
KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE ÜLKEMİZDE BULUNAN YABANCI 

PLAKALI TAŞITLARA İLİŞKİN SÜRE UZATIMI 

 

Koronavirüs (Covid 19)  salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde yurt dışında 

yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı 

plakalı kara taşıtlarının izin süresi 31.12.2020 (bu tarih dahil) olarak belirlenmiştir. 

31.12.2020 tarihinden sonra toplu olarak süre uzatımı yapılmayacak olup bireysel süre 

uzatım talepleri Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri 

No:1)’nin 17 nci maddesi çerçevesinde gümrük idarelerince değerlendirilecektir. 

Anılan Tebliğin “Kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının süre uzatımı” 

başlıklı 17 nci maddesinin 1 ila 3 üncü fıkraları; 

“(1) Taşıt sahipleri, sürücüleri veya firma yetkilileri tarafından herhangi bir gümrük 

idaresine süresi içerisinde yapılacak müracaatla; kaza, yangın gibi beklenmeyen haller, 

herkesçe bilinen olağan dışı durumlar, hastalık ve tutukluluk hali gibi olayların taşıtın yurtta 

kalma süresi içerisinde cereyan ettiğinin resmi belgelerle ispatlanması ya da ihracatçının 

yükünü zamanında tedarik edememesi nedeniyle yüklemenin gecikmesi hâlinde bunun 

ihracatçıdan alınacak belge ile kanıtlanması durumunda, süre uzatım talebinde bulunabilirler. 

(2) Süre uzatımına ilişkin dilekçelerin taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde verilmesi 

esastır. Ancak müracaatın taşıtın yurtta kalma süresinden sonra olması ve talebin uygun 

bulunması hâlinde Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanarak işlem tesis edilir. 

(3) Mücbir sebep belgesi olarak ibraz edilecek sağlık raporlarında istirahat süresinin 

belirtilmiş olması, özel hastane ve poliklinikler ile özel doktordan alınan sağlık raporlarının il 

sağlık müdürlüğü veya sağlık grup başkanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir. İstirahat 

süresi belli olmayan ve onaylanmamış olan sağlık raporlarına istinaden süre uzatımı 

yapılmaz.” 

Hükmünü amirdir. 

Gümrük idarelerimize bireysel olarak yapılacak süre uzatım talepleri belgelendirilmek 

kaydıyla kişilerin anılan salgın nedeniyle yaşadıkları özel durumlar da göz önünde 

bulundurularak (yurt dışında görevli kamu personelinin giriş-çıkışlarına ilişkin Kurumlarınca 

uygulanan kısıtlar gibi) anılan madde kapsamında değerlendirilecek olmakla birlikte; 

- 65 yaş üzeri kişilerden sağlık raporu aranmaksızın, 

- 65 yaş üzeri olmayan ancak kronik rahatsızlığı (bağışıklık baskılayıcı tedavi alanlar, 

kanser hastaları, organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik akciğer 

hastaları, şeker hastaları, komplike hipertansiyon, dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner 

sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar vb) bulunan 

kişilerce ibraz edilecek sağlık raporlarında istirahat süresinin bulunması şartı aranmaksızın, 

- Gideceği ülke ya da güzergahı üzerinde bulunan bir ülkenin uyguladığı bilinen 

kısıtlamalar (sınırlarının kapalı olması, oturum izni bulunmayanların girişine izin verilmemesi 

vb.) nedeniyle yurt dışına çıkamayan kişilerden ayrıca bir belge aranmaksızın, 

6 ayı geçmeyecek şekilde süre uzatımı yapılacaktır. 


