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Korona Virüs Kapsamında Süre Uzatımı 
 

  
 
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Taşıtlar-Süre Uzatımı-Korona Virüs 
Salgını" konulu yapılan duyuru ile; 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Gümrük 
Yönetmeliği'nin “Süre ve Süre Uzatımı” başlıklı 31. maddesi ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 
Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)'nin "Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının Süre Uzatımı" 
başlıklı 17. maddesi hükümleri kapsamında koronavirüs salgınının mücbir sebep hal olarak kabul edildiği 
bildirilmiştir.  
 
Bu doğrultuda geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işlem rejimi, hariçte işleme rejimi ve geçici 
ihracat işlemlerindeki süre uygulamasında dikkate alınacak hususlara ilişkin bilgilendirme aşağıdaki gibi 
yapılmıştır.  
 
Şöyle ki; 

 Geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat 
kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi, 01.02.2020 tarihi veya sonrasında dolan eşya 
için, yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın izin süre sonu, 
30.06.2020 tarihi olarak belirlendiği belirtilmiş olup 01.02.2020 tarihi itibariyle sürenin aşıldığı 
durumda, hak sahibi tarafından mücbir sebep veya beklenmeyen hale ilişkin bir gerekçe 
bildirilmemesi halinde aşılan süre dikkate alınarak müeyyide uygulanarak aynı tarih itibariyle süre 
uzatımı yapılacağı, 
 

 Geçici ithalat rejimi kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan ticari ve kişisel kullanıma 
mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından yurtta kalma süresi 01.02.2020 tarihinden sonra bitmiş 
veya bitecek olanlar için süre sonunun herhangi bir başvuru aranmaksızın 30.06.2020 tarihi 
olarak belirlendiği bildirilmiş olup yurtta kalma süresinin 01.02.2020 tarihinden önce aşılmış 
olması durumunda, hak sahibi tarafından mücbir sebep veya beklenmeyen hale ilişkin bir gerekçe 
bildirilmemesi halinde aşılan süre dikkate alınarak müeyyide uygulanarak aynı tarih itibariyle süre 
uzatımı yapılacağı bildirilmiştir  

 
İlgili duyuru sirkülerimizin ekinde yer almaktadır. 
 
Saygılarımızla, 

İşbu Sirkülerde yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup bilgilendirme amaçlıdır.  
HG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan 

veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 
İşbu Sirkülere http://www.hggumruk.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. 
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