
GÜMRÜK MALİYETLERİNİ NASIL DÜŞÜREBİLİRİZ (?)
VERİMLİLİK SAĞLAYAN YOLLAR/YÖNTEMLER

Cahit GÖKÇELİK; YGM, YMM



• Gümrük Mevzuatı Kaynaklı Maliyet Azaltıcı Yöntemler

• Yatırımlarda Devlet Destekleri Kaynaklı Maliyet Azaltıcı Yöntemler

• Vergi Mevzuatı Kaynaklı Maliyet Azaltıcı Yöntemler

• Ticaret Anlaşmaları Dış Ticaret Maliyetlerine Etkisi

• Dış Ticaret Uygulamaları İçinde Verimlilik Artırıcı Yol ve Yöntemler



• Gümrük Mevzuatı Kaynaklı Maliyet Azaltıcı Yöntemler
• Gümrük Rejimleri

• Dahilde İşleme Rejimi
• Geçici İthalat Rejimi
• Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
• Antrepo Rejimi (Transit Rejimi)

• Nihai Kullanım
• Basitleştirilmiş Gümrük Uygulamaları

• Onaylanmış Kişi Statüsü
• Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

• Gümrük Muafiyetli İthalat
• GK167 (15481 sayılı Karar)

• Kendiliğinden Bildirim
• Eşyanın Doğru Sınıflandırıldığının Tespiti
• İhracatta ETGB
• Serbest Bölgeler



Gümrük Rejimleri

• Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

• Eşyanın vergisi ödenir

• Ticaret Politikası Önlemleri Uygulanır

• Gümrük Antrepo Rejimi,

• Dahilde İşleme Rejimi,

• Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi,

• Geçici İthalat Rejimi, 

• Transit Rejimi,



Gümrük Antrepo Rejimi

Genel Antrepo: Eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen gümrük antrepolarıdır. A, B ve F tipi 
antrepolar  genel antrepolardır.
Özel Antrepo: Sadece antrepo işletmecisine ait eşyanın konulabildiği gümrük antrepolarıdır. C, D ve E tipi 
antrepolar özel antrepolardır. 

A tipi antrepo, işleticisinin, stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada her hangi bir noksanlık olması 
halinde gümrük vergilerini ödemekten sorumlu olduğu genel antrepo tipidir.

B tipi antrepo, antrepoya konulan eşyadan, kullanıcının sorumlu olduğu, antrepo beyannamesini kullanıcının 
verdiği genel antrepo tipidir. Antrepo işleticisinin sorumluluğu sınırlıdır. Antrepo işleticisi sadece antrepoyu kiralar. 
Antrepo stok kayıtları tutulmadığından, beyanname ve belgeler gümrük kontrolüne esas teşkil eder.

F tipi antrepo, gümrük idarelerince işletilen genel antrepo tipidir.

C tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan ve antrepoya alınan eşyadan bu kişinin sorumlu olduğu özel 
antrepo tipidir.

D tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcının aynı kişi olduğu, basitleştirilmiş usulün uygulanabildiği özel antrepo tipidir. 

E tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, izin hak sahibinin depolama yerinin antrepo addedildiği 
veya depolama yeri olmazsa dahi eşyaya antrepo rejimi hükümlerini uygulandığı özel antrepo tipidir.



Gümrük Antrepo Rejiminin Faydaları

• Antrepoda eşya mali mükellefiyet doğmaksızın kalır
• Antrepoda kalan eşya için süre baskısı yoktur
• Antrepoda elleçleme faaliyetleri yapılabilir
• Antrepodaki eşyanın başkasına devri mümkündür



Dahilde İşleme Rejimi

• Şartlı Muafiyet Sistemi;
• Önceden İthalat
• Önceden İhracat

• Geri ödeme sistemi

• Yurt İçi Alım



Dahilde İşleme Rejimi Size Uygun Mudur? 

Üretici misiniz/Üretimle İlginiz 
var mı? Evet

Yabancı Girdi İhtiyacınız Var 
mı?

Evet

Yabancı Pazarlar İçin Üretim 
Yapıyor musunuz? 

Evet

Üç sorunun da cevabı EVET ise Dahilde 
İşleme Rejimi size uygundur



Dahilde İşleme Rejimi Faydaları

• İthalatta Gümrük Vergisi, KDV Muafiyeti

• KKDF İstisnası

• Vergi, Resim ve Harç İstisnası

• Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama

• Yurt İçi Alımlarda KDV Tecil-Terkin Uygulaması

• Eşdeğer Eşya kullanımı

• İşletme malzemesinin gümrük muafiyetli ithalatı

• Yan Sanayici kullanabilme imkanı

• Aracı İhracatçı kullanabilme imkanı

• Temsilci (Mümessil) kullanabilme imkanı



Tanım:

Serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine 
tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir 
değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejimdir.

Geçici İthalat Rejimi çerçevesinde, eşyanın tam muafiyet ya da kısmi muafiyet kapsamında geçici ithal edilmesi mümkündür.

Tam muafiyet: Geçici ithal edilen eşyanın vergileri teminata bağlanmakta ve söz konusu eşyanın yurt dışı edilmesi durumunda 
alınan teminat iade edilmektedir.

Kısmi muafiyet: Geçici ithal edilen eşyadan ise Türkiye Gümrük Bölgesinde kaldığı her ay için söz konusu eşyanın serbest 
dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergilerin %3’ü tahsil edilmekte ve eşyanın yurt dışına gönderilmesi durumunda tahsil
edilen vergiler geri verilmemektedir.

Geçici İthalat Rejimi Ne Fayda Sağlar

• Bir süre Türkiye’de kullanmak istediğiniz eşyayı satın almadan belli bir süre kullanma imkanı sağlar.

• Dış Ticaret rejimi gereği serbest dolaşıma sokamayacağınız eşyayı belli bir süre Türkiye’ye getirme imkanı sağlar.

Geçici İthalat Rejimi



Tam Muafiyet Kapsamında Geçici İthal Edilebilecek Eşya:

• TGB dışında yerleşik kişilerin sahip olduğu mesleki teçhizat;

• Sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde gösterime ya da 
kullanıma sunulan eşya,

• Pedagojik materyal ve bilimsel malzeme 

• Tıbbi ve cerrahi teçhizat ile laboratuvar teçhizatı

• Doğal afetlerde gönderilen yardım malzemesi

• Ambalajlar

• Özel nitelikte eşya ve numuneler

• Üretim araçlarının parçaları

• Sanat eşyası, antika eşya ve mücevherat

• Ticari nitelikte olmayan sinema filmleri

• Sportif amaçlarla ithal edilen kişisel eşya ve spor malzemesi

• Turistik tanıtım malzemesi

• Canlı hayvanlar ve bunlara ait teçhizat

• Deniz adamlarının ihtiyaç malzemesi

• Sınır bölgelerinin altyapı inşaatında kullanılan teçhizat

• Ekonomik etkisi olmayan özel bir durumda getirilen eşya

• Ticari veya özel kullanıma mahsus kara ve hava taşıtları; binek 
ve yün hayvanları; demiryolu taşıt araçları; deniz veya iç su 
yolları taşıt araçları; paletler; konteynırlar.

Geçici İthalat Rejimi



Nihai Kullanım nedeniyle zaman zaman bazı eşyanın ithalinde indirimli veya sıfır vergi oranı uygulamasına söz
konusu olabilmektedir.

Örnek:

03.04.2020 günlü 2348 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1703.90.00.00.00 GTİP’i (şeker kamışı
dışındaki melaslar) Nihai Kullanım mevzuatı kapsamında indirimli gümrük vergisi uygulanacak ürünler kapsamına alınmış ;

Söz konusu ithal girdiden 2102.10.31.00.00, 2102.10.39.00.00 GTİP’li eşya (kuru maya veya yaş maya) üretilmesi halinde ithal
girdinin gümrük vergisi sıfırlanmıştır.

Nihai Kullanım



Basitleştirilmiş Gümrük Uygulamaları

• Onaylanmış Kişi Statüsü
• Yetkilendiriliş Yükümlü Statüsü



Gümrük Basitleştirmeleri

Eksik

Belgeyle

Beyan

Kısmi

Teminat

Götürü

Teminat

Mavi /Yeşil

Hat

Onaylanmış

İhracatçı

İhracatta

Yerinde

Gümrükleme

İzinli Gönderici

Azaltılmış Özet

Beyan

Öncelikli

Kontrol

Daha az

Kontrol

Yetkilendirilmiş Yükümlü

OKS

İzinli Alıcı

İthalatta

Yerinde

Gümrükleme

Koşulsuz

Taşıtüstü



• Eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar,

• Tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus alet ve cihazlar,

• Bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler,

• İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama ve doku tipi ayırma belirteçleri,

• İlaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler,

• Ulusal araştırma geliştirme kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde
kullanılmak üzere ithal edilen eşya,

• İşyeri nakli suretiyle ithal edilen sermaye malları ve diğer malzemeler,

• Ticari mahiyet arz etmeyen numuneler,

• İnceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşya,

• Taşıma sırasında eşyanın istifi ve korunması için yardımcı maddeler,

• Canlı hayvanların nakli sırasında kullanılan kuru ot, yem ve yiyecek maddeleri ile ilaçları,

• Ulaşım araçları ile özel konteynerlerde mevcut bulunan akaryakıt ve madeni yağları,

• Deniz ve hava ulaşım araçlarına ait donatım ve işletme malzemesi,

• Yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan hava yolu şirketlerinin bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal
edilen hava taşıtları, motorları ve bunların aksam ve parçaları,

• Turistik reklamcılık malzemeleri,

Gümrük Kanununda Muafiyetler (GK Madde 167 ve 14481 Sayılı Karar) 



Kendiliğinden Bildirim (GK Madde 234/3)

Gümrük Kanununun 234/1 ve 2 nci fıkralarında belirtilen aykırılıkların gümrük idaresince tespit 

edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu cezalar yüzde on nisbetinde

uygulanır.



Eşyanın Doğru Sınıflandırılması

Sınıflandırma tereddütleri yüzünden eşyasını daha yüksek vergiye tabi GTİP üzerinden beyan 
yükümlüler bulunabilmektedir. Çözüm: Bağlayıcı Tarife Bilgisi/Tarife Bilgisi almak



İhracatta Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB)

Miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15000 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı Hızlı Kargo 
firmaları tarafından ETGB kapsamında yapılır.



Serbest Bölgeler

Serbest bölgeler Türkiye coğrafi sınırlarında olan ancak dış ticaret mevzuatının uygulanmadığı alanlardır.

• Serbest Bölgeler getirilen yabancı eşya için mali mükellefiyet yoktur.
• Serbest bölgelere Türkiye’den çıkartılacak eşya ihracat hükmündedir.



Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı 
Kaynaklı Maliyet Azaltıcı Yöntemler



Yatırım Cinsleri

• Komple yeni

• Tevsi

• Modernizasyon

• Ürün çeşitlendirme

• Entegrasyondan oluşur

Yatırım Teşvik Mevzuatı



Kullanılmış Makine ve Teçhizat

• İlgili Bakanlık, kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatın teşvik belgesi kapsamına alınmasını;

Kullanılmış komple tesisin proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda ithalini uygun görebilir.

• Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve çimento imalatı yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri

kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat temin edilemez.

DeğerlendirmeyeAlınmayacak Yatırımlar

• Teşvik belgesi kapsamında;

• İstisnalar hariç olmak üzere ham madde, ara malı ve işletme malzemesi,

• Kullanılmış yerli makine ve teçhizat,

• İstisnalar hariç karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları

• Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar dışındaki diğer yatırımlar için uçak ve helikopter,

• Porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası,

• Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri



a) Gümrük vergisi muafiyeti.

b) KDV istisnası.

c) Vergi indirimi.

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

d) Yatırım yeri tahsisi.

e) Faiz veya kâr payı desteği.

f) Gelir vergisi stopajı desteği.

g) Sigorta primi desteği.

Yatırım Teşvik Mevzuatı Kapsamında Destekler

Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir, satış, ihraç veya

kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olmaları halinde serbesttir.



Vergi Mevzuatı 
Kaynaklı Maliyet Azaltıcı Yöntemler



• İhraç Kayıtlı Satışlar
• 3065 Sayılı KDV Kanununda Teslimleri istisna/muafiyet kapsamındaki

eşyanın ithali
• 4760 Sayılı ÖTV Kanununda Teslimleri istisna/muafiyet kapsamındaki

eşyanın ithali



Ticaret Anlaşmaları ve Vergisel Etkisi

• Gümrük Birliği ilişkisi sanayi ürünlerinde gümrük muafiyetli ithalat imkanı 
sağlamıştır

• Serbest Ticaret Anlaşması ilişkisi eki protokoller kapsamı eşyanın indirimli 
veya sıfır vergi ile ithalat imkanı sağlamıştır.  



Serbest Ticaret Anlaşmaları

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
• İngiltere



Gümrük Birliği

Hırvatistan



Dış Ticaret Uygulamaları İçinde Verimlilik Artırıcı Yol ve Yöntemler

Sözleşmelerde Dikkat Edilecek Hususlar
• Taşıma Sözleşmeleri, Incoterms
• Mal Bedeli Ödeme Yöntemleri



Teslim Şekilleri

DPU



Ödeme Şekilleri

Ödeme Şekilleri

Peşin 

Ödeme

Kabul 

Kredili

Vesaik 
Mukabili

Mal 

Mukabili

Akreditifli

Mal Mukabili 
Kabul Kredili

Akreditifli 
Kabul Kredili

Vesaik Mukabili 
Kabul Kredili

Dönülebilir/ 
Dönülemez

Vadeli/ Peşin

Teyitli/ Teyitsiz



Dış Ticaret Uygulamaları İçinde Verimlilik Artırıcı Yol ve Yöntemler

Diğer Sözleşmelerde Dikkate Edilecek Hususlar
• Depolama Sözleşmeleri
• Gümrük Müşavirliği Sözleşmeleri



TEŞEKKÜRLER 


