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Ön Söz 

 

 Gümrük Muayene Memurları, her zaman söylediğimiz gibi bu ülke ve millet için 

çalışan ve yapmış olduğu Muayene Denetim görevine rağmen halen ülkemizde Memur unvanı 

ile görev yapan, yapmış olduğu iş uzmanlık gerektirdiği halde halen hakkettiği değeri 

alamamış bir meslek grubudur. 

 Yine Muayene Uzmanı eski bir üstadımız olan ve şuan Gümrük Müdür Yardımcılığı 

kadrosunda bulanan Diyarbakır Gümrük Müdür V. Sayın Necat YEŞİLBAYRAK bu 

araştırması için teşekkür ederiz. Araştırmasını, derneğimiz aracılığı ile gerek camiamıza 

gerekse de konuyla ilgilenen her kesime faydalı olması amacıyla sunmaktayız. 

 Bizler tüm engellemelere, verilmeyen ve hatta gasp edilen tüm haklarımıza rağmen bu 

ülke için çalışmaya devam ediyoruz ve edicezde.   

 Saygılarımla. 
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GİRİŞ BÖLÜMÜ 

Dünyada ki iletim araçlarının gelişimine paralel olarak, Milletlerin birbirleri ile iletişimi 

ve yakınlaşması, Ekonomik ve ticari düzeyler geliştikçe, Dünya Ticareti de küresel anlamda 

gelişmektedir. Milletler arası yakınlaşmalar sonucunda İnsanların ve eşyaların dolaşımlarının 

kolaylaşması, Dünya da kullanılmakta olan araç-gereç ve edevatın dolaşımını uluslararası mal 

ve hizmetlere duyulan talep düzeyinde artması neticesi ortaya çıkartmıştır.  

Bu çerçeveden bakıldığında günümüzde uluslararası sözleşmeler önem arz etmektedir. 

Bu gelişmelere paralel olarak Mevcut uluslararası sözleşmeler yetersiz kaldığı yönlerinde 

yapılan uluslararası toplantılarda revize edilmekte, yâda yeni sözleşmeler yapılarak ticaretin 

gelişmesine katkı sağlamaktadır.  Uluslararası bu düzenlemeler aynı zamanda Ülkelerin kendi 

iç dinamiklerini de harekete geçirmekle birlikte,  her ülke iç dinamiklerini gözeterek bazı mali 

ve iktisadi düzenlemeler yapmak durumundadır. 

Yukarıda genel anlamda tanımlamaya çalıştığımız Dünya ticaretinin geldiği bu 

gelişmişlik düzeyi,  Dünyadaki Mal ve hizmetlerin dolaşımını da önemli düzeyde artırmıştır. 

Mal ve hizmet dolaşımı ile birlikte taşınmasında kullanılan araç ve gereçlerin dolaşımı hızla 

artmış, bu hızlı artış sonucunda ülkeler arasında dolaşımda yaşanan sorunlara karşılık olarak 

uluslararası anlaşma ve sözleşmeler yapılmasını gerekli kılmıştır. Ülkemizin de bu 

düzenlemelere karşılık olarak mevcut iç mevzuat düzenlemelerimiz yapılmıştır.  

Konuyla ilgili olarak bu anlatılanlar ışığında Kişisel kullanıma tabi yabancı plakalı 

taşıtlarla ilgili olarak, ülkemizde yaşanan sorunlara değinmek isteriz.  

Bu bağlamda Günümüzde Gümrük idareleri açısından oldukça sorun olarak görülen 

Kişisel Kullanıma Mahsus Kara taşıtları ile ilgili olarak, Uluslararası düzenlemeler ve Meri iç 

düzenlemeler ve uygulamalar sonucunda ortaya çıkan sorunlar ve bunların çözümüne yönelik 

çalışma yapılması önem arz etmektedir. 

Her yıl Gümrük kapılarında ve Gümrük İdarelerinde değişik ülkelerden Turistik 

Kolaylıktan yararlanarak binlerce taşıt yurdumuza giriş ve çıkış yapmaktadır. Bunların bir 

kısmı ya süresi içinde çıkarılmayarak veya hiç çıkarılmayarak araçların takip edilmesi ve 

yakalanması süreci önemli ilgili birimlerin uğraşıları arasında önemli bir yer tutmaktadır.  

Yakalanarak gümrük idarelerine teslim edilen bu araçların, yurtdışına çıkartılmalarının 

sağlanması Gümrük idarelerinin iş yükünü önemli derecede artırıcı bir konuma ulaşmış 

durumdadır.  Kişisel Kullanıma Mahsus Kara taşıtları Ülkemize giriş–çıkış takibi ve ülkemiz 

içindeki dolaşım konumları konusu; Gümrük İdareleri yanında Maliye Bakanlığı, İç İşleri 

Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre ve şehircilik bakanlığı gibi diğer Kamu kuruluşlarının 
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mevzuatını ve düzenlemelerini de ilgilendirmektedir. Bu konulardaki sorunların çözümünde 

salt sadece Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ile Tebliğler ve alt düzenlemeler ile 

çözüme kavuşturmak sorunların üstesinden gelmemizi engellemektedir.  

Kişisel Kullanıma Mahsus Kara taşıtları konusunu, 1.Uluslararası anlaşma ve 

sözleşmeler, 2,Gümrük Mevzuatı, 3, Diğer Bakanlıkların iştigal alanları ile ilgili kanun ve 

düzenlemeler çerçevesinde araştırılarak ortaya çıkan sorunlara ilgili çözüm önerileri 

belirtilecektir.  
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KİŞİSEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARININ ULUSLARARASI 

DOLAŞIMININ TARİHİ GELİŞİMİ 

İnsanoğlu daima merak içindedir. Bu merakı da insana öğrenme gezme ve dolaşma 

içgüdüsü ile araştırmalarda bulunmaktadır. Dolayısı ile İnsanlar hayatı boyunca dünyayı 

geldiği yerde durmazlar, Gezer ve dolaşır. Bu dolaşımı da çeşitli araçlarla yapar. Bu 

insanoğlunun gelişimine paraleldir. Eski tarihlerde dolaşım araçları binek hayvanları ve 

zamanla makinalarla yapılmıştır. Özellikle on dokuzuncu yüzyılın sonlarında başlayan ve 

yirminci yüzyılda gelişerek devam eden ve günümüzde de yoğun kullanımda olan, binek ve 

yük araçları makinaların gelişimine paralel gelişme göstererek günümüzde hayatın bir parçası 

olmuştur. 

Dünya Ticaretinin yapısında ve gelişiminde önemli yer alan bu araçlar, günümüzde 

uluslararası mal ve hizmetlerin taşınması için kullanılmaktadır. Zamanla mal ve eşyalar ile 

insanların taşınmasında kullanılan söz konusu taşıtların dolaşımı da uluslararası sorunlar 

ortaya çıkarmışsa da sorunlar yapılan uluslararası sözleşmelerle aşılmış ve işlemler bu şekilde 

yapılmaktadır. 

Günümüzde Dünyada yoğun şekilde uluslararası ticarette mal ve hizmet dolaşımında 

kara, hava ve deniz araçları kullanılmaktadır. Kullanılan bu araçlardan bir kısmı sadece Ticari 

emtianın taşınmasında (Yük ve Eşya Taşıyan araçlar) kullanılır. Kullanılan araçlardan bir 

kısmında insan taşınmasında kullanılır. İnsanların taşınmasında kullanılan araçlardan da bir 

kısmi toplu taşımada kullanılırken (Ticari amaçlı Taşıma) bir kısmı ise bizzat dolaşım yapan 

kişi tarafından sevk ve idare edilen şahsi araçların dolaşımıdır. 

Bu açıklamalar çerçevesinde burada açıklamaya çalışacağımız husus ise şahsi(kişisel) 

araçların dolaşım esasıdır.  

İnsanlar şahsi olarak kendi araçları ile (mülkiyeti kendilerinin veya kiraladıkları) ülke 

içinde veya ülkeler arasında seyahat etmesi günümüz koşullarında bir gerçekliliğin yanında 

da, insani bir hak olarak da görülebilir. Ancak bu hak kullanılırken nasıl her ülkenin kendi 

koşulları içindeki mevzuat ve kurallar çerçevesinde yapılmakta ise de,  kendi ülkesi dışında 

gittiği ülke ve ülkelerin kendi iç hukuki kurallarına da uymak zorundadır. Zira bu hususlardan 

dolayı zaman içinde uluslararası sözleşmeler çerçevesindeki ülkeler arasındaki dolaşımlar 

uluslararası yapılan sözleşmelerle düzenlenmiştir.  

[(Sırası ile; 4 Haziran 1954’da Cenevre’de imzalanan Avrupa kara taşımacılığı komitesi 

Ekonomik Komisyonu için Birleşmiş Milletler Ekonomik Komisyonunun özel karayolu 

Araçlarının Geçici İthalatı Gümrük Anlaşması.) (değişiklikler;  30 ekim 1992, 
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c.n.315.1991.anlaşmaları-1, c.n.228.1992.anlaşmaları-1 ve c.n.288.1992.anlaşmaları-2; 

emanet bildirimleri, 5 kasım 1999, c.n. 801. 1998. anlaşmaları-1 ve c.n.913.1999.anlaşmaları-

1 emanet bildirimleri ile değiştiren özel karayolu araçlarının geçici ithalatı gümrük 

anlaşması)] 

[8 Kasım 1968 tarihinde Viyana’da yapılan Avrupa Ekonomik Komisyonu Karayolu Ulaşım 

Komitesi Karayolu Trafik Sözleşmesi (konvansiyonu)  Değişiklik 1** 3 Eylül 1993´te 

yürürlüğe giren Sözleşme ´de (Konvansiyon ’da) yapılan değişiklikleri.] 

23 Ağustos-19 Eylül 1949 tarihleri arasında Cenevre’de toplanan Birleşmiş Milletler 

Karayolu ve Motorlu Taşımacılık Konferansı’nda kabul edilen ve 19 Eylül 1949 tarihinde 

imzaya açılan,   Uluslararası dolaşımı kolaylaştırmak isteyen anlaşma tarafları ülkeler Bir 

anlaşmaya varmaya karar vermişler ve özel karayolu araçlarının geçici ithalatı gümrük 

anlaşması hükümler üzerinde anlaşmaya varmışlarıdır. 

Konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Avrupa Kara Taşımacılığı Komitesi Ekonomik 

Komisyonunun 18 Mayıs 1956’da Cenevre’de imzalan (ECE/TRANS/108) Ticari Yol 

Araçlarının Geçici İthalatı Gümrük Anlaşması.   4 Haziran 1954 tarihinde New York’ta 

imzalanan Özel Yol Araçları Geçici İthalatı Gümrük Anlaşması hükümlerini göz önünde 

bulundurarak, Benzer hükümleri mümkün olduğunca ticari yol araçlarının geçici ithalatında 

ve özellikle özel yol araçları için emredilen gümrük belgelerinin, bu araçlar içinde 

kullanılmasını arzu eden, Uluslararası karayolları trafiğini rahatlatmak isteyen, bir anlaşmaya 

varılarak taraf ülkeler nezdinde uygulanmaya başlamıştır.  

Bu anlaşmada; 

“ (a) “İthalat harçları ve ithalat vergileri” terimi, sunulan hizmetlerin yaklaşık 

maliyetleri için yapılan ödemeler ve ücretler hariç, bu anlaşmada adı geçen malların 

ithalatında ya da ithalatıyla ilişkili olarak alınan, gümrük harçları ve diğer harçlar, vergiler, 

ödemeler ve diğer ücretler anlamına gelecektir;   

(b) "Araçlar" terimi, tüm motorlu karayolu araçları ve bu araçlarla birleştirilebilen 

tüm römorklar (araç ile birlikte ya da ayrı olarak ithal edilen) ve araç ile birlikte ithal 

edildiklerinde, bunların tüm tamamlayıcı parçaları, normal aksesuarları ve ekipmanları 

anlamına gelecektir.  

 (c) "Ticari kullanım" terimi, insanların, ücret, ödül ya da diğer bedeller karşılığında 

taşınması ya da malların, belli bir ücret karşılığı olsun ya da olmasın, endüstriyel veya ticari 

nakliyesi anlamına gelecektir;   
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(d) "Geçici İthalat Evrakları" terimi, aracı teşhis eden ve ithalat harçları ve ithalat 

vergilerinin teminatı ya da depozitosu için kanıt teşkil eden Gümrük belgeleri anlamına 

gelecektir;   

(e) "Şahıslar" terimi, gerçek ve tüzel kişilikler anlamına gelecektir.   

(f) "Karne Çıkaran Kuruluş" terimi, geçici ithalat evraklarını çıkarmaya yetkili bir 

kuruluş anlamına gelecektir;   

(g) "Kefil kuruluş" terimi, Anlaşma Tarafının, gümrük mercileri tarafından onaylanan 

geçici ithalat evraklarını kullanan şahsın kefili konumunda olan kuruluş anlamına gelecektir; 

“  Olarak tanımlanmıştır. 

Yukarıda tanımlamalar ışığında kısa bir ifade ile anlaşmanın anlamını şu şekilde 

tanımlayabiliriz;  

Her türlü eşya ve emtianın uluslararası dolaşımı Gümrük vergi ve resimlerine tabidir. 

Ancak Ülkelere kalıcı değil de geçici bir süreliğine de girse eşyaların girişi ile ilgili Gümrük 

vergi ve resimlere karşılık gümrük mevzuatları açısında tamamlaması gereken bir sürü işlem 

yapmak zorunda kalınmaktadır. İşte bu işlemleri basite indirgemek ve süreleri kısaltılması 

amacı ile Gümrük İdarelerine ibraz edilecek belgeleri birleştirici ve formaliteleri azaltıcı 

önlemler almak. Ayrıca anlaşmalara taraf ülkelerden Gümrük vergi ve resimlere karşılık 

teminatları garanti altına alan kefil kuruluşlar oluşturmak. 

Yine konuyla ilgili ikinci anlaşma, Avrupa Ekonomik Komisyonu Karayolu Ulaşım 

Komitesi Karayolu Trafik Sözleşmesi (Konvansiyonu) dur. 8 Kasım 1968 tarihinde Viyana’da 

yapılmıştır. *(değişiklik)*3 Eylül 1993´te yürürlüğe giren sözleşme ´de (konvansiyon ’da) 

yapılan değişiklikleri içermektedir Karayolu Trafik Sözleşmesi uluslararası karayolu trafiğini 

kolaylaştırmak ve tekdüzen trafik kuralları benimseyerek yol güvenliğini arttırmak isteyen 

akit taraflar, anlaşmada belirlenen hükümler üzerinde anlaşmaya varmışlardır. 

Bu anlaşmalar uyarınca taşıtların uluslararası dolaşımlarında gümrüklerde geçiş belgesi 

olarak CPD belgesidir. CPD Kısaca, BM 1954 ve 1056 Anlaşmaları ve İstanbul Anlaşması 

olmak üzere, üç uluslararası anlaşmada ek olarak kapsanan bir geçici kabul belgesidir. 

Gümrük İşbirliği Konseyi Genel Sekreterinden, İstanbul Anlaşmasının tüm Taraflarına, üç 

Anlaşmada belirlenmiş olan karneleri, Karne çıkaran ve Kefil Kuruluşlar vasıtasıyla, Gümrük 

mercilerine karşı garanti etmeyi taahhüt etmelerini bildirmesini talep eder.     

Gümrük İşbirliği Konseyi (CCC) aynı zamanda Dünya Gümrük Organizasyonu (WCO) 

olarak da bilinmektedir.  İstanbul Anlaşması Taraflarından, bu tavsiye kararını kabul edip 
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etmediklerine dair, Gümrük İşbirliği Konseyi Genel Sekreterine bildirimde bulunmaları talep 

edilmiştir.  

Uluslararası anlaşmaların ülkemizde tarafı ise ilk olarak “Türkiye Turing ve Otomobil 

Kurumu” olmuştur. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Türkiye'nin turizm ve otomobil 

alanlarında ulusal ve amatör organizasyonu yapmak amacı ile kurulmuş bir kurumdur. Önce 

"Türk Seyyahın Cemiyeti" sonra da "Türkiye Turing Kulübü" (Turing Club Turc) adlarını 

alan kurum, 1930 yılında kamu yararına çalışır dernek olarak tanınmış, gümrük ve trafik 

mevzuatı ile de, özel yetkiler ve görevler almıştır.  

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Uluslararası Otomobil Federasyonu ( Federation 

Internationale de l’Autumobile – FIA)’na 01.10.1937 yılında üye olmuştur. O tarihten bugüne 

kadar da otomobil mobilete ve turizm alanında Türkiye’nin yetkin kuruluşu statüsündedir. 

Yurt dışında sayıları artan T.C. vatandaşlarının yurda otomobille izne gelişlerinde, gümrük 

için bir teminat senedi olan triptiklerinin Turing tarafından sınırlarda verilmesi sistemi 

Türkiye Turingve Otomobil Kurumunca yerine getirilmişti. Taşıtların yurdumuzda geçici 

girişlerinde Gümrük Vergi ve Resimlerine karşılık Teminat senedini kabul edilen Triptik 

Belgesi ile karşılanmıştır. 

    Kişisel Kullanıma Mahsus Kara taşıtları konusunda, 1.8.1972 tarih ve 14263 sayılı 

resmi gazetede yayımlanarak yürürlüklüye giren, Mülga 1615 sayılı Gümrük 

KanununTuristik Kolaylıklar başlığı altında düzenlenen 12.maddesinde; 

“ Turizimle alakalı olarak gelen taşıtlara ve eşyaya aşağıdaki hükümler uygulanır. 

  1.a) Asıl ikametgahı yabancı memleketlerde olan Türk ve yabancı turistlerin birlikte 

veya kendilerinden iki ay önce veya sonraki süreler içerisinde getirdikleri 132 nci maddenin 

(l-e) fıkrasında yazılı seyahat vasıtaları, av, spor ve diğer eşyaları için vergi teminatı olarak 

kara seyahatlerinde Uluslararası Turizm ve Otomobil Birliğine mensup Türkiye Turing ve 

Otomobil Kurumunun veya bunun kefalet ettiği yabancı kurumların verecekleri triptik, 

gümrük geçiş karnesi veya Bakanlıkça tespit edilecek diğer benzeri belgeleri (bir yıl içinde 

ihraç şartıyla) kabul olunur. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen Türk ve yabancıların triptiksiz veya geçiş karnesiz bu 

mahiyetteki benzeri belgeler olmaksızın getirdikleri taşıtları (bisiklet ve motosikletler dahil) 

ile tenezzüh motoru, kotra ve sandalları, tekrar ihraç edilmek şartıyle, Bakanlığın tespit 

edeceği esaslar dairesinde yurda sokulur… 

b) Yukarıda gösterilen suretle yurda giren taşıtlar Türkiye dahilinde, ancak triptik veya 

geçiş karnesinde veya bu mahiyetteki benzeri belgesinde yazılı şahıs veya asıl ikametgahı 
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yabancı memleketlerde olan Türk veya yabancı şoförü veyahut asıl ikametgahı olan yabancı 

memleketlerde otomobil sahibinin vekaletini haiz olan Türk veya yabancı şahıslar tarafından 

kullanılabilir…” 

Yine Mülga 1615sayılı Gümrük Kanunun 119.Maddesinde; 

  “ Aşağıda yazılı maksatlarla memlekete geçici olarak girecek yabancı eşyanın 

vergileri, Bakanlıkça kabul ve tesbit edilecek esas ve şartlar dairesinde, teminata bağlanır. 

Denildikten sonra 

10. fıkrasında “Türkiye'de geçici bir zaman oturmak üzere gelenlerin kendilerine 

mahsus olan kamplama eşyası, (Bunların çeşitleri ve miktarları seyahatin maksadına göre ve 

devam süresine uygun olmak ve bir yıl içinde iade edilmek şartıyla.)” 

13.fıkrasında “ Türkiye'ye geçici ve belirli bir süre çalışmak, tetkik ve tahsilde 

bulunmak için gelen yabancıların beraberlerinde veya kendilerinden iki ay önce veya altı ay 

sonraki süreler içerisinde getirdikleri veya getirecekleri; 

a) Kullanılmış ev eşyası iki yıl süre ile kalabilir. İlgilinin çalışma, tetkik ve tahsil 

süresinin ve ikametinin beş yılı aşması halinde eşya hakkında bu Kanunun 10 uncu 

maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri uygulanır. 

b) Otomobil, minibüs karavan ve motosikletler Türkiye'de iki yıl kalabilir. (Kanunun 12 

nci maddesi hükmünden faydalanmayacak olan bu taşıtların özel bir trafik plakası taşımak ve 

memlekette kaldığı süre içerisinde, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça tespit 

edilecek esaslar dairesinde kullanılmak şartıyla.)”  denilmektedir. 

 Kişisel Kullanıma Mahsus Kara taşıtların yurdumuza giriş işlemleri anlatılan mevzuat 

dâhilinde yapılmakta idi.  

1990 yıllara gelindiğinde Avrupa’da bulunan vatandaşlarımızın yoğun şekilde araçları 

ile birlikte yurdumuza gelmeleri dolayısı ile işlemlerin daha hızlı bir şekilde yapılması 

talebinden kaynaklı düzenlemeye gidilmiştir. Gümrük Kanunu ve yönetmeliğinde yapılan 

düzenleme ile. Yabancı Plakalı taşıtların gümrüklerden giriş ve çıkış işlemlerinin takibi için 

<<Araç Giriş-Çıkış Takip Formu>>adı altında Bir form kullanılmaya başlanmıştır. Gümrük 

idaresince Giriş yapacak şahıs bilgilerine göre doldurularak ilgili defter kayıtlarına yazılıp 

tasdiklenen form ve ”Triptik”  belgesi yerine kullanılmaya başlanılmıştır. 

27.10.1999 tarihinde kabul edilen 04.11.1999 tarihli 23866 sayılı resmi gazetede 

yayımlanan 05.02.2000 tarihinde yürürlüklüye giren 4458 sayılı kanunla birlikte yeni 

düzenlemeler yapılmış, 05.02.2000 tarih ve 23955 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük 

Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar,  2000/69 sayılı kararın 20. 
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Maddesinde Özel kullanıma mahsus taşıtların ne gibi işlemlere tabi tutulacağı tanımlanmıştır.  

Yine Bu kararı kaldıran ve 07.09.2009 tarihli 2009/15481 sayılı kararın değişik maddelerinde 

ve 22.4.2011 tarihli ve 27913 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüklüye giren Geçiş 

İthal Edilen Karara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No;1) yayımlanarak 

mevcut işlemler bu tebliğ kapsamında yapılmaktadır. 

Taşıtların Yurdumuza giriş ve çıkış işlemleri ile bunların takip işlemleri, Gümrük 

idarelerinde 1999 yılından itibaren kullanılmakta olan bilgisayar programları ile yapılmaya 

başlanmıştır. 2006 yılından itibaren kullanılmaya başlanan1 No.lu Taşıt Takip Programı ve 2 

No.lu Taşıt Takip Programı Bilgisayar programları kullanılmaya başlanılmış ve halen gümrük 

idarelerinde taşıtların giriş ve çıkış işlemleri bu şekilde yapılmaktadır. 

[ {a) 1 No.lu Taşıt Takip Programı; Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk ve 

yabancı uyruklu turistler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen yabancı plakalı 

kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının kaydedildiği bilgisayar programı.} 

{ b) 2 No.lu Taşıt Takip Programı:Ülkemizde Ticari kullanıma mahsus kara 

taşıtlarının Boş olarak giriş- çıkış işlemleri iledolu veya boş olarak Türkiye'ye girişi yapılan 

yabancı plakalı otobüslerin kaydedildiği bilgisayar programınımdır.] 

Kişisel Kullanıma Mahsus Kara taşıtları konusunu, Meri mevzuat dâhilinde yapılan 

işlemler, bunların uygulanmasında oluşan aksamalar ve sorunlar ile çözüm yönünde öneri ve 

görüşler çerçevesinde anlatılmaya çalışılacaktır. Yine mevcut uygulamalarda kurumlar 

arasındaki uygulama farklılıkları kanunlar ve meri mevzuatlardan kaynaklı sorunlar ile çözüm 

yolları ve öneriler anlatılmaya çalışılacaktır. 
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KİŞİSEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARININ ÜLKEMİZE GİRİŞ 

ŞEKİLLERİ VE YÖNTEMLERİ 

Ülkemize kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının ana başlık olarak iki şekilde girişi 

yapılmaktadır. 

1. Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınarak Yerleşim Yerini Türkiye 

Gümrük Bölgesine Nakleden Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış Motorlu veya Motorsuz Özel 

Nakil Vasıtaları. Bu şekilde yurdumuza muafiyetten ve istisnadan yararlanılarak araç girişi; 

 a)Türk vatandaşlığına geçerek ikametgâhını ülkemize taşıyan şahısların getirdiği binek 

araçları. 

   b) Sakatların konumlarına uyan araçları ithalat amaçları ile getirmeleri. 

c)Belirli bir süreliğine yurtdışında çalışmak, okumak ve Birleşmiş milletler ve diğer 

uluslararası kuruluşlarda belirli bir süreliğine görevlendirilmiş, görev süresi bitirdikten sonra 

yurdumuza kesin dönüş yapan Türk vatandaşlarının kendi adlarına kayıtlı beraberlerinde 

getirdikleri araçları. 

2.İthalat Vergilerinden Tam Muafiyet SuretiyleGeçici İthalat Rejim kararı çerçevesinde 

geçici olarak giriş yapıp belirli bir süre sonunda aynı şekilde yurtdışı edilmek üzere giriş 

işlemi; 

  a)Yurdumuza belirli bir süreliğine okumak, çalışmak, vb. nedenlerle gelenlerin 

beraberinde getirdiği araçlar,  Şeklinde gerçekleşmektedir. 

  b)Turistik kolaylıktan yararlanarak Kişisel Kullanıma Mahsus Kara taşıtlarının giren 

araçlar, 

  c)Ticari yük taşımacılığı yapan araçların geçici girişleri,   

Şeklinde gerçekleşmektedir.  

Yukarıdaki paragrafta belirtilen yurdumuza kara taşıtı araçlarının girişi şekli ve işlemleri asıl 

üzerinde duracağımız konumuzdur. Kişisel kullanıma tabi kara taşıt araçları ilgili olarak 

araştırmalar sonucu konumuz olup detaylı olarak değinilecektir. 

 İthalat Vergilerinden Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejim kararı çerçevesindeki araç 

giriş-çıkış işlemleri ile bu araçların ülkemizdeki dolaşımları ve süre aşımı yapmaları halinde 

uygulanacak müeyyideler; 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ve Kanunun bazı 

maddelerinin uygulanmasına dair 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı R.G. yayımlanarak 

yürürlüklüye giren (2009/15481) sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Başbakanlık Gümrük 

Müsteşarlığınca, 06.07.2011 tarihli ve 27986 sayılı R.G.yayımlanarak 21.07.2011 Yürürlük ‘e 
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giren, Gümrük Muafiyeti Tebliği  (Sıra No: 1) esas alınarak,   1 No.lu Taşıt Takip 

Programına kaydedilerek yapılmaktadır.   

Ticari yük taşımacılığı yapan araçlar ile Turistik kolaylıktan yararlanarak giren Kişisel 

Kullanıma Mahsus Kara taşıtları yabancı ülke tescil ve plaka bilgileri ile ülkemize giriş 

yapmaktadırlar. Yurdumuza belirli bir süreliğine, okumak, çalışmak,  uluslararası 

kuruluşlarda görevli olarak vb. nedenlerle gelen şahısların araçları ile ilgi olarak ülkemize 

girişleri yapıldıktan sonra trafik tescil işlemleri yapılmak sureti ile geçici Türk plakası takılır, 

ancak kısa süreliğine gelen ve turistik kolaylıktan yararlanarak giriş yapan taşıtlar ile ticari 

yük taşımasında kullanılarak geçici kabul rejiminden yararlanarak giriş yapan kara taşıtı 

araçları, kendi ülkelerinde kayıtlı oldukları trafik kayıtları ve plakaları ile giriş işlemi 

yapılmak sureti ile yine aynı şekilde çıkış yapmak durumdadır.  
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KİŞİSEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARA ÜLKEMİZDE 

UYGULANAN MEVZUAT 

Üzerinde önemle duracağımız hususlar; Turistik kolaylıktan yararlanarak giriş yapan 

Kişisel Kullanıma Mahsus Kara taşıtları ile ilgili dâhili trafikte yaşanan sorunlar. Turistik 

amacı ile kendi ülkesi dışında seyahat eden yolcular, seyahat sürecinde kalmaktadır. Meri 

mevzuatımızda ise Turistik kolaylıktan yararlanarak yurdumuza giren araçların süresi 

yolcunun yolculuk ve vize süresine bakılmaksızın 2009/15481 sayılı kararın 20.maddesinin 

5.fıkrasında 24 ay olarak belirlenmiştir. Mevzuatımızdaki düzenlemelerde Kişisel kullanıma 

tabi araçların geçici ithalat rejiminden yararlanarak araç getirmeleri, hiçbir şekilde şahsın 

geliş amacına bağlanmamış, kara taşıtın yurdumuzdaki kalış süresi her halde aynı kabul 

edilmiştir. 

Yurt dışında yerleşik bir kişinin Turistik gezinti amacı ile 24 ay boyunca yurdumuzda 

kalması pek rastlanır bir durum değildir.  Ancak bu şahısların muafiyet kapsamında tali iç 

mevzuatımızda düzenleme yapılmaksızın bu şekilde getirilmesi uygulamalarda ve meri 

mevzuatların tatbikinde sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Araçların Yurdumuza girişlerini 

sadece giriş ve çıkış kayıtlar olarak değerlendirmemek gerekir. Zira araçların yurdumuzda 

kaldığı süreç içinde birçok kurum ve kuruluşun iştigal alanları ile iletişimden kaynaklı 

sorunlara yol açabilmektedir.  

Bu kapsamda yurdumuza giren araçların yurtta kalış süresinin 24 aya uzatılması, aslında 

yurdumuza araç getirmeye hakkı olmadığı halde bir şekilde bu araçları elde edenlerin haksız 

kullanmak istemelerini teşvik edici bir durum ortaya çıkartmıştır. 

Gümrük Kanunu ve Kanuna dayanarak çıkarılan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının Yasaklama, kısıtlama ve yaptırımlar başlığı altında 107.maddesinin  (1). Fıkrasında; 

“Bu Kısım kapsamında, muaf olarak serbest dolaşıma sokulan her türlü eşya, gümrük 

idaresinden izin alınmaksızın muafiyetten faydalanamayan kişi, kurum ve kuruluşlara belli bir 

para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, 

kiralanamaz, devredilemez, satılamaz veya muafiyet amacı dışında kullanılamaz…” 

denilmektedir. Bu maddede belirtilen şartların ihlalinde ise 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238. 

Maddesine göre ceza-i işlem yapılması öngörmektedir.  Ancak hak sahiplerinin bu ihlali 

yaptıklarının tespiti ise bir süreci gerektirmektedir. Özelikle yabancı ülke vatandaşların 

araçları yurdumuzda bırakarak ülkemizi terk ettiklerinde kendilerine ulaşılamaması ve 

yaptırımlarla ilgili muhatabın tespiti, Muhataba ulaşmadaki zorluklar konusunda sorun 

olmaktadır. Araçlarla ilgili denetimler sonrasında ceza-i işlemin yapılabilmesi, söz konusu 



GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KİŞİSEL KULLANIMA MAHSUS YABANCI PLAKALI KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE 
ÇALIŞMA RAPORU 2016/1 

 

Gümrük Muayene Memurları Derneği | www.gmmd.org.tr 
 

16 

 

ihlali yapan hak sahibi araçlarının bu durumlarını tespitten sonra yakalanarak Gümrük 

İdarelerine teslimi sonrasında yapılabilmektedir. Aksi takdirde araçlarla ilgili hak sahiplerinin 

gıyabında İşlem yapmak mümkün olmamaktadır.  

Geçici kabul rejimi altında turistik kolaylıktan yararlanılarak getirilen bu araçlarla 

ilgili olarak diğer bir konu ise ülkemizdeki dolaşımları sırasında rejim şartlarını ihlal edip 

etmediklerinin denetimleri ve bu denetimlerin han ki kurum tarafından nasıl yapacağı. 

 Bilindiği üzere 2918 sayılı Karayolu Trafik kanun uyarınca karayollarında denetim ve 

ceza-i işlem yapmaya yetkili kurumlar, Karayolları Genel Müdürlüğü adına Emniyet Genel 

Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik görevlilerinin yetkisindedir. Yabancı 

plakalı araçların Gümrük İdaresi dışındaki bir kayıntının olmaması ise bu denetimlerin 

yapılmasında güçlükler ortaya çıkarmaktadır. Zira yabancı plakalı araçlarla ilgili bu kayıtlar, 

denetimi yapanlarca bilinemediğinden gerektirdiği gibi denetim yapmak zorlaşmakta, yapılan 

denetimlerinde başarısız kılmaktadır. Karayolu Trafik Kanununa göre yapılan denetimler 

sonucunda Cezaların Uygulanması ve Suç ve ceza tutanaklar konusu 2918 sayılı kanunun114. 

Maddesinde açıklanmıştır.  Buna göre Kanunda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında 

yetki sınırları içinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile 

Ulaştırma Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin il ve ilçe 

kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personelince tutanak düzenlenir. 

Türk vatandaşlarımızın adreslerine tebliğ edilen Trafik para cezaları Kara yolu Trafik 

kanununda açıklandığı şekilde, Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, vergi 

dairelerine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka ve PTT 

aracılığıyla ödenebilir.  Yabancı plakalı taşıt sürücülerine ise tebligat ise yüz yüze yapılanlar 

dışında, şahsın gümrük idarelerine aracı ile çıkış yapmak üzere gelmediği mühlet dışında 

mümkün görülmemektedir. Dolayısı ile bu sıkıntılar ve cezaların tahsili dairesindeki 

uyuşmazlıklar, kurumların bu araçlarla ilgili denetimlerinde başarısızlığa sebep olmaktadır. 

Zira yabancı plakalı araçlarla ilgili bilgiler Ulaştırma Bakanlığında da olmadığından, 

karayollarında geçiş ve elektronik denetleme sistemleri ile de denetim yapılamamaktadır.  

Konunun önemine binaen biraz daha geniş çerçevede değerlendirmek gerekir ise, 

Gümrük idarelerinde bulunan mevcut kayıtlara dayalı istatistik verilerle açıklamaya çalışalım. 

01.01.2015 ila 31.12.2015 tarihleri arasında Kişisel Kullanıma mahsus araçların işlemlerinin 

yapıldığı bilgisayar programı (Taşıt.1) üzerinde yapılan sorgulama sonucunda; Kapıkule 

Yolcu Salonu, Hamza Beyli, İpsala, Dere köy ve Pazar Kule Gümrük Müdürlükleri nezdinde 

girişi yapılarak süresi dolduğu halde çıkış yapmayan araç sayısı (3693)’tür. Yine aynı 
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yöntemle sarp Gümrük kapısından giriş yapılarak çıkmayan (1349), Türk gözü Gümrük 

Müdürlüğünden (35), Gürbulak Gümrük Müdürlüğünden (4), Dilucu Gümrük 

Müdürlüğünden (5). Ve Habur Gümrük Müdürlüğünden 236 aracın aynı tarihlerde giriş 

yaptığı halde çıkış yapmadığı anlaşılmaktadır. 

            Yukarıda belirttiğimiz istatistik verilerin analizinizin yapıldığında, çıkan sonuç 

aslındaKişisel Kullanıma Mahsus Kara taşıtlarının amaçlananın dışında Saiklerle yurdumuza 

sokulduğudur.  Zira araçların Milliyetine bakıldığında büyük çoğunluğunun Bulgaristan ve 

Gürcistan Plakalı araçların olduğu veya ülkemize bu ülkeden giriş yaptığı görülecektir. Bunun 

yanında bu ülke vatandaşlarının Turistik amacı ile yurdumuza geldiklerinde genellikle günü 

birlik ya da kısa süreliğine yurdumuzda kaldıkları gözükecektir. Bu ülkelere giden Türk 

vatandaşları de uzun süreliğine bu ülkelerde kalmamaktadırlar. Buna karşın Kişisel Kullanıma 

Mahsus Kara taşıtlarını Bulgaristan ve Gürcistan Ülkesinden yurdumuza gümrük kapılarından 

giriş-çıkış yapan araç sayısı gümrük kapılarından giriş-çıkış yapan araçların toplam sayısının 

önemli bir bölümünü kapsamaktadır. 

             Avrupa menşeli lüks araçlar rahatlıkla Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Gürcistan 

gibi ülkelere giriş yapabilmektedir. Daha sonra ülke vatandaşı olsun yâda olmasın bu 

ülkelerde alınıp satılarak kolaylıkla el değiştirtilmekte, akabinde çevre ülkelere bu ülkelerden 

çevre ülkelere değişik yollardan gönderilmektedir. Kişisel Kullanıma tabi bu taşıtlar 

yurdumuza da aynı şekilde turistik kolaylıklardan yararlanılarak sokulmaktadır.  Bezen yurt 

dışında altı aydan fazla kalan birisi adına alınan taşıt, bazen ise yabancı ülke vatandaşı birisine 

verilen bir vekâletle veya mülkiyet devri yapılarak yurdumuza turistik kolaylıktan 

yararlanılarak giriş yapabilmektedir. Yine bu ülkelerde bazı kimselerin araçları filo olarak 

satın almak sürati ile araçları yukarıda belirttiğimiz şekil de işlem yaptırarak araçları ülkemize 

giriş yapılmasını sağlamaktadır.  

Bir Örnek vermek gerekirse; Halen güvenlik kuvvetlerince el konularak gümrük idarelerine 

teslim edilen araçların dosyalarının tetkikinde Bulgar ve Gürcü vatandaşı olup aynı kişi adına 

birçok aracın kayıtlı olduğu ve değişik kişilere verilen vekâletlerle yurdumuza sokulduğu 

anlaşılmaktadır.  Yine bu ülkelerde araçların Türk vatandaşlarına para karşılığında satışı 

yapılmak sureti ile aracı o ülke vatandaşlarına düzenlenen bir vekâletle ülkemize girişi 

yapıldıktan sonra şahsın kısa süre sonrasında aracı ülkemizde bırakarak kendi ülkesine 

döndüğü muhtelif adli dosyaların incelenmesinde görülmektedir. Aynı şekilde Son yıllarda 

özellikle Bulgaristan’da ve Romanya’da öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları ile Gürcü 

ve Bulgar vatandaşları kullanılarak vekâletnameler ile bir başkası adına bu araçlar yurdumuza 
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sokulmaktadır. Hatta sistem üzerindeki boşluklardan yararlanılarak aynı şahıs adına birden 

fazla araç girişi yapıldığı halde bu şahıs adına Gümrük gıyabında düzenlenmiş ceza-i kararları 

olmasına rağmen rahatlıkla ülkemize giriş ve çıkış yaptığı görülmektedir. 

2015 yılı içinde kolluk kuvvetlerince veya trafik denetlemelerinde hak sahibi dışında 

kullanımda iken yakalanarak Gümrük İdarelerine teslim edilen araçların birçoğunun hak 

sahibi tarafından yurda vekâletle ile soktuğu ve ardından kısa süre içinde araçsız olarak yurt 

dışına çıkış yaptığı anlaşılmıştır. Bu araçlar vekâletle Noterlerde devredildiği hatta 

tutanaklardan anlaşıldığı üzere, vekâletle alınıp satıldığı anlaşılmaktadır.  Yakalanan bu 

araçlarla ilgili adli takibat ve idari işlemler yapılmasından sonra bu araçların yurt dışına 

çıkarılabilmesi için ülkemize sokan kişiye söz konusu aracın iade edilebilmesi için bile 

ulaşılamadığı, yaşanan olaylardan anlaşılmaktadır. Bu kişilere kesilen idari para cezasını ise 

tamamını bu araçları kullanan Türk vatandaşlar tarafından ödenmektedir. Bunlarda 

göstermektedir ki bu araçlar amacı dışında Ülkemize sokularak kullanılmaktadır. 

Kayıtlar incelendiğinde özellikle Bulgaristan ve Gürcistan Ülkesinden yurdumuza 

turistik kolaycılıktan yararlanılarak giren araçların genellikle üst model lüks araçlardan 

müteşekkil oldukları görülmektedir. Bu araçların Gümrük kapılarından giriş yapan ancak 

gümrük idaresince verilen sürede çıkarılmamaları birçok nedene bağlanabilir.  

 Bu nedenlere kısaca değinmek gerekir ise;  

a)Ülkemize kullanılmış olarak oto ithalatı yasaklanmıştır. Hâlbuki kullanılmış Lüks 

araçlar çevremizde bulunan ülkelerde çok düşük fiyatlarla kolayca alınıp çatılmakta ve bu 

Ülkelerden Ülkemize Turistik kolaylıktan yararlanılarak sokulduğu görülecektir. 

b)Otomobil ithalatındaki ve Ülkemizdeki dâhili vergiler oldukça yüksektir. Özellikle 

2000 ve üstündeki motor hacimli araçların(Genellikle Lüks Araçları Kapsar) vergileri araç 

kıymetinin %140 civarını bulmaktadır. Yine bu araçların Sigorta ücretleri, Muayene ücretleri 

ve kara taşıt vergisi ücretleri önemli yer tutmaktadır. Dolayısı ile otomobillerin geçici olarak 

getirilerek kullanmak istenmesi bunları Ülkemize ithal edilmesinden daha cazip gelmektedir. 

e)Çevremizdeki ülkelere bu araçlar vergisiz olarak girmekte özellikle yeni olanlara 

göre çok düşük kıymet üzerinden kolaylıkla alınıp satılmaktadır. Ülkelerimiz ile bu ülkeler 

arasındaki ekonomik ve kültürel etkileşim sebebiyle bizlere de bu durumun yansıması 

olmaktadır.  

e)Meri mevzuatımızdaki kolaylıktan kaynaklanan caziplik. 1990’lı yıllardan itibaren 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın araçları ile tatile gelmeleri sırasında Gümrük kapılarında 



GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KİŞİSEL KULLANIMA MAHSUS YABANCI PLAKALI KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE 
ÇALIŞMA RAPORU 2016/1 

 

Gümrük Muayene Memurları Derneği | www.gmmd.org.tr 
 

19 

 

oluşan yığılmalar sebebiyle iyi niyetle başlayan mevzuat düzenlemeleri,  yıllar itibari ile 

haksız kullanımlara da yol açmaya neden olmuş vaziyettedir. 

f)Çevremizdeki Ülkelerin Sosyal ve Ekonomik durumları; Çevremizdeki ülkelerin 

gelişmişlik ve sanayiye bağlı bir ekonomileri olmasından kaynaklı ve bunların bizlere 

yansıması. Vatandaşlarımızın buralarda işletmeler açarak ticari ilişkilerde bulunmaları. 

 g)Çevre Ülkelerde bulunan Lüks araç miktarı ve araç ve parçalarının tedarikinin 

kolaylıkla yapılabilmesi. 

ğ)Her tür aracın bahsedilen ülkelerde alım ve satımının yapılabildiği ve araçların 

mülkiyetinin el değiştirmesindeki kolaylık. Vatandaşlarımızın da he ne şekilde o ülkelere 

gitmeleri halinde de kolaylıkla bundan yararlanmaları. 

ı)Bu ülkelerin Avrupa ülkelerinde oldukça fazla sayıda çalışan vatandaşının olması ve 

bunlar vasıtası ile Avrupa ülkeleri iletişimi.  Kullanılmış otomobillerin bu Ülkelere olan ithal 

serbestliği. 

k)Gayri kanuni yollardan elde edilen Lüks araçların bir şekilde evraklarının 

değiştirilerek bu ülkelerde kolayca pazarlanabilmesi. 

Kişisel Kullanıma Mahsus Kara taşıtlarının 2005 yılından bu tarafa işlemlerinin 

yapıldığı 1 No.lu Taşıt Takip Programı üzerindenyapılmaktadır. Bu Bilgisayar programı 

bünyesinde Gümrük kapılarından giriş ve çıkış yapılan Kişisel Kullanıma Mahsus Kara 

taşıtlarının kayıtları tutularak kontrolü yapılmaktadır. 

Araçlarla ilgili olarak yurdumuzda dolaşmaları ve Diğer meri mevzuata göre uymaları 

gereken kurallar ve yaptırımlar konusunda oto kontrol yapmamaktadır. Sonuç olarak 

Ülkemize giriş yapan araçların süresi dışında bulundukları süreç denetimsiz kalmaktadır.  

Yerli plakalı araçlara uygulanan ancak bu araçlara uygulanamayan bazı hususlara 

değinmek gerekir ise; 

a)Araçlara dâhili ödenen Kara Taşıt vergisi bu araçlara ödenmemesi. 

b)Araçlara yapılan özellikle Emisyon Hacmi kontrollerinin yapılamaması. 

c) Araçların Muayene işlemlerinin yapılamaması. 

d)Trafik para cezası kesilememesi, kesilse bile, tahsil edilememesi, 

e)Köprü ve Otoyol geçiş parasının Tahsil edilememesi, 

f)Bu araçlarla ilgili Kontrol makamlarında veri olmadığından bu araçları ortaya 

çıkardığı güvenlik zafiyeti, 

g)Bu araçların Uluslararası geçerli olacak şekilde yapılması gereken Sigorta işlemleri 

ve mevcut Ülkemizdeki sigorta sistemini bu araçlarla uyumlu olmaması. 
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Turistik kolaylıktan yararlanarak giriş yapan bu araçlarla ilgili olarak 1 No.lu Taşıt 

Takip programında oluşabilen eksiklerle ilgili birkaç hususu değinmek isteriz. 

 Program doğrultusunda girişi yapılan araçlarla ilgili olarak sistem tarafından detaylı 

oto kontrol mekanizması yapılmamaktadır. Sistem veri kayıt oluşturmak sureti ile çalışmakta 

ancak geriye yönelik araç veya şahısla ilgili kontrol sistemi bulunmamaktadır. 

Örnek 1.Bulgaristan’dan giriş yapan K. adlı şahısla X. plakalı araçla giriş yaptığında, 

daha önce aynı araçla şahsın gelmesi halinde sistem uyarmaktadır. K. adlı şahıs bu araçla ilk 

giriş yapması halinde, aracın ülkemizde ne kadar kalmışlığı dikkate alınmaksızın sistem izin 

vermektedir.  

Örnek 2. B. Adlı şahıs MN. Plakalı araçla ülkemize giriş yaparak 16. Ay kaldığını 

düşünelim. Süresi bittiğinde çıkış yaptıktan sonra, bu defa aynı aracı vekâletle veya satış 

işlemi yaparaktan kısa süre sonra kendisi dışında Aile bireylerinin birisi adına giriş işlemi 

yapabilmektedir. 

Örnek 3. Kamil adlı şahıs Gürcistan’a giderek altı aydan fazla kaldıktan sonra 

dönüşünde ne amacı ile oraya gittiği ve tekrar Gürcistan’a gidip gitmeyeceği 

sorgulanmaksızın ve adına kayıtlı bir Gürcistan plakalı aracı kapıdan kolaylıkla girişini 

yaptırabilmektedir. 

 Örnek 4. T adlı Türk vatandaşı Yunanistan’a giderek bir işyeri açar ve oturum izni 

alır. Kolaylıkla kendi adına kayıtlı yabancı plakalı bir aracı ülkemize giriş yaptırabilir. 

Örnek 5. BN. Adlı Türk vatandaşı Bulgaristan’a gezmeye gider. Beraberinde aldığı 

yabancı plakalı bir aracı rahatlıkla giriş işlemi yapabilir. 

Yukarıda bahsedilen örnekler sadece sistemin izin vermesi ile alakalı işlemlerdir. Bunun 

yanında Görevli personelin evraklar üzerinde yapacağı incelemeler sonucunda araçla ilgili 

işlemler yapılmaktadır. Ancak Gümrük Kapılarındaki iş yoğunluğu ise bu kontrolleri 

etkilemektedir. Sonuçta araçlar hak sahibinin hakkı karşısında işlemleri ikmal edilmektedir. 

Hak maliklerin yurdumuza giriş ve çıkış işlemleri ise Emniyet görevlilerince yapılmaktadır. 

Sistem ilgili aracın süresi ile takibi yapabilirken şahısla ilgili denetimi yapamamaktadır.  
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TURİSTİK KOLAYLIKTAN YARARLANARAK GİREN TAŞITLARIN 

ÜLKEMİZDE UYGULAN MEVZUAT 

GÜMRÜK MEVZUATI 

Turistik kolaylıktan yararlanarak Giriş yapılan araçlarla ilgili olarak; 4458 sayılı 

Gümrük Kanununun. 27.10.1999 tarihinde kabul edilen 04.11.1999 tarihli 23866 sayılı resmi 

gazetede yayımlanan 05.02.2000 tarihinde yürürlüklüye giren 4458. Sayılı Gümrük Kanunun 

F. Geçici İthalat Rejimi başlığı altında yer alan 128.Maddesinde; 

 “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. 

129’u maddesinde 1. bendinde “Geçici ithalat izni, eşyayı kullanan veya kullandıran 

kişinin talebi üzerine gümrük idarelerince verilir” 

130’u maddesinin 2. Bendinde de ”131 inci madde uyarınca tespit edilecek özel süreler 

saklı kalmak üzere, eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalma süresi azami yirmidört ay 

olarak belirlenir. Bununla birlikte, gümrük idareleri ilgili kişinin de kabul etmesiyle daha kısa 

süreler saptayabilir.”  

131. maddesinde “ İthal vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminin 

uygulanabileceği durumlar ve özel şartlar Bakanlar Kurulunca tespit edilir.”   

Geçici ithalat rejimi, 4458 sayılı Gümrük Kanunun yukarıda belirtilen maddelerinde 

tanımlanarak yer almıştır. Yine Gümrük Kanunun 238 maddesinin 1. Fıkrasında ise yurt ta 

kalış süresini yada rejim şartlarını ihlal eden hak sahibi şahıslarla ilgili olarak uygulanacak 

cezai müeyedeler aşağıda yazıldığı şekilde yer almaktadır. 

“ 1. 241 inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (l) ve (m) bentleri, dördüncü fıkrasının 

(g) ve (h) bentleri ile beşinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumlar hariç, dâhilde işleme 

rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin 

ihlali halinde eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı, tam muafiyet suretiyle geçici olarak 

ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlar için gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında 

para cezası verilir.  

                 Konu ile ilgili olarak, 21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G. yayımlanarak 

yürürlüklüye giren 2004/7905 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar uyarınca uygulamaya geçen,           
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                “Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi”  sinin,    EK-C. Bölümünün Taşıma 

Araçlarıyla İlgili Ek’ inde;  Tanımlamalar adı altında bulunan metinlerden Kişisel Kullanıma 

tabi araçlarla ilgili tanımların bir kaçına aşağıda yer vermek isteriz. Bunlardan; 

               “ a) "Taşıma araçları" deyimi;   Herhangi bir gemi (gemi üstü olsun veya olmasın 

mavnalar, filikalar ve "hydrofoils" dahil) "hovercraft", hava taşıtı, motorlu kara taşıtları 

(motosiklet, römorklar, yarı- römorklar ve taşıt kombinasyonları dahil) ve demiryolu 

lokomotif ve vagonları, taşıma araçları bordasında taşınan normal yedek parça, aksesuar ve 

ekipmanlar (kargonun yüklemesi, boşaltılması, elleçlenmesi ve korunmasıyla ilgili özel 

ekipmanlar dahil), 

               b) "Ticari kullanım" deyimi; 

Şahısların ücretli olarak taşınması ya da Ücret karşılığı olsun olmasın eşyanın endüstriyel 

veya ticari amaçlı taşınması; 

               c) "Özel kullanım" deyimi; 

Ticari kullanım hariç, ilgili kişi tarafından kişisel kullanıma münhasıran yapılan taşıma. 

d) "Dâhili Trafik" deyimi; 

Geçici ithalat ülkesinde bindirilen kişilerin veya yüklenen eşyanın, aynı bölgede bir 

yerde indirilmesi veya boşaltılması amacıyla taşınması… Anlamına gelir.” 

Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi”  sinin,    EK-C. Bölümünün Taşıma 

Araçlarıyla İlgili Ek’ inde; Taşıma araçların tanımı yapılmıştır.   II. Bölümü’n 2.Madde’sinde; 

ise; 

” Bu Sözleşmenin 2. enci maddesi uyarınca aşağıda sayılan eşyaya geçici ithalat tanınır: 

denildikten sonra aşağıda belirtilen fıkralardaki açıklamaya yer verilmiştir. 

a) Ticari veya özel kullanım amaçlı taşıma araçları; 

b) Hâlihazırda geçici olarak kabul edilmiş bir taşıma aracının tamiratı için ithal edilen yedek 

parçalar ve ekipmanlar. Yeniden ihraç edilmemiş değiştirilen parçalar ve ekipmanlar, bu 

Sözleşmenin 14 üncü maddesindeki istisnaları dışında, gümrük vergileri ile ithalatta alınan 

diğer vergilere tabi olacaktır.” İfadesi ile hangi taşıtlara bu kapsamda geçici ithalattan 

yararlanacağı sözleşmede yer alır. 

Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi”  sinin,    EK-C. Bölümünün Taşıma 

Araçlarıyla İlgili Ek’ inde; III. BÖLÜM ’ün 5.6.7.9. Maddesinde ise bu haktan nasıl ve ne 

kadar süreliğine yararlanacağı belirtilmektedir. 

5. maddesinde;  

“Bu Ek'te tanınan kolaylıklardan faydalanabilmek için: 
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a) Ticari kullanıma mahsus taşıma araçları, geçici ithalat ülkesi dışında bir ülkede 

yerleşik veya ikamet eden bir kişinin adına geçici ithalat ülkesi harici bir ülkede kayıtlı 

olmalı, böyle bir ülkede faaliyet gösteren kişilerce ithal edilip, kullanılmalıdır. 

b) Özel kullanıma mahsus taşıma araçları, geçici ithalat ülkesi dışında bir ülkede 

yerleşik veya ikamet eden bir kişinin adına geçici ithalat ülkesi harici bir ülkede kayıtlı 

olmalı, böyle bir ülkede ikamet eden kişilerce ithal edilip, kullanılmalıdır. 

6. maddesinde; 

“ Taşıma araçlarının geçici ithali, bir gümrük belgesi veya teminat aranmaksızın 

yapılır.” 

7.Madde’sinde; 

“Bu Eki’n 5 inci maddesi hükümlerine rağmen, 

a) Kendisine geçici ithalat hakkı tanınmış ve kendi hesabına ticari faaliyette bulunan 

kişiler tarafından yasalara göre usulünce yetkilendirilmiş üçüncü şahıslar geçici ithalat 

ülkesinde yerleşik veya ikamet ediyor olsalar bile ticari kullanımlı taşıma araçlarını 

kullanabilirler. 

b) Özel kullanıma mahsus taşıma araçları, kendisine geçici ithalat hakkı tanınmış 

kişiler tarafından usulünce yetkilendirilmiş üçüncü şahıslarca kullanılabilir. Her bir Akit 

taraf, özellikle kendi hesabına ve geçici ithalat hakkı tanınmış kişinin talimatları 

doğrultusunda taşıma aracının kullanılması halinde, kendi ülkesinde ikamet eden bir kişiye 

kullanım izni verebilir,” 

9.Madde’sinin. 2.Fıkrasında; 

“ Özel kullanıma mahsus taşıma araçları, sürekli olsun olmasın, her on iki ayda bir 

altı ay süreyle geçici ithalat ülkesi sınırları içerisinde bulunabilir.” 

Denilerek Taşıma araçlarının Geçici İthalat Rejimine tabi tutulmasının esasları 

belirlenmiştir. 

Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesinden bahsettikten sonra Kişisel kullanıma tabi 

araçlarla ilgili olarak meri mevzuatımızı değerlendirmek isteriz. 7.7.2010 tarihli 2010/659 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 29.9.2009 tarihli 2009/15481 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ekinde yürürlüğe giren “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin 

Uygulanması Hakkında Karar’ın 46 ila 54, 56 ila 58, 68, 80 ila 83, 104, 105, 107, 110, 111 ve 

134 üncü maddelerinde, Geçici İthalat Rejimi ile ilgili işlemler açıklanmıştır.  

21.10.2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Geçici İthalat 

Sözleşmesi, 4.11.1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 4458 sayılı 
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Gümrük Kanunu ve 7.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 4458 

sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2009/15481 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı. Aynı şekilde bu Karara istinaden hazırlanan,  Başbakanlık (Gümrük 

Müsteşarlığı)’tan: 22.04.2011 tarihli ve 27913 sayılı R.G. Yayımlanarak yürürlüklüye giren 

geçici ithal edilen kara taşıtlarına ilişkin Gümrük Genel Tebliği (seri no: 1) uyarınca kişisel 

kullanıma bağlı araçlarla ülkemize giriş ve çıkış işlemleri ve takibi yapılmaktadır. 

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 22.04.2011 tarihli ve 27913 sayılı R.G. 

Yayımlanarak yürürlüklüye giren geçici ithal edilen kara taşıtlarına ilişkin Gümrük Genel 

Tebliği (seri no: 1)’in 1.maddesinde Tebliğin amacı şu şekilde tanımlanmıştır. 

 “Bu Tebliğin amacı, geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen kişisel ve ticari 

kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve 

esasları belirlemektir.”  

Yukarıda bahse konu Tebliğde geçen tanımlardan birkaçına değinmek gerekir ise;  

 “Bu Tebliğin uygulanmasında;  

a) 1 No.lu Taşıt Takip Programı: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk ve yabancı 

uyruklu turistler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen yabancı plakalı kişisel 

kullanıma mahsus kara taşıtlarının kaydedildiği bilgisayar programı ile geçici giriş belgesi, 

yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamında 

geçici ithali yapılan taşıtların kaydedildiği MA ve Takrir Modülünü, 

b) 2 No.lu Taşıt Takip Programı: Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarından; 

Türkiye'ye boş olarak girişi yapılan, TIR karnesi kapsamındaki eşyasını bir iç gümrüğe 

boşalttıktan sonra boş olarak yurtdışına çıkışı yapılacak olan veya yük almak üzere bir başka 

gümrük idaresine sevk edilen, sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden ithal eşyasının 

taşımacılığında kullanılan, transit beyannamesi kapsamında eşya taşıyan yabancı plakalı 

taşıtlar ile dolu veya boş olarak Türkiye'ye girişi yapılan yabancı plakalı otobüslerin 

kaydedildiği bilgisayar programını, 

c) Çalışma izin belgesi: Belirli bir süre görev yapmak üzere Türkiye’ye gelen 

kişilerden, özel sektörde çalışmak üzere gelenler için ilgili resmi makamlar tarafından 

düzenlenen çalışma iznini, kamu sektöründe veya sermayesinin %50’den fazlası devlete ait 

kuruluşlarda çalışanlar, uluslararası işbirliği benzeri anlaşmalar uyarınca gelen uzmanlar, 

elçilik okullarında görevli öğretmenler, diplomatik misyon temsilcilikleri ve benzeri 

uluslararası kuruluşlardaki diplomatik statüsü bulunmayan memurlar ve NATO 
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taahhütlerinde bulunan şirketlerde çalışan personel için bulundukları kurum ya da kuruluşlar 

tarafından düzenlenen görev belgesini, 

ç) Emeklilik belgesi: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere, emekli 

olduklarına dair ilgili ülke sosyal güvenlik mevzuatı gereğince verilen ve elçilik, konsolosluk 

veya noter onaylı Türkçe tercümemi belgeyi, 

d) Geçici giriş belgesi:  

1) Türkiye’deki elçilik, konsolosluk ve benzeri uluslararası kuruluşlarda çalışan 

diplomatik statüsü bulunmayan kişilerin taşıtları için sahiplerinin beyanlarını içeren bizzat 

elçi ya da uluslararası kuruluş temsilcisinin imzaladığı ve Dışişleri Bakanlığının, 

2) Teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen kişilerin taşıtları için 

çalıştıkları kurum ve kuruluş yetkililerinin, 

Onayladığı ve buna istinaden kişisel kullanıma mahsus kara taşıtının geçici ithal 

işleminin yapıldığı taahhütname ve teminat hükmünde olan belgeyi (Ek: 1 ve 2), 

e) 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 belgeyi, 

f) İkamet tezkeresi: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere İçişleri 

Bakanlığı tarafından verilen ve kişinin geliş amacı doğrultusunda Türkiye’de belirli bir süre 

kalmasını uygun bulan belgeyi, 

g) Kanun: 4458 sayılı Gümrük Kanununu, 

ğ) Kefil kuruluş: Uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat uyarınca gümrük 

idarelerine teminat hükmünde ibraz edilen belgeleri düzenlemeye yetkili kılınan kuruluşları, 

h) Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtı: Kişisel amaçlara yönelik ve ticari amaç 

dışında kullanılan her türlü motorlu kara taşıtı ile bunlarla birlikte kullanılabilecek karavan 

ve römorkları,  

ı) Mülkiyet belgesi: Taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin trafik, belediye veya diğer yetkili 

kuruluşlarınca verilen taşıtın kime ait olduğunu ve üzerinde motor, şase ve plaka numaraları 

ile diğer özelliklerini gösteren motorlu araç tescil belgesi veya bu şartları taşıyan bir belgeyi, 

i) Sigorta poliçesi:2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince, Türkiye Gümrük 

Bölgesine getirilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtları için ilgili ülke tarafından 

düzenlenen ve "sigorta poliçesi" olarak kabul edilen Türkiye’de geçerli belgeyi, geçerli bir 

belgenin ibraz edilememesi hâlinde taşıtın girişi sırasında zorunlu trafik sigortası olarak Türk 

veya yabancı reasürans kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi, 
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j) Taşıt giriş-çıkış formu: Taşıt takip programlarına kayıt yapılamaması durumunda 

zorunlu hallerde kişisel ve ticari kullanıma mahsus taşıtlar için düzenlenen belgeyi,  

k) Teminat: Geçici olarak ithal edilen taşıtların Türkiye’de kalma süreleri içinde vergi 

ve resimlerini garanti eden bu maddenin (d), (e), (o) bentlerinde belirtilen belgeler ile 

yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamı taşıtlar için Gümrük Yönetmeliğinin 495 inci 

maddesinde sayılan teminatları, 

l) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtı: Bedel karşılığında insan taşınmasında ya da 

bedel karşılığında olsun ya da olmasın sınaî veya ticari eşya nakliyesinde kullanılan taşıtı, 

m) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi: Olağan durumda Türkiye Gümrük 

Bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişiyi, 

n) Öğrenim belgesi: Öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilere kayıtlı olduğu 

okul idaresi tarafından düzenlenen ve öğrenim gördüğünü belirten belgeyi, 

o) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi: Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak 

üzere, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, Türkiye’ye belirli bir süre görev 

yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini 

haiz emekli yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara 

taşıtları için kefil kuruluşlarca verilen ve yalnız Türkiye için geçerli olan teminat hükmünde 

olan belgeyi, 

ö) Yabancı taşıtlar geçici giriş formu: Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak 

üzere, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, Türkiye’ye belirli bir süre görev 

yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini 

haiz emekli yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara 

taşıtları için gümrük idarelerince teminat karşılığında düzenlenen ve yalnız Türkiye için 

geçerli olan belgeyi  

p) Yerleşim yeri: Kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru 365 

(üçyüzaltmışbeş) gün içerisinde en az 185 (yüzseksenbeş) gün yaşadığı yeri, İfade eder.” 

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) Geçici İthal edilen kara taşıtlarına ilişkin Gümrük 

Genel Tebliği (seri no: 1)Tebliğde Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları ve 

Turistik Kolaylıklar Kapsamı Taşıtların giriş işlemleri ve bu Taşıtların Ülkemizde Geçici 

ithalat rejimi altındaki kaldığı süre içinde uygulanacak işlemler ile şartların ihlali halinde 

uygulanacak müeyyideler belirtilmiştir.    Konu ile ilgili olarak 1. Seri No.lu Tebliğde yer alan 

Turistik kolaylıklar kapsamı taşıtların giriş işlemleri; 
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            (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından ikamet yerlerinde 

üzerlerine kayıtlı bulunan ya da başkasına ait olup vekâleten veya kiralama yoluyla getirilen 

kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının giriş işlemleri 1 No.lu Taşıt Takip Programına 

kaydedilerek gerçekleştirilir. Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtı tarafından çekilerek 

birlikte getirilen römork ve karavan için ayrı kayıt yapılır. Taşıta ilişkin bilgiler yönünden 

programdaki kayıtlar esas alınır. Kaydı yapan memur tarafından ilgilinin pasaportuna bilgi 

vermek amacıyla tatbik edilen “taşıt kaşesinde” süre sonu belirtilir. 

(2) Kanunun 167 inci maddesi kapsamında miras yoluyla intikal eden taşıtlar ile malûl 

ve sakatlar, bedelsiz ithalat hakkına sahip kişiler, ülkemize görevli olarak gelen yabancı ülke 

görevlileri, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensupları, NATO mensupları 

tarafından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları ve ülkemizden transit olarak 

geçecek olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları ile ambulans ve diğer kurtarma araçları 

getiriliş amacına bakılmaksızın 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilir. 

(3) Taşıtın Avrupa Birliği üyesi ülke uyruklu kişiler tarafından kimlik kartı kullanılmak 

suretiyle getirilmesi hâlinde, ilgililerin pasaportu bulunmadığından, “taşıt kaşesi” İçişleri 

Bakanlığınca tanzim edilen giriş-çıkış formunun gümrükle ilgili bölümüne tatbik edilir.  

(4) Taşıtlar için gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilmiş ise programa bu belgelere 

ilişkin bilgiler de kaydedilir.  

(5) Taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi 

durumunda, vekâlet belgesine ilişkin bilgiler de programa kaydedilir. 

Geçici İthal edilen kara taşıtlarına ilişkin Tebliğde Turistik kolaylıklar kapsamı 

taşıtların süreleri; 

 (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin getirdikleri taşıtlarına 730 

(yediyüzotuz) gün süre verilir. Verilecek olan izin süresi kişinin Türkiye’de kalabileceği 

süreden uzun olamaz, 

(2) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, malulen emekli olanlar ile ön 

emeklilik hakkı kazananlar dâhil yurtdışından emekli olanların, emeklilik belgesini ibraz 

etmeleri hâlinde, taşıtlarına 7301 (yediyüzotuz) gün süre verilir.  

(3) Bu maddenin (1) ve (2) nci fıkralarında belirtilen sürelerin tamamının 

kullanılmasından sonra, yeniden Türkiye’ye taşıt getirilebilmesi için kişi ve taşıtın, çıkış 

tarihinden itibaren en az 185 (yüzseksenbeş) gün süreyle fiilen yurtdışında bulunmaları 

gerekir. 
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(4) Taşıt getirmek istedikleri tarih itibariyle son 185 (yüzseksenbeş) gününü kesintisiz 

olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçirmediği anlaşılan kişilere, bu maddenin (1) ve (2) 

nci fıkraları kapsamında durumlarına uyan sürelerden taşıtın ve kişinin Türkiye’de kaldıkları 

süre düşüldükten sonra arta kalan süre verilir. 

(5) Taşıta verilecek süre hesaplanırken, taşıt ve kişi için süreler ayrı ayrı hesaplanır 

ve kısa olan süre verilir. 1 No.lu Taşıt Takip Programı kişilerin Türkiye’de taşıtsız olarak 

bulundukları sürelere ilişkin bir bilgi vermediğinden, kişinin Türkiye’de taşıtsız olarak 

bulunduğu süreler göz önünde bulundurulur.  

(6) Geçici ithal edilmek istenilen taşıta ilişkin mülkiyet değişikliği yapılmış olması 

halinde, taşıtın daha önce Türkiye’de bulunduğu süreler göz önünde bulundurulmaz. 

(7) 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 kaiden en çok 7 (yedi) gün süre verilerek gerçekleştirilir.  

(8) Taşıtlar için gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilmiş ise yukarıda belirtilen 

süreler de dikkate alınarak, karnede belirtilen süreler dâhilinde işlem yapılır. 

Geçici İthal edilen kara taşıtlarına ilişkin Tebliğde Turistik kolaylıklar kapsamı 

taşıtların çıkış işlemleri hususu; 

“ (1) Taşıtın ayniyetine uygun olup olmadığı ve yurtta kalma süresi içerisinde 

müracaat edilip edilmediği program üzerinden ve şahsın pasaportundan kontrol edilir. Uygun 

bulunması hâlinde giriş kaydı kapatılır ve şahsın pasaportuna çıkışa ilişkin “taşıt kaşesi” 

tatbik edilerek taşıtın çıkışına izin verilir.  

(2) Taşıtlar için gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilmesi halinde karne ile ilgili 

işlemler de gerçekleştirilir.” 

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’ Geçici İthal edilen kara taşıtlarına ilişkin Gümrük Genel 

Tebliği (seri no: 1)  uyarınca Çıkarılmayan taşıtlara ilişkin takip işlemleri ise Tebliği 18. Ve 

müteakip maddelerde aşağıda belirtilen şekilde açıklanmıştır. 

“Gümrük idareleri tarafından taşıt takip programları üzerinden her ay sorgulama 

yapılarak, kendi idarelerinden girişi yapılan ve süresi içerisinde çıkarılmayan kişisel ve ticari 

kullanıma mahsus kara taşıtları tespit edilir ve taşıtların çıkış yapıp yapmadığı ilgili 

programlardan 4 (dört) ay süre ile takip edilir. Yapılan araştırma sonucunda taşıtın yurt 

dışına çıkış yaptığının tespit edilmesi hâlinde kayıt kapatma işlemi gerçekleştirilir. 

(2) Yapılan araştırmadan sonuç alınamaması halinde, süresi içerisinde yurtdışı 

edilmeyen taşıtlara ilişkin bilgiler, İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli takibatlarda 
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bulunulmak üzere her yılın nisan, ağustos ve aralık aylarında bağlı bulunduğu başmüdürlük 

aracılığıyla Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Ayrıca 19 ve 

20 nci maddede belirtilen işlemler yapılır.” 

Yine Geçici İthal edilen kara taşıtlarına ilişkin Gümrük Genel Tebliği (seri no: 1)’in 

19. maddesinde Şartların ihlali Halinde yapılacak işlemler yer almaktadır. 

“(1) Geçici ithaline izin verilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının; 

getiriliş amacı dışında kullanılması, bir başkasına kiralanması, ödünç verilmesi, başka bir 

şahsa izinsiz devredilmesi, satılması, hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması, taşıtla 

birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının izinsiz olarak değiştirilmesi, kişisel 

kullanıma mahsus kara taşıtları için yurtta kalma süreleri içerisinde yurtdışına çıkarılmaması 

veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmemesi hâlinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 238 inci maddesi hükümleri 

uyarınca işlem yapılır ve geçici ithal izni iptal edilerek taşıt gümrük idaresince teslim alınır. 

(2) Yabancı ülke çıkışlı Türkiye varışlı ya da yabancı ülke varışlı olan ve ülkemizde 

transit hâlinde bulunan geçici (ZOLL) plakalı taşıtların verilen süre içerisinde yurtdışı 

edilmemesi hâlinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla Kanunun 241 inci maddesinde yer alan transite ilişkin hükümler uygulanır. 

(3) Yukarıda belirtilenlerin dışındaki usulsüzlük hallerinde ise Kanunun 241 inci 

maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. 

(4) Geçici ithalat izni verilen kişinin öldüğünün belgelendirilmesi halinde üçüncü 

şahıslar tarafından getirilen taşıtlar, herhangi bir ceza uygulanmasına gerek bulunmadan 

gümrük idaresince teslim alınır. 

(5) Kaza ya da arıza sebebiyle, geçici ithalat izni verilen kişi tarafından gümrük 

idaresine teslim edilemeyen taşıtlar, yetkili olduğunu belgelendiren sigorta şirketleri 

tarafından gümrük idaresine teslim edilebilir. “ 

Geçici İthal edilen kara taşıtlarına ilişkin Gümrük Genel Tebliği (seri no: 1)’de 

Taşıtların vekâleten nasıl getirileceği ise şu şekilde belirlenmiştir;  

“(1) Taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi 

durumunda; 

a) Elçilik, konsolosluk veya noter onaylı vekâletname ya da taşıtı getiren şahıs ile 

taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idaresinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin 

kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idaresince onaylanan vekâletname, 
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b) Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, 

emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belge, 

c) Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi 

ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belge,  

ç) Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya 

yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletname, 

d) Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi, 

Kabul edilerek taşıtın girişine izin verilir.”  

Gümrük Yönetmeliğinde yer alan ilgili maddeler ile.4458 sayılı Gümrük Kanunun 

bazı maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 

yine buna dayanarak çıkarılan Geçici İthal edilen kara taşıtlarına ilişkin Gümrük Genel 

Tebliği (seri no: 1)’de Konu ile ilgili olarak Geçici İthalat Rejiminden yararlanarak girişine 

izin verilmeyecek taşıtlar ile belgelerin geçerli sayılmayacağı haller aşağıda yazı şekilde 

belirlenmiştir. 

“ (1) Mülkiyete ilişkin geçerli bir belge veya vekâletname ibraz edilmemesi, 

(2) Sigorta poliçesi süresinin bitmiş olması ya da Türkiye’nin tamamını kapsamaması 

veya uluslararası geçerliliği olan yeşil kart sorumluluk sigortasında (grene card-carte verte) 

Türkiye rumuzu "TR’nim üzerinin çizilmiş olması, 

Hallerinde taşıtların girişine izin verilmez. 

(3) İbraz edilen belgelerin geçerlilik süreleri yoksa geçerlilik süreleri bitmiş ya da 

Türkiye’de geçerli değilse veya belgeler üzerinde kazıntı, silinti yapılmış ve usulüne uygun 

olarak düzeltilerek imzalanıp kaşelenmemiş ise, 

Bu belgeler kabul edilmez.” 

Denilerek araçların hangi hallerde girişinin yapılmamasını belirlemiştir. 

Gümrük mevzuatında Kişisel Kullanıma Mahsus araçların Geçici İthalat Rejiminden 

yararlanarak giriş konusu ile Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi”  sinin,    EK-C. 

Bölümünün Taşıma Araçlarıyla İlgili açıklanan mevzuatını karşılıklı olarak değerlendirmek 

isteriz. 

 

Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesinde özellikle uluslararası dolaşımında araçlara 

uygulanacak mevzuat anlatılmış ve Gümrük muafiyeti hususu özellikle işlenerek, bu rejimden 

hangi araçların nasıl yararlanılacağı hususlar belirtilmiştir. 
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Bu sözleşmenin EK.-C. 5. maddesinin (b). Bendinde. “ Özel kullanıma mahsus taşıma 

araçları, geçici ithalat ülkesi dışında bir ülkede yerleşik veya ikamet eden bir kişinin adına 

geçici ithalat ülkesi harici bir ülkede kayıtlı olmalı, böyle bir ülkede ikamet eden kişilerce 

ithal edilip, kullanılmalıdır.” Ve Aynı sözleşmenin 9.Madde’sinin. 2.Fıkrasında; 

“ Özel kullanıma mahsus taşıma araçları, sürekli olsun olmasın, her on iki ayda bir 

altı ay süreyle geçici ithalat ülkesi sınırları içerisinde bulunabilir.” 

Denilerek Taşıma araçlarının Geçici İthalat Rejimine tabi tutulmasının genel hatlarla 

ve kesin çizgilerle belirlenmiştir. 

Konuyla ilgili olarak Meri iç mevzuatımızda yapılan düzenlemeler ise farklılık 

göstermektedir. Sözleşmede Geçici İthalat Rejimine kapsamından yararlanan araçların bir yıl 

içinde en fazla 6.ayla süresi sınıllanmış isede meri mevzuatımızda bu süre 730 gündür. Ve bu 

süre için ayrıca bir düzenleme yapılmamıştır. Konu böyle oluncada Gümrük mevzuatı dışında 

bu kabil araçlarla ilgili olarak düzenleme yapılması gereklilik almaktadır. 

İkinci bir husus meri mevzuatta vekaletnama ile araç getirilme şekli. “ 

“(1) Taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi 

durumunda;” olarak açıklanan bu husus oldukça sıkıntı yaratmaktadır.” 

Özellikle hangi araçların vekâletle getirilebileceği bunlarla ilgili olarak ulusal ve 

uluslararasında geçerli mevzuat incelenmeye muhtaçtır. Burada kastedilen kişisel şahsa ait 

taşıtlar mı? Yoksa bütün taşıtları kapsamakta mıdır?  Zira ticari amaçla tescil edilen araçlar 

kişisel amaçla kullanılıp kullanılamayacağı. Bu taşıtların Kişisel amaçlı olarak ne kadar 

bulunduğu ülke dışında kalabileceği. Hangi ülke makamlarının vekâletname düzenlemesi 

halinde kabul edilip edilmeyeceği hususu da açıklığa kavuşturulması gereken bir konudur. 

Meri mevzuatımızda düzenleme yapılması gereken bir diğer husus da bu haktan yararlanacak 

kişinin geliş amacına yönelik olarak bu haktan yararlandırılıp yararlandırılmayacağı ile 

ilgilidir. Hak sahibinin ülkemize kişisel aracı ile seyahat etmek istemesi halinde geliş amacına 

uygun olarak Geçici Giriş Rejiminden yararlandırılması hususu İle ilgili düzenleme 

yapılmalıdır. 

Diğer bir konu Kişinin yerleşik kişi deyiminin ne anlama geldiği. Kişisel aracı ile 

ülkemize gelmek isteyen şahısla ilgili şartların haktan yararlanma durumu. Özellikle Gümrük 

Mevzuatında geçen 185 günün ne anlama geldiği.  Konuyu açıklığa kavuşturmak için 4458 

sayılı Gümrük kanunun açılanmasına yönelik Gümrük Yönetmeliğinin 376. Maddesinde ve 

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarındaki tanımları incelediğimizde.  

2009/15481 sayılı kararda; 
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“j) Kişisel eşya: Gerçek kişinin kendi kullanımına mahsus, gayri ticari nitelikteki 

eşyayı, 

k) Kişisel kullanım: 

1) Dördüncü Kısım hükümlerinin uygulanması açısından, taşıma aracının ilgili 

kişinin, kendi kişisel amaçlarına yönelik gayri ticari kullanımını,  

2) Beşinci Kısım hükümlerinin uygulanması açısından, profesyonel veya ticari nitelikli 

bir faaliyetle ilgili olmamak koşuluyla ev ve özel hayatın gerekleri ile ilgili ihtiyaçları 

karşılama amacına yönelik kullanımı, 

v) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi: Olağan durumda Türkiye Gümrük 

Bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişi ya da Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kayıtlı işyeri 

bulunan tüzel kişiyi, “ 

Kişisel eşya ve Kişisel kullanım tanımı yapılmış ve ayrıca Gümrük Yönetmeliğinin 

Geçici ithalat rejimi için tanımlar 376. Maddesinde; 377 ila 394 üncü maddelerde bahsedilen 

geçici ithalat rejiminin uygulanmasında; 

“c) Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi: Olağan durumda Gümrük Bölgesi dışında 

ikamet eden gerçek kişi ya da kayıtlı işyeri bulunan tüzel kişiyi,  

ç) Kişisel kullanım: Taşıma aracının ilgili kişinin, kişisel amaçlarına yönelik, ticari 

kullanımın dışında kalan kullanımı; 

d) Mülkiyet Belgesi: Taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin trafik, belediye veya diğer yetkili 

kuruluşlarınca verilen, taşıtın kime ait olduğunu ve üzerinde motor, şasi ve plaka numaraları 

ile diğer özelliklerini gösteren belgeyi, 

e) Sigorta poliçeleri: 2918 sayılıKarayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik 

Tüzüğü gereğince, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kara taşıtlarının Türkiye’de geçerli 

sigortasının olmaması halinde Türkiye Gümrük Bölgesinde kalacağı süre kadar yaptırılması 

gereken zorunlu trafik sigortasını, 

f) Taşıma aracı: İnsan ya da eşya taşımasında kullanılan herhangi bir araç ile 

eşyanın istiflenmesinde, korunmasında ve emniyetinde kullanılacak takımlar da dâhil olmak 

üzere yedek parçaları ve normal aksesuarı ve teçhizatı, 

h) Taşıt Takip Programları: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler 

tarafından getirilen özel veya ticari kullanıma mahsus taşıtların kaydedildiği bilgisayar 

programlarını,  

ı) Ticari kullanım: Taşıma aracının bedel karşılığında insan taşınmasında ya da 

bedel karşılığında olsun ya da olmasın sınai veya ticari eşya nakliyesinde kullanımı,” 
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Yukarıda ki tanımlar ışığı altında, kişinin yerleşim yeri, ikametgâh tabiri, yurt dışında 

iş yerinin olma konumunun ne anlama geldiği, , kimlerin kişisel kullanıma tabi yabancı 

plakalı taşıt ile ülkemize giriş yapabileceği, konuları irdelediğimizde yukarıdaki tanımlamalar 

hak sahiplerinin koşullarını nasıl etkilemektedir? Konusuna değinebilecektir.  

4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve 7.10.2009 tarihli ve 27369 

sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin 

Uygulanması Hakkındaki 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bunlara dayanılarak 

hazırlanan ve yürürlüğe konulan Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan geçici ithal edilen 

kara taşıtlarına ilişkin Gümrük Genel Tebliği (seri no: 1) in düzenlenme şekli ve Araç getirme 

hak verilen kişilerle ilgili konumlar ve koşulların farklı mevzuatlarda farklı hak içinde 

değerlendirilmesi, bu hakkın kullanılmasın da farklı yargı algılarının oluşmasına neden 

olmaktadır. 

Uluslararası sözleşmenin ve meri mevzuatının ana teması İkamet Tabiri ve yerleşik 

kişi Tabiri üzerinedir. Aslında iş yeri olma konumu daha çok tüzel kişilerle ilgili bir durum 

olup, tüzel kişiye ait bir aracın da kişisel amacı ile kullanımı meri Ticaret kanunu 

çerçevesinde değerlendirildiğinde uygun değildir.  Günümüzde Araçların yurdumuza giriş 

şekillerini düzenleyen mevzuat ise çok karmaşık, birden fazla mevzuat içinde düzenlenmiş ve 

birbirine tezat olmakla birlikte farklı değerlendirilmektedir. Taşıma araçlarını ana hatlar 

olarak üçe ayırabiliriz. Bunlar yük ve eşya taşımada kullanılan ve Ulusal ve uluslararası tır 

sistemine vs. uluslararası ve ulusal sistemlerle yönetilen, Kara Taşıt araçları, Deniz yolu 

araçları, Demir yolu araçları, Hava yolu araçları. Aynı araçlardan müteşekkil Yolcu 

taşımasında kullanılmaktadır. Bütün bu araçlarla ilgili Ulusal ve Uluslararası düzenlemelerde 

dolaşımından Gümrük idareleri karşısında her Türlü teminatı da kapsayan düzenlemeler 

mevcuttur. Ancak Yurdumuza giriş yapan kişisel kullanıma mahsus araçlarla ilgili olarak aynı 

şeyi söylemek mümkün değildir. Özellikle Uluslararası Düzenlemelerde bu kabil araçların 

Gümrük vergi ve resimleri ile her türlü çalınma sair gayri kanuni olaylara karşın Teminatı 

olması gerekirken, Ülkemizde 1990 yıllardan bu yana aranmamaktadır. Hâlbuki Ülke 

araçlarımızın yurt dışına çıkışlarında bu teminat diğer ülkelerce aranmaktadır. 

Konu ile ilgili olarak kişinin ikametgâhı ve yerleşim yeri ile ilgili olarak iç 

mevzuatımız uyarınca da değerlendirmek isteriz. 8.12.2001 Sayı: 24607 Resmi Gazete de 

yayımlanarak yürürlüklüye giren 22.11.2001/4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 19’cu 

maddesinde; 
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“ Yerleşim Yeri: Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir 

kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz.  Bu kural ticarî ve sınaî kuruluşlar 

hakkında uygulanmaz.  

20’ınci maddesinde; 

“Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri: Bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin 

edinilmesine bağlıdır. Önceki yerleşim yeri belli olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim 

yerini bıraktığı hâlde Türkiye'de henüz bir yerleşim yeri edinmemiş olan kimsenin hâlen 

oturduğu yer, yerleşim yeri sayılır. “ 

         Yine Türk Medeni Kanunun 21’ci maddesinde; 

“Yasal yerleşim yeri: Velâyet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri, ana ve babasının; ana 

ve babanın ortak yerleşim yeri yoksa çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın 

yerleşim yeridir. Diğer hâllerde çocuğun oturma yeri, onun yerleşim yeri sayılır. Vesayet 

altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir.” 

        Olarak tanımlanmış durumdadır.  Bu tanımlamalar ışığında değerlendirildiğinde,  Gerek 

2009/15481 sayılı karar da gerekse Gümrük Yönetmeliğinde ve Başbakanlık (Gümrük 

Müsteşarlığı)’tan: 22.04.2011 tarihli ve 27913 sayılı R.G. Yayımlanarak yürürlüklüye giren 

geçici ithal edilen kara taşıtlarına ilişkin gümrük genel tebliği (seri no: 1)’de bahsedilen 

tanımların yeniden yapılması gerekmektedir. Zira meri mevzuatta yapılan tanımlamaların 

genel boyutta yapıldığı ve somut tabirler kullanılmadığından karmaşıklığa yol açtığı 

görülmektedir.  

Bir Örnek vermek gerekirse; 4458 sayılı Gümrük kanunun açılanmasına yönelik 

Gümrük Yönetmeliğinin 376. Maddesinde ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararlarındaki tanımlarda;  

“ Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi: Olağan durumda Türkiye Gümrük 

Bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişi ya da Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kayıtlı işyeri 

bulunan tüzel kişiyi, “  

“c) Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi: Olağan durumda Gümrük Bölgesi dışında 

ikamet eden gerçek kişi ya da kayıtlı işyeri bulunan tüzel kişiyi, olarak belirtilmiştir. Yurt 

dışında oturum almış ve iş yeri olan bir kimse sürekli olarak orada bulunmuyor ise ikametgâhı 

neresi sayılır? 2009/15481 incelendiğinde ikamet yurt dışında sayılabileceğinden kişisel 

kullanıma tabi araç getirme hakkı doğarken, Türk Medeni kanunun ilgili maddelerinin 

incelendiğinde, ““ Yerleşim Yeri: Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu 
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yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz.” Tanımlamasından 

kişinin ikametgâhının çok daha açık bir şekilde belirlendiği görülecektir. Bu nedenle; 

a)Meri mevzuatımızın bu tanımlara göre düzenlenmesi ve yeniden tanımlamaların 

yapılması, 

b)Meri mevzuatımızdaki kişisel kullanıma bağlı araçların giriş amaçları ile birlikte 

sürelerinin acilen uluslararası transit sözleşmesine uyarlanması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KİŞİSEL KULLANIMA MAHSUS YABANCI PLAKALI KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE 
ÇALIŞMA RAPORU 2016/1 

 

Gümrük Muayene Memurları Derneği | www.gmmd.org.tr 
 

36 

 

2918 SAYILI YASA VE ULAŞTIRMA MEVZUATI UYARINCA KİŞİSEL 

KULLANIMA TABİ YABANCI PLAKALI ARAÇLARIN ANALİZİ 

 

 Geçici Kabul Rejiminden Yararlanarak Yurdumuza Giriş Yapan Kişisel Kullanıma 

Haiz Yabancı Plakalı Araçların Karayolu Trafik Kanunu ve Diğer Mevzuat Uyarınca 

Yapılan Değerlendirme,  

             Yurdumuzda Her türlü araçların kara yollarında seyir ve seferlerini düzenlenmesi ve 

bunlarla ilgili olarak denetimler Emniyet Genel Müdürlüğünün, merkez, bölge, il ve ilçe trafik 

birimleri tarafından yapılmaktadır. Aynı kanunun 5. Maddesinde “  Bu Kanunla, Emniyet 

Genel Müdürlüğüne verilen görevler, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan 

Trafik Hizmetleri Başkanlığınca yürütülür. Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Emniyet Genel 

Müdür Yardımcısı tarafından yürütülür. Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez bölge, il ve 

ilçe trafik zabıta kuruluşları Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı olarak çalışır.” Denilerek 

trafik hizmetlerinin kontrolü ile yetkili birim tanımlanmıştır. 

Aynı kanunu dördüncü kısım tescil ve trafik belgeleri, tescil plakaları, motorlu 

araçlara ait şartlar ve muayene başlığı altında kara yolunda seyir halinde bulunan araçların 

yanlarında hangi belgelerin bulundurulması gerektiği, aynı kanunun 19. Maddesinde;  ”Araç 

sahipleri araçlarını yönetmelikte belirtilen esaslara göre yetkili kuruluşa tescil ettirmek ve 

tescil belgesi almak zorundadırlar. 

Ancak: 

a) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ve geçici olarak 

Türkiye'ye girmesine izin verilmiş olan araçlar,  

b) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ikili ve çok taraflı 

anlaşmalara göre, Türkiye'de tescil zorunluluğundan muaf tutulmuş araçlar… 

Bu hükmün dışındadır. “ Denilerek geçici olarak Türkiye'ye girmesine izin verilmiş olan 

araçların kendi ülkelerinde düzenlenen belgelerle yurdumuza girebilecekleri hüküm altına 

alınmıştır. Ancak bu araçların Uluslararası sözleşme hükümleri uyarınca da bu geçici giriş 

rejim altında kalabileceği süre 180 gün yani altı aydır. 

 “Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi”  sinin, EK-C. Bölümünün Taşıma Araçlarıyla 

İlgili Ek’ inde; 9. Maddesinde de “ Özel kullanıma mahsus taşıma araçları, sürekli olsun 

olmasın, her on iki ayda bir altı ay süreyle geçici ithalat ülkesi sınırları içerisinde 

bulunabilir.”  Denilerek konu açıklanmış ve bu sürenin devamında geçici giriş rejimin 

değerlendirilmesine gerek duyulmaktadır. 
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Geçici Giriş Rejimden yararlanarak yurdumuza giren araçlarla ilgili olarak 2918 yasa 

kapsamında değerlendirilmesi gereken bir diğer husus Araçların karayoluna uygunluğu ve 

teknik esaslarla ilgili olarak denetlenmesi.  

Kanunun 29. Maddesinde konu ile ilgili olarak “ Araçların yapım ve kullanma 

bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyması zorunludur. Yapım safhasında, 

araçların Tip Onayı Yönetmeliği ile buna bağlı diğer yönetmeliklerin çıkarılmasına Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Tip Onayı Yönetmeliği ve buna bağlı diğer yönetmelikler 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 

düzenlenir.” 

Denilerek mevzuatla ilgili kuruluşlar açıklanmıştır. Araçların muayenesi Trafiğe 

çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığı ekonomik yapıları da, dikkate 

alınmak suretiyle belirli zamanlarda muayene edilerek tespit edilir.  

Muayene süresi geçirilen veya sahip değiştirme hali hariç, özel muayene yaptırılması 

zorunlu olduğu halde yaptırılmamış araçları kullanan sürücülere cezai işlem uygulanarak, Bu 

araçlar trafikten men edilir ve en yakın muayene istasyonuna gönderilirler.Muayeneleri süresi 

içinde yaptırılmayan veya geç yaptırılan araçlara ilişkin bilgileri, şekli ve içeriği Maliye 

Bakanlığınca belirlenecek bir tutanak ile en yakın trafik kuruluşuna bildirir. Trafik kuruluşuna 

iletilen tutanaklar hakkında 2918 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

2918 sayılı Kanun uyarınca trafik suçlarını işleyenler hakkında yetki sınırları içinde 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Ulaştırma 

Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin il ve ilçe kuruluşlarında 

görevli ve yetkili kılınmış personelince tutanak düzenlenir.   

Birkaç trafik suçunun bir arada işlenmesi halinde her suç için ayrı ceza uygulanır.  

2918 sayılı Kanun uyarınca trafik suçlarını işleyenler hakkında yetki uygulanan Para 

cezalarının ödeme işlemleri kanunun 115. Maddesinde “Ödeme derhal yapılmadığı takdirde 

para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir ay 

içinde ödenmeyen cezalar için her ay % 5 faiz uygulanır. Aylık faizin hesaplanmasında ay 

kesirleri tam ay olarak dikkate alınır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemez. 

Süresinde ödenmeyen para cezaları için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır. 

Trafik idari para cezaları; Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, vergi 

dairelerine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka ve PTT 

aracılığıyla ödenebilir. 



GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KİŞİSEL KULLANIMA MAHSUS YABANCI PLAKALI KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE 
ÇALIŞMA RAPORU 2016/1 

 

Gümrük Muayene Memurları Derneği | www.gmmd.org.tr 
 

38 

 

Bu Kanunun 114 üncü maddesine göre trafik idari para cezası karar tutanağı 

düzenlemeyle yetkilendirilen personel tarafından trafik idari para cezası tahsilatı yapılamaz 

“Bu Kanunun 116 ncı maddesine göre yabancı plakalı araçların plakasına uygulanan, 

ancak tebliğ edilememiş olan trafik idari para cezalarının ödenmesi hâlinde trafik idari para 

cezası karar tutanağının tebliğ tarihi olarak ödeme tarihi esas alınır. 

Yabancı plakalı araçların plakalarına düzenlenen, ancak tebliğ edilmemiş olan 

trafik idari para cezalarına ilişkin tutanakların tebliği ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar 

Maliye ve İçişleri bakanlıklarınca müştereken belirlenir.” 

2918 sayılı Kanunun 116. Maddesinde Tescil plakasına göre tutanak düzenlenmesi ise 

“Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş 

araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları belirlenmiş bulunan, karayolları 

ağırlık kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin ikazına rağmen tartı sistemine 

girmeden seyrine devam eden ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara tescil plakalarına göre 

ceza veya suç tutanağı düzenlenir.  

Para cezasının ödenmesi gerektiği hallerde trafik kaydında araç sahibi olarak görülen 

kişiye cezayı ödemesi için posta yoluyla tebligat yapılır, bu şekilde tebliğ edilemeyen 

tutanaklar ilgili tahsil dairesinin ilân asmaya mahsus yerinde liste halinde ilân edilir, ilân 

tarihini takip eden otuzuncu gün tebligat yapılmış sayılır ve bu cezalar 114 ve 115 inci 

maddelerde belirtilen şekilde takip ve tahsil olunur.  

Yabancı plakalı taşıtların trafikte seyir hâlinde 2918 sayılı kanun uyarınca her türlü 

denetlemeye tabi olup gerektiğinde tescil belgesine göre cezaiyi işlem yapılabilmektedir.  

Yabancı araçların yurdumuza girişlerinde ayrıca tescil işlemi yapılmadığından bu araçlarla 

ilgili olarak işlemler kendi ülkelerinde verilen tescil evrakları üzerinden yapılmaktadır. Ancak 

aracı bir başkasının kullanımında bulunması veya elektronik denetleme sistemleri üzerinden 

denetlemeler yapıldığı zamanlarda yabancı Plakalı taşıtlarla ilgili veriler denetlemeye yetkili 

kurumlarca anında görülemediğinden cezai işlemler konusunda muhatap değişebilmekte yâda 

yapılamamaktadır. 

Yabancı Plakalı araçlarla ilgili tek kayıt sistemi gümrük idaresinde bulunmaktadır. 

Ancak bu kayıtlara da 2918 sayılı kanun uyarınca denetleyici kurumlar Gümrük idareleri ile 

yazışma sonucunda ulaşılabilmektedir. Denetleyici kuruluşlarda bu veriler olmadığından 

denetlemelerde ve cezai işlem yapılması ve bunların takibinde sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

İlgili mevzuatlarda değişiklik yapılarak yabancı plakalı taşıtların kaydedildiği tek ve veri olan 

gümrük kayıtlarının tescil işlemi sayılarak acilen denetleyici kuruluşların sistemine entegre 
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edilmesi ve bu araçlarla ilgili denetimlerin daha verimli yapılmasının sağlanması 

gerekmektedir. 

Süresinde çıkmayan ve hak sahibi olmayanlarca kullanılan araçlarla ilgili olarak 

gümrük mevzuatımızda olmayan ve 2918 sayılı Kanunun Ek 14. Maddesinde olan 

düzenlemenin acilen 4458 Gümrük Kanunun 177 ve 178 maddelerinde yapılacak bir 

düzenleme ile yabancı plakalı araçlarla ilgili işlerlik kazandırılması kamunun yararına 

olacaktır. Ve beraberinde sorunların çözümünde yarar sağlayacaktır. 

 2918 sayılı Kara Yolu Trafik Kanunun Ek 14 maddesi şu şekildedir. “Buluntu 

olması nedeniyle veya bu Kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan, 

ancak sahipleri tarafından altı ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçlar 

Hazinece satılarak, bedelleri emanet hesabına alınır. Bu araçların maliklerinden adresi 

bilinenlere, satışından önce tebligat yapılır. 

            Satıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde müracaat halinde emanet hesabındaki 

bedeller, işlemler sırasında yapılan masraflar düşüldükten sonra ilgililerine iade edilir. Beş 

yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedeller Hazineye irat 

kaydedilir.”  Denilmektedir.   

Görüleceği üzerine Şahısların araçlarını terk etmeleri yâda belirli bir sürede araçlarının 

almamaları halinde aracın tasfiyesi hükmedilmektedir. Aracın sahili olması, sahibine 

tebligatla haber vermek vb. Gümrük idarelerini oldukça meşgul eden hususlar bu şekilde 

aşılmış olacaktır. Ön önemli bir husus ise yabancı şahıslar adına kesilen idari cezaların 

tebliğinin şahıslara ulaştırmak ve ödenmesini sağlamak. Bununla ilgili olarak Gümrük 

bölgemize giren eşyaların Gümrük Vergi ve Resimlerine karşılık bizzat eşyanın teminat 

niteliğinde olması.  Meri mevzuatımızda yapılacak bir düzenleme ile Gümrük Vergi ve Resim 

ile cezalarına karşılık eşyanın tasfiye edilebilirliğini sağlamaya yönelik düzenlemeler yapmak 

güncel olayların çözümünde kolaylık sağlamamaktadır. 
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KİŞİSEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARLA İLGİLİ SORUNLARIN 

ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN MEVZUATIMIZDAKİ DÜZENLEMELERLE İLGİLİ 

ÖNERİLERİMİZ 

           Buraya kadar Gümrük idarelerimizde halen bir sorun olarak ortaya çıkan ve çözüme 

kavuşturulması gerekli olduğuna inandığımız, Kişisel kullanıma tabi araçların yurdumuza 

geçici ithalat rejiminden yararlanarak nasıl ve daha denetlenebilir bir şekilde işlemlerinin daha 

uygun şekilde yapılabileceğine dair hususlar üzerinde durmaya çalıştık. Ayrıca da 

mevzuatımızda ve uygulamalarda yapılabilecek düzenlemelerle ilgili önerilerimizi belirmek 

isteriz. Önerilerimizi sırası ile Gümrük Kanununda, Gümrük Yönetmeliğinde, Gümrük 

Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına yönelik 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararında ve sair mevzuat olarak belirtmek isteriz. Maddeler halinde belirtmek gerekirse; 

1)-4458 sayılı Gümrük Kanununun, 48 maddesine üçüncü bent olarak  ”3.Tam 

muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtların hak sahipleri bir 

mazereti olmaksızın ve gümrük idaresine haber vermeksizin taşıtı yurt içinde bırakarak 

kendilerinin yut dışına çıkmaları hali ve geçici ithal rejim şartlarının ihlalden dolayı, gümrük 

idaresince aracın denetim altına ambara alındığı tarihten geçerli olmak üzere üç ay.”  

Şeklindeki bir metnin eklenmesi mütalaa edilmektedir. 

Gümrük Kanunun 48 maddesine yukarıda yazılı metnin 3. Bent olarak eklenmesi halinde 

yabancı plakalı taşıtlarında gümrük denetiminde kalabileceği süreler kontrol altına alınmış ve 

hak sahiplerine ulaşılamaması durumda gümrük idarelerince daha kısa sürede işlemleri 

sonuçlandırılmasının önü açılacaktır. Ayrıca araçların Gümrük ambarlarında ve yeddi emin 

depolarında bulunduğu süreçte kamunun zarara uğratılması önlenecektir. 

2)-Gümrük Kanunun 50. Maddede yazılı belirtilen maddenin  ” 46 ncı maddeye göre 

belirlenmiş süreler ile 48 inci maddenin 2 nci. 3’üncü“  şeklinde yeniden düzenlenmesi  

mütalaa edilmektedir. 

3)-Gümrük Kanunun  Geçici İthalat Rejimi başlığı altında düzenlenen 131. Maddesi 

aşağıda yazılı şekilde yeniden düzenlenmesi uygun mutalaa edilmektedir. 

“MADDE 131- 1.İthal vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimininden 

yararlanarak girişi yapılan eşyaların yurtta kalma süresi en çok 24 ay,  yabancı plakalı 

taşıtların turistik kolaylıktan yararlanmak sureti ile yurtta kalma süresi toplam 365 gün 

içinde 180 günü geçemez.  

2.İthal vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi uygulanabileceği durumlar 

ve özel şartlar Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 
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4)-4448 sayılı Gümrük Kanununun 238 maddesinin 1. Fıkrasında yer alan “tam 

muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlar için gümrük 

vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası verilir”ifadesi bentten kaldırılarak;  238. 

Madensine  “3.Tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus 

taşıtların geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde ithal eşyasının gümrük 

vergileri tutarının iki katı oranında para cezası verilir. Ancak ihlalin geçici ithalat rejim 

kararının kanunda belirlenen süresinde olması ve cezanın ödeme müddeti içinde yükümlünün 

kendi isteği ile araca çıkış rejimine tabi tutulmasının istenmesi halinde ceza eşyasının gümrük 

vergileri tutarının bir katı uygulanır.”   Şeklindeki bir metnin,  3’üncü bent olarak eklenmesi 

şeklindeki düzenleme uygun olacağı mütalaa edilmektedir. 

5)-4458 sayılı Gümrük Kanunun 177 maddesinin a) bendinde yazılı “48 inci 

maddesinin ikinci-”  den sonra gelecek şekilde “(-üçüncü- fıkrası)”  metne eklenmesi uygun 

mütalaa edilmektedir. 

Böylece Tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus 

taşıtların geçici ithal rejim şartlarının ihlalinden doğan nedenlerle gümrük ambarlarında 

beklemesi ve cezai işlem yapılması ile bu cezaların tahsili konusundaki sorunların çözümünü 

kolaylaştıracaktır. Ayrıca 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunun EK.14. maddesi ile 

düzenlemeyle ilgili olarak yabancı taşıtlar içinde işlerlik kazandırılacaktır. Cezai 

müeyyidelerin caydırıcı yönü ağırlık kazanacak böylece ihlaller daha az yaşanacaktır.Geçici 

ithalat rejiminden yararlanacak eşyalarla ilgili uluslararası sözleşme hükümleri gereği 

sürelerin eşyaların ve taşıtların getiriliş amacına yönelik olarak Gümrük Kanununda yazılı 

süreleri aşmamak kaşulu ile kademeli olarak düzenlenmesi sorunların çözümüne katkıda 

bulunacaktır. 

Gümrük Yönetmeliğimizde konuyla alakalı maddelerde yapılması mutalaa edilen 

maddeler ise kısaca aşağıya çıkarılmıştır. 

1.Gümrük Yönetmeliğinin geçici ithalat rejimi için tanımlar başlığı altında yer alan 

376. maddesindeki tanımlardan (c),(h) bentlerde değişiklik yapılması ve (k) bendi altında bir 

bendin eklenmesi şeklinde işlem yapılması uygun mütalaa edilmektedir. 

“…c) Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi: Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden 

gerçek kişi ya da kayıtlı işyeri merkezibulunan tüzel kişiyi,  

k)vekâletname; taşıtın geldiği ülkede, getirilen taşıtın sevk ve idaresi için her türlü 

işlemi yapma yetkisini verecek şekilde belge düzenlemeye yetkili olan kuruluş, noter veya Türk 

Konsolosluklar nezdinde düzenlenmiş bir belgeyi.” 
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Yine Gümrük Yönetmeliğin 379 maddenin 1ve 2. Fıkraları, 380. Maddenin 2 ve 3. U 

fıkraları ile Taşıtların girişine izin verilmeyeceği ve belgelerin geçerli sayılmayacağı haller 

başlığının yer aldığı-düzenlendiği 392’cı maddesinde aşağıdaki belirtilen şekilde düzenlenme 

yapılması uygun mütalaa edilmektedir. 

“MADDE 379 – (1) Eşyanın rejim altında kalma süresi, Kanunun 131 inci maddesi 

uyarınca Bakanlar Kurulu Kararında özel olarak belirlenen süreler ile 380 inci madde hükmü 

saklı kalmak üzere kara taşıtlarında 6 ay,diğer eşyalarda 24 ayı aşmamak koşuluyla gümrük 

idaresince, eşyanın getiriliş amacına uygun olarak belirlenir.  

(2) Geçici ithalat rejiminin, başka bir şartlı muafiyet rejimine tabi tutulmak üzere 

kapatılması ve bu eşya için aynı izin hak sahibi tarafından aynı amaçla tekrar geçici ithalat 

izni talep edilmesi halinde, geçici ithalat rejimi için daha önce verilen süre de dâhil olmak 

üzere, rejim altında kalma süresinin birinci fıkrada belirtilen, kara taşıtlarında 6 ay,diğer 

eşyalarda 24 ayı aşmaması gerekir. Bununla birlikte izin hak sahibinin talebi üzerine bu süre, 

eşyanın rejim altında kullanılmadığı süre kadar uzatılabilir.” 

 “380 –(2) Müracaat edilen gümrük idaresi tarafından eşyanın tahsis yeri, tahsis 

amacı ve giriş ayniyetine uygun olarak bulunduğunun tespiti halinde ek süre talebi, eşyanın 

geçici ithalat rejimi altında kalma süresi de dikkate alınarak en geç otuz gün içinde, rejime 

giriş gümrük idaresince, kişisel kara taşıtlarda ise hak sahibinin başvurusunun yaptığı 

gümrük idaresince sonuçlandırılır. 

(3) Eşyanın rejim altında kalma süresinin verilecek ek sürelerle birlikte, Kanunun 130 

uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen altı aylık ve yirmi dört aylık süreyi aşmaması 

esastır. Ancak, geçici ithal konusu eşyanın özelliği nedeniyle mülkiyetinin devredilememesi 

veya yirmi dört aydan uzun süreli yatırımlarda kullanılması hallerinde yirmi dört ayı aşan 

süre uzatımı da yapılabilir.” 

“MADDE 392 – (1) a)Bu haktan yararlanmak isteyen şahsın aracı getirme amacına 

yönelik olarak haktan yararlanma hakkına sahip değilse.   

b) Mülkiyet belgesi yoksa veya mülkiyet belgesinin bir başka kişi adına düzenlenmiş 

olması halinde taşıtın kullanımına yetkili olunduğuna ilişkin geçerli bir vekâletname, 

kiralama belgesi veya şirket araçlarına ilişkin yetkilendirme belgesi  ibraz edilmemiş ise, 

(2) a) 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,.  

file:///D:/Users/Gümrük%20Kanunu%20.doc%23Madde131
file:///D:/Users/Gümrük%20Kanunu%20.doc%23MAdde130
file:///D:/Users/Gümrük%20Kanunu%20.doc%23MAdde130
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b) Ulular arası geçerli sigortanın süresi hak sahibini talep ettiği seyahat süresinden az 

veya bir aydan kısa ise.   

Taşıtların girişine izin verilmez. Sigorta süresi talep edilen süreden kısa olması 

halinde bu süre kadar aracın girişine izin verilir.” 

Kişisel kullanıma tabi araçların geçici ithalat rejiminden yararlanılarak gümrük 

kapılarından giriş-çıkış yapmaları ile ilgili olarak yukarıda belirtiğimiz düzenlemelerin 

yanında, 4458 sayılı gümrük kanunun bazı maddelerinin uygulanmasına yönelik çıkarılan 

2009/15481 sayılı Kararın;  3, 16 ve 20. Maddelerinin aşağıda yazıldığı şeklinde değişiklik 

yapılması hususunda konusunun yeniden değerlendirilmesi uygun mütalaa olunmaktadır. 

 “v) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi: Olağan durumda Türkiye Gümrük 

Bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişi ya da merkezi Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kayıtlı 

bulunan tüzel kişiyi,  

z) Yerleşim yeri: 

1)… Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüzseksenbeş gün 

yaşadığı yeri,  

2) Beşinci Kısım hükümlerinin uygulanması açısından, Türkiye Gümrük Bölgesi 

dışında en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler hariç olmak üzere, Türkiye’ye son giriş 

tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüzseksenbeş gün yaşadığı yeri, “  (yüz seksen beş 

gün) ifadesinin her iki fıkraya da eklenmesi uygun olacaktır.  Ve 

 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yazılı, Taşıtlara geçici ithalat izni 

verilebilmesi için gereken koşulların yer aldığı bu kararın 16 maddesinin  (b) bendi ile 

Kararın 20. Maddesinin (c),bendinin 3. Ve 5. Alt fıkrasının aşağıda belirtilen şekilde yeniden 

düzenlenmesi uygun mütalaa edilmektedir. 

“c) Bu taşıtların, 17, 18 ve 19 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye 

Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından geliş amacına yönelik kullanılması, “ 

 “3) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik emeklilerin kişisel kullanıma mahsus 

kara taşıtına 6 ay. Türkiye de konutu bulunan yabancı ülkede yerleşik emeklilere 6 ay daha ek 

süre verilebilir.”   

“5) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına 

seyahat süresi kadar, en fazla altı ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri 

taşıtlara altı ay,“  

Gümrük Kanununda, Gümrük Yönetmeliğinde, 2009/15481 sayılı Bakanlar kurulu 

kararında yapılması mütalaa edilen yukarıdaki değişler ve Yabancı Plakalı Araçların geçici 
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ithaline dair Gümrük Genel Tebliğ (Seri no1) değişikliklerin yapılmasının gereği önem arz 

etmektedir. Bunun yanında konu ile ilgili Diğer mevzuatlarda da değişikliklerin yapılması 

uygulamaların kolaylaştıracaktır. 

Tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlarla ilgili 

olarak, mevzuatımızda yapılacak değişiklikle altı aydan daha fazla yurdumuza giriş yapacak 

olan araçlar için;  

a) Tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlar için 

18.02.1963 tarihinde kabul edilen ve 23.02.1963/11342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüklüye giren 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yapılacak olan değişiklikle 

6 ayı aşan şekilde yurdumuza giriş yapan bu kabil taşıtlar da verginin kapsamına alacak 

şekilde düzenleme yapılması uygun olacaktır.  Zira uluslararası geçici ithalat sözleşmesine 

göre bir yıl içinde altı ayın sonunda kişisel kullanımına tabi araçlarda geçici ithalat 

rejimi sona ermektedir. 

b)Yurdumuza Geçici giriş yapacak olan araçlarında belirli bir süreden sonra periyodik 

olarak 2918 sayılı yasada da yer olan araç muayene ve egzoz emisyon ölçümlerinin 

yaptırılmasının, Genellikle ülkemize giriş yapan araçların teknolojik olarak belirli bir yaşın 

üstü araçlardan oluştuğu göz önüne alındığında, konu ile ilgili düzenlenmelerin yapılması ve 

ilgili birimlerce kontrollerin yapılmasının sağlanması kanımca uygun olacaktır.  

Yine tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlarla 

ilgili olarak, Taşıt 1. Araç takip programında tutulan kayıtların, yapılacak olan bir 

düzenlemede pasaport kayıtları ve araçların tescil kayıtlarının tutulduğu veri sistemleri ile veri 

paylaşımlarının yapılması halinde; 

a)Tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıt getiren 

şahsın pasaport bilgi sistemine kaydedilmesi ile şahsın aracı yurdumuzda bırakarak çıkışının 

engellenmesi, yine bu veriler sayesinde yabancı araç ile giriş yapmak isteyen şahsın ikamet 

durumunun sistem tarafından kontrol edilmesi şeklinde oto kontrol mekanizmasının 

kurulması. 

b)Taşıt1.Bilgisayar Sistemine kayıtlı verilerin yurdumuzda araçların tescile kayıt 

edildiği sisteme entegre edilmek suretiyle veri paylaşımının yapılması veya Taşıt 1.Veri 

sisteminin 2918 sayılı kanun kapsamında karayollarında trafik denetimini yapan kurumlarca 

da anında görülebilecek şekilde yeniden yapılandırılması. 

c)Yapılacak olan bir düzenleme ile Kara Yolları Genel müdürlüğünce yapılan 

elektronik kontrol sistemlerinin Taşıt sisteme veri paylaşım yolu ile paylaşılması ve böylece 
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yabancı taşıtların gerek trafik cezalarının gerekse köprü ve yol geçiş ücretlerinin ödemeksizin 

çıkışlarının önlenmesi. 

Sistemler arasındaki yapılacak düzenleme sonucunda veri paylaşımının yapılması Tam 

muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtların denetimlerini 

yapılması konusunda birçok sorunun giderilmesi açısından önem arz etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KİŞİSEL KULLANIMA MAHSUS YABANCI PLAKALI KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE 
ÇALIŞMA RAPORU 2016/1 

 

Gümrük Muayene Memurları Derneği | www.gmmd.org.tr 
 

46 

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Sonuç olarak kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarla ilgili sorunlar sadece gümrük 

idaresi ile ilgili olmadığı yaşanan gerçekliliklerden anlaşılmaktadır. Bu konuda Trafik 

Denetleyici Birimleri ve Kolluk makamlarının gümrük idareleri ile yapılan muhtelif 

yazışmalardan da anlaşılacaktır. Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarla alakalı biriken 

sorunlar hak sahiplerinin hak ihlalinden doğan müeyyidelerin artışı da bir göstergedir. Ayrıca 

hak sahibi olmayanların bir şekilde bu araçları gayri kanuni yollardan elde etmek sureti ile 

aracı kullanır iken kolluk güçleri tarafından yakalanarak el konulup gümrük idarelerine 

teslimi ve bu kabil araçların gümrüklerdeki araç yoğunluğundan anlaşılmaktadır.  

Özellikle konunun tam anlaşılmaması sebebiyle, her vatandaşlarımızın yabancı plakalı 

bir taşıtı iki yıllığına getirme hakkı var zanlının kamuoyunda algısının oluştuğu, olayların 

analizinden anlaşılmaktadır. Bu algıların oluşmasındaki nedenler arasında özelikle ülkemizde 

ve çevre ülkelerde bu araçlarla ilgili ticari amaçlar yer almaktadır. Mevzuatımızdaki 

boşluklardan yararlanarak ülkemize göre çok daha ucuz ve kolay elde edilebilen iki el lüks 

araçları kolaylıkla ülkemize getirip teslim edilebileceğine dair faaliyetle bulunan muhtelif 

şahısların istek ve arzuları buna en önemli nedenlerden birisidir. Yine ülkemizdeki tescilli 

taşıtlara göre birçok vergiden istisna edilmesi, trafik cezalardan ve oto yol geçişlerdeki 

ödemelerin takibinin yapılamaması da bu araçlara olan talebi artıran bir diğer nedendir. 

Yabancı Plakalı taşıtlarla ilgili olarak en önemli bir diğer konu ise güvenlik 

konusudur. Ülkemizde bu araçlarla ilgili gümrük idarelerinin elindeki kayıtların dışında hiçbir 

kurumda kayıt olmadığından denetim anında sorgulama yapılamamaktadır. Bu nedenle bu 

araçlar ciddi güvenlik zafiyeti oluşturmaktadırlar. Özelikle Güney sınırlarımızda giriş yapan 

yabancı taşıtlar ciddi bir sorundur. Her ne kadar Emniyet genel müdürlüğünün 2015 yılında 

yayınladığı genelge ile bu araçların bir kısmına geçici tescil işlemi yapılarak kayıt altına 

alınmış ise de halen ciddi miktarda hiç kayıt edilmeksizin veya sadece mevcut Gümrük 

kayıtları altında bulunan araçlar trafikte yer almakta ve bu taşıtlarla ilgili denetimler ciddi 

sorunlar yaratmaktadırlar. 

Yabancı Plakalı taşıtlarla ilgili olarak kayıtların tutulduğu 1 No.lu Taşıt Takip 

Programı revize edilerek, bu kayıtların, Ülkemizdeki araçların tescil kayıtlarının tutulduğu 

programlarla entegre edilerek Denetim yapan kurumlarca görünürlüğünün sağlanması uygun 

olacaktır. Gümrük idarelerinde araçların giriş ve çıkış kayıtları iki ayrı programa kaydedilerek 

takip edilmektedir. Kişisel kullanıma tabi yabancın plakalı taşıtların kayıtlarının tutulduğu 1 

No.lu Taşıt Takip Programı ve Ticari taşıtlarla yerli kişisel kullanıma tabi araçların 
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kayıtlarının tutulduğu 2 No.lu Taşıt Takip Programı. Bu programların revize edilerek 

birleştirilmesi birçok sorunun çözümünde yararlı olacaktır.  

Ülkemizde yabancı araçlarla ilgili sıkça karşılaşılan bir diğer sorun, bu araçları ya 

sahte plakalarla yâda evraklar ve aracın üzerinde kayıtlı seri numaraları ile oynamak sureti ile 

bu araçların gayri kanuni kullanımları. 1 No.lu Taşıt Takip Programındaki kayıtların 

ülkemizde yapılan bir tescil işlemi olarak kabul edilmesi araçların ülkemizde ki tescil edildiği 

programlarla birleştirilmesi halinde, taşıtlarla ilgili olarak işlem yapan her kurum için 

otokontrol sağlayacaktır. Böylelikle araçlarla ilgili gayri kanuni işlemler önlenecek ayrıca da 

caydırıcılık sağlayacaktır. 

Konun bir kere daha araştırıldığında aslında Kişisel kullanıma tabi araçların ülkeler 

arasında dolaşımını sağlayan geçici ithalat rejimi altında “Birleşmiş milletler geçici ithalat 

sözleşmesinin EK.14. maddesindeki” hükümdeki metindir. Geçici ithalat rejimi birçok konu 

ve dolaşımı kapsamaktadır. Kişisel kullanıma tabi araçlar sadece bunun küçük bir parçasıdır. 

Genellikle turizm amacı ile şahsi aracı ile dolaşımda ülkeler arasındaki kolaylığı 

sağlamaktadır. 

Son olarak, Gümrük mevzuatında değişikliğe gidilmesi önem arz etmektedir.  

Araçların yurdumuza giriş ve çıkış kayıtlarının tutulduğu bilgisayar programlarının 

birleştirilmesi ve tek kayıt olarak tutulması şeklinde yeniden düzenlenmelidir.  Ülkemize giriş 

yapan yabancı plakalı taşıtlarla ilgili olarak Gümrük idaresince tutulan bu kayıtların Ulaştırma 

Bakanlığı başta olmak üzere, Karayolu Trafik Kanunu uyarınca denetlemeye yetkili 

kuruluşlarında bu kayıtlara ulaşımının sağlanması önem arz etmektedir. Bunun yanında 

gümrüklerde kayıt altına alınan araç sahiplerinin pasaport kayıtlarına düşülecek şerh ile 

şahısların aracı yurdumuzda bırakarak çıkış yapmalarının engellenmesi yararlı olacaktır. 

Yabancı şahısların yurdumuzdaki mükellefiyetlerinden kaynaklı oluşan vergi ve resimlere 

alacaklarına karşılık pasaport kayıtlarına düşülecek şerh ile Vergi ve resimlerin takibi 

kolaylaşacaktır. 

Ülkemize giriş–çıkış yapan taşıtlarla ilgili olarak ülkemizdeki taşıtlarla ilgili tüm 

mevzuatın yeniden değerlendirilmesi, uluslararası sözleşmelere uygun olarak yeniden 

düzenlemeye gidilmesi önem arz etmektedir.  

Necat YEŞİLBAYRAK 

10.03.2016 Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü.                                                                                       

Gümrük Müdür Yardımcısı/Diyarbakır Gümrük Müdürü. V. 
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http://www.turing.org.tr/files/content_file/08.11.1968%20Tarihli%20Karayolu%20Trafiği%20Sözleşmesi%20(Türkçe).pdf
http://www.turing.org.tr/files/content_file/2918%20Sayılı%20Trafik%20Kanunu.pdf
http://www.turing.org.tr/files/content_file/2918%20Trafik%20Kanunu'na%20göre%20Çıkarılan%20Karayolları%20Trafik%20Yönetmeliği.pdf
http://www.turing.org.tr/files/content_file/04.06.1954%20-Özel%20Karayolu%20Taşıtlarının%20Geçici%20İthalatı%20hakkında%20BM%20Anlaşması%20(Türkçe).pdf
http://www.turing.org.tr/files/content_file/18.05.1956%20Tarihli%20Ticari%20Karayolu%20Taşıtlarının%20Geçici%20İthalatı%20Hakkında%20BM%20Sözleşmesi%20(Türkçe).pdf
http://www.turing.org.tr/files/content_file/18.05.1956%20Tarihli%20Ticari%20Karayolu%20Taşıtlarının%20Geçici%20İthalatı%20Hakkında%20BM%20Sözleşmesi%20(Türkçe).pdf

