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Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, Geçici Ġthalat Rejimi kapsamında yurda geçici ithali yapılan bir 

kısım eşyanın, gerek geçici ithal izninin verilmesi, gerekse yeniden ihracı sırasında işlem gördükleri hat nedeniyle, 

ayniyet tespitinin yapılamadığı, bunun neticesinde özellikle yeniden ihracat sonrasında teminatların iadesinde 

sorunlar yaşandığı anlaşılmıştır. 

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 128 ila 134 üncü maddeleri gereğince geçici ithal edilen 

eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki kullanımından dolayı olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe 

uğramaksızın yeniden ihracı öngörülmekte; diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliği’nin 435 inci maddesi gereğince 

yeniden ihraç edilen eşyanın, geçici ithal edilen eşya ile aynı olup olmadığının araştırılması ve muayene 

memurlarınca eşyanın ayniyetine uygun olduğu hakkında gümrük beyannamelerine onaylı ve imzalı şerh 

verilmesi gerekmektedir. 

Bu itibarla, Gümrük Yönetmeliği’nin 419 ve 420 nci maddeleri uyarınca geçici ithaline izin verilecek 

eşyanın yeniden ihracında ayniyetiyle ilgili sorun yaşanmaması için geçici ithalatın yapıldığı gümrük idaresi 

muayene memurlarınca eşyanın hangi hatta işlem gördüğüne bakılmaksızın ayniyet tespiti yapılarak, geçici ithalat 

rejimi izin formun üzerine eşyanın seri numarası, model yılı gibi bilgiler yazılacak, gerekli olması halinde eşyanın 

fotoğrafı, mümkün olması halinde numunesi eklenecek, formun yeterli olmaması halinde ayniyet tespit tutanağı 

yapılarak beyannameye eklenecektir. 

Rejimin kapatılması sırasında eşyanın, geçici ithal edilen eşya ile aynı olup olmadığı araştırılarak, 

yapılacak ayniyet tespitini takiben yeniden ihracına izin verilecektir. 

Diğer taraftan, A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesine sahip olanlar tarafından geçici ithalatı yapılan 

ambalajlara ilişkin gümrük beyannamesinin mavi hatta işlem görmesi durumunda, ertelenmiş kontrol kapsamında 

Gümrük Yönetmeliği’nin 207 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre işlem yapılarak ve aynı Yönetmeliğin 437 

nci maddesi çerçevesinde fiziki muayeneye tabi tutularak ambalajların ayniyet tespitinin yapılması gerekmektedir. 

Ġlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

Arif KÜMBÜL 
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