SÜRE UZATIMI

GEREKLİ BELGELER
1) Turing’e hitaben antetli kağıda yazı,

2)

-

Çalışanlar için işverenlerince imzalanmış, görev belirten içerikte,

-

İş sahipleri için, yetki belgeleri ile birlikte kendilerince imzalanmış

-

Çalışanlardan Çalışma İzni Kartı,

-

Mavi Kart sahibi çalışanlardan SGK 'dan (Sosyal Güvenlik Kurumu) resmi
belge,

-

Öğrencilerin, okullarından “Öğrenci Belgesi” ve ikamet tezkeresi yada (Mavi
Kart),

-

Emeklilerin, emeklilik belgesi (diplomatik temsilcilik onaylı) ve ikamet
tezkeresi,

3)

YTGGK ‘da taşıtın ilk giriş gümrüğünü ve tarihini gösteren sayfanın fotokopisi,

Uyarı: Gecikmeli yapılacak süre uzatımı müracaatların için, karne süresinin bitim
tarihinden önce, mazeret belirten içerikte ıslak imzalı dilekçe ve kanıt niteliğindeki müracaat
belgesi verilmesi gerekmektedir.

UZATIM ÜCRETLERİ
-

6 Aya kadar Süre Uzatımı; 530 TL.

-

1 Yıla kadar Süre Uzatımı; 740 TL.

-

2 Yıla kadar Süre Uzatımı: 1.250 TL.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Belirli bir süredeki görevi yerine getirmek veya öğrenimde bulunmak için
gelenler ile Türkiye'de geçici olarak oturma iznini haiz yabancılar tarafından geçici
olarak ithal edilen Taşıtların Türkiye' de kalma süreleri, taşıt sahiplerinin Türkiye' ye
girişlerindeki geçicilik statülerinin devam ettiğinin belgelendirilmesi koşuluyla
uzatılmaktadır.
Taşıta ilişkin süre uzatım işleminin Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
kanalıyla yapılması gerekmektedir.
Süre uzatım talepleri taşıtın Türkiye'de kalma süresi dolmadan önce
yapılmalıdır.
a) Süre uzatım talebinde bulunan şahıs, talep tarihi ile Yabancı Taşıtlar Geçici
Giriş Karnesindeki geçerlilik süresinin bitim tarihi arasındaki süre içerisinde,
Türkiye'ye geliş amacına yönelik şartlarının devam ettiğini çalışma izni, öğrenim
belgesi, ikamet tezkeresi ile ispatlamak zorundadır.
b) Süre uzatımına esas çalışma izni, öğrenim belgesi ve ikamet tezkeresi gibi
belgelerin sürelerinin uzatılması bakımından ilgili bu belgelerin sürelerinin bitim
tarihinden bir (1) ay içerisinde müracaatta bulunulması ve bu kuruluşlar tarafından da
belgelerdeki sürelerin uzatılması gerekmektedir.
Çalışma izni, öğrenim belgesi, ikamet tezkeresi gibi belgelerin sürelerinin ilgili
kuruluşlarca uzatılmaması halinde, bu hususun ilgiliye bildirildiği tarihten, diğer
hallerde de karne geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay
içerisinde taşıtın kat' i olarak yurtdışı edilmesini teminen bir gümrük idaresine başvuru
yapılması durumunda 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241. maddesi hükmüne göre
ceza uygulanarak taşıtın yurtdışı edilmesine izin verilmektedir.
Altı (6) aylık sürenin aşılması halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238.
madde hükümleri uygulanmaktadır.
4458 sayılı Gümrük Kanununun söz konusu maddesine göre Geçici İthalat Rejimine
ilişkin hükümlerin ihlali halinde, eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin iki katı para cezası
alınmaktadır. Yüksel meblağlara ulaşan söz konusu para cezası ile karşı karşıya kalınmaması
için yukarıda belirtilen yükümlülüklere riayet edilmesi gerekmektedir.

