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Distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatlarında aşağıdaki hususlar 
çerçevesinde işlem yapılması uygun bulunmuştur: 

1. İthale konu aracın distribütör sıfatıyla ithal edilip edilmediği, ithalatçıdan temin edilecek sözleşmeler 
incelenerek tespit edilecektir. 

2. İthale konu araç ile aynı veya yakın bir tarihte ithal edilen aynı/benzer eşya niteliğini haiz araç 
kıymetleri araştırılacak ve elde olunacak bilgiler çerçevesinde, beyan edilen gümrük kıymetinin 
gerçeklik veya doğruluğu konusunda makul şüphe oluşması halinde, kıymet tespit yöntemleri ile kıymet 
araştırması ve incelemesine ilişkin olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Bakanlığımızca yapılan 
ikincil düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılacaktır. 

3. İthale konu aracın çıkış/ihracat ülkesi ile ticaret yapılan ülke aynı olacaktır. 

4. Araca ait, ihraç ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen ihracat beyannamesinin ve aracın 
satışında üretici firma tarafından yetki belgesi almış yurt dışı bayii tarafından düzenlenen satış 
faturasının onaylı örneği beyannameye eklenecektir. 

5. İthale konu aracın Türkiye’de distribütörünün bulunması halinde, mutlak suretle, ilgili markanın 
Türkiye distribütöründen aracın şasi numarası esas alınarak, kıymeti ile taşıdığı donanım ve aksesuarları 
konusunda bilgi istenilecektir. İthale konu aracın gümrük kıymetinin tespitinde, distribütörden temin 
edilen kıymet bilgisi, gümrük kıymeti ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde veri olarak dikkate 
alınacaktır. 

6. Data Kartı (Teknik Evsaf Kartı) olan markalar için bu kart beyannameye eklenecektir. 

7. Beyannameye eklenen faturaların, Gümrük Yönetmeliğinin “Fatura” başlıklı 115 inci 
maddesinde belirtilen hususlara uygun olup olmadığı ile söz konusu faturalarda, araç üstünde bulunan 
ilave donanım ve aksesuar bilgileri ile bunların kıymetlerinin yer alıp almadığı kontrol edilecektir. 

8. Eşyanın muayene ve/veya kontrolü yapılırken, araç üzerinde standart ve/veya ilave hangi donanım ve 
aksesuarların bulunduğu, bunların kıymetleri, standart donanım kapsamında bulunup bulunmadığı, 
bulunmakta ise faturada ayrıca belirtilip belirtilmediği özellikle incelenecektir. 

9. Yurt dışı araştırmasına gidilmesine ihtiyaç duyulması durumunda, ihracatçı ülkeden cevap 
alınabilmesini teminen, talep yazısında, yurt dışı araştırmasına ihtiyaç duyulma nedenleri maddeler 
halinde açık ve anlaşılır şekilde belirtilecektir. 

10. Faaliyet konusu motorlu taşıt ticareti olan ithalatçılar tarafından yurt içinde satılmak üzere yapılacak 
kayıt ve tescile tabi araç ithalatlarında, ilgili vergi dairesinden temin edilecek “Kayıt ve Tescile Tabi 
Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın işlem Tesisi için Motorlu Araç Ticareti ile İştigal Edildiğine 
Dair Belge”nin beyannameye eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki ithalatlarda söz konusu belge 
bulunmaksızın ithalatın yapılması mümkün bulunmamaktadır. 



11. Gelir idaresi Başkanlığınca söz konusu “Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV 
Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge”nin alım 
şartlarından biri olarak, “ilgili yükümlü hakkında, gümrük idarelerince adli işlem yapılması gerektiği 
mütalaasıyla adli makamlara intikal ettirilmiş bir fiilin/ithalat işleminin olmaması” sayılmış olup, cari 
ithalat işlemleri esnasında ilgili ithalatçı hakkında bu yönde bir işlem olup olmadığının araştırılması, 
olması halinde ise söz konusu belgenin iptalini teminen belgeyi veren ilgili vergi dairesi müdürlüğüne 
ivedilikle bilgi verilmesi gerekmektedir. 

12. Kayıt ve tescile tabi taşıtların kullanmak amacıyla ithal edilmek istenilmesi halinde, ithalde ÖTV 
hesaplanabilmesi için; kullanma amacının tespit edilmesi yanında bahse konu taşıtların aktife alınması, 
trafik şahadetnamelerine istinaden adlarına kayıt ve tescil işlemlerinin yasal süreler içerisinde yapılması 
şartlarının da sağlanması gerekmektedir. Kullanma amacının tespit edilemediği veya muvazaalı olduğu 
değerlendirilen işlemler bakımından ise “Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV 
Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge” bulunmaksızın 
ithalatın yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu kapsamda belirtilen şartlar dahilinde kullanmak 
amacıyla ithal edilen araç bilgilerinin, ithalat işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, kullanım amacına 
uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının takibi açısından, ithalatçının bağlı bulunduğu vergi 
dairesi müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. 

13. Bu Genelgenin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip 
sonuçlandırmaya Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

14. İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 
Geçici Madde 1. 1/8/2022 tarihinden önce Türkiye`ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi 
düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan veya anılan tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine gelmiş olan 
araçlara ilişkin ithalat işlemlerine münhasır olarak; Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama 
Genel Tebliğinin (I/B/4) bölümü kapsamında, 3/3/2022 tarihinden önce vergi dairesi müdürlüğünce en 
fazla iki yıllık dönemleri kapsayacak şekilde verilmiş geçerliliği devam eden yazıyı haiz olunması ve 
fiili ithale konu araç ile ilgili olarak gümrük idarelerince adli makamlara intikal ettirilmesini 
gerektiren bir tespitin bulunmaması şartlarının bir arada sağlanması koşuluyla işlemler 
gerçekleştirilebilecektir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Dr. Mehmet MUŞ 
Bakan 

 


