
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI 

HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 

MADDE 1 – 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı 
Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve 
(e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“c) Test, deneme veya tanıtıma tabi tutulmak amacıyla gönderilen eşya, 

ç) Test, deneme veya tanıtımın gerçekleştirilebilmesi için kullanılması gereken eşya, 

d) Niteliği gereği eşyanın reklamının yapılması veya eşyanın belirgin özelliğinin tanıtılması amacıyla gönderilen 
eşya, 

e) Test veya denemeye tabi tutulmayı içeren satış sözleşmesine konu eşya,” 

“f) (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen eşya, anılan bentlerde belirtilen getiriliş amacı dışında başka bir amaçla 
kazanç elde etmek için kullanılamaz.” 

MADDE 2 – Aynı Kararın 68 inci maddesinin üçüncü fıkrasına “ambulans” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 
cenaze arabaları” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Kararın 96 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) Otobüslerde 300 litreyi,” 

“(4) 95 inci maddenin birinci fıkrasında bahsi geçen muafiyet, Avrupa Birliği ülkelerinden giriş yapanlar hariç olmak 
üzere, hususi ve ticari olarak kayıt ve tescil ettirilmiş yerli ve yabancı plakalı otomobil ile hususi olarak kayıt ve tescil 
ettirilmiş yerli ve yabancı plakalı minibüs ve kamyonetler için ayda en fazla dört defa kullandırılır. Bir ay içerisinde dört 
defadan fazla giriş yapan araçlardan her giriş için tüm depodan litre başına 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 
uyarınca uygulanmakta olan özel tüketim vergisi tutarındaki vergi, tek ve maktu vergi olarak tahsil edilir.” 

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Kararın 1 inci maddesindeki hükümler halen geçici ithalat rejimine tabi olan yeniden ihraç 
edilmemiş eşyaya da uygulanır. 

MADDE 4 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

7/10/2009 26230 

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

1- 13/7/2010 27640 

2- 8/4/2011 27899 

3- 20/8/2011 28031 

4- 11/1/2012 28170 

 



 


