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GENELGE 
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Bilindiği üzere, 10.06.1985 tarihli 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında düzenlenen 

finansal kiralama sözleşmelerinin, anılan Kanunun 8 inci maddesine istinaden Hazine Müsteşarlığınca 

tescili uygun görülerek Müsteşarlığımıza gönderilmekte iken, 01.11.2005 tarihli 25983 (Mükerrer) sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 19.10.2005 tarihli 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 168/C maddesi ile 

anılan Finansal Kiralama Kanunu'ndaki "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık" 

ibareleri "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu" şeklinde değiştirilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla, Finansal Kiralama Kanunu kapsamında geçici ithali yapılacak eşya ile ilgili olarak, 

Gümrük Yönetmeliği'nin 55 no.lu ekinde yer alan Geçici Ġthalat Rejimi Ġzin Talep Formu'nun 12 no.lu 

bölümünde yer alan taahhütnamenin ekte yer alan örneğe uygun olarak alınması ve söz konusu form ile eki 

taahhütnamenin gümrüğünde muhafaza edilmesi, gümrüğünce tescil edilecek geçici ithalat beyannamesinin 

tasdikli bir örneğinin ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilmesi gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

 

 

S. Umman HAMĠDOĞULLARI 

Müsteşar a. 

Genel Müdür V. 
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TAAHHÜTNAME 

 

 

...../...../........ gün ve .................. sayılı geçici ithalat beyannamesi ile 3226 sayılı Finansal Kiralama 

Kanunu kapsamında ithali yapılan aşağıda seri nosu ve motor numaraları yazılı eşyayı, eşyanın yurtta kalma 

süresinin son günü olan ...../...../.......... tarihine kadar yukarıda belirtilen kullanım yerinde, kullanım amacına 

uygun olarak kullanacağımı ve bu süre sona ermeden önce asli nitelikleri değişmeksizin giriş ayniyetine 

uygun olarak yeniden ihraç edeceğimi veya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi 

tutacağımı ya da çıkış hükmünde geçici depolama yeri veya antrepoya koyacağımı, esyanın kullanma süresi 

içerisinde süre uzatımına ilişkin Ek Finansal Kiralama Sözleşmesi ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu'na süre uzatımı talebinde bulunacağımı, bunlara uymadığım takdirde, 4458 sayılı 

Gümrük Kanunu'nun 238 inci maddesi uyarınca işlem yapılmasını peşinen kabul ettiğimi beyan ve taahhüt 

ederim. 

 

Tarih       

 

Ġzin Hak Sahibi 

Adı ve Soyadı 

Ġmza ve Kaşe 

 

 


