngilizce “Temporary Admission” kelimelerinin ilk 

harflerinin birleştirilmesiyle oluşan ve  geçici kabul anlamına gelen bir sözcüktür.

• Geçici ithalatın ATA karnesi kapsamında yapılması halinde, ayrıca başka bir belge ve teminat 

aranmaksızın işlem yapılır.

• Taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümlerine göre düzenlenmiş ATA karnesinin ibrazı rejim için 

izin talebi ve karnenin tescili ise, geçici ithalat rejimine giriş izni olarak kabul edilir.
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• Geçici İthalat Sözleşmesi 10 eşya türünü kapsar

1) Sergi, Fuar, Toplantı ve Benzeri Etkinliklerde Teşhir Edilecek veya Kullanılacak Eşya 

2)  Mesleki Malzeme

3)  Konteynerler, Paletler, Ambalajlar, Numuneler ve Ticari Bir İşlemle İlgili Olarak İthal Edilen Diğer Eşya

4)  İmalat Amacıyla İthal Edilen Eşya 

5)  Eğitsel, Bilimsel veya Kültürel Amaçlarla İthal Edilen Eşya  

6)  Yolcu Zati Eşyası ve Sportif Amaçlarla İthal Edilen Eşya 

7) Turistik Tanıtım Malzemeleri 

8) Sınır Ticareti Kapsamında İthal Edilen Eşya

9) İnsani Amaçlarla İthal Edilen Eşya 

10 Hayvanlara İlişkin ithal edilen eşya
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• Geçici İthalat Sözleşmesindeki Süreler

- Sergi, fuar, etkinlik 6 ay

- Mesleki teçhizat 12 ay

- Konteyner, palet, ambalaj, numune 6 ay

- İmalat amacıyla ithal edilen eşya 6 ay

- Pedagojik, bilimsel malzeme 12 ay 

- Yolcu beraberi eşya kaldığı süre kadar

- Sportif amaçlı eşya 12 ay 

- Turistik tanıtım 12 ay

- Sınır ticareti kapsamı eşya 12 ay 

- Yardım malzemesi 12 ay

- Tıbbi/cerrahi teçhizat ihtiyaca göre

- Canlı Hayvanlar 12 ay 
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• Gümrüklerden geçiş karnesi (Carnet de passages en douane - CPD) Ticari ve kişisel kullanıma mahsus 

kara taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belgedir.

• İstanbul Sözleşmesini imzalayan ülkelerin kullandığı, ulaşım araçlarının geçici kabulü veya geçişi 

için düzenlenen bir gümrük belgesidir.

• Türkiye’ye kayıtlı taşıtların, yabancı gümrüklerden herhangi bir teminat bırakmaksızın geçişini 

sağlama ve aynı zamanda Türk Gümrükleri tarafından, çıkan taşıtların dönüşünün sorunsuz takip 

edilebilmesi için kullanılan, Türkiye’de Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen 

uluslararası nitelikte bir gümrüklerden geçiş belgesidir. 

CPD KARNESİ
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6. BÖLÜM: REJİMİN İŞLEYİSİ



.

• Muayene ile görevli memurlar, eşyanın ayniyetini tespite yarayacak niteliklerini, varsa özel seri 

numaralarını, ayırt edici özelliklerini beyannameye kaydetmek ve eşyanın hal ve mahiyetinin, gümrük 

idaresince verilen izin formunda kayıtlı niteliklere uyup uymadığını incelemek zorundadır.

• Geçici ithaline izin verilen eşya, rejim altında kaldığı süre içinde giriş ayniyetine ve tahsis amacına 

uygun olarak tahsis edildiği yerde kullanılmak zorundadır. 

• Rejim kapsamındaki eşya, giriş ayniyetini korumaya yönelik olağan bakım faaliyetleri dışında 

başka bir işleme tabi tutulamaz.

• Gümrük idareleri rejim süresi içerisinde değişik aralıklarla eşyanın tahsis yerinde, tahsis amacına 

uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetleme hakkına sahiptir. 

MUAYENE VE AYNİYAT
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• Teminat, eşya ile ilgili ithalat vergilerini garanti altına almak amacıyla rejime giriş gümrük idaresince 

alınır. 

• Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan ithalat vergilerini karşılayacak tutarda teminat aranır.

a) Sözlü beyana konu olan eşya,

b) Yazılı beyana konu olan ancak; 

1) Türkiye Gümrük Bölgesinde meydana gelen kriz hali nedeniyle bir kamu kuruluşu adına veya kamu 

kuruluşları tarafından yetkili kılınan kuruluşlar adına gönderilen yardım malzemeleri,

2) Hava, deniz veya demiryolu şirketlerine veya posta idarelerine ait olan ve bunlar tarafından uluslararası 

trafikte kullanılmak üzere üzerleri ayırt edici biçimde işaretlenmiş malzeme, 

için teminat aranmaz.

TEMİNAT
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• Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya için her ay itibarıyla alınacak ithalat 

vergileri tutarının % 3’ü dışında kalan tutar için teminat aranır. 

KISMİ MUAFİYETTE TEMİNAT
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• Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta gümrük yükümlülüğü gümrük beyannamesinin tescil tarihinde 

başladığından, bu şekilde geçici ithaline izin verilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması 

durumunda, tahsil edilen miktar dışında kalan ithalat vergileri alınır.

• İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın, serbest dolaşıma giriş rejimine 

tabi tutulması durumunda, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihteki vergi oranları ve diğer 

vergilendirme unsurlarına göre tespit edilecek ithalat vergileri alınır. 

SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ

42



.

• Sergilenmek veya satılmak amacıyla getirilen eşyanın, verilen süre bitiminden önce satılmak istenmesi 

durumunda serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması gerekir. Bu durumda, gümrük 

yükümlülüğünün başladığı tarihteki vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına göre tespit edilecek 

ithalat vergileri alınır. 

• Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda 

ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin 

tamamlanması gerekir.
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• Yazılı, sözlü veya başka tasarruf yoluyla beyan edilerek geçici ithal edilen eşya, tekrar aynı şekilde 

beyan edilmek suretiyle yeniden ihraç edilir. 

• Beyanın yazılı olarak yapılması halinde, izin hak sahibi/temsilcisi tarafından gümrük beyannamesi 

verilir. 

• Bu beyannamelerin işlemleri ihracat rejimi hükümlerine göre yapılır. 

• Bu beyannamelerde yeniden ihraç eşyasına ilişkin hususlardan başka, geçici olarak ithal edildiği 

gümrük idaresi ve geçici ithalata ilişkin beyannamenin tescil tarih ve sayısına yer verilir. Geçici ithalata 

ilişkin beyannamenin bir örneği ihracata ilişkin beyannameye eklenir.

EŞYANIN YENİDEN İHRACI
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• Yeniden ihraç sırasında eşyanın ilk giriş ayniyetine uygun olup olmadığını tespit edilir ve ihracat 

beyannamelerinde ayniyetine uygun olduğu belirtilir. 

• Geçici ithalat rejimine tabi tutulan ve ek süreler dahil yurtta kalma süresi aşılarak yurt dışı edilmek 

istenen eşyanın;

a) Süresi içinde ek süre talep dilekçesinin ilgili gümrüğün kaydına alındığının belgelendirilmesi koşuluyla, süreye 

ilişkin talebin sonuçlandırılması beklenilmeden ve geçici ithalat izni verilen eşya için tahakkuk ettirilen vergiler 

karşılığı alınan teminat iade edilmeksizin,

b) Süresi içinde ek süre talebinde bulunulmadığı ya da bunun belgelendirilemediği durumlarda, Kanunun 238 ve 

241 inci maddeleri uyarınca alınması gereken cezanın tahsil edildiğinin veya teminata bağlandığının anlaşılması 

halinde, 

yurt dışına çıkışına izin verilir.
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• Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın izin hak sahibi veya temsilcisi tarafından yeniden 

ihracından sonra teminatın çözülmesi için giriş işlemini yapan gümrük idaresine dilekçe ile başvurulması 

gerekir.

• Bu istek üzerine, geçici ithalat ve yeniden ihracat beyannameleri incelenerek, giren eşyanın şartlarına 

uygun olarak yeniden ihraç edildiğinin anlaşılması durumunda bu eşyaya ilişkin teminat çözülür. 

TEMİNATIN ÇÖZÜLMESİ
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7. BÖLÜM: CEZALAR



.

• (M 234) 1. Serbest dolaşıma giriş rejimi veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi 

tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol 

sonucunda;

a) Tarifesini oluşturan unsurlarda veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık 

görüldüğü ve beyana göre hesaplanan ithalat vergileri ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken ithalat 

vergileri arasındaki fark %5’i aştığı takdirde, ithalat vergilerinden ayrı olarak bu farkın üç katı para cezası 

alınır.

b) Kıymeti üzerinden ithalat vergilerine tabi eşyanın beyan edilen kıymeti,  belirlenen kıymete göre noksan 

bulunduğu takdirde, bu noksanlığa ait ithalat vergilerinden başka vergi farkının üç katı para cezası alınır.

c) Satış birimine göre miktar itibarıyla %5’i geçmeyen bir fark ile maddi hesap hatasından doğan noksan kıymet 

beyanlarında, bu farklara ait ithalat vergilerinden başka vergi farkının yarısı tutarında para cezası alınır.
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2. Dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyetli geçici ithalat rejimi hükümlerine 

tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda; 

birinci fıkrada belirtilen farklılıkların tespiti durumunda aynı fıkrada öngörülen cezaların yarısı kadar para 

cezası alınır.

3. Yukarıda belirtilen aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi 

durumunda söz konusu cezalar yüzde onbeş nisbetinde uygulanır.

4. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için yukarıda belirtilen cezalara ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu 

gibi hallerde, usulsüzlük cezası uygulanır.
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• (M 238) 1. 241/3 maddede belirtilen durumlar hariç, 

a) Geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali hâlinde, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı,

b) Tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlara ilişkin rejim ihlallerinde, 

gümrük vergileri tutarının dörtte biri,

d) Taşıtlar hariç olmak üzere, geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın süresi içerisinde gümrükçe 

onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda gümrük vergileri ile rejime 

ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre 

tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar,

idari para cezası verilir.
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• (M 238) 2. Süresi içerisinde gümrük işlemine tabi tutulmaması nedeniyle ceza uygulanan eşyanın, 

yapılacak tebligat tarihinden itibaren altmış gün içinde gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya 

kullanıma tabi tutulmaması hâlinde, ayrıca gümrük vergileri tutarında idari para cezası verilir. 
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Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde iki katı olarak uygulanır:

• (M 241/3-l) Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın verilen 

sürenin bitimini takiben bir ay içerisinde yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem 

veya kullanıma tabi tutulması.

• (241/3-m) Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük idaresine bilgi verilmeden, 

ancak süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına çıkarıldığının kabul edilebilir belgelerle 

kanıtlanması.
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• Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde dört katı olarak uygulanır:

(M 241/4- g) Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın verilen sürenin bitimini 

takiben iki ayı aşmayan sürede yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi 

tutulması,

• Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde altı katı olarak uygulanır:

(241/5-b) Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen taşıtlara verilen sürenin bitimini 

takiben üç ayı aşmayan sürede yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi 

tutulması.
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