
Ülkelerindeki Olağanüstü Haller Nedeniyle Ülkemize Giriş Yapan Yabancılara 

Ait Araçlara Geçici Trafik Belgesi Ve Tescil Plakası Verilmesi İşlemleri 

 

 Geçici koruma kapsamında ülkemize giriş yapan Suriye Arap Cumhuriyeti 

vatandaşları kendilerine ait Suriye plakalı araçlarla ülkemize girerken giriş 

yaptıkları gümrük idarelerinden Geçici Giriş Yol Belgesi (Ek/49-A) almak 

zorundadırlar. Bu belge on beş gün süre ile geçerlidir. Kişiler araçlarına bu süre 

içerisinde geçici trafik belgesi almak zorundadırlar. 

 Yabancı Tanıtma Belgesi veya Geçici Koruma Kimlik Belgesinde belirtilen 

bilgilerle Suriye makamlarınca düzenlenen araç tescil belgesinde yer alan araç 

sahibi bilgilerinin uyuşmaması halinde geçici trafik belgesi 

düzenlenmeyecektir.  

 Bu araçlara il kodundan sonra gelmek üzere SAA 001’den başlayıp SZZ 999’da 

sona erecek şekilde üçlü harf/rakam grubu plaka verilecektir (Örnek: 63 SAA 

001). 

 Bir kişi adına en fazla bir araç kaydı yapılacaktır. Bu nedenle, araç kayıt 

işlemine başlamadan önce şahsın adına kayıtlı başka araçlar olup olmadığı 

sistemden kontrol edilecektir.   

 Suriye Arap Cumhuriyetinde tüzel kişilik adına tescilli olup ülkemize getirilen 

araçlara geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilmeyecektir.  

 Geçici trafik belgesi iki suret olarak düzenlenecek, belgenin bir sureti imza 

karşılığında araç sahibine verilecek, diğer sureti ise dosyasında muhafaza 

edilecektir. 

 Bu kapsamdaki araçlar üzerinde tamirat ve bakım işlemleri ilgili gümrük 

müdürlüğünce uygun görülen yerlerden birinde yaptırılacaktır. 

 İlgili gümrük idaresinden izin alınmak suretiyle teknik değişiklik yapılan araçlar 

için tadilata ilişkin gerekli tüm belge ve bilgiler müracaatçıdan istenecektir.  

 Geçici trafik belgeleri araç muayene tarihinden itibaren 31.12.2015 tarihine 

kadar geçerli olacaktır.   

 Suriye Arap Cumhuriyeti makamlarınca düzenlenmiş olup müracaat sırasında 

teslim alınan araç tescil belgesi ve tescil plakası, bu araçların ülkemizden çıkış 

işlemleri sırasında iade edilmek üzere, trafik tescil kuruluşunda muhafaza 

edilecektir. 

 Geçici trafik belgeleriyle ilgili “zayi”, “yenileme” ve belge süresi sona erdiğinde 

“yeni belge düzenleme” işlemleri herhangi bir trafik tescil kuruluşunca 

yapılabilecektir. 



 Geçici trafik belgesi almak için müracaat eden araç sahibinin aranma ve tahdit 

kaydının olup olmadığı sistem tarafından kontrol edilecektir. Aranma ve/veya 

tahdit kaydı çıkanlar, haklarında düzenlenecek tutanakla birlikte ilgili birime 

teslim edilecektir.  

 Geçici trafik belgesi verilen araçların kaza, yangın, sel gibi nedenlerle 

kullanılamaz duruma gelmeleri halinde, bu araçların kayıtları silinecek ve 

durum en yakın gümrük müdürlüğüne bildirilecektir.  

 Geçici çıkış yol belgesi ile Suriye’ye götürüldüğü için kaydı silinen araçların 

tekrar ülkemize sokulmaları ve araçlar için geçici trafik belgesi talep edilmesi 

halinde, araçların yeniden muayeneleri yaptırılacaktır. 

 Geçici çıkış yol belgesi ile yurt dışına çıkarılan araçlara ait geçici tescil plakaları, 

bu araçlar da dâhil olmak üzere, bundan sonra hiçbir araca verilmeyecektir. 

 Yönetmeliğin 51/A maddesinin uygulanmaya başlandığı 03.04.2015 tarihinden 

önce ülkemize giriş yapmış olan araçlara, en geç 30 gün içinde geçici trafik 

belgesi ve tescil plakası alınması zorunlu olup, bu işlemlerin yapılmasında 

Geçici Giriş Yol Belgesi (Ek: 49/A) ibraz zorunluluğu aranmayacaktır. 

 Geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilen araçlar geçici trafik belgesinde adı 

kayıtlı kişi, eşi veya usul ya da füruu dışındaki kişiler tarafından kullanılamaz. 

 Geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilen araçların geçici belge ve plakalar 

üzerinden başkasına satılamayacağı, devredilemeyeceği, kiralanamayacağı, 

ödünç verilemeyeceği, bu araçların geçici trafik belgesinde adı kayıtlı kişi, eşi 

veya belgede adı kayıtlı kişinin usul ya da füruu olanlar dışında başkaları 

tarafından kullanılamayacağı ve “Geçici Çıkış Yol Belgesi (Ek: 49/B)” 

alınmadıkça bu araçların yurt dışına çıkışlarına izin verilmeyeceği hususlarında 

araçların bilgisayar kayıtlarına şerh konulacaktır. 

 

 

Kayıt İşlemi İçin Müracaatta Aranacak Belgeler: 

 

 Araç sahibinin veya kanuni vekilinin müracaat dilekçesi   

 Araç sahibinin yabancı tanıtma belgesinin veya geçici koruma kimlik belgesinin 

aslı veya noter tasdikli örneği  

 Suriye Arap Cumhuriyeti makamlarınca verilen araç tescil belgesinin aslı ve 

yeminli tercüman tarafından yapılan noter tasdikli Türkçe tercümesi 

 Araca Suriye Arap Cumhuriyeti makamlarınca tahsis edilen tescil plakası 

 1 adet tescil dosyası  



 3 adet Ek-1 formu (1 tanesi gümrük müdürlüğüne, 1 tanesi vergi dairesi 

müdürlüğüne gönderilecek, 1 tanesi ise araç dosyasında muhafaza edilecektir) 

 Ülkemizde geçerli zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin fotokopisi 

(poliçenin aslı görülecektir) 

 Yönetmeliğin 51/A maddesinin uygulanmaya başlandığı 03.04.2015 tarihinden 

sonra ülkemize giriş yapmış olan araçlar için ilgili gümrük müdürlüğünce 

düzenlenmiş olan “Geçici Giriş Yol Belgesi” (Ek-49/A)  

 “Yabancı Tanıtma Belgesi”nin veya “Geçici Koruma Kimlik Belgesi”nin 

fotokopisi (belgenin aslı görülecektir) 

 Aracın ülkemizde muayenesinin yapıldığına dair belgenin fotokopisi (belgenin 

aslı görülecek ve araç muayenesinin gerçekten yapılıp yapılmadığı sistem 

tarafından arka planda sorgulanacaktır) 

 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 118. maddesi ve Kanun’a bağlı 9 sayılı tarifenin 

“geçici trafik belgeleri harçları” başlıklı 7. Bölümü gereğince 2015 yılı için 

205,30 TL tutarında harç bedelinin tahsil edildiğine dair belge 

 

Geçici Çıkış Yol Belgesi Düzenleme İşlemleri: 

 

   Geçici Çıkış Yol Belgesi (Ek: 49/B) alınmadıkça bu araçların yurt dışına 

çıkışlarına izin verilmez.  

 Geçici Çıkış Yol Belgesi (EK-49/B) sadece geçici trafik belgesini düzenleyen 

trafik tescil kuruluşu tarafından verilecektir. 

 Geçici Çıkış Yol Belgesi (EK-49/B) 7 gün süre ile geçerlidir. 

 Aracın geçici trafik belgesinin verildiği yerdeki vergi dairesince düzenlenmiş 

ilişik kesme belgesinin ekleneceği dilekçe alınacaktır. 

 Geçici Çıkış Yol Belgesi verilirken, Suriye Arap Cumhuriyeti makamlarınca 

düzenlenmiş olan tescil belgesi ve tescil plakası iade edilecektir. 


