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Gümrük Mevzuatı

Gümrük Mevzuatına Yön Veren Temel Düzenlemeler

• 4458 Sayılı Gümrük Kanunu

• Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Tebliğleri

• Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği

• Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği

• Uluslararası Sözleşmeler 

• WTO Kıymet Anlaşması

• ATA Karneleri Sözleşmesi, 

• TIR Sözleşmesi,

• Konteynerle İlgili Gümrük Sözleşmesi, 

• Ortak Transit Sözleşmesi, 

• Kyoto Sözleşmesi vs.

• Cumhurbaşlanlığı Kararları

• Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasına Dair (2009/15481)

• 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu



Gümrük Mevzuatı

Gümrük Mevzuatının Kapsamı

• Dış ticarete konu eşyanın Tarifesinin (HS code) tespiti

• Eşyanın Menşeinin (milliyetinin) tespiti

• Eşyanın gümrük vergilerine esas kıymetinin tespiti

• Eşyanın tabi tutulacağı Gümrük Rejiminin ve rejimlerin usul ve esasların tespiti

• Eşyanın ve eşyayı taşıyan taşıma araçlarının takip edeceği prosedürler, kullanılacak belgelerin belirlenmesi

• Basitleştirilmiş usullerle ilgili usul ve esasların belirlenmesi (YYS, OKS)

• Dış ticarete konu eşyanın vergilerinin tahakkuku/tahsili veya teminata bağlanması ile ilgili usullerin tespiti

• İdari işlemlere/vergi tahakkukuna itiraz ve ihtilaflarla ilgili usullerin tespiti

• Uzlaşma işlemleri

• Dış Ticaret ihlallerine ilişkin suç ve kabahatlerin belirlenmesi ve uygulanacak yaptırımlar



GÜMRÜK MEVZUATINDA ÖNEMLİ TANIMLAR

Gümrük Bölgesi

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. 
Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir.

Gümrük statüsü

Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden 
durumu

Serbest dolaşımda bulunan eşya

Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen veya serbest dolaşıma giriş rejimine 
tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde, yukarıda belirtilen 
eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen veya üretilen eşya

Serbest dolaşımda bulunmayan eşya

Serbest dolaşımda bulunan eşya dışında kalan eşya ile transit hükümleri saklı kalmak 
üzere Türkiye Gümrük Bölgesini fiilen terk eden eşya



ÖNEMLİ TANIMLAR

Gümrük yükümlülüğü

Yükümlünün gümrük vergilerini ödemesi zorunluluğu

Gümrük vergileri

İlgili mevzuat uyarınca uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümü

İthalat vergileri

Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükler,

İhracat vergileri

Eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükler



ÖNEMLİ TANIMLAR

Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması

Eşyanın,

• Bir gümrük rejimine tabi tutulmasını,

• Bir serbest bölgeye girmesini,

• Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracını,

• İmhasını,

• Gümrüğe terk edilmesini;

Gümrük rejimi

• Serbest dolaşıma giriş rejimi,

• Transit rejimi,

• Gümrük antrepo rejimi,

• Dahilde işleme rejimi,

• Gümrük kontrolü altında işleme rejimi,

• Geçici ithalat rejimi,

• Hariçte işleme rejimi,

• İhracat rejimi;



Gümrük Uygulamasının Unsurları
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Kıymet (Gümrük Vergisi Matrahı)

Gümrük kıymeti, eşyanın gümrük vergisinin tahsil edileceği matrah olarak tanımlanabilir. Gümrük Mevzuatı, GATT 

Kıymet Sözleşmesini esas alarak, ithal eşyasının ne şekilde vergilendirileceği ve vergi matrahına giren unsurları ortaya 

koymuştur.

GATT Kıymet Anlaşması” gümrük kıymetinin tespitine ilişkin olarak 6 yöntem öngörmüş; bunlar Türk Gümrük Mevzuatına 

aynen yansıtılmıştır.

Eşyanın Gümrük Kıymetinin Tespitinde İlk Yöntem

1. Satış bedeli yöntemi (Satış bedeli, Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satışta, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır).

KIYMET



Eşyanın Satış Bedeline ilave edilecek unsurlar (ilave edilmemişse):

• Alıcı tarafından ödenen veya ödenecek olan 

− Komisyonlar (satınalma komisyonları hariç), 

− Ambalajlama giderleri, 

− İskontolar (miktar ve peşin ödeme iskontosu hariç)

• İthal eşyasının üretimi veya satışında kullanılmak üzere alıcı tarafından sağlanan 

− İthal eşyasına katılan malzemeler, 

− ithal eşyasının üretiminde kullanılan araç, gereçler, tüketilen maddeler, ithal ülkesi dışında gerçekleştirilen 

mühendislik, plan ve taslak hazırlama hizmetleri

• Royalti ve lisans ücretleri

• Eşyasının tekrar satışından doğan hasılanın satıcıya intikal eden kısmı

• Türkiye’deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri 

KIYMET



Eşyanın Satış Bedeline dahil edilmeyecek unsurlar:

• Dahili nakliye ve sigorta giderleri

• ithalattan sonra yapılan montaj, bakım veya tamir ilişkin giderler

• Bir finansman anlaşması uyarınca alıcı tarafından üstlenilen faiz giderleri

• Eşyanın Türkiye’de çoğaltılması hakkı için yapılan ödemeler 

• Satın alma komisyonları

• Ödenecek ithalat vergileri

KIYMET



Diğer Kıymet Tespit Yöntemleri

▪ Aynı eşyanın satış bedeli yöntemi (2)

Aynı eşya; fiziksel özellik, kalite ve tanındığı özellikleri dahil olmak üzere her hususta aynı olan ve aynı ülkede 

üretilmiş eşyadır ve kıymeti belirlenecek eşya ile aynı veya yakın bir tarihte ihraç edilmiş olmalıdır. 

Bu yönteme göre gümrük kıymeti belirlenirken, aynı ticari düzey ve yaklaşık aynı miktarda satılan aynı eşyanın satış 

bedeli kullanılır. Böyle bir satışın bulunmaması durumunda, gerekli düzeltmeler yapılır. 

Bu yöntemin uygulanması sırasında aynı eşyaya ilişkin birden fazla satış bedeli tespit edilirse, ithal eşyasının gümrük 

kıymetini belirlemek üzere bunlardan en düşük olanı kullanılır. 

KIYMET



Diğer Kıymet Tespit Yöntemleri

▪ Benzer eşyanın satış bedeli yöntemi (3)

Benzer eşya: Her hususta aynı olmamakla birlikte aynı işlevi görmelerini ve ticari olarak birbirlerini ikame 

edebilmelerini mümkün kılan, benzer özellik ve benzer unsurları bulunan, aynı ülkede üretilmiş ve kıymeti 

belirlenecek eşya ile aynı veya yakın bir tarihte ihraç edilen eşyadır. 

Bu yönteme göre gümrük kıymeti belirlenirken, aynı ticari düzey ve yaklaşık aynı miktarda satılan benzer eşyanın 

satış bedeli kullanılır. Böyle bir satışın bulunmaması durumunda, gerekli düzeltmeler yapılır. 

Bu yöntemin uygulanması sırasında benzer eşyaya ilişkin birden fazla satış bedeli tespit edilirse, ithal eşyasının 

gümrük kıymetini belirlemek üzere bunlardan en düşük olanı kullanılır. 

KIYMET



Diğer Kıymet Tespit Yöntemleri

▪ İndirgeme yöntemi (4)

Bu yöntemde, kıymeti belirlenecek eşya ya da aynı veya benzer eşya, Türkiye’de ithal edildiği hal ve durumda 

satılmışsa, bu yönteme göre ithal eşyasının gümrük kıymetinin belirlenmesinde, bu eşyanın ya da aynı veya benzer 

ithal eşyasının yurt içindeki satıcıdan müstakil alıcılara kıymeti belirlenecek eşyanın ithal tarihi ile aynı veya yakın bir 

tarihte yapılan en büyük miktardaki satışına ait birim fiyat esas alınır

KIYMET



Diğer Kıymet Tespit Yöntemleri

▪ Hesaplanmış kıymet yöntemi (5)

Bu yöntemin uygulanması için ithalatçının ithal eşyasının üretiminde kullanılan malzeme ve yapılan imalat veya diğer 

imal işlemlerinin bedel veya kıymetleri gibi satış fiyatını etkileyen bilgi ve belgeleri gümrük idaresine ibraz etmesi ve 

bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu ispata hazır olduğunu üretici ülke makamlarından alacağı belge ile tevsik etmesi 

gerekir. 

▪ Son yöntem (6)

Yukarıda sıralanan metotlardan bir üstteki uygulanabildiği sürece alttakine geçilmez. Ancak mükellefin talep etmesi 

durumunda 4. yöntemden önce 5. yöntemin kullanılması mümkündür.

KIYMET



Kıymet Üzerinden Gözetim Uygulaması

• 3901.10.90.00.11 (Alçak yoğunluklu polietilen) 1350 ABD Doları/Ton altındakilerde gözetim uygulaması; 

• 0807.11.00.00.00 (Karpuzlar) 300 ABD Doları/Ton altındakilerde gözetim uygulaması; 

• 8517.12.00.00.11 (Alıcısı bulunan verici portatif –Cellular- telsiz telefon cihazları) Adet 200 USD altındaki ithalatlarda 

gözetim uygulaması;

• 8427.20.11.00.00 (Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları) 4 USD/Kg altındakilerde gözetim 

uygulaması; 

• 8535.30.90.00.11 (Devre ayırıcıları) 7,5 USD/Kg altındakilerde gözetim uygulaması; 

Yukarıdaki şekilde çok sayıda Tebliğ ile yürütülen kıymet tabanlı gözetim uygulaması bulunmaktadır.

Ek beyanla eşya kıymetinin gözetim belgesi aranılan kıymetin üzerine çıkartılması halinde gözetim belgesi aranılmadan 

işlem yapılabilmektedir.

KIYMET



İstisnai Kıymetle Beyan

Aşağıdaki eşya için istisnai kıymetle beyan yapma imkanı sağlanmıştır:

• Konsinye şekilde teslim edilen çabuk bozulabilir eşya,

• Gümrük kıymetine ilave edilmesi gereken, ancak sözleşme gereği söz konusu kıymet unsurları gümrük 

yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra belli olacak eşya,

• Satış sözleşmesinde, fiyatın sonradan gözden geçirilmesini öngören hükümler içeren eşya,

• Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama  imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşya,

• Deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek 

limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın

Bu gibi durumlarda vergi tahakkuku basitleştirilmiş usuller kapsamında mevcut belgelerde belirtilen kıymet esas alınarak 

yapılır. Tamamlayıcı beyana göre gözden geçirilmiş kıymetin daha yüksek olması halinde ek vergi tahakkuku yapılır. 

Daha düşük olması halinde ise iade edilir.

KIYMET



Eksik Kıymet Beyanı ve Yaptırım

4458 Sayılı Gümrük Kanunundaki düzenleme (Madde 234):

Kıymeti üzerinden ithalat vergilerine tabi serbest dolaşıma konu edilen eşyanın beyan edilen kıymeti noksan bulunduğu 

takdirde, bu noksanlığa ait ithalat vergilerinden başka vergi farkının üç katı para cezası alınır.

5607 Sayılı Kaçakçılıla Mücadele Kanunundaki Düzenleme (Madde 3):

Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, iki yıldan beş 

yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

KIYMET



Değişik ülkelerden gelen eşyanın uygulamada farklı muameleye tabi olması menşe kurallarına ihtiyacın doğmasına 

neden olmuştur. Bu anlamda menşe bir eşyanın ekonomik milliyeti olup,

• Eşyanın ithalatı esnasında gümrük vergilerinin hesaplanması,

• Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması 

• Dış ticarete ilişkin istatistiki verilerin tutulması

açısından önem taşımaktadır.

Dış ticarette eşyanın menşeini tespit etmek amacıyla belirli kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar;

• Tercihsiz menşe kuralları ve

• Tercihli menşe kuralları 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

MENŞE



Tercihsiz Menşe Kuralı

Tercihsiz menşe  kuralları; ’En çok kayrılan ülke’ kuralı uyarınca Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi ülkelere tavizli vergi 

uygulanabilmesi için esas alınan menşe kurallarıdır. Diğer bir deyişle, tespit edilen kurallara uyan ve DTÖ üyesi bir ülkeden

gelen eşya için, ülke ayrımı yapılmaksızın tavizli vergi oranı uygulanmaktadır. Tercihsiz menşe kuralları Gümrük 

Kanununun 18-21. maddelerinde belirtilmiştir.

• Tümüyle bir ülkede elde edilen eşyaya ilişkin menşe kuralları Gümrük Kanunu’nda, 

• birden fazla ülkede üretilen ürünlerin tercihli olmayan menşeinin belirlenmesine ilişkin kurallar ise tekstil ve diğer ürünler 

için ayrı ayrı olmak üzere Gümrük Yönetmeliği’nin ekinde 

yer almaktadır.

Üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşyada menşe tespiti:

• O ülkede “yeni bir ürün” imal edilmesi, veya

• İmalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede bu amaçla 

donatılmış işletmelerde yapılması

MENŞE



Tercihsiz Menşe Kuralı

MENŞE

Eşya

Tekstil ürünleri Diğer ürünleri

5 Nolu Ekte 

Yer Alanlar

Diğerleri 6 Nolu Ekte 

Yer Alanlar

Diğerleri

Menşe kazandıran 

işlem veya işçilik 

listesindeki kurallara 

tabi

Pozisyon 

değişikliği 

kuralına tabi

En son 

esaslı işlem 

kuralına tabi

Menşe kazandıran 

işlem veya işçilik 

listesindeki 

kurallara tabi



Tercihsiz Menşe Kuralı

MENŞE

Örnek:

5206 tarife pozisyonunda sınıflandırılan Çin menşeli iplik

kullanılarak Türkiye’de üretilen ve 5702 pozisyonunda

sınıflandırılan kilimin ihracata konu olduğunu varsayalım ve bu

eşyanın tercihli olmayan menşe kurallarına göre Türk menşei

kazanıp kazanmadığını araştıralım.

Çin menşeli iplik  (5206)   →   Kilim  (5702)



Tercihsiz Menşe Kuralı

Menşeini tespit etmeye çalıştığımız 5702 tarife pozisyonunda 

sınıflandırılan eşya TGTC’nin XI. bölümde sınıflandırılan 

tekstil ürünlerinden biridir. Gümrük Yönetmeliğinin 5 nolu

ekinin incelenmesinden aradığımız eşyanın bu listede yer 

almadığı görülecektir. Bu nedenle söz konusu eşya için 

menşe kazanma koşulu pozisyon değişikliği kuralıdır. 

Sonuç olarak eşya tercihli olmayan menşe kuralları 

çerçevesinde Türk menşei kazanmıştır. 

MENŞE



Tercihsiz Menşe Kuralı

Menşe Kazandırmayan İşlem veya İşçilik

• Havalandırma, yayma, kurutma, hasar gören parçaların atılması v.b işlem veya işçilik

• Tozun giderilmesi, kalburlama, ayıklama, sınıflandırma, eşleştirme, yıkama, kesme v.b basit işlem veya işçilik

• Ambalajında ve montajında değişiklik yapılması

• Eşya veya ambalajı üzerinde marka, etiket ve diğer benzeri işaretlerin konulması

• Tam ürün oluşturacak şekilde basit montajların yapılması

MENŞE



Tercihsiz Menşe Kuralı

Menşe şahadetnamesi aranılacak haller (GY-38)

• Menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine, 

• İlave gümrük vergisine, 

• Ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere 

Tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin, ilave gümrük vergisinin veya mali yükümlülüklerin uygulanmaması 

için eşyanın söz konusu uygulamalara tabi ülke menşeli olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü değişiklik ve 

işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin 

yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir.

MENŞE



Tercihsiz Menşe Kuralı

Eşyanın tercihli olmayan (tercihsiz) menşei menşe şahadetnameleri ile ispatlanmaktadır. 

Menşe şahadetnameleri ticaret ve sanayi odalarınca tasdik edilir ancak gümrük idaresinin vizesine ihtiyaç yoktur.

MENŞE



Tercihli Menşe Kuralı

Tercihli menşe kuralları, “En çok kayrılan ülke” kuralından bir sapma olarak, bazı ülke veya ülke gruplarına tanınan özel 

uygulamalara imkan veren ve esasları özel anlaşmalarla belirlenen kurallardır.

• Türkiye’nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı anlaşmalar ile; 

− STA’lar

− AB Tarım (1/98 OKK), 

− AKÇT STA’sı

• Türkiye’nin tek taraflı olarak bazı ülkeler veya ülke grupları için tanınan tercihli tarife uygulamalarından yararlanan 

eşya için BKK ile;

− Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)

MENŞE



MENŞE

Türkiye’nin Tercihli Ticaret Uygulaması

• STA’lar (20 adet)

• TTA’lar (İran, D8)

• AB Tarım Anlaşması 

(1/98 OKK)

• AB AKÇT Anlaşması

• GTS (26 ülke)

Menşe Esaslı 

(Karşılıklı)
Menşe Esaslı 

(Tek Taraflı)

• AB ile Gümrük Birliği

Serbest Dolaşım 

Karşılıklı)



Gümrük Birliği Serbest Dolaşım ilkesine dayanır ve Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) vardır.

Serbest Ticaret Anlaşması ve GTS Menşe esaslıdır. Ortak Gümrük Tarifesi yoktur.

Örnek:  Çin’den ithal edilen ve Türkiye’de serbest dolaşıma sokulan gömlek A.TR eşliğinde GB tarafı bir ülkeye (örneğin 

Belçika’ya) gönderilebilir ve Belçika’da vergi ödenmez.

Ancak, söz konusu gömlek STA ilişkimiz olan bir ülkeye (örneğin Gürcistan’a) EUR.1 eşliğinde gönderilemez; çünkü eşyanın 

menşei Türkiye değildir.    

GÜMRÜK BİRLİĞİ / SERBEST TİCARET ANLAŞMASI /GTS



Gümrük Birliği

AB – Türkiye Ortaklı Konseyi’nin 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) ile Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği tesis 

edilmiştir. 

Bu çerçevede GB’ne dahil olan sanayi ürünlerinin ve işlenmiş tarım ürünlerinin (sanayi payı için) AB ile ticaretinde gümrük 

vergileri kaldırmıştır. 

Gümrük Birliği kapsamında yer alan ürünlerin serbest dolaşımda olduğu A.TR belgesi ile ispatlanmaktadır. 

SERBEST DOLAŞIM



Gümrük Birliği

AB – Türkiye Ortaklı Konseyi’nin 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) ile Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği 

tesis edilmiştir. 

Bu çerçevede GB’ne dahil olan sanayi ürünlerinin ve işlenmiş tarım ürünlerinin (sanayi payı için) AB ile ticaretinde 

gümrük vergileri kaldırmıştır. 

OKK ile söz konusu ürünlerin Türkiye ile AB arasındaki ticaretinde serbest dolaşım kuralı getirilmiştir.

Gümrük Birliği kapsamında yer alan ürünlerin serbest dolaşımda olduğu A.TR belgesi ile ispatlanmaktadır. 

SERBEST DOLAŞIM



Gümrük Birliği- ATR Dolaşım Belgesi

A.TR Dolaşım Belgesi, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin iki parçası arasında doğrudan nakledilen; Avrupa Kömür ve 

Çelik Topluluğu’nu (AKÇT) kapsamı ürünler hariç olmak üzere; işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünleri için 

düzenlenmektedir.

Ancak tek bir sevkiyat kapsamına giren eşya, ihtiyaç hasıl olduğu takdirde üçüncü ülkeler üzerinden aktarılma veya 

geçici depolama yoluyla nakledilebilirler. Ancak bu eşya transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin 

gözetimi altında olmalı ve boşaltma, tekrar yükleme işlemleri dışında bir işlemden ya da ürünleri iyi koşullarda 

saklamaya yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmalıdır.  

A.TR Dolaşım Belgesinin, ihracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde ithalatçı ülke 

gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir.

SERBEST DOLAŞIM



Gümrük Birliği- ATR Dolaşım Belgesi

"Onaylanmış İhracatçı" yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişilere gümrük idareleri ya da bu idarelerce yetki verilen 

kuruluşlar tarafından düzenlenip, gümrük idaresine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan, A.TR Dolaşım 

Belgeleri düzenleme yetkisi verilebilir.

A.TR Dolaşım Belgesinin "Gümrük Vizesi" sütunu gümrük idaresi tarafından idarenin damgası basılmak, imza ve 

kaşe konulmak suretiyle fiili ihracattan önce onaylanarak ihracatçıya verilmektedir.

İhracatçılar tarafından yaptırılan ve gümrük idaresince verilen onaylanmış ihracatçı yetki numarasını içeren özel 

mühür, ihracatçı tarafından A.TR Dolaşım Belgelerinin "Gümrük Vizesi" sütununa basılarak vize işlemi yapılır. 

SERBEST DOLAŞIM



Gümrük Birliği -ATR Dolaşım Belgesi

A.TR Dolaşım Belgesi

SERBEST DOLAŞIM



Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)

Serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde ülkeler birbirleri ile yaptıkları 

ticarette tercihli tarife uygulamaktadırlar. Genellikle serbest ticaret 

anlaşmaları belirli ürünlerin gümrük vergilerinin kademeli olarak 

azaltılması ve nihayetinde sıfırlanması esasına dayanmaktadır. 

Bu çerçevede ülkemizin birçok ülke ile serbest ticaret anlaşması 

bulunmaktadır. 

MENŞE

Türkiye’nin STA İmzaladığı Ülkeler

• EFTA

• İsrail

• Makedonya

• Bosna Hersek

• Filistin 

• Tunus

• Fas

• Suriye (Askıya alınmıştır)

• Mısır 

• Arnavutluk 

• Gürcistan 

• Karadağ 

• Sırbistan 

• Şili 

• Ürdün (Yürürlükten kaldırılmıştır)

• Güney Kore

• Morityus

• İran

• Malezya

• Singapur

• Fareo Adaları

• Moldova



Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)

EUR.1 Dolaşım Sertifikası Avrupa Birliği ile aramızdaki tarım ürünleri ticaretinde ve Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız

ülkelerle aramızdaki ticarette tercihli rejimden yararlanılabilmesi için, menşe statüsünü belgelemek üzere düzenlenen

dolaşım belgesidir.

Bu nedenle Türkiye ile STA imzalayan ülkeler arasında yapılacak ticarette menşe kavramı ön plana çıkmakta olup söz

konusu anlaşma kapsamında eşyanın menşeine ilişkin kurallar söz konusu anlaşmalar eki menşe protokolleri ile

belirlenmektedir.

MENŞE



Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)

EUR.1 Dolaşım Sertifikası

MENŞE



Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

Genelleştirilmiş tercihler sistemi, özellikle gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelere tanıdıkları bir tavizli

rejimdir.

Bu kapsamda, AB, ABD, Japonya, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Rusya Federasyonu, Çek

Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Beyaz Rusya ve ülkemiz tarafından uygulanmakta olan

16 otonom GTS düzenlemesi bulunmaktadır.

Bu uygulamalar, gerek tercihli rejim kapsamındaki ürünler, gerek taviz tanınan ülkeler açısından farklılıklar göstermektedir.

Türkiye bugün sadece ABD, Japonya, Rusya, Y.Zelanda, Beyaz Rusya, Avustralya ve Kanada GTS'inden yararlanmaktadır.

Genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanabilmek için Form A belgesinin kullanılması gerekmektedir. Form A belgesi de

eşyanın menşeini tevsik etmektedir.

İhracatçı tarafından düzenlenen Form A Belgesinin, önce firmanın bağlı bulunduğu Odaya, daha sonra da Ekonomi

Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

MENŞE



Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

Form A Belgesi

MENŞE



Fatura Beyanı

STA ve GTS kapsamında olan eşyanın kıymetinin 6.000 EURO’yu geçmemesi halinde EUR.1 veya Form A 

aranmayıp Fatura Beyanı yeterlidir. Gümrük idaresinden yetkilendirilmiş Onaylanmış İhracatçılar için herhangi bir 

limit olmaksızın Fatura Beyanı düzenlenebilmesi mümkündür.

Faturadaki İngilizce Metin (örnek)

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, 

these products are of  preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of 

Republic of Turkey.

MENŞE



MENŞE KAYNAKLI RİSKLER?

- Eşyanın tercihli tarifeden faydalanabilmesine rağmen, menşe belgesinin temin edilmemesi (Finansal risk)

- Eşyanın sahte menşe belgesi ile işlem yapılması (Cezai risk, kaçakçılık riski)

- Menşe belgesindeki mührün yanlış olması (Operasyonel risk)

- Menşe belgesine ihtiyaç olmadığı halde menşe belgesi düzenlenmesi (Operasyonel risk)

- Telafi edici vergi uygulamaları (Cezai risk)

MENŞE



Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer aldığı alt pozisyonunun veya Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonun Tespitidir.

Gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) eşyanın gümrük dilindeki adını ifade etmektedir.

9608.10.10.10.00

TARİFE



Tarife

Menşe

GV Oranı
Kıymet

(Gümrük Vergisi 
Matrahı)

Gümrük 
Vergisi 
Miktarı

100 x 500TL=50.000 TL (CIF)% 3,7 1.850 TL

TARİFE



Tarife Cetveli

Tarife Cetvelinin genel yapısı incelenecek olursa ilk bölümlerde hammadde ve yarı mamüllerin olduğu görülür. İşlenmiş 

ürünler daha sonraki bölümlerde yer alır. Bir başka deyişle bölüm numarasındaki artış eşyanın gördüğü işlemdeki artış ile 

doğru orantılıdır.

Tarife Cetvelinin Okunuşunda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar:

Bölüm veya Fasıl Notları önemlidir. Eşyanın yeri aranırken öncelikle bu notlara bakılması gerekir. Örneğin atlar 

0101.90.19.00.00 pozisyonunda sınıflandırılmaktadır. Bununla beraber 01. inci faslın 1/c numaralı Notu sirk hayvanlarının 

9508 pozisyonunda sınıflandırılacağını belirtmektedir. Dolayısıyla sirk için gelen atların yeri 95. Fasıldır.

Eşyayı daha özel olarak tanımlayan bir pozisyonun olup olmadığına bakmak gerekir. Daha özel tanım daha genel tanıma 

göre önceliklidir. Örneğin, tebeşirler 2509.00 pozisyonunda yer almaktadır. Ancak, bilardo tebeşirleri ismen 9504.20.90.10.00

pozisyonunda tanımlanmıştır.

Sürekli kullanıma uygun kaplar eşya ile birlikte değil kap olarak ayrıca sınıflandırılır. 

TARİFE



Tarife Cetveli

Tarife Cetvelinin genel yapısı incelenecek olursa ilk bölümlerde hammadde ve yarı mamüllerin olduğu görülür. İşlenmiş 

ürünler daha sonraki bölümlerde yer alır. Bir başka deyişle bölüm numarasındaki artış eşyanın gördüğü işlemdeki artış ile 

doğru orantılıdır.

0602.20                               4403                                   4407                 9403

TARİFE



GÜMRÜK TARİFE CETVELİ



GÜMRÜK TARİFE CETVELİ



GÜMRÜK TARİFE CETVELİ



TARİFE



İTHALAT REJİM KARARI



SINIFLANDIRMA NEDEN ÖNEMLİDİR?

- Gümrük vergisi ve gümrükçe tahsil edilen diğer vergilerin belirlenmesi

- Eşyanın ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş önlemlere tabi olup olmadığı (Bu önlemler kapsamında eşyanın 

ithal edilebilmesi için belli kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek uygunluk yazısı, uygunluk belgesi, onay belgesi, 

garanti belgesi vb. sayılabilir.)

- Gözetim ve korunma önlemleri ile İthalatta haksız rekabetin önlenmesi gibi dış ticaret politikası önlemlerine tabi olup 

olmadığı

- Tercihli tarife uygulamalarından yararlanıp yararlanamayacağı,

- İstatistiki bilgilerin elde edilmesi

- Menşe kurallarının uygulanması

- Risk analizleri

TARİFE



TARİFE KAYNAKLI RİSKLER?

Eşyanın GTİP’inin yanlış tespit edilmesi (Misclassification)

- Daha yüksek gümrük vergisine tabiymiş gibi işlem yapılması (Finansal risk)

- Daha az gümrük vergisine tabiymiş gibi işlem yapılması (Cezai risk (vergilerin 3 katı) ve Kaçakçılık riski)

- Ticaret politikası önlemine tabi olduğu halde değilmiş gibi işlem yapılması (Kaçakçılık riski (aldatıcı işlem))

- İzne tabi olmadığı halde izne tabiymiş gibi işlem yapılması (Lojistik ve operasyonel risk)

- İzne tabi eşyanın izne tabi değilmiş gibi işlem yapılması (Cezai risk (gümrüklenmiş değerinin 2 katı) ve kaçakçılık 

riski)

TARİFE



Bağlayıcı Tarife Bilgisi

Kişinin yazılı talebi üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ve eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 

sınıflandırılmasına ilişkin idari karardır.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi, veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.

BTB talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın fiziksel ya da kimyevi tahlili veya ekspertizi ya 

da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle yapılan masraflar talepte bulunan tarafından karşılanır.

BTB başvurusu yetki verilen Gümrük Bölge Müdürlüklerine yapılır.

TARİFE



İthalat İş Akışı
Gümrük Beyanı ve Kontrolü



Özet Beyan Verilmesi

Taşıt aracı ve gümrüğe sunulan eşya ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı ve taşıyıcı veya temsilcisi tarafından 

yapılan beyandır. Özet beyanı eşya Türkiye Gümrük Bölgesine gelmeden önce verilir.

Özet beyan giriş gümrük idaresine elektronik ortamda verilir. Gümrük idaresi, özet beyanda bulunan bilgilerden 

faydalanarak, eşya Türkiye Gümrük Bölgesine gelmeden önce emniyet ve güvenlik amaçlı olarak risk 

analizi yapar.

Taşıyıcıya ilişkin genel bilginin yanında her bir taşıma senedi bilgisi de girilmektedir.

Manifesto veya konşimento bilgilerinin elektronik olarak gümrük idaresine gönderilmesi durumunda, özet 

beyana orijinal manifesto veya konşimentonun eklenmesi zorunlu değildir.

ÖZET BEYAN



Özet Beyan Verilmesi 

Özet Beyan Formu (Çıktı)

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU
A. GENEL BİLGİLER 

1.Taşıyıcı 

firma 

4.Taşıtın 10.Beyan 

Türü

a. Adı b. Numarası c. 

Referans 

numarası 

d. Ülkesi Tescil No:

2.Beyan sahibi/temsilcisi 5.Yükleme 

Yeri

6.Boşaltma yeri Tescil tarihi

3.Çıkış Gümrük İdaresi 7.İlk Varış /İlk çıkış yeri 8.Varış tarihi ve 

saati 

9.Kalem 

Sayısı

B. EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER

11.Gönderic

i 

13.Bildirim 

tarafı

12. Alıcı 14.Acente

15.Kalem 

No

16.Taşıma 

Senedi 

Numarası

19.Kapların markası/no’su 20.Eşya 

Kodu 

21.Eşyanın Tanımı

17.Kap 

Cinsi

18.Kap 

Adedi

22.Brüt 

Ağırlık

23.Net 

Ağırlık

24.Kalem 

Fiyatı 

25.Mühür 

numarası

26. BM 

Tehlikeli 

Eşya Kodu

27.Nakliye Ücretinin Ödeme şekli

28.Eşyanın Uğradığı/

Uğrayacağı Ülkeler

29.Eşyanın Bulunduğu Yer 30. Diğer 31.İmza

Taşıma Senetleri



Varış Bildirimi

Denizyolu ve havayolu taşımacılığında, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma aracının işleticisi 

veya temsilcisi, eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaştığında taşıma aracının varışını bildirir. 

Varış bildirimi, veri işleme tekniği yoluyla verilir ve boşaltılacak eşya için düzenlenen özet beyanların tespiti için 

gereken bilgileri içerir.

Karayolu ve demiryolu taşımacılığında, eşyanın giriş gümrük idaresine sunulması ile varış bildiriminin verildiği 

kabul edilir.

ÖZET BEYAN



Taşıma Sözleşmeleri

Taşıma sözleşmeleri; taşımacılığın taraflarını (gönderici, taşıyıcı, alıcı), taşıma güzergahı ve taşınacak eşya ile ilgili bilgileri 

içeren sözleşmelerdir. 

Taşıma sözleşmeleri taşıma senetleri ile kendisini gösterir.

Taşıma senetleri, eşyanın taşınması sırasında zilyetliğini taşıyana devreden ve taşımanın tamamlanması sonrasında 

eşyanın taşıyan tarafından kime, hangi şartlarla teslim edileceğini gösteren belgelerdir. 

Taşıma şekillerine göre taşımacılıkta şu belgeler kullanılır:

• Denizyolu taşımalarında: Ocean/Marine Bill of Lading (B/L) – Deniz Konşimentosu

• Demiryolu taşımalarında: Railway Bill (CIM) – Demiryolu Taşıma Senedi

• Karayolu Taşımalarında: Consignment Note (CMR) – Karayolu Taşıma Senedi

• Havayolu Taşımalarında: Airway Bill (AWB) – Havayolu Taşıma Senedi

ÖZET BEYAN



Deniz Konşimentosu (Ocean/Marine Bill of Lading)

Türk Ticaret Kanunu uyarınca bir deniz konşimentosunda bulunması gereken unsurlar:

• Taşıyanın unvanı

• Kaptanın adı ve soyadı

• Geminin adı ve tabiiyeti                                               

• Yükletenin unvanı;                          

• Gönderilenin adı ve soyadı veya ticaret unvanı

• Yükleme limanı, 

• Boşaltma limanını veya buna dair talimat alınacak yer;      

• Gemiye yüklenen veya taşınmak üzere teslim alınan malların cinsi, ölçüsü sayı veya tartısı, markaları ve haricen belli olan 

hal ve mahiyetleri;          

• Navluna ait şartlar;                                                     

• Tanzim olunduğu yer ve gün;

• Tanzim olunan nüshaların sayısı. 

TAŞIMA SÖZLEŞMELERİ



TAŞIMA SÖZLEŞMELERİ



Karayolu Taşıma Senedi (CMR – Uluslararası Taşıma Senedi)

CMR belgesi, taşımanın CMR sözleşmesi hükümlerine göre yapıldığını göstermektedir. Malların 

belirtilen şartlarla taşınmak üzere teslim alındığını ve taşıma sözleşmesinin yapıldığını gösteren 

hukuki bir delil niteliğindedir. 

CMR malların mülkiyetini temsil etmez ve bu nedenle ciro edilemez. 

Karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığı konusunda gönderici – taşıyıcı – alıcı arasında doğan 

ihtilafların çözüme ulaştırılmasında CMR sözleşmesi önemli rol oynamaktadır. 

CMR Sözleşmesi, taşıma sözleşmesine özel hüküm konulmamış olması halinde taşıma ile ilgili 

sorumlulukların nasıl tespit edileceğini ortaya koyan bir metindir. 

TAŞIMA SÖZLEŞMELERİ



TAŞIMA SÖZLEŞMELERİ



Demiryolu Taşıma Senedi (CIM– Rail Consignment Note)

Taşımanın, Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Konvansiyonu çerçevesinde trenle yapılması 

durumunda CIM belgesi kullanılmaktadır. 

Bu belge malların mülkiyetini temsil etmez, dolayısıyla ciro edilemez. 

Demiryolu idaresince belgenin gönderene verilmesi yalnızca malın bir vagonu doldurması durumunda 

mümkündür. Aksi halde demiryolu idaresi hamule senedi vermez. Bu gibi durumlarda malın bir taşıma 

komisyoncusuna verilerek karşılığında nakliyeci makbuzu alınması gerekir. Taşıma komisyoncuları 

aynı yöne gidecek malları bir araya getirerek vagonu doldururlar ve demiryolu idaresi komisyoncu 

adına bir hamule senedi düzenler.

TAŞIMA SÖZLEŞMELERİ



TAŞIMA SÖZLEŞMELERİ



AWB – Havayolu Taşıma Senedi (Airway Bill)

AWB, hava taşıması ile bir noktadan diğer bir noktaya gönderilen eşyanın taşıyıcısı, alıcısı ve göndericisi 

ile eşya ve taşımaya ilişkin bilgileri belirleyen hava taşıma senedidir. 

Varış  havalimanında, taşıyıcı gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından mal belgede ismi yazılı 

kişiye teslim edilir. 

Havayolu konşimentosu alıcı yerine alıcının bankası adına da düzenlenebilir. Böyle bir durumda banka 

havayolu şirketine bir talimatla malın alıcısına verilmesini isteyebilir.

TAŞIMA SÖZLEŞMELERİ



TAŞIMA SÖZLEŞMELERİ



Geçici Depolama Süreleri

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve geçici depolama yerine alınan eşyanın gümrük işlemlerinin, 

• Denizyolu ile gelen eşyada özet beyanın verildiği tarihten itibaren 45 gün, 

• Diğer bir yolla gelen eşyada ise özet beyanın verildiği tarihten itibaren 20 gün

içinde tamamlanması gerekmektedir. 

Bu süreler içerisinde işlemleri tamamlanamayan eşya tasfiyelik hale gelir. 

Ancak 20 ve 45 günlük sürelere ilave olarak, ilgilinin yazılı başvurusu üzerine; 

• 30 güne kadarki süre uzatım talepleri gerekçe aranılmaksızın, 

• 30 günü aşan ek süre uzatım talepleri ise gerekçenin belirtilmesi ve kanıtlayıcı belgenin sunulması şartıyla, 

Gümrük Müdürlüklerince kabul edilmektedir. 

EŞYANIN BOŞALTILMASI



Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım Tayin Erme

Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması;

Eşyanın,

a) Bir gümrük rejimine tabi tutulmasını,

b) Bir serbest bölgeye girmesini,

c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracını,

d) İmhasını, 

e) Gümrüğe terk edilmesini;

İfade eder.

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım 

tayin edilmesi zorunludur.

GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ İŞLEM TAYİN ETME



Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım Tayin Erme

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda sayılan Gümrük Rejimleri şunlardır:

• Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi,

• Transit Rejimi,

• Gümrük Antrepo Rejimi,

• Dahilde İşleme Rejimi,

• Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi,

• Geçici İthalat Rejimi,

• Hariçte İşleme Rejimi,

• İhracat Rejimi.

GÜMRÜK REJİMLERİ



Gümrük Beyannamesinin Tescil Edilmesi

Temsil Müessesesi

Bütün gümrük rejimlerinde eşyanın rejime konu edilebilmesi için gümrük idaresine beyanda bulunulması zorunludur. 

Beyanda bulunabilmek için beyan sahibi veya temsilcisine ihtiyaç vardır. 

Gümrük idaresine beyan yapılması ve beyanname verilmesi için eşyanın sahibi olmaya gerek yoktur. Bütün kişiler, gümrük 

mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin 

edebilirler.

Temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir (Transit taşımacılık ve Arızi Beyan durumu hariç).

Beyan sahibi, kendi adına beyanda bulunan kişiyi veya adına beyanda bulunulan kişiyi ifade eder. 

GÜMRÜK BEYANI



Gümrük Beyannamesinin Tescil Edilmesi

Temsil Müessesesi

Temsilci, doğrudan veya dolaylı olabilir. Temsilci; 

• Doğrudan temsil durumunda başkasının adına ve hesabına hareket eder. 

• Dolaylı temsil durumunda ise kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder. 

Doğrudan temsil yoluyla gümrükte iş takibi yapabilecek kişiler:

• Devlet, belediye, il özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin amir ve memurları,

• Özel hukuk tüzel kişilerinin kendilerini temsile yetkili personeli,

• Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcileri, (taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini)

doğrudan temsil yoluyla takip edebilirler.

GÜMRÜK BEYANI



Gümrük Beyannamesinin Tescil Edilmesi

Temsil Müessesesi

Dolaylı temsil yoluyla iş takibi yapabilecekler:

• Gümrük Müşavirleri

• Yetkilendirilen havayolu hızlı kargo firmaları (önemsiz değerde eşya, ticari olmayan eşya)

Gümrük Müşavirliği (GM)

Gümrük Kanunu, gümrük idarelerinde dolaylı temsilci olarak işlem yapabilecekleri sınırlandırmıştır. Buna göre, dolaylı temsilci 

sıfatıyla, yalnızca gümrük müşavirleri gümrük idarelerinde işlem yapabilir ve iş takibinde bulunabilirler. 

GÜMRÜK BEYANI



Gümrük Beyannamesinin Tescil Edilmesi

Beyanın Bağlayıcılığı

Tescil edilen beyanname, ait olduğu eşyanın vergileri ve para cezalarından dolayı taahhüt niteliğinde beyan sahibini bağlar ve 

vergilerin tahakkukuna esas tutulur. Bu nedenle beyanname başkasına devredilemeyeceği gibi eşyanın başkalarına satılması 

beyan sahiplerini bu yükümlülüklerinden kurtarmaz.

Beyannamede imzası bulunan kişiler cezai hükümlerin uygulanması açısından beyannamede belirtilen bilgiler ile beyannameye 

ekli belgelerin doğruluğu ve ilgili rejimin gerektirdiği bütün yükümlülüklere uyulmasından sorumludur. Doğrudan temsil 

durumunda bu sorumluluk adına hareket edilenlere aittir. 

Dolayısıyla, beyan dolaylı temsilci sıfatıyla (gümrük müşavirleri tarafından) yapılmışsa gümrük müşaviri, hesabına gümrük 

beyanında bulunulan kişi ile birlikte, yükümlüdür. 

GÜMRÜK BEYANI



Gümrük Beyannamesinin Tescil Edilmesi

Gümrük Beyannamesi

Türkiye 1996 yılından bu yana tüm gümrük beyanları için tek bir beyan formatının kullanılmasına imkan veren ve AB ülkeleri 

tarafından da kullanılan “Tek İdari Belge”yi (Single Administrative Document-SAD) Gümrük Beyannamesi olarak 

kullanmaktadır. Gümrük Beyannamesi 8 nüshalı 1 takımdan veya 4 nüshalı iki takımdan oluşmaktadır.

Bazı belgeler beyanname yerine kullanılmakta olup, bunların mevcut olması halinde ayrıca beyanname düzenlenmesine gerek 

bulunmamaktadır.

• Elçilik mektubu

• Kurye mektubu

• TIR Karnesi

• ATA Karnesi

• Kumanya listesi

• Decleration en Douane

GÜMRÜK BEYANI



Gümrük Beyannamesinin Tescil Edilmesi

Gümrük Beyannamesi

GÜMRÜK BEYANI



Gümrük Beyannamesinin Tescil Edilmesi

Gümrük Beyannamesi

Aynı beyanname kapsamında birden çok GTİP 

numarasına sahip eşya işlem görecek ise Devam Formu 

kullanılır.

Her Devam Formuna 3 farklı GTİP yazılabilir.

GÜMRÜK BEYANI



Gümrük Beyannamesinin Tescil Edilmesi

Gümrük Beyannamesine Eklenecek Belgeler

Beyannamenin hazırlanmasında kullanılan belgelerin beyanı destekleyici doküman olarak beyannameye eklenmesi ve bu 

şekilde gümrük idaresinin yapacağı kontrollerde destekleyici doküman olarak bulundurulmasına ihtiyaç duyulur. 

• Fatura,

• Kıymet bildirim formu 

• Teslim şekline göre gerekli olması halinde navlun faturası, sigorta poliçesi (Örneğin teslim şekli CIF ise bu belgeler 

aranmaz, ancak CF ise sigorta poliçesi, FOB olması durumunda ise hem navlun faturası hem de sigorta poliçesi aranır),

• Eşyanın tercihli anlaşmalardan yaralanması halinde gerekli belgeler (Örneğin, eşya AB’den gelen ve tercihli tarifeden 

faydalanacak sanayi ürünü ise A.TR dolaşım belgesi, GTS kapsamında tercihli tarife uygulanacaksa Form A menşe 

şahadetnamesi veya fatura beyanı),

• Eşyanın laboratuvar tahliline veya ekspertize tabi tutulması halinde buna ilişkin belgeler,

• Eşyanın (nihai kullanımda veya işlenmiş tarım ürünlerinde olduğu gibi) ilgili gümrük rejimine tabi tutulabilmesi için bir izin 

veya bir belge arandığı hallerde söz konusu izin veya belge. 

GÜMRÜK BEYANI



Beyanın Kontrolü (Gümrük Muayenesi)

Gümrük Kanunu uyarınca gümrük kontrolleri 4 farklı hat kriterine göre gerçekleştirilmektedir. Hangi eşyanın hangi hat kriterine 

göre muayene edileceği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde yürütülen risk analizleri çerçevesinde belirlenmektedir.

Kontrol türleri:

BEYANIN KONTROLÜ

Beyanın Kontrolü

Kırmızı Hat Sarı Hat Mavi Hat Yeşil Hat



Beyanın Kontrolü (Gümrük Muayenesi)

Gümrük Kanunu uyarınca gümrük kontrolleri 4 farklı hat kriterine göre gerçekleştirilmektedir. Hangi eşyanın hangi hat kriterine 

göre muayene edileceği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde yürütülen risk analizleri çerçevesinde belirlenmektedir.

Kontrol türleri:

• Kırmızı hat; eşyanın fiziki kontrolü ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hattır. Eşyanın, ithalatçısının, müşavirinin 

vb.’nin riskli olduğu durumlarda bu hat kullanılmaktadır. 

• Sarı hat; fiziki kontrole gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle uygunluğunun 

kontrol edildiği hattır.

• Mavi hat; Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne sahip kişilerin yararlandığı, eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi 

tutulmadığı hattır. 

• Yeşil hat; Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip kişilerin ihracatta faydalandığı eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi 

tutulmadığı hattır. 

BEYANIN KONTROLÜ



Beyanın Kontrolü (Gümrük Muayenesi)

Laboratuvar Tahlili

Cins nevi ve niteliği, dolayısıyla da Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki yeri tespit edilemeyecek eşyanın laboratuvar tahlili yapılır. 

Gümrük Yönetmeliğinin ilgili ekinde laboratuvar tahlili yapılacak eşya liste halinde belirlenmiştir. 

Bununla birlikte beyanname, akaryakıt ve türevleri gibi bazı istisnalar haricinde, muayene memuruna belge kontrolü için 

gelmişse (bir başka deyişle sarı hatta işlem görecekse) tahlil listesinde yer alsa dahi eşya laboratuvar tahliline tabi tutulmaz. 

Benzer şekilde sürekliliği olan aynı eşya ithalinde alınmış bir tahlil raporunun bir yıl süre ile kullanılması mümkündür.

Laboratuvar tahlilleri gümrük laboratuvarlarında yapılır. Tahlilin gümrük laboratuvarlarında yapılamaması halinde gümrük 

müdürlüklerince uygun görülen laboratuvarlarda yaptırılabilir. Tahlil yapılacak laboratuvarın tespitinde eşyanın cins, nevi ve 

niteliğine göre sırasıyla en yakın üniversite, bilimsel kuruluş, uzman ve uygulayıcı kurumların laboratuvarları dikkate alınır.

BEYANIN KONTROLÜ



Vergilerin Tahsil Edilmesi / Teminata Bağlanması

Eşyanın beyanının kontrolü aşamasından sonra, 

• gümrük yükümlülüğü doğuran bir rejime (serbest dolaşıma giriş rejimi, kısmı muafiyetli geçici ithalat rejimi) tabi tutulması 

halinde vergileri tahsil edildikten sonra,

• şartlı muafiyet düzenlemelerini içeren bir rejime (transit, antrepo, DİR, GİR) tabi tutulması halinde ise vergileri teminata 

bağlandıktan sonra,

eşya teslim edilir (serbest bırakılır).

Gümrük yükümlülüğü deyimi; bir kişinin yürürlükteki mevzuat uyarınca ithalat ya da ihracat vergilerini ödeme yükümlülüğünü 

ifade etmektedir.

Gümrük vergileri Türk Lirası olarak ödenir ve ödemeler 6183 sayılı Kanunda öngörülen usullere göre yapılır. 

Gümrük vergileri saymanlıklara yatırılacağı gibi yetki verilen bankalar aracılığıyla tahsil edilmesi de mümkündür.

VERGİLERİN TAHSİLİ/TEMİNATA BAĞLANMASI



Gümrük Vergileri

• Gümrük Vergisi

• İlave Gümrük Vergisi

• Toplu Konut Fonu

• Katma Değer Vergisi

• Özel Tüketim Vergisi

• Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

• Dampinge Karşı Vergi

• Telafi Edici Vergi

• Ek Mali Yükümlülük

• Kültür Bakanlığı Kesintisi

• Çevre Katkı Payı

• Tütün Fonu

• Telafi Edici Vergi (ihracat)

• TRT Bandrolü

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi



Eşyanın Teslimi (Serbest Bırakılması):

Eşyanın teslimi” deyimi, eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda gümrük idareleri tarafından

ilgilisine teslimini ifade eder.

Eşyanın beyanının kontrolü aşamasından sonra vergileri tahsil edildikten veya teminata bağlandıktan sonra, eşya teslim edilir

(serbest bırakılır).

EŞYANIN TESLİMİ



Sonradan Kontrol

Gümrük idareleri (Gümrük ve Ticaret Müfettişleri aracılığıyla), eşyanın tesliminden sonra ve beyannamedeki bilgilerin 

doğruluğunu saptamak amacıyla, eşyanın ithal veya ihraç işlemlerini veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verileri 

kontrol edebilirler. 

Bu kontroller beyan sahibine, söz konusu işlemler ile doğrudan ya da dolaylı olarak ticari yönden ilgili diğer kişilere veya belge 

ve verileri ticari amaçla elinde bulunduran diğer kişilere ait yerlerde yapılabilir. Mümkün olduğu takdirde eşya muayene de 

edilebilir.

Gümrük işlemlerine veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili bulunan 

kişilere ait yerlerde yapılması esastır.

SONRADAN KONTROL



Sonradan Kontrol

Sonradan kontrolün temel özellikleri

Risk kriterlerine dayanarak sonradan kontrole tabi tutulacak riskli kişi veya işlemler tespit edilir.

Sonradan kontrol planlı ve sistematiktir. 

Bir takvim yılı içinde sonradan kontrole tabi tutulacak kişiler bir kontrol planı çerçevesinde önceden belirlenir.

Sonradan kontrole başlama tarihinden en az 15 gün önce, sonradan kontrole başlanacağını yükümlüye bildirir.

SONRADAN KONTROL



İhracat İş Akışı



İhracat iş akışının ithalata göre en önemli farkı Özet Beyanın en son işlem olarak 

gerçekleştirilmesidir. Buna göre aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.

• Eşyanın faturası düzenlenir.

• Gerekli ise ihracat izinleri temin edilir (İhracat izinlerinin büyük çoğunluğu Tek Pencere 

Sistemi üzerinden eleklronik ortamda temin edilmektedir).

• İhtiyaç var ise paket listesi tanzim edilir.

• Gümrük beyannamesi tescil edilir.

• İhracatçılar Birliği Onayı temin edilir.

• Gümrük beyannamesinin işlemleri tamamlanır (İhracatta gümrük beyannamesi ve buna 

ilişkin bütün işlemler elektronik ortamda yürütülmektedir).

• Eşya taşıyıcının Özet Beyanına konu edilir.

• Taşıyıcı tarafından Çıkış Bildirimi verilir.

• Beyanname kapanır ve kapanan beyannameler Vergi Dairesinin VEDOP sistemine aktarılır.



BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜMRÜK UYGULAMALARI (YYS – OKS) 



Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

• Güvenilirlik

• Ticari Kayıtların Güvenilirliği ve İzlenebilir

Olması

• Mali Yeterlilik

• Emniyet ve Güvenlik

Koşullarını karşılayan firmalara Yetkilendirilmiş

Yükümlü Sertifikası (YYS) verilmektedir.

Onaylanmış Kişi Statüsü

• Gümrük işlemlerinde ciddi veya mükerrer 
gümrük mevzuatı ihlali bulunmayan, 

• Belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit 
sermaye yatırımına sahip, 

• Mali yeterliliği tasdik edilmiş 

Kişilere Onaylanmış Kişi Statüsü tanınmaktadır.

Güvenilirlik

Performans Mali Yeterlik

OKSB

Güvenilirlik
Kayıtların

Güvenilirliği ve 
İzlenebilirliği

Mali Yeterlilik
Emniyet ve 
Güvenliğin

Sağlanması

YYS



Onaylanmış Kişi Statüsü Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

• Eksik Belgeyle Beyan

• Kısmi Teminat

• Götürü Teminat

• İhracatta Mavi Hat Yetkisi

• Basitleştirilmiş işlem kapsamında ATR 

düzenleme izni

• Eşyanın özelliğine bakılmaksızın taşıt-üstü işlem 

yapabilme izni,

• Daha Az Kontrol

• Öncelikli muayene

• Eksik Belgeyle Beyan

• Kısmi Teminat

• Götürü Teminat

• Yeşil Hat Yetkisi

• Basitleştirilmiş işlem kapsamında ATR 

düzenleme izni

• Eşyanın özelliğine bakılmaksızın taşıt-üstü işlem 

yapabilme izni

• Daha Az Kontrol

• Öncelikli muayene

• İhracatta yerinde gümrükleme

• İthalatta yerinde gümrükleme

• Eşyanın kıymetine bakılmaksızın Fatura Beyanı / 

EUR-MED Fatura Beyanı düzenleme izni,

• İhracatta Kıymet Araştırmasından Muafiyet

• Varış Öncesi Gümrükleme

• İzinli gönderici yetkisi

• İzinli alıcı

• Daha az ve öncelikli emniyet ve güvenlik kontrolü

• Sınır kapılarından öncelik geçiş

• Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan 

verebilme

OKS ve YYS Statüleri İçin Sağlanan Kolaylıklar 



YYS ve OKS

Eksik

Belgeyle

Beyan

Kısmi

Teminat

Götürü

Teminat

İthalat ve 

İhracatta 

Yeşil Hat

Onaylanmış

İhracatçı

İhracatta

Yerinde

Gümrükleme

İzinli Gönderici

Öncelikli

Kontrol

Daha az

Kontrol

YYS

OKS

İzinli Alıcı

İthalatta

Yerinde

Gümrükleme

Koşulsuz

Taşıtüstü

Azaltılmış Özet

Beyan

İhracatta Mavi 

Hat

Fatura 

Beyanı

Sınır 

Kapılarında 

Önceliki

İhracatta 

Kıymet 

Araştırması Yok

Varış Öncesi 

Gümrükleme



TEŞEKKÜRLER 


