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DAĞITIM YERLERİNE 

 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, Türkiye gümrük bölgesi dışından emekli olan mavi kartlılar için 

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunca 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin 

Uygulanması Hakkındaki 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 20'nci maddesinin, 1'inci 

fıkrasının, (c) bendinin 4 numaralı alt bendine istinaden kullanılmak üzere yabancı taşıtlar geçici giriş 

karnesi düzenlendiği ve bazı gümrük idarelerince söz konusu karne kapsamında Geçici İthal Edilen Kara 

Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin (Seri No:1) 11 ila 13'üncü maddeleri çerçevesinde misafir 

plaka verilmesi yönünde işlem tesis edildiği anlaşılmıştır. 

Bilindiği üzere, anılan Bakanlar Kurulu Kararının 20'nci maddesinin, 1'inci fıkrasının, (c) bendinin 4 

numaralı alt bendi çerçevesinde Türkiye'de oturma iznine sahip Türkiye Gümrük Bölgesi dışından 

emekli yabancıların kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarını ikamet izinleri kadar süre ile geçici ithalat 

kapsamında getirmeleri mümkün bulunmaktadır. Bununla birlikte, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı 

Kanunun 28'inci maddesinde "Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk 

vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, bu maddede belirtilen istisnalar 

dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve 

kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır." hükmüne yer verilmiş olup, bu kapsamdaki kişiler oturma 

iznine tabi olmadıklarından, herhangi bir süre kısıtı olmaksızın Türkiye'de diledikleri kadar kalma 

hakkına sahip bulunmaktadır. Bu nedenle, bu kapsamdaki kişiler Bakanlar Kurulu Kararının söz konusu 

maddesi kapsamına girmemektedir. 

Diğer taraftan, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumuna yönelik muhtelif yazılarımızla Türkiye gümrük 

bölgesi dışından emekli olan mavi kartlılar için yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi düzenlenmemesi 

hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi yönünde bildirimde bulunulmuş olup, bu kapsamdaki 

kişilerin anılan Bakanlar Kurulu Kararının 20'nci maddesinin,  1'inci fıkrasının, (c) bendinin 4 numaralı 

alt bendi çerçevesinde misafir plaka taleplerinin, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ibraz etmeleri 

durumu da dahil olmak üzere, gümrük idarelerince kabul edilmemesi gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 
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