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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

 
BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; 27/10/1999 tar�hl� ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddeler�n�n

uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasların düzenlenmes�d�r.
(2) Bu Karar, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225

ve 237 nc� maddeler�n�n Bakanlar Kurulu Kararı �le düzenlenmes�n� öngördüğü hususları kapsar.
 
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214,

215, 221, 225 ve 237 nc� maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.  
 
Tanımlar
MADDE 3- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan  tanımlara ek olarak  bu Kararın uygulanmasında;
a) A�le ün�tes�: B�r bütün olarak karı-koca ve 18 yaşından küçük çocukları,
b) Alkol ve alkollü ürünler: Türk Gümrük Tar�fe Cetvel�n�n 22.03 �la 22.08 poz�syonlarında yer alan

ürünler�,
c) Ambalaj: Balya hal�nde �thal ed�len saman, kağıt, cam elyafı ve talaş g�b� malzemeler har�ç olmak üzere,

eşyanın dış ya da �ç paketlenmes�, sarılması, katlanması, tesp�t� veya ayrılması amacıyla �thal ed�ld�ğ� şek�lde
kullanılan veya kullanılacak olan malzemeler�,

ç) B�l�msel alet, c�haz veya malzeme: Tekn�k özell�kler� ve kullanım amacı esas olarak b�l�msel faal�yetlere
uygun bulunan alet, c�haz, s�stem veya d�ğer aletler �le bunların aksesuarları �le bakımı, muayenes�, ayarı veya tam�r�
�ç�n özel olarak �mal ed�lm�ş yedek parça ve malzemeler�,

d) B�l�msel araştırma: Matemat�k, f�z�k, tıp, k�mya, b�yoloj�, jeoloj� ve meteoroloj� g�b� b�l�msel b�r alanda
yapılan her türlü deneysel çalışma ve gözlem�,

e) Dah�l� traf�k: Türk�ye Gümrük Bölges�nde b�nd�r�len veya yüklenen �nsan veya eşyanın y�ne Türk�ye
Gümrük Bölges�nde başka b�r yere �nd�r�lmes� veya boşaltılmasını,

f) Dökme eşya: Levha, kangal, prof�l, kütük, f�rkete, her türlü boru, rulo sac ve p�k g�b� ambalaj olarak
sayılab�len veya ambalajlanmış eşya dışında kalan; maden cevher�, m�neraller, hurda dem�r, kömür, hububat, hayvan



yem�, küspe, ç�mento, kl�nker, ponza, sun� gübre, mucur g�b� ambalajlanmamış ve genell�kle yükleme ve boşaltması
mekan�k vasıta ve tes�s gerekt�ren her nev� gaz, sıvı ve katı maddeler�,

g) Etk�nl�k:
1) T�caret, sanay�, tarım veya el sanatları serg�s�, fuarı veya benzer� b�r göster� veya teşh�r�,

            2) Esas �t�barıyla yardım amacıyla açılan b�r serg� veya yapılan toplantıyı,
                3) B�r b�l�m dalını, güzel sanatları, el sanatlarını, sport�f, b�l�msel, eğ�t�mle �lg�l� veya kültürel b�r faal�yet�
teşv�k etmek, uluslararası dostluğu gel�şt�rmek amacıyla organ�ze ed�len b�r serg� veya toplantıyı,
                4) Herhang� b�r uluslararası teşk�latın veya teşk�latlar grubunun tems�lc�ler�n�n toplantısını,
            5) Resm� veya kutlama amaçlı tems�l� b�r toplantıyı,

ğ) Ev eşyası: İlg�l� k�ş�ler�n ev�nde şahs� olarak kullanacağı veya ev �ht�yaçlarını karşılama amacına mahsus
eşya, mob�lya ve benzer� malzemeler�,

h) Geç�c� �thalat �zn�: İthalat verg�ler�nden tam muaf�yet suret�yle ver�len �zn�,
ı) Gümrük kıymet�: Kanunun 23 �la 31 �nc� maddeler�nde tanımlanan kıymet� veya kıymet�n tesp�t

ed�lemed�ğ� hallerde, eşya �le �lg�l� herhang� b�r belgeden saptanan veya gümrük �dareler�nce bel�rlenen kıymet�,
�) Kanun: 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
j) K�ş�sel eşya: Gerçek k�ş�n�n kend� kullanımına mahsus, gayr� t�car� n�tel�ktek� eşyayı,
k) K�ş�sel kullanım:
1) Dördüncü Kısım hükümler�n�n uygulanması açısından, taşıma aracının �lg�l� k�ş�n�n, kend� k�ş�sel

amaçlarına yönel�k gayr� t�car� kullanımını, 
2) Beş�nc� Kısım hükümler�n�n uygulanması açısından, profesyonel veya t�car� n�tel�kl� b�r faal�yetle �lg�l�

olmamak koşuluyla ev ve özel hayatın gerekler� �le �lg�l� �ht�yaçları karşılama amacına yönel�k kullanımı,
l) Kr�z hal�: Tab�� afetler, tehl�kel� ve salgın hastalıklar, büyük yangınlar, radyasyon ve hava k�rl�l�ğ� g�b�

öneml� n�tel�ktek� k�myasal ve teknoloj�k olaylar, büyük nüfus hareketler� g�b� durumları, 
m) M�n�büs: Yapısı �t�barıyla sürücüsü dah�l 9 �la 15 oturma yer� olan ve �nsan taşımak �ç�n �mal ed�lm�ş

bulunan motorlu nak�l vasıtasını,
n) Motorlu özel nak�l vasıtaları: Otomob�l �le bunlarla b�rl�kte get�r�len römorklar ve karavanlar,

motos�kletler, özel uçaklar �le d�ğer eğlence ve spor amaçlı vasıtaları,
o) Motorsuz özel nak�l vasıtaları: Her türlü b�s�klet �le kürekl� kayıklar ve kanoları,
ö) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,
p) Otomob�l: Yapısı �t�barıyla sürücüsü dah�l en çok 8 oturma yer� olan ve �nsan taşımak �ç�n �mal ed�lm�ş

bulunan motorlu nak�l vasıtasını,
r) Palet: Üzer�nde b�r m�ktar eşyayı mekan�k avadanlık yardımıyla �st�flemeye ve taşımaya uygun olarak,

yekpare olacak şek�lde b�rleşt�rmeye �mkan veren, taşıyıcılarla ayrılmış �k� düzlemden ya da ayaklar üzer�ne
oturtulmuş tek b�r düzlemden ya da hava taşımacılığına uygun olarak hazırlanmış özel b�r düzlemden oluşan ve
yüksekl�ğ� forkl�ft veya paletl� b�r çek�c� �le kaldırmaya uygun olab�lecek asgar� ölçüde olan aracı,

s) Sınır bölges�: Bu konudak� �st�snalara bakılmaksızın araz�s�n�n b�r kısmı bu bölgen�n �ç�nde kalan yerel
�dar� bölgeler de dah�l olmak üzere, bu konudak� mevcut anlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, kuş uçuşu olarak sınırdan
�çer�ye 15 km’y� geçmeyen bölgey�,

ş) Şahs� eşya: K�ş�sel eşya �le a�le �ht�yaçlarını karşılamaya yönel�k kullanım alanı ve m�ktarı göz önüne
alınarak, t�car� amaç taşımadığının anlaşılması hal�nde serbest dolaşıma g�r�ş�ne �z�n ver�len ev eşyasını, motorlu ve
motorsuz özel nak�l vasıtalarını ve a�le �ht�yaçlarını karşılayan eşyayı,

t) Taşıma aracı: İnsan ya da eşya nakl�nde kullanılan herhang� b�r araç �le eşyanın �st�flenmes�nde,
korunmasında ve emn�yet�nde kullanılacak takımlar da dah�l olmak üzere yedek parça, normal aksesuar ve teçh�zatı,

u) Taşınab�l�r alet ve c�haz: Elle kullanılmak �ç�n �mal ed�lm�ş veya özell�kle elle taşımayı kolaylaştırıcı
tert�batla donatılmış alet ve c�hazları,

ü) T�car� kullanım: Taşıma aracının bedel karşılığında �nsan taşınmasındak� ya da bedel karşılığında olsun ya
da olmasın sına� veya t�car� eşya nakl�ndek� kullanımını,

v) Türk�ye Gümrük Bölges� dışında yerleş�k k�ş�: Olağan durumda Türk�ye Gümrük Bölges� dışında �kamet
eden gerçek k�ş� ya da Türk�ye Gümrük Bölges� dışında kayıtlı �şyer� bulunan tüzel k�ş�y�,

y) Tütün ve tütün ürünler�: Türk Gümrük Tar�fe Cetvel�n�n 24.01 �la 24.03 poz�syonlarında yer alan ürünler�,
z) Yerleş�m yer�:
1) Dördüncü Kısım hükümler�n�n uygulanması açısından, k�ş�sel veya meslek� bağlar neden�yle b�r k�ş�n�n

Türk�ye’ye son g�r�ş tar�h�nden ger�ye doğru b�r yılda en az yüzseksenbeş gün yaşadığı yer�,
2) Beş�nc� Kısım hükümler�n�n uygulanması açısından, Türk�ye Gümrük Bölges� dışında en az beş yıl

�kamet eden gerçek k�ş�ler har�ç olmak üzere, k�ş�sel veya meslek� bağlar neden�yle b�r k�ş�n�n Türk�ye’ye son g�r�ş
tar�h�nden ger�ye doğru b�r yılda en az yüzseksenbeş gün yaşadığı yer�,

aa) Yerleş�m yer�n�n nakl�: K�ş�n�n yabancı b�r ülkedek� yerleş�m yer� ve �ş�ne a�t bağlarını keserek Türk�ye
Gümrük Bölges�ne yerleşmek amacıyla kes�n olarak gelmes�n�,

bb) Yolcu: T�caret, memur�yet, tahs�l, z�yaret, tedav� veya tur�zm g�b� herhang� b�r amaçla kısa veya uzun b�r
süre kalmak üzere, yabancı b�r ülkeden karayolu, dem�ryolu, den�z veya hava yollarından b�r�yle Türk�ye Gümrük
Bölges�ne gelen yabancı b�r ülkede oturan Türkler ve yabancılar �le herhang� b�r amaç �le g�tt�kler� yabancı ülkeden
kes�n veya geç�c� olarak dönen, Türk�ye'de oturan Türkler ve yabancılar �le Türk�ye'den aynı amaçlarla ve aynı
yollarla yabancı b�r ülkeye g�den benzer� Türk ve yabancıları,

cc) Yolcu beraber� eşya: Yolcunun beraber�nde get�rd�ğ�, t�car� m�ktar ve mah�yet arz etmeyen eşyayı,
�fade eder.
 

İKİNCİ KISIM
N�ha� Kullanıma Konu Eşya �le Gümrük Verg�s� Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tay�n Ed�lenler�n

İthalatı
 



N�ha� kullanıma tab� tutulacak eşya
MADDE 4- (1) Kanunun 16 ncı maddes� hükmü çerçeves�nde, n�ha� kullanımı neden�yle �nd�r�ml� veya sıfır

verg� oranı uygulamasına tab� eşyanın, öngörülen amaçlarla kullanılması hal�nde gümrük verg�s� alınmaz veya
normalde uygulanan gümrük verg�s� oranından daha düşük verg� oranı uygulanır. 

(2) N�ha� kullanıma tab� tutulacak eşyaya n�ha� kullanım düzenlemeler�ne göre uygulanan gümrük
verg�s�n�n, d�ğer hallerde uygulanab�lecek verg�den daha düşük olmaması durumunda söz konusu eşyaya bu Kısım
hükümler� uygulanmaz.     

 
N�ha� kullanım �zn� ver�leb�lecek k�ş�ler
MADDE 5- (1) N�ha� kullanım �zn�, eşyayı kend�ler� n�ha� kullanıma tab� tutacak �thalatçılara veya eşyayı

n�ha� kullanıma tab� tutacak f�rmalara devretmek suret�yle �thal eden �thalatçılara ver�l�r.
 
N�ha� kullanım �zn�
MADDE 6- (1) 20/12/1995 tar�hl� ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan İthalat

Rej�m� Kararına ekl� l�stelerde bel�rt�len n�ha� kullanıma konu eşya �le gümrük verg�s� askıya alınan eşyadan, kullanım
amacı tay�n ed�len eşyanın �nd�r�ml� veya sıfır oranında gümrük verg�s� tatb�k ed�lerek serbest dolaşıma g�recek
eşyanın n�ha� kullanımı neden�yle �nd�r�ml� veya sıfır verg� oranı uygulanmasını �steyenler�n, eşyanın serbest dolaşıma
g�receğ� yetk�l� gümrük �dares�nden, beyannamen�n tesc�l tar�h�nden önce yazılı olarak talepte bulunmaları gerek�r.

(2) Talep uygun görüldüğü takd�rde, �lg�l� gümrük �dares� tarafından �nd�r�ml� veya sıfır verg� oranı
uygulanması �zn� ver�l�r. Bu �z�n yazısında �zn�n geçerl�l�k süres� de bel�rt�l�r.

(3) Gümrük �dareler�nce �zn�n ver�lmes�nde göz önünde bulundurulan şartlardan b�r�nde veya b�rkaçında
değ�ş�kl�k olduğunda �z�n belges�nde değ�ş�kl�k yapılması, �zn�n geçerl�l�k süres�n�n kısaltılması veya �ptal�
mümkündür. Buna �l�şk�n düzenlemeler Müsteşarlıkça yapılır.

 
Tem�nat
MADDE 7- (1) Gümrük �dares�nce, �z�n belges�nde kayıtlı olan eşya ve gümrük beyannames�nde kayıtlı

olan eşyanın gümrük tar�fe �stat�st�k poz�syonu �le tekn�k ve t�car� adı bakımından aynı eşya olduğunun tesp�t ed�lmes�
hal�nde, eşyaya �sabet eden verg�ler �le n�ha� kullanımı veya kullanım amacı tay�n ed�lerek gümrük verg�s�n�n askıya
alınması nedenler�yle �nd�r�ml� tar�fe uygulanarak tahakkuk ett�r�len verg�ler arasındak� fark, tem�nata bağlanır.
 

Denet�m ve sorumluluk
MADDE 8- (1) İz�n hak sah�b�;
a) Eşyayı, öngörülen n�ha� kullanıma tahs�s etmek veya öngörülen amaçlar �ç�n kullanmakla,
b) Gümrük �dareler�n�n, eşyanın gerçekten öngörülen n�ha� kullanıma tahs�s ed�ld�ğ�nden veya öngörülen

amaçlar �ç�n kullanıldığından em�n olmak �ç�n gerekl� gördükler� kontroller� yapab�lmeler�n� sağlayacak kayıtları beş
yıl süre �le tutmak ve bunların dayanaklarını teşk�l eden belgelerle b�rl�kte saklamakla,

yükümlüdür.
(2) Gümrük �dareler�nce, aralıklarla yapılan denet�mlerde ve denet�m�n sona ermes� hal�nde, �çer�ğ� ve şekl�

Müsteşarlıkça bel�rlenecek form kullanılır.
(3) İzn� veren gümrük �dares� denetley�c� gümrük �dares�d�r. Ancak, �ht�sas gümrüğü uygulaması g�b� bazı

zorunlu durumlar neden�yle eşyanın n�ha� kullanıma tahs�s ed�leceğ� veya öngörülen amaçlar �ç�n kullanılacağı yer�n
�zn� veren gümrük �dares�n�n bulunduğu �l sınırları dışında olması durumunda, denetley�c� gümrük �dares� eşyanın
n�ha� kullanıma tahs�s ed�leceğ� veya öngörülen amaçlar �ç�n kullanılacağı yere en yakın yetk�l� gümrük �dares�d�r. Bu
durumda, �zn� veren gümrük �dares� denetley�c� gümrük �dares�ne �z�n belges�n�n onaylı b�r örneğ�n� gönder�r.
Denetley�c� gümrük �dares� �k�nc� fıkra hükmüne göre �şlem yapar.

 
Yaptırım
MADDE 9- (1) N�ha� kullanıma konu eşyanın;
a) Amacı dışında kullanımının söz konusu olması,
b) Aldatıcı �şlem ve davranışla, �z�n belges� alınmadığı halde alınmış g�b� göster�lerek �nd�r�ml� veya sıfır

oranında gümrük verg�s� tatb�k ed�lmes�,
c) İz�n belges� alınmadan n�ha� kullanım hükümler�nden yararlanılması,
durumunda ceza� hükümler saklı kalmak kaydıyla gümrük verg�ler� tahs�l ed�l�r.
 
N�ha� kullanıma tahs�s
MADDE 10- (1) Sadece b�r kez kullanılab�lecek olan eşya �le mükerrer olarak kullanılab�l�r olan eşya

ayrımı gözet�lmes� kaydıyla hang� hallerde eşyanın n�ha� kullanıma tahs�s ed�lm�ş sayılacağı Müsteşarlıkça bel�rlen�r.
 

Eşyanın devr�
MADDE 11- (1) N�ha� kullanım kapsamı eşyanın gümrük �dares�n�n �zn�yle başka b�r �z�n hak sah�b�ne

devr� mümkündür. Eşyanın devr�ne �l�şk�n usul ve esaslar Müsteşarlıkça bel�rlen�r.
 

Tem�nat �ades�
MADDE 12- (1) İz�n hak sah�b� tarafından eşyanın öngörülen süre dah�l�nde n�ha� kullanıma tahs�s

ed�ld�ğ�n�n ve öngörülen amaçlar �ç�n kullanıldığının tesp�t ed�lmes� hal�nde tem�nat �ade ed�l�r.
 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Eşyanın Türk�ye Gümrük Bölges�ne Get�r�lmeden Serbest Dolaşıma G�r�ş�ne İl�şk�n

Özel Şartlar
 



Gem�ler�n serbest dolaşıma g�r�ş�
MADDE 13- (1) Kanunun 74 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrası hükmü çerçeves�nde Türk Bayrağı çek�lm�ş

gem�ler�n Türk�ye Gümrük Bölges�ne get�r�lmeks�z�n serbest dolaşıma g�r�ş �şlemler�nde;
a) Yurt dışı tems�lc�l�kler�m�zden Bayrak Şahadetnames�n�n alınması,
b) Bayrak Şahadetnames�n�n düzenlend�ğ� tar�hten �t�baren en geç b�r yıl �ç�nde mahall� s�c�le başvurularak

Türk Uluslararası Gem� S�c�l�ne kayded�lmes�,
c) Gem�n�n serbest dolaşıma g�r�ş rej�m�ne tab� tutulması �ç�n gümrük mevzuatı ve sa�r mevzuat gereğ�nce

�brazı gereken belgeler�n beyannameye eklenmes�,
ç) Eşyanın serbest dolaşıma g�r�ş �şlemler�n�n gem�n�n kayıtlı olduğu l�man başkanlığına en yakın gümrük

�dares�nde yapılması,
d) L�man başkanlıklarının gem�n�n Türk Uluslararası Gem� S�c�l�ne kaydının yapıldığının b�ld�r�m�n�

müteak�p gümrük �şlemler�n�n otuz gün �ç�nde sonuçlandırılması,
hususlarının b�r arada bulunması gerek�r.
 
Hava taşıtlarının serbest dolaşıma g�r�ş�
MADDE 14- (1) Kanunun 74 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrası hükmü çerçeves�nde, hava taşıtlarının Türk�ye

Gümrük Bölges�ne get�r�lmeks�z�n serbest dolaşıma g�r�ş �şlemler�nde;
a) Hava taşıtı �ç�n S�v�l Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tanz�m ed�lm�ş Tekn�k Uygunluk Belges�n�n

olması,
b) Düzenlenen Tekn�k Uygunluk Belges�n�n, hava taşıtının gümrük �şlemler�n�n yapılacağı gümrük

�dares�n�n bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne gönder�lmes�, 
c) Hava taşıtının Türk�ye Gümrük Bölges�ne get�r�lmeks�z�n serbest dolaşıma g�r�ş �şlemler�ne tab� tutulması

hususunun Ulaştırma Bakanlığınca da uygun bulunması,
ç) Hava taşıtının serbest dolaşıma g�r�ş rej�m�ne tab� tutulması �ç�n gümrük mevzuatı ve sa�r mevzuat

gereğ�nce �brazı gereken belgeler�n beyannameye eklenmes�, 
d) Tekn�k Uygunluk Belges�n�n düzenlend�ğ� tar�hten �t�baren otuz gün �ç�nde gümrük �şlemler�n�n

sonuçlandırılması,
hususlarının b�r arada bulunması gerek�r.
 
Özet beyana ve gümrüğe sunulmaya �st�sna  
MADDE 15- (1) 13 ve 14 üncü maddeler kapsamında eşyanın serbest dolaşıma g�r�ş �şlemler�nde, Kanunun

özet beyana ve eşyanın gümrüğe sunulmasına �l�şk�n hükümler� uygulanmaz.
 

DÖRDÜNCÜ KISIM
İthalat Verg�ler�nden Tam Muaf�yet Suret�yle Geç�c� İthalat Rej�m�n�n Uygulanab�leceğ� Haller ve Özel Şartlar

�le Kısm� Muaf�yet Suret�yle Geç�c� İthalat Rej�m�nden Yararlandırılmayacak Eşya
 

BİRİNCİ BÖLÜM
İthalat Verg�ler�nden Tam Muaf�yet Suret�yle Geç�c� İthalat Rej�m�n�n Uygulanab�leceğ� Haller ve Özel Şartlar

�le Buna İl�şk�n Usul ve Esaslar
 

BİRİNCİ AYIRIM
Taşıma Araçları

 
Taşıtlarla �lg�l� genel şartlar 
MADDE 16- (1) Taşıtlara geç�c� �thalat �zn� ver�leb�lmes� �ç�n;
a) Bu taşıtların, Türk�ye Gümrük Bölges� dışında yerleş�k b�r k�ş� adına ve bu bölge dışında tesc�l ed�lm�ş

olması ya da Türk�ye Gümrük Bölges� dışında yerleş�k b�r k�ş�ye a�t olduğunun belgelend�r�lmes�,
b) Bu taşıtların,  17, 18 ve 19 uncu madde hükümler� saklı kalmak kaydıyla Türk�ye Gümrük Bölges�

dışında yerleş�k k�ş�ler tarafından kullanılması,
c) Dem�ryolu taşıtları dışında t�car� kullanıma mahsus taşıtların, Türk�ye Gümrük Bölges� dışında başlayan

veya sona eren taşıma �şler�nde kullanılması, 
gerek�r.

 
 
 

Taşıtların Türk�ye Gümrük Bölges�nde yerleş�k k�ş�ler tarafından kullanım şartları
MADDE 17- (1) 16 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (c) bentler�ndek� koşulları taşıyan ve geç�c� �thalat

�zn� ver�len taşıtın, Türk�ye Gümrük Bölges�nde yerleş�k k�ş�ler tarafından;
a) Bölge dışında b�r dem�ryolu ulaşım ağına bağlı dem�ryolu taşıtının b�r anlaşma çerçeves�nde müştereken,
b) B�r römorkun veya yarı römorkun, Türk�ye Gümrük Bölges�nde tesc�ll� b�r motorlu taşıt �le b�rl�kte,

                c) K�ş�sel kullanıma mahsus kara taşıtlarının ac�l b�r durum neden�yle ve bu durum süres�nce araç sah�b� de
araçta bulunmak şartı �le, 

kullanılması mümkündür.
 

Taşıtların Türk�ye Gümrük Bölges�nde yerleş�k k�ş�ler tarafından k�ş�sel kullanım şartları
                MADDE 18- (1) 16 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�ndek� koşulu taşıyan k�ş�sel kullanıma mahsus
taşıt, �z�n hak sah�b�n�n �zn� ve 19 uncu madden�n üçüncü fıkrası çerçeves�nde, Türk�ye Gümrük Bölges�nde yerleş�k
gerçek b�r k�ş� tarafından sürekl�l�k arz etmemek koşuluyla kullanılab�l�r. Ancak, bu kullanım sırasında �z�n hak
sah�b�n�n Türk�ye Gümrük Bölges�nde bulunması şarttır.



 
Taşıtlara �l�şk�n özel şartlar 
MADDE 19- (1) Türk�ye Gümrük Bölges�ndek� yerleş�m yer�n� bölge dışına nakletmek �steyen gerçek

k�ş�n�n k�ş�sel kullanım amacıyla get�receğ� 16 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�ndek� koşulu taşıyan taşıta,
geç�c� �thalat �zn� ver�l�r. Bu taşıtın geç�c� olarak Türk�ye Gümrük Bölges�ne get�r�ld�ğ� tar�hten �t�baren en fazla üç ay
�ç�nde yen�den �hraç ed�lmes� zorunludur.

(2) Bel�rl� b�r süre �le görev�n� yer�ne get�rmek üzere gelen k�ş�ler�n Türk�ye Gümrük Bölges� dışında veya
öğren�m görmek amacıyla gelen k�ş�ler�n Türk�ye Gümrük Bölges� dışındak� yerleş�m yer�nde, adlarına kayıtlı olmak
şartı �le geç�c� b�r süreyle Türk�ye Gümrük Bölges�nde traf�ğe tesc�l ed�lecek, 16 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a)
bend�ndek� koşulu taşıyan k�ş�sel kullanıma mahsus kara taşıtına geç�c� �thalat �zn� ver�l�r.

(3) Türk�ye Gümrük Bölges� dışında yerleş�k b�r k�ş� tarafından k�ş�sel veya t�car� amaçla kullanmak üzere
get�r�len ve 16 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (c) bentler�ndek� koşulları taşıyan taşıtın, sürekl�l�k bulunmaması
ve k�ş�sel kullanım konusunun h�zmet sözleşmes�nde bel�rt�lmes� şartıyla, �z�n hak sah�b� tarafından �st�hdam ed�len
veya usulüne uygun olarak yetk�l� kılınan Türk�ye Gümrük Bölges�nde yerleş�k gerçek k�ş� tarafından kullanılmasına
�z�n ver�l�r. Ancak, k�ş�sel amaçla kullanılacak taşıtlar �ç�n 16 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�ndek� koşul
aranmaz.

(4) Türk�ye Gümrük Bölges�nde yerleş�k k�ş� tarafından sınırlı b�r süre �ç�n t�car� kullanımının söz konusu
olduğu Müsteşarlıkça bel�rlenen �st�sna� durumlarda 16 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (c) bentler�ndek�
koşulları taşıyan taşıtlara geç�c� �thalat �zn� ver�leb�l�r.    

(5) Türk�ye Gümrük Bölges� dışında yerleş�k k�ş�lerden Türk�ye Gümrük Bölges� dışından emekl� olanlar �le
Türk�ye’de oturma �zn�ne sah�p Türk�ye Gümrük Bölges� dışından emekl� yabancıların bu durumlarını
belgelend�rmeler� hal�nde, Türk�ye Gümrük Bölges� dışında adlarına kayıtlı k�ş�sel kullanıma mahsus kara taşıtlarına
geç�c� �thal �zn� ver�l�r.

(6) T�car� kullanıma mahsus den�z, hava ve dem�ryolu taşıtlarına, 10/6/1985 tar�hl� ve 3226 sayılı F�nansal
K�ralama Kanunu uyarınca f�nansal k�ralama sözleşmes� süres�ne bağlı olarak geç�c� �thalat �zn� ver�l�r.

 
Taşıtlara �l�şk�n süreler 
MADDE 20- (1) 19 uncu maddede bel�rt�len süreler saklı kalmak kaydıyla;
a) Dem�ryolu taşıtlarına on�k� ay,
b) Dem�ryolu taşıtları dışında kalan t�car� kullanıma mahsus taşıtlara, yolcuların taşınması, alınması ve

yerleşt�r�lmes�, eşyanın yüklenmes� ve boşaltılması, nakl�ye ve bakım �şler� g�b� geç�c� �thal taleb�ne esas olan
faal�yetler�n gerçekleşt�r�lmes� �ç�n gereken kadar,

c) 1) Öğren�m görmek amacıyla gelen b�r öğrenc�n�n yerleş�m yer�nde adına kayıtlı k�ş�sel kullanıma mahsus
kara taşıtına, öğrenc�n�n bu amaçla Türk�ye Gümrük Bölges�nde kalacağı süre kadar,

2) Bel�rl� b�r süre �le görev�n� yer�ne get�rmek amacıyla gelen k�ş�ler�n, k�ş�sel kullanıma mahsus kara
taşıtına,  görev süres� boyunca,

3) Türk�ye Gümrük Bölges� dışında yerleş�k emekl�ler�n k�ş�sel kullanıma mahsus kara taşıtına b�r yıl,
4) Türk�ye’de oturma �zn�ne sah�p Türk�ye Gümrük Bölges� dışından emekl� yabancıların k�ş�sel kullanıma

mahsus kara taşıtına �kamet �z�nler� kadar,   
5) Türk�ye Gümrük Bölges�ne get�r�len k�ş�sel kullanıma mahsus kara taşıtlarına, b�nek ve yük hayvanları �le

bu hayvanların çekt�kler� taşıtlar da dah�l olmak üzere altı ay, 
ç) K�ş�sel kullanıma mahsus hava taşıtlarına altı ay,
d) 12/3/1982 tar�hl� ve 2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k Kanunu kapsamında get�r�lenler har�ç k�ş�sel kullanıma

mahsus d�ğer den�z ve �ç su yolları taşıtlarına onsek�z ay,
süre �le geç�c� �thalat �zn� ver�l�r.
(2) 2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k Kanunu kapsamında get�r�len taşıtlar, anılan Kanunda bel�rlenen sürelere

tab�d�r.
 
Dem�ryolu taşıtlarına �l�şk�n özel durumlar
MADDE 21- (1) Aynı t�p ve aynı kıymettek� dem�ryolu taşıtının �hraç veya yen�den �hraç ed�lmes�

durumunda, yapılan b�r anlaşmaya bağlı olarak müşterek kullanılan ve Türk�ye Gümrük Bölges�nde yerleş�k k�ş�n�n
tasarrufuna bırakılan dem�ryolu taşıtıyla �lg�l� geç�c� �thalat rej�m� sona erd�r�l�r.

 
Paletler
MADDE 22- (1) 3 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (r) bend�nde tanımlanan paletler �ç�n geç�c� �thalat �zn�

ver�l�r.
(2) Aynı tür ve aynı kıymette olan palet�n �hraç veya yen�den �hraç ed�lmes� durumunda, daha önce geç�c�

�thal�ne �z�n ver�len palet �le �lg�l� geç�c� �thalat rej�m� sona erd�r�l�r.
 

Konteyner 
MADDE 23- (1) a) Sah�b�n�n veya �şletmec�s�n�n k�ml�ğ�,
b) Sah�b� veya �şletmec�s� tarafından ver�len ayırt ed�c� �şaret ve rakamlar, sab�tleşt�r�lm�ş teçh�zatı dah�l dara

ağırlığı,
c) Hava taşımacılığında kullanılan konteyner har�ç, konteyner�n a�t olduğu ülke,
b�lg�ler�n�n görüleb�len uygun b�r yer�ne, çıkarılmayacak şek�lde �şaretlend�ğ� anlaşılan konteynere geç�c�

�thalat �zn� ver�l�r.
(2) Ancak, komb�ne dem�ryolu taşımacılığında takas ed�lerek kullanılan konteyner �ç�n b�r�nc� fıkranın (b)

bend�nde bel�rt�len b�lg�ler�n yer alıp almadığı hususu aranmaz.
(3) Konteyner�n yen�den �hraç ed�lmeden önce dah�l� traf�kte b�r defa kullanılmasına �z�n ver�l�r.

 



İKİNCİ AYIRIM
Yolcular Tarafından İthal Ed�len K�ş�sel ve Sport�f Amaçlı Eşya, Gem� Adamlarının İht�yaç Malzemes�

 
Yolcular tarafından �thal ed�len k�ş�sel ve sport�f amaçlı eşya
MADDE 24- (1) Türk�ye Gümrük Bölges�nde �kamet etmed�ğ� halde, bu bölgeye geç�c� olarak gelen

yolcuların seyahatler� sırasında k�ş�sel ve sport�f amaçlarla kullanacağı ek-1'dek� l�stede yer alan makul m�ktardak�
eşyaya, geç�c� �thalat �zn� ver�l�r.

 
Gem� adamlarının �ht�yaç malzemes� 
MADDE 25- (1) Gem� adamlarının �ht�yacına yönel�k olarak;
a) Uluslararası den�z traf�ğ�ne kayıtlı b�r gem�de,
b) Mürettebat tarafından geç�c� olarak gem�den kıyıya �nd�r�lmes� durumunda kıyıda,
c) Kültürel, sosyal veya d�n� amaçlarla düzenl� h�zmet veren ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından bu

kuruluşlarda,
kullanılmak amacıyla get�r�len ek-2'dek� l�stede yer alan �ht�yaç malzemes�ne, geç�c� �thalat �zn� ver�l�r.

 
ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Kr�z Hal� İç�n Gönder�len Yardım Malzemes�, Tıbb� ve Cerrah� Teçh�zat �le Laboratuvar Teçh�zatı, Canlı
Hayvanlar ve Bunlara A�t Teçh�zat ve Sınır Bölgeler�nde Kullanılan Teçh�zat

 
Kr�z hal� �ç�n gönder�len yardım malzemes� 
MADDE 26- (1) Türk�ye Gümrük Bölges�ndek� kr�z hal� neden�yle b�r kamu kuruluşuna veya kamu

kuruluşları tarafından yetk�l� kılınan kuruluşlar adına gönder�len yardım malzemes�ne,  geç�c� �thalat �zn� ver�l�r.
 
Tıbb� ve cerrah� teçh�zat �le laboratuvar teçh�zatı
MADDE 27- (1) Türk�ye Gümrük Bölges�nden tem�n ed�lememes� neden�yle hastane ya da başka b�r tıbb�

kuruluşun ac�l �ht�yacını karşılamaya yönel�k olarak, bu kuruluşlara teşh�s veya tedav� amacıyla bedels�z gönder�len ve
Türk�ye Gümrük Bölges� dışında yerleş�k k�ş�ye a�t tıbb� ve cerrah� teçh�zat �le laboratuvar teçh�zatına, geç�c� �thalat
�zn� ver�l�r.
 

Canlı hayvanlar ve bunlara a�t teçh�zat �le sınır bölgeler�nde kullanılan teçh�zat
MADDE 28- (1) Türk�ye Gümrük Bölges� dışında yerleş�k b�r k�ş�ye a�t ve ek-3'tek� l�stede sayılan amaçlar

�ç�n get�r�len hayvanlara, geç�c� �thalat �zn� ver�l�r.
(2) Geç�c� �thal ed�len hayvanlardan doğan ve t�car� değer� bulunan hayvanlar da bu rej�me tab� tutulmuş

sayılır.
(3) a) Türk�ye Gümrük Bölges�ne komşu b�r sınır bölges�nde yerleş�k b�r k�ş�ye a�t olan ve bu komşu sınır

bölges�nde yerleş�k bulunan b�r k�ş� tarafından,
b) Sınır bölges�n�n genel altyapı �nşası, bakımı ve tam�r� �ç�n gerekl� olan ve kamu kuruluşlarının

sorumluluğu altında,
sınır bölges�nde kullanılmak amacıyla get�r�len eşyaya,  geç�c� �thalat �zn� ver�l�r.

 
DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Ses, Görüntü veya Ver� Taşıyan Eşya, Tur�st�k Reklam Malzemes�, Meslek� Teçh�zat, Pedagoj�k Materyal ve
B�l�msel Malzeme

 
Ses, görüntü veya ver� taşıyan eşya
MADDE 29- (1) Aşağıda yer alan ses, görüntü veya ver� taşıyan  eşyaya geç�c� �thalat �zn� ver�l�r:
a) T�car� kullanımdan önce görülmek üzere gönder�len s�nema f�lmler�n�n poz�t�fler�, basılı ve �şleme tab�

tutulmuş ve d�ğer kayıtlı görüntü taşıyan eşya.
b) Ses, dublaj veya çoğaltma amacıyla gönder�len f�lmler, manyet�k bantlar ve teller �le d�ğer ses veya

görüntü taşıyan eşya.
c) Ücrete tab� olarak toplu göster�me sunulmadığı sürece, yabancı ürünler�n �şlev�n� veya mah�yet�n� tanıtan

f�lmler.
ç) Otomat�k ver� �şlemede kullanılmak üzere ücrets�z olarak gönder�len ver� taşıyan eşya.

 
Tur�st�k reklam malzemes�
MADDE 30- (1) Tur�st�k tanıtıma yönel�k ek-4’tek� l�stede yer alan reklam malzemes�ne, geç�c� �thalat �zn�

ver�l�r.
 

Meslek� teçh�zat 
MADDE 31- (1) Ek-5'tek� l�stede yer alan;
a) Türk�ye Gümrük Bölges� dışında yerleş�k k�ş�ye a�t olan,
b) Türk�ye Gümrük Bölges� dışında yerleş�k k�ş� veya bu k�ş� tarafından Türk�ye Gümrük Bölges�nde

yerleş�k olup olmadığına bakılmaksızın �st�hdam ed�len k�ş� tarafından get�r�len,
c) Türk�ye Gümrük Bölges� dışında yerleş�k k�ş� tarafından ya da onun denet�m� altında kullanılan,
meslek� teçh�zata, geç�c� �thalat �zn� ver�l�r.
(2) Türk�ye Gümrük Bölges� dışında yerleş�k k�ş� �le yapılan ortak yapım sözleşmes� kapsamında telev�zyon

programı, görsel-�ş�tsel eser yapımında kullanılmak amacıyla, Türk�ye Gümrük Bölges�nde yerleş�k k�ş�ye gönder�len
s�nematograf�k teçh�zatın geç�c� �thal�ne b�r�nc� fıkranın (c) bend�ndek� koşul aranmaksızın �z�n ver�l�r.



(3) Türk�ye Gümrük Bölges�nde yerleş�k k�ş�n�n taraf olduğu radyo ve telev�zyon programlarının ortak
yapımında, meslek� teçh�zat k�ralamaya konu olab�l�r.

(4) El aletler� har�ç olmak üzere, sına� üret�m ve ambalajlama �şler�nde, doğal kaynakların �şlenmes�nde,
b�naların �nşasında, tam�r veya bakımında ya da toprak hafr�yatı g�b� �şlerde kullanılacak teçh�zat bu madden�n
uygulanmasında meslek� teçh�zat olarak değerlend�r�lemez.
 

Pedagoj�k materyal ve b�l�msel malzeme 
MADDE 32- (1) Ek-6'dak� l�stede yer alan;
a) Türk�ye Gümrük Bölges� dışında yerleş�k b�r k�ş�ye a�t olan,
b) T�car� amaç gütmemek üzere öğret�m, b�l�msel araştırma veya meslek� eğ�t�m amacıyla kurulan özel veya

kamu kurumları tarafından kuruluş amaçları doğrultusunda kend� sorumlulukları altında kullanılmak �ç�n get�r�len,
c) Get�r�l�ş amacına uygun m�ktarda olan,
ç) T�car� amaç dışında kullanılmak üzere get�r�len,
pedagoj�k materyal �le ek-7'dek� l�stede yer alan eğ�t�m, b�l�msel veya kültürel faal�yetlerle bağlantılı olarak

gönder�len d�ğer eşyaya geç�c� �thalat �zn� ver�l�r.
 

 
BEŞİNCİ AYIRIM

Ambalajlar, Özel N�tel�kte Eşya, Numuneler, Üret�m Araçları ve Parçaları
 
Ambalajlar
MADDE 33- (1) Dolu olarak get�r�ld�kler� takd�rde boş veya dolu olarak ya da boş olarak get�r�ld�kler�

takd�rde dolu olarak yen�den �hraç ed�lmek �stenen ambalajlara geç�c� �thalat �zn� ver�l�r.
(2) Bu kapsamda geç�c� �thal�ne �z�n ver�len ambalajlar, �hraç veya yen�den �hraç eşyasının dışındak� b�r

eşyanın ambalajı olarak kullanılamaz.
(3) Tam muaf�yet suret�yle geç�c� �thalat rej�m� kapsamında boş olarak geç�c� �thal ed�lmes�ne karşılık, dolu

olarak yen�den �hraç ed�lmed�ğ� tesp�t ed�len ambalajlar �ç�n Kanunun 184 üncü maddes� uyarınca gümrük
yükümlülüğü doğar. Bu eşyaya, gümrük yükümlülüğünün doğmasından �t�baren kısm� muaf�yet suret�yle geç�c� �thalat
rej�m� uygulanır.

 
Özel n�tel�kte eşya
MADDE 34- (1) Aşağıda yer alan özel n�tel�ktek� eşya �ç�n geç�c� �thalat �zn� ver�l�r:
a) Mülk�yet� Türk�ye Gümrük Bölges� dışında yerleş�k b�r k�ş�ye a�t olan ve kullanımı sonucunda elde ed�len

ürünün en az %75'�n�n Türk�ye Gümrük Bölges�nden �hraç ed�lmes� koşuluyla, bu bölgede yerleş�k k�ş�ye �malat
�şler�nde kullanılmak üzere gönder�len ölçme, kontrol, test araçları ve benzer� d�ğer araçlar �le kalıp, ç�z�m, taslak ve
benzer� d�ğer araçlar.

b) Mülk�yet� Türk�ye Gümrük Bölges� dışında yerleş�k b�r k�ş�ye a�t olan ve bu k�ş� tarafından Türk�ye
Gümrük Bölges�nde yerleş�k b�r k�ş�ye tamamı �hraç ed�lecek ürünün �malatında kullanılmak üzere, bedels�z
gönder�lecek özel alet ve araçlar.

c) T�car� amaca yönel�k olmayan test, deneme veya tanıtıma tab� tutulmak amacıyla gönder�len eşya.
ç) T�car� amaca yönel�k olmayan, t�p onaylama �şlem�ne �l�şk�n hükümler� �çeren b�r satış sözleşmes�

kapsamında test ve denemelere tab� tutulmak amacıyla gönder�len ve altı ay �ç�nde yen�den �hraç ed�lecek eşya.
d) T�car� amaca yönel�k olmayan test, deneme veya tanıtımların gerçekleşt�r�leb�lmes� �ç�n kullanılması

gereken eşya.
e) N�tel�kler� gereğ�, özel b�r amacın dışında tanıtma veya özel maddeler�n reklamını yapmaktan başka b�r

amaca uygun olmayan taşıtlar da dah�l olmak üzere her türlü eşya.
 
Numuneler 
MADDE 35- (1) Üret�lm�ş bell� b�r mal grubunu tems�l edecek ya da üret�lmes� planlanan eşyanın örnekler�

n�tel�ğ�nde olan numunelere geç�c� �thalat �zn� ver�l�r.
(2) Ancak,  tek b�r şahıs tarafından get�r�len aynı c�nsten fazla m�ktarda eşya �le tek b�r şahsa gönder�len çok

sayıda eşya numune olarak değerlend�r�lmez.
(3) Numuneler, Türk�ye Gümrük Bölges�nde �ken göster� amacı dışında herhang� b�r şek�lde kullanılamaz.
 
Üret�m araçları ve parçaları
MADDE 36- (1) Tam�r veya s�par�şe konu üret�m araçları veya bunların parçalarına, tam�r veya tesl�m

süres� boyunca kullanılmak ve tam�rc� veya tedar�kç� tarafından bedels�z olarak gönder�lmek kaydıyla tam muaf�yet
suret�yle geç�c� �thalat rej�m� uygulanır.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len eşyanın geç�c� �thalat rej�m� altında kalab�leceğ� süre altı aydır.
 

ALTINCI AYIRIM
Serg�lenmek veya Satılmak Amacıyla Get�r�len Eşya

 
Serg�lenmek veya satılmak amacıyla get�r�len eşya 
MADDE 37- (1) Serg�, fuar, toplantı ve benzer� etk�nl�klerde göster�me ya da kullanıma sunulan eşya �ç�n

geç�c� �thalat �zn� ver�l�r. Bu kapsamdak� eşyanın, �şyer�nde veya mağazalarda düzenlenen satış veya özel amaçlı
serg�ler dışındak� genel b�r serg�, fuar, toplantı ve benzer� etk�nl�klerde göster�m ve kullanım amacıyla geç�c� �thal
ed�lmes� ve bu amaç doğrultusunda geç�c� �thal ed�leceğ�n�n �lg�l� serg� veya fuar organ�zasyonundan alınacak belge �le
kanıtlanması gerek�r. Bu tür etk�nl�klerde göster�me ya da kullanıma sunulan eşyadan etk�nl�k süres�nce elde ed�len
eşya da bu rej�me tab� tutulmuş sayılır.



(2) Alıcının yapacağı �nceleme sonucuna bağlı olarak satın alımına karar ver�lecek, numune olarak
n�telend�r�lemeyecek eşyaya �k� ay süre �le geç�c� �thalat �zn� ver�l�r.

(3) Aşağıda yer alan ve serg�lenmek veya satılmak amacıyla get�r�len eşyaya geç�c� �thalat �zn� ver�l�r:
a) Satılmak amacıyla müzayedeye get�r�len esk� eşya.
b) Olası b�r satış amacıyla, serg�lenmek üzere get�r�len ek-8’dek� l�stede yer alan sanat eserler�, koleks�yon

parçaları ve ant�kalar.
 

YEDİNCİ AYIRIM
Yedek Parça, Aksesuar ve Ek�pman, Ekonom�k Etk�s� Olmayan Özel B�r Durumda Get�r�len Eşya

 
                Yedek parça, aksesuar ve ek�pman

MADDE 38- (1) İthalat verg�ler�nden tam muaf�yet suret�yle geç�c� �thal�ne �z�n ver�len eşyanın
yen�lenmes�, ayarı ve muhafazasına yönel�k tam�r ve bakım �ç�n gerekl� olan yedek parça, aksesuar ve ek�pmanlara,
geç�c� �thalat �zn� ver�l�r.
 

Ekonom�k etk�s� olmayan özel b�r durumda get�r�len eşya 
MADDE 39- (1) Bu Kısım kapsamında tam muaf�yetten yararlanamayan ve öneml� ekonom�k etk�s�

olmayan eşyaya b�r defaya mahsus olmak üzere tam muaf�yet suret�yle geç�c� �thalat �zn� ver�l�r.
(2) B�r�nc� fıkra kapsamındak� eşyaya ver�lecek süre h�çb�r koşulda üç ayı geçemez ve bu eşyaya �l�şk�n süre

uzatım talepler� karşılanmaz.
 

İKİNCİ BÖLÜM
İthalat Verg�ler�nden Tam ve Kısm� Muaf�yet Suret�yle Geç�c� İthalat Rej�m�nden Yararlandırılmayacak Eşya

 
                Geç�c� �thalat rej�m�nden yararlandırılmayacak eşya

MADDE 40- (1) Aşağıda bel�rt�len eşya, tam muaf�yetten yararlandırılmayacağı g�b� kısm� muaf�yetten de
yararlandırılmaz:

a) Türk�ye'ye �thal� yasak olan eşya.
b) Tüket�leb�l�r n�tel�ktek� eşya.
c) Ayn�yet tesp�t�n�n yapılması mümkün olmayan eşya.
ç) Ülke ekonom�s�ne zarar vereb�leceğ� Müsteşarlıkça bel�rlenecek eşya.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geç�c� İthalatta Tem�nat
 

Tam muaf�yet suret�yle geç�c� �thalatta tem�nat
MADDE 41- (1) Tam muaf�yet suret�yle geç�c� �thal ed�lecek eşyadan �thalat verg�ler�n� karşılayacak tutarda

tem�nat aranır.

(2)     Ancak, Kanunun 202 nc� maddes� hükmü uyarınca; 

a) Sözlü beyana konu olan eşya,

b) Yazılı beyana konu olan;

1) Türk�ye Gümrük Bölges�nde meydana gelen kr�z hal� neden�yle b�r kamu kuruluşu adına veya kamu
kuruluşları tarafından yetk�l� kılınan kuruluşlar adına gönder�len yardım malzemeler�,
                2) Üzerler�nde ayn�yetler�n� tesp�te yarayacak s�l�nmez ve çıkmaz �şaretler taşıyan boş ambalaj maddeler�,

3) Hava, den�z veya dem�ryolu ş�rketler�ne veya posta �dareler�ne a�t olan ve bunlar tarafından uluslararası
traf�kte kullanılmak üzere üzerler� ayırt ed�c� b�ç�mde �şaretlenm�ş malzeme,

4) Meslek� teçh�zat kapsamında b�r organ nakl� �ç�n bekleyen hastalara yardım sağlamak üzere doktorlara
gerekl� olan c�haz ve aletler,

�ç�n tem�nat aranmaz.
 

Kısm� muaf�yet suret�yle geç�c� �thalatta tem�nat
MADDE 42- (1) Kanunun 133 üncü maddes� hükümler� çerçeves�nde kısm� muaf�yet suret�yle geç�c� �thalat

rej�m�ne tab� tutulan eşya �ç�n her ay �t�barıyla alınacak �thalat verg�ler� tutarının % 3’ü dışında kalan tutar �ç�n tem�nat
aranır.  

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler
 

Geç�c� �thal eşyası �ç�n �z�n hak sah�b� tarafından yapılamayacak �şlemler  
MADDE 43- (1) Geç�c� �thalat rej�m� kapsamındak� eşya k�ralanamaz, ödünç ver�lemez, b�r başkasının

kullanımına bırakılamaz ve satılamaz.
 

Süre
MADDE 44- (1) Bu Kısım uyarınca geç�c� �thalat rej�m� kapsamında Türk�ye Gümrük Bölges�ne g�recek

eşya, bu Kısımda bel�rlenen süre kadar Türk�ye Gümrük Bölges�nde kalab�l�r. Bel�rlenen b�r süre bulunmaması
durumunda, bu süre, geç�c� �thalatın amacı, eşyanın kullanım yer� d�kkate alınarak Müsteşarlıkça bel�rlen�r. Ancak,



ver�lecek bu süre Kanunun 130 uncu maddes�n�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len usul ve esaslar uyarınca uzatılmış süreler
har�ç, h�çb�r koşulda y�rm�dört ayı geçemez.
 

BEŞİNCİ KISIM
Gümrük Verg�ler�nden Muaf�yet ve İst�sna Tanınacak Haller

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Öneml� Değer� Olmayan Eşya
 
Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya
MADDE 45- (1) Türk�ye Gümrük Bölges�ndek� b�r k�ş�ye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen,

gümrük kıymet� gönder�m başına toplam 150 Avro’yu geçmeyen, t�car� m�ktar ve mah�yette olmayan eşyaya muaf�yet
tanınır.

 
İKİNCİ BÖLÜM

Gerçek K�ş�ler Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulacak Şahs� Eşya
 

BİRİNCİ AYIRIM
Yerleş�m Yer�n� Türk�ye Gümrük Bölges�ne Nakleden Gerçek K�ş�lere A�t Kullanılmış Motorlu veya Motorsuz

Özel Nak�l Vasıtaları
 
Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 46- (1) Aşağıda bel�rt�len k�ş�ler�n kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nak�l vasıtalarını

gümrük verg�ler�nden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına �z�n ver�l�r:
a) Türk�ye Gümrük Bölges� dışında en az y�rm�dört ay �kamet ett�kten sonra, yerleş�m yer�n� Türk�ye

Gümrük Bölges�ne kes�n olarak nakleden gerçek k�ş�ler.
b) Yurt dışındak� m�ll� veya m�lletlerarası kadrolara atanıp da bu görevler�nden dönen kamu görevl�ler�.
c) Türk vatandaşlığına geçmek suret�yle yerleş�m yer�n� yabancı b�r ülkeden Türk�ye Gümrük Bölges�ne

kes�n olarak nakleden k�ş�ler.
(2) B�r�nc� fıkranın (b) ve (c) bentler�nde bel�rt�len k�ş�ler �ç�n, Türk�ye Gümrük Bölges� dışında en az

y�rm�dört ay �kamet etme şartı aranmaz.
(3) Evl�l�k yoluyla Türk vatandaşlığına geçen k�ş�ler �ç�n bu madde hükümler� uygulanmaz.
(4) Sürekl� görevle yabancı b�r ülkede bulunmakta �ken, y�ne sürekl� görevle başka b�r yabancı ülkeye

atanması neden�yle yerleş�m yer�n� Türk�ye Gümrük Bölges�ne kes�n olarak nakledemeyen kamu görevl�ler� �ç�n
b�r�nc� fıkra kapsamı muaf�yet uygulanmaz.
 

Muaf�yet koşulları
MADDE 47- (1) Bu k�ş�ler�n muaf�yetten �st�fade edeb�lmeler� �ç�n, motorlu veya motorsuz özel nak�l

vasıtalarının, k�ş�ler�n Türk�ye'ye son g�r�ş tar�h�nden en az altı ay önces�nde yurt dışında bulundukları ülkede adlarına
kayıtlı olması, adlarına kaydının yapıldığı yıl �t�barıyla, kayıt ve model yılı dah�l, üç yıldan esk� olmaması şarttır.

(2) Motorlu veya motorsuz özel nak�l vasıtası muaf�yet�, a�le ün�tes�ne tanınır.
(3) Muaf�yet sadece, yerleş�m yer� nakl�nde k�ş�n�n yerleş�m yer�n� nakletmek amacıyla Türk�ye'ye son g�r�ş

tar�h�nden, kamu görevl�ler� �ç�n �se görev süreler�n�n b�t�m�n� müteak�p Türk�ye’ye g�r�ş tar�h�nden �t�baren altı ay
�çer�s�nde get�r�p serbest dolaşıma g�r�ş beyanında bulunduğu eşya �ç�n tanınır.
                (4) Motorlu t�car� araçlar ve d�ğer t�car� nak�l vasıtalarının 46 ncı madde kapsamında muafen serbest
dolaşıma g�r�ş�ne �z�n ver�lmez.
                (5) Bu Ayırım kapsamında bel�rt�len şartlar sağlanmış ve yabancı b�r ülkede yen�den �kamet tes�s ed�lm�ş
olsa dah�, serbest dolaşıma g�r�ş tar�h�nden �t�baren beş yıl geçmed�kçe, aynı k�ş�ler�n motorlu veya motorsuz özel
nak�l vasıtalarının muafen serbest dolaşıma g�r�ş�ne �l�şk�n talepler� kabul ed�lmez.
 

İKİNCİ AYIRIM
Yerleş�m Yer�n� Türk�ye Gümrük Bölges�ne Nakleden Gerçek K�ş�lere A�t Kullanılmış Ev Eşyası

 
Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 48- (1) Aşağıda bel�rt�len k�ş�ler�n kend�ler�ne a�t kullanılmış ev eşyasını gümrük verg�ler�nden

muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına �z�n ver�l�r:
a) Türk�ye Gümrük Bölges� dışında devamlı olarak en az y�rm�dört ay �kamet ett�kten sonra, yerleş�m yer�n�

Türk�ye Gümrük Bölges�ne kes�n olarak nakleden gerçek k�ş�ler.
b) Yurt dışındak� m�ll� veya m�lletlerarası kadrolara atanıp da bu görevler�nden dönen kamu görevl�ler�.
c) Türk vatandaşlığına geçmek suret�yle yerleş�m yer�n� yabancı b�r ülkeden Türk�ye Gümrük Bölges�ne

kes�n olarak nakleden k�ş�ler.
(2) B�r�nc� fıkranın (a) bend�nde bel�rt�len k�ş�ler �ç�n, Türk�ye Gümrük Bölges�nde b�r yıl �ç�nde altı aydan

az süre �le geç�c� olarak bulunmak devamlılık hal�n� bozmaz. Ancak, bu süreler Türk�ye Gümrük Bölges� dışındak�
yerleş�m yer�nde aranan y�rm�dört ay kalma süres�ne dah�l ed�lmez.

(3) B�r�nc� fıkranın (b) ve (c) bentler�nde bel�rt�len k�ş�ler �ç�n, Türk�ye Gümrük Bölges� dışında en az
y�rm�dört ay �kamet etme şartı aranmaz.

(4) Sürekl� görevle yabancı b�r ülkede bulunmakta �ken y�ne sürekl� görevle başka b�r yabancı ülkeye atanan
memurların, yen� tay�n ed�ld�kler� ülken�n özell�ğ� veya uzaklığı sebeb�yle eşyasını beraberler�nde götürmeler�n�n
külfetl� ve masraflı bulunması veya Türk�ye Gümrük Bölges�ne get�rmeler�nde veya göndermeler�nde zorunluluk
bulunması haller�nde, durumlarının tevs�k ed�lmes� kaydıyla, yurt dışındak� ev eşyası �ç�n muaf�yet uygulanır.



 
Muaf�yet koşulları
MADDE 49- (1) Kullanılmış ev eşyası muaf�yet�, a�le ün�tes�ne tanınır.
(2) İlg�l�n�n bu tür eşyayı Türk�ye Gümrük Bölges�ndek� yerleş�m yer�nde de aynı amaçla kullanması şarttır.
(3) Ev eşyasının k�ş�ler�n beraber�nde veya gel�şler�nden önce veya altı ay sonrak� süre �çer�s�nde get�r�l�p

serbest dolaşıma g�r�ş beyanında bulunulması gerek�r.
(4) Taşınab�l�r alet ve c�hazlar har�ç olmak üzere, b�r t�caret veya meslek �cabı kullanılacak malzemeler�n bu

Ayırımdak� hükümler kapsamında muaf olarak serbest dolaşıma g�r�ş�ne �z�n ver�lmez.
 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Evl�l�k Neden� �le Serbest Dolaşıma G�ren Eşya

 
Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 50- (1) Yerleş�m yer� Türk�ye'de olan b�r Türk vatandaşı �le evlenerek veya evlenmek üzere

yerleş�m yer�n� yabancı b�r ülkeden Türk�ye Gümrük Bölges�ne nakleden k�ş�lere a�t çey�z eşyasına muaf�yet tanınır.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len koşulları ha�z b�r k�ş�ye, yerleş�m yer� yabancı b�r ülkede olan k�ş�ler tarafından

evl�l�k neden�yle ve geleneksel olarak gönder�len, t�car� m�ktar ve mah�yette bulunmayan hed�yelere, her b�r hed�yen�n
kıymet� 430 Avro ve toplam hed�ye kıymet� 3.000 Avro'yu aşmamak kaydıyla muaf�yet tanınır.

(3) Muaf�yet, yerleş�m yer�n�n evl�l�k neden�yle nakl�nden önce, en az on�k� ay süre �le Türk�ye Gümrük
Bölges� dışında bulunan ve evl�l�k belges�n� �braz eden k�ş�lere tanınır.

 
Muaf�yet uygulanacak k�ş�ler
MADDE 51- (1) Muaf�yet;
a) Yerleş�m yer� Türk�ye'de olan b�r Türk vatandaşı �le evlenerek gelm�ş olan,
b) Evlenmek üzere yabancı ülkedek� asl� yerleş�m yer�n� terk �le Türk�ye'ye gelm�ş ve burada evlenm�ş olan,
c) Herhang� b�r sebeple, tur�zm, z�yaret, tahs�l, memur�yet g�b�, Türk�ye'ye gel�p en çok b�r yıl �ç�nde y�ne

yerleş�m yer� Türk�ye'de olan b�r Türk vatandaşı �le evlenm�ş bulunan,
k�ş�lere tanınır.
 
Nak�l süres�
MADDE 52- (1) Bu Ayırımda yer alan hükümler çerçeves�nde eşya get�recekler�n, muaf�yetten �st�fade

edeb�lmeler� �ç�n bu eşyayı Türk�ye Gümrük Bölges�ne evl�l�k akd�nden �k� ay önce veya dört ay sonrak� süreler
�çer�s�nde serbest dolaşıma sokmaları şarttır. Eşyanın serbest dolaşıma g�r�ş� tek seferde olab�leceğ� g�b� öngörülen
süreler �çer�s�nde ayrı part�ler hal�nde de yapılab�l�r.

(2) Eşyanın evl�l�k akd�nden önce serbest dolaşıma sokulması hal�nde, gümrük �dares�nce serbest dolaşıma
g�r�ş�nde gümrük verg�ler�n� karşılayacak m�ktarda tem�nat aranır.

 
DÖRDÜNCÜ AYIRIM

M�ras Yoluyla İnt�kal Eden Eşya
 
Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 53- (1) Yerleş�m yer� Türk�ye Gümrük Bölges� dışında olan gerçek k�ş�ler�n ölümü �le Türk�ye'de

�kamet eden veya Türk�ye'ye kes�n olarak dönen gerçek k�ş� m�rasçılarına �nt�kal eden k�ş�sel eşya, ev eşyası ve
kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nak�l vasıtalarının serbest dolaşıma g�r�ş�nde gümrük verg�ler� aranmaz.

(2) Bu k�ş�ler�n muaf�yetten �st�fade edeb�lmeler� �ç�n, motorlu veya motorsuz özel nak�l vasıtalarının,
k�ş�n�n ölüm tar�h�nden �t�baren en az altı ay önces�nde yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması,
adlarına kaydının yapıldığı yıl �t�barıyla, kayıt ve model yılı dah�l, üç yıldan esk� olmaması şarttır.

(3) Aşağıda sayılan eşya �ç�n bu madde kapsamında muaf�yet uygulanmaz:
a) Motorlu t�car� nak�l vasıtaları.
b) Ölen k�ş�n�n mesleğ�n� veya sanatını �cra etmes� �ç�n kullandığı taşınab�l�r alet ve c�hazlar har�ç herhang�

b�r meslek veya sanatın �crası �ç�n kullanılan alet ve c�hazlar.
c) Hammadde stokları ve mamul veya yarı mamul ürünler.
ç) Normal a�le �ht�yaçlarından fazla m�ktarlarda bulunan canlı hayvanlar �le tarım ürünler�.
 
Nak�l süres�
MADDE 54- (1) Muaf�yet, mücb�r sebepler ve beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, ölene a�d�yet�n�n

ve namlarına gelenlere �nt�kal�n�n kanaat ver�c� resm� belgelerle tevs�k� şartıyla, veraset �lamı tar�h�nden �t�baren
y�rm�dört ay �ç�nde, tek seferde veya aynı süre �ç�nde b�rden fazla part�de get�r�len eşya �ç�n tanınır.
 

BEŞİNCİ AYIRIM
Türk�ye'ye Öğren�m Amacıyla Gelen Öğrenc�lere İl�şk�n Eğ�t�m Malzemeler� ve Ev Eşyası

 
Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 55- (1) Öğren�m amacıyla Türk�ye'ye gelen öğrenc�ler�n eğ�t�m süreler� boyunca şahs�

kullanımlarına yönel�k olarak serbest dolaşıma g�ren eğ�t�m malzemeler�, öğrenc� odasını döşemeye mahsus ev eşyası
�le g�y�m eşyasına muaf�yet tanınır.

(2) Bu maddede geçen;
a) Öğrenc� dey�m�, b�r eğ�t�m kurumunda ver�len derslere tam zamanlı olarak devam etmek amacıyla bu

eğ�t�m kurumunda kayıtlı olan k�ş�,



b) Eğ�t�m malzemeler� dey�m�, öğrenc�ler tarafından normal olarak yaptıkları eğ�t�m çalışmalarında
yararlanılan ve eğ�t�m konularına uygun yen� veya kullanılmış eşya,

anlamına gel�r.
(3) Muaf�yet, eğ�t�m malzemeler� yönünden her b�r öğren�m yılında b�r defadan fazla tanınab�l�r. Ancak,

öğren�m süres� boyunca muafen b�r kez ev eşyası serbest dolaşıma sokulab�l�r.
 

ALTINCI AYIRIM
Türk�ye Gümrük Bölges�nden Geç�c� Olarak Çıkan Gerçek K�ş�ler�n Ger� Get�rd�ğ� Kullanılmış Ev Eşyası

 
Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 56- (1) Yerleş�m yer� Türk�ye Gümrük Bölges�nde bulunan ve herhang� b�r amaçla yurt dışına

çıkan gerçek k�ş�ler tarafından, geç�c� olarak Türk�ye Gümrük Bölges� dışına çıkarıldıktan sonra ger� get�r�len
kullanılmış ev eşyasına muaf�yet tanınır.

(2) Muaf�yet tanınab�lmes� �ç�n k�ş�n�n ev eşyasını Türk�ye Gümrük Bölges�ne dönüş tar�h�nden �t�baren en
geç altı ay �çer�s�nde ve b�r defada get�rmes� şarttır.

 
YEDİNCİ AYIRIM

Yerleş�m Yer� Türk�ye Gümrük Bölges� Dışında Bulunan Gerçek K�ş�ler�n Türk�ye'de Ed�nd�kler� Konutlarda
Kullanmak Üzere Get�rd�kler� Ev Eşyası

 
Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 57- (1) Türk�ye Gümrük Bölges� dışında sürekl� olarak, en az y�rm�dört ay süre �le yerleş�k

bulunan gerçek k�ş�ler tarafından Türk�ye Gümrük Bölges�nde k�ralanmak veya satın alınmak suret�yle ed�nd�kler�
konutlarında kullanılmak üzere, serbest dolaşıma sokulan kend�ler�ne a�t ev eşyasına muaf�yet tanınır.

(2) Muaf�yet;
a) Türk�ye'de bulunan konuta sah�p olunması veya konutun en az �k� yıl �ç�n k�ralanmış olması,
b) Eşyanın kullanılmış olması,
hal�nde uygulanır.
(3) Muaf�yet�n uygulanmasında a�le ün�tes� esas alınır.
(4) Muaf�yet, b�r konut ve aynı k�ş� �ç�n b�r defa �le sınırlıdır.
(5) Söz konusu eşyanın, aynı k�ş� tarafından Türk�ye’de k�ralanmak veya satın alınmak suret�yle elde ed�len

başka b�r konutta kullanılması durumunda muaf�yet uygulaması devam eder.
 

SEKİZİNCİ AYIRIM
K�ş�sel Eşya

 
K�ş�sel eşya
MADDE 58- (1) Ek-9’dak� l�stede yer alan k�ş�sel eşyaya muaf�yet tanınır.
(2) Ek-9’dak� l�sten�n (A) bölümünde bel�rt�len eşya sadece yolcu beraber�nde, (B) bölümünde bel�rt�len

eşya �se, yolcu beraber�nde ya da yolcunun gel�ş�nden b�r ay önce veya b�r ay sonra get�r�leb�l�r.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gerçek K�ş�lerce Serbest Dolaşıma Sokulacak D�ğer Eşya

 
BİRİNCİ AYIRIM

Yolcular Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulan Hed�yel�k Eşya ve Verg�ler� Ödenmek Suret�yle Yolcu
Beraber�nde veya Posta Yoluyla ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Serbest Dolaşıma Sokulacak Eşya

 
Yolcu beraber� eşya
MADDE 59- (1) Trans�t yolcular har�ç olmak üzere, yolcu beraber�nde get�r�l�p serbest dolaşıma sokulan

gayr� t�car� n�tel�ktek�, k�ş�sel ve a�lev� kullanıma mahsus veya hed�ye ed�lmek üzere get�r�len eşyaya muaf�yet tanınır.
(2) Kara hudut kapısından d�ğer ülkelere g�den ve ger� gelen yolcular �le d�ğer ülkelerden ülkem�ze gelen ve

g�den yolcular, seyahat ett�kler� ülkede, en az üç gün geçmeden geld�kler� ülkeye dönmeler� hal�nde, yolcular �ç�n
öngörülen muaf�yet hakkından yararlandırılmazlar.

 
Yolcu beraber� eşya m�ktarı
MADDE 60- (1) 59 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasında bahs� geçen muaf�yet, ek-9’dak� l�stede yer alan eşya

�ç�n her b�r yolcu başına karşılarında bel�rt�len m�ktarlarla sınırlıdır.
(2) Ek-9’dak� l�stede yer alan eşyadan tütün ve tütün ürünler� �le alkollü ürünlere �l�şk�n muaf�yet;
a) Tütün veya alkol ürün gruplarında muaf�yet hakkı b�r ürün �ç�n sadece karşılığında yazılı m�ktar kadar

kullanılab�l�r. Muaf�yet hakkının aynı ürün grubundan b�rden fazla ürün �ç�n kullanılması durumunda, ürünler�n
kullanılan oranları toplamı %100’ü aşamaz.  

b) 18 yaşından büyük yolcular �ç�n uygulanır.
 
Yolcu beraber� hed�yel�k eşya l�m�t�
MADDE 61- (1) 59 uncu maddede bahs� geçen muaf�yet, 60 ıncı maddede bel�rt�len eşya har�ç olmak üzere,

her b�r yolcu �ç�n toplam gerçek kıymet� 430 Avro'yu geçmeyen eşya �ç�n uygulanır. Ancak, 15 yaşından küçük
yolcular �ç�n bu m�ktar 150 Avro olarak uygulanır.

 



Verg�ler� ödenmek suret�yle yolcu beraber�nde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı
yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya

MADDE 62- (1) Öneml� değer� olmayan eşya ve yolcu beraber�nde get�r�len hed�yel�k eşya muaf�yet�
hükümler� saklı kalmak üzere, her b�r sevk�yat ya da 18 ve daha yukarı yaştak� her b�r yolcu �ç�n kıymet� 1500 Avro'yu
geçmeyen eşyanın;
                a) Avrupa B�rl�ğ� ülkeler�nden doğrudan gelmes� durumunda %18,
                b) D�ğer ülkelerden gelmes� durumunda %20,
                oranında ve kıymet� üzer�nden tek ve maktu b�r verg� tahs�l ed�l�r.

(2) B�r�nc� fıkrada sözü ed�len l�m�t dah�l�nde get�r�len eşyanın;
a) Yolcu beraber�nde ya da yolcunun gel�ş�nden b�r ay önce veya b�r ay sonra gelmes� ya da yabancı b�r

ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmes�,
b) T�car� m�ktar ve mah�yet arz etmemes�,
c) K�ş�n�n şahsına ve a�les�n�n kullanımına mahsus olması,
ç) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 k�logramı geçmemes�,
gerek�r.
 
Muaf�yet l�m�tler�n�n aşılması ve eşyanın verg�lend�r�lmes�
MADDE 63- (1) Eşyanın yolcu başına toplam kıymet�n�n 61 �nc� maddede bel�rt�len değerler� aşması

hal�nde muaf�yet yalnızca toplam değer� 150 veya 430 Avro tutarındak� kısma uygulanır. Muaf�yet değerler�n�n
aşılması durumunda, muaf�yet m�ktarına tekabül eden verg� düşüldükten sonra kalan kısma 62 nc� maddede bel�rt�len
tek ve maktu verg� uygulanır. 

(2) 62 nc� madde hükümler� çerçeves�nde get�r�len eşyanın tek başına kıymet�n�n 1500 Avro'yu aşması
hal�nde, söz konusu eşyaya yürürlükte olan �thalat verg�ler�ne �l�şk�n oranlar uygulanır.

(3) 62 nc� madde hükümler� çerçeves�nde get�r�len eşyanın kıymet�, �braz ed�len faturaya, satış f�ş�ne veya
eşya bedel�n�n ödend�ğ�ne �l�şk�n belgeye göre bel�rlen�r. Bu tür belge �braz ed�lememes� veya �braz ed�len belgede
kayıtlı kıymet�n düşük bulunması hal�nde, eşyanın kıymet� gümrük �dares�nce bel�rlen�r.

 
                Gümrük kapılarında bulunan mağazalardan alınan eşya

MADDE 64- (1) Yolcuların, gümrük kapılarında bulunan mağazalardan satın aldıkları k�ş�sel eşya �le yolcu
beraber� hed�yel�k eşyaya muaf�yet tanınır.

(2) Yolcular, bu mağazalardan satın aldıkları 62 nc� maddede bahs� geçen eşyayı bu madde ve 63 üncü
maddede bel�rt�len esaslar çerçeves�nde, verg�ler� ödenmek suret�yle serbest dolaşıma sokab�l�rler.

(3) Yolcular tarafından 58 �nc� maddede bel�rt�len k�ş�sel eşyanın ve 59 uncu maddede bel�rt�len hed�yel�k
eşyanın get�r�lmes� hal�nde; aynı eşyanın gümrük kapılarındak� mevcut mağazalardan da satın alınması mümkün
değ�ld�r.
 

İKİNCİ AYIRIM
Şeref N�şanları veya Ödüller�

               
Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 65- (1) Gümrük �dareler�ne tevs�k ed�c� belgeler�n �braz ed�lmes� ve gayr� t�car� amaçlı olmaları

koşullarıyla aşağıda sayılan eşyanın serbest dolaşıma sokulmasında gümrük verg�ler� aranmaz:
a) Yerleş�m yer� Türk�ye Gümrük Bölges�nde bulunan k�ş�lere, yabancı ülkeler�n hükümetler� tarafından

ver�lm�ş olan n�şanlar.
b) Yerleş�m yer� Türk�ye Gümrük Bölges�nde bulunan k�ş�lere, herhang� b�r alandak� faal�yetler�n� takd�r

amacıyla veya bell� b�r olayın yararını kabul etmek �ç�n veya cesaret gerekt�ren b�r �ş�n ödülü olarak yabancı ülkelerde
ver�len ve esas olarak sembol�k n�tel�k taşıyan ödüller, kupalar, madalyalar ve benzer� eşya.

c) (b) bend�nde bel�rt�len nedenlerle, yabancı b�r ülkede yerleş�k bulunan k�ş�ler veya yetk�l�lerce, Türk�ye
Gümrük Bölges�nde tesl�m ed�lmek üzere ücrets�z olarak gönder�len ve sembol�k n�tel�k taşıyan ödüller, kupalar,
madalyalar ve benzer� eşya.

ç) Yerleş�m yer� yabancı b�r ülke olan k�ş�lere �ş konferanslarında veya benzer� uluslararası olaylarda
ücrets�z olarak dağıtılması amaçlanan ve n�tel�ğ�, kıymet� veya d�ğer özell�kler� �t�barıyla gayr� t�car� amaçlarla serbest
dolaşıma sokulduklarını bel�rt�r şek�lde olan, esas olarak sembol�k n�tel�ğe ve sınırlı değere sah�p ödüller, kupalar,
madalyalar ve benzer� eşya.

 
 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Uluslararası İl�şk�ler Çerçeves�nde Alınan Hed�yeler

 
Muaf�yet�n Kapsamı
MADDE 66- (1) 62 ve 63 üncü madde hükümler� saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan eşyanın serbest

dolaşıma g�r�ş�nde gümrük verg�ler� aranmaz:
a) Yabancı b�r ülkeye resm� z�yarette bulunan k�ş�lere z�yaretler� sırasında ev sah�b� ülke yetk�l�ler�nce

ver�len hed�yeler.
b) Türk�ye'ye resm� b�r z�yarette bulunmak amacıyla gelen k�ş�ler tarafından z�yaret sırasında ülke

yetk�l�ler�ne sunulmak üzere get�r�len hed�yeler.
c) Yabancı b�r ülkedek� kamu kurumu veya kamu yararına faal�yet gösteren b�r kurum tarafından Türk�ye'de

bulunan b�r kamu kurumu veya kamu yararına faal�yetlerde bulunan b�r kuruma, dostluk veya �y� n�yet göster�s� olarak
gönder�len hed�yeler.



(2) Muaf�yet, hed�ye olarak ver�len eşyanın b�r�nc� fıkrada bel�rt�len nedenlerle sunulması, n�tel�k, kıymet,
m�ktar ve Türk�ye Gümrük Bölges�ndek� kullanım amacı �t�barıyla gayr� t�car� olması hal�nde tanınır.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Yararına Faal�yetlerde Bulunulmak Amacıyla Serbest Dolaşıma Sokulan

Malzeme ve Eşya
 

BİRİNCİ AYIRIM
Genel Amaçlarla İthal Ed�len Eşya

 
M�ll� savunma ve �ç güvenl�k kapsamında serbest dolaşıma sokulan eşya
MADDE 67- (1) Kanunun 167 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası uyarınca öngörülen kurumların asl� görevler�

�le Müsteşarlığın kaçakçılıkla mücadele görev� �le �lg�l� olarak serbest dolaşıma sokacakları veya Türk S�lahlı
Kuvvetler�n� güçlend�rmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar �le sermayes�n�n yarısından fazlası bu vakıflara a�t
olan ş�rket ve müesseseler�n yukarıda yazılı kuruluşlar tarafından ver�lecek s�par�şlerle �lg�l� olarak üret�c� sıfatıyla
�thal etmeler� gereken ve m�ktarı �ht�yaç sah�b� makam tarafından onaylanan her türlü araç, gereç, s�lah, teçh�zat,
mak�ne, c�haz ve s�stemler� ve bunların araştırma, gel�şt�rme, eğ�t�m, üret�m, modern�zasyon ve yazılımı �le yapım,
bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme �le bedels�z olarak dış
kaynaklardan alınan yardım malzemes�ne muaf�yet tanınır.
 

Genel amaçlarla serbest dolaşıma sokulan d�ğer eşya
MADDE 68- (1) Kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları veya �nsan� yardım kurumları tarafından t�car�

gaye güdülmemek ve amacı doğrultusunda kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan aşağıda n�tel�kler� bel�rt�len
eşyaya muaf�yet tanınır:

a) 104 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� hükmü har�ç olmak üzere, �ht�yacı olan k�ş�lere ücrets�z
dağıtılmak üzere serbest dolaşıma sokulan temel �ht�yaç maddeler�.

b) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len kurumlara yabancı b�r ülkede yerleş�k k�ş� veya kurumlar tarafından t�car� b�r
gaye güdülmeks�z�n karşılıksız olarak gönder�len ve �ht�yacı olan k�ş�ler yararına düzenlenecek hayır �şler�nde
kullanılmak üzere gel�r toplanması amacına yönel�k bulunan eşya.

c) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len kurumlara sadece onların çalışma �ht�yaçlarını karşılamak veya onların hayır ve
�nsan� amaçlarını yer�ne get�rmede kullanılmak üzere, yabancı b�r ülkede yerleş�k k�ş� veya kurumlar tarafından t�car�
b�r gaye güdülmeks�z�n karşılıksız olarak gönder�len malzemeler ve büro materyaller�.

(2) Temel �ht�yaç maddeler� dey�m�, �nsanların en temel �ht�yaçlarını karşılamak �ç�n gerekl� olan y�yecek,
�laç, g�yecek, yatak malzemeler� ve benzer� eşya anlamına gel�r.

(3) Bu madden�n uygulanmasında kahve ve çay �le ambulans ve d�ğer kurtarma araçları har�ç olmak üzere
motorlu araç �ç�n muaf�yet uygulanmaz.
 

İKİNCİ AYIRIM
Eğ�t�m, B�l�m ve Kültürel Amaçlı Eşya �le B�l�msel Alet ve C�hazlar

 
K�tap, yayın ve belge
MADDE 69- (1) Herhang� b�r k�ş� veya kurum tarafından gönder�len, ek-10’dak� l�stede yer alan eğ�t�m,

b�l�m ve kültürel amaçlı k�tap, yayın ve belgeler�n serbest dolaşıma g�r�ş�nde, gümrük verg�ler� aranmaz.
 
Görsel ve �ş�tsel malzeme
MADDE 70- (1) Kamu eğ�t�m, b�l�m ve kültürel kuruluş veya organ�zasyonları tarafından get�r�len veya

bunlar tarafından kullanılmak üzere gönder�len, ek-11’dek� l�stede yer alan eğ�t�m, b�l�m ve kültürel amaçlı görsel ve
�ş�tsel malzemeler�n gümrük verg�ler�nden muaf olarak serbest dolaşıma g�r�ş�ne �z�n ver�l�r.

 
B�l�msel alet, c�haz ve malzemeler
MADDE 71- (1) Muaf�yet, esas olarak eğ�t�m veya b�l�msel araştırma �le uğraşan özel kuruluşlar ve kamu

kuruluşları �le bu kuruluşlara bağlı b�r�mler tarafından kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan eşya �ç�n uygulanır.
(2) Bu kuruluşların eğ�t�m veya b�l�msel araştırma dalında faal�yette bulunduklarının gümrük �dares�ne

tevs�k� şarttır.
(3) 70 �nc� madden�n kapsamı dışında kalan b�l�msel alet ve c�hazlar, t�car� olmayan amaçlarla serbest

dolaşıma g�rd�ğ� takd�rde gümrük verg�ler�nden muaftır.
(4) Bu maddede bel�rt�len muaf�yet�n uygulanmasında, Müsteşarlık gerekt�ğ�nde �lg�l� kamu kurum ve

kuruluşlarının görüşünü alır.
 
Türk�ye Gümrük Bölges� dışındak� kuruluşlar
MADDE 72- (1) Türk�ye Gümrük Bölges� dışında yerleş�k bulunan b�l�msel araştırma kurum veya

kuruluşlarınca veya onlar adına gayr� t�car� amaçla serbest dolaşıma sokulan b�l�msel malzemelere muaf�yet tanınır.
(2) Muaf�yet;
a) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len kurum ve kuruluşların yetk�l� tems�lc�ler�n�n onayı �le Türk�ye'de yerleş�k

bulunan b�l�msel araştırma kuruluşlarına gönder�len veya bu kuruluşlarca get�r�len ve b�l�msel �şb�rl�ğ� anlaşmaları
çerçeves�nde kullanılması planlanan,

b) Türk�ye dışında yerleş�k bulunan gerçek veya tüzel b�r k�ş�n�n Türk�ye Gümrük Bölges�nde kalış süres�
boyunca mülk�yet�nde bulunan,

eşya �ç�n tanınır.
 



ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Tıbb� Teşh�s, Tedav� ve Araştırma Yapılmasına Mahsus Alet ve C�hazlar

 
                Muaf�yet�n kapsamı

MADDE 73- (1) B�r hayır veya �nsan� yardım kurumu ya da gerçek b�r k�ş� tarafından, Türk�ye'dek� b�r
sağlık ya da tıbb� araştırma kurum veya kuruluşuna bağışlanan ya da bu kurum veya kuruluşlar tarafından tamamıyla
b�r hayır ya da �nsan� yardım kurumundan tem�n ed�len paralarla veya gönüllü katkılarla satın alınan tıbb� araştırma,
teşh�s veya tedav� amacına mahsus alet ve c�hazlara muaf�yet tanınır.

(2) Muaf�yet;
a) T�car� b�r amaçla bağışlanmayan,
b) Bağışlayanın üret�c� �le herhang� b�r �lg�s�n�n olmadığı,
eşya �ç�n uygulanır.
(3) Bu madde kapsamına g�ren eşyanın muafen serbest dolaşıma g�r�ş�nde �nsan sağlığı yönünden Sağlık

Bakanlığınca uygun bulunması gerek�r.
 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
B�l�msel Araştırma Amacına Yönel�k Hayvanlar, B�yoloj�k veya K�myasal Maddeler

 
Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 74- (1) Aşağıda yer alan eşyaya muaf�yet tanınır:
a) B�l�msel araştırmada kullanılmak üzere özel olarak yet�şt�r�lm�ş hayvanlar.
b) Gayr� t�car� amaçlarla �thal ed�len b�yoloj�k veya k�myasal maddeler.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len muaf�yet, eğ�t�m veya b�l�msel araştırma �le uğraşan özel kuruluşlar ve kamu

kurum ve kuruluşları �le bunların esas olarak eğ�t�m veya b�l�msel araştırma �le uğraşan bölümler� �ç�n get�r�len
hayvanlar �le b�yoloj�k veya k�myasal maddelerle sınırlıdır.

(3) Bu eşyanın Türk�ye'de üret�m�n�n bulunmadığı hususu �le bu maddede bahs� geçen kuruluşların eğ�t�m
veya b�l�msel araştırma dalında faal�yette bulunduklarının ve eşyanın amaca uygun hayvan veya b�yoloj�k ya da
k�myasal madde olduğunun gümrük �dares�ne tevs�k� şarttır.

 
BEŞİNCİ AYIRIM

İnsan Kaynaklı Tedav� Ed�c� Maddeler �le Kan Gruplama ve Doku T�p� Ayırma Bel�rteçler�
 

Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 75- (1) 76 ncı madde hükümler�ne uygun olarak get�r�len;
a) İnsan kaynaklı tedav� ed�c� maddelere,
b) Kan grubu ayırma bel�rteçler�ne,
c) Doku t�p� ayırma bel�rteçler�ne,
muaf�yet tanınır.
(2) Bu Ayırımda yer alan;
a) İnsan kaynaklı tedav� ed�c� maddeler dey�m�, �nsan kanı ve onun türevler�; �nsan kanının tümü,

kurutulmuş �nsan plazması, �nsan albüm�n� ve �nsanın plazmalı prote�n�n�n sab�t solüsyonları, �nsan �mmünoglobül�n�
ve �nsan f�br�nojen�,

b) Kan grubu ayırma bel�rteçler� dey�m�, kan t�p� gruplandırılması ve kan uyuşmazlıklarının tesp�t� �ç�n
kullanılan �nsan, hayvan, b�tk� veya d�ğer kaynaklı bütün bel�rteçler,

c) Doku t�p� ayırma bel�rteçler� dey�m�, �nsan doku t�pler�n�n bel�rlenmes�nde kullanılan �nsan, hayvan, b�tk�
veya d�ğer kaynaklı bütün bel�rteçler,

anlamına gel�r.
 
                Muaf�yet kapsamı eşya

MADDE 76- (1) Muaf�yet, aşağıda yer alan eşya �le sınırlıdır:
a) Tıbb� veya b�l�msel amaçla kullanılmak üzere geld�ğ� gümrük �dares�ne tevs�k ed�len gayr� t�car� ürünler.
b) Sevk ed�ld�ğ� ülkedek� tam yetk�l� b�r kurum tarafından düzenlenm�ş uygunluk sert�f�kasını ha�z bulunan

ürünler.
c) Üzerler�nde n�tel�kler�n� tanımlayan özel et�ketl� kapla sevk ed�lm�ş ürünler.
(2) 75 �nc� maddede tanımlanan ürünler�n nakl�yes�nde kullanılan özel ambalajlar �le sevk�yata dah�l olan ve

bunların kullanımı �ç�n gerekl� bulunan çözücü ve aksesuarlara da muaf�yet tanınır.
 

ALTINCI AYIRIM
İlaç Özell�ğ� Olan Ürünler�n Kal�te Kontrolü Amacına Yönel�k Maddeler

 
Kal�te kontrolüne yönel�k maddeler
MADDE 77- (1) İlaç özell�ğ� olan ürünler�n üret�m�nde kullanılan malzemeler�n kal�te kontrolü �ç�n Dünya

Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış referans maddeler�ne �l�şk�n numuneler�n, Sağlık Bakanlığınca �z�n ver�len
kurumlarca �thal ed�lmes� hal�nde gümrük verg�ler� aranmaz.

 
YEDİNCİ AYIRIM

Araştırma ve Gel�şt�rme Faal�yetler�nde Kullanılmak Üzere Serbest Dolaşıma Sokulan Eşya
 

Araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�nde kullanılan eşya



MADDE 78- (1) Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumu tarafından yürütülen veya desteklenen
araştırma ve gel�şt�rme projeler�nde kullanılmak üzere get�r�len eşyaya muaf�yet tanınır.

 
Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 79- (1) Muaf�yete konu eşyanın araştırma ve gel�şt�rme projes� kapsamında yer alan eşya

olduğunun, Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumu tarafından tey�t ed�lmes� gerek�r.
(2) Muaf�yet, t�car� amaç güdülmeks�z�n faal�yet�n amacına uygun m�ktarı aşmayan eşya �ç�n uygulanır.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
B�r T�car� Faal�yet�n Yürütülmes� �le Bağlantılı İthalat

 
BİRİNCİ AYIRIM

İşyer� Nakl� Suret�yle Serbest Dolaşıma Sokulan Sermaye Malları ve D�ğer Malzemeler
 

Sermaye malı ve malzeme
MADDE 80- (1) Türk�ye Gümrük Bölges� dışında sürdürülen ekonom�k b�r faal�yet�n kes�n olarak sona

erd�r�lerek, Türk�ye Gümrük Bölges�ne nakl� dolayısıyla serbest dolaşıma sokulan sermaye malı ve d�ğer malzemeye
muaf�yet tanınır.

(2) Bu Ayırımın uygulanmasında:
a) Faal�yet dey�m�, madenc�l�k, tarım, serbest meslek faal�yet� ve benzer� faal�yetler de dah�l olmak üzere

üret�c�ler�n, tüccarların veya h�zmet sunan k�ş�ler�n her türlü ekonom�k faal�yet� anlamına gel�r.
b) İşletme dey�m�, bağımsız ekonom�k b�r�m demekt�r. Bu b�r�m, b�r kurumun tümünü ya da b�r bölümünü

kapsar.
c) Sermaye malları ve d�ğer malzemeler dey�m�, �şletmen�n faal�yet�n� devam ett�rmes� �ç�n, gerekl� tekn�k

malzemeler �le büro ve dükkan malzemeler�n� kapsar.
 
Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 81- (1) 80 �nc� maddede bel�rt�len muaf�yet;
a) Mücb�r sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, Türk�ye Gümrük Bölges�ne nakletmek

üzere yabancı ülkedek� faal�yet�n� sona erd�rmeden önce en az on�k� ay süreyle �şletme tarafından f��len kullanılmakta
olan,

b) Nak�lden sonra da aynı amaçla kullanılacak olan,
c) Söz konusu �şletmen�n n�tel�ğ� �le büyüklüğüne uygun bulunan,
eşya ve malzeme �le sınırlıdır.
(2) Muaf�yet hakkı sadece, Türk�ye Gümrük Bölges�nde de benzer b�r faal�yet� yürütmek amacıyla,

ayrıldıkları ülkedek� faal�yetler�n� kes�n olarak sona erd�ren �ş yer� sah�b�ne tanınır. Türk�ye Gümrük Bölges�nde
yerleş�k bulunan b�r �şletme �le herhang� b�r bağlantı kurma amaçlarına yönel�k �şletmeler �ç�n muaf�yet uygulanmaz.

(3) Muaf�yet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede en az üç yıl süre �le aynı �şte çalışan k�ş�lere tanınır.
(4) Aşağıda sayılan eşya muaf�yet kapsamı dışındadır:
a) Üret�m veya h�zmet endüstr�s� mak�nes� olmayan, taşınab�l�r laboratuvar veya dış yayın yapma b�r�mler�

g�b� ulaşım araçları.
b) Canlı hayvan, hayvan yemler� �le tohum ve f�danlar .
c) Ham, yarı mamul veya mamul madde stokları �le akaryakıtlar.
 
Eşyanın get�r�lme süres�
MADDE 82- (1) 80 �nc� maddede bel�rt�len muaf�yet, mücb�r sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak

kaydıyla, �şletmen�n nakled�ld�ğ� ülkedek� faal�yetler�n� sona erd�rd�ğ� tar�hten �t�baren on�k� ay �çer�s�nde Türk�ye
Gümrük Bölges�ne get�r�len eşya ve malzeme �ç�n uygulanır.

 
Gerçek ve tüzel k�ş�lere tanınan muaf�yet
MADDE 83- (1) Kazanç sağlama amacına yönel�k olmayan faal�yetlerle uğraşan ve bu faal�yet�n� Türk�ye

Gümrük Bölges�ne nakleden tüzel k�ş�ler tarafından serbest dolaşıma sokulan sermaye malları ve d�ğer malzemeye
�l�şk�n muaf�yet �şlemler� de 80 �la 82 nc� madde hükümler� çerçeves�nde yürütülür.

(2) B�r serbest meslek veya benzer� b�r faal�yetle uğraşan gerçek k�ş�lere de, meslekler�n� Türk�ye Gümrük
Bölges�nde de yürütecekler�n� �spat etmeler� hal�nde bu muaf�yet tanınır.

 
İKİNCİ AYIRIM

Türk�ye Gümrük Bölges�ndek� Ç�ftç�ler�n Komşu Ülkede Elde Ett�kler� Ürünler
 

Türk�ye Gümrük Bölges�ndek� ç�ftç�ler
MADDE 84- (1) Esas faal�yet� Türk�ye Gümrük Bölges� �ç�nde olan ç�ftç�ler�n, Türk�ye'ye komşu b�r ülkede

bulunan ve kend�ler� tarafından �şlet�len mülkler�nden elde ett�kler� tarım, hayvancılık, arıcılık, bahçec�l�k ve
ormancılık ürünler�ne muaf�yet tanınır.

(2) B�r�nc� fıkradak� muaf�yetten faydalanab�lmek �ç�n hayvancılık faal�yetler�n�n Türk menşel� veya
Türk�ye'de serbest dolaşım durumunda bulunan hayvanlarla yapılıyor olması şarttır.

(3) Muaf�yet, normal olarak hasat veya üret�m sonrası başka b�r �şlemden geçmem�ş ürünlerle sınırlıdır.
(4) Muaf�yet, sadece b�zzat üret�c�ler tarafından komşu ülkedek� kend� mülkler�nden elde ed�len ve kend�ler�

veya kend�ler� adına hareket eden k�ş�ler tarafından Türk�ye Gümrük Bölges�ne get�r�len ürünler �ç�n tanınır.
(5) Türk�ye Gümrük Bölges� �le komşu b�r ülke arasında sınır oluşturan göllerde veya su yollarında Türk

balıkçılar tarafından yürütülen balıkçılık veya balık yet�şt�rme faal�yetler�nden elde ed�len ürünler �le bu tür göl ve su



yollarında Türk sporcuları tarafından yapılan avcılık faal�yetler�nden elde ed�len ürünler �ç�n de muaf�yet tanınır.
 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Komşu Ülkelerdek� Ç�ftç�ler�n Türk�ye Gümrük Bölges�ndek� Toprak ve Ek�nler�n�n İşlenmes� Amacına

Yönel�k Ürünler
 
Komşu ülkelerdek� ç�ftç�ler
MADDE 85- (1) Esas faal�yet� b�r komşu ülkede olan ç�ftç�ler�n, Türk�ye Gümrük Bölges�nde bulunan ve

kend�ler� tarafından �şlet�len mülkler�nde kullanılmak üzere toprak ve ek�nler�n �şlenmes� amacıyla get�rd�kler� tohum,
gübre ve d�ğer ürünlere muaf�yet tanınır.

(2) Muaf�yet�n uygulanması, ancak, tohum, gübre veya d�ğer ürünler�n b�zzat üret�c� veya üret�c� adına
hareket eden k�ş� tarafından get�r�lm�ş olması ve aynı hakkın karşı taraf ülkece, Türk�ye Gümrük Bölges�nde bulunan
k�ş�lere de tanınmış olması koşullarıyla mümkündür.
 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Numuneler, Reklam Malzemeler� ve T�car� Fuarda Tüket�len Ürünler

 
Öneml� değer� olmayan numunel�k eşya ve modeller
MADDE 86- (1) 89 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� hükmü saklı kalmak kaydıyla, öneml� değer�

olmayan ve tems�l ett�kler� eşya bakımından s�par�şte bulunulmak �ç�n kullanılab�lecek n�tel�ktek� numunel�k eşya ve
modellere muaf�yet tanınır.

(2) Gümrük �dares�, muaf�yet�n uygulanması esnasında numune veya model olma özell�kler�n� ortadan
kaldırmayacak şek�lde, kend� başlarına kullanılab�lecek n�tel�ktek� eşya �ç�n yırtma, delme veya açık ve sab�t b�r
şek�lde �şaretleme ya da herhang� başka b�r �şlem yoluyla kalıcı olarak kullanılmasını önley�c� tedb�rler� alab�l�r.

(3) Numunel�k eşya ve model dey�m�, bell� b�r tür eşyayı tems�l eden ve sunuş şekl� ve m�ktarı bell� b�r tür
veya n�tel�ktek� eşya �ç�n s�par�ş vermekten başka b�r amaç �ç�n kullanılması mümkün olmayan her türlü madde veya
örnek anlamına gel�r.

 
Basılı reklamcılık dokümanları ve reklamcılık amacına yönel�k malzemeler
MADDE 87- (1) Türk�ye Gümrük Bölges� dışında yürütülen ekonom�k b�r faal�yet�n reklamı amacıyla

gönder�len ya da get�r�len ve parasız olarak dağıtılacak olan, ulaştırma, s�gortacılık ve bankacılık h�zmetler� �le satılık
veya k�ralık eşya �le �lg�l� �lan, katalog, f�yat l�stes�, kullanım kılavuzu, broşür, takv�m ve benzer� basılı reklamcılık
malzemeler�ne muaf�yet tanınır.

 
Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 88- (1) Muaf�yet;
a) Eşyayı üreten, satan, k�ralayan veya h�zmet� sunan müteşebb�s�n adının eşya üzer�nde açık b�r şek�lde yer

alması,
b) Her b�r sevk�yatta tek b�r basılı materyal�n olması veya b�rden çok basılı materyal bulunması hal�nde, her

çeş�d�nden b�rer adet olması, ancak, aynı çeş�ttek� basılı materyal�n b�rden fazla bulunması hal�nde toplam brüt
ağırlığının b�r k�logramı aşmaması,

c) Gönder�c� veya alıcısının aynı k�ş� olmaması,
koşullarının mevcut olması hal�nde uygulanır.
(2) Müşter�lere ücrets�z olarak reklamcılık amacıyla gönder�len madde ve malzeme �ç�n de, değer�n�n

önems�z olması ve reklamcılık amacı dışında kullanılamaz n�tel�kte bulunması hal�nde muaf�yet tanınır.
 

B�r t�car� fuarda veya benzer� b�r faal�yette kullanılan veya tüket�len ürünler
MADDE 89- (1) 90 ıncı madde hükümler�ne uygun olarak get�r�len aşağıda bel�rt�len eşyaya muaf�yet

tanınır:
a) Türk�ye Gümrük Bölges� dışında üret�lm�ş olan, b�r t�car� fuar veya benzer� b�r olay münasebet�yle

get�r�lecek olan her türlü eşyanın tems�l ed�c� özell�kler�n� taşıyan küçük m�ktardak� numuneler.
b) Türk�ye Gümrük Bölges� dışında üret�len ve b�r t�car� fuar veya benzer� b�r olayda serg�lenmek üzere

get�r�len mak�ne ve c�hazların teşh�r� sırasında, bu mak�ne ve c�hazların göster� amacıyla çalıştırılmasında kullanılacak
eşya.

c) B�r t�car� fuar veya benzer� b�r olayda yabancı ülkeler�n tems�lc�ler� tarafından geç�c� standların �nşası,
düzenlenmes� ve dekorasyonu �ç�n kullanılacak boya, vern�k, duvar kağıdı g�b� tüket�lecek malzemeler.

ç) Türk�ye Gümrük Bölges� dışında üret�len eşyanın reklamına mahsus olan, b�r t�car� fuarda veya benzer�
b�r faal�yette serg�lenecek res�ml� veya res�ms�z basılı materyaller, kataloglar, prospektüsler, f�yat l�steler�, reklam
posterler�, takv�mler ve çerçeves�z fotoğraflar g�b� ücrets�z olarak dağıtılacak malzemeler.

d) Gençl�k ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından talep ed�len, Türk�ye’de düzenlenecek uluslararası spor
organ�zasyonlarında ücrets�z olarak dağıtılmak üzere, bedels�z olarak gönder�len eşya.

(2) T�car� fuar veya benzer� faal�yet dey�m�;
a) T�caret, sanay�, tarım veya el sanatları �le �lg�l� serg�, fuar, göster� ve benzer� faal�yetler,
b) Esas olarak hayır ve �nsan� b�r yardım amacıyla gerçekleşt�r�len serg� ve benzer� faal�yetler,
c) Temelde b�l�msel, tekn�k, el sanatları, sanatsal, eğ�tsel, kültürel, sport�f veya d�n� sebeplerle ya da �badet

neden�yle, send�ka faal�yetler� veya tur�zm ya da uluslararası b�r anlaşmayı desteklemek amacıyla gerçekleşt�r�len
serg�, organ�zasyon ve benzer� faal�yetler,

ç) Uluslararası organ�zasyon veya teşekküller�n tems�lc�ler�n�n gerçekleşt�rd�ğ� toplantılar,
d) Resm� tören veya anma törenler� ya da toplantıları,
anlamına gel�r.



(3) Ancak, yabancı b�r ülke eşyasının satılması amacıyla �şyer� veya bunların eklent�ler�nde düzenlenen özel
amaçlı serg�ler bu kapsama dah�l değ�ld�r.

 
Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 90- (1) 89 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�n�n uygulanmasında aşağıdak� şartların

bulunması gerek�r: 
a) Yabancı ülkelerden ücrets�z olarak gönder�lmes� veya serbest dolaşıma sokulan eşya �le b�rl�kte gelmes�.
b) Halka ücrets�z olarak dağıtılmak üzere gönder�lmes� ve k�ş�ler�n kullanım veya tüket�m�ne mahsus olması.
c) B�r�m değer�n�n düşük olması ve reklam eşyası olarak kabul ed�leb�lecek n�tel�kte bulunması.
ç) Kolaylıkla pazarlanab�l�r olmaması ve paketlenm�ş �se aynı malın p�yasada mevcut en küçük b�r�m�nden

daha küçük m�ktarını �çermes�.
d) Paketlenmem�ş y�yecek ve �çecekler �ç�n dağıtım yer�nde anında tüket�leb�l�r n�tel�kte bulunması.
e) Toplam kıymet ve m�ktarı �t�barıyla olayın n�tel�ğ�ne, z�yaretç�ler�n sayısına ve serg�ye katılımın

dereces�ne uygun olması.
(2) 89 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n uygulanmasında aşağıdak� şartların bulunması gerek�r: 
a) Faal�yet sırasında tüket�lecek ya da yok ed�lecek eşya olması.
b) Toplam kıymet ve m�ktar �t�barıyla faal�yet�n n�tel�ğ�ne, z�yaretç�ler�n sayısına ve serg�ye katılımın

dereces�ne uygun olması.
(3) 89 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�n�n uygulanmasında aşağıdak� şartların bulunması gerek�r: 
a) Faal�yet�n düzenlend�ğ� yerde eşyanın ücrets�z olarak sadece halka dağıtılması.
b) Eşyanın toplam kıymet ve m�ktar bakımından olayın n�tel�ğ�ne, z�yaretç�ler�n sayısına ve serg�ye katılımın

dereces�ne uygun bulunması.
(4) 89 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n uygulanmasında aşağıdak� şartların bulunması gerek�r: 
a) Toplam kıymet ve m�ktarı �t�barıyla olayın n�tel�ğ�ne, sey�rc�ler�n sayısına uygun olması.
b) K�ş�ler�n kullanım veya tüket�m�ne mahsus olması.
c) Tüket�m konusu olmayan eşyanın organ�zasyon b�t�m�nde �lg�l� spor federasyonuna tahs�s ed�lmes�. 
(5) 89 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len muaf�yet katı, sıvı ve gaz yakıtlar

�ç�n uygulanmaz.
 

BEŞİNCİ AYIRIM
İnceleme, Anal�z veya Test Amaçlı Olarak Serbest Dolaşıma Sokulan Eşya

 
                İnceleme, anal�z veya test amaçlı eşya

MADDE 91- (1) B�lg� ed�nme veya endüstr�yel ya da t�car� araştırma amaçlarına yönel�k olarak, n�tel�kler�
veya d�ğer tekn�k özell�kler�n�n bel�rlenmes� amacıyla �nceleme, anal�z veya test ed�lmek üzere get�r�len eşyaya
muaf�yet tanınır.

 
Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 92- (1) 91 �nc� maddede bahs� geçen muaf�yet;
a) İnceleme, anal�z veya test �şlemler� kend� başlarına satış promosyonuna konu teşk�l etmeyen,
b) Serbest dolaşıma sokulma amacına uygun m�ktarı aşmayan,
eşya �ç�n uygulanır.
(2) 91 �nc� maddede bel�rt�len muaf�yet, �ncelenecek veya anal�z ed�lecek ya da test ed�lecek eşyanın,

�nceleme, anal�z veya test sırasında tamamıyla sarf ed�lmes� veya kend�l�ğ�nden yok olması hal�nde tanınır.
(3) İnceleme, anal�z veya test sonucu artık kalan ürünler�n, gümrük �dares�n�n kontrolü altında tamamen yok

ed�lmes�ne, t�car� olarak değers�z hale get�r�lmes�ne, gümrüğe terk ed�lmes�ne veya mücb�r sebepler ve beklenmeyen
haller göz önüne alınarak �hraç ed�lmes�ne �z�n ver�leb�l�r.

(4) Ger�de kalan artık ürünlere üçüncü fıkra hükümler�n�n uygulanmadığı durumlarda, eşyaya �sabet eden
gümrük verg�ler�, eşyanın �nceleme, anal�z veya test �şlemler�n�n tamamlandığı tar�htek� n�tel�ğ�, m�ktarı ve kıymet�
göz önüne alınarak Kanunun 181 �la 194 üncü maddeler�ndek� esaslara göre tahs�l olunur.

(5) Artık ürünler dey�m�, yapılan �nceleme, anal�z veya test sonucu ortaya çıkan ürünler; ger�de kalan ürünler
dey�m� �se kullanılmamış ürünler anlamına gel�r.

 
ALTINCI BÖLÜM

Ulaştırmacılıkta Kullanılan Eşya
 

BİRİNCİ AYIRIM
Taşıma Sırasında Eşyanın İst�f� ve Korunması İç�n Yardımcı Maddeler

 
Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 93- (1) Eşyanın �st�f� ve ısı muhafazası da dah�l olmak üzere korunması amacıyla yabancı b�r

ülkeden Türk�ye Gümrük Bölges�ne nakl� sırasında kullanılan ve normal olarak tekrar kullanılamaz hale gelen �p,
saman, örtü, kağıt, mukavva, odun ve plast�k g�b� maddelere muaf�yet tanınır.

 
İKİNCİ AYIRIM

Canlı Hayvanların Nakl� Sırasında Gerekl� Eşya
 

Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 94- (1) Canlı hayvanların yabancı b�r ülkeden Türk�ye Gümrük Bölges�ne nakl� sırasında, bunların

beslenmes� amacıyla araçlarda bulunan kuru ot, yem ve sa�r y�yecek maddeler� �le �laçlara muaf�yet tanınır.



 
ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Ulaşım Araçları �le Özel Konteynerlerde Mevcut Bulunan Akaryakıt ve Maden� Yağlar
 

Standart depo muaf�yet�
MADDE 95- (1) a) Türk�ye Gümrük Bölges�ne g�ren her türlü ulaşım araçları, motos�kletler ve özel

konteynerler�n �ç�ndek� standart depolarda mevcut bulunan yakıtlara,
b) Özel motorlu araç ve motos�kletlerde kullanılmak üzere tasarlanmış ve anılan araçlarda portat�f depolarla

taşınan araç başına on l�trey� geçmeyen yakıtlara,
muaf�yet tanınır. Bu muaf�yet, ulaşım araçları veya özel konteynerlerde mevcut bulunan ve yolculuk

boyunca kullanılan yağlayıcı maddeler �ç�n de uygulanır.
(2) B�r�nc� fıkrada bahs� geçen;
a) Özel konteyner dey�m�, özel olarak �mal ed�lm�ş soğutma, oks�jenleme, ısı yalıtım ve d�ğer s�stemlerle

donatılmış konteyner,
b) Standart depo dey�m�;
1) Özel ve t�car� ulaşım araçlarında, üret�c� tarafından aynı türde olan bütün ulaşım araçlarına kalıcı olarak

yerleşt�r�len ve kalıcı düzen�, hem yakıtın doğrudan sevk ed�lmes�ne ve hem de nakl�ye sırasında uygun olduğu
yerlerde soğutma ve d�ğer s�stemler�n �şlet�lmes�ne �mkan sağlayan depo,

2) Özel konteynerlerde, üret�c� tarafından konteyner �le aynı türde olan bütün konteynerlere kalıcı olarak
yerleşt�r�len ve kalıcı düzen�, nakl�ye sırasında doğrudan soğutma ve özel konteynerlerde bulunan d�ğer s�stemler�n
�şlet�lmes�ne �mkan sağlayan depo,

anlamına gel�r.
(3) Akaryakıtın doğrudan yakıt olarak kullanımı �ç�n tasarlanmış ve ulaşım araçlarına yerleşt�r�lm�ş

akaryakıt depoları ve ulaşım araçlarında bulunab�lecek, d�ğer s�stemlere yerleşt�r�lm�ş depolar da standart depo olarak
kabul ed�l�r.

 
Gümrük verg�ler�nden muaf olarak �thal ed�lecek yakıt            
MADDE 96- (1) Motorlu t�car� araçların ve özel konteynerler�n standart depolarında mevcut bulunan ve

gümrük verg�ler�nden muaf olarak �thal ed�lecek yakıt m�ktarı;
a) TIR çek�c�ler�nde 550 l�trey�,
b) İst�ap hadd� 15 tona kadar olan (15 ton dah�l), kamyon ve tankerlerde 300 l�trey�,
c) İst�ap hadd� 15 tonun üzer�nde olan kamyon ve tankerlerde �se 400 l�trey�,
aşamaz.
(2) Fr�gor�f�k depolarla gümrük verg�ler�nden muaf olarak yurda g�r�ş�ne �z�n ver�len yakıt m�ktarı ayrıca

d�kkate alınır ve araca tanınan m�ktardan fazla olamaz.
(3) Gümrük kapılarında standart depo fazlası olarak tesp�t ed�len petrol ürünler�nden, �lg�l� petrol ürünü �ç�n

l�tre başına 6/6/2002 tar�hl� ve 4760 sayılı Özel Tüket�m Verg�s� Kanunu uyarınca uygulanmakta olan özel tüket�m
verg�s� tutarının %50 fazlası tutarındak� verg�, tek ve maktu verg� olarak tahs�l ed�l�r.

 
DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Den�z ve Hava Ulaşım Araçlarına A�t Donatım ve İşletme Malzemes�
 

Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 97- (1) Den�z ve hava ulaşım araçları tarafından yabancı l�manlar ve meydanlardan kend�

�ht�yaçları �ç�n get�r�len veya hava ulaşım araçları �ç�n Ulaştırma Bakanlığınca yetk�lend�r�len hava aracı bakım
kuruluşları tarafından get�r�len donatım ve �şletme malzemes�ne muaf�yet tanınır.

 (2) Donatım eşyası �le �şletme malzemes�n�n c�ns ve nev�ler� Ulaştırma Bakanlığı, Den�zc�l�k Müsteşarlığı
ve Müsteşarlıkça müştereken tay�n ve tesp�t olunur.
 

YEDİNCİ BÖLÜM
B�lg� Materyal� İthalatı

 
BİRİNCİ AYIRIM

F�kr� ve Sına� Mülk�yet Haklarının Korunmasına Yönel�k Gönder�len Eşya
 

Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 98- (1) Türk Patent Enst�tüsüne buluş ve benzer� patent başvurularında kullanılmak üzere olanlar

da dah�l, f�kr� ve sına� mülk�yet haklarının korunmasına yönel�k olarak �lg�l� kurum ve kuruluşlara �braz ed�lecek olan
marka, kalıp, tasarım �le bunları destekleyen belgelere muaf�yet tanınır.

 
İKİNCİ AYIRIM

Tur�st�k Reklamcılık Malzemeler�
 
Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 99- (1) 69 �la 72 nc� maddeler hükümler� saklı kalmak kaydıyla aşağıda sayılan tur�st�k reklamcılık

malzemes�ne muaf�yet tanınır:
a) %25'ten fazla özel t�car� reklam �çermemes� ve asıl tanıtma amacının açıkça bell� olması kaydıyla, temel

amacı özell�kle kültürel, tur�st�k, sport�f veya t�caretle �lg�l� ya da meslek� toplantı veya faal�yetlere katılmak �ç�n halkı
yabancı ülkelere z�yarette bulunmaya teşv�k etmek olan, ücrets�z olarak dağıtılacak belgeler, k�tapçıklar, broşürler,



k�taplar, derg�ler, rehber k�taplar, posterler, çerçevel� veya çerçeves�z fotoğraflar �le fotograf�k olarak büyütülmüş
malzemeler, res�ml� veya res�ms�z har�talar, pencere �ç�n şeffaf materyaller, res�ml� takv�mler.

b) %25'ten fazla özel t�car� reklam �çermemes� ve ücrets�z olarak dağıtılması kaydıyla, Türk�ye'de yerleş�k
bulunan f�rmalara a�t özel t�car� reklamcılık malzemeler� har�ç olmak üzere resm� tur�st ajansları veya onların
h�mayes�nde basılan yabancı otel l�steler� ve yıllıkları �le yabancı ulaşım h�zmet tar�feler�.

c) Resm� tur�st ajansları tarafından tay�n ed�len akred�te tems�lc�l�k veya muhab�rlere, bunların
kullanımlarına mahsus olmak üzere tesl�m ed�len ajandalar, telefon ve teleks numara l�steler�, otel l�steler�, fuar
katalogları, önems�z değerde sanatsal mal örnekler� �le müzeler, ün�vers�teler, kaplıcalar ve d�ğer benzer� kuruluşlar
hakkındak� yayınlar g�b� referans malzemeler�.
 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
T�car� Değer� Olmayan Çeş�tl� Belge ve D�ğer Eşya

               
Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 100- (1) M�ktar ve n�tel�k �t�barıyla t�car� değer taşımadıkları tesp�t ed�len aşağıda sayılan eşyaya

muaf�yet tanınır:
a) Ücrets�z olarak dağıtılmak koşuluyla get�r�len, yabancı hükümetler ve uluslararası resm� örgütler�n

yayınları.
b) Yabancı ülkelerde kurulu organlarca organ�ze ed�len seç�mlere �l�şk�n oy kağıtları.
c) Resm� da�relere ücrets�z olarak gönder�len belgeler.
ç) Mahkemelere veya d�ğer resm� da�relere del�l olarak veya benzer� amaçlarla gönder�len eşya.
d) Resm� da�reler veya bankacılık kuruluşları arasında alışılmış b�lg� alışver�ş�n�n b�r parçası olarak

gönder�len �mza örnekler� ve �mzalarla �lg�l� basılı belgeler.
e) Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankasına gönder�len resm� basılı materyaller.
f) Her türlü Türk parası, banknotları, esham ve tahv�ller� ve kuponları, yabancı devlet paraları, esham ve

tahv�ller� ve bunların kuponları �le çek ve pol�çeler.
g) Yabancı b�r ülkede kayıtlı olan ş�rketler tarafından tanz�m ed�len ve bu ş�rketler tarafından basılan h�sse

senetler� ve tahv�ller�n ham�ller�ne veya aboneler�ne gönder�len raporlar, �fadeler, notlar, prospektüsler, başvuru
formları ve d�ğer belgeler.

ğ) Alıcıya ücrets�z olarak gönder�len uluslararası b�lg� alışver�ş�ne yönel�k del�kl� kart, manyet�k kaset,
m�krof�ş, m�krof�lm, manyet�k d�sk, v�deo kaset ve ses kaset� g�b� kayded�lm�ş yayın araçları.

h) Uluslararası toplantılar, konferanslar, kongreler veya bu tür faal�yetlerde kullanılmak üzere hazırlanmış
dosyalar, arş�vler, basılı formlar ve benzer� d�ğer belgeler.

ı) Yabancı ülkelerden s�par�ş almak veya onların s�par�şler�n� yer�ne get�rmek ya da Türk�ye Gümrük
Bölges�nde yapılan yarışmalara katılmak amacıyla �thal ed�len planlar, tekn�k ç�z�mler, kopyalanmış tasarımlar, tar�fler
ve benzer� d�ğer belgeler.

�) Yabancı ülkelerde yerleş�k bulunan kurumlar tarafından Türk�ye Gümrük Bölges�nde yapılacak sınavlarda
kullanılacak belgeler.

j) Uluslararası anlaşmalar çerçeves�nde araçların veya malların uluslararası hareket�nde resm� belge olarak
kullanılacak basılı formlar.

k) Yabancı b�r ülkedek� ulaşım veya otelc�l�k teşebbüsler� tarafından, Türk�ye Gümrük Bölges�nde yerleş�k
bulunan seyahat acentalarına gönder�len basılı formlar, et�ketler, b�letler ve benzer� belgeler.

l) Kullanılmış basılı form ve b�letler �le konş�mentolar; man�festolar ve d�ğer t�car� veya resm� belgeler.
m) Yabancı b�r ülke veya uluslararası kuruluşlarca gönder�len resm� basılı materyaller �le yabancı ülkedek�

dernekler�n aynı amaçla Türk�ye Gümrük Bölges�nde faal�yet gösteren derneklere gönderd�kler� uluslararası
standartlara uygun basılı materyaller.

n) Basın ajanslarına veya gazetelere ya da derg� yayıncılarına gönder�len fotoğraflar, slaytlar ve fotoğraf
kalıpları �le benzer� eşya.

o) Yabancı ülkelerde verg� ve sa�r ödemeler�n yapıldığını kanıtlayan belgeler.
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Cenaze ve Cenaze �le İlg�l� Eşyanın Serbest Dolaşıma Sokulması

 
BİRİNCİ AYIRIM

Savaş Kurbanları Anıtları �le Mezarlıklar İç�n Gelen Eşya
 
Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 101- (1) Türk�ye'de gömülü bulunan yabancı ülkeler�n savaş kurbanlarının mezarlıkları, mezarları

veya anıtlarının �nşası, bakımı ya da süslenmes� �ç�n serbest dolaşıma sokulan eşyaya muaf�yet tanınır.
 

İKİNCİ AYIRIM
Tabutlar, Cenaze Kül Kapları ve Süsleme N�tel�ğ� Olan Cenaze Levazımatı

 
Muaf�yet�n kapsamı
MADDE 102- (1) Aşağıda yer alan eşyaya muaf�yet tanınır:
a) Mezarlıklara veya m�ll� ab�delere konulmak üzere get�r�len veya gönder�len çelenk, bayrak ve bu

mah�yettek� eşya �le bunların teferruatı, �ç�nde ölü veya ölünün kül veya kem�kler� bulunan tabut, vazo ve sa�r kaplar
ve bunlarla b�rl�kte get�r�len veya önceden ya da sonradan gönder�len ç�çek, çelenk ve bu mah�yettek� eşya.

b) Yabancı b�r ülkede �kamet eden k�ş�ler�n Türk�ye Gümrük Bölges�ne b�r cenaze veya mezar z�yaret�
amacıyla beraber�nde get�rd�ğ� m�ktar ve n�tel�k �t�barıyla t�car� değer taşımadıkları tesp�t ed�len ç�çek, çelenk ve d�ğer



benzer� süsleme eşyası.
 

DOKUZUNCU BÖLÜM
D�ğer Eşya

 
BİRİNCİ AYIRIM

Malul ve Sakatlar �le D�ğer Engell�ler�n Kullanımına Mahsus Eşya
 

Görme engell�ler�n kullanımına mahsus eşya
MADDE 103- (1) Görme engell�ler�n eğ�tsel, b�l�msel veya kültürel gel�ş�mler�ne yönel�k olmak üzere özel

suretle �mal ed�lm�ş ve ek-12’dek� l�stede yer alan eşyaya muaf�yet tanınır.
(2) Söz konusu muaf�yet;
a) Görme engell�ler�n kend� kullanımları �ç�n get�rd�kler�,
b) Genel olarak görme engell�ler�n eğ�t�m� veya onlara yardım sağlanması amacına yönel�k kamu yararına

faal�yette bulunan dernekler, vakıflar �le Sağlık Bakanlığınca yetk� ver�lm�ş kurum veya kuruluşlarca �thal ed�len ve
ek-12’dek� l�stede yer alan,        

eşya �ç�n tanınır.
 
Malul ve sakatların kullanımına mahsus eşya
MADDE 104- (1) Görme engell�ler har�ç olmak üzere, malul ve sakatların hayatlarını �dame ett�rmes� �ç�n

k�ş�sel kullanımlarına mahsus özel surette �mal ed�lm�ş olup,
a) Malul ve sakatların b�zzat kend�ler� tarafından,
b) Malul ve sakatlara yardım sağlanması amacına yönel�k olarak kamu yararına faal�yette bulunan vakıflar

ve dernekler �le resm� kurumlara karşılıksız gönder�len ve ücrets�z dağıtılmak üzere bel�rt�len dernek, vakıf ve resm�
kurumlar tarafından,

serbest dolaşıma sokulan motorlu veya motorsuz koltuk, b�s�klet ve d�ğer eşyaya,
c) Kamu yararına faal�yette bulunan dernekler �le Sağlık Bakanlığınca yetk� ver�lenler tarafından �thal

ed�len, malul ve sakat k�ş�ler� toplu olarak taşımaya yönel�k, malul ve sakat k�ş�n�n araca b�n�p �nmes�yle taşınmasını
kolaylaştırıcı tert�batı bulunan motorlu kara nak�l vasıtalarına,

muaf�yet tanınır.
(2) Gümrük �dares�ne sunulduğu tar�h �t�barıyla, kayıt ve model yılı dah�l, üç yıldan esk� olmamak kaydıyla;
a) Münhasıran malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette �mal ed�lm�ş hareket ett�r�c�

tert�batı bulunan ve bu k�ş�ler tarafından serbest dolaşıma sokulan, motos�klet ve motor s�l�nd�r hacm� 1600 cc.’ye
kadar olan otomob�llere,

b) El ve ayak fonks�yonlarını tamamen y�t�rm�ş olmaları neden�yle b�zzat malul ve sakat k�ş� tarafından
kullanılamayan, k�ş�n�n araca b�n�p �nmes�yle taşınmasını kolaylaştırıcı tert�batı bulunan, malul ve sakat k�ş�n�n
üçüncü dereceye kadar kan ve sıhr� hısımlarından b�r sürücü veya k�ş� �le �ş akd�ne bağlı olarak �st�hdam ed�len sürücü
tarafından kullanılan vasıtalardan motor s�l�nd�r hacm� 2500 cc.ye kadar olan;

1) 8702.10.91.13.00 ve 8702.10.99.13.00 GTİP’ler�nde yer alan m�n�büslere,
2) Portat�f koltuklar har�ç olmak üzere, sürücüsü dah�l altı �la dokuz oturma yer� olan, malul ve sakat k�ş�n�n

rahatça taşınab�lmes�ne �mkan verecek tavan yüksekl�ğ�ne sah�p olan motorlu kara nak�l vasıtalarına,   
muaf�yet tanınır.
(3) İk�nc� fıkranın (a) bend�nde yer alan muaf�yet uygulamasında, 12/4/1991 tar�hl� ve 3713 sayılı Terörle

Mücadele Kanunu kapsamına g�ren sol bacak engel� olan gaz�ler �ç�n vasıtaların özel tert�batlı olması gerekmez.
(4) İk�nc� fıkranın (b) bend�nde yer alan vasıtaların gümrük verg�ler�nden muaf olarak �thal�ne �z�n

ver�leb�lmes� �ç�n malul ve sakat k�ş�n�n bu tür b�r araca �ht�yacı bulunduğuna �lg�l� gümrük �dares�nce kanaat
get�r�lmes� gerek�r.

(5) İk�nc� fıkranın (a) ve (b) bentler�n�n uygulanmasında araz� taşıtları yararlandırılmaz.
 

İKİNCİ AYIRIM
Kr�z Haller�nde Zarar Görenlere Gönder�len Eşya

 
                Muaf�yet�n kapsamı

MADDE 105- (1) Kamu kurum ve kuruluşları �le kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca
verg� muaf�yet� tanınan vakıflar tarafından;

a) Kr�z haller�nde zarar gören k�ş�lere ücrets�z olarak dağıtılmak amacıyla,
b) Söz konusu kurumların mülk�yet�nde kalmak kaydıyla kr�z haller�nden zarar görenler�n ücrets�z olarak

kullanımına sunulmak üzere,
serbest dolaşıma sokulan eşya �ç�n gümrük verg�ler� aranmaz.
(2) Yardım kuruluşları tarafından kr�z hal� süres�nce kend� �ht�yaçlarını karşılamak amacıyla serbest

dolaşıma sokulan eşyaya da muaf�yet tanınır.
(3) Kr�z haller�nden zarar gören bölgeler�n yen�den �nşasına yönel�k madde ve malzemeler muaf�yet kapsamı

dışındadır.
 

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Uluslararası Spor Müsabakalarında Kullanılmak Üzere Get�r�len Eczacılık Ürünler�

 
Eczacılık ürünler�
MADDE 106- (1) Türk�ye Gümrük Bölges�nde düzenlenen uluslararası spor müsabakalarına katılmak üzere

gelen sporcular �le yarışmalara katılan hayvanlar �ç�n tıbb� amaçla kullanılmak üzere get�r�len eczacılık ürünler�ne, bu



sporcu ve hayvanların Türk�ye'de kaldıkları süreye uygun m�ktarda olmak ve kullanıldıkları mahal dışına
çıkarılmamak kaydıyla muaf�yet tanınır.

 
ONUNCU BÖLÜM

Ortak Hükümler
 
Yasaklama, kısıtlama ve yaptırımlar
MADDE 107- (1) Bu Kısım kapsamında, muaf olarak serbest dolaşıma sokulan her türlü eşya, gümrük

�dares�nden �z�n alınmaksızın muaf�yetten faydalanamayan k�ş�, kurum ve kuruluşlara bell� b�r para karşılığı veya
karşılıksız olarak ödünç ver�lemez, tem�nat olarak göster�lemez, k�ralanamaz, devred�lemez, satılamaz veya muaf�yet
amacı dışında kullanılamaz.

(2) Bu Kısım kapsamında bel�rt�len eşyanın muaf�yet amacına uygun kullanılmak ve gümrük �dares�nden
�z�n alınmak kaydıyla muaf�yet hakkına sah�p başka b�r k�ş�, kurum veya kuruluşa ödünç ver�lmes�nde,
k�ralanmasında,  devred�lmes�nde veya satılmasında gümrük verg�ler� aranmaz.

(3) Muafen serbest dolaşıma sokulan eşyayı muaf�yet koşullarını kaybeden veya başka amaçlarla kullanmayı
talep eden k�ş�, kurum ve kuruluşların gümrük �dares�ne b�ld�r�mde bulunması zorunludur.

(4) B�r�nc� fıkra hükmü;
a) 46, 48, 50, 53, 57 ve 80 �nc� maddede yer alan eşya �ç�n b�r yıl,
b) 104 üncü maddede yer alan eşya �ç�n üç yıl,
olarak uygulanır. 80 �nc� maddedek� eşya �ç�n, k�ralamaya veya devred�lmeye �l�şk�n sınırlamalarda bu

hakkın kötüye kullanılma r�sk�n�n bulunması haller�nde bu süre Müsteşarlıkça üç yıla kadar uzatılab�l�r.
(5) 104 üncü madden�n �k�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len araçların f��l� �thal tar�h�nden �t�baren

üç yıl geçmed�kçe başka b�r malul ve sakat olan b�r k�ş�ye; on yıl geçmed�kçe malul ve sakat olmayan k�ş�lere gümrük
verg�ler� tahs�l ed�lmeden satışı, h�bes� veya devr� yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satışı veya
devr�nde gümrük verg�ler� aranmaz.

(6) 95 ve 96 ncı madde hükümler� uyarınca gümrük verg�ler�nden muaf olarak serbest dolaşıma sokulan
yakıtlar, �çer�s�nde �thal ed�ld�kler� ulaşım araçlarından başka b�r araçta kullanılamaz, ulaşım aracı �ç�n gerekl� olan
tam�r süres� har�c�nde söz konusu ulaşım aracından çıkarılamaz, depolanamaz, satılamaz ve devred�lemez.

(7) Bu madde hükümler�ne aykırı �şlem yapılması hal�nde, eşyanın gümrük verg�ler� Kanunun 181 �la 194
üncü maddeler�ndek� esaslara göre tahs�l olunur.

 
Yedek parça ve aksesuar
MADDE 108- (1) 71, 73, 78, 103 ve 104 üncü maddelerde bel�rt�len eşyaya uygun parça, yedek parça ve

aksesuarlar veya bu eşyanın bakım, kontrol, ayarlama veya tam�r� �ç�n gerekl� olan aletler de muaf�yet kapsamındadır. 
Söz konusu malzemen�n bu tür alet ve c�hazlarla aynı zamanda serbest dolaşıma sokulması gerek�r. Daha sonra serbest
dolaşıma sokulmaları hal�nde; malzemen�n, daha önce gümrük verg�ler�nden muaf olarak serbest dolaşıma g�ren alet
ve c�hazlarla �lg�l� olduklarının gümrük �dares�ne tevs�k� şarttır.

 
Alkol ve tütün ürünler�
MADDE 109- (1) 58, 59 ve 60 ıncı madde hükümler� saklı kalmak kaydıyla, alkol ve alkollü ürünler �le

tütün ve tütün ürünler� �ç�n bu Kısım kapsamında muaf�yet uygulanmaz.
 
Ç�ft uyruklu k�ş�ler
MADDE 110- (1) 46 ncı maddede bel�rt�len eşyayı muafen serbest dolaşıma sokan k�ş�ler har�ç olmak üzere,

bu Kısım hükümler�n�n uygulanmasında k�ş�ler�n ç�ft uyruklu olup olmadığı d�kkate alınmaz.
 

                Mücb�r sebep ve beklenmeyen haller
MADDE 111- (1) Bu Kısım kapsamında;
a) Mücb�r sebep haller�;
1) Kararda bel�rt�len kr�z haller�n�, 
2) Devletçe konulan yasaklar, abluka veya savaş hal�n�,
3) Kısm� veya genel seferberl�k �lanını,
4) Terörü,
5) Kaza, hastalık ve gözaltında bulunma, tutukluluk veya hükümlülük haller�n�,
6) Yükümlünün �flasını,
7) Yükümlü faal�yet�n�n kamu otor�teler�nce durdurulmasını,
b) Beklenmeyen haller;
1) Ulaştırma şartlarındak� beklenmeyen değ�ş�kl�kler�,
2) İlg�l�n�n �rades� dışında ve kend� kusurundan kaynaklanmaksızın ortaya çıkan ve bu hakkın kullanımını

doğrudan etk�leyen haller�,
�fade eder.
 
D�ğer mevzuat 
MADDE 112- (1) Bu Kısım hükümler�n�n uygulanmasında d�ğer mevzuattan kaynaklanan tahd�d� ve taky�d�

hükümler d�kkate alınmaz.
 

ALTINCI KISIM
Ger� Gelen Eşya İç�n İthalat Verg�ler�nden Muaf�yet Tanınmasına İl�şk�n

Özel Haller
 



                Muaf�yet tanınacak eşya
MADDE 113- (1) Kanunun 169 uncu maddes� hükmü çerçeves�nde aşağıdak� durumlardan b�r�ne uygun

olarak ger� gelen eşya ayn�yet� değ�şmeden yen�den �thal ed�len eşya olarak kabul ed�lerek �thalat verg�ler�nden muaf
tutulur:

a) Türk�ye Gümrük Bölges�nden veya Türk�ye’n�n anlaşmalarla dah�l olduğu gümrük b�rl�ğ� gümrük
bölgeler�n�n d�ğer b�r noktasından �hraç ed�ld�kten sonra sadece görünümü �le �lg�l� bakımın sürdürülmes� �ç�n gerekl�
�şleme tab� tutulmuş eşya �thalat verg�ler�nden muaftır.

b) Türk�ye Gümrük Bölges�nden veya Türk�ye’n�n anlaşmalarla dah�l olduğu gümrük b�rl�ğ� gümrük
bölgeler�n�n d�ğer b�r noktasından �hraç ed�ld�kten sonra, sadece görünüşü �le �lg�l� bakımın sürdürülmes� �ç�n gerekl�
�şleme tab� tutulduğu halde, amaçlanan kullanıma uygun olmadığı ya da kusurlu olduğu saptanmakla b�rl�kte, bu tür
b�r bakım veya kontrol sadece eşyayı �y� durumda tutmak veya tam�r etmek �ç�n yapılmışsa veya amaçlanan kullanım
�ç�n uygun olmadığı ancak bu tür b�r bakım veya kontrol �şlem�nden sonra ortaya çıkmışsa, eşya �ç�n gümrük verg�ler�
aranmaz.

 
Muaf�yet tanınması �ç�n gerekl� olan şartlar
MADDE 114- (1) 113 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� hükmü çerçeves�nde bakım veya kontrol

�şlem�ne tab� tutulması sonucunda eşyanın bünyes� ve n�tel�ğ� değ�şt�ğ�, dolayısıyla verg� yükümlülüğü doğduğu
takd�rde �thalat verg�ler� tahs�l olunur.

(2) Ancak, Türk�ye Gümrük Bölges� dışında mücb�r sebeplerle eşyayı �y� durumda tutmak �ç�n tam�r veya
bakım �şlem�ne tab� tutmak zorunluluğu doğduğu durumlarda, gümrük �dareler�ne yeterl� b�lg� ve belgeler �braz
ed�lmek suret�yle bu durumun tevs�k� hal�nde �thalat verg�ler� aranmaz. Bu durumda, ger� gelen eşyanın kıymet�,
Türk�ye Gümrük Bölges�nden veya Türk�ye’n�n anlaşmalarla dah�l olduğu gümrük b�rl�ğ� gümrük bölgeler�n�n d�ğer
b�r noktasından �hraç ed�ld�ğ� tar�htek� kıymet�nden daha yüksek olmamalıdır.

(3) Eşyayı �y� durumda tutmak �ç�n gerekl� tam�r veya bakım �şlem� dey�m�nden, eşyanın Türk�ye Gümrük
Bölges� dışında bulunduğu süre �çer�s�nde yapılmadığı takd�rde, bunların normal olarak amaçlanan kullanımını
�mkansız hale get�recek b�r çalışma bozukluğunu ya da madd� hasarını önlemek �ç�n zorunlu olan �şlem anlaşılır.

(4) Eşyayı �y� durumda tutmak �ç�n yapılması gereken tam�r veya bakım �şlem� yedek parça kullanımını
gerekt�rd�ğ�nde, bu parçaların kullanımı eşyayı Türk�ye Gümrük Bölges�nden veya Türk�ye’n�n anlaşmalarla dah�l
olduğu gümrük b�rl�ğ� gümrük bölgeler�n�n d�ğer b�r noktasından �hraç ed�ld�ğ� tar�htek� b�ç�m�nde tutmakla sınırlı
kalmalıdır.

 
YEDİNCİ KISIM

Tem�nat Aranmayacak ve Kısm� Tem�nat Uygulanacak Haller
 
Tem�nat aranmayacak haller
MADDE 115- (1) Özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun 202 nc� maddes� hükmü uyarınca; 
a) Genel yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�n�n, sermayes�n�n tamamı Devlete a�t olan kamu �kt�sad�

kuruluşlarının ve Türk�ye'dek� yabancı m�syon şefler�n�n garant� mektupları vermeler� hal�nde,
b) T�car� m�ktar ve mah�yette olmakla beraber Türk�ye Gümrük Bölges�nde serbest dolaşıma g�recek ve

sözlü beyana tab� eşyadan, sevk�yatı düzenl� haldek� benzer sevk�yatların b�r parçası olmayan ve daha büyük b�r
nakl�yatın b�r parçası olup da bağımsız b�r taşıyıcı tarafından taşınmayan ve kıymet� sevk�yat ve beyan başına 500
Avro'yu aşmayan eşya �ç�n,

c) Gümrük antrepo rej�m� altında fuar ve serg�lere konulan veya �thalat verg�ler�nden muaf olan yahut �hraç
ed�lmek üzere antrepolara konulan eşya �ç�n,

ç) Kanunun 167 nc� maddes� hükümler� çerçeves�nde serbest dolaşıma g�r�şte sözlü beyan ed�lecek t�car�
n�tel�kte olmayan eşya �ç�n,

d) Yolculara a�t eşya ve taşıtların dah�l� trans�t kapsamında nakl�nde ve bu taşıtların geç�c� olarak Türk�ye'de
kaldıkları süre �ç�n,

e) Kanunun 103 üncü maddes� hükmü çerçeves�nde tem�nat aranmak suret�yle antrepo rej�m�ne tab�
tutulmuş eşyanın aynı gümrük �dares�n�n denet�m�ndek� b�r gümrük antreposundan d�ğer�ne nakl�nde,

tem�nat aranmaz.
 
Kısm� tem�nat uygulanacak haller
MADDE 116- (1) Aşağıda bel�rt�len hallerde kısm� tem�nat uygulanır:
a) Kanunun 80 �nc� maddes� çerçeves�nde dah�lde �şleme ve har�çte �şleme rej�mler� �le �lg�l� usul ve esaslar

hakkında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları �le bel�rlenm�ş kısm� tem�nat uygulamaları hükümler� saklıdır.
b) Kanunun 98 �nc� maddes� hükmü uyarınca Kanuna göre aranacak gümrük verg�ler� �le para cezası ve

İthalat Rej�m� Kararına göre aranacak fon haklarını korumak üzere antrepo �şletme �zn� ver�lenlerden alınacak tem�nat
tutarlarını bel�rlemeye ve alınacak tem�nat tutarını �thalat verg�ler� tutarının %10'una kadar �nd�rmeye Müsteşarlığın
bağlı olduğu Bakan yetk�l�d�r.

c) Den�z ve karayolu taşımacılığında global tem�nat uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye
Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetk�l�d�r.

ç) Kanunun ekonom�k etk�l� rej�mlere �l�şk�n maddeler�nde tem�nat alınması öngörülen durumlarda,
yükümlünün güven�l�rl�ğ� ve geçm�ş performansı d�kkate alınarak, bel�rlenecek tem�nat tutarını �thalat veya �hracat
verg�ler�n�n %10'una kadar �nd�rme konusunda genel düzenleme yapmaya Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan
yetk�l�d�r.

 
SEKİZİNCİ KISIM

Gümrük Verg�ler�n�n Ger� Ver�lmes� veya Kaldırılması
 



Ger� verme veya kaldırma
MADDE 117- (1) Kanunun 214 üncü maddes� hükmü çerçeves�nde; ger� verme dey�m� ödenm�ş olan

gümrük verg�ler�n�n tamamen veya kısmen ger� ödenmes�, kaldırma dey�m� henüz ödenmem�ş olan gümrük
verg�ler�n�n tamamen veya kısmen alınmamasına karar ver�lmes� anlamına gel�r.

 
Verg�ler�n ger� ver�leceğ� veya kaldırılacağı durumlar
MADDE 118- (1) Gümrük verg�ler�;
a) İthalat verg�ler�nden kısm� veya tam muaf�yet öngören b�r gümrük rej�m� altında veya n�ha� kullanımları

neden�yle terc�hl� b�r tar�fe uygulanmak suret�yle serbest dolaşıma g�rm�ş �ken çalınan eşyanın bulunarak yen�den tab�
olduğu gümrük rej�m� altına alınması,

b) İthalat verg�ler�nden kısm� veya tam muaf�yet uygulanmak suret�yle �thal ed�lmes� gereken b�r rej�me tab�
�ken yanlışlıkla başka b�r rej�me tab� tutulan eşyanın, kasıt bulunmadığının tesp�t� kaydıyla bu durumun anlaşılmasıyla
b�rl�kte tab� olması gereken gümrük rej�m� altına alınması,

c) Türk�ye Gümrük Bölges�nde serbest dolaşıma g�rm�ş bulunan eşyanın tesl�m� esnasında veya sonrasında
ortaya çıkan kusurlarının g�der�lmes� ya da �thaller�ne esas teşk�l eden sözleşme hükümler�n�n yer�ne get�r�lmes�
amacıyla har�çte �şleme rej�m� kapsamında bedels�z olarak yabancı ülkedek� satıcısına ger� gönder�ld�ğ� durumlarda,
satıcı tarafından, eşyanın kusurlarının g�der�lmemes� ya da bu şek�ldek� �şlem�n ekonom�k olmaması neden�yle da�m�
olarak kend�s�nde kalmasına karar ver�lmes�,

ç) Verg�ye tab� b�r gümrük rej�m� altında Türk�ye Gümrük Bölges�nde serbest dolaşıma g�rm�ş bulunan
eşyanın adl� makamlarca �ç p�yasada satışının yasaklanmış olması neden�yle; eşyanın Türk�ye Gümrük Bölges�nden
yen�den �hraç ed�lmes� veya gümrük �dares�n�n kontrolü altında �mha ed�lmes� ve eşyanın Türk�ye Gümrük Bölges�nde
kullanılmadığının tesp�t ed�lmes�,

d) Verg�ye tab� b�r gümrük rej�m� altında Türk�ye Gümrük Bölges�ne g�ren b�r eşyanın, beyan sah�b�n�n
hatasından kaynaklanmayan b�r nedenle alıcısına tesl�m�n�n mümkün olmaması,

e) Gönderen k�ş� tarafından eşyanın yanlış adrese gönder�lmes�,
f) S�par�ş ver�l�rken yapılan hata neden�yle eşyanın, alıcısı tarafından amaçlanan kullanıma uygun

bulunmaması,
g) Verg�ye tab� b�r gümrük rej�m� altında Türk�ye Gümrük Bölges�ne g�ren eşyanın, bu tar�hte yürürlükte

bulunan mevzuat çerçeves�nde dah�lde kullanım veya satışının mümkün olmaması neden�yle, alıcısı tarafından
amaçlanan kullanıma uygun bulunmaması,

ğ) Verg�ye tab� b�r gümrük rej�m� altında Türk�ye Gümrük Bölges�nde serbest dolaşıma g�rm�ş bulunan
eşyanın, kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufları sonucunda kullanımının öneml� ölçüde kısıtlanmış veya
yasaklanmış olması,

h) Yürürlüktek� mevzuat gereğ�nce gümrük verg�ler�nden kısm� veya tam muaf�yet uygulanmak suret�yle
�thal ed�lmes� gereken eşya �ç�n �lg�l� k�ş�ye atfed�lecek b�r hata olmaksızın gümrük �dares�nce verg� tahakkuk
ett�r�lm�ş olması,

ı) Verg�ye tab� b�r gümrük rej�m� altında Türk�ye Gümrük Bölges�ne g�ren eşyanın, �thale esas teşk�l eden
sözleşme hükümler�ne göre tesl�m� gereken tar�hten sonra alıcıya ulaşmış olması,

�) Türk�ye Gümrük Bölges�nde satışı mümkün olmayan eşyanın, bedels�z olarak yabancı memleketlerde
sosyal, kültürel, hayr� ve sıhh� maksatlarla kurulmuş dernek, vakıf ve teşekküller�n Türk�ye Gümrük Bölges�nde tems�l
ed�ld�kler� kamu kurum ve kuruluşları �le kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca verg� muaf�yet�
tanınan vakıflara ya da benzer� eşyanın, gümrük verg�ler�nden muaf olarak Türk�ye Gümrük Bölges�ne �thal etme
hakkı bulunan bahs� geçen kurum ve kuruluşlara devred�lmes�,

j) Kanunun 181 �nc� maddes� hükmü saklı kalmak üzere, doğmuş olan b�r gümrük yükümlülüğü �ç�n 119
uncu madden�n altıncı fıkrasında yer alan d�ğer koşulların sağlanmış olması kaydıyla, yükümlü tarafından eşyanın
terc�hl� rej�m uygulanmak suret�yle serbest dolaşıma g�rmes�n� sağlayan menşe şahadetnames�, dolaşım belges� veya
benzer� geçerl� b�r belge �braz ed�lmes�,

k) Taşıma aracının varış yer�nde açılamaması dolayısıyla boşaltılmasının mümkün olmaması neden�yle
eşyanın �ade ed�lmes�,

hal�nde ger� ver�l�r veya kaldırılır.
 
Verg�ler�n ger� ver�lmes� veya kaldırılmasına �l�şk�n şartlar
MADDE 119- (1) Bu madden�n dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, 118 �nc� madden�n b�r�nc�

fıkrasının (ç) �la (�) bentler�nde bel�rt�len ger� verme veya kaldırma; söz konusu eşyanın �mha ed�lmes�, Türk�ye
Gümrük Bölges�nde yerleş�k kamu kurum ve kuruluşları �le kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca
verg� muaf�yet� tanınan vakıflara bedels�z olarak devred�lmes� haller� har�ç olmak üzere eşyanın gümrük kontrolü
altında yabancı b�r ülkeye �hraç ed�lmes� hal�nde mümkündür.

(2) Gümrük �dareler�, �lg�l�n�n taleb� üzer�ne, eşyanın �hracı yer�ne; �mhasına, �hraç amacıyla trans�t veya
gümrük antrepo rej�m�ne tab� tutulmasına veya serbest bölgeye konulmasına �z�n ver�r. Söz konusu �şlem veya
kullanımlardan b�r�ne tab� tutulan eşya, serbest dolaşımda olmayan eşya olarak değerlend�r�l�r. Gümrük �dareler�, bu
eşyanın serbest dolaşımda olmayan eşya olarak değerlend�r�lmes� hususunda gerekl� tüm önlemler� alır.

(3) 118 �nc� madden�n (b) bend�nde yer alan eşya, yen�den tab� olması gereken gümrük rej�m� altına
alınmadan �hraç ed�lm�şse, verg�ler�n ger� ver�lmes� veya kaldırılması Kanunun 212 nc� maddes�nde yer alan d�ğer
şartların yer�ne get�r�lm�ş olması kaydıyla mümkündür.

(4) 118 �nc� madden�n (e) bend�nde yer alan eşyaya a�t verg�ler�n ger� ver�lmes� veya alınmaması, eşyanın
yabancı ülkedek� satıcısına veya satıcısının gösterd�ğ� adrese �hraç ed�lmes� şartıyla mümkündür.

(5) İthalat verg�ler�n�n ger� ver�lmes� veya kaldırılması, eşyanın yabancı b�r ülkeye �hraç ed�lmeden önce
Türk�ye Gümrük Bölges� �ç�nde kullanılmamış ve satılmamış olması şartına bağlıdır.

(6) 118 �nc� madden�n (j) bend� hükmü çerçeves�nde verg�ler�n ger� ver�lmes� veya kaldırılmasına esas teşk�l
olmak üzere �braz ed�len belgeler�n söz konusu eşya �le �lg�l� olması ve terc�hl� tar�fe uygulanmasına �l�şk�n d�ğer tüm



şartları taşıması gerek�r. Bu durumda, verg�ler�n ger� ver�lmes� veya kaldırılması �ç�n eşyanın gümrük �dares�ne
sunulması şarttır. Eşyanın gümrük �dares�ne sunulamadığı durumlarda, �braz ed�len belgeler�n söz konusu eşya �le
�lg�l� olduğunun tevs�k� gerek�r.

(7) Gümrük verg�ler�n�n ger� ver�lmes� veya kaldırılab�lmes� �ç�n, �hracı öngörülen eşyanın Türk�ye Gümrük
Bölges�nden f��l� �hracatının gerçekleşt�r�ld�ğ�ne; �mhası öngörülen eşyanın gümrük denet�m� altında �mha ed�ld�ğ�ne
da�r tevs�k ed�c� tüm b�lg� ve belgen�n �brazı gerek�r.

(8) Gümrük �dareler�, bu Kısmın uygulanmasında ortaya çıkab�lecek kötüye kullanımları önlemek üzere
gerekl� tedb�r� alır.

 
Verg�ler�n ger� ver�lmes� veya kaldırılmasının kabul ed�lmeyeceğ� durumlar
MADDE 120- (1) Verg�ler�n ger� ver�lmes� veya kaldırılmasına �l�şk�n başvurular;
a) Verg�ye tab� b�r gümrük rej�m� altında Türk�ye Gümrük Bölges�nde serbest dolaşıma g�r�p �hraç ed�len

eşyanın, 119 uncu maddede yer alan nedenler dışında satılamamış olması,
b) Kanun ve bu Kararda açıkça bel�rt�len haller saklı kalmak üzere, verg�ye tab� b�r gümrük rej�m� altında

Türk�ye Gümrük Bölges�nde serbest dolaşıma g�ren eşyanın herhang� b�r nedenle gümrük �dares� tarafından �mhasına
karar ver�lmes�,

c) Eşyanın serbest dolaşıma g�r�ş� esnasında terc�hl� tar�fe uygulanmasına esas teşk�l etmek üzere �braz
ed�len belgeler�n sahte, geçers�z veya usulsüz olarak düzenlenmes� �le yükümlünün �ll�yet�n�n bulunmadığının
anlaşılması,

hal�nde kabul ed�lmez.
 

DOKUZUNCU KISIM
Fazla Çalışma Ücret� Tahs�l�

 
Çalışma saatler� dışında h�zmet taleb�
Madde 121- (1) Normal çalışma saatler� dışında çalışma başvurusu, mesa� saatler� �ç�nde elektron�k

ortamda, bunun mümkün olmaması hal�nde yazılı olarak yapılır.
(2) Fazla çalışma �ç�n bel�rlenen saatler�n aşılması durumunda,  aşılan süre n�spet�nde ayrıca fazla çalışma

ücret� tahs�l ed�l�r.
(3) Yükümlünün taleb� hal�nde global olarak fazla çalışma ücret� yatırılması ve her fazla çalışma talep

d�lekçes� konusu tutarın toplam m�ktardan mahsup ed�lmek suret�yle �şlem tes�s� mümkündür. Global olarak tahakkuk
ett�r�len ve tahs�l ed�len fazla çalışma ücretler�n�n mahsup �şlemler� �zleyen ayın en geç üçüncü günü mesa� b�t�m�ne
kadar yapılır.

(4) Hava, den�z ve karayolu taşıma sektör tems�lc�ler�nce mesa� dışı gümrük h�zmet� talepler�n�n tüm
taşımaya yaygınlaştırılarak karşılanması hususunda talepte bulunulması ve gümrük �şlemler�n�n tamamını kapsayacak
şek�lde talepler�n gümrük �dares�nce karşılanması yönünde Müsteşarlık �le yazılı mutabakat sağlanması hal�nde anılan
sektör tems�lc�ler�n�n ödeyeceğ� fazla çalışma ücret�, Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından bel�rlen�r.
 

Fazla çalışma ücretler�
Madde 122- (1) Talep sah�b� tarafından yatırılacak fazla çalışma ücret�;
a) Saat başına; �hracat �şlemler� �ç�n 5.00 TL,  d�ğer �şlemler �ç�n 12.00 TL,
b) Türk plakalı kamyonlar �ç�n kamyon başına; �hracat �şlemler�nde 12.00 TL, d�ğer �şlemlerde 19.00 TL,
olarak uygulanır.
(2) Bu Kararda yer alan fazla çalışmaya �l�şk�n tutarlar her yıl, b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak 4/1/1961 tar�hl�

ve 213 sayılı Verg� Usul Kanunu uyarınca bel�rlenen yen�den değerleme oranında arttırılır.
(3) Fazla çalışma süres�, görevl� personel başına normal günlerde yed�; hafta tat�l�, ulusal ve d�n� bayramlar

�le genel tat�l günler�nde ondört saat� geçemez.
(4) Hafta �ç� uygulanan fazla çalışma saat ücret� �le hafta sonu uygulanan fazla çalışma saat ücret� arasında

ayırım yapılmaz.
(5) Fazla çalışma yapacak personel�n �şlem mahall�ne götürülüp get�r�lmes� talep edenler tarafından

sağlanmaması hal�nde yol masrafları da bu k�ş�lerce karşılanır. Yol masrafları global olarak tahs�l ed�lmez.
 

Tahakkuk ve tahs�l
Madde 123- (1) Fazla çalışma ücretler�n�n tahakkuk ve tahs�l�nde fazla çalışılan süre �le �ş�n ve �şlem�n

özell�ğ�ne, �ş�n görüleceğ� mahall�n gümrük �dares�ne olan uzaklığına göre görevlend�r�len personel sayısı ve çalışma
saat ücret� esas alınarak hesaplanır.

(2) Fazla çalışma ücret� tahakkuk ve tahs�l�nde, Kanunun 221 �nc� maddes� ve bu Kararın 121 �nc� maddes�
hükümler�ne göre, b�r�m fazla çalışma ücret� ve süre kıstası dışında herhang� b�r kıstas aranmaz.

(3) B�r �şte b�rden fazla memur çalıştığı takd�rde, her memur �ç�n aynı m�ktarda fazla çalışma ücret�
tahakkuk ett�r�l�r.
 

Ücretler�n alınması
Madde 124- (1) Fazla çalışma ücretler� �le varsa yolluklar doğrudan saymanlıklara veya gümrük verg�ler�n�n

tahs�l�ne yetk�l� bankalardak� �lg�l� saymanlık hesabına yatırılır.
(2) Emanete alınan ve tahakkukları kes�nleşen fazla çalışma ücretler� Kanunun 221 �nc� maddes�ne �st�naden

en geç �zleyen ayın üçüncü günü mesa� b�t�m�ne kadar, �zleyen ayın üçüncü gününün resm� tat�le rastlaması hal�nde,
tat�lden sonrak� �lk �ş günü, Ankara Gümrük Muhasebe B�r�m� hesabına aktarılır.

(3) Yollukların tamamı �se �lg�l� hükümler çerçeves�nde hak sah�b� personele öden�r.
 

Yolcular ve yolcuların k�ş�sel kullanımına mahsus taşıtları



Madde 125- (1) Yolcular �le yolcuların k�ş�sel kullanımına mahsus ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtlardan
fazla çalışma ücret� tahs�l ed�lmez. Bu �şlerle görevl� memurların çalışma saatler�, aralarında nöbet esasına göre
düzenlen�r.

 
ONUNCU KISIM

Posta İdares� ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yapan Ş�rketler�n Dolaylı Tems�lc� Olarak Yetk�l� Kılınmasına
İl�şk�n Şartlar

 
Dolaylı tems�l yetk�s� ver�lmes�ne �l�şk�n koşullar     
MADDE 126- (1) Kanunun 225 �nc� maddes� uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında

gelen ya da gönder�len, m�ktarı brüt 30 k�logramı ve değer� 1500 Avro’yu geçmeyen �hracat rej�m�ne konu eşya �le
aynı m�ktar ve değer� geçmeyen serbest dolaşıma g�r�ş rej�m�ne konu t�car� m�ktar ve mah�yet arz etmeyen eşya �le
numunel�k eşya ve modeller�n gümrük beyanı dah�l tüm gümrük �şlemler�ne �l�şk�n faal�yetler�n�n tak�p ed�l�p
sonuçlandırılmasında, posta �dares� �le Müsteşarlıkça bel�rlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan
ş�rketler dolaylı tems�lc� olarak yetk�l� kılınab�l�r. Bu yetk�n�n kullanılmasında hızlı kargo taşımacılığı yapan ş�rketler
�ç�n gümrük müşav�r� �st�hdamı aranır.
 
                İşlemler�n ücretlend�r�lmes�

MADDE 127- (1) 126 ncı madde uyarınca yetk�lend�r�len posta �dares� ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan
ş�rketler, Müsteşarlıkça kolaylaştırılan gümrük beyanı kapsamında tak�p ed�p sonuçlandırdıkları gümrük �şlemler� �ç�n
ver�len h�zmet karşılığında �lave ücret alamaz.

 
Sorumluluk ve yetk�n�n �ptal�
MADDE 128- (1) 126 ncı madde uyarınca dolaylı tems�lc�l�k yetk�s� ver�len posta �dares� ya da hızlı kargo

taşımacılığı yapan ş�rketler�n, aynı maddede bel�rlenm�ş n�tel�kler� taşıyan personel�n�n düzenley�p �mzaladığı gümrük
beyannames� veya beyanname olarak kabul ed�len d�ğer belgelerden dolayı gümrük mevzuatı uyarınca verg� kaybına
neden olan b�r f��l�n �şlend�ğ�n�n b�l�nd�ğ� veya b�l�nmes� gerekt�ğ� hallerde, ortaya çıkan kamu alacağından dolaylı
tems�lc� yetk�s� ver�len posta �dares� ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan ş�rketler tüzel k�ş�l�k olarak, gelen eşyada
alıcı, gönder�len eşyada �se gönder�c� �le b�rl�kte mütesels�len sorumludur.

(2) 126 ncı madde kapsamında yetk�l� kılınan posta �dares� ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan ş�rketler�n
sahte belgelere dayanılarak yanlış beyanda bulunduğunun, ancak bu durumun b�lg�ler� dışında olduğunun, bununla
b�rl�kte, b�r araştırma sonucunda gerçek durumun öğren�leb�leceğ�n�n Müsteşarlığın merkez denet�m elamanlarınca
rapora bağlandığı durumlarda, �lk defasında gerçekleşt�r�len gümrük �şlem�nde kusurlu sayıldığı yazılı olarak b�ld�r�l�r.
Bu hususun b�r takv�m yılı �çer�s�nde tekerrür etmes� hal�nde üç ay süreyle dolaylı tems�l yoluyla gümrük beyanı
yapılmasına �z�n ver�lmez. Söz konusu posta �dares� ya da ş�rketler hakkında 21/3/2007 tar�hl� ve 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten kes�nleşen hüküm bulunması durumunda �se 126 ncı madde
kapsamında ver�len dolaylı tems�l yoluyla beyanda bulunma yetk�s� �ptal ed�l�r ve �ptal tar�h�nden �t�baren üç yıl
geçmed�kçe 126 ncı madde uyarınca dolaylı tems�l yoluyla beyanda bulunma yetk�s� ver�lmez.

(4) Müsteşarlıkça bel�rlenen koşulları sonradan kaybett�ğ� ya da şartlara uymadığı tesp�t ed�len posta �dares�
ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan ş�rketlere, bu koşulları yen�den sağlayıncaya kadar ya da şartları yer�ne
get�r�nceye kadar bu yetk�den yararlanmalarına �z�n ver�lmez. 

(5) 126 ncı madde uyarınca yetk�lend�r�len posta �dares� ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan ş�rketler�n, bu
Kısımda yer alan hükümlere aykırı davrandıklarının tesp�t� hal�nde, gerçekleşt�r�len gümrük �şlem�nde kusurlu
sayıldığı yazılı olarak b�ld�r�l�r. Bu hususun b�r takv�m yılı �çer�s�nde tekerrür etmes� hal�nde üç ay süreyle dolaylı
tems�l yetk�s�n� kullanmaktan alıkonulur.

 
ONBİRİNCİ KISIM

D�ğer Hükümler
 

Har�çte �şleme rej�m� kapsamında katma değer uygulaması
MADDE 129- (1) Kanunun 141 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrası hükmü uyarınca, har�çte �şleme rej�m�

kapsamında �şlem görmüş ürünün serbest dolaşıma g�r�ş�nde geç�c� �hracat eşyasına uygulanacak verg� oranı sıfır �se
veya geç�c� �hraç eşyasına �l�şk�n �thalat verg�ler� �şlem görmüş ürüne �l�şk�n �thalat verg�ler�nden daha yüksek veya
eş�t �se �şlem görmüş ürünün verg�lend�r�lmes�nde; kıymet farkının esas alınması suret�yle �thalat verg�ler� hesaplanır.

(2) B�r�nc� fıkra, t�car� n�tel�kte olmayan eşya har�ç olmak üzere, Kanunun terc�hl� olmayan menşe kuralları
çerçeves�nde sıfır verg� oranıyla serbest dolaşıma g�rm�ş Türk menşel� olmayan geç�c� �hraç eşyasına uygulanmaz.

(3) Kanunun 24 �la 30 uncu maddeler�, gerekl� uyarlamalar yapılarak, geç�c� �hraç eşyasının d�kkate
alınmadığı �şleme mal�yetler�nde uygulanır.
 

Verg� tahakkukunu �zleme defter�ne kayded�lmeyecek m�ktar
MADDE 130- (l) a) Kanunun 195 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde bel�rt�len "Verg� tutarının

Bakanlar Kurulu tarafından bel�rlenen sev�yen�n altında kaldığı hallerde, hesaplanan verg�ler�n Gümrük Verg�ler�
Tahakkukunu İzleme Defter�ne kayded�lmekle b�rl�kte, bunların özel durumu defterde bel�rt�l�r" hükmünde yer alan
verg� tutarı,

b) Kanunun 215 �nc� maddes�nde yer alan ger� verme veya kaldırma �şlem�ne tab� olmayacak gümrük
verg�ler� m�ktarı,

21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddes�nde
yer alan m�ktar olarak tesp�t ed�lm�şt�r.

 
Dökme eşyada eks�kl�k ve fazlalık oranları



MADDE 131- (1) Eşyanın tab�atından kaynaklanan farklılıklar saklı kalmak üzere dökme gelen;
a) Ek-13’tek� l�stede yer alan eşya �ç�n aynı ekte yer alan oranları aşmayan ve taşınmasında ortaya çıkan

farklılıklar �ç�n,
b) Ek-13’tek� l�stede yer almayan dökme eşyanın taşınmasından ortaya çıkan ve %3’ü aşmayan farklılıklar

�ç�n,
özet beyan eks�kl�ğ� veya fazlalığı tak�batı yapılmaz.
 

 
ONİKİNCİ KISIM

Son Hükümler
 
Gümrük tar�fe �stat�st�k poz�syonu değ�ş�kl�ğ�
MADDE 132- (1) Bu Kararın uygulanmasında eklerde yer alan eşyanın tanımları esas alınır. Eklerde yer

alan eşyanın gümrük tar�fe �stat�st�k poz�syonlarında yapılacak değ�ş�kl�kler bu Kararın uygulamasını etk�lemez.
 

Anlaşma veya sözleşme hükümler�
MADDE 133- (1) Türk�ye'n�n taraf olduğu uluslararası anlaşma veya sözleşme hükümler� saklıdır.

 
Yetk�
MADDE 134- (1) 45, 58 ve 59 uncu maddelerde bel�rt�len eşyanın n�tel�k ve özell�kler� �le m�ktar ve

kıymetler�n� bel�rlemeye ve sınırlamaya, 
(2) Bu Kararda yer alan hususlarda düzenleme yapmaya ve gerekl� görülecek her türlü tedb�r� almaya, özel

ve zarur� durumları değerlend�rerek sonuçlandırmaya,
(3) 111 �nc� maddede yer alan mücb�r sebep ve beklenmeyen haller�n tevs�k� koşuluyla, k�ş�ye a�t b�r hakkın

kullanımına �l�şk�n olarak, maddede bel�rt�len haller d�kkate alınarak bel�rlenen süreler� uzatmaya,
(4) Yolcu g�r�ş ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında mağaza açma �zn� vermeye; bu mağazalardan satışı

yapılab�lecek eşyayı, mağazalardan eşya alab�lecek k�ş�ler� ve eşya alma süreler�n� bel�rlemeye; mağazaların kuruluş,
�şley�ş, satış ve gümrük verg�ler�n�n tahs�l esaslarını düzenlemeye,

(5) 126 ncı madde uyarınca dolaylı tems�lc�l�k yetk�s� ver�len posta �dares� ya da hızlı  kargo taşımacılığı
yapan ş�rketler�n �hracat rej�m� �le serbest dolaşıma g�r�ş rej�m� kapsamında farklı alıcılar veya gönder�c�lere a�t
eşyanın gümrük beyanı �le tems�lc� tay�n ed�lmes� �şlemler�n�n kolaylaştırılmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye
ve gerekl� görüleb�lecek her türlü tedb�r� almaya,

(6) 115 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len kuruluşların taahhütler�n� �hlal ett�kler�n�n
bel�rlenmes� hal�nde müteak�p �şlemler� �ç�n garant� mektubu yer�ne tem�nat �stemeye,

(7) Ek-9’dak� l�sten�n (B) bölümünde yer alan eşyaya �l�şk�n düzenleme yapmaya,
Müsteşarlık yetk�l�d�r. 
 
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 135- (1) 11/4/1983 tar�hl� ve 8/6338 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 13/1/2000 tar�hl� ve 2000/53

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Gümrük Verg�ler�nden Muaf�yet ve İst�sna Tanınacak Haller
Hakkında Karar, 7/1/2000 tar�hl� ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük
Kanununun Bazı Maddeler�n�n Uygulanması Hakkında Karar, 7/2/2000 tar�hl� ve 2000/186 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı �le yürürlüğe konulan Gümrük Antrepoları Açılması ve İşlet�lmes�ne İl�şk�n Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmel�k, 22/12/2003 tar�hl� ve 2003/6661 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan N�ha� Kullanıma
Konu Eşya �le Gümrük Verg�s� Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tay�n Ed�lenler�n İthalatına İl�şk�n Karar �le
bunların ek ve tad�ller� yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Gümrük mevzuatı ve d�ğer mevzuatta, bu madde �le yürürlükten kaldırılan mevzuata yapılan atıflar bu
Karara yapılmış sayılır.

 
 
Karardan öncek� mevzuatın uygulanması  
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce Türk�ye Gümrük Bölges�ne gelm�ş eşya

�le �lg�l� olarak, yükümlü leh�ne olan hükümlere göre �şlem yapılır.
 
Yürürlük
MADDE 136- (1) Bu Karar 7/10/2009 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

 
Yürütme
MADDE 137- (1) Bu Karar hükümler�n� Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
 
 
 

EK-1
 

SPORTİF AMAÇLARLA İTHAL EDİLEN KİŞİSEL EŞYA VE SPOR MALZEMESİNE İLİŞKİN LİSTE
 

A) Seyahat edenlere a�t k�ş�sel eşya
 

                a) G�ys�



                b) Tuvalet malzemes� 
c) K�ş�sel mücevherat 
ç) Sab�t ve hareketl� res�m kameraları �le b�rl�kte bunlara a�t makul m�ktarda f�lm ve aksesuar 
d) Taşınab�l�r slayt ve f�lm projektörler� ve aksesuarları �le b�rl�kte bunlara a�t makul m�ktarda slayt ve f�lm 
e) V�deo kameraları ve taşınab�l�r v�deo kayded�c�ler� �le makul m�ktardak� bant 
f) Taşınab�l�r müz�k aletler� 
g) Taşınab�l�r gramofon ve plaklar 
ğ) Taşınab�l�r ses kayded�c�ler ve kayded�lm�ş ses� tekrar vermeye mahsus c�hazlar (d�kte ed�c� mak�neler ve

bantları dah�l) 
h) Taşınab�l�r tels�z alıcıları 
ı) Taşınab�l�r telev�zyon setler� 
�) Taşınab�l�r dakt�lolar 
j) Taşınab�l�r hesap mak�neler� 
k) Taşınab�l�r k�ş�sel b�lg�sayarlar 
l) Dürbünler 
m) Çocuk arabaları 
n) Özürlüler �ç�n tekerlekl� arabalar 
o) Çadır ve d�ğer kamp malzemeler�, dalgıçlık malzemeler�, avcılık s�lahları ve müh�mmatı, motor�ze

olmayan b�s�kletler, 5,5 metre uzunluğun altındak� kano ve esk�mo kayıkları, sk�ler, den�z raketler�, sörf tahtaları,
rüzgar sörfler� 

ö) Taşınab�l�r d�yal�z ve benzer� tıbb� donanım ve bunlarla b�rl�kte kullanılmak üzere �thal ed�lm�ş tek
kullanımlık malzeme 

p) K�ş�sel olduğu açıkça bell� olan d�ğer eşyalar
 

B) Sport�f amaçlarla �thal ed�len eşya 
 
a) P�st ve saha donanımı

                1) Engeller
2) C�r�tler, d�skler, sırıklar, gülleler, çek�çler 
b) Top oyunları donanımı  
1) Her türlü toplar 
2) Raketler, sopalar, golf sopaları, çubuklar ve benzerler� 
3) Her türlü net (ağ) 
4) Gol potaları 
c) Kış sporları donanımı  
1) Kar kayak ve sopaları 
2) Patenler 
3) Kızaklar 
4) Körl�ng donanımı 
ç) Her türlü spor elb�seler�, ayakkabılar, eld�venler, başlıklar vs. 

                d) Su sporları donanımı  
1) Kano ve esk�mo kayıkları  
2) Yelkenl� ve kürekl� kayıklar, yelken, kürek ve kısa kürekler  

                3) Sörf tahtaları ve yelkenler� 
e) Motorlu taşıtlar ve araçlar  
1) Arabalar 
2) Motorlu b�s�kletler  
3) Motorlu kayıklar
f) D�ğer sport�f amaçlar �ç�n donanım  
1) Spor s�lahları ve müh�mmatı 
2) Motorsuz ok ve yayları  
3) Okçuların ok ve yayları

                4) Eskr�m aletler� 
5) J�mnast�k aletler�  
6) Pusulalar  
7) Güreş m�nder�  
8) Ağırlık-kaldırma donanımı  
9) B�n�c�l�k donanımı, tek k�ş�l�k, �k� tekerlekl�, tek atlı arabalar  
10) Asılı planörler, delta kanatlar, rüzgar sörfler�               
11) Dağcılık donanımı  
12) Performansa eşl�k edecek müz�k kasetler� 
g) Yardımcı donanım 
1) Ölçme ve puanlama göster�m donanımı  
2) Kan ve �drar testler� c�hazları
 

 
EK-2

 
GEMİ ADAMLARININ İHTİYAÇ MALZEMESİNE İLİŞKİN LİSTE

 



A) Okumak �ç�n malzeme 
 
a) Her türlü k�tap 
b) Muhabere yolları  
c) Gazeteler, bülten ve per�yod�k derg�ler  
ç) L�manlardak� yardım tes�sler� üzer�ne k�tapçıklar
 
B) Görsel-�ş�tsel malzeme 
 
a) Kayded�lm�ş ses veya görüntüyü tekrar vermeye mahsus c�hazlar  
b) Bant kayded�c�ler 
c) Radyo ve telev�zyon setler�  
ç) S�nematograf�k ve d�ğer projektörler  
d) Bant veya d�sk üzer�ne yapılmış kayıtlar (l�san dersler�, radyo programları, kutlamalar, müz�k ve

eğlend�r�c� malzeme) 
e) F�lmler (ekspoze (expose) ed�lm�ş ve banyosu yapılmış) 
f) F�lm slaytları 
g) V�deo bantlar
 
C) Sport�f amaçlı eşya
 
a) Sport�f elb�se 
b) Toplar 
c) Raket ve ağlar (net)  
ç) Güverte oyunları  
d) Atlet donanımı 
e) J�mnast�k donanımı
 
Ç) Hob� (özel uğraş) malzemes�
 
a) Müz�k aletler�
b) Amatör drama �ç�n malzeme
c) Res�m, heykel, ağaç �ş� ve metal �ş�, halı yapımı, vb. �ç�n malzeme

 
EK-3

 
HAYVANLARA İLİŞKİN LİSTE

 
 a) Terb�ye amacıyla,
 b) Eğ�t�m amacıyla,
 c) Islah amacıyla,
 ç) Nallamak veya tartmak amacıyla,
 d) Veter�ner tedav�s� amacıyla,
 e) Test etmek amacıyla (Örneğ�n satın almak �ç�n),
 f) Şovlarda, serg�lerde, yarışmalarda, göster�lerde veya rekabetlerde yer almak üzere,
 g) Eğlence amacıyla (S�rk hayvanları g�b�),
 ğ) Tur amacıyla (Yolcuların evc�l hayvanlarını kapsar),
 h) Görev antrenmanı amacıyla (Pol�s köpekler� veya atları, dedektör köpekler, görme engell�ler �ç�n

köpekler g�b�),
 ı) Kurtarma operasyonlarında yer almak üzere,
 �) Otlatmak �ç�n veya sürüler�n mevs�m göçü neden�yle,
 j) Çalışma veya taşıma performansı amacıyla,
 k) Tıbb� amaçlar �ç�n (Yılan zehr� tesl�matı g�b�) get�r�lenler.
 
 

 
EK-4

 
TURİSTİK REKLAM MALZEMESİNE İLİŞKİN LİSTE

  
a) Resm� ulusal tur�st ajansları tarafından saptanmış tanınmış tems�lc�l�kler�n veya muhab�r bürolarında veya

geç�c� �thalat gümrük �dares�nce onaylanmış d�ğer yerlerde serg�lenmes� hedeflenm�ş malzeme; res�m ve ç�z�mler,
çerçevelenm�ş fotoğraf veya büyütülmüş fotoğraflar, sanat k�tapları, tablolar, kabartma veya l�tograflar, heykeller,
goblenler ve benzer� sanat yapıtları
                b) Göster� malzemes� (göster�-takımları, standlar ve benzer� eşya) �le b�rl�kte böyle b�r göster�de kullanılacak
olan elektr�ksel ve mekan�k donanım 

c) Ücrets�z göster�lerde kullanılması hedeflenen belgesel f�lmler, kayıtlar, bant kayıtları ve d�ğer ses kayıtları
(t�car� reklam konusu olanlar ve genel satışa sunulmuş olanlar har�ç) 

ç) İht�yaca yetecek m�ktarda bayrak
                d) D�oramalar, ölçekl� modeller, slaytlar, baskı kl�şeler�, fotoğraf negat�fler�



                e) Ulusal el�ş�, yerel kostüm ve benzer� folklor eşyalarından yeterl� sayıda örnekler
 
 
 

EK-5
                                                            

MESLEKİ TEÇHİZAT LİSTESİ
 

A) Basın �ç�n veya ses veya telev�zyon yayını �ç�n donanım
 
a) Basın �ç�n donanım
1) K�ş�sel b�lg�sayarlar
2) Telefaks donanımı
3) Dakt�lolar
4) Her türlü kamera (f�lm ve elektron�k kameralar)
5) Ses veya görüntü �let�c�, kayded�c� veya kayded�lenler� tekrar vermeye mahsus c�hazlar (teyp veya v�deo

kayded�c�ler� ve v�deo göster�c�ler�, m�krofonlar, seslend�rme masaları, hoparlörler)
6) Test ve ölçüm aletler� ve c�hazları (os�lograflar, teyp ve v�deo kaydı test s�stemler�, mult� metreler, alet

kutu ve torbaları, vektörskoplar, v�deo jeneratörler� vs.)
7) Aydınlatma donanımları (projektörler, konvektörler, tr�podlar)
8) İşletme aksesuarları ( kasetler, pozmetreler, mercekler, tr�podlar)
b)  Ses yayını donanımı
1) Yayın �let�c�ler� veya yayın �let�c�-alıcıları
2) Yayın ağı veya kablosuna bağlanab�lecek term�naller
3) Uydu bağlantıları benzer� telekomün�kasyon donanımı
4) Sesl� frekans üret�c� donanımı (ses alıcı, kayded�c� veya kayded�lm�ş olanı vermeye mahsus c�hazlar)
5) Test ve ölçüm aletler� ve c�hazları (os�lograflar, teyp ve v�deo kaydı test s�stemler�, mult�metreler, alet

kutu ve torbaları, v�deo jeneratörler� vs.)
6) İşletme aksesuarları (saatler, kronometreler, pusulalar, m�krofonlar, seslend�rme masaları, ses bandı,

jeneratör takımları, transformatörler, ısıtma havalandırma ve kl�ma c�hazları vb.)
7) Ses kaydetmeye mahsus eşya (boş veya kayded�lm�ş)
c) Telev�zyon yayın donanımı             
1) Telev�zyon kameraları
2) Teles�nema
3) Test ve ölçüm c�haz ve aletler�
4) İlet�m ve tekrar-�let�m c�hazları
5) Komün�kasyon c�hazları
6) Ses veya görüntü kayded�c� veya kayded�lenler� tekrar vermeye mahsus c�hazlar (teyp ve v�deo

kayded�c�ler�, v�deo kayded�c�ler� ve v�deo göster�c�ler�, m�krofonlar, seslend�rme masaları, hoparlörler)
7) Aydınlatma donanımı (projektörler, konvektörler, tr�podlar)
8) Yazıcı donanımı
9) İşletme aksesuarları (saatler, kronometreler, pusulalar, mercekler, pozmetreler, tr�podlar, jeneratör

takımları, transformatörler, ısıtma, kl�ma ve havalandırma c�hazları vs.)
10) Ses veya görüntü kaydetmeye mahsus eşya, (boş veya kayded�lm�ş)
11) Müz�k aletler�, kostümler, dekor ve d�ğer sahne malzemes�
ç) Yukarıda bel�rt�len amaçlar �ç�n özel olarak uyarlanmış veya tasarlanmış taşıtlar
1) Telev�zyon �let�m taşıtları
2) Telev�zyon aksesuarları �ç�n taşıtlar
3) V�deo bandı kayıt taşıtları
4) Ses kayded�c� veya kayded�lm�ş ses� tekrar vermeye mahsus taşıtlar
5) Yavaş çek�m taşıtları
6) Işık taşıtları
 
B) S�nematograf�k donanım
 
a) Aşağıdak� donanım
1) Her türlü kamera (f�lm ve elektron�k kameraları)
2) Test ve ölçüm alet ve c�hazları (os�lograflar, teyp ve v�deo kaydı test s�stemler�, mult�metreler, alet

kutuları ve torbaları, vektörskoplar, v�deo jeneratörler� vs.)
3) Kamera kaydırma arabaları ve v�nçler�
4) Aydınlatma donanımı (projektörler, konvertörler, tr�podlar)
5) Yazım donanımı
6) Ses veya görüntü kaydetmeye veya kayded�lm�ş olanı tekrar vermeye mahsus c�hazlar (teyp ve v�deo

kayıt c�hazları ve v�deo görüntü ver�c� c�hazlar, m�krofonlar, seslend�rme masaları, hoparlörler)
7) Ses veya görüntüyü kaydetmeye mahsus eşya ( boş veya kayded�lm�ş)
8) İşletme aksesuarları
9) Müz�k aletler�, kostümler, dekor ve d�ğer sahne malzemes�
b) Yukarıda bel�rt�len amaçlar �ç�n özel olarak uyarlanmış veya tasarlanmış taşıtlar
 
C) D�ğer donanım



 
a) Montaj test, �şletmeye alma, kontrol, mak�neler�n bakım ve tam�r�, tes�s, taşıma vasıtaları, vb. �ç�n

donanım
1) Alet edevat
2) Elektr�k c�hazları (voltmetre, ampermetre, ölçüm kabloları, karşılaştırma devreler�, transformatörler, kayıt

c�hazları vb.) ve �tenekl� ayırıcılar (j�g) da dah�l olmak üzere ölçüm, kontrol veya test alet ve donanımı (sıcaklık,
basınç, uzaklık, yüksekl�k, yüzey, hız vb.)

3) Mak�ne veya tes�sler�n montajı sırasında veya montaj sonrasında fotoğraflarını çekmek �ç�n c�haz ve
donanım

4) Gem�ler�n araştırmaları �ç�n c�hazlar
b) İş adamları, �ş ver�ml�l�ğ� danışmanları, üretkenl�k uzmanları, muhasebec�ler ve benzer� uzmanlık

alanlarındak� k�ş�ler �ç�n gerekl� donanım
1) K�ş�sel b�lg�sayarlar
2) Dakt�lolar
3) Ses veya görüntü �let�m�, kaydın ve kayded�lm�ş olanların yen�den ver�lmes� �ç�n c�hazlar
4) Hesap mak�neler� ve c�hazları
c) Topograf�k araştırma veya jeof�z�ksel olasılık araştırmaları yapan uzmanlar �ç�n gerekl� donanım
1) Ölçüm c�haz ve aletler�
2) Delme donanımı
3) İlet�m ve �let�ş�m donanımı
ç) K�rl�l�kle mücadele uzmanları �ç�n gerekl� donanım
d) Doktor, cerrah, veter�ner-cerrahlar, ebeler ve benzer� uzmanlık alanlarındak� k�ş�ler �ç�n gerekl� alet ve

c�hazlar
e) B�l�m adamları �ç�n gerekl� donanım
f) Özel veya kamuya açık göster�lerde kullanılacak tüm eşya (müz�k aletler�, kostümler, dekorlar vb.) da

dah�l olmak üzere, sunucular, t�yatro kumpanyaları ve orkestralar �ç�n gerekl� donanım
g) Öğretmenler�n ders ver�rken kullanacakları gerekl� donanım
ğ) Fotoğrafçılık gez�ler� �ç�n gerekl� donanım (her türden kamera, bantlar, pozmetreler, mercekler, tr�podlar,

mon�törler, aydınlatma donanımı, modeller �ç�n moda eşya ve aksesuarları vb.)
   

EK-6
 

PEDAGOJİK MALZEME LİSTESİ
 

A) Ses veya görüntü kayded�c� veya kayded�lm�ş olanı yen�den vermeye mahsus c�hazlar
 
a) Slayt ve saydam-res�m projektörler�
b) S�nematograf�k projektörler
c) Ger�den-göster�c� projektörler ve ep�skoplar
ç) Manyetofon, manyetoskoplar ve v�deo donanımı
d) Kapalı devre telev�zyon donanımı
 
B) Ses ve görüntü medyası kayded�c� eşya
 
a) Slayt, saydam-res�m ve m�krof�lmler
b) S�nematograf�k f�lmler
c) Ses kaydetmeye mahsus eşya (manyet�k bantlar, d�skler)
ç) V�deo bantları
 
C) Özel uzmanlık malzemes�
 
a) Kütüphaneler �ç�n b�bl�yograf�k donanım ve sesl�-görsel malzeme
b) Hareketl� kütüphaneler
c) L�san laboratuvarları
ç) S�mültane yorum veya tercüme donanımı
d) Programlanmış öğret�m mak�neler�, mekan�k veya elektron�k
e) Özürlü k�ş�ler�n eğ�t�m veya meslek� eğ�t�m� �ç�n özel olarak tasarlanmış materyal
 
Ç) D�ğer materyaller
 
a) Duvar har�taları, modeller, graf�kler, tablolar, fotoğraflar ve ç�z�mler
b) Göster�m amaçları �le tasarlanmış model, alet ve c�hazlar
c) B�r konunun öğret�m�ne yönel�k olarak hazırlanmış, görsel veya �ş�tsel b�lg� �çeren kalemler�n toplamı

(çalışma k�tler�)
ç) B�r zanaat veya mesleğ�n öğren�lmes� �ç�n aletler, c�hazlar ve mak�ne-aletler
d) Yardım operasyonlarında kullanılmak üzere özel olarak uyarlanmış veya tasarlanmış taşıtlar dah�l olmak

üzere, yardım operasyonlarında çalışan k�ş�ler�n eğ�t�m� �ç�n �thal ed�len donanım
 

EK-7
 



EĞİTİM, BİLİM VEYA KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE BAĞLANTILI OLARAK İTHAL EDİLEN DİĞER
EŞYAYA İLİŞKİN LİSTE

  
a) Drama gruplarına veya t�yatrolara bedels�z ödünç olarak gönder�len kostümler ve sahne dekorları

                b) Müz�k t�yatrolarına veya orkestralara bedels�z ödünç olarak gönder�len müz�k part�türler�
g�b� eşya

 
EK-8

  
SANAT ESERLERİ, KOLEKSİYON PARÇALARI VE ANTİKA EŞYAYA İLİŞKİN LİSTE

 
A) Sanat eserler� dey�m�;
 
a) Res�mler, kolajlar ve dekorat�f süs tabakları,
b) Sanatçı tarafından tamamıyla elle yapılmış, m�mar�, mühend�sl�k, t�car�, topograf�k veya benzer amaçlara

uygun plan ve ç�z�mler har�ç olmak üzere boyamalar ve ç�z�mler, elle süslenm�ş �malat malzemeler�, t�yatro dekorları,
stüdyoların arka planları veya boyanmış tuvaller (G.T.İ.P.9701),

c) Or�j�nal gravürler, res�mler ve l�toğrafyalar,
ç) Sınırlı sayıda s�yah ve beyaz veya renkl� olarak üret�lm�ş, mekan�k veya fotomekan�k �şlem �çermemes�

kaydıyla, uygulanan �şlem veya kullanılan malzeme hesaba katılmaksızın sanatçı tarafından tamamen elle yapılmış b�r
veya b�rden çok kaplama (G.T.İ.P 9702.00.00)

d) Or�j�nal heykeller ve oyma �şler�,
e) B�r sanatçı tarafından yapılmış olması hal�nde her çeş�t malzemeden, sanatçı veya onun var�s�n�n gözet�m�

altında ve sek�z kopya �le sınırlı olmak üzere heykel kalıpları (G.T.İ.P. 9703.00.00),
f) Duvar halıları (G.T.İ.P. 5805.00.00) ve duvar mefruşatı (G.T.İ.P. 6304.00.00) sanatçı tarafından tasarlanan

or�j�nal�nden el yapımı, her b�r�nden sek�zden fazla kopya olmaması hal�nde,
g) Tek parça seram�kler (Tamamıyla sanatçı tarafından yapılmış ve �mzalanmış.),
ğ) Emay �ş� bakır, tamamıyla el yapımı, stüdyonun veya sanatçının �mzasını taşıyan sek�z adet kopya �le

sınırlı, (mücevherat �le altın ve gümüş vb. madenlerden mamul eşya har�ç),
h) Sanatçı tarafından çek�len, onun tarafından veya gözet�m� altında basılan, onun tarafından �mzalanan,

numaralanan ve 30 kopya �le sınırlı olan fotoğraflar (her boyutta ve çerçevelenm�ş olanlar dah�l),
anlamına gel�r.
 
B) Koleks�yon parçaları dey�m�;
 
a) Posta pulları, harç pulları, posta �şaretler�, �lk gün kapakları, önceden damgalanmış kırtas�ye ve benzer�

eşya (�ptal ed�lm�ş veya eğer �ptal ed�lmem�şse tedavülde olmayan veya tedavüle çıkarılmayacak olanlar)(G.T.İ.P.
9704.00),

b) Koleks�yon ve koleks�yon parçaları, zooloj�k, botan�k, m�neraloj�k, anatom�k, tar�h�, arkeoloj�k,
paleontoloj�k, etnoğraf�k veya num�zmat�k b�l�mler�ne a�t eşya (G.T.İ.P 9705.00.00),

anlamına gel�r.
 
C) Ant�kalar dey�m�, 100 yaşından esk� olan ve sanat eserler� �le koleks�yoncu malzemeler� dışında kalan

maddeler anlamına gel�r (G.T.İ.P. 9706.00.00).
 

 
EK-9

 
 

 YOLCU BERABERİ KİŞİSEL EŞYA LİSTESİ
 

 A) TÜKETİM MADDELERİ

 a) TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ

 1- S�garalar 400 adet

 2- S�gar�llolar (her b�r� 3 gr.dan ağır olmayan purolar) 100 adet

 3- Puro 50 adet

 4- Kıyılmış tütün (200 yaprak s�gara kağıdı �le) 250 gr.

 5- P�po tütünü 250 gr.

 b) ALKOLLÜ ÜRÜNLER

 1- Alkol dereces� % 22’y� geçen alkol ve alkollü �çk�ler 1 lt.

 2- Alkol dereces� % 22’y� geçmeyen alkol ve alkollü �çk�ler 2 lt.
c) KOZMETİK ÜRÜNLER
En fazla 120 ml.l�k ş�şeler �ç�nde beş adet kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon
ç) GIDA ÜRÜNLERİ
1- Çay 1 kg.
2- Çözüleb�l�r hazır kahve 1 kg.



3- Kahve 1 kg.
4- Ç�kolata 1 kg.
5- Şekerden mamul y�yecek 1 kg.
B) DİĞER EŞYA
a) GİYİM VE YOLCULUK EŞYASI
1- Yolcunun g�y�n�p kuşanmasına mahsus eşya
2- Yolcunun yaşantısına mahsus eşya �le seyahat eşyası
b) ELEKTRONİK /DİJİTAL EŞYA
1-LCD veya plazma ayrımı yapılmaksızın b�r adet renkl� telev�zyon (55 ekrana [55 ekran dah�l] kadar)
2- B�rer adet v�deo kamera (10 adet boş kaset� �le b�rl�kte) ve fotoğraf mak�nes� (hafıza kartı veya 5 adet f�lm� �le
b�rl�kte)
3- B�r adet GPS yön bulma c�hazı
4- B�r adet d�züstü b�lg�sayar ya da PC, aksam ve parçaları (flash bellek, har�c� hard d�sk dah�l)
5- B�r adet radyo veya radyo-teyp
6- Her türlü ses ve görüntü kayded�c� ve oynatıcı c�hazlardan b�r adet �le bu c�hazlara a�t toplam 10 aded� geçmemek
üzere üzer�ne kayıt yapılab�len plak, teyp kaset�, CD, VCD, DVD
7- B�r adet kasetl� veya oyun kartlı elektron�k oyun alet�
8- Tv, müz�k çalar, v�deo oynatab�lme özell�ğ�ne sah�p olanlar dah�l olmak üzere GSM-Cep telefonu (yabancı
m�syon mensupları har�ç �k� takv�m yılında 1 adet)
c) MÜZİK ALETLERİ
Elde taşınab�l�r müz�k aletler�nden b�rer adet olmak üzere en çok 3 adet
ç) SPOR VE OYUN ALETLERİ
1- B�r adet kamp çadırı
2- B�r adet dalgıç takımı
3- B�r adet motorsuz ş�ş�rme bot
4- B�r adet yelken tert�batlı sörf
5- B�r ç�ft yüzme palet�
6- Golf malzemes� (golf aracı har�ç)
7- Yolcunun tek başına kullanab�leceğ� özell�ğe sah�p b�rer adet olmak üzere spor yapmasına mahsus d�ğer spor alet
ve g�ys�ler� (paraşüt ve kayak takımı dah�l, den�z motos�klet� ve motorlu den�z kızağı har�ç)
d) SAĞLIK CİHAZLARI
1- Hasta yolcuya a�t yatak
2- Maluller �ç�n hareket ett�r�c� tert�batı bulunan motorlu, motorsuz koltuk
3- Şahs� tedav�de kullanılan �laçlar
4- K�ş�n�n kullanımına mahsus tıbb� c�hazlar
5- Gaz maskes�, koruyucu elb�se
e) MUTFAK EŞYASI
Yolculuk esnasında kullanılacak mutfak aletler� �le b�rer adet olmak üzere küçük ev aletler�
f) DİĞERLERİ
1- Hac ve umreden gelen yolcuların beraberler�nde get�recekler� veya posta veya kargo yoluyla gönderecekler�,
Müsteşarlık �le D�yanet İşler� Başkanlığınca bel�rlenecek m�ktarda hurma ve zemzem suyu
2- Çocuk yolcuya mahsus b�r adet çocuk arabası
3- Çocuk yolcuya mahsus oyuncaklar
4- B�r adet ütü
5- B�r adet b�s�klet
6- B�r adet el dürbünü (gece görüş dürbün ve gözlükler� �le gece görüş kesk�n n�şancı dürbünler� har�ç)
7- Araçla b�rl�kte yolculuk hal�nde, aracın kend�s�ne ve sürücüsünün kullanımına mahsus d�ğer alet ve c�hazlar (
Akü şarj c�hazı, akü �le çalışan otomob�l süpürges�, akü �le çalışan buzluk vb.)
8- K�ş�sel kullanıma mahsus k�tap veya benzer� basılı yayın
9- Yolcunun beraber�nde olmak kayıt ve şartıyla evc�l hayvanlardan toplam 2 adet veya 10 adet akvaryum balığı
(veter�ner sağlık raporu, or�j�n ve aşı belges� �le varsa k�ml�k ve eşgal belges� �brazı şartı ve veter�ner kontrolü
kaydıyla)
   

 
 
 

EK-10
 



EĞİTİM BİLİM VE KÜLTÜREL AMAÇLI KİTAP, YAYIN VE BELGELER
 
A) K�taplar, Yayınlar ve Belgeler
 

G.T.İ.P TANIM

 
 3705.90.10
 
 

 Yalnızca k�tap m�krof�lmler�, çocuklar �ç�n hazırlanmış res�ml� k�taplar, ç�z�m k�tapları ve
res�m k�tapları; okullar �ç�n alıştırma k�tapları (çalışma k�tapları), bulmaca k�tapları,
gazeteler ve sürekl� yayınlar, basılı dokümanlar veya t�car� özell�ğ� olmayan ve
c�ltlenmem�ş �llüstrasyonlardan oluşan raporlar, basılı sayfalar ve k�tap basmakta
kullanılan reprodüks�yon provaları

 3705.10.00
 3705.90.90

Yalnızca k�tap basımında kullanılan reprodüks�yon f�lmler�

4903.00.00 Çocuklar �ç�n res�ml� albüm veya k�taplar, res�m yapmaya veya boyamaya mahsus
albümler

 4905.99.00 Yalnızca jeoloj�, zooloj�, botan�k, m�neraloj�, paleontoloj�, arkeoloj�, etnoloj�, meteoroloj�,
kl�matoloj� ve jeof�z�k g�b� b�l�msel dalların �lg� alanlarına g�ren har�talar, graf�kler ve
d�yagramlar

4906.00.00 Yalnızca m�mar�, endüstr�yel veya mühend�sl�k planları ve tasarımları ve bunların
reprodüks�yonları

 4911.10.90 Yalnızca
- Türk�ye Gümrük Bölges� dışında yerleş�k yayıncılar veya k�tapçılar tarafından k�tap ve
yayın şekl�nde satışa sunulan k�tap ve yayın katalogları
- F�lm katalogları, kayıt veya eğ�tsel, b�l�msel veya kültürel özell�kte d�ğer görsel ve �ş�tsel
malzemeler

 -Tur�zm� teşv�k �ç�n hazırlanmış posterler ve tur�st�k yayınlar, broşürler, rehberler, zaman
ç�zelgeler� ve benzer� yayınlar: �llüstrasyon �çers�n ya da �çermes�n özel nedenlerle
yayınlanan, halkın Türk�ye Gümrük Bölges� dışına seyahat etmes�n� teşv�k etmek �ç�n
tasarlananlar dah�l olmak üzere, bu tür parçaların m�krof�lmler� dah�l

 -Ücrets�z olarak dağıtılacak b�bl�yograf�k malumat malzemes� (1)

 4911.99.00.90 Yalnızca
-C�lts�z �llüstrasyonlar, basılı sayfalar ve k�tap çoğaltmakta kullanılan reprodüks�yon
provaları, bu tür parçaların m�krokopyaları dah�l (1)

 -Halkın Türk�ye Gümrük Bölges� dışında çalışmasını teşv�k etmek amacıyla tasarlanan
yayınlar; bu tür yayınların m�krof�lmler� (1)

 9023.00.80 Yalnızca jeoloj�, zooloj�, botan�k, m�neraloj�, paleontoloj�, arkeoloj�, etnoloj�, meteroloj�,
kl�matoloj� ve jeof�z�k g�b� b�l�msel dalların �lg� alanına g�ren har�talar, graf�kler ve
d�yagramlar

(1) Alanının %25'�nden fazlasında reklam bulunan eşyaya muaf�yet uygulanmaz. Tur�zm teşv�k posterler� ve
yayınlarında bu yüzde oran sadece özel t�car� yayıncılığa uygulanır.

 
 
B) Eğ�t�m, B�l�m ve Kültürel Özell�kte Görsel ve İş�tsel Malzeme
 
B�rleşm�ş M�lletler veya B�rleşm�ş M�lletlere bağlı olan ve özel b�r amaca yönel�k olarak kurulan d�ğer

kuruluşlar tarafından üret�len EK-11 sayılı l�sten�n (A) bölümünde yer alan ve 70 �nc� maddede bel�rt�len şartlar
çerçeves�nde �thal ed�len malzemeler.

 
EK-11

 
EĞİTİM, BİLİM ve KÜLTÜREL ÖZELLİKTE GÖRSEL VE İŞİTSEL MALZEME

 
A) Eğ�t�m, B�l�m ve Kültürel Özell�kte Görsel ve İş�tsel Malzeme(1)
 

G.T.İ.P. Tanım

3704.00.10 Levhalar ve f�lmler

 37.05 Yalnızca eğ�tsel b�l�msel veya kültürel özell�kte olanlar

 3706.10.99 Yalnızca



-İthal ed�ld�ğ� sırada güncel haber değer� olan olayları gösteren ve çoğaltma amacıyla en
çok �k� kopya hal�nde �thal ed�len, dünya haberler� veren f�lmler (ses bandı olsun veya
olmasın)

 -Dünya haberler�n� gösteren f�lmlerle bağlantılı olarak kullanılacak arş�v f�lm malzemes�
(ses bandı olsun veya olmasın)

 -Özell�kle gençler ve çocuklar �ç�n eğlence f�lmler�

 -Eğ�tsel, b�l�msel, kültürel özell�kte d�ğer f�lmler

 3706.90.51 Yalnızca d�ğer poz�t�fler

3706.90.91
3706.90.99

Yalnızca
-İthal ed�ld�ğ� sırada güncel haber değer� olan olayları gösteren ve çoğaltma amacıyla en
çok �k� kopya hal�nde �thal ed�len, dünya haberler� veren f�lmler (ses bandı olsun veya
olmasın)

 -Dünya haberler�n� gösteren f�lmlerle bağlantılı olarak kullanılacak arş�v f�lm malzemes�
(ses bandı olsun veya olmasın)

 -Özell�kle gençler ve çocuklar �ç�n eğlence f�lmler�

 -Eğ�tsel, b�l�msel, kültürel özell�kte d�ğer f�lmler

 4911.99.00.90 Yalnızca
-Eğ�tsel, b�l�msel veya kültürel özell�kte, b�lg�sayara dayalı enformasyon ve
dokümantasyon h�zmetler�nde kullanılan m�krokartlar ve d�ğer b�lg� ve kayıt ortamları

 -Eğ�t�m ve demonstrasyon �ç�n hazırlanmış duvar graf�kler�

 85.23 Yalnızca eğ�tsel, b�l�msel veya kültürel özell�kte olanlar

 90.23 Yalnızca
- Demonstrasyon ve eğ�t�m �ç�n tasarlanmış, eğ�tsel, b�l�msel veya kültürel özell�kte
örnekler, modeller ve duvar graf�kler�

 -Moleküller yapı veya matemat�ksel formüller g�b� soyut kavramların görselleşt�r�lm�ş
haller� veya takl�t res�mler

Çeş�tl� Lazer yansıtma �ç�n hologramlar

 Mult�medya araçları

 Programlanmış tal�matlar �ç�n malzemeler (basılı malzeme �le b�rl�kte oluşan araçtak�
malzemeler dah�l olmak üzere)

(1) Bu l�stede yer alan eşya muaf�yet sağlanması �ç�n 70 �nc� maddede bahs� geçen kuruluşlar tarafından
�thal� gerek�r.

 
B) Kültür ve Tur�zm Bakanlığı veya Bu Bakanlık Tarafından Yetk� Ver�len Kamu Kuruluşlarınca İthal

Ed�lecek Eğ�t�m, B�l�m ve Kültürel Özell�kte, Koleks�yonculara A�t Parçalar ve Sanat Eserler�
 

G.T.İ.P. Tanım

Çeş�tl� Satışa çıkarılmayan, koleks�yoncuya a�t parçalar ve sanat eserler�.

 
EK-12

 
GÖRME ENGELLİLERİN KULLANIMINA MAHSUS EŞYA

G.T.İ.P. Tanım

 4911.10.90 Yalnızca kör ya da kısmen görürler �ç�n hazırlanmış kabartma baskılar

 4911.91  Yalnızca kör ya da kısmen görürler �ç�n hazırlanmış kabartma baskılar

 4911.99.00.90  Yalnızca kör ya da kısmen görürler �ç�n hazırlanmış kabartma baskılar

4802.55
4802.56
4802.57

Yalnızca Bra�lle kağıdı

4802.58.10.99
4802.58.90.99

Yalnızca Bra�lle kağıdı



4802.61.80
4802.62

Yalnızca Bra�lle kağıdı

 4805.91 Yalnızca Bra�lle kağıdı

 4805.92 Yalnızca Bra�lle kağıdı

 4805.93 Yalnızca Bra�lle kağıdı

 4823.90.40 Yalnızca Bra�lle kağıdı

 6602.00.00 Yalnızca körler ve kısmen görürler �ç�n beyaz bastonlar

 84.69 Yalnızca körler ve kısmen görürler �ç�n uygun hale get�r�lm�ş olanlar

 84.71 Yalnızca körler ve kısmen görürler�n kullandığı kayıtlı malzemen�n veya Bra�lle
kağıtlarının mekan�k olarak üret�lmes�nde kullanılan teçh�zat

 85.19  Yalnızca körler ve kısmen görürler �ç�n uygun hale get�r�lm�ş ve özel olarak d�zayn
ed�lm�ş p�kaplar ve kasetçalarlar

 85.23 Yalnızca
-Konuşan k�taplar

 -Bra�lle kağıdı ve konuşan k�tapların üret�m� �ç�n manyet�k bantlar ve kasetler

 9013.80 Yalnızca Körler ve kısmen görürler �ç�n büyütücü telev�zyon ekranları

 9021.90.90 Yalnızca
-Körler ve kısmen görürler �ç�n elektron�k yer saptayıcı ve engel dedektörü

 -Körler ve kısmen görürler �ç�n büyütücü telev�zyon ekranları

 -Körler ve kısmen görürler �ç�n elektron�k okuma mak�neler�

 9023.00.80 Yalnızca körler veya kısmen görürler�n kullanması �ç�n özet olarak tasarlanmış öğret�m
araçları ve gereçler�

 91.02 Yalnızca Bra�lle saatler� (değerl� metallerden yapılanlar har�ç)

 9504.90.90 Yalnızca körler ve kısmen görürler�n kullanması �ç�n özell�kle uyarlanmış masa oyunları
ve aksesuarlar.

çeş�tl� Körler ve kısmen görürler�n eğ�tsel, b�l�msel ve kültürel gel�ş�mler� �ç�n özel olarak
tasarlanmış d�ğer tüm parçalar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK-13
 

DÖKME GELEN EŞYADA EKSİKLİK VE FAZLALIK ORANLARI

G.T.İ.P Den�z yolu �le taşımada % Karayolu �le taşımada %

   
2707.10 0,5 0,4

2707.20 0,5 0,4

2707.50.90.00.11 0,5 0,3

2709.00 1 0,5

2710.11.11.00.00 0,5 0,3



2710.11.15.00.11 0,5 0,3

2710.11.15.00.19 0,5 0,3

2710.11.21.00.00 0,5 0,3

2710.11.25.00.00 0,5 0,3

2710.11.31.00.00 0,5 0,3

2710.11.41.00.00 0,5 0,3

2710.11.45.00.11 0,5 0,3

2710.11.45.00.12 0,5 0,3

2710.11.45.00.19 0,5 0,3

2710.11.49.00.11 0,5 0,3

2710.11.49.00.19 0,5 0,3

2710.11.51.00.00 0,5 0,3

2710.11.59.00.00 0,5 0,3

2710.11.70.00.00 0,5 0,3

2710.11.90.00.11 0,5 0,3

2710.11.90.00.19 0,5 0,3

2710.19.11.00.00 0,5 0,3

2710.19.15.00.00 0,5 0,3

2710.19.21.00.00 0,5 0,3

2710.19.25.00.11 0,5 0,3

2710.19.25.00.19 0,5 0,3

2710.19.29.00.00 0,5 0,3

2710.19.31.00.00 0,5 0,3

2710.19.35.00.00 0,5 0,3



2710.19.41.00.11 0,5 0,3

2710.19.41.00.13 0,5 0,3

2710.19.41.00.29 0,5 0,3

2710.19.45.00.12 0,5 0,3

2710.19.45.00.13 0,5 0,3

2710.19.45.00.14 0,5 0,3

2710.19.45.00.15 0,5 0,3

2710.19.45.00.16 0,5 0,3

2710.19.45.00.29 0,5 0,3

2710.19.49.00.13 0,5 0,3

2710.19.49.00.14 0,5 0,3

2710.19.49.00.15 0,5 0,3

2710.19.49.00.16 0,5 0,3

2710.19.49.00.18 0,5 0,3

2710.19.51.00.00 0,4 0,3

2710.19.55.00.00 0,4 0,3

2710.19.61.00.11 0,4 0,3

2710.19.61.00.19 0,4 0,3

2710.19.63.00.11 0,4 0,3

2710.19.63.00.19 0,4 0,3

2710.19.65.00.11 0,4 0,3

2710.19.65.00.12 0,4 0,3

2710.19.65.00.13 0,4 0,3

2710.19.65.00.14 0,4 0,3



2710.19.65.00.15 0,4 0,3

2710.19.65.00.16 0,4 0,3

2710.19.65.00.17 0,4 0,3

2710.19.65.00.18 0,4 0,3

2710.19.65.00.21 0,4 0,3

2710.19.65.00.22 0,4 0,3

2710.19.65.00.23 0,4 0,3

2710.19.65.00.29 0,4 0,3

2710.19.69.00.11 0,4 0,3

2710.19.69.00.12 0,4 0,3

2710.19.69.00.13 0,4 0,3

2710.19.69.00.14 0,4 0,3

2710.19.69.00.15 0,4 0,3

2710.19.69.00.16 0,4 0,3

2710.19.69.00.17 0,4 0,3

2710.19.69.00.18 0,4 0,3

2710.19.69.00.21 0,4 0,3

2710.19.69.00.22 0,4 0,3

2710.19.69.00.23 0,4 0,3

2710.19.69.00.99 0,4 0,3

2710.19.71.00.00 0,4 0,3

2710.19.75.00.00 0,4 0,3

2710.19.81.00.00 0,4 0,3

2710.19.83.00.00 0,4 0,3



2710.19.85.00.00 0,4 0,3

2710.19.87.00.00 0,4 0,3

2710.19.91.00.00 0,4 0,3

2710.19.93.00.00 0,4 0,3

2710.19.99.00.98 0,4 0,3

2711.12 0,5 0,3

2711.13 0,5 0,3

2711.19.00.00.11 0,5 0,3

2713.11.00.00.00 0,4 0,3

2713.20.00.00.19 0,4 0,3

2713.90 0,4 0,3

2901.10.00.10.19 0,4 0,3

2901.10.00.90.11 0,5 0,4

2901.10.00.90.12 0,5 0,4

2901.10.00.90.13 0,5 0,4

2902.11.00.00.00 0,5 0,4

2902.20.00.00.00 0,5 0,4

2902.30.00.00.00 0,5 0,4

2902.41.00.00.00 0,5 0,4

2902.42.00.00.00 0,5 0,4

2902.43.00.00.00 0,5 0,5

2902.44.00.00.00 0,5 0,4

2909.19.90.00.13 0,5 0,4

34.03 0,5 0,4



3811.90.00.10.12 0,5 0,4

3814.00.90 0,5 0,4

3824.90.40.00.00 0,5 0,4

 
 

 
 


