


ÖZET BEYAN 

Özet beyan taşıt aracı Türkiye Gümrük Bölgesine  girmeden taşıyıcısı veya temsilcisi tarafından verilir. 



ÖZET BEYAN 

Özet Beyan taşıyıcının gümrük beyanıdır. Taşıyıcı veya temsilcisi tarafından; 

 Denizyolu taşımacılığında, konteyner ile taşınan eşya için hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az 24 

saat önce, dökme ve ambalaj halindeki eşya için Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az 24 

saat önce, Karadeniz ya da Akdeniz üzerindeki yabancı ülke limanları ve Avrupa Topluluğu gümrük bölgesinde yer alan 

limanlar ile Türkiye Gümrük Bölgesindeki limanlar arasında taşınan eşya için ilk varış limanına gelmeden en az 2 saat 

önce; 

 Havayolu taşımacılığında, 4 saatten kısa mesafeli uçuşlarda en geç uçağın havalandığı ana kadar, 4 saatten uzun 

mesafeli uçuşlarda, Türkiye Gümrük Bölgesine ilk havalimanına inmesinden en az 4 saat önce,  

 Demiryolu taşımacılığında, özet beyan trenin giriş gümrük idaresine varılmasından en az 2 saat önce, 

 Karayolu taşımacılığında, uluslararası sözleşmeler kapsamında başlamış bir transit işlemi içeriği eşya hariç olmak 

üzere, özet beyan bilgilerini de içeren transit beyanı taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından önce, 

  

Verilir. 

(Gümrük Yönetmeliği Madde 67) 



ÖZET BEYAN 

Daha önceleri taşınan eşya 

ile ilgili sınırlı bilgileri 

içeren Özet Beyan’da eşya 

tanımı, «2001 İkiz Kuleler» 

saldırısı»ndan sonra tüm 

ülkeler tarafından daha 

ayrıntılı istenilmeye 

başlanmış; forma, eşyanın 4 

haneli Gümrük Tarife 

Pozisyon Numarasının 

yazılması zorunluluğu 

getirilmiştir. 

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.Gönderici 13.Bildirim tarafı 
 

12. Alıcı 14.Acente 

    

15.Kalem No 16.Taşıma Senedi 
Numarası 

19.Kapların markası/nosu 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 



VARIŞ BİLDİRİMİ 

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. 

Varış bildirimini veren kişi varış bildiriminde yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumludur. 

(Gümrük Yönetmeliği Madde 71) 



• Gümrüklü Deniz Limanları; 
Gümrük idaresinin bulunduğu 
deniz limanlarındaki tüm iskele ve 
açık – kapalı depolama alanları 
gümrüklü saha kabul edilir. 

• Gümrüklü Hava Limanları; 
Gümrük idaresinin bulunduğu 
hava limanlarındaki tüm apron ve 
açık – kapalı depolama alanları 
gümrüklü saha kabul edilir. 

• Gümrüklü Demiryolu 
İstasyonları; Gümrük idaresinin 
bulunduğu demiryolu 
istasyonlarındaki tüm istasyon 
platformaları ve açık – kapalı 
depolama alanları gümrüklü saha 
kabul edilir. 

 

GÜMRÜKLÜ SAHALAR 

http://www.airporthaber.com/ahl-haberleri/bagajlar-ataturk-havalimani-apronuna-yigildi.html


• Geçici Depolama Yerleri; Geçici depolanan eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını 
sağlayacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı veya indiği yerlerdeki ambar, depo, ardiye veya 
hangar gibi yerler geçici depolama yerleridir. 

 

• Gümrük Antrepoları; Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda 
aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlerdir. Antrepo Rejimi, eşyanın antrepoya 
Gümrük Mevzuatında düzenlenen şekilde konulması halinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı 
süre içerisinde eşyaya  ait ithalat vergilerinin ödenmediği bir gümrük rejimidir. 

 

• Serbest Bölgeler; Serbest bölgelerde faaliyette bulunabilmek için öncelikle faaliyet ruhsatı alınması 
gerekmektedir. Faaliyet Ruhsatları, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel 
Müdürlüğü tarafından verilmektedir. 

 

GÜMRÜKLÜ SAHALAR 



TAŞIT ARACININ BOŞALTILMASI 

Gümrüklü sahalara getirilen eşya gümrük gözetimi altında taşıttan boşaltılır. Boşaltmaya yetkili deniz, kara ve hava 

araçlarının sahipleri veya kaptan, pilot, sürücü veya acentenin yetkili personeli ile geçici depolama veya antrepo 

işletmelerinin yetkili personeli gümrük memuru nezaret eder. Boşaltmadan sonra boşaltma listeleri (antrepolarda boşaltma 

tutanakları) düzenlenerek gümrük memuru, taşıyıcı temsilcisi ve depolama işletmesi yetkilisi tarafından imzalanır.  

Boşaltma listesinde (tutanağında) eşyanın cinsi, bürüt ağırlığı, kapların sayısı, cinsi, markası, numarası, taşıtın ismi ve 

sefer numarası gösterilir. 

Kağıt ortamında hazırlanan ve imzalanan boşaltma listesi bilgisayar sistemi aracılığını da gümrük idaresine gönderilebilir. 

(Gümrük Yönetmeliği Madde 74) 



ÖZET BEYAN EKSİKLİK VEYA FAZLALIĞI 

Özet Beyan ile boşaltma listeleri karşılaştırmasında farklılık görülürse gümrük idaresi tarafından özet beyan 

eksiklik/fazlalık takibatına geçilir. Boşaltma listesinde kayıtlı olmadığı halde özet beyanda kayıtlı bulunan eşya özet beyan 

eksiğidir. Boşaltma listesinde kayıtlı olduğu halde özet beyanda kayıtlı olmayan eşya da özet beyan fazlasıdır. Taşıyıcıya 

verilen süre içinde eksikliğin/fazlalığın nedeninin açıklanması istenir. 

 

Noksan çıkan kapların mahrecinden yüklenmemiş veya yanlışlıkla başka yere çıkarılmış veya kaza ve avarya sonucunda 

yok olmuş veya çalınmış bulunduğu kanıtlanamadığı takdirde, noksan eşyaya ait hesaplanan gümrük vergileri kadar para 

cezası alınır. 

Fazla çıkan kapların yanlışlıkla mahrecinden fazla olarak yüklenmiş olduğu kanıtlanamadığı takdirde, eşyaya el konularak 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası alınır. 

 

(Gümrük Yönetmeliği Madde 75, Gümrük Kanunu Madde 237) 



  İthale konu bir malının;  

 

•   Yurt dışından satın alınması 

•   Sözleşmelerin yapılması 

•   Türkiye‘ye taşınması 

•   Gerekli müsaade ve ön izinlerin alınması 

•   Gümrüklü sahalardaki işlemlerin takibi 

•   Vergilerin ödenmesi 

•   Malların ithalatçısına teslimi 

İTHALAT OPERASYON SAHA SÜREÇLZ EŞYANIN SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ SÜRECİ 



SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI 

BİLGE (BİLgisayarlı 

Gümrük Etkinlikleri) 

Sistemine ya doğrudan ya da 

ara yüz sağlayıcıların 

yazılımları ile Serbest 

Dolaşıma Giriş Beyannamesi 

yüklenir. 

 

Kontrolleri tamamlanan 

beyanname gümrük 

yükümlüsü veya temsilcisi 

tarafından tescil edilir. 



 
Ticari fatura ( Commercial Invoice ) 

 
Çeki Listesi (Packing List) 

 
Banka Transferi (Bedelsiz olanlar hariç)  

 
Konşimento ( Bill of lading – Air Waybill- CMR -CIM) 

 
İthal eşyasına ait Kıymet Bildirim Formu  
(İhracat, Transit ve Antrepo Rejimleri hariç) 

 
Form A - Eur.1 - EUR.MED -  A.TR Dolaşım Belgeleri 
 
Sigorta Poliçesi (yoksa FOB kıymet bedelinin % 3 emsali) 
 
Teslim şekline göre Navlun Faturası (yoksa FOB kıymetin % 10 emsali) 
 

BEYANNAMEYE EKLENMESİ GEREKEN BELGELER 



Tescil edilen beyannameden yanda görülen 

SAD (Single Administrative Document) 

formatında TCGB dökümü alınır ve ekleri 

ile birlikte gümrük idaresine başvurulur. 

TCGB (T.C. GÜMRÜK BEYANNAMESİ) 



     

Firma Talimatı  

Evrakların Temini 

Nakliyeci+Firma+Banka

+Resmi Kurum 
GTİP Tespiti 

Eşya Tanımı Katolog 
 

Küşat (Eşyaya Bakılması) 

 

Beyannamenin Yazımı 

Beyanname Kontrolü 

Beyanname Tescili + onay 

Evrakların Gümrüğe  Gönderilmesi 

Kurye Talimatı 

Operasyon Süreci 

SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ İŞLEMLERİ 



MENŞE KURALLARI 

EŞYANIN TERCİHLİ OLMAYAN MENŞEİ (TEMEL 
MENŞE KURALLARI) 

 

Eşyanın tercihli olmayan menşei, Türk Gümrük Tarifesinin 
uygulanması, eşya ticaretine ilişkin tarife önlemleri dışında, 
Cumhurbaşkanı Kararı ile oluşturulan önlemlerin 
uygulanması, menşe şahadetnamelerinin hazırlanması ve 
verilmesi amaçları ile belirlenmiştir.   

(Gümrük Kanunu Madde 17) 

İ 



EŞYANIN TERCİHLİ OLMAYAN MENŞEİ (TEMEL MENŞE KURALLARI) 

1. Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya, o ülke menşelidir.  

2. Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ifadesinden; 

a) O ülkede çıkarılan madencilik ürünleri, 

b) O ülkede toplanan bitkisel ürünler, 

c) O ülkede doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar, 

d) O ülkede yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen ürünler, 

e) O ülkede tutulan ve avlanan balıkçılık ve avcılık ürünleri, 

f) O ülkede kayıtlı veya tescilli olup, o ülkenin bandırasını taşıyan araçlar tarafından herhangi bir ülkenin kara suları dışındaki 
denizlerden çıkartılan av ürünleri ve diğer deniz ürünleri, 

g) Sözkonusu ülkede kayıtlı ya da tescilli olan ve ülkenin bandırasını taşıyan, fabrika gemilerde (f) bendinde öngörülen 
ürünlerden elde edilen eşya, 

h) O ülkenin kara suları dışındaki denizlerin dibinden ya da deniz dibindeki toprağın altından münhasır işletme hakkına sahip 
olarak o ülke tarafından çıkartılan ürünler, 

i) Sadece hammadde elde etmek için o ülkede toplanan, imalat işlemlerinden veya kullanım kalıntılarından elde edilen atık ve 
artıklar, 

j) Yukarıdaki bentlerde sayılan eşyadan üretimin herhangi  bir aşamasında elde edilen eşya ile bunların türevlerinden elde 
edilen eşya ,Anlaşılır.      

3.      İkinci fıkranın uygulanmasında ülke ifadesi o ülkenin kara sularını da kapsar.                            (Gümrük Kanunu Madde 18) 



EŞYANIN TERCİHLİ OLMAYAN MENŞEİ (TEMEL MENŞE KURALLARI) 

Üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşyanın bir ülke menşeli sayılabilmesi 
için, o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya imalatın önemli bir aşamasının ve 
ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede bu 
amaçla donatılmış işletmelerde yapılması gerekir. 

 

Esas amacının, Türkiye tarafından belirli ülkelerin eşyasına uygulanan hükümleri 
aşmak olduğu tespit edilen veya yapılan araştırma sonucunda hakkında bu yönde 
bir kanaat oluşan bir işçilik veya işlemle üretilmiş eşya yukarıdaki hükme 
dayanarak o ülke menşeli sayılmaz. 

 

(Gümrük Kanunun Madde 19 - 20) 



EŞYANIN TERCİHLİ  MENŞEİ 

(VERGİ İNDİRİMİ VEYA MUAFİYETİ SAĞLAYAN MENŞE KURALLARI)  

 

Tercihli tarife uygulamalarından yararlandırılmak istenen eşyanın menşe kuralları;  

 

a) Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı tercihli bir tarife uygulaması gerektiren anlaşmalar 
kapsamı eşya için bu anlaşmalar ile, 

 

b)  Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları veya toprak parçaları için tanınan tercihli tarife 
uygulamalarından yararlanan eşya için Cumhurbaşkanı Kararı ile, 

 

Belirlenir. 

 

(Gümrük Kanunu Madde 22) 



TARİFE KURALLARI 

Gümrük tarifesi; 

a) Cumhurbaşkanınca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini, 

b) Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen ve 
eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvelleri, 

c) Türk Gümrük Tarifesinin kapsadığı eşyaya uygulanacak gümrük vergisi oranlarını ve tarım politikası veya 
tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde 
alınan ithalat vergilerini, 

d) Türkiye’nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı tercihli bir tarife uygulaması gerektiren anlaşmalarda 
yer alan tercihli tarife uygulamalarını, 

e) Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları veya toprak parçaları için tanınan tercihli 
tarife uygulamalarını, 

f) İthalat vergilerinde, bazı eşyaya şartlı olarak uygulanacak muafiyet veya indirim uygulamalarını, 

g) Yukarıdakilerin dışında kalan diğer tarife uygulamalarını, 

Kapsar.  

(Gümrük Kanunu Madde 15) 

 

 

 



TARİFE KURALLARI 

 

 

 

20/169 



   Fasıl 

 3926.90.97.90.16           
1-2   3-4       5-6        7-8      9-10    11-12 

Tarife  
pozisyonu 

Armonize Sistem 
 nomanklatür kodu 

Milli alt  
açılım kodu 

İstatistik  
kodu 

Kombine 
nomanklatür 

kodu 
 

G.T.İ.P Nedir- Tespiti Neden Önemlidir?  

Eşyaların sınıflandırılması 

Uygulanacak vergi oranları 

Dış Ticaret Mevzuatı hükümleri 

 

G.T.İ.P. (GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU) 

Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 

pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden 

eşya; 

    - Diğerleri; 

   -- Diğerleri; 

  --- Diğerleri; 

 ---- Emzikler 



KIYMET KURALLARI 

Eşyanın gümrük kıymeti, Gümrük Tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli 
konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulaması amacıyla, aşağıda belirtilen 
kurallar çerçevesinde belirlenen kıymettir. 

 

İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye’ye ihraç 
amacıyla yapılan satışta fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır. 

(Gümrük Kanunu Madde 15) 

 

 

 



KIYMET KURALLARI (SATIŞ BEDELİ YÖNTEMİ) 

Eşyanın satış bedelinin gümrük kıymetine esas alınabilmesi için; 

a) Eşyanın alıcısı tarafından elden çıkarılması veya kullanımı, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve bunların 
yetkili kıldığı merciler tarafından konulmuş olan, eşyanın tekrar satılabileceği coğrafi bölgeyi sınırlayan, 
eşyanın kıymetini önemli bir ölçüde etkilemeyen kısıtlamalar dışında hiçbir kısıtlamaya tabi olmamalıdır. 

b) Satış veya fiyat, kıymeti belirlenmekte olan eşya bakımından, kıymeti tespit edilemez bir koşul veya edim 
konusu olmamalıdır. 

c) Eşyanın alıcı tarafından tekrar satışı veya diğer herhangi bir şekilde elden çıkarılması ya da kullanımı 
sonucu doğan hasılanın bir bölümünün doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal etmesi halinde ithal 
eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına 27 inci madde hükümlerine göre ilave yapılabilmelidir. 

d) Alıcı ve satıcı arasında bir ilişki bulunmamalı; ilişkinin vardığı durumunda ise, satış bedeli aşağıda 
belirtilen kurallara göre gümrük kıymeti olarak kabul edilebilir nitelikte olmalıdır. 

 

 

 

(Gümrük Kanunu Madde 24) 

 

 

 



KIYMET KURALLARI (SATIŞ BEDELİ YÖNTEMİ) 

Alıcı ve satıcı arasında bir ilişkinin varlığı halinde, satışa ilişkin koşullar incelenerek, bu ilişkinin 
fiyatı etkilemediği belirlenirse, satış bedeli kabul edilir. Gümrük idaresi, beyan sahibi veya diğer 
kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayanarak, söz konusu ilişkinin fiyatı etkilediği kanısına varırsa, bu 
hususları beyan sahibine yazılı olarak bildirir. Süresi içinde verilmek şartıyla beyan sahibinin cevap 
hakkı saklıdır. 

 

Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat, ithal eşyası için alıcının, satıcıya veya satıcı yararına yaptığı veya 
yapması gereken ödemelerin toplamıdır. Bu fiyat, ithal eşyasının satış koşulu olarak, alıcının satıcıya 
veya satıcının bir yükümlülüğünü karşılamak üzere üçüncü bir kişiye yaptığı veya yapacağı tüm 
ödemeleri kapsar. Ödemeler, para transferi şeklinde olabileceği gibi, akreditif veya ciro edilebilir bir 
kıymetli evrak kullanılarak ya da doğrudan veya dolaylı yapılabilir. 

 

 

 

(Gümrük Kanunu Madde 24) 

 

 



KIYMET KURALLARI (DİĞER  YÖNTEMLER) 

Satış bedeli yöntemine göre belirlenemeyen gümrük kıymeti aşağıdaki yöntemlerin sıra 
halinde uygulanmasıyla belirlenir. 

a) Türkiye’ye ihraç amacıyla satılarak, kıymeti belirlenecek eşya ile aynı veya yakın bir 
tarihte ihraç edilen aynı eşyanın satış bedeli, 

b) Türkiye’ye ihraç amacıyla satılarak, kıymeti belirlenecek eşya ile aynı veya yakın bir 
tarihte ihraç edilen benzer eşyanın satış bedeli, 

c) İthal eşyasının veya aynı ya da benzer eşyanın Türkiye içinde satıcılardan müstakil 
kişilere yapılan en büyük miktardaki satışına ait birim fiyata dayalı kıymet, 

d) İthal eşyasının üretiminde kullanılan malzeme ve imalat veya diğer imal işlemlerinin 
bedel veya kıymetleri ile Türkiye’ye ihraç edilmek üzere ihraç ülkesindeki üreticiler 
tarafından üretilen, kıymeti belirlenecek eşya ile aynı sınıf veya cins eşyanın satışında 
mutat olan kar ve genel giderlere eşit bir tutar ile Türkiye’deki giriş liman veya yerine 
kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri toplamından oluşan hesaplanmış kıymet. 

 

(Gümrük Kanunu Madde 25) 

 
 

 



KIYMETE İLAVE EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR - I 

Satış bedeli yöntemine göre gümrük kıymeti belirlenirken, ithal eşyasının fiilen ödenen veya 
ödenecek fiyatına aşağıdaki ilaveler yapılır: 

Satın alma komisyonları dışındaki komisyonlar ve tellaliye; gümrük işlemleri sırasında söz 
konusu eşya ile tek eşya muamelesi gören kapların maliyeti; işçilik ve malzeme giderleri 
dahil ambalaj bedelleri dahil olmak üzere, fiyata dahil edilmemiş, ancak alıcı tarafından 
üstlenilen bölümü; 

İthal eşyasına katılan malzeme, aksam, parça ve benzerleri; ithal eşyasının üretimi sırasında 
kullanılan araç, gereç, kalıp ve benzeri aletler ile tüketilen maddeler; ithal eşyasının üretimi 
için gereken ve Türkiye dışında gerçekleştirilen mühendislik, geliştirme, sanat ve çizim 
çalışmaları, plan ve taslak hazırlama hizmetleri için alıcı tarafından bedelsiz veya düşük 
kıymetle sağlanan fiyata dahil edilmemiş mal ve hizmetlerden uygun miktardaki pay. 

 

(Gümrük Kanunu Madde 27) 

 

 



KIYMETE İLAVE EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR - II 

Satış bedeli yöntemine göre gümrük kıymeti belirlenirken, ithal eşyasının fiilen 
ödenen veya ödenecek fiyatına yukarıdakilerin yanı sıra  aşağıdaki ilaveler yapılır: 

 Kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu gereği, alıcının doğrudan veya dolaylı 
olarak ödemesi gereken, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan 
royalti ve lisans ücretleri 

İthal eşyasının tekrar satışı veya diğer herhangi bir şekilde elden çıkarılması ya da 
kullanımı sonucu doğan hasılanın, doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal eden 
kısmı 

 İthal eşyası için Türkiye’deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve 
sigorta giderleri ile eşyanın giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak 
yapılan yükleme ve elleçleme giderleri. 

(Gümrük Kanunu Madde 27) 

 

 



KIYMETE İLAVE EDİLMEMESİ GEREKEN UNSURLAR  

İthal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatından ayırdedilebilmeleri koşuluyla aşağıdaki giderler 
gümrük kıymetine dahil edilmez: 

 

 Eşyanın TC Gümrük Bölgesi ile Türkiye’nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği gümrük 
bölgelerine giriş yerine varışından sonra yapılan nakliye ve sigorta giderleri, 

Sınai tesis, makine veya teçhizat gibi, ithal eşyası için ithalattan sonra yapılan inşa, kurma, montaj, 
bakım veya teknik yardıma ilişkin giderler, 

İthal eşyasının satışıyla ilgili olarak bir finansman anlaşması uyarınca alıcı tarafından üstlenilen faiz 
giderleri, 

İthal eşyasının Türkiye’de çoğaltılması hakkı için yapılan ödemeler, 

Satın alma komisyonları, 

Eşyanın ithali veya satışı nedeniyle Türkiye’de ödenecek ithalat vergileri.  

 

 

(Gümrük Kanunu Madde 28) 

 

 



 

 

İTHALAT VERGİLERİ 

 Gümrük Vergisi 

 İlave Gümrük Vergisi 

 Tek ve Maktu Vergi 

 Dampinge Karşı Vergi 

 Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi 

 Katma Değer Vergisi 

 Özel Tüketim Vergisi 

 Ek Mali Yükümlülük 

 Toplu Konut Fonu 

 Tütün Fonu 

 Ek Fon 

 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 

 Çevre Katkı Payı  

TRT Bandrol Ücreti (Ticari olmayan eşya için) 

 Telafi Edici Vergi (İhracat) 

  



 

 
Eşya Cinsi:Kulaklıklar (8518.30.95.90.00) 

Eşya Bedeli(FOB) =1.500 usd 

(Döviz satış kuru: 3,5 tl,Sigorta 50 tl, Navlun 500 tl) 

(Eşya Bedeli+Navlun+Sigorta)CIF  = 5.800 TL 

(iskonto,navlun farkı v.b)Y.Dışı = 1.000 TL 

Gümrük Vergisi Mahtarı = 6.800 TL 

G.V( % 2) = 136 TL 

Damga Vergisi = 68,60 TL 

(ardiye,ordino masrafları v.b) Y.İçi =  500 TL 

7.504,6 TL 

(Toplam Matrah üzerinden hesaplanır) Ö.T.V ( % 20) = 1.500,92TL 

K.D.V Matrahı:9.005,52 

K.D.V (% 18) =1.620,99 

TOPLAM ÖDENECEK OLAN GÜMRÜK VERGİLERİ:   3.326,51 

 

GÜMRÜK VERGİLERİNİN HESAPLANMASI 



İHRACAT REJİM KARARI        95/7623 

    4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU 

• İhracat rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük 
Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. 

 

• Süre: Çıkış eşyası, geçici depolama yerleri ve gümrükçe uygun görülen yerlerde 
30 gün kalabilir. 

 

Kimler İhracat Yapabilir? 

 

İhracatçı Birliklerine üye olan gerçek usulde vergi mükellefi olan gerçek 

ve tüzel kişiler ihracat yapabilir. 

İHRACAT 



İHRACAT REJİM KARARI        95/7623 

İhracat Şekilleri 
 
Ön izne bağlı ihracat 
 Kayda bağlı ihracat 
 Konsinye ihracat  
 Yurt dışı fuar ve sergilere katılım ve ihracat 
 İthal edilmiş malın ihracı 
Bedelsiz ihracat,  
Savunma sanayi dışındaki alanlarda offset kapsamında yapılacak ihracat   
Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik kapsamında yapılacak ihracat 
Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat (finansal kiralama yolu ile ihracat) 
Takas ve bağlı muamele  
Yurtdışına e-ticaret kapsamındaki mal ihracı 

 

İHRACAT 



İhracat Yapmak İsteyen Firmalardan İstenen Belgeler 

• 1-Ticaret Sicil Gazetesi  

• 2-İmza Sirküleri  

• 3-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi 

• 4-Vergi Dairesi Mükellefiyet yazısı 

• 5-Vekaletname 

   İhracat İçin Gerekli Belgeler 

  - Talimat 

  - Fatura 

  - Çeki Listesi 

  - A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1 Dolaşım Belgesi, Menşe Şahadetnamesi, Form A 

  -  Veteriner, Müze Ekspertiz, Zirai Karantina, Sağlık Raporları, Borsa    
         Beyannamesi, İhracatı Ön İzne Bağlı Eşyalarda Ön İzin Belgesi 

  - Gümrük İhracat Beyannamesi 

 

İHRACAT 



Gümrük İhracat Beyannamesi ithalatta da kullanılan TCGB formatının 

aynısıdır. Farklı olarak formun 1, 2 ve 3 üncü nüshaları ihracatta 

kullanılır. BİLGE Sistemine yüklenen beyanname tescil edildikten 

sonra dökümü alınır ve ekleri ile birlikte gümrük idaresine 

başvurulurdu. 

 

2019 yılının Mayıs ayından itibaren ihracatta kağıt beyanname ile işlem 

yapılması uygulamasına son verildi. 

GÜMRÜK İHRACAT BEYANNAMESİ 

35 



İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında, 

basımına, ibrazına, yükümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin 

olarak ek-14’te yer alan hükümler uygulanmaz. İhracata ilişkin 

gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından elektronik imza ile 

imzalanır. Bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince 

gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik imza ile yapılır. İhracata 

ilişkin gümrük beyannamesi ihracatçı ile elektronik ortamda 

paylaşılır ve gümrük idaresi tarafından elektronik ortamda 

saklanır. 

 

(Gümrük Yönetmeliği Madde 112/4) 

GÜMRÜK İHRACAT BEYANNAMESİ 



İhracatın Aşamaları 
Firma Talimatı  

Evrakların Temini Kurye Talimatı 

GTİP Tespiti 

Eşya Tanımı Katalog / Resim 

 

Detaylı Tanım  

 

Beyannamenin Yazımı 

Beyanname Kontrolü 

Birlik Onayı 

Beyanname Tescili 

Evrakların Gümrüğe 

Gönderilmesi 

Firma Kendi Gönderir 

ATR/EUR1  Ticaret 

Odası Tasdik 

Nakliyeciden Gümrük 

bilgilerini yazılı almak 

Gümrük İhracat Operasyon Süreci 
İHRACAT SÜRECİ 



Gümrük İhracat Operasyon Süreci 

Karayolu  ihracat gümrük idaresi ; 

 

Beyanname kırmızı hatta işlem görmediği süreci aracın gümrük idaresinde işlem esnasında bulunmasında gerek 

yoktur. Bununla birlikte iş hacimleri düşük gümrük idarelerinde taşıt aracının gümrük sahasına gelmesi istenir. 

 

 

Havayolu ihracat gümrük idaresi ; 

 

Eşya gümrüğe bağlı geçici depolama yerine alınıp ambar kayıt işlemi gerçekleştirilir. Eşyaların ilgili geçici 

depolama yeri tarafından tartımı gerçekleştirilir. Tartım sonucuna göre taşıyıcı konşimentoyu düzenler. Bildirilen 

bu kilo ile beyanname brüt kilosu uyumlaştırıldıktan sonra  sistemden tescil numarası alınarak gümrük 

işlemlerine devam edilir.Eşyalar gümrük işlemleri tamamlana kadar geçici depolama sahasında bekler. 

 

 

 

 

İHRACAT SAHA OPERASYON SÜRECİ 



Gümrük İhracat Operasyon Süreci 

Denizyolu İhracat Gümrük İdaresi ; 

 

 

Limanda yükleme; Açık yük olarak (konteyner dışındakiler) limana gelen eşyanın muhafaza 

kaydı, tescilli beyanname üzerinde yapılarak, onay ve muayene işlemleri tamamlanır. Limana 

serili konteynere, yükleme sorumlusu gözetiminde eşyalar yüklenir. Eşya kırmızı hatta ise, 

konteynere yüklemeden önce muayene işlemi tamamlanır. 

 

 

 

Konteyner dolu girişi; Firmanın veya nakliyecinin deposundan ihraç eşyası yüklü olarak 

limana giriş yapması durumunda, konteynerin muhafaza kaydı yapılır. Konteyner muhteviyatı 

eşyalar kırmızı hatta sevk edilmediği sürece konteyner çıkış aracına yüklenene kadar istifte 

bekler. 

 

 

 

 

İHRACAT SAHA OPERASYON SÜRECİ 



 

 

 
 
 

TAŞIT ARACININ YURDU TERK ETMESİ (FİİLİ İHRACAT) 

Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği tarih; 

a) Kara ve demiryoluyla çıkışlarda, gümrük idaresince 

çıkış işlemleri tamamlanıp kara sınırından yabancı bir 

ülkeye fiilen çıktığı veya serbest bölgeye fiilen 

girdiği, 

b) Deniz ve hava yoluyla çıkışlarda, eşyanın yüklendiği 

deniz veya hava taşıtının hareket ettiği, 

c) Dış seferde bulunan veya dış sefere çıkacak olan 

deniz ve hava taşıtlarında yakıt ve kumanyanın teslim 

edildiği, 

Tarih olarak kabul edilir. 

 

(Gümrük Yönetmeliği Madde 416) 



 

 

 
 
 

TAŞIT ARACININ YURDU TERK ETMESİ (FİİLİ İHRACAT) 

Fiili ihracatın gerçekleşmesinden sonra, 

Gümrük İhracat Beyannamesi kapatılır. 

 

KDV istisnasından yararlanılması ve diğer 

teşvik taahhütlerinin kapatılması için Gümrük 

İhracat Beyannamesinin kapatılmış statüde 

olması gerekir. 



TALİMAT 

FATURA ÇEKİ LİSTESİ ATR / EUR.1 BEYANNAME 

TİCARET ODASI 
TASDİK 

İHRACATÇI BİRL. 
ONAYI  

GÜMRÜK (EŞYA +EVRAKLAR) 

İHRACAT EŞYASI 

MUHAFAZA KAYIT AMBAR KAYIT 

TESCİL 

MUAYENE GÖZETİM MEMURU 

EŞYALAR ARAÇA YÜKLENİR VE 
YURT DIŞINA SEVK EDİLİR 



T.C. TİCARTE BAKANLIĞI 
          DOĞU MARMARA GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.. 


