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4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167 nci
maddesinin son fıkrasına istinaden çıkartılan 05.02.2000 tarih ve 23955 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna
Tanınacak Haller Hakkında Karar"ın 14 ila 19 uncu maddelerinin uygulanmasına ilişkin
18.02.2000 tarihli 23968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği
(Muafiyetler) hükümleri çerçevesinde kanuni ikametgahlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden
gerçek kişilere ait serbest dolaşıma sokulacak her türlü kullanılmış ev eşyası gümrük vergisinden
muaf tutulmuştur.

Anılan Tebliğin 2 nci maddesinde kullanılmış ev eşyası ithalinin,

a) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp bu görevlerinden dönen devlet
memurları hariç, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında devamlı olarak en az 24 ay ikamet eden gerçek
kişiler,

b)Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atandıktan sonra bu görevlerinden dönen devlet
memurları,

c) Eşinden ayrı olarak yurt dışında bulunan ve ev kurmuş olan gerçek kişiler

Tarafından yapılabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, Tebliğin 4(a) maddesinde ise, kullanılmış ev eşyası ithal etmek isteyen Türkiye Gümrük
Bölgesi dışında devamlı olarak en az 24 ay ikamet eden gerçek kişilerin ikametin nakledildiğine
ilişkin mahalli konsolosluklarımızdan alınacak ikamet nakil belgesini gümrük idaresine ibraz
etmeleri gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, birden fazla tabiyeti bulunan ve tabiyetlerinden biri Türk olan kişiler, Türkiye'ye kesin
dönüş yaptıklarına dair mahalli konsolosluklardan alınacak belgeyi ibraz etmeleri halinde söz
konusu Tebliğ hükümleri çerçevesinde muafiyet hükümlerinden yararlanabilecektir.

Ayrıca, söz konusu muafiyetlerden yararlanabilmek için gerek kanuni ikametgahı nakilden önce
Türkiye gümrük bölgesi dışında bulunmaya, gerekse serbest dolaşıma giriş beyanında
bulunulmasına ilişkin süreler anılan Karar ve Tebliğde belirtilmiştir.

Ancak, Karar ve Tebliğde yer alan sürelerin aşılmasına yol açan yangın, yer sarsıntısı ve su
basması gibi afetler, hastalık, tutukluluk ile ev eşyasının Türkiye’ye nakli sırasında meydana gelen
kaza halleri mücbir sebep kabul edilecektir. Dolayısıyla, kanuni ikametgahını Türkiye Gümrük
bölgesine nakleden kişilerin bu durumlarını ilgili resmi makamlardan alınacak belgeyle ispat
etmesi halinde, 2000/53 sayılı BKK'nın 127 nci maddesi hükmüne istinaden 3 aya kadar ek süre
verilmesi hususunda ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri yetkili kılınmıştır.
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Söz konusu Tebliğin 2/c maddesi ile, kullanılmış ev eşyası muafiyetinin aile ünitesine göre
uygulanacağı ve karı, koca ve çocukların bir aile ünitesi sayılacağı hükme bağlanmış olmakla
birlikte, aynı tebliğin "Kamu Görevlilerinin Kullanılmış Ev Eşyasına İlişkin Gümrük İşlemleri"
başlıklı 5 inci maddesinde, farklı ülkelerde bulunan kamu görevlerine atanan eşlerin ev eşyası
ithaline ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, eşlerden her birinin farklı ülkelerde bulunan görevlere atanmalarının tamamen
idarenin yetkisinde bulunduğu ve her iki eşin de bulundukları ülkelerde ayrı ayrı ev eşyası
ihtiyaçları olduğu göz önünde bulundurulduğunda, mağduriyetlerinin önlenmesi bakımından
yukarıda belirtilen yetki çerçevesinde her iki eş ayrı ayrı ev eşyası muafiyetinden
yararlandırılacaktır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.
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