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DAĞITIM YERLERİNE 
 
 
 
 
 
 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, bazı gümrük idarelerince yurtta kalma süresi 

bulunmayan ve 1 No.lu Taşıt Takip Programında en çok yedi gün süre verilen taşıtların 7 

günlük süreyi aşarak taşıtlarını yurtdışı etmeleri halinde, bu tür taşıtların pasaporta kayden 

ilgilisine teslim edilip edilmeyeceği ile bu taşıtlar için uygulanacak müeyyideler hususunda 

tereddüt yaşandığı anlaşılmaktadır. 

 
Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesinin birinci fıkrası; "241 

inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (l) ve (m) bentleri, dördüncü fıkrasının (g) ve (h) 

bentleri ile beşinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumlar hariç; 
 

a) Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile 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, 
 

c) Dahilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin hükümler 

ihlal edilmekle birlikte, rejim kapsamı ithal eşyasının işleme faaliyetindeki hâli veya işlem 

görmüş ürün hâli de dahil olmak üzere, gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak 

çıkarılmamış olduğunun tespiti hâlinde, ithal eşyasının gümrük vergileri ile ilgili rejime 

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

sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar, 
 

d) (b) bendinde belirtilen 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, 
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idari para cezası verilir." hükmünü amirdir. 

 
241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (l), dördüncü fıkrasının (g) ve beşinci fıkrasının 

(b) bendinde ise; geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen 

eşyanın verilen sürenin bitimini takiben sırasıyla bir, iki ve üç ayı aşmayan sürelerde yeniden 

ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması durumunda 

usulsüzlük cezasının aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen miktarın yine sırasıyla iki, 

dört ve altı katı olarak uygulanacağı hususu hüküm altına alınmıştır. 

 
Diğer taraftan, 1 Seri No’lu Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel 

Tebliği’nin “Turistik kolaylıklar kapsamı taşıtların süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinin sekizinci 

fıkrası; “Herhangi bir nedenle iç gümrük idarelerince teslim alınan ve yurtta kalma süresi 

bulunmayan taşıtların yurtdışı edilmek üzere sınır gümrük idarelerine sevk işlemleri, 1 

No.lu Taşıt Takip Programına kayden en çok 7 (yedi) gün süre verilerek gerçekleştirilir.” 

hükmünü amirdir. 
 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri dikkate alındığında, geçici ithal edilen yabancı 

plakalı taşıtlara herhangi bir müeyyide uygulanmaması için söz konusu taşıtların süresi 

içerisinde yurtdışına çıkarılması gerekmektedir. Bununla birlikte; mezkur Tebliğin 6 ncı 

maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca herhangi bir nedenle iç gümrük idarelerince teslim 

alınan ve yurtta kalma süresi bulunmayan taşıtlara, yurtdışı edilmek üzere, 1 No.lu Taşıt 

Takip Programına kaydedilmek suretiyle verilen 7 günlük sürenin aşılması halinde Kanunun 

238 inci maddesinde yer alan rejim ihlallerine ilişkin geçici ithalat rejimi hükümlerinin 

uygulanması; ayrıca idarenizce taşıtın yurtdışı edilmek üzere memur refakatinde sınır 

gümrük idaresine gönderilmesinin veya başka bir araç üzerinde yurtdışı edilmesinin 

sağlanması gerekmektedir. 
 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mustafa GÜMÜŞ 

Bakan a. 

Genel Müdür 

 
 
 
 
 

Dağıtım: 
 

-Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 
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