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 Bilindiği üzere 6375 sayılı Kanunla kabul edilen Kuzey Atlantık Antlaşmasına Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerin 
Statüsüne Dair Sözleşme’nin XI inci maddesinin 6 numaralı fıkrası; “bir kuvvet veya sivil unsur mensupları,kendileriyle 
yakınlarının istimaline mahsus motorlu hususi nakil vasıtalarını gümrük resminden muaf olarak muvakkaten ithal edebilirler. Bu 
madde mucibince, hususi nakil vasıtalarına bunların yollarda istimali ile ilgili vergilerden muafiyet tanınması mecburiyeti yoktur.” 
hükmünü amirdir. 
    
 Söz konusu Sözleşme ile gönderen devlet kuvvet ve sivil unsur mensuplarının, kabul eden devletin ülkesinde 
bulundukları sırada tabi olacakları statü belirlenmiş  olmakla beraber  ithal edilecek motorlu araç sayısı belirlenmemiştir. Bununla 
birlikte 1950’li yılların yaşam standartları ile 2000’li yılların yaşam standartlarının farklı olduğu hususu gözönünde 
bulundurulduğunda, kuvvet veya sivil unsur mensuplarının birden fazla motorlu aracı tam muafiyetten yararlanmak suretiyle geçici 
ithal edebilecekleri  değerlendirilmektedir. 
   
 Bu nedenle NATO personelinin, NATO Beyannameleri kapsamında görev süresi  
içerisinde gümrük vergilerinden muafen bir özel araç ithal etmelerinin yanısıra kendi  
adlarına  kayıt edilmesi şartıyla, eşinin veya çocuğunun  kullanımı için ikinci bir taşıt  
aracının tam muafiyetten yararlanarak geçici ithali uygun bulunmuştur.  
    
 Bilgi ve gereğini rica ederim.  
   
   

Müsteşar  
DAĞITIM : 
Merkez ve Taşra Teşkilatına  
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                Bilindiği üzere 6375
sayılı Kanunla kabul edilen Kuzey Atlantık Antlaşmasına Taraf Devletler
Arasında Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşme’nin XI inci maddesinin 6 numaralı
fıkrası; “bir kuvvet veya sivil unsur mensupları,kendileriyle yakınlarının
istimaline mahsus motorlu hususi nakil vasıtalarını gümrük resminden muaf
olarak muvakkaten ithal edebilirler. Bu madde mucibince, hususi nakil
vasıtalarına bunların yollarda istimali ile ilgili vergilerden muafiyet
tanınması mecburiyeti yoktur.” hükmünü amirdir.



                              





                Söz konusu Sözleşme
ile gönderen devlet kuvvet ve sivil unsur mensuplarının, kabul eden devletin ülkesinde
bulundukları sırada tabi olacakları statü belirlenmiş  olmakla beraber  ithal edilecek motorlu araç sayısı
belirlenmemiştir. Bununla birlikte 1950’li yılların yaşam standartları ile
2000’li yılların yaşam standartlarının farklı olduğu hususu gözönünde
bulundurulduğunda, kuvvet veya sivil unsur mensuplarının birden fazla motorlu
aracı tam muafiyetten yararlanmak suretiyle geçici ithal edebilecekleri  değerlendirilmektedir.
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