
T.C.  
BAŞBAKANLIK  

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI  
Gümrükler Genel Müdürlüğü  

   
Sayı  : B.02.1.Güm.0.06.00.33.964-856    30.10.2000           
Konu:                                                                                                             
   
                                                   GENELGE  
                                                       2000/55  

   
İLGİ: 27.12.1962 tarih ve 18028/99-20158/456 sayılı Genelge.  
   
 Bilindiği üzere 6375 sayılı Kanunla kabul edilen Kuvvetler sözleşmesinin XI nci maddesinin 
uygulanmasına ilişkin 29.07.1954 tarihli ve 1236 sayılı Genelge hükümleri gereğince NATO mensupları 
tarafından NATO Beyannameleriyle geçici muaflık hükümlerinden yararlanmak suretiyle yurda sokulan 
otomobiller, NATO muafiyetini haiz ancak daha önce yurdumuza otomobil ithal etmeyen ve başka bir 
kimseden devren otomobil almayan veya sözkonusu muafiyet kapsamında adına kayıtlı bulunan aracını 
görev süresi devam ettiği sırada gümrüğe terk etmiş kişilere devredilebilmektedir.  
   
 Bu hükümler çerçevesinde NATO mensupları arasında yapılan otomobil devri aşağıdaki hükümlere 
tabi olacaktır.  
   
 1-Gümrük Müdürlüğüne muhatap NATO Gümrük İrtibat Bürosu’nca imzalı ve mühürlü, otomobili 
devir edecek NATO mensubu ile otomobili devir alacak NATO mensubunun isim ve adreslerini, devir 
alınacak otomobile ilişkin bilgileri, NATO Beyannamelerinin gün ve sayılarını içeren 2 nüsha Form:1 
(EK:1)’in ibraz edilmesi üzerine sözkonusu formlar devredenin ve devralanın gümrük müdürlüğünde 
muhafaza edilen ikinci nüsha beyannamelerine eklenmesini, otomobili devredenin ikinci nüsha 
beyannamesinden düşüm yapılmasını, otomobili devralanın ikinci nüsha beyannamesine ilave edilmesini ve 
aynı zamanda düşümün şahısların ellerindeki üçüncü ve dördüncü nüsha NATO beyannamelerine de 
işlenmesini müteakip bu işlemin NATO Beyannamelerinin birinci nüshalarına da kaydını teminen derhal 
Form:3 (EK:3) düzenlenerek Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bilgi verilecektir.  
   
 2-Devir alan ve/veya devredenden  birisine ait ilk beyanname başka bir gümrüğe ait ise devir 
işlemleri, şahısların ellerinde bulunması gereken üçüncü ve dördüncü nüsha beyannameler üzerinde 
yapılacak, şahısların ikinci nüshalarına işlenmek ve eklenmek üzere Form:1 (EK:1) belgeler bir yazı ile giriş 
gümrüğüne gönderilecek, Form:3 (EK:3) ise Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) intikal 
ettirilecektir.  
   
   3-Şayet devir alan NATO mensubu henüz bir NATO Beyannamesine sahip değilse, devredenin 
elinde bulunan NATO Beyannamesindeki beyan ve tespite uygun olarak otomobil için devir alandan 4 (dört) 
nüsha NATO Beyannamesi alınarak yukarıda belirtilen Kanun ve Genelge hükümleri kapsamında eski 
sahibini ibra ve yeni sahibini gümrüğe karşı sorumlu tutarak geçici muafiyetten istifade ettirilmesi için 
düzenlenecek beyannamenin üçüncü ve dördüncü nüshası sahibine verilmesi, birinci nüshası Müsteşarlığa 
(Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilmekle beraber devreden ve devralanın ikinci nüsha 
beyannamelerine birer nüsha Form:1 (EK:1) eklenmesi, devredenin ikinci nüsha beyannamesine işlenmesi 
ve elindeki üçüncü nüshadan düşülmesini müteakip düzenlenen Form:3 (EK: 3) ile Müsteşarlığa 
(Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bilgi verilecektir.  
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İLGİ: 27.12.1962 tarih ve 18028/99-20158/456 sayılı Genelge.




  





            Bilindiği üzere 6375 sayılı Kanunla
kabul edilen Kuvvetler sözleşmesinin XI nci maddesinin uygulanmasına ilişkin
29.07.1954 tarihli ve 1236 sayılı Genelge hükümleri gereğince NATO mensupları
tarafından NATO Beyannameleriyle geçici muaflık hükümlerinden yararlanmak
suretiyle yurda sokulan otomobiller, NATO muafiyetini haiz ancak daha önce
yurdumuza otomobil ithal etmeyen ve başka bir kimseden devren otomobil almayan
veya sözkonusu muafiyet kapsamında adına kayıtlı bulunan aracını görev süresi
devam ettiği sırada gümrüğe terk etmiş kişilere devredilebilmektedir. 





  





            Bu hükümler çerçevesinde NATO mensupları arasında yapılan
otomobil devri aşağıdaki hükümlere tabi olacaktır. 





  





            1-Gümrük Müdürlüğüne muhatap NATO
Gümrük İrtibat Bürosu’nca imzalı ve mühürlü, otomobili devir edecek NATO
mensubu ile otomobili devir alacak NATO mensubunun isim ve adreslerini, devir
alınacak otomobile ilişkin bilgileri, NATO Beyannamelerinin gün ve sayılarını
içeren 2 nüsha Form:1 (EK:1)’in ibraz edilmesi üzerine sözkonusu formlar
devredenin ve devralanın gümrük müdürlüğünde muhafaza edilen ikinci nüsha
beyannamelerine eklenmesini, otomobili devredenin ikinci nüsha beyannamesinden
düşüm yapılmasını, otomobili devralanın ikinci nüsha beyannamesine ilave
edilmesini ve aynı zamanda düşümün şahısların ellerindeki üçüncü ve dördüncü
nüsha NATO beyannamelerine de işlenmesini müteakip bu işlemin NATO
Beyannamelerinin birinci nüshalarına da kaydını teminen derhal Form:3 (EK:3)
düzenlenerek Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bilgi
verilecektir. 





  





            2-Devir alan ve/veya devredenden  birisine ait ilk beyanname başka bir gümrüğe
ait ise devir işlemleri, şahısların ellerinde bulunması gereken üçüncü ve
dördüncü nüsha beyannameler üzerinde yapılacak, şahısların ikinci nüshalarına
işlenmek ve eklenmek üzere Form:1 (EK:1) belgeler bir yazı ile giriş gümrüğüne
gönderilecek, Form:3 (EK:3) ise Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel
Müdürlüğü) intikal ettirilecektir. 





  





           
3-Şayet devir alan NATO mensubu henüz bir NATO Beyannamesine sahip
değilse, devredenin elinde bulunan NATO Beyannamesindeki beyan ve tespite uygun
olarak otomobil için devir alandan 4 (dört) nüsha NATO Beyannamesi alınarak
yukarıda belirtilen Kanun ve Genelge hükümleri kapsamında eski sahibini ibra ve
yeni sahibini gümrüğe karşı sorumlu tutarak geçici muafiyetten istifade ettirilmesi
için düzenlenecek beyannamenin üçüncü ve dördüncü nüshası sahibine verilmesi,
birinci nüshası Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilmekle
beraber devreden ve devralanın ikinci nüsha beyannamelerine birer nüsha Form:1
(EK:1) eklenmesi, devredenin ikinci nüsha beyannamesine işlenmesi ve elindeki
üçüncü nüshadan düşülmesini müteakip düzenlenen Form:3 (EK: 3) ile Müsteşarlığa
(Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bilgi verilecektir. 





  





            4-Daha önce otomobil muafiyetinden
istifade etmemiş ve bu muafiyete haiz başka bir kimseden devren otomobil
almayanlar veya bu muafiyetten istifade etmekle birlikte otomobillerini gümrüğe
terk etmiş olanlar görev süreleri devam ettiği sırada geçici muafiyetten
istifadeyle NATO Beyannamesine kayden kendi adlarına bir otomobil ithal
edebilirler.  Şahsa ve otomobile ilişkin
bilgileri içeren Form:2  (EK:2) ilgilinin
gümrük müdürlüğünde muhafaza edilen ikinci nüsha beyannamesine eklenmesi ve bu
hususun  beyannamesine kaydedilmesini ve
aynı zamanda  şahsın elindeki üçüncü
nüsha NATO beyannamesine de kaydının yapılmasını müteakip bu işlemin NATO
Beyannamesinin birinci nüshasına da kaydının 
yapılması için Form:4 (EK:4) düzenlenerek Müsteşarlığa (Gümrükler
Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilecektir. 





  





            İlk beyanname başka bir gümrüğe ait
ise kayıt işlemleri, şahsın elinde bulunması gereken üçüncü nüsha beyanname
üzerinde yapılacak, ikinci nüshasına işlenmek üzere Form:2 (EK:2) bir yazı ile
giriş gümrüğüne gönderilecek, Form:4 (EK:4) ise Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol
Genel Müdürlüğü) gönderilecektir. 





  





            Şayet devir alan NATO mensubu henüz bir NATO
Beyannamesine sahip değilse, otomobile ilişkin beyan ve tespite uygun olarak üç
nüsha NATO Beyannamesi alınmak suretiyle işlemleri bitirilecektir. 





  





            5-Otomobil devirlerine ilişkin
olarak, Kuzey Atlantik Antlaşması Merkez Kurulu Başkanlığı’nca devir işlemini
yapacak Gümrük İdaresinin bağlı bulunduğu Gümrükler Başmüdürlüğü’nden devir
talebinde bulunulması üzerine ilgili Başmüdürlüğün talimatı uyarınca bu
Genelgede yer alan hükümler çerçevesinde işlemlere başlanarak süratle
bitirilecek, tereddüt edilen hususlar Müsteşarlıktan (Gümrükler Genel
Müdürlüğü) sorulacaktır. 





  





            6-Oto devir taleplerine ilişkin
işlemler, izin verilmemesi nedeniyle İncirlik Gümrük Müdürlüğü  dışındaki gümrük idarelerinden
gerçekleştirilecektir.* 





  





            7-NATO mensupları tarafından ithal
edilen ancak  çalınmak veya kaza sonucu
hasar görmek ya da yanmak gibi nedenlerle kullanılamayacak duruma gelen
taşıtların;  tekrar çıkarılmasının mümkün
olmaması halinde  NATO Beyannamesinden
düşümü yapılır. Ancak kaza ve çalınma ya da yanma gibi durumlar sonucunda
yeniden ihraç edilmesi imkansız hale gelen taşıtların bu  durumunun 
mahkeme  ilamı  veya  
Cumhuriyet Savcılığı ya da mahallin 
mülki idare amirince belgelenmesi ve Gümrük idaresine söz konusu
belgelerle başvurulması gerekmektedir. 





  





            İlgide kayıtlı  Genelge yürürlükten  kaldırılmıştır. 





  





            Bilgi ve gereğini rica ederim.






  





  
                                                                                                                                                        
Müsteşar 





    





  





EKLER : 





4 adet form






DAĞITIM: 





Tüm Merkez ve
Taşra Teşkilatına 





  



 



 



 



 



 



·        
Bu Madde 2000/58 Sayılı  Genelge
ile değiştirilmiştir.




 




FORM:1 



NATO 



                                              GÜMRÜK
İRTİBAT BÜROSU            
                       Tarih-Date                                                                                   Adres:......................................... 





  



  



Konu : Otomobillerin devir          ve transferleri hk. 





  



  



                        ...........................................GÜMRÜK
MÜDÜRLÜĞÜNE 



  



  



            Halen giriş beyannamemde kayıtlı bulunan aşağıda özellikleri yazılı otomobili yine aşağıda ismi
belirtilen NATO personeline
devrettiğim için bu otomobilin beyannamemden
düşümü yapılarak alıcının beyannamesine kaydedilmesini arz ederim. 



  



Otomobile İlişkin Bilgiler 



Specifications of the automobile  ( in Turkish )                  





Markası             :................................................................. 



Modeli              :................................................................. 



Tipi                   :.................................................................




Motor No          :.................................................................




Şasi No                        :.................................................................




Silindir Adedi    :.................................................................




Motor Gücü       :.................................................................




Geldiği Ülke      :.................................................................




Kıymeti             :................................................................. 



Aksesuarları      :................................................................. 



             





            NATO
Gümrük İrtibat Bürosu                   Satanın Giriş Beyannamesi
No:......... 



                    Memurunun Tasdiki                                   Alıcının Giriş Beyannamesi No:........ 





  



Satıcının İmzası (Seller’s
Signature)                    
:................................ 



Satıcının adı soyadı       (Seller’s
Printed Name)        
:................................ 



  



            Yukarıda gösterilmiş bulunan eşyayı (otomobili) satın aldım. 



            NATO Muvakkat Muaf-Kati
Muaf Beyannameme devrine müsaadeleri arz olunur. 





  



Alıcının İmzası (Buyer’s
Signature)          :...............................




Alıcının adı soyadı (Buyer’s Printed Name)  :...............................




  



  



            NATO
Gümrük İrtibat Bürosu 



                    Amirinin Tasdiki 







 



FORM: 2 



                                                               
NATO 



                                              GÜMRÜK İRTİBAT BÜROSU                                   Tarih-Date                                                                                    Adres:......................................... 





  



  



Konu : Otomobillerin devir ve transferleri
hk. 





  



  



                        ...........................................GÜMRÜK
MÜDÜRLÜĞÜNE 



  



  



            Satın almış bulunduğum aşağıda özellikleri yazılı otomobili yine aşağıda belirtilen
NATO Muvakkat Muaf-Kati Muaf Beyannameme kaydedilmesini arz ederim. 



  



Otomobile İlişkin Bilgiler 



Specifications of the automobile  ( in Turkish )                  





 




Markası                         
:.................................................................




Modeli                          :.................................................................




Tipi                   :.................................................................




Motor No          :.................................................................




Şasi No                        :.................................................................




Silindir Adedi    :.................................................................




Motor Gücü                   :.................................................................




Geldiği Ülke      :.................................................................




Kıymeti             :................................................................. 



Aksesuarları      :................................................................. 



             





  



            NATO
Gümrük İrtibat Bürosu                    





                    Memurunun Tasdiki                                    





  



             





Alıcının İmzası (Buyer’s
Signature)          :...............................




Alıcının adı soyadı (Buyer’s Printed Name) :...............................




Alıcının Giriş Beyanname No                  :............................... 



  



  



            NATO
Gümrük İrtibat Bürosu 



                    Amirinin Tasdiki 





  







 



FORM: 3 





T.C. 



BAŞBAKANLIK 



GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 



..............Gümrük Müdürlüğü 



NATO Servisi




                                                                                                                    ......../......../20..






Sayı :............. 



 




 




 




GÜMRÜKLER KONTROL GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE 



                                                                                 ANKARA 





  



  



            ................sayılı bordroda kayıtlı
................. numaralı
NATO Muvakkat Muaf Beyannamesine aşağıda özellikleri gösterilen otomobilin transferi yapılmıştır. 



  



            Birinci nüsha beyannamelerine gerekli meşruhatın verilmesi müsaadelerine arzolunur. 



  



  



  



                                                                                                     Gümrük Müdürü 



  



  



            Devredenin (satanın) beyanname :




  



Bordro No :                   No :                  Adedi :             Otomobile
ilişkin bilgiler : 



  



.....................            ..................           ..................           
................................................... 



.....................                    ..................           ..................            
.................................................. 



.....................                    ..................           ..................            ...................................................




.....................            ..................           ..................           
................................................... 



.....................                    ..................           ..................           
................................................... 



.....................                    ..................           ..................           
................................................... 



.....................            ..................           ..................          
.................................................... 



.....................            ..................           ..................           
................................................... 



.....................                    ..................           ..................            
.................................................. 



.....................                    ..................           ..................            ...................................................




.....................            ..................           ..................           
................................................... 



.....................                    ..................           ..................           
................................................... 



.....................                    ..................           ..................           
................................................... 



.....................            ..................           ..................          
.................................................... 



  



FORM: 4 





T.C. 



BAŞBAKANLIK 



GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 



..............Gümrük Müdürlüğü 



NATO Servisi




                                                                                                                    ......../......../20..






Sayı :............. 



 




 




 




GÜMRÜKLER KONTROL GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE 



                                                                                 ANKARA 





  



  



            ................sayılı bordroda kayıtlı
................. numaralı
NATO Muvakkat Muaf Beyannamesine aşağıda özellikleri gösterilen otomobilin transferi yapılmıştır. 



  



            Birinci nüsha beyannamelerine gerekli meşruhatın verilmesi müsaadelerine arzolunur. 



  



  



  



                                                                                                     Gümrük Müdürü 



  



  



  



  



            Otomobile ilişkin bilgiler :




 




...................................................................




...................................................................




...................................................................




...................................................................




...................................................................




...................................................................




...................................................................




...................................................................




...................................................................




...................................................................




...................................................................




...................................................................
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 4-Daha önce otomobil muafiyetinden istifade etmemiş ve bu muafiyete haiz başka bir kimseden 
devren otomobil almayanlar veya bu muafiyetten istifade etmekle birlikte otomobillerini gümrüğe terk etmiş 
olanlar görev süreleri devam ettiği sırada geçici muafiyetten istifadeyle NATO Beyannamesine kayden kendi 
adlarına bir otomobil ithal edebilirler.  Şahsa ve otomobile ilişkin bilgileri içeren Form:2  (EK:2) ilgilinin 
gümrük müdürlüğünde muhafaza edilen ikinci nüsha beyannamesine eklenmesi ve bu hususun  
beyannamesine kaydedilmesini ve aynı zamanda  şahsın elindeki üçüncü nüsha NATO beyannamesine de 
kaydının yapılmasını müteakip bu işlemin NATO Beyannamesinin birinci nüshasına da kaydının  yapılması 
için Form:4 (EK:4) düzenlenerek Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.  
   
 İlk beyanname başka bir gümrüğe ait ise kayıt işlemleri, şahsın elinde bulunması gereken üçüncü 
nüsha beyanname üzerinde yapılacak, ikinci nüshasına işlenmek üzere Form:2 (EK:2) bir yazı ile giriş 
gümrüğüne gönderilecek, Form:4 (EK:4) ise Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) 
gönderilecektir.  
   
 Şayet devir alan NATO mensubu henüz bir NATO Beyannamesine sahip değilse, otomobile ilişkin 
beyan ve tespite uygun olarak üç nüsha NATO Beyannamesi alınmak suretiyle işlemleri bitirilecektir.  
   
 5-Otomobil devirlerine ilişkin olarak, Kuzey Atlantik Antlaşması Merkez Kurulu Başkanlığı’nca devir 
işlemini yapacak Gümrük İdaresinin bağlı bulunduğu Gümrükler Başmüdürlüğü’nden devir talebinde 
bulunulması üzerine ilgili Başmüdürlüğün talimatı uyarınca bu Genelgede yer alan hükümler çerçevesinde 
işlemlere başlanarak süratle bitirilecek, tereddüt edilen hususlar Müsteşarlıktan (Gümrükler Genel 
Müdürlüğü) sorulacaktır.  
   
 6-Oto devir taleplerine ilişkin işlemler, izin verilmemesi nedeniyle İncirlik Gümrük Müdürlüğü  
dışındaki gümrük idarelerinden gerçekleştirilecektir.*  
   
 7-NATO mensupları tarafından ithal edilen ancak  çalınmak veya kaza sonucu hasar görmek ya da 
yanmak gibi nedenlerle kullanılamayacak duruma gelen taşıtların;  tekrar çıkarılmasının mümkün olmaması 
halinde  NATO Beyannamesinden düşümü yapılır. Ancak kaza ve çalınma ya da yanma gibi durumlar 
sonucunda yeniden ihraç edilmesi imkansız hale gelen taşıtların bu  durumunun  mahkeme  ilamı  veya   
Cumhuriyet Savcılığı ya da mahallin  mülki idare amirince belgelenmesi ve Gümrük idaresine söz konusu 
belgelerle başvurulması gerekmektedir.  
   
 İlgide kayıtlı  Genelge yürürlükten  kaldırılmıştır.  
   
 Bilgi ve gereğini rica ederim.  
   
                                                                                                                                                            Müsteşar  
     
   
EKLER :  
4 adet form  
DAĞITIM: 
Tüm Merkez ve Taşra Teşkilatına  
   
 
 
 
 



 
• Bu Madde 2000/58 Sayılı  Genelge ile değiştirilmiştir.  
   

FORM:1  
NATO  

                                              GÜMRÜK İRTİBAT BÜROSU                                    Tarih-Date  
                        Adres:.........................................  
   
   
Konu : Otomobillerin devir  ve transferleri hk.  
   
   
  ...........................................GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE  
   
   
 Halen giriş beyannamemde kayıtlı bulunan aşağıda özellikleri yazılı otomobili yine aşağıda ismi 
belirtilen NATO personeline devrettiğim için bu otomobilin beyannamemden düşümü yapılarak alıcının 
beyannamesine kaydedilmesini arz ederim.  
   
Otomobile İlişkin Bilgiler  
Specifications of the automobile  ( in Turkish )   
Markası  :.................................................................  
Modeli  :.................................................................  
Tipi  :.................................................................  
Motor No :.................................................................  
Şasi No  :.................................................................  
Silindir Adedi :.................................................................  
Motor Gücü :.................................................................  
Geldiği Ülke :.................................................................  
Kıymeti  :.................................................................  
Aksesuarları :.................................................................  
   
 NATO Gümrük İrtibat Bürosu  Satanın Giriş Beyannamesi No:.........  
         Memurunun Tasdiki   Alıcının Giriş Beyannamesi No:........  
   
Satıcının İmzası (Seller’s Signature)                     :................................  
Satıcının adı soyadı (Seller’s Printed Name)         :................................  
   
 Yukarıda gösterilmiş bulunan eşyayı (otomobili) satın aldım.  
 NATO Muvakkat Muaf-Kati Muaf Beyannameme devrine müsaadeleri arz olunur.  
   
Alıcının İmzası (Buyer’s Signature) :...............................  
Alıcının adı soyadı (Buyer’s Printed Name)  :...............................  
   
   
 NATO Gümrük İrtibat Bürosu  
         Amirinin Tasdiki  



 
FORM: 2  
                                                                NATO  
                                              GÜMRÜK İRTİBAT BÜROSU                                   Tarih-Date  
                        Adres:.........................................  
   
   
Konu : Otomobillerin devir ve transferleri hk.  
   
   
  ...........................................GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE  
   
   
 Satın almış bulunduğum aşağıda özellikleri yazılı otomobili yine aşağıda belirtilen NATO Muvakkat 
Muaf-Kati Muaf Beyannameme kaydedilmesini arz ederim.  
   
Otomobile İlişkin Bilgiler  
Specifications of the automobile  ( in Turkish )    
   
Markası               :.................................................................  
Modeli     :.................................................................  
Tipi  :.................................................................  
Motor No :.................................................................  
Şasi No  :.................................................................  
Silindir Adedi :.................................................................  
Motor Gücü  :.................................................................  
Geldiği Ülke :.................................................................  
Kıymeti  :.................................................................  
Aksesuarları :.................................................................  
   
   
 NATO Gümrük İrtibat Bürosu    
         Memurunun Tasdiki     
   
   
Alıcının İmzası (Buyer’s Signature) :...............................  
Alıcının adı soyadı (Buyer’s Printed Name) :...............................  
Alıcının Giriş Beyanname No  :...............................  
   
   
 NATO Gümrük İrtibat Bürosu  
         Amirinin Tasdiki  
   



 
FORM: 3  

T.C.  
BAŞBAKANLIK  

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI  
..............Gümrük Müdürlüğü  

NATO Servisi  
         
         ......../......../20..  

Sayı :.............  
   
   
   

GÜMRÜKLER KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE  
                          ANKARA  

   
   

 ................sayılı bordroda kayıtlı ................. numaralı NATO Muvakkat Muaf Beyannamesine 
aşağıda özellikleri gösterilen otomobilin transferi yapılmıştır.  
   
 Birinci nüsha beyannamelerine gerekli meşruhatın verilmesi müsaadelerine arzolunur.  
   
   
   
             Gümrük Müdürü  
   
   
 Devredenin (satanın) beyanname :  
   
Bordro No :  No :  Adedi :  Otomobile ilişkin bilgiler :  
   
.....................           ..................           ..................            ...................................................  
.....................                    ..................           ..................             ..................................................  
.....................                    ..................           ..................            ...................................................  
.....................           ..................           ..................            ...................................................  
.....................                    ..................           ..................            ...................................................  
.....................                    ..................           ..................            ...................................................  
.....................           ..................           ..................           ....................................................  
.....................           ..................           ..................            ...................................................  
.....................                    ..................           ..................             ..................................................  
.....................                    ..................           ..................            ...................................................  
.....................           ..................           ..................            ...................................................  
.....................                    ..................           ..................            ...................................................  
.....................                    ..................           ..................            ...................................................  
.....................           ..................           ..................           ....................................................  
   
FORM: 4  



T.C.  
BAŞBAKANLIK  

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI  
..............Gümrük Müdürlüğü  

NATO Servisi  
         
         ......../......../20..  

Sayı :.............  
   
   
   

GÜMRÜKLER KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE  
                          ANKARA  

   
   

 ................sayılı bordroda kayıtlı ................. numaralı NATO Muvakkat Muaf Beyannamesine 
aşağıda özellikleri gösterilen otomobilin transferi yapılmıştır.  
   
 Birinci nüsha beyannamelerine gerekli meşruhatın verilmesi müsaadelerine arzolunur.  
   
   
   
             Gümrük Müdürü  
   
   
   
   
 Otomobile ilişkin bilgiler :  
   
...................................................................  
...................................................................  
...................................................................  
...................................................................  
...................................................................  
...................................................................  
...................................................................  
...................................................................  
...................................................................  
...................................................................  
...................................................................  
...................................................................  
   
   


	GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
	Gümrükler Genel Müdürlüğü
	Konu:

	GENELGE
	FORM: 3

	FORM: 4

