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Konu: GEÇİCİ DEPOLAMANIN AVANTAJI   

 
 
Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirilen mallar için, mevzuatın hariç tuttuğu 

haller dışında, özet beyan verilir ve söz konusu mallar gümrüğe sunulur. Gümrüğe sunulan 

mallar gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulana kadar “geçici depolanan 

mal” statüsündedir ve bu şekilde adlandırılır.    

 

Gümrük Kanunu, geçici depolanan mal statüsündeki mallar için ithalat 

vergileri ödeme yükümlülüğü doğacağına ilişkin hiçbir hüküm içermemektedir.  

 

Her türlü mal ithalatını katma değer vergisinin konusuna almış olan Katma 

Değer Vergisi Kanunu (KDVK) geçici depolama hükümlerinin uygulandığı malları vergiden 

istisna etmiştir.  

 

İthalatı özel tüketim vergisine tabi olan ve geçici depolama yerleri 

hükümlerinin uygulandığı malları Özel Tüketim Vergisi Kanunu (ÖTVK) da vergiden istisna 

etmiştir.  

 

Yukarıdaki açıklamalar mevzuatın geçici depolama ile ilgili hükümlerinin 

avantaj sağlayıcı birtakım olanaklar sağladığına işaret etmektedir.  

 

Bunlardan birisi vergi erteleme olanağıdır.   Bu olanak çerçevesinde, Türkiye 

Gümrük Bölgesi’ne getirilen ve vergi ödeme yükümlülüğü doğuracak herhangi bir gümrükçe 

onaylanmış bir işlem ya da kullanıma (sözgelimi serbest dolaşıma giriş rejimine) tabi 

tutulması planlanan bir mal için, geçici depolama statüsünün devam ettiği sürenin sonuna 

kadar vergi ödenmesi gerekmeyecek, başka bir deyimle vergi ertelenecektir.   

 

Mevzuat, Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirilen özet beyan kapsamı malların 

gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulma süresini,  

 

 denizyolu ile gelen mallar için 45 gün, 

 diğer yollarla gelen mallar için 20 gün,   

 

olarak belirlemiştir. Bu süreler, özet beyanın verildiği tarihten başlamaktadır.  

 

Yolcu beraberinde gelen malların gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 

kullanıma tabi tutulma süresi ise, mevzuat uyarınca,  malların gümrüğe sunulduğu andan 

başlayarak üç aydır. 
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İlgililer, Türkiye Gümrük Bölgesi’ne ithal edilen mallara acil ihtiyaçlarının 

olmaması durumunda, bu mallar için gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayinini 

söz konusu sürelerin sonuna bırakarak vergileri erteleyebilecektir. Bu erteleme süresi 

boyunca,  

 

 özet beyan kapsamı mallar için özet beyan verilmesi ve malların gümrüğe 

sunulması, 

 diğer mallar için ise, malların gümrüğe sunulması,  

 bütün mallar için, malların gümrük gözetimi içinde bırakılması,   

       

yükümlülükleri dışında yerine getirilmesi dışında yükümlülük yoktur.  

 

Dış ticaret, gümrük ve vergi mevzuatı, ilgililere, yukarıda belirtilene benzeyen 

ya da benzemeyen pek çok olanak sunmaktadır. Yeter ki, ilgililer, bu olanaklarının, bu 

olanaklarının mevcut olduğunu kendilerine sunacak olanakların, kişi ve kurumların farkında 

olsun.      

 

Saygılarımızla,  

 

                                                                                           DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

                                                                                                MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve 

destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanımıza yazabilirsiniz.  
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