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ÖNSÖZ
Globalleşen ve değişen dünya da gümrük uygulama modelleri, tanımları her yıl
daha ileri seviyeye gitmektedir. Türkiye de kullanılan gümrük işlemlerini daha hızlı
ve insan gücünü daha aza indirerek, Tek pencere sistemi dediğimiz uygulamalar
yaygınlaştırılmıştır. Doğruer Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. olarak Gümrük Mevzuatını
her gün yeniden yorumlamaya çalışıyoruz. Değişen ve gelişen dünyada ve Lojistik
kavramları iç içe geçmiş tanımlarını ayırt edebilmemiz önem arz etmektedir.
Gümrük ve Dış Ticaret işlemleri birbirlerinin den ayrılmaz iki önemli sac ayağı ve
ayakların kelime tanımları bilinmesi tüm dış ticaret şirketleri açısından büyük değer
taşımaktadır.
Biz bu çalışmamızda sizlere Akıllı Gümrük Çözümlerini sizlere anlatmaya gayret
ettik. Gümrük Mevzuatını, Lojistik kavramlarını, Uluslararası Ticaret anlaşmalarını
rehber disiplininde vermeye gayret ettik. Siz değerli firmalarımıza Gümrükte akıllı
çözümler olabildiğince kısa sunulmaya çalışılmış olup sizler için e-kitap olarak
düzenlenmiştir.
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GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU

Tarife Bilgisi Ticaret Bakanlığın Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılan başvuru üzerine, ithal veya ihraç
edilen eşyanın doğru tarife sınıflandırmasına ilişkin güvence veren idarî bir sınıflandırma kararıdır. Böylece
ithalatçı ve ihracatçılar ilgili eşyanın tarife bilgisini garanti altına almış olur. Gümrük Mevzuatımızda Tarife, Menşe,
Kıymet alanları vergilendirmeyi doğrudan etkileyen alanlar olması durumunda ilk belirlenen her durumda
eşyanın tarifesidir. Eşyanın tarifesine göre uygunluk yeterlilik belgesi alınır. Eşyanın tarifesinde yanlış bir GTİP
verilmesi belirli uygunluk veya yeterlilik belgelerinin alınmaması veya yanlış alınmasına yol açacaktır. Bu gibi
durumların önüne geçebilmek için ticaret ile uğraşan firmalarımıza özel olarak Btb başvurularını özellikli olarak
yapmaya gayret ediyoruz.

GTİP Tespiti Neden Önemlidir?
Eşyaların sınıflandırılması kolaylığı, Uygulanacak vergi oranlarının netleşmesi, Dış Ticaret Mevzuatı
hükümlerinin tespiti, Ön Müsaade şartlarını tamamlamak, Kota veya Gözetime tabi ise belgeleri
almak, Tüm Gümrüklerde aynı GTİP ile işlem yapmak,

Bağlayıcı Tarife Bilgisi İçin Başvuru Yapılamayacak Eşya
Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde (a bendi a) Türk Gümrük Tarife
Cetvelinin 27 (27.01 ila 27.05, 2709.00.90 ve 27.16 hariç), 28, 29 uncu fasılları ve 32.08, 34.03 ve 38.11 tarife
pozisyonu ile 39.01 ile başlayarak 39.15 dâhil olmak üzere bu tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın dökme
olarak gelmesi,) sayılan tarife pozisyonlarına giren eşyadan perakende satılacak hale getirilmiş ambalajlarda
olmayanları için BTB başvurusu yapılamaz. Eşyanın bu kapsamda olduğunun sonradan anlaşılması halinde
başvuru reddedilir. Üzerlerinde veya ambalajlarında ayniyetini tespite yarayacak bilgileri haiz olmayan eşyaya
dair başvurular, ayniyet tespitinin fiziki olarak da mümkün olmaması halinde reddedilebilir.

BTB başvurusu nereye yapılır
BTB başvurusu, BTB Başvuru Formu ile yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır.
Halihazırda BTB düzenleme yetkisi, gümrük laboratuarı bulunan İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Orta Akdeniz,
Doğu Marmara, ve Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine verilmiştir. 

BTB'den kim, kaç yıl süre ile yararlanabilir
Bağlayıcı tarife bilgisinden sadece hak sahibi yararlanabilir. BTB, gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece
eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük
işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bunun için bilgi alan kişinin gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya
ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlaması zorunludur. BTB
veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir. 

Geçerliliğini yitiren BTB kullanılması
Yanlış veya eksik belge ve bilgiye dayanması dışındaki nedenlerle geçerliliğini yitiren BTB'nin hak sahibi, söz
konusu bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini yitirmesinden önce ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne
bağlayıcı sözleşmeler yaptığını kanıtladığı takdirde, geçerliliğini yitiren tarife bilgisini, geçerliliğin sona erdiği
tarihten itibaren 6 aylık süre boyunca kullanabilir. Gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için bir ithalat,
ihracat ya da ön izin belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alınır. 



Sınıflandırma kurallarının doğru ve yeknesak bir şekilde uygulanması suretiyle sınıflandırmanın
uyumlaştırılmasını ve böylece dış ticaret rejiminin dış ticaret erbabı arasında doğru ve eşit olarak
uygulanmasını sağlamak,
Beyan sürecini ve gümrük işlemlerini hızlandırmak ve böylece gümrük kontrolünü ve uluslararası ticareti
mümkün olduğunca kolaylaştırmak ve dış ticaret işlemlerinin maliyetini azaltmak,
Ticaret erbabı ile gümrük idaresi arasında eşyanın tarife pozisyonundan kaynaklanan ihtilafları azaltmak,
Gümrük işlemleri sırasında eşyanın sınıflandırılması probleminden kaynaklanan zaman kayıplarını
azaltmak suretiyle yüksek riskli eşyanın muayenesine ve kontrolüne gümrük işlemleri sırasında yeterli
zaman ayrılabilmesini, dolayısıyla, gümrük denetimlerinin seçimli ve daha etkin yapılabilmesini sağlamak,
Dış ticaret erbabına eşyanın Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin hukuki geçerliliği olan
resmi bir bilgi sağlamak,
Uluslararası bir ticaret işleminin karlılığının ve uygulama imkanının önceden tahmin edilebilmesini
sağlamak.

BTB, veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.
BTB, İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara ve Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüklerince düzenlenir.

GÜMRÜKTE TEK PENCERE SİSTEMİ FAYDALARI

İşlemlerde saydamlık artacak, denetimler daha etkin yapılır
Devlet ile ticaret erbabı arasında daha hızlı, açık ve kolay bir iletişim kurulur.
Tüm bunlar sayesinde ülkemizin uluslararası rekabet gücü daha üst seviyelere
yükselecek, ülkemizin iş ve yatırım ortamı daha verimli hale gelmektedir.
Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılır
İşlemlerin hızlandırılması,ve tek noktadan izlenebilirlik artırılır
Hatasızlık ve vergi kayıplarının önüne geçilir
Güvenli bir şekilde dış ticaret işlemleri yapılır
İşlem süreçlerinin şeffaf ve öngörülebilir olması
Bilginin hızlı ve kesin bir şekilde doğrulanması
Devlet ile ticaret erbabı arasında daha açık ve kolay bir iletişim kurulması
Gecikmelerden kaynaklanan maliyetlerin azaltılması
İdari denetimlerin daha etkin yapılması

 BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİNİN FAYDALARI
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EŞYANIN MENŞESİ
Üzerinde anlaşılan uluslararası bir tanım olmamasına rağmen “menşe”, “bir eşyanın ekonomik milliyeti” olarak
tanımlanabilir. Kara suları da dahil olmak üzere, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya o ülke
menşelidir. Ancak, eşyanın başka bir memlekette değişiklik ve işlem görmesi veya üretimin birden fazla
ülkede gerçekleştirilmesi halinde eşya başka bir menşe kazanabilir. Menşe kazandıran işlem ve işçilik gümrük
kanun ve yönetmeliğinde tanımlanmıştır. Eşyanın menşei kavramı; gümrük vergilerinin hesaplanması, Kota ve
anti-damping önlemleri benzeri araçların uygulanmasının takibi vasıtasıyla dış ticaretin kontrol edilmesi, Dış
ticaret istatistiklerinin derlenmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır.

Bir eşyanın hangi ülke menşeli olduğu nasıl belirlenir
Bir malın hangi ülke menşeli olduğu belirlenirken, o malın alındığı ve satıldığı iki ülke arasındaki ticarette geçerli
olan menşe kurallarına bakılır. İki tür menşe kuralı vardır:
1- Tercihli Menşe Kuralları (Sta anlaşmaları, İkili Anlaşmalar vb uygulamalar,EUR1 veya EUR-MED)
2- Tercihli Olmayan Menşe Kuralları (Menşe Şehadetnamesi )

Tercihli Olmayan Menşe Kuralları nasıl belirlenir
Öncelikle menşe belirlenebilmesi için eşyaya sorular sormamız gerekir. Eşyamız Tekstil eşyası ise Ek5
durumları Tekstil eşyası değil ise EK6 durumları geçerlidir. Malın ithalatçısı ve ihracatçısı olan iki ülke arasında
bir tercihli ticaret anlaşması yoksa, eşyanın menşei, ülkelerin ulusal mevzuatında yer alan menşe kuralları esas
alınarak belirlenir. Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümlerinin eşyanın öncelikle tekstil eşyası ise
EK5 veya Diğer bir eşya ise EK6 durumlarında yazan işlem ve işçilik oranlarını görmesi gerekir. Eşyamız EK5
veya EK6 yer almaması durumunda tarife değiştirmesi veya en son esaslı işlem ve işçilik yapılması
durumunda Buna “eşyanın tercihli olmayan menşei” denir. 
Türkiye’de eşyanın tercihli olmayan menşeinin belirlenmesinde geçerli olan menşe kuralları gümrük mevzuatı
ile belirlenir. Buna göre, kara suları dahil olmak üzere tümüyle Türkiye’de elde edilen veya üretilen eşya Türk
menşelidir. Üretimde birden fazla ülke menşeli girdiler kullanıldıysa, Türkiye’de yeni bir ürün elde edilmiş
olması veya üretimin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve
eylemin o ülkede yapılmış olması halinde nihai ürün Türk menşei kazanmış sayılır. Gümrük mevzuatına göre,
üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşyada menşe tespiti yapılırken, öncelikle eşya tekstil ürünü veya
tekstil ürünü dışında kalan ürünler olarak bir ayırıma tabi tutulur. Daha sonra gümrük mevzuatında belirlenen
menşe kurallarına bakılır.
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Menşe kavramı İthalattan alınacak gümrük vergilerinin hesaplanmasında,Ticaret politikası önlemlerinin
uygulanmasında,Dış ticaret istatistiklerinin tutulmasında önemlidir.
Menşe, bir malın ekonomik milliyetidir. Menşe kavramı, bir malın taşıdığı ekonomik değerin, hangi ülkeye
ait olduğunu ifade eder.
Bir malın hangi ülke menşeli olduğu belirlenirken, o malın alındığı ve satıldığı iki ülke arasındaki ticarette
geçerli olan menşe kurallarına bakılır. İki tür menşe kuralı vardır:

Uluslararası ticarete konu edilen bir eşyanın bu ticari işleme uygulanacak olan menşe kuralını karşılaması
halinde bu durumu belgelemek üzere bir menşe ispat belgesi düzenlenir.
Menşe ispat ve dolaşım belgeleri, malın Türkiye’den ihracatı sırasında ihracatı yapan firmaya değil, malın
ithalatçı ülkeye girişi sırasında ithalatçı firmaya avantaj sağlarlar. 
Menşe belirlenirken Tekstil ve Diğer ürünler ayrımı eşyaya sorular sorularak yapılmalıdır.
Nakliyat,Depolama,Paketlere ekleme çıkarma,Tozun giderilmesi,eşyanın kesilmesi,eşyanın tasniflenmesi,
menşe kazandırmaz.
A.tr Dolaşım Belgesi kapsamında ticaret yapılan ülkeler tercihsiz menşe kuralı geçerlidir.

TERCİHLİ MENŞE KURALLARI NELERDİR?
Tercihli Menşe kuralları aslında şu şekilde anlatabiliriz; Tanıdığınız bir arkadaşınız var evinize geldi kapınızın zilini
çaldı arkadaşınızı tanıdığınız için hemen kapıyı açtınız ve evinize aldınız. Tanıdığınız kişilere daha az protokol
uygulayarak aslında tercihli bir seçim yapmış oldunuz.Bu durum eşyalar içinde geçerlidir. Ekonomik anlamda
Tanıdığınız ülkelerden  geçerli bir menşe ispat belgesi ile doğrudan gelmesi durumunda gelen eşyalarını
gümrük vergisi ödemeden (Diğer eş etkili dolaylı vergiler Kdv,Ötv Gibi ödersiniz) ülkeye eşyalarınızın ithalatını
yapabilirsiniz. Eşyanın ithalatçısı ve ihracatçısı olan iki ülke arasında bir tercihli ticaret anlaşması varsa, eşyanın
menşei o anlaşmada yer alan menşe kuralları esas alınarak belirlenir. Buna “eşyanın tercihli menşei” denir.
Tercihli menşe kurallarını karşılayan bir mal, tercihli ticaret anlaşması ile sağlanan vergi muafiyeti veya
indirimlerinden yararlanabilir. Türkiye’nin aşağıda belirtilen dış ticaret işlemlerinde tercihli menşe kuralları
geçerlidir.

Eşyanın Menşe Kazanması İçin Yetersiz İşçilik Veya İşlem Olarak Kabul Edilir
a) Nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik; havalandırma,
yayma, kurutma, hasar gören parçaların atılması ve benzeri koruyucu işlemler,
b) Tozun giderilmesi, eleme ya da kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, maddelerden setler
oluşturma dahil eşleştirme, yıkama ve kesmeden oluşan basit işlemler,
c) Ambalaj değişikliği, ambalajların ayrılması ve birleştirilmesi, basit torbalama, sandıklama, kutulama, karton
veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit ambalajlama işlemleri,
ç) Ürün veya ambalajı üzerine marka, etiket ve diğer benzeri ayırt edici işaretlerin konulması,
d) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı,
e) Bu maddenin (a) ila (d) alt bentlerinde belirtilen işlemlerin iki veya daha fazlasının bir arada gerçekleştirilmesi.

MENŞE TEMEL KAVRAMLARI

         1- Tercihli Menşe Kuralları
         2- Tercihli Olmayan Menşe Kuralları
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TAŞIT ÜSTÜ SUPALAN
Yaygın Basitleştirilmiş Usul Kapsamında Kolay İthalat  (Supalan)
Gümrük mevzuatımızda geriye doğru gidildikçe büyük kolaylıkların geçmişten günümüze kadar arttığını
söyleyebiliriz. Onaylanmış kişi statü belgesi, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, Varış öncesi ithalat,
Basitleştirilmiş usul ve uygulamalar günümüze doğru daha da yaygınlaşmıştır. Gümrük Mevzuatımızda
Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği Gümrük Genel Tebliğleri bir bütün olarak değerlendirilmesi
gerektiğinden , birbirinden ayrı ve bağımsız olarak düşülmesi izah edilemez bir durumdur.

Gümrükler Genel Müdürlüğümüzün 4458 sayılı Gümrük Kanunun 10 uncu ve 71 inci maddelerinin verdiği
yetkiye istinaden, özelliği nedeniyle geçici depolama yerleri ve antrepoya alınmayarak, gümrüğün gözetimi
altında sahibine teslim edilecek eşyaya uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile bir gümrük
rejimine tabi tutulacak özellik arz eden bir kısım eşyanın eksik beyanla teslimine ilişkin usul ve esasları
Gümrükler Genel Tebliği Seri No: 16 kapsamında yetkiler ayrıntılı anlatılmıştır.Bu genelge 2002 yılında Gümrük
Mevzuatımıza girmiş olmakla beraber ,19 yıldır hayatımızda uygulamaya yön vermektedir. Eski adı ile  Supalan
olarak bilinen günümüzde Taşıt Üstü Uygulama ile mevzuatımızda yön verilen bu uygulama gümrük
idarelerinde hemen her gün yapılan işlemlerdendir.Tam beyanlı Yaygın Taşıt üstü işlemden yararlanabilmek
için, Öncelikle Taşıyıcı firmanızla iletişime geçmeniz gerekmektedir. Taşıtlarınız tam tır olarak supalan sahası
dediğimiz yerlere alınması gerekmekle beraber bu işlemin hassasiyetle takip edilmesi gerekmektedir.

Öncelikle Supalan Sahasına alınması gereken eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek bir gümrük
rejimine tabi tutulmasına ilişkin bütün belgeleri tamam olan ve yükümlüsü tarafından yaygın basitleştirilmiş
usulden yararlanma talebinde bulunulan;
a) Dökme eşyanın,
b) Getirildiği mahalde bulunan geçici depolama yeri ve antrepoya konulamayacak ağırlıkta ve hacimdeki
dökme olmayan eşya veya konulması halinde boşaltılması ve teslimi sırasında gümrük idaresi, işletici ve
yükümlü açısından külfet doğurabilecek ağırlıkta ve hacimde ya da kırılabilir, telef ve zayi olabilir nitelikte
dökme olmayan eşyayla boşaltılması ve taşınması özel düzenekli araç ve taşıt gerektiren eşyanın,
c) Getirildiği mahalde konulmasına ve korunmasına yönelik özel düzenek ve yapı bulunmayan petrol ürünleri
ile yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı, yanmayı artırıcı, tehlikeli ve zararlı kimyasal maddeler ile gıda maddelerinin,Bu
usulden yararlanmasına izin vermeye gümrük müdürlükleri yetkilidir.Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ya da
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası  sahibi olanlar tarafından eşyaları için yaygın basitleştirilmiş usul talep
edilmesi halinde, bu talep eşyanın yukarıda belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın kabul edilir.

Yaygın Basitleştirilmiş Usul (Supalan) olarak işlemlere devam edilmesi gereken eşyanın, yukarıda sayılan
durum ve halleri taşımaları halinde İşlemlere Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde,eşyanın beyan
sahibi tarafından yaygın basitleştirilmiş usule tabi tutulmak istenmesi halinde, gümrük beyannamesi
ekranından "BS-3" kodu seçilir. Bu kodun seçilmesiyle yaygın basitleştirilmiş usul talebinde bulunulmuş
olduğu kabul edilir. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ya da Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahipleri hariç,
(OKSB ve YYS Firmalarına direkt izin verilir) onay memuru tarafından konuyla ilgili hazırlanacak müzekkerenin
idare amirince uygun görülmesinden sonra beyanname BİLGE 'de(Gümrük sistemi) onaylanır ve gümrük
işlemlerine başlanır. İdare amirince yaygın basitleştirilmiş usul talebinin uygun görülmemesi halinde ise onay
memuru beyannamedeki bu talebin silinmesinin sağlanması için "statü değişikliği" yetkisi verir ve beyanname
beyan sahibine iade edilir. Yükümlüsü tarafından BS-3 kodu silinerek yeniden tescil edilen beyanname
gümrük işlemlerinin devam etmesi için yeniden onaya sunulur.
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Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16) Taşıt Üstü işlem Kapsamında Bilinmesi Gerekenler

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile Yönetmeliğin 82 no.lu
ekine eklenen 54 numaralı satır ile ceza gerektiren başka bir durum bulunmaması ve mahiyeti ayrı olmak
kaydıyla, gümrük beyannamesinde düzeltme yapılması hususu, Gümrük Kanunun 241 inci maddesinin birinci
fıkrası uyarınca usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.Söz konusu değişiklik sonrası, Genel
Müdürlüğümüze intikal eden olaylarda, 16 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğ kapsamında yapılan ithalat
işlemlerinde ilgili mevzuatında belirlenen oranlar dahilindeki farklılıklara ilişkin yapılan düzeltmelerde
usulsüzlük cezası uygulanmasına ilişkin tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.Gümrük Yönetmeliğinin 82 no.lu
ekinde yer alan 11 numaralı satır ile beyanın kontrolü sonucunda Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinde
bahsi geçen aykırılıkların vergi farkı yaratmaması veya %5’i aşmayan vergi farklılıkları, anılan kanunun 241 inci
maddesinin birinci fıkrası uyarınca usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller arasında sayılırken tam beyanlı yaygın
basitleştirilmiş usul kapsamında yürütülen işlemler hariç tutulmuştur.Bu itibarla rejim beyanının, belgelerinde
kayıtlı miktarlara göre yapıldığı 16 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) kapsamı eşyanın, ithalat
işlemlerindeki miktar farklılıklarına ilişkin düzeltme taleplerinde, söz konusu değişiklik kapsamında usulsüzlük
cezası uygulanmaması gerekmektedir.
Taşıt Üstü işlem kapsamında Supalan İstek Kağıdı Bilgisayar sistemi bulunan tüm gümrük idarelerinde, anılan
Tebliğ kapsamında yapılacak tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul taleplerinin, yazılı bir belgeye gerek
kalmaksızın BİLGE Sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)
hükümlerine göre, LPG’nin tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi tutularak serbest dolaşıma girişinde
beyan edilen miktar ile sayaç ölçümü arasında miktar farklılığı oluşması halinde, aşağıda belirtildiği şekilde
işlem yapılacaktır:
a. Beyan edilen miktar ile sayaç ölçümü arasında oluşan miktar farklılığının, Gümrük Yönetmeliği Ek 11’de
belirlenen oranlar içerisinde kalması halinde, sayaçtan ölçülen miktara göre serbest dolaşıma giriş
beyannamesinde düzeltme yapılacaktır.
b. Beyan edilen miktar ile sayaç ölçümü arasında oluşan miktar farklılığının, Gümrük Yönetmeliği Ek 11’de
belirlenen oranları aşması halinde ise, gümrük idaresi personelinin gözetiminde gözetim firmalarınca tahliye
öncesinde yapılan gemi ölçüm miktarına göre serbest dolaşıma giriş beyannamesinde düzeltme yapılacaktır.
16 seri No.lu Tebliğ kapsamında taşıt üstü işlem gören eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin; taşıma
belgesinde yazılı boşaltma yapılacak yere mesafe olarak en yakın gümrük idaresince; boşaltma yerine
yaklaşık aynı uzaklıkta birden fazla gümrük idaresi olması durumunda ise bu idarelerden biri tarafından
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Mecburi Kesime Tabi Tutulan Canlı Hayvan İthalatı kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca
mecburi kesime tabi tutulmasına izin verilen hayvanların kayıtlı olduğu beyannamelerin tescil tarihindeki
durumuna göre sonlandırılması gerekmektedir.
Canlı hayvan ithalatı kapsamında Gümrük idarelerinde, gerek her hayvanın ayrı ayrı tartılma imkanının
olmaması gerekse bu tür eşyanın konulmasına izin verilecek yerlerin yeterli olmaması halinde bu şekilde
yapılacak tartımın yaratacağı iş yükü ve zaman kaybı göz önünde bulundurularak canlı hayvan ithalatı
işlemlerinin Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:16) kapsamında yapılması mümkün
bulunmaktadır. Canlı hayvan ithalatı işlemlerinin adı geçen Tebliğ kapsamında yapılması halinde;
a) İthale konu hayvanların ağırlıklarına göre GTİP ve vergi oranlarının değiştiği hususu göz önünde
bulundurularak yükümlüsünce talep edilmesi halinde hayvanların tartılması için ön ayırıma tabi tutulmalarına
izin verilerek, her bir hayvanın ağırlığı, hayvanların yüklendiği taşıtın dolu-boş ağırlıkları arasındaki farkın tartılan
araçtaki hayvan sayısına bölünmesi ile tespit edilecektir.
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Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16) Taşıt Üstü işlem Kapsamında Bilinmesi Gerekenler

c) Hayvanların ağırlıkları nedeniyle farklı tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği durumlarda durum
tutanakla belirlenecek ve varsa hayvanların kulak küpe numaraları esas alınarak taşıt bazında hayvanların
listesi yapılacaktır.
d) Bahse konu hayvanların ithali için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca düzenlenen "uygunluk yazısı'nın aranması
gerektiğinden, beyana göre farklı GTİP belirlenen hayvanlara ilişkin tutanağın bir örneği ibraz edilen Kontrol
Belgesine atıfla anılan Bakanlığın ilgili birimine intikal ettirilerek işlemlere devam edilecek, beyannamenin
kapatılması aşamasında belirlenen her iki GTİP kapsamı eşya için mezkur Bakanlıkça uygunluk yazısı verilmesi
halinde işlemler tamamlanacak, uygunluk yazısı verilmemesi halinde ise anılan Bakanlık görüşü
doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Canlı hayvanların taşıt üstü işleme tabi tutulmaksızın, Gümrük Yönetmeliği'nin 79 uncu maddesi kapsamında
geçici depolama yeri addedilen yerlere konulmasının yükümlüsünce talep edilmesi ve ilgili gümrük
idaresince de uygun görülmesi halinde, serbest dolaşıma giriş rejimine konu edilecek canlı hayvanların tartımı,
tarifesinin belirlenmesi ve vergilendirilmesi işlemleri birinci madde kapsamında sonuçlandırılacaktır.
Canlı hayvanların serbest dolaşıma girişinde, fatura ve taşıma belgelerine uygun olarak yükümlüsünce yapılan
beyanın kontrolü sonucunda, beyana göre eşyanın birim ve/veya toplam ağırlığının farklı çıkması durumunda,
tartım sonucunda bulunan ağırlık dikkate alınarak işlemler sonuçlandırılacaktır.
Batan Gemiler ve Sökülecek Gemilerin İthalatı hakkında Geçici depolama yeri veya antrepoya alınmayan ya
da alınma imkanı olmayan eşyanın serbest dolasıma giriş işlemlerinin 11/07/2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 16 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) kapsamında sonuçlandırılması,
gerekmektedir.
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HARİÇTE İŞLEME REJİMİ
Hariçte işleme faaliyeti; serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya
yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu
faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin, gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulanmak
suretiyle ve ikili veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya
konulacak olan gümrük vergisi muafiyeti içeren hükümler saklı kalmak kaydıyla, yeniden serbest dolaşıma
girmesi ve standart değişim sistemi kapsamında ithali ile ilgili faaliyetleri kapsar.

Hariçte işleme faaliyetinden yararlanmak için;
a) Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem
görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde, bu
Karara istinaden yayımlanacak tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte hariçte işleme izin belgesi almak
üzere Ticaret Bakanlığına
b) Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi ile kıymetli maden ve taşların işlenmesi
amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde, bu Karara
istinaden yayımlanacak tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte hariçte işleme izni almak üzere maden
ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine,
c) Tamirat amaçlı, garanti hükümleri uyarınca veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına
veya serbest bölgelere gönderilen eşyanın ve/veya bu eşyanın ihracından önce ikame ürünün ithalatı için
Gümrük Müdürlüğüne, müracaat edilir.
Hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin süresi azami 12 (oniki) aydır. Ayrıca, ilgilinin gerekçeli talebi
üzerine bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğde belirlenen süre kadar ek süre verilebilir.

Vergilendirme
Geçici olarak ihraç edilen eşya ile işleme faaliyeti sonucunda işlem görmüş ürüne dönüştürülen eşyanın
ithalatı sırasında doğan gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca tahsil edilir.
Ancak, hariçte işleme rejimi kapsamında, izabe suretiyle yabancı maddelerden temizlenmek veya elektrolize
edilmek gibi amaçlarla geçici olarak ihraç edilen maden cevherlerinden elde edilen, milletlerarası teamüllere
göre mamul sayılmayan ve imalatta ilk madde olarak külçe ve kütük halindeki saf gümüş, kurşun, demir, bakır
vb. madenlerden, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca bu gibi işlemlerin yurt içinde yapılmasının mümkün
olmadığının kabulü kaydıyla, gümrük vergisi oranının %0 olarak uygulanacağı hususu izin üzerinde belirtilmiş
ise, bu husus çerçevesinde işlemler gerçekleştirilir.
Ayrıca, serbest bölgeye geçici olarak ihraç edilen eşyanın işleme faaliyeti sonucunda elde edilen işlem
görmüş ürünün bünyesinde, herhangi bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması ve işleme faaliyetinin
tamamen işçilik olması durumunda, işçilik faturasında belirtilen kıymet üzerinden sadece Katma Değer Vergisi
tahsil edilir.

İthalatın Gerçekleştirilmesi
İthalatın gerçekleştirilmesi, hariçte işleme rejimi çerçevesinde ithali taahhüt edilen işlem görmüş ürünün,
ithalat rejimi ile gümrük mevzuatına uygun şekilde gümrük hattından Türkiye Gümrük Bölgesine girişini
(serbest bölgeler hariç) ifade eder. Hariçte İşleme Rejimi çerçevesinde gerçekleştirilecek ithalat, hariçte işleme
izin belgesi/izni sahibi firma dışında başka bir firma tarafından da gerçekleştirilebilir ve bu durumda ithalatı
gerçekleştirecek kişiye ait bilgiler belgenin/iznin özel şartlar bölümüne kaydedilir. Bu kapsamda ithal edilecek
eşyanın tamamı üzerinden Katma Değer Vergisi tahsil edilir.
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Hariçte işleme tedbirlerini, hariçte işleme rejimi ve hariçte işleme izin belgesinde/hariçte işleme izninde 
Belgede/izinde kayıtlı miktar ve değerin üzerinde ithalat yapıldığının tespiti halinde, bu kısma tekabül
eden ithalattan doğan vergi ithal tarihi itibarıyla,
Belgenin/iznin iptal edilmesi halinde, bu kapsamda ithalat yapılmışsa bu ithalata ilişkin alınmayan vergi
ithal tarihi itibarıyla,
Belge/izin kapsamında ithalat yapılmamışsa,  teminata bağlanan veya alınmayan vergi ihraç tarihi
itibarıyla,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

İthalatın gerçekleşmemesi
Hariçte işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya serbest bölgelerde işlenerek ithal
edilmesi taahhüt edilen ürünlerin belgede/izinde belirtilen şartlara ve yararlanılan tedbirlere uygun olarak
yurda getirilmemesi halinde, bu ürünlerin üretimi için gönderilen eşyanın aynen geri getirilmesi gerekir. Aksi
takdirde, kambiyo mevzuatı hükümleri uygulanır.

Hariçte işleme tedbirlerine uyulmaması

Standart Değişim Sistemi 
Tamir edilmek istenen eşyanın yerine, tamir işlemi tamamlanarak gümrük bölgesine geri getirilinceye kadar
geçen süre içerisinde kullanılmak üzere, serbest dolaşımda olmayan eşyayı (ikame ürün) geçici olarak ithal
ederek kullanmanız mümkündür. Söz konusu eşya, geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonunda, aynı ticari
nitelikte ve teknik özellikte olmalıdır. Buna ilişkin hariçte işleme izni gümrük müdürlükleri tarafından verilir. 
İthal eşyasının (ikame ürün) geçici ihracat eşyasının ihracından önce ithal edilmesi, teminat verilmesi halinde
mümkündür. Bu durumda ikame ürünlerin serbest dolaşıma girişinden itibaren, 2 aylık süre içinde geçici
ihracat eşyasının ihraç edilmesi veya antrepoya ya da serbest bölgeye konulması gerekir. Tamirata konu
geçici ihraç eşyası yerine geçici ithali yapılan ikame ürünün, geçici ithalat rejimi altında kalabileceği süre, 6
aydır.

Hariçte İşleme Rejimi nasıl sona erer
İşlem görmüş ürünün belge/izin şartları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine getirilmesiyle
taahhüt gerçekleştirilmiş olur. İthalat, hariçte işleme izin belgesi/izni sahibi firma dışında başka bir firma
tarafından da gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda ithal edilecek eşyanın tamamı üzerinden Katma Değer Vergisi
tahsil edilir.
Hariçte işleme izin belgesi/izni sahibi firmaların, belge süresi (ek süreler dahil) sonundan itibaren 1 (bir) ay
içerisinde gerekli evraklarla izin veren kuruluşa müracaat etmeleri gereklidir.
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 ÖZEL FATURA
TAX FREE
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Özel fatura gümrük beyannamesi yerine kullanılan bir belgedir.
Türkiye’de ikamet etmeyen yolcular, özel fatura ile KDV ihracat istisnası izin belgesi bulunan firmalardan,
döviz karşılığında satın aldıkları eşya için düzenlettikleri Özel Fatura’yı kullanarak gümrük beyanında
bulunabilir ve eşyanın yurt dışı edilmesi sırasında gümrük işlemlerini bu belge üzerinden
tamamlayabilirler. 
Özel Fatura, malın yurt dışına çıkışı sırasında, özel fatura onaylama yetkisi verilmiş olan gümrük idaresi
tarafından onaylanır. Bütün gümrükler Özel Fatura onaylamaya yetkili değildir. 
Özel Fatura kapsamındaki eşyanın bizzat alıcının beraberinde Türkiye’den çıkış yapması zorunlu değildir.
Bu nedenle, özel faturanın gümrük idaresinde eşyanın satıcısı tarafından onaylatılması mümkün olduğu
gibi, alıcısı tarafından onaylatılması veya hızlı kargo kapsamında taşınması halinde taşıyıcı firma tarafından
onaylatılması da mümkündür.
faturalar, ilgili gümrük idaresine ibrazından önce veya gümrük idaresine onaylatılmasını müteakip İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliklerine de onaylatılması halinde, Belgesiz İhracat Kredisi, Dâhilde İşleme İzni,
Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi
yerine kabul edilir.
Fatura muhteviyatı ihracat, faturayı düzenleyen firmaya ait ihracat taahhütlerine sayılacağı gibi, fatura
üzerinde unvanı kayıtlı olması halinde, imalatçı firmaya ait ihracat taahhütlerine de sayılır.
Ancak, deri ve deri mamulleri dışındaki tekstil ve konfeksiyon ürünleri satışına ilişkin faturalar, Dahilde
İşleme İzni ile Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdüne sayılmaz.
Bavul ticareti, bir ülkeden başka bir ülkeye, tekrar satmak maksadıyla bavul veya bagajda mal götürme ve
getirme olarak tanımlanan bir tür dış ticaret terimi. Hem mal girişi, hem de mal çıkışı şeklinde
gerçekleştirilebilmektedir.
Tax Free yolcu beraberi eşya faturaları satılan malın cinsini, miktarını, fiyatını ve toplam tutarını belirten ve
satıcı tarafından düzenlenerek Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuya verilen belgeyi ifade eder.
Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan yolcu beraberi eşya satışı kapsamında
düzenlenen faturalar yolcuların çıkışında gümrük idaresine onaylatılması kaydıyla ihracat olarak kabul
edilmiştir.
Tax Free Vergi oranı  satın alınan ürüne ve ülkeye göre değişkenlik göstermekle birlikte, genellikle %10 ile
%20 oranı arasındadır.
KDV uygulanan ülkelerde ''TAX FREE'' adı altında tatbik edilen bu yöntem , yurt dışında yaşayanların ülke
içinde aldıkları hediyelik eşya ve sair malların vergiden arındırılmasını amaçlamaktadır. Bu şekilde oluşan
ve ihraç etkisi yapan bu mal hareketinde KDV 'den arındırma işlemi uygulanır.

ÖZEL FATURA VE TAX FREE İŞLEMLERİ

Özel Fatura
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İHTİSAS
GÜMRÜKLERİ
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Gümrük işlemlerini daha kısa sürede tamamlamak,
Gümrük kontrollerinde etkinliği artırmak,
İthal eşyasında aranan zorunlu standartları korumak,
Tüketiciyi ve halk sağlığını korumak,
Düşük kıymet beyanlarını önlemek.

İHTİSAS GÜMRÜĞÜ UYGULAMASI
İhtisas gümrüğü uygulaması, belirli eşyanın gümrük işlemlerinin yalnızca belirli gümrük idarelerinden
yapılması olarak tanımlanan bir gümrük politikasının uygulamadaki adıdır.

İhtisaslaşma, gümrük uygulamasındaki anlamıyla, belirli bir eşyaya ilişkin gümrük işlemlerinin konusunda
uzmanlaşmış personele ve teknik donanıma sahip gümrük idaresi tarafından en kısa sürede tamamlanması
ve gümrük kontrollerinin en etkin şekilde sağlanmasıdır. İhtisas Gümrüğü uygulamasının amacı; gümrük
idarelerinin daha disiplinli hale getirilmesi, belli eşyanın gümrük işlemlerinin yapılması yönünde
uzmanlaşmaya gidilmesi, özellik arz eden eşyanın bu konuda uzmanlaşmış gümrüklere yönlendirilmesi ve bu
konuda gümrük işlemlerinin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi yanında ithal eşyasında aranan zorunlu
standartların korunması, kıymet, tarife, menşe yönünden etkin bir denetim yapılmasının sağlanmasıdır.

İhtisas Gümrüğünün Amacı 

1.Tekstil İhtisas :Aksaray, Ambarlı, Malatya, Tekirdağ, Muratbey Gar, Muratbey, Ankara, AHL Kargo, Avrupa
Ser. Böl., Bolu, Denizli, G.Antep, G.Antep Hava Lim., Gemlik, Giresun, İskenderun, İzmir, Kayseri, Mersin, Trakya
Serbest Bölge, Yalova, İstanbul Havalimanı

2.Otomotiv İhtisas:Yeşilköy, Gebze, İzmir, İzmit, Mersin, Derince, Giresun, Dilovası, Yalova İMALATÇILAR:
Mudanya, Gemlik, Esenboğa, Adana MALUL VE SAKAT ARAÇLARI: Ankara Gar BEDELSİZ: Ankara Gar, İzmir
Yolcu, Yeşilköy, Gebze

3.Ham Petrol ve Akaryakıt İhtisas:Antalya, Tekirdağ, İsdemir, İskenderun, Hopa, Giresun, Trabzon, Derince,
Körfez Petrokimya, Aliağa, Beylikdüzü Akaryakıt, Mersin Akaryakıt, Botaş, Samsun, Gemlik, Alanya

4.LPG İhtisas:Beylikdüzü Akaryakıt, Körfez Petrokimya, Giresun, Mersin Akaryakıt, Samsun, Aliağa, Tekirdağ,
İsdemir, Trabzon, Alanya 

5.Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri (Petrokimya) İhtisas:Körfez Petrokimya SANAYİCİLER: Ankara, Mersin
Akaryakıt, Adana, Karadeniz Ereğli, Erenköy, Beylikdüzü Akaryakıt, İzmir, Aliağa, Tekirdağ, Bursa, Gemlik,
Gaziantep, Mersin Serbest Bölge GIDA SANAYİİNDE KULLANILABİLİR OLANLAR: Ankara, Aliağa, İzmir,
Adana, Bursa, Gemlik, Gaziantep, Tekirdağ, Körfez Petrokimya

6.Boru Hatları veya Elektrik Telleri ile Taşınan Eşya İhtisas:Ankara

7.Oyun Aletleri ve Makineleri İhtisas:Ankara, Mersin, Antalya, İzmir, İstanbul Havalimanı, AHL Kargo,
Muratbey, Ambarlı
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İHTİSAS GÜMRÜĞÜ UYGULAMASI
8.Gübre İhtisas:Antalya, Bandırma, Gemlik, Kapıkule Gar, Tekirdağ, İskenderun, Ambarlı, Haydarpaşa, Aliağa,
Dikili, İzmir, Derince, Mersin, Samsun, Ünye, Ankara, Mardin, Yumurtalık Ser. Böl.

9.Atıklar ve Metal Hurdalar İhtisas:Çanakkale, Biga, Gemlik, Hamzabeyli, İpsala, Kapıkule Gar, Uzunköprü,
Tekirdağ, Dilucu, Gürbulak, Sarp, Cilvegözü, İsdemir, İskenderun, Ambarlı, Aliağa, İzmir, Derince, Dilovası,
Mersin, Samsun, Krdnz Ereğli, Zonguldak, Bartın, Habur (Sadece plastik ve kağıt atıkları girişinde)

10.Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları İhtisas:Esenboğa, Ankara, Muratbey, Haydarpaşa,
AHL Kargo, AHL Ser. Böl., Erenköy, İstanbul Deri Ser. Böl., Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı, Adnan
Menderes, İzmir, Gebze

11.Pil ve Akümülatörler İhtisas:Esenboğa, Ankara, Muratbey, Haydarpaşa, İstanbul Havalimanı, AHL Kargo,
Sabiha Gökçen, Erenköy, İstanbul Deri Ser. Böl., Ambarlı, Yeşilköy, Mersin, Gemlik, Bursa, Ege Ser. Böl., İzmir,
Dilovası, Adnan Menderes, Derince

12.Halı ihtisas: Isparta

13.Deri ve Deriden Mamul Eşya ile Ayakkabı İhtisas:G.Antep, Erenköy, İstanbul Deri Ser. Böl., Haydarpaşa,
İzmir Ser. Böl., G.Antep Hava Limanı, Aksaray, Bolu, Sakarya, Gemlik, Yalova

14.Mobilya İhtisas:Aksaray, Ankara, Antalya, Bolu, Erenköy, G.Antep, G.Antep Hava Limanı, Giresun, Kayseri,
Konya, Sakarya, Trabzon

15.Çakmak İhtisas:Ankara

16.Düz Cam İhtisas:Ankara, Kayseri, İzmir Tır, Muratbey, Haydarpaşa, Ambarlı, Antalya, Mersin, Trabzon,
Dilovası, Gemlik, Tekirdağ, Derince, Aksaray, Ankara Gar, Bolu, Giresun, Kütahya, Sakarya. Deniz yolu ile
gelmesi şartıyla: Aliağa, İzmir ve İskenderun 

17.Ozon Tabakasını İncelten Maddeler İhtisas:Ankara,Trakya Serbest Bölge, Ambarlı, Dilovası, Derince, İzmir,
Mersin

18.Çay İhtisas: Rize

19.Bitki ve Bitkisel Ürünler İhtisas: Tüm sınır Gümrükleri

20.Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünler İhtisas: Tüm Sınır Gümrükleri

21.Porselen ve Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası İhtisas:Ankara, Erenköy, İzmir Tır, Kütahya
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SERBEST DOLAŞIMA
GİRİŞ
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SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ
Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası önlemlerinin
uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken
vergilerin tahsili ile mümkündür.
Ticaret politikası önlemleri, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararının 4 üncü ve Gümrük Yönetmeliğinin 257 nci
maddelerinde tanımlandığı şekilde dar anlamda değil, eşyanın ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş
önlemler meyanında bir eşyanın ticaretine ilişkin olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan
yükümlülükler ya da kanun, kararname, yönetmelik ve benzeri mevzuat çerçevesinde, ilgili kurumlarca
belirlenmiş özel düzenlemeleri de kapsayacak şekilde geniş anlamdadır.  Serbest dolaşımda bulunmayan
eşyaya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerinin uygulanması halinde, eşya serbest dolaşımda bulunan eşya
statüsünü kazanır.Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ve
yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat
işlemlerini yürütebilirler. 
Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari
mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki
malların ithali serbesttir.
Serbest dolaşıma girecek eşyanın sahipleri veya onların yerine harekete yetkili olanlar, beyanlarını doğru
yapabilmek üzere, gümrük idaresinin yazılı izniyle geçici depolama yerine gelmiş eşyasını, geçici depolama
yeri ve gümrük memurlarının gözetimi altında tartıp muayene edebilecekleri gibi, ticari mahiyette olmamak
şartıyla numune alabilir ve ekspertiz incelemesi yaptırabilir.
Deniz yoluyla gelen ve geçici depolama yerine konulan eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren 45 gün,
diğer bir yolla gelen eşya ise 20 gün içinde serbest dolaşıma giriş rejimi için beyanda bulunulması
zorunludur.Ancak, beyan sahibinin iradesi dışında bir mücbir sebebin varlığı halinde, süreler, işlemlerin
tamamlanabilmesi amacıyla Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) uzatılabilir. Bu şekilde bir süre
uzatımının yapılabilmesi için, beyan sahibinin iradesi dışında ve kendi ihmal veya kusurundan kaynaklanmayan
mücbir sebebin ilgili kurum veya kuruluşlardan alınacak bir belge ile kanıtlanması ve bu mücbir sebep
belgesinin yirmi veya kırk beş günlük sürelerin bitiminden önce talebi belirten bir dilekçe ekinde ilgili gümrük
müdürlüğüne sunulması gerekir.Antrepolarda bulunan eşya için beyanda bulunma açısından herhangi bir
süre sınırı yoktur.45 veya 20 günlük süreler içinde kendilerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım
tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya, herhangi bir adli veya idari takibata konu olmaması halinde
gümrük mevzuatının tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemlere dair hükümleri ve Tasfiye Mevzuatına
hükümlerine göre tasfiye edilir.
Bütün diğer gümrük rejimlerinde olduğu gibi, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın serbest dolaşıma
girişi talebi, yükümlünün gümrük idaresine beyanda bulunması suretiyle yapılmaktadır. Gümrük beyanı; yazılı
olarak, sözlü olarak, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla veya eşya sahibinin bu eşyayı bir gümrük rejimine tabi
tutma isteğini ifade ettiği herhangi bir tasarruf yoluyla yapılabilir.
Ticari nitelikli eşya ithalatında bu beyan şekillerinden en sık kullanılanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla
beyan şeklidir. Rakamsal bir değer vermek gerekirse her 100 beyandan yaklaşık %99  bilgisayar veri işleme
tekniği yoluyla yapılmaktadır. Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyan, bugün itibariyle dar anlamda,yazılı
beyanın bilge sistem yazılımının kullanıldığı bilgisayar ortamında yapılmasıdır.
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Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Hükümlerinin Uygulanması Bakımından Eşyanın Tarife Pozisyonu, Gümrük
Kıymeti ve Menşeinin Doğru Beyan Edilmesinin Önemi Nedir?

Türkiye’ye ithal edilecek eşyanın, 12’li bazda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun doğru tespit edilmesi ve
doğru beyan edilmesi oldukça önemlidir. Keza, eşya uygulanacak ithalat vergileri oranlarının, herhangi bir
yasaklık veya kısıntı veya ticaret politikası önlemine tabi olup olmadığının ve tercihli tarife uygulamalarından
faydalanıp faydalanamayacağının tespiti tamamen buna bağlıdır. Ayrıca, eşyanın beyan edilen tarife
pozisyonu ile gümrük idaresince tespit edilen tarife pozisyonu arasında %5’i aşan gümrük vergisi farkına neden
olacak bir farklılık olması halinde para cezası uygulanmaktadır. 
Türkiye’ye ithal edilebilecek eşyanın büyük çoğunluğu (hemen hemen tamamı) advolorem (Kıymet üzerinden
vergileme) esasına göre, yani kıymeti üzerinden vergiye tabidir. Bu nedenle, eşyanın gümrük kıymetinin doğru
beyan edilmesi, kıymet ihtilaflarının önüne geçilmesi ve kıymet farklılığı nedeniyle uygulanacak para
cezasından kaçınılması bakımından önemlidir. 
Çoğu ticaret politikası önlemleri ile tercihli tarife uygulamaların önemli bir bölümü eşyanın menşeine bağlıdır.
Bu nedenle, eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesi ve eşyanın tercihli menşei nedeniyle uygulanan tercihli
tarifeden yararlanma isteğine bağlı olarak eşyanın menşeinin tevsikini sağlayacak menşe ispat belgesinin
ibrazı oldukça önemlidir. 

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Çerçevesinde Sahte Menşeli Eşya ve Zarfların Önemi Nedir?
Gerek üzerlerinde, gerek iç ve dış ambalajlarında üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü olduğunu gösteren
veya böyle bir izlenim uyandıran isim ya da simgeler taşıyan eşya sahte menşeli eşyadır.Sahte menşeli eşya
ile, Türk menşeli eşyada kullanılmak üzere ve bunların başka ülke menşeli olduğunu gösterecek veya böyle
bir izlenim uyandıracak nitelikte, üzerleri yabancı dilde yazılı veya basılı her türlü boş zarf, şerit, etiket, damga ve
benzeri eşya ile Türkiye’de düzenlenebilecek belgelerin başka ülkelerde düzenlenmiş gibi gösterebilecek
nitelikte, üzerleri imzalı veya imzasız olsun, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı firmalara ait proforma faturalar
hariç boş faturaların Türkiye’ye ithaline izin verilmez.

İthalatta Ödeme Şeklinin Önemi Nedir?
İthalat bedeli vadeli ödeme şekillerinden (mal mukabili, kabul kredili ve vadeli akreditif) birisi ile yapıldığında,
ithalatçıların ithalat bedeli üzerinde %6 oranında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunu beyannamenin
tescilinden (gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten) önce aracı bankaya yatırmaları ve fon kesintisi
yapıldığını Fon Alındı Makbuzu ile gümrük idaresine tevsik etmeleri gerekmektedir. Peşin ödeme şekillerinde,
ki ödemenin peşin yapıldığının da gümrük idaresine ispatı gerekir, böyle bir durum söz konusu değildir.
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Beyanname Nasıl Tescil Edilir ve Tescilden Sonra Beyannamede Düzeltme Yapılabilir mi?
Daha önce de belirtildiği üzere, beyanname, beyana ilişkin bilgilerin BİGE yazılımı aracılığı ile gümrük idaresinin
bilgisayar veri tabanına girilmesini müteakip bilgisayar sistemi tarafından otomatik olarak tescil sayısı
verilmesiyle beyanname tescil edilmiş olur. Beyannamenin tescil tarihi de BİLGE tarafından tescil sayısı ile
birlikte o günün tarihi olarak verilir. Bu şekilde yükümlüsü veya temsilcisi tarafından elektronik ortamda tescil
edilen beyannamenin, Gümrük Yönetmeliğinin 16 no.lu ekinde yer alan örneğe uygun Tek İdari Belge üzerine
bilgisayar çıktısı alınıp imzalandıktan sonra ekleri ile birlikte idareye teslim edilmesi gerekmektedir. Üzerinde
silinti ve kazıntı yapılmış beyannameler kabul edilmez. Tescilden sonra, beyanname üzerinde düzeltme
yapılamaz. Ancak, gümrük idaresinin iznine bağlı olarak, eşyanın cins, nev'i ve niteliği ile marka ve numaraları
dışında ağırlığı, ölçüsü, adeti veya kıymeti yönlerinden bir veya daha fazla bilginin, yükümlüsü veya
temsilcisinin yazılı talebi veidare amirinin izni ile düzeltilmesi mümkündür.
- Beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden,
- Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden,
- Eşyanın tesliminden sonra beyanın kontrolüne ilişkin hükümler saklı kalmak   üzere, eşyanın teslim
edilmesinden,Sonra beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilmez.

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi İçin Tescil Edilen Beyanname İptal Edilebilir mi?
Serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde tescil edilmiş bir gümrük beyannamesinin iptali, beyan sahibinin
talebi üzerine ve eşyanın yanlışlıkla serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına veya beyan edildiği rejime
tabi tutulmasının özel nedenlerle artık mümkün olmadığına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin ibraz edilmesi halinde
mümkündür. Ancak, gümrük idarelerince beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmiş olduğu
hallerde, muayene sonucu alınmadan beyannamelerin iptaline ilişkin talepler kabul edilmez ve eşyanın
tesliminden sonra beyannameler iptal edilmez.
Eşyanın tesliminden sonra beyannamenin iptali ancak, eşyanın kullanılmamış olması halinde ve muayene
edilmemiş olması, gümrük idaresince, yapılan işlemlerde hata tespit edilmemiş olması veya beyanname
konusu gümrük rejimine tabi tutulmasının mümkün olmadığının yükümlüsünce ispat edilmesi halinde
mümkündür.
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Serbest Dolaşıma Girecek Eşya Ne Şekilde ve Hangi Usulde Muayene Edilecektir?
Gümrük idareleri, beyanın doğruluğunu araştırmak üzere; beyanname ile ilgili ve beyannameye ekli belgeleri
kontrol edebilir ve beyannamenin içerdiği bilgilerin doğruluğunu araştırmak amacı ile beyan sahibinden diğer
belgeleri de vermesini isteyebilir, eşyayı muayene edebilir ve ayrıntılı muayene veya tahlil amacıyla numune
alabilirler. Tescilden sonra, yazılı beyanın doğruluğu, muayene memurları tarafından yapılacak fiziki muayene
veya belge kontrolü yapmak suretiyle tespit edilir.

Beyanın veri işleme tekniği yoluyla yapılmış olması halinde, BİLGE muayenenin belge kontrolü usulü ile mi
yoksa fiziki muayene usulü ile mi ve kim tarafından muayene edileceğini otomatik olarak belirler. BİLGE
yazılımı tescil edilmiş her 100 beyannameden yaklaşık 80’ini belge kontrolü ile muayeneye, 20’sini de fiziki
muayeneye yönlendirir. 

Bu yönlendirme rast gele ve ithalatçı firma, eşyanın niteliği, eşyanın geldiği ülke vb. İle ilgili risk analizi
sonuçlarına yapılmaktadır.Beyanın doğruluğunun belge kontrolü yapılmak suretiyle tespiti halinde, muayene
memuru beyannamedeki bilgileri ve eklerini inceleyerek, tarife, kıymet, miktar, yasaklayıcı ve kısıtlayıcı
önlemler ve duruma göre telafi edici vergi söz konusu ise, buna ilişkin belge kontrollerini yapacaktır.Fiziki
muayene eşyanın, dıştan muayenesi, sondaj usulü ile muayenesi, kısmen muayenesi ve tam tespit usulü ile
muayenesi yöntemlerinden birisi ile yapılabilir. 

Eşyanın hangi usulde fiziki muayeneye tabi tutulacağı muayene memurunca belirlenir. Muayene memurları,
ithalat vergilerini tahakkuk ettirmek veya muaflık hükümlerini uygulamak veya Dış Ticaret Rejimi ve Türk
Parasının Kıymetini Koruma Kararları ile Gümrük Kanunu ve diğer kanunların hükümleri bakımından yapılacak
işlemleri belirlemek amacıyla, kapların cins, nev'i, marka, numara ve adetlerini, eşyanın vergiye esas olan ağırlık
ve diğer ölçüleri ile cins, nev'i, nitelik, menşe ve kıymetinin tespitini kapsayacak şekilde eşyayı muayene
ederler.

Beyanname kapsamı eşyanın muayene edilmesi halinde, muayene sonuçları, muayene edilmemesi halinde
ise, beyannamede yer alan bilgiler, eşyanın tabi olduğu gümrük rejimi hükümlerinin uygulanmasında esas
alınır.

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Çerçevesinde Eşyanın Teslimi Başka Hangi Şartlara Bağlıdır?
Serbest dolaşıma girecek eşyanın teslimi, eşya için uygulanması gereken ticaret politikası önlemleri var ise bu
önlemlerin uygulanmasına ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin ve diğer mali yükümlülüklerin yerine
getirilmesi şartına bağlıdır.
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Serbest Dolaşıma giriş rejimine tabi tutulacak bir eşyanın öncelikle Gtip pozisyonu tespit edilmeli, ardından
diğer kurumlardan uygunluk, kontrol belgesi alınmalıdır.
Serbest Dolaşıma giriş yapılırken eşyanın ambarda beklememesi için taşıt üstü araç değiştirmeden ithalat
yapabilme imkanını kullanmalıyız.
Eşyalarımızın taşıt üstü uygulamasına tabi tutabilmemiz için izin alınması gerekeceği için Onaylanmış Kişi
ve YYS belgesi ile firmamızı bu sürece hazırlamamız gerekir.
Serbest dolaşıma Giriş rejimi kapsamında üretim yapan bir firma olduğumuzu düşünürsek askıya alma ve
nihai kullanıma tabi sisteminden yararlanmamız gümrük vergisi tahsilatı yoluna gidilmemesi yerinde
olacaktır.
İhtisas Uygulamasına tabi bir eşyamız var ise mutlaka eşyalarımızı ihtisas gümrüğüne tabi tutmamız
gerekir.
Eksik belge veya vergilendirmeyi doğrudan etkileyen bir sistem için Götürü teminat alınması her zaman
yerinde olacaktır.
Labaratuvar tahliline tabi bir eşyamız için emsal raporları daima gümrük beyannamesine yazmamız
gerekir.
Serbest dolaşıma Giriş aşamasında oluşan gümrük vergilerini mahsup yoluyla tahsil yoluna gidilmesi
tasarruf işlemlerinizi kolaylaştıracaktır.
Yetkilendirilmiş Yükümlü veya Onaylanmış Kişi statü belgesi alınması serbest dolaşıma giren
beyannameler için her zaman kolaylık oluşturacaktır.
Serbest dolaşıma giriş aşamasında A.tr Dolaşım belgesi varsa mutlaka Tse ve diğer kurumlara beyan
edilmesi gerekir keza muafiyet burada devreye girmektedir.
Serbest dolaşım kapsamında Ce, tse kapsamında ürün girdisi muafiyeti alınarak diğer kurum
kontrollerden global bir muafiyet sağlanabilir.

Geçici olarak yurt dışına ihraç edilen eşya ve geri gelen eşya tekrar serbest dolaşıma sokulabilir mi?
Aynen ihraç edildiği durumda olması hali hariç, hariçte işleme rejimi çerçevesinde Türkiye Gümrük
Bölgesinden ihraç edilen eşya ve ihracı, bir dış ticaret önlemine konu olan eşya dışında, serbest dolaşımda
bulunan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildikten sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma
girmesi halinde ve beyan sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulur. Üç yıllık süre,
beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle uzatılabilir.Geri gelen eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç
edilmeden önce, nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranındanyararlanarak serbest dolaşıma
girmiş olduğu hallerde, eşyanın aynı amaca yönelik olarak tekrar serbest dolaşıma sokulmak istenmesi
durumunda, bu eşyaya indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanır. İthal amacının aynı olmaması halinde, söz
konusu eşyaya uygulanacak ithalat vergileri tutarı, serbest dolaşıma ilk girişi sırasında alınmış tutar kadar
indirilir. Ancak, serbest dolaşıma ilk girişi sırasında alınmış tutarın geri gelen eşyanın yeniden serbest dolaşıma
girişi sırasında alınacak tutardan daha fazla olması halinde hiçbir iade yapılmaz.ATA karnesiyle Türkiye Gümrük
Bölgesi dışına geçici ihraç edildikten sonra yeniden ithal edilen serbest dolaşımda bulunan eşyanın serbest
dolaşıma girişi, işlemleri aynı ATA karnesiyle yapılması kaydıyla mümkündür.

Serbest dolaşıma giriş işlemleri hangi süreler içerisinde tamamlanmalıdır?
Geçici depolama yerinde bulunan ve serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında beyanda bulunulan eşyanın
gümrük işlemleri, deniz yoluyla gelenler için 45 gün, diğer yollarla gelenler için ise 20 gün içinde
tamamlanmalıdır. Gümrük antrepolarında bulunan eşya için, serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin beyanname
verilmesi halinde, gümrük işlemlerinin beyannamenin tescil tarihinden itibaren otuz gün içinde bitirilmesi
gerekir.
Serbest Dolaşıma Giriş rejimi Çözümleri
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GÜMRÜK MUAYENE AŞAMALARI

1.Kırmızı Hat Kontrolü: Kırmızı hat kontrolü, eşyanın fiziki muayenesi de içeren kontrol türüdür.
2.Sarı Hat Kontrolü: “Belge kontrolü” olarak da adlandırılan bu yöntemde yalnızca eşyaya ait belgeler ve bu
belgelerde kayıtlı bilgiler kontrol edilir. Eşyanın kendisi üzerinde bir inceleme yapılmaz. 
3.Mavi Hat Kontrolü: Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen
onaylanmış kişi statüsüne sahip olan kişilere uygulanan kontrol türüdür. 
4.Yeşil Hat Kontrolü: Gümrük beyanı kapsamındaki eşya belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi
tutulmaz.
5.Beyannamede imzası bulunan kişiler cezai hükümlerin uygulanması açısından beyannamede belirtilen
bilgiler ile beyannameye ekli belgelerin doğruluğu ve ilgili rejimin gerektirdiği bütün yükümlülüklere
uyulmasından sorumludur. 
6.Bilge Sisteminde yer alan bilgiler yol göstericidir kesinkle bağlayıcı değildir.
7.Diğer kurumlarca yapılacak kontroller (Ürün Güvenliği Denetimi tebliğleri kapsamında yapılır)
8.Diğer Kurum kontrolleri üç aşamada yapılır eşya ülkeye girişinden önce ,eşya gümrüklü sahada, gümrük
yükümlülüğü bittikten sonra yapılır.
9.Muayene, kapların cins, marka, numara ve adetlerini, eşyanın vergiye esas olan ağırlık ve diğer ölçüleri ile
gümrük tarife istatistik pozisyonu, menşe ve kıymetine ilişkin beyanın doğruluğunun tespitini kapsar. 
10.Tam muayene, eşyanın tamamının; kısmi muayene, eşyayı temsil edecek şekilde yeterli miktarının fiziken
kontrol edilmesidir.
11.Beyanın kontrolünün kısmi muayene olarak belirlendiği gümrük beyannameleri muhteviyatı eşyayı temsil
edecek şekilde açılarak muayene edilen kapların numaraları ve ayırt edici özellikleri sisteme kaydedilir. 
12.İhracat eşyasının muayenesinin yapılmasına karar verilen hallerde eşyanın gümrüğe sunulması(Gümrüklü
sahaya girmesi) esastır.
13.Belge kontrolünde, kontrol ile görevlendirilen memur, beyannamedeki bilgileri ve eklerini inceler; tarife,
kıymet, miktar, yasaklayıcı ve kısıtlayıcı önlemler söz konusu ise, buna ilişkin belge kontrollerini de yaptıktan
sonra uygun bulursa, bu hususu beyanname üzerinde gösterir ve bilgisayar sisteminde onay verir. Yapılan
kontrol sonucu sisteme kaydedilir.
14.Gümrükte özelliği olan eşyalar (Cumhurbaşkanı, GK 167 kapsamı eşyalar,Kurye çantaları) muayene edilmez.
15.Ayniyet eşyanın aynı olma özelliğini korumak ve evsafına uygun kullanımı için yapılan garanti işlemidir.
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1000 rejim kodlu ihracat beyannamesi kapsamı eşya için mavi hattan (eşyanın kesin ihracından sonra
beyanın kontrolü) yararlanma hakkı
42.a Kapsamı Dahilde işleme ihracatında Mavi hattan (eşyanın kesin ihracından sonra beyanın kontrolü)
yararlanma hakkı
Eksik belgeyle beyanda bulunabilme hakkı)
a) Orijinal fatura
b) A.TR dolaşım belgesi
c) Menşe ispat belgeleri
d) Ödeme şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi
e) İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde ibrazı gereken işlenmiş tarım ürünleri
analiz sonuç raporu
Taahhütname karşılığı konşimento ibrazından önce petrol ve türevleri cinsi eşyayı gümrük idaresinden
teslim alabilme hakkı
Onaylanmış İhracatçı Yetkisi (Basit Usulde A.tr Dolaşım Belgesi Düzenleme)
Eşyanın özelliğine bakılmaksızın taşıt üstünde (Supalan) eşyanın gümrükleme işlemlerini tamamlayabilme
hakkı
Kısmi teminattan faydalanma hakkı (Geçici İthalat,Gümrük Kontrolü altında işleme rejimi,Antrepo rejimi)
Götürü Teminat Hakkında yararlanma
Geçici ithalat sisteminde düşük teminatla ürün girdisi kullanılması
Dahilde İşleme Rejimi kapsamında  indirimli teminat uygulaması
Gümrük idareleri tarafından onaylanmış ve güvenilir firma olarak tanıtılması
Muayene hattı kriterlerine göre İhracat Beyannamesi ekinde kâğıt ortamında belge ibraz
etmeden beyanda bulunabilme hakkı (mavi hatta kâğıtsız beyan)

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ NEDİR?

Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik, en az 2 yıldır faaliyette bulunan, gümrük yükümlülüklerini yerine getirdiği
ve mali yeterliliğinin bulunduğu tevsik edilen, en az 30 işçi istihdam etmek koşuluyla gerekli yıllık
ihracat/ithalat performansını karşılayan kişilere onaylanmış kişi statüsü verilmektedir. Onaylanmış Kişiler
aşağıdaki kolaylıklardan yararlanmaktadır.

KİMLER ONAYLANMIŞ KİŞİ OLABİLİR?

Ülkemizde, serbest bölgeler hariç, yerleşik olup en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunan, gümrük ve dış ticaret
mevzuatını ciddi ölçülerde ihlal etmemiş olan, ciddi mali suçlara ve ülke güvenliğini tehdit eden suçlara
karışmamış olan, kesinleşmiş vergi borcu, sigorta prim borcu ve gümrük cezası borcu bulunmayan, yıllık
olarak en az 1.000.000 FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat veya toplam en az 6.000.000 ABD doları tutarında
ihracat artı ithalat yapan* , en az 30 sigortalı çalışanı bulunan** , imalatçılar, ihracatçılar, ithalatçılar başvurmaları
ve aranan kriterleri sağlamaları halinde Onaylanmış Kişi olabilirler

ONAYLAMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ FAYDALARI
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Eksik beyan,
Kısmi Teminat,
Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme,
Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul (taşıt üstü)
Yeşil Hat (taşıt üstü dahil)
İthalat ve ihracat beyannemelerine belge eklememe,
Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikle yapılması,
Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikle yapılmasıdır.
Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi aşağıdaki izin ve yetkilerden ise talep etmeleri ve ilgili ek koşul veya
koşulları sağlamaları halinde yararlanılabilirler:
Götürü teminat,
İhracatta yerinde gümrükleme izni,
Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni
Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR. MED fatura beyanı düzenleyebilme izni,
İzinli gönderici yetkisi

Gümrük idaresiyle ticaret erbabı arasında işbirliği artışı.
Gümrük idaresinin iş yükünün hafifletilmesi, riskli sevkiyatlara daha çok odaklanabilmesi ve kaçakçılık
faaliyetleriyle daha etkin mücadele edilebilmesi.
Gümrüklerdeki eşya hareketlerinin ve araç sevkiyatlarının hızlandırılması.
Yasal ticaretin kolaylaştırılması ve yasadışı ticaretle mücadelede etkinliğin arttırılması.
Ülkenin uluslararası rekabet gücünün artması.
Ülkenin yabancı yatırımlar için daha cazip hale gelmesi.
Dış ticaretin hızlı ve kolay yapıldığı bir ülke olarak tanınma.
Ulusal ve uluslararası piyasalarda ticaret ortağı olarak daha çok tercih edilme.
Uluslararası ticaretteki emniyet ve güvenlik açıklarının azaltılması yoluyla güvenli ticaretin teşvik edilmesi.
İşlemlerin daha az maliyetli ve daha hızlı gerçekleştirilmesi yoluyla ihracatın desteklenmesi.
Uluslararası standartlarda daha etkin ve verimli çalışan, daha yüksek rekabet gücüne ve daha iyi iç kontrol
süreçlerine sahip firma sayısında artış sağlanması.
Tedarik masraflarının azalması ve tedarikçilerle işbirliğinin artması.
Yurtdışı alıcılarına eşyayı zamanında teslim edebilme.
Uluslararası pazarlarda tedarikçi olarak daha çok tercih edilme.
Uluslararası piyasalarda güvenilir olarak tanınma.
Karşılıklı tanıma anlaşması yapılan ülkelerde yetkilendirilmiş yükümlü olarak kabul edilme ve o ülkede
yetkilendirilmiş yükümlüler için sağlanan ayrıcalıklardan mütekabiliyet esasına dayanılarak faydalanabilme.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI NEDİR?
Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan; mali yeterlilik, emniyet ve
güvenlik standartlarına sahip bulunan; kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara, gümrük işlemlerinde
birtakım kolaylıklar tanımak üzere uluslararası bir statü olan Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsü (YYS) verilmektedir.
Yetkilendirilmiş yükümlüler, kolaylaştırılmış emniyet ve güvenlikle ilgili gümrük kontrollerinden veya gümrük
mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan faydalanır.

Yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasının Gümrükte Faydaları Nelerdir?
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın aşağıdaki izin/yetkileri
tamamından faydalanabilirler:

Yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasının diğer faydaları nelerdir?
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Hurda gemilerin sökülmesi suretiyle başka bir eşyaya dönüştürülmesi.
Şeker cinsi eşyanın meyve suyu içinde kullanılması suretiyle işlemeye tabi tutulması
Solvent nafta cinsi eşyanın boya ve endüstriyel temizlik imalatında kullanılması
Fermuarların tekstil eşyasına monte edilmek ve birleştirilmek suretiyle imalatı
Şeker kamışı melaslarının yem sanayinde kullanılmak üzere işlenmesi
Ambalajlı etil alkolün sirke üretiminde kullanılması
Kurutulmuş soğanların Aroma ve çeşni verici olarak kullanılması
Mısırın işlenerek çerezlik eşya haline getirilmesi
Şekerin kahve kreması üretiminde kullanılması
Toz şekerin sentetik boyayıcı madde haline getirilmesi
Sert kabuklu meyvaların bisküvi üretiminde kullanılması
Böğürtlen cinsi eşyanın aromaya dönüştürülmesi
Kristal toz şekerin çikolata üretiminde kullanılması
Otomobil üretiminde kullanılmak üzere getirilen aksam parçalar
Temel Tekstil hammaddelerin işlenmesi sonucunda oluşan işlemler
Ham Palm yağının Deterjan üretiminde kullanılması
İnülin cinsi eşyanın pastacılık mamüllerinde kullanılması
Hindistan Cevizi yağı aroma verici maddeler yapımında kullanılması
Demir ve Çelik cinsi  eşyanın sıcak ve soğuk haddeleme işlemi yapılması
Kağıt endüstrisinde kullanılmak üzere ham madde alımı
Otomobil koltuklarında kullanılmak üzere plastik aksam parçalar
Krom oksitin metalurjide kullanılması
Kimyaca saf sakkarozun labaratuvarda kullanılması
Dekstrozun Hemodiyaliz solüsyonu yapımında kullanılması
Tropikal meyvaların aroma verici olarak kullanılması
Albüminlerin çikolata üretiminde kullanılması
Dökme etil alkolün sirke üretiminde kullanılması
Toz kahvenin aroma üretiminde kullanılması
Plastik ambalaj malzemelerin enerji paneli kaplamasında kullanılması
Tetrafloretan cinsi eşyanın Eczacılık ürünlerinin üretiminde  kullanılması
Sorbik asit hayvan gıdası üretiminde kullanılmak üzere ithal edilmesi
Nitril Gruplu Bileşiklerin Biyodisel üretiminde kullanılmak üzere ithal edilmesi
Azotlu bileşiklerin veterinerlik ilaç üretiminde kullanılması
Glokozitlerin alkolsüz içecek üretiminde kullanılması
Sentetik lakların eczacılık ürünlerin üretiminde kullanılması

NİHAİ KULLANIM BİLGİLERİ

Gümrük tanımıyla bazı eşyanın ithalinde, Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğin'de belirlenmiş şartlara
bağlı olarak indirimli ya da sıfır gümrük vergisi uygulanmasıdır. 

Nihai kullanıma tabi eşyalara örnekler;
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CE İŞARETİ NEDİR?

CE  İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin, 1985 yılında
oluşturduğu"Yeni Yaklaşım" çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde
kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB
işareti kullanılması amaçlanmıştır.
CE  İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu
gösteren Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir.  Şu an sayısı 25'i bulan Yeni
Yaklaşım Direktiflerinden biri veya bir kaçı kapsamına giren bir ürünün CE  İşareti taşımadan AB
pazarına girebilmesi mümkün değildir. Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluğu kanıtlamada
imalatçıların direktiflerle ilgili harmonize standartlara uygun üretim yapmalarının büyük önemi
bulunmaktadır. Standartlara uymak zorunlu
 olmamakla birlikte, standartlara uygun üretim yapılması halinde, direktiflere de uygun üretim
yapıldığının varsayılması üreticinin standartlara uymasını teşvik etmektedir.

CE işareti; bir kalite simgesi olmayıp üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini
karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını
sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir.
"CE" uygunluk işareti aşağıdaki şekle sahip olan " CE " baş harflerinden oluşur:

Eğer "CE" uygunluk işareti küçültülür veya büyültülür ise, yukarıdaki çizimde verilen oranlara sadık
kalınmalıdır.

HANGİ ÜRÜNLER CE İŞARETİ TAŞIMALIDIR?

Aşağıdaki tabloda verilen CE işareti gerektiren direktifler arasında bulunan, 
Üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde üretilmiş tüm yeni ürünlerin, 
Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmış veya ikinci el ürünlerin, 
Direktiflerin hükümlerine yeni ürünmüş gibi tabi olan, önemli ölçüde değişikliğe uğratılmış ürünlerin, 
CE işareti taşıması gerekmektedir.

'CE '' İŞARETİ İLİŞTİRME İŞLEMLERİ 
Ürün ile ilgili direktif / direktifleri belirlenir. Varsa uyumlaştırılmış standartlar tespit edilir. Modül veya
modüller kombinasyonu seçilir.  Onaylanmış kuruluş gerekip gerekmediğini belirlenir. Uygunluk
değerlendirmesine müteakiben, uygunluk beyanı ve gerekiyorsa diğer dokümanlar hazırlanır.Teknik
dosya düzenlenir ve muhafaza edilir .Ürünün üzerine ve / veya ambalajına ve beraberindeki belgeye
'' CE '' işareti iliştirilir ve piyasaya arz edilir.
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Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmalar,
Gümrük işlemlerinin kullanımını zorunlu kılan proje yürüten firmalar,
Gümrük ve Ticaret Konseyinde temsil edilen sivil toplum kuruluşları,yararlanabilir.
Sivil toplum kuruluşlarının, gümrük idarelerinde yaşanan genel nitelikteki ve/veya süreklilik arz
eden,işlemler sektörel destekleme olarak değerledirilir.

Sektörel destekleme faaliyetleri
Bakanlığın “güvenli ve kolay ticaret” vizyonu kapsamında öngörülen hedeflere kısa sürede ve
başarıyla ulaşılabilmesi için mevzuat desteği sağlanması,
Proje ve yatırımların gümrük mevzuatı ve uygulamaları boyutuyla desteklenmesi,
Gümrük idarelerinde yaşanan genel nitelikteki ve/veya süreklilik arz eden konuların tek noktadan
koordinasyonunun sağlanması ve sonuçlandırılması,
Gümrük iş ve işlemleriyle ilgili konular ile bu konuların başvuru mercileri hakkında bilgilendirme ve
yönlendirme yapılması,hususlarını içerir
Sektörel destekleme başvuruları Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğüne) yapılır.

GÜMRÜKLERDE SEKTÖREL DESTEKLEME 
Söktörel destekleme denilince aklımıza ilk olarak parasal ve fonlamalar gelmektedir.Buradaki
Sektörel destekleme hizmetleri Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan mevzuat yardımlarını ifade
etmektedir.Örneğin büyük bir yatırım yapmaya karar verildi ve bu konuda yeteri kadar bilginiz ve
tecrübeniz yok ise Ticaret Bakanlığı devreye girerek firmaları mevzuat konusunda bilgilendirmeye
başlamaktadır.

Sektörel Destekleme Amacı 
kişilere gümrük mevzuatı uyarınca sahip oldukları haklara ve gümrük işlemlerinin daha az maliyet ve
bürokrasi ile tamamlanmasına yönelik bilgi verilmesi, gümrük idarelerinde yaşanan gümrük mevzuatı
ile ilgili genel nitelikteki ve/veya süreklilik arz eden konuların tek noktadan koordinasyonunun
sağlanması amaçlanır.

Sektörel destekleme faaliyetinden yararlanacaklar
Gerçekleştirilecek sektörel destekleme faaliyetlerinden;

Sektörel Destekleme Hangi Konuları İçerir
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ASKIYA ALMA SİSTEMİ

Askıya Alma Sistemi, Türkiye ve AB'de üretimi bulunmayan sanayi ürünleri için gümrük vergilerini
askıya alma, AB ve Türkiye'de üretimi bulunan ancak yetersiz olan ürünler için ise tarife kontenjanı
(kota) uygulanmaktadır. Bu uygulama ile sanayicimizin hammaddelere erişiminin kolaylaştırılması ve
uluslararası piyasada rekabetçiliğinin artırılması hedeflenmektedir. Diğer taraftan, ülkemiz ile Avrupa
Birliği arasındaki Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı demir çelik ve
kömür ürünleri askıya alma sisteminin kapsamının dışındadır.

Askıya Alma Sistemi Örnekler

Türkiye’de yerleşik Süper Otomobil Ltd Şti Araç koltuğu imalatı yapan bir firmadır. Firmamız araç
koltuğu üretimi yaparken bazı aksam parçaları Çin’den ithal etmektedir.9401.90.80 tarifesinde yer alan
Mandallı disk (ratchet disk), arkaya yaslanan araç koltuklarının imalinde kullanılan türden ticari tanımlı
eşyanın koltuk imalatında kullanılması halinde serbest dolaşıma girişte 2,7 olarak alınan vergi 0 olarak
tahakkuk edilecektir. Gümrük vergisinden muafiyet devam edebilmek için LST81 veya LST82
muafiyetiyle beyannamenin tescil olması gerekir.

Askıya Alma Sistemi 2.Senaryo
Türkiye’de yerleşik Süper Otomobil ltd şti Araç koltuğu imalatı yapan bir firmadır.Firmamız araç
koltuğu üretimi yaparken bazı aksam parçaları Çin’den ithal etmektedir.3926.30.00 Motorlu araçların
üretiminde kullanılan plastik iç kapı tutacağı.(a) ithalatı yapan firmamız bu eşyaların motorlu araçların
üretimden kullanıldığını ispat edebilmek için Gümrük Müdürlüğünden nihai kullanım izni alması
gerekecektir.3926.30.00 tarifesinde yer alan plastik iç kapı tutacağında gümrük vergisi oranı 6,7 olarak
ödenmeyecek sıfır gümrük vergisi ödenerek eşyalarımız serbest dolaşıma girebilecektir.Yukarıdaki ilk
örnekte nihai kullanım izni değil LST81 muafiyeti seçilerek işlemler tamamlanmıştır fakat buradaki
örnekte Gümrük müdürlüğünden nihai kullanım ve teminat verilerek işlemler tamamlanmıştır.

Askıya Alma Sistemi 3.Senaryo
Türkiye’de yerleşik Total boya ltd şti 2707.99.99 tarifesinde yer alan Petrol türevi cinsi hammaddeleri
27. fasılın ek 5 numaralı notunda tanımlanan özel bir işleme tabi tutulacak rafineri ürünü olarak
kullanılmak üzere içeriğindeki aromatik oran aromatik olmayan oranı aşan ağır ve orta yağlar amacına
uygun kullanılması durumunda nihai kullanım kapsamında Gümrük Müdürlüğünden izin alınması 1,7
olarak ödenmesi gereken gümrük vergileri teminata bağlanarak eşyalar serbest dolaşıma girişi
yapılabilecektir.
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Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan aramalı ve ürünlerin üretiminin
artırılması,
Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların
desteklenmesi, En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin
artırılması,
Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi

Alınacak makine ve ekipmana KDV İstisnası Belgeye bağlanan her yatırıma sağlanır.
İthal edilecek makine ve ekipmana Gümrük Vergisi Muafiyeti belgeye bağlanan her yatırıma
sağlanır.
Vadeli ithalatla temin edilecek makine ve ekipmana KKDF (vadeli ithalatlarla uygunlanan %6’lık
bedel) istisnası
Belgeye bağlanan her yatırıma sağlanır.
Vergi İndirimi: Yatırımcı teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırım tutarının %10- 60’lık kısmı kadar
vergi indirimi elde eder.
İller itibarıyla belirlenen sektörlerdeki yatırımlara sağlanır ve yatırımın yapıldığı ile göre destek oranı
değişir.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,
istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı 2
-10 yıl arasında devlet tarafından karşılanır. İller itibarıyla belirlenen sektörlerdeki yatırımlara sağlanır
ve yatırımın yapıldığı ile göre destek oranı değişir.
Faiz Desteği: Kullanılan yatırım kredisinin faiz veya kar payının 1- 10 puanlık kısmı devlet tarafından
karşılanır. İller itibarıyla belirlenen sektörlerdeki yatırımlara sağlanır ve yatırımın yapıldığı ile göre
destek oranı değişir.
Yatırım Yeri Tahsisi: İller itibarıyla belirlenen sektörlerdeki yatırımlara sağlanır ve yatırımın yapıldığı
ile göre destek oranı değişir.
Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan istihdam
için, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 10 yıl
süreyle devlet tarafından karşılanır. Öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlara sağlanır.
Sigorta Primi Desteği: Teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan, istihdam için
sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, 10 yıl süreyle devlet tarafından
karşılanır. 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
Yatırım Teşvik Belgesi, en genel ifadesiyle; yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu
değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek
unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belgedir.

Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı

Sağlanan destekler nelerdir?
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ELLEÇLEME İŞLEMLERİ
Gümrük mevzuatımıza göre Elleçleme faaliyetleri Geçici depolanan eşya; görünüş ve teknik özelliklerinin
değiştirilmemesi koşuluyla aynı durumda muhafazalarını sağlamak üzere, gümrük idaresinin izni ve
denetlemesi altında, geçici depolama yerlerinde bulunan diğer eşyaya zarar vermeyecek şekilde
kaplarının tamiri veya sağlamlaştırılması, kaplarının yenilenmesi, havalandırılması, kalburlanması gibi
elleçleme faaliyetlerine tabi tutulabilir.İfadeleri yer almaktadır bu ifadelerin hepsi Gümrük Yönetmeliği ek
63 maddesinde açıkça hangi durumlarda nasıl elleçleme yapılabileceği yazılmıştır.

Tüm Elleçleme İşlemleri Nelerdir?
1. Havalandırma, ayırma, kurutma, tozunu alma, basit temizlik faaliyetleri, paketleme tamiri, taşıma ve
depolama esnasında uğranan hasarın basit faaliyetler olması şartıyla tamiri, taşıma için koruyucu örtü
konması ve kaldırılması,
2. Taşıma sonrası eşyanın yeniden düzenlenmesi,
3. Stok sayımı, örnek alma, sınıflandırma, eşyanın mekanik filtrelemesi ve tartılması,
4. Hasarlı ve kirlenmiş bileşenlerin atılması,
5. Pastörize, sterilize, ışıma veya koruyucu ekleme yoluyla koruma, 6. Parazit tedavisi, 7. Anti-pas işlemleri,
8. Isının daha ileri bir işlem yapılmaksızın, damıtma işlemi olmadan ve basitçe artırılması veya basitçe
azaltılması, (sekizli tarife pozisyonunun değişmesine yol açsa dahi)
9. Elektrostatik , dokumanın (tekstil) ütülenmesi,
10. - Meyvelerin sapının koparılmasını ve/veya çekirdeğinin çıkarılmasını, kurutulmuş meyvelerin veya
sebzelerin parçalanması ve bölünmesi veya, Meyvenin suyunun alınması, (sekizli GTİP'nun değişmesine
yol açsa dahi) işlemleri
11. Hayvan derilerinin tuzunun alınması, temizlenmesi, kesilmesi.
12. Eşyaya bir veya birden çok eşyanın eklenmesi; eşyaya ait aksesuarların eklenmesi veya çıkarılması; şu
kadar ki, bu ekleme veya çıkarma faaliyetinin, sınırlı bir faaliyet olması veya teknik standartlara uyum
sağlanması amacıyla yapılması ve eşyanın tabiatını veya performansını değiştirmemesi gerekir. (sekizli
tarife pozisyonunun değişmesine yol açsa dahi)
13. Sıvıların daha ileri bir muamele ve damıtmaya tabi tutulmaksızın inceltilmesi veya yoğunlaştırılması,
(sekizli tarife pozisyonunun değişmesine yol açsa dahi)
14. Farklı kalitedeki aynı nevi eşyaların, sabit bir kalite veya müşterinin talep ettiği bir kalite elde etmek için
eşyaların türünü değiştirmeksizin karıştırılması,
15. Sadece basit faaliyetler dahilinde eşyanın bölünmesi ve ölçü kesimi.
16. Paketleme, paketlerden çıkarma, paket değiştirme ve kaplara basitçe koyma, markaların, etiketlerin,
mühürlerin, fiyat etiketlerinin veya benzer ayırt edici işaretlerin eklenmesi, çıkarılması veya değiştirilmesi;
(sekizli tarife pozisyonunun değişmesine yol açsa dahi) (eşyaya ilişkin menşe ve kıymet saptırması riskine
ilişkin olarak başta belirtildiği üzere, ayrıca değerlendirme yapılması gerekir)
17. Basit faaliyetler dahilinde, makinelerin, cihazların ve taşıtların test edilmesi, düzenlenmesi, ayarlanması
ve çalışma düzenine konulması; özellikle teknik standartlara uygunluğun kontrolü amacıyla.
18. Boru bağlantı noktalarının farklı ülkelerde mevcut standartlara uygun hale getirilmek üzere işleme tabi
tutulması.
19. Serbest dolaşımda bulunan eşya ile serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın aynı kap içinde
paketlenmesi. yapılan yatırımlara sağlanır.
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a) Yükümlünün bu konuda yazılı talebinin bulunması.
b) Talebin gerekli ve yeterli bilgileri içermesi.
c) Talebin başkalarının işlemlerine ilişkin olmaması.
ç) Talep konusu işlemin yargıya intikal etmiş olmaması.
d) Talep konusu hakkında araştırma, inceleme veya soruşturma bulunmaması.
e) Talebin somut bir olaya dayanması.
f) Talebe konu işlemin sonuçlanmamış olması.
g) Talebin tarife ve menşe tespitine ilişkin olmaması.

Bağlayıcı tarife bilgisi ve Bağlayıcı menşe bilgisine ilişkin talepler ile sözlü, yazılı olarak veya internet
aracılığıyla Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan
taleplerin bu madde kapsamında değerlendirilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.
İzahat taleplerinin, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine yapılacağı, Bölge müdürlüklerince
başvuruya ilişkin gerekli inceleme ve değerlendirme yapılarak konuya ilişkin görüş ile birlikte
Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirileceği ve verilen izahat ilgiliye bildirileceği, izahatin
bildirildiği tarihten itibaren hüküm ifade edeceği, ikinci fıkradaki belirtilen şartları taşımayan
başvuruların Bölge Müdürlüğünce doğrudan sonuçlandırılacağı hüküm altına alınmıştır.
İzahat verilmesine esas olan mevzuat hükümlerinde değişiklik olması ve verilen izahatın söz konusu
değişiklikle getirilen hükümlere uymaması durumunda yeni düzenlemenin yapıldığı tarihten itibaren
işlem yapılmayacağı,
Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanılarak verilen izahat verildiği tarihten itibaren
geçersiz olduğu,
Yeniden yapılan değerlendirme neticesinde, verilen izahatin iptal edilebileceği veya değiştirilebileceği,
Değiştirildiği veya iptal edildiği yükümlüye bildirilen izahat ile ilgili olarak bildirildiği tarihten itibaren
işlem yapılamayacağı
İzahat, izahat talep eden kişi tarafından verilen bilgi ve belgeler çerçevesinde ve sadece başvuru
sahibi için izahat niteliği taşıdığı
İzahat, karar niteliği taşımadığı ve itiraza konu olamayacağı,
Bakanlık laboratuvarlarınca düzenlenen tahlil raporlarına göre tarife beyanında bulunulduğu, ancak
daha sonra yapılan tahlil sonucunda eşyanın farklı bir tarifede sınıflandırılması gerektiğinin belirlendiği
durumlarda Kanunun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanacağı garanti altına
alınmıştır.

GÜMRÜKTE İZAHAT İŞLEMLERİ 

Yükümlüler, gümrük idarelerinden gümrük mevzuatının uygulanması hakkında Kanunun 231 inci
maddesinin beşinci fıkrası bağlamında izahat talep edebilirler. Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı
ile yanlış izahat verilmiş olması hâlinde Kanunun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari para
cezası verilmez ve faiz uygulanmaz.

Bu durumun oluşabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine gelmiş olmalıdır;

ğ) Talebin gümrük idaresinde yürütülen bir işleme ilişkin olmaması.

İzahat Kapsamında Bilinmesi Gerekenler
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DENİZ YOLUYLA SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ

1. Satın alma: Eşya Yurt Dışından Satın Alınır
2. Taşıma Anlaşması Yapılması: Eşya için Geçerli bir Teslim Şekli Tespit edilir
3. Ödeme Şekli Anlaşması yapılır(Vadeli,Peşin,Mal Mukabili)
4. Eşyanın Yüklemesi Yapılmadan önce Tüm rizikolar kontrol edilir
5. Eşya Gelmeden Önce Özet Beyan verilir
6. Eşyanın Varışı Bildirilir
7. Özet Beyan Risk Analizi Tamamlanır
8. Eşya Duruma Göre Antrepo veya Geçici depolamaya alınır
9. Diğer Kurum Kontrolleri (TSE,Tarım İl,İtkib, Kontrolleri)
10. Gümrük Beyannamesi Tescil Edilmesi
11. Hat Kriteri Ataması yapılması (Kırmızı,Yeşil,Sarı Hat)
12. Gümrük Beyannamesinin Gümrük idaresi tarafından Hat kriterine göre kontrol edilmesi
13. Tüm bilgi ve beyanlar doğru olması durumunda Gümrük beyannamesinin kapatılması
14. Gümrük Vergileri Ödeme yapılması
15. Eşyanın Gümrüklü sahadan çıkarılması

KARA YOLUYLA SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ

1. Satın alma: Eşya Yurt Dışından Satın Alınır
2. Taşıma Anlaşması Yapılması: Eşya için Geçerli bir Teslim Şekli Tespit edilir
3. Ödeme Şekli Anlaşması yapılır(Vadeli,Peşin,Mal Mukabili)
4. Eşyanın Yüklemesi Yapılmadan önce Tüm rizikolar kontrol edilir
5. Eşya Gelmeden Giriş Kapasına şöför tarafından bildirim yapılır
6. Aracın Türkiye Gümrük Bölgesi Giriş kapısında Kapı Kaydı yapılır
7. Polis kontrolü ve Tır Kontrolü yapılır aracın sevkine hemen izin verilmez
8. Riskli Durum Tespit edilirse Araç Xray sistemine yönlendirilir
9. Aracın Türkiyeye Kabulu yapılır ve varsa Diğer Kuruma yönlendirilmesi yapılır.
10. Aracın Varış Gümrüğüne yönlendirilmesi yapılır
11. Eşyalar Geçici Depolama veya Gümrüklü Antrepoya işlemine tabi tutulur
12. Alternatif olarak Taşıt Üstü işlem yapılması
13. Diğer Kurum Kontrolleri (TSE,Tarım İl,İtkib, Kontrolleri)
14. Gümrük Beyannamesi Tescil Edilmesi
15. Gümrük Beyannamesnin Gümrük idaresi tarafından Hat kriterine göre kontrol edilmesi
16. Tüm bilgi ve beyanlar doğru olması durumunda Gümrük beyannamesinin kapatılması
17. Gümrük Vergileri Ödeme yapılması 18.Eşyanın Gümrüklü sahadan çıkarılması
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HAVAYOLU İLE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ

1. Satın alma: Eşya Yurt Dışından Satın Alınır
2. Taşıma Anlaşması Yapılması: Eşya için Geçerli bir Teslim Şekli Tespit edilir
3. Ödeme Şekli Anlaşması yapılır(Vadeli,Peşin,Mal Mukabili)
4. Eşyanın Yüklemesi Yapılmadan önce Tüm rizikolar kontrol edilir
5. Hava Yolu Beyan Formu Verilir
6.Eşyanın Özet Beyan ve Varış Bildirimi yapılır
7. Eşyanın Geçici Depolama Yerine / Antrepoya Alınması veya Taşıt Üstü İşlem Görmesi seçeneklerine
göre depolanması yapılır
8.Kurum (TSE, Tarım İl Müdürlüğü, DTS, Veterinerlik, Zirai Karantina, İl Sağlık Müdürlüğü, İTKİB vb.)
başvuruları yapılır
9.Gümrük Beyannamesi Tescil Edilmesi
10.Gümrük Beyannamesinin Gümrük idaresi tarafından Hat kriterine göre kontrol edilmesi
11.Tüm bilgi ve beyanlar doğru olması durumunda Gümrük beyannamesinin kapatılması
12.Gümrük Vergileri Ödeme yapılması
13.Eşyanın Gümrüklü sahadan çıkarılması
14.Eşyanın Gümrük Gözetiminden Çıkarak Yükümlüsüne Teslim edilir

DEMİR YOLUYLA SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ

1. Satın alma: Eşya Yurt Dışından Satın Alınır
2. Taşıma Anlaşması Yapılması: Eşya için Geçerli bir Teslim Şekli Tespit edilir
3. Ödeme Şekli Anlaşması yapılır(Vadeli, Peşin, Mal Mukabili)
4. Eşyanın Yüklemesi Yapılmadan önce Tüm rizikolar kontrol edilir
5. Eşyanın Özet Beyan ve Varış Bildirimi yapılır
6.Taşıtın Sınır Gümrüğünde kontrolü yapılır
7. Eşyanın Gümrüğe Sunulması gerçekleşir(Eşyanın Gümrüklü Sahaya Alınması)
8.Eşyanın Gümrük Antrepo veya Geçici Depolamaya alınması
9.Özet Beyan Kapsamı Eksiklik fazlalık takip edilir
10.Kurum (TSE, Tarım İl Müdürlüğü, DTS, Veterinerlik, Zirai Karantina, İl Sağlık Müdürlüğü, İTKİB vb.)
başvuruları yapılır
11.Gümrük Beyannamesi Tescil Edilmesi
12.Gümrük Beyannamesinin Gümrük idaresi tarafından Hat kriterine göre kontrol edilmesi
13.Gümrük Vergileri Ödeme yapılması
14.Eşyanın Gümrüklü sahadan çıkarılması
15.Eşyanın Gümrük Gözetiminden Çıkarak Yükümlüsüne Teslim edilir
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İHRACAT REJİMİ AŞAMALARI

1. Satış yapılması: Eşya Yurt Dışına satışı hazırlanır
2. Eşyanın Uygunluğu Diğer Kurumlar tarafından yapılarak ön izin belgelerialınır(Tarım
il,Veterinerlik,Tareks Uygulamaları)
3. Ödeme Şekli Anlaşması yapılır(Vadeli,Peşin,Mal Mukabili)
4. Eşyanın Yüklemesi Yapılmadan önce Tüm rizikolar kontrol edilir
5. Eşya Öncelikle Gümrüklü Sahaya Sunulur(Eşyanın Gümrüklü sahayagirişi yapılır)
6.Vgm Kontrolleri yapılır
7. İhracat Gümrük Beyannamesi açılır
8.Hat Kriterine göre muayene işlemleri tamamlanır
9.Eşyanın ihracatında Ödenmesi gereken vergi varsa ödemesi yapılır
10.Eşya Dfif veya Tarım ürünü ise beyanname açılmadan önce Birliği Fon ödemesi yapılır
11.Gümrük Beyannamesi mauyene memurunca kapatılır
12.Gümrük Beyannamesi ile eşyalar özet beyana bağlanarak çıkışa yönlendirilir.
13.Eşyaların Türkiyeden fiziki ihracı gerçekleştirilir
14.Gümrük beyannamesinin Vedop sisteminden kapanma tarihi kontrol edilir
15.Tüm ihracat vesaikleri ile beraber İlgili vergi dairesine başvuru yapılır
işlemler tamamlanır
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İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ 

Fuar Desteği
Yurt dışındaki fuarlara katılmak isterseniz fakat bu durumlar için büyük harcamalarınız oluyorsa Ticaret
Bakanlığına başvuru yaparak fuar desteğinden yararlanabilirsiniz.
Her fuar için Bakanlıkça belirlenen bir metrekare bedeli üzerinden hesaplanan tutarı geri alabilirsin.
Bakanlıkça belirlenen metrekare bedelinin içinde ulaşım ve nakliye ücretleri de mevcuttur.

Yeşil Pasaport Desteği
İhracat yaparken vize almakla, bürokratik işlemelerle uğraşmak istemiyor ve zaman kaybetmek
istemiyorsanız Son 3 yılda ortalama 500 bin ABD Doları ihracat yapan firmalara yeşil pasaport desteği
verilmektedir.
Yeşil Pasaport Desteği ile elde edilen kazanımlar
Yeşil pasaportunla dünyanın dört bir yanına vizesiz seyahat edip ihracat yolculuğunu kolaylaştırırsın.
İhracat miktarına göre firmandaki beş kişiye kadar yeşil pasaport alabilirsiniz.

Ofis Mağaza Depo Kiralama Desteği
Bulunduğunuz sektör itibariyle mağaza ve tanıtım ofisi sizler için önemli ise Ticaret Bakanlığına başvuru
yapılarak bu desteklerden faydalanabilirsiniz. 
Yurt dışında müşteriye ulaşmak için tuttuğun yerlerin kirasını Ticaret Bakanlığı tarafından ödenir.
Dünyanın herhangi bir yerinde kiraladığın ofis, mağaza, showroom, depo veya reyonunun kira
giderlerinin önemli bir kısmı Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır.

Yurt Dışında Şirket Satın Alma Desteği
Yurt dışında bir şirketi satın almak isterseniz Yurt dışında satın almak istediğin şirketin değerini doğru
belirlemek için şirketin finansal ve hukuki durumu ile ilgili alacağın danışmanlık giderlerine Ticaret
Bakanlığı tarafından destek olunmaktadır.Üstelik, satın alacağınız şirketin ileri teknolojiye sahip olması
durumunda, mali ve hukuki danışmanlık giderlerinin yanında, kredi faiz masraflarına destek
olunmaktadır.
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İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ 

Türkiye Ticaret Merkezleri 
Yurt dışında ofis ve depo açmak istiyorsanız ve bu durumun ciddi iş gücü, zaman yönetimi ve
meblağlara ihtiyacınız olacaktır.Dış ticaret ile uğraşan şirketler için kurulan Türkiye Ticaret
Merkezleri’nde ofis ve depo verilmekte ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Reklam Desteği
Yurt dışında ürünlerinizin reklamını yaparak ihracat miktarını ve marka bilinirliğini artırmak istiyorsanız
Ticaret Bakanlığı bu alanda sizlere desteklemektedir. Türkiye’de üretilen ürününü ihraç etmek
istediğiniz ülkede tanıtmaya yönelik yapacağın harcamaları karşılanır.
Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarının veya organik bağının bulunduğu yurt dışı şirketi veya şubelerince
Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve
pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri 4 yıl desteklenir. 
Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına
ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar desteklenir.

Marka Tescil Desteği
Türkiye’de tescilli bir markanız varsa ve bunu yurt dışında da tescil ettirmek istiyorsanız Ticaret Bakanlığı
firmaları bu alanda desteklemektedir.
Tescil masraflarının bir kısmı Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanmak suretiyle ödeme yapılmaktadır.
Yurt dışı marka tescili konusunda 4 yıl boyunca destek alınabilir.
Markanız için yurt dışında tescil ettirmek üzere gerçekleştirdiğiniz her bir harcamanın %50’sini destek
olarak alınabilir. 

Rapor Desteği
Belirli bir pazar ya da sektör hakkında ayrıntılı bilgilere ihtiyacınız var ise  Yetkin danışmanlar bu
konularda sizler  için rapor hazırlayabilir. Müşterin ve pazarın hakkında yapacağın rapor harcamaları bu
harcamalarının %60’ını, 200 bin dolara kadar karşılanır Üstelik bu 200 bin dolarlık bütçe her yıl yenilenir. 
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İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ 

Yurt İçi Fuar Desteği
Ülkemizdeki sektörel ve uluslararası nitelikteki fuarlara katılmak ama bunun için büyük harcamalar
yapmak istemeyen firmalara özel yurt içi fuar desteği verilmektedir.
- Bu desteği Bakanlığın destek kapsamına alınan Türkiye’deki fuarlar için kullanabilir 
- Destek kapsamına alınan her fuar için yer kirası ve stand masraflarının yarısını geri alınabilir
- Fuar başına 38.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği
İhracat yaparken almak zorunda olduğun veya ihracat yaparken sana bir avantaj sağlayacak olan
belgelerin hazırlanması için harcama yapacaksın. Standartlara, can güvenliğine ve kalitene ilişkin
belgelerinin yanı sıra test ve analiz raporları ile tarım analizleri için yapacağın harcamalarda destek
verilmektedir.Müşterilerinin talep ettiği ve satışı gerçekleştirmek için zorunlu olan; kalite/can/mal
güvenliğine ilişkin belgeleri almaya yönelik giderlerle test/analiz raporlarının giderleri desteklenir.
Harcamalarınızın %50’sini, yılda 250.000 ABD Dolarına kadar karşılanır

UR-GE Desteği
Eğitim ve danışmanlık hizmeti almanı hem de katılacağın heyetlerde potansiyel müşterilerinle ilişki
kurmanı sağlayacak bir projenin parçası olmak isterseniz UR-GE projelerinin faaliyet masraflarının
%75’ini karşılanır.Üyesi olduğun işbirliği kuruluşlarının senin ve aynı değer zincirinde yer alan senin gibi
firmaların ihracatını artırmak için yürüteceği bir projede yer alabilir, 3 yıl sürecince farklı faaliyetlere
katılabilirsin ve masraflarının %75'i Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır.
Örneğin,
- Hazır giyim sektörü UR-GE Projesinde medikal& spor çorabı üretim teknikleri danışmanlığı,
- İklimlendirme Sektörü UR-GE Projesi kapsamında soğutma komponentleri yük hesaplama eğitimi,
- Otomotiv Yan Sanayi Sektörü UR-GE Projesinde yalın üretim teknikleri danışmanlığı,
- Yaş Meyve ve Sebze Sektörü UR-GE Projesinde Domateste kalıntı sorunu danışmanlığı vb.
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İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ 

Turquality ve Marka Desteği
Belirli bir seviyeye gelmiş bulunan ve Madrid Protokolüne taraf ülkelerden birinde tescilli markanla yurt
dışına açılmak, isterseniz Turquality ve marka destek programları sizleri desteklemektedir.Marka destek
programı ya da Turquality destek programına girmeye hak kazanırsan aşağıdaki faaliyetlerin tamamı
için destek alınabilir.
Firmanıza özel olarak hazırlanacak bir Gelişim Yol Haritası/Stratejik İş Planı için katlanman gereken
maliyetin %50’sini devlet tarafından karşılanır ve bu yol haritasının hayata geçirilmesi yapılır
Yönetici Geliştirme Programı kapsamında Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde markalaşma odaklı
eğitim alabilir Ayrıca Turquality destek programına kabul edilirseniz Turquality logomuzu ürünlerinde
kullanabilir
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DAHİLDE İŞLEME İZNİ VERİLECEK İŞLEMLER (GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ)

1.Dahilde işleme izni kapsamında, aşağıda belirtilen işlemlere konu eşyanın ithaline izin verilir
2.Temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin
(tela, etiket, düğme,fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) ithalatını müteakip, ihraç
ürünlerinin elde edilmesindekullanılması,
3.Kıymetli maden ve taşların,32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar
4.hükümleri çerçevesindeithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması,
5.Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için
hazırlanmasınayönelik işlemler,
6.Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek
eşyanıntamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,
7.Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması,
8.Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı,
9.Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi,
elenmesi, fizikselboyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması, asorti bağırsağın
tüplenmesi,
10. Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi,
11. Çelik filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve sıcak çekme siyah tel üretimi,
12. Temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin
(tela, etiket, düğme,fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) ithalatını müteakip, ihraç
ürünlerinin elde edilmesindekullanılması,
13. Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması,
14. Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz
ithalat, Savunma SanayiProjeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik
pozisyonunda yer alan “Aktif matris sıvı kristaltertibatlı olanlar (LCD)” isimli maddenin bedelsiz ithalatı
hariç olmak üzere).
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DAHİLDE İŞLEME İZNİ BAŞVURU AŞAMALARI
 
1.Dahilde İşleme İzni için Eşyanın Tespit edilmesi
2.Dahilde işleme izni yapacak kişinin yeterliliğinin tespit edilmesi
3.Dahilde İşleme izni Tek Pencere Sistemi başvuru yapılması
4.Dahilde İşleme izni Gümrük Müdürlüğünce ön incelemesi yapılması
5.Dahilde işleme izni kapsamı Tek pencere Sistemi Referans Nosu oluşturulur
7.Dahilde İşleme İzni Kapsamı Beyanname oluşturulması
8.Dahilde İşleme kapsamı Gerekli Teminatların verilmesi
9.Eşyanın İşlenmesi için Firma tesisine gönderilmesi
10.Eşyanın gerekli işleme faaliyetine tabi tutulup yeniden ihracat yapılması
11.Eşyanın Çıkış gümrüğünde ayniyat işlemleri yapılması
12.Eşyanın tümüyle ayniyata uygun çıkışının tespit edilmesi
13.Tüm çıkış beyannameleri birlikte teminat iadesi için başvuru yapılması
14.Gümrük Müdürlüğünce Gerekli incelemelerin yapılması
14.Gümrük Müdürlüğünce Teminatların iade edilmesi

GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BAŞVURU AŞAMALARI
 
1.Geçici İthalat İzni için Eşyanın Tespit edilmesi
2.Geçici İthalat izni yapacak kişinin yeterliliğinin tespit edilmesi
3.Geçici İthalat İzni Tek Pencere Sistemi başvuru yapılması
4.Geçici İthalat izni Gümrük Müdürlüğünce ön incelemesi yapılması
5.Geçici İthalat izni kapsamı Tek pencere Sistemi Referans Nosu oluşturulur
7.Geçici İthalat İzni Kapsamı Beyanname oluşturulması
8.Geçici İthalat kapsamı Gerekli Teminatların verilmesi
9.Geçici İthalat sistemi Tam veya Kısmi teminata göre nakit işlemlerin tamamlanması
10.Geçici ithaline izin verilen eşya, rejim altında kaldığı süre içinde giriş ayniyetine ve tahsis
amacına uygun olarak tahsis edildiği yerde kullanılmak zorundadır
11.Eşyanın İhracı: Eşya, geçici ithalat izni süre bitiminden önce, yazılı, sözlü veya başka tasarruf
yoluyla beyan edilerek, ayniyat tespiti yapılmak suretiyle yeniden ihraç edilir
12.Eşyanın tümüyle ayniyata uygun çıkışının tespit edilmesi
13.Rejimin Sonlanması ve Teminatın İadesi Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın
,izin hak sahibi veya temsilcisinin, eşyanın yeniden ihracından sonra teminatın çözülmesi için giriş
işlemini yapan gümrük idaresine dilekçe ile başvurması gerekir.
14.Gümrük Müdürlüğünce Gerekli incelemelerin yapılması
15.Gümrük Müdürlüğünce Teminatların iade edilmesi
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GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZNİ BAŞVURU AŞAMALARI
 
1.Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni için Eşyanın Tespit edilmesi
2.Gümrük Kontrolü Altında İşleme izni yapacak kişinin yeterliliğinin tespit edilmesi
3.Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni Tek Pencere Sistemi başvuru yapılması
4.Gümrük Kontrolü Altında İşleme izni Gümrük Müdürlüğünce ön incelemesi yapılması
5.Gümrük Kontrolü Altında İşleme izni kapsamı Tek pencere Sistemi Referans Nosu oluşturulur
7.Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni Kapsamı Beyanname oluşturulması
8.Gümrük Kontrolü Altında İşleme kapsamı Gerekli Teminatların verilmesi
9.Üretim Faaliyetleri: Belge ve rejim şartlarına uygun olarak ithal girdilerin işleme faaliyeti
sonucunda işlenmiş ürün haline getirilmesi işlemidir
10.Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişi: YGM’ce düzenlenen tespit raporu gereğince izin belgesinde
öngörülen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde
gümrük müdürlüğüne TCGB sunulur.
11.İkincil İşlem Görmüş Ürünlere Uygulanacak İşlemler işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
işlenmesi sırasında ortaya çıkan ekonomik değeri haiz atık, artık, kırpıntı, döküntü ve kalıntı gibi
ikincil işlem görmüş ürünler, talep halinde; tasfiyeye tabi tutulabilir
12.Rejimin Sonlandırılması ve Teminatın İadesi yapılır
13.Gümrük Müdürlüğünce Gerekli incelemelerin yapılması
14.Gümrük Müdürlüğünce Rejimin Kapatılması yapılır

SERBEST BÖLGELERE İHRACAT İŞLEMLERİ
 
1.Serbest Bölgedeki Firma ile anlaşma yapılması
2.İhraç edilecek eşyanın ön izni ve diğer kurum kontrolleri yapılır
3.Eşya ihracatçı tarafından taşıyıcıya serbest bölgeye ihraç edilmek üzere teslim edilir
4.Yükümlüsünce ihracat için gerekli olan tüm belgeler (fatura, SBİF, kurum izinleri / uygunluk
belgeleri, banka dekontları, üretim takip formu vb.) alındıktan sonra beyanname tescil edilir.
5.Beyannamenin Kabulü: İhracat beyannamesi muhteviyatı eşya için tanzim edilen ön statü
belgesi, ön statü işlemleri ile görevli gümrük memurunca deftere kaydedilir
6.Muayene ve Tespit: Gümrük Yönetmeliği’nin 180 inci maddesi uyarınca, gümrük
beyannamelerinin işlem göreceği hatlar ve kontrollerle görevli gümrük muayene memuru
bilgisayar sistemi tarafından risk kriterlerine göre belirlenir
7.İhracat Vergilerinin Ödenmesi: Varsa ihracat vergileri İnternet bankacılığı üzerinden EFT yoluyla
ya da gümrük saymanlık veznesine Gümkart yoluyla ödenir. 
8.Eşyanın Serbest Bölgeye Girişi: Bu işlemden sonra çıkış beyannamesi ve ekleri yükümlüsü
tarafından gözetim memuruna ibraz edilir. Beyannamenin “statüsü” kontrol edilir, “çıkabilir”
olması halinde beyanname ve eki SBİF’e imza, kaşe tatbik edilerek araç serbest bölge giriş
kapısına yönlendirilir
9.Bedeli 5000 ABD doları veya karşılığı Türk Lirasını geçmeyen Türkiye mahreçli eşya, isteğe
bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir. SBİF ve fatura ile ihracat gerçekleştirilir
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SERBEST BÖLGELERE İTHALAT İŞLEMLERİ
 
1.Serbest Bölgedeki Firma ile anlaşma yapılması
2.İthal edilecek eşyanın ön izni ve diğer kurum kontrolleri yapılır
3.Yükümlüsünce ithalat için gerekli olan tüm belgeler (fatura, SBİF, ilgili kurum izinleri / uygunluk
belgeleri, banka dekontları, üretim takip formu vb.) alındıktan sonra doğrudan temsilci / dolaylı
temsilci (gümrük müşaviri) tarafından ithalat beyannamesi BİLGE sisteminde tescil edilir
4.Beyannamenin Kabulü: Tescil edilen beyannameler ve ekinde ibraz edilen SBİF onaylanmak
üzere ithalat kabul memuruna getirilir
5.Muayene ve Tespit İşlemi Sarı Hat, Mavi Hat,Yeşil Hat, Kırmızı Hat kriterlerine göre işlemlere 
devam edilir
6.Muayene ve Tespit: Gümrük Yönetmeliği’nin 180 inci maddesi uyarınca, gümrük
beyannamelerinin işlem göreceği hatlar ve kontrollerle görevli gümrük muayene memuru
bilgisayar sistemi tarafından risk kriterlerine göre belirlenir
7.Gümrük Vergilerinin Ödenmesi: İnternet bankacılığı üzerinden EFT yoluyla ya da gümrük
saymanlık veznesine Gümkart yoluyla ödenir.
8.Eşyanın Serbest Bölgeden Çıkarak Yükümlüsüne Teslimi: Kapanmış statüye gelen beyanname
muhteviyatı eşyalar yükümlüsüne teslim edilir

GÜMRÜK İŞLEMLERİ TASFİYE

1.Tasfiye edilecek eşyalar tespit edilir.
2.Tespit Tahakkuk Belgeleri Düzenlenir.
3.İhale yoluyla satış suretiyle,Yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle,Perakende satılmak
suretiyle,Kamu kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis edilmek
suretiyle,İmha suretiyle,Özel yolla, tasfiye işlemleri yapılabilir.
4.Tasfiye idaresi; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alarak insan, hayvan, bitki ve çevre
sağlığı bakımından gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
5.Eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde her özet beyan veya transit
beyannamesi ya da yerine geçen belge için ayrı ayrı konşimento, CMR, CIM ve CIV numaraları
gösterilmek ve antrepo beyannameleri, ambar giriş listeleri, hasar tutanakları, giriş ve çıkış
kayıtları ve diğer belgeler göz önünde bulundurulmak suretiyle geçici depolama ve antrepo
işleticileri tarafından tasfiye listesi düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir.
6. 4458 sayılı Kanun uyarınca tasfiye edilecek her türlü eşyanın bedeli, gümrük muayene
memurlarınca düzenlenecek tespit ve tahakkuk belgesinde gösterilir.
7.İhale yoluyla yapılacak satışlar ilan yoluyla duyurulur.
8. İhale yoluyla yapılacak satışlara katılacaklardan, satış ilanı ve şartnamede belirtilen yer ve süre
şartı dâhilinde yatırılmak kaydıyla, eşyanın ihaleye esas bedelinin en az yüzde onu oranında
teminat alınır. İhaleye esas bedeli 1.000.000 TL’yi geçen eşyada 100.000 TL teminat bedeli alınır
ve arttırmaya söz konusu teminat bedeli yeterli olanlar katılabilir.
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SERBEST BÖLGELERE İTHALAT İŞLEMLERİ
 
1.Serbest Bölgedeki Firma ile anlaşma yapılması
2.İthal edilecek eşyanın ön izni ve diğer kurum kontrolleri yapılır
3.Yükümlüsünce ithalat için gerekli olan tüm belgeler (fatura, SBİF, ilgili kurum izinleri / uygunluk
belgeleri, banka dekontları, üretim takip formu vb.) alındıktan sonra doğrudan temsilci / dolaylı
temsilci (gümrük müşaviri) tarafından ithalat beyannamesi BİLGE sisteminde tescil edilir
4.Beyannamenin Kabulü: Tescil edilen beyannameler ve ekinde ibraz edilen SBİF onaylanmak
üzere ithalat kabul memuruna getirilir
5.Muayene ve Tespit İşlemi Sarı Hat, Mavi Hat,Yeşil Hat, Kırmızı Hat kriterlerine göre işlemlere 
devam edilir
6.Muayene ve Tespit: Gümrük Yönetmeliği’nin 180 inci maddesi uyarınca, gümrük
beyannamelerinin işlem göreceği hatlar ve kontrollerle görevli gümrük muayene memuru
bilgisayar sistemi tarafından risk kriterlerine göre belirlenir
7.Gümrük Vergilerinin Ödenmesi: İnternet bankacılığı üzerinden EFT yoluyla ya da gümrük
saymanlık veznesine Gümkart yoluyla ödenir.
8.Eşyanın Serbest Bölgeden Çıkarak Yükümlüsüne Teslimi: Kapanmış statüye gelen beyanname
muhteviyatı eşyalar yükümlüsüne teslim edilir

GÜMRÜK İŞLEMLERİ TASFİYE

1.Tasfiye edilecek eşyalar tespit edilir.
2.Tespit Tahakkuk Belgeleri Düzenlenir.
3.İhale yoluyla satış suretiyle,Yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle,Perakende satılmak
suretiyle,Kamu kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis edilmek
suretiyle,İmha suretiyle,Özel yolla, tasfiye işlemleri yapılabilir.
4.Tasfiye idaresi; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alarak insan, hayvan, bitki ve çevre
sağlığı bakımından gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
5.Eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde her özet beyan veya transit
beyannamesi ya da yerine geçen belge için ayrı ayrı konşimento, CMR, CIM ve CIV numaraları
gösterilmek ve antrepo beyannameleri, ambar giriş listeleri, hasar tutanakları, giriş ve çıkış
kayıtları ve diğer belgeler göz önünde bulundurulmak suretiyle geçici depolama ve antrepo
işleticileri tarafından tasfiye listesi düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir.
6. 4458 sayılı Kanun uyarınca tasfiye edilecek her türlü eşyanın bedeli, gümrük muayene
memurlarınca düzenlenecek tespit ve tahakkuk belgesinde gösterilir.
7.İhale yoluyla yapılacak satışlar ilan yoluyla duyurulur.
8. İhale yoluyla yapılacak satışlara katılacaklardan, satış ilanı ve şartnamede belirtilen yer ve süre
şartı dâhilinde yatırılmak kaydıyla, eşyanın ihaleye esas bedelinin en az yüzde onu oranında
teminat alınır. İhaleye esas bedeli 1.000.000 TL’yi geçen eşyada 100.000 TL teminat bedeli alınır
ve arttırmaya söz konusu teminat bedeli yeterli olanlar katılabilir.
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GÜMRÜK KONTROL TÜRLERİ

Sarı Hat Kırmızı Hat

Sarı hat; muayeneye gerek
görülmeksizin eşyaya ait
beyanname ve eklerinin

doğruluğunun ve birbiriyle
uygunluğunun kontrol edildiği hattır.

Kırmızı hat; eşyanın muayenesi
ile birlikte belge kontrolünün de

yapıldığı hattır.

Yeşil hat; eşyanın belge
kontrolüne veya
muayeneye tabi
tutulmadığı hattır.

Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kişi
statüsüne sahip kişilerin ihracatta

yararlandığı, eşyanın çıkış işlemlerinin
tamamlanmasından önce belge
kontrolüne veya muayeneye tabi

tutulmadığı hattır. 

Yeşil Hat Mavi Hat

Yeşil Hat VİP İthalat İhracat İşlemleri

Kırmızı Hat Fiziken Eşyanın Kontrolü

Sarı Hat Belge Kontrolü

Mavi Hat İhracatta Vip Çıkış
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 GÜMRÜKTE  
KULLANILAN
BELGELER
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Satılan malın cinsi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı, teslim şekli ve toplam bedeli gibi bilgilerin beyan
edildiği, satıcı tarafından alıcıya gönderilen hesap belgesidir. Satılan emtia veya yapılan iş
karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar
tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.
Fatura, sözleşmenin yapılması değil, yerine getirilmesi safhası ile ilgili ticari belgedir. Bu bakımdan
fatura akdin şartlarını tespit eden değil, tespit edilmiş olan şartların bir kısmını gösteren ve bunları
belirli şartlarla tevsik eden belgedir.
İhracatçının hazırlayacağı ticari fatura ithalatçı ülkenin mevzuatına uygun olmalıdır.
İhraç malları hazırlandıktan ve sevkıyat yapılmadan önce düzenlenen ilk belgedir.
Genellikle bir İngilizce ve bir Türkçe olmak üzere iki nüsha olarak düzenlenen ticari faturaların
nüsha adedi taraflar arasındaki anlaşmaya göre değişebilmektedir.
Ticari faturaları, Maliye Bakanlığı'nın kaşesi ve/veya noter tasdiki ile ihracatçı düzenler.
Fatura ithalatçı ülkenin isteğine bağlı olarak, ticaret odasınca onaylanabilmektedir.
Fatura tasdiki alıcı ülke mevzuatına göre değişmekte olup, halen Ortadoğu ülkelerine yönelik
ihracatta ilgili ülke temsilciliğince faturanın tasdiki istenebilmektedir.
Taşıma esnasında değişikliğe uğrayacak nitelikteki mallar için teslim anındaki kesin durumuna
göre tanzim edilecek faturaya kadar geçen zamanda kesilen faturaya ise "geçici” veya "muvakkat”
fatura denir.

Faturanın düzenleme yeri, tarihi ve sayısı,
Kesin satışlarda satıcı firmanın, diğer hallerde ise satıcı veya eşyayı gönderen firmanın adı ve
adresi,
Eşyayı satın alanın veya kesin satış dışındaki hallerde gönderilenin adı ve adresi,
Ödeme şartları (peşin veya vadeli gibi),
Satış bedeli ve teslim şartı (CIF, FOB veya diğer bir bedel gibi),
Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonu ve satış birimine (kilo, metre, adet, düzine gibi) göre
miktarı,
Eşyanın birim fiyatı (bir metre, bir kilo ve bir adedinin fiyatı gibi),
Eşyanın bulunduğu kapların cins ve nev'i, marka ve numarası ve adedi,
Eşyanın teslim ve bedelinin ödeme yeri,
Eşyanın gönderilme şekli,
İhracata ilişkin faturalar için ayrıca, seri ve sıra numarası, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi kimlik
numarası,
bilgilerini içeren bir belgedir.
İhracata ilişkin gümrük beyannameleri ile birlikte ibraz edilmesi gereken yurt dışındaki alıcılar
adına düzenlenmiş faturalarda satış bedeli yabancı para cinsinden gösterilebilir.
Yukarıda yer alanlar dışındaki bilgiler de ticari faturalarda bulunabilmektedir.

GÜMRÜK BEYANNAMESİ

İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından
sonra gümrük idaresine sunulan belgedir.Gümrük Beyannamesi doğrudan doğruya mal sahipleri ile
kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından düzenlenmektedir.
Gümrük beyannameleri üzerinde kazıntı ve silinti yapılamaz.

Ticari Fatura (Commercial Invoice)

Ticari Faturada Bulunması Gerekli Bilgiler
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Proforma Fatura (Proforma Invoice-p/i)

Teklif belirten faturaya "proforma”, kesin olanına ise "orijinal” fatura denir. Ticaretin başlangıcıdır.
Satıcının alıcıya gönderdiği, satacağı malın ismi, özelliği, miktarı, fiyatı, teslim ve ödeme şekli, sevkiyatın
durumunu içeren bir tekliftir.
Proforma fatura hiçbir mali yükümlülük yaratmamaktadır.
Alıcı bu teklif üzerine siparişi verir ve ödeme şekline göre harekete geçerse o zaman, satış artık
kesinleşmiş, fatura da kesin satış faturası veya ticari fatura diye adlandırdığımız faturaya dönmüş
olacaktır. Proforma fatura kelimesinin mutlaka bulunması gerekmektedir.

Orijinal Fatura

Satış işleminin gerçekleşmesinden sonra düzenlenen bir faturadır. Orijinal fatura satış sözleşmesini
belgeleyen veya satış sözleşmesinin var olduğunu kesinleştiren bir belgedir.İthalat veya ihracatta,
gümrük işlemlerinin yapılması ve vergilerin hesaplanması için orijinal fatura gerekmektedir. Genellikle
orijinal fatura ihracatçı tarafından banka aracılığı ile ithalatçıya gönderilmektedir.

Navlun Faturası (Freight Invoice)
Navlun, deniz ve/veya iç su yolu ile taşımacılıkta malın taşıma ücretinin ifadesidir. CF veya CIF teslim
şekilleri ile satışta, navlun satıcı-ihracatçı tarafından ödenmektedir. Mal ile ilgili satış faturasında, navlun
tutarı mal bedeline dahil olarak veya ayrı olarak gösterilebilmektedir. Bu fatura navlun faturası olarak
adlandırılmaktadır. Akreditif, mal bedeli ile birlikte navlun bedelini de içeriyorsa, konşimento ve diğer
sevk belgesi üzerinde "navlunu ödenmiştir" kaydının bulunması gerekmektedir. Ancak belirtilmemişse,
satıcı firmanın taşıyıcı firmadan navlun faturası alarak ithalatçı firmaya vermesi, ya da tahsil belgeleri
arasına navlun faturasını da koyması gerekmektedir. Navlun faturası malın ithal edildiği ülkede vergiye
tabi kıymetinin tespitinde dikkate alınacak kıymet faktörlerinden birini oluşturmaktadır.

Konsolosluk Faturası (Consular Invoice)

Malın gideceği ülkenin konsolosluğu tarafından mal menşei, birim fiyatı ve mal değerinin onaylandığı
faturalardır.Bazı ülkelerin dış ticaret rejimleri, bu ülkelerce ithal edilecek mallar için ithal sırasında
gümrük işlemlerine esas teşkil edecek konsolosluk faturasının ibrazını zorunlu görmektedir. Onay
konusu faturalar ithalatçı ülkelerin konsolosluklarından elde edilmektedir.
Fatura tasdiki alıcı ülke mevzuatına göre değişmektedir. Bu tür bir uygulamanın nedeni, ithalatçı ülkenin
düşük faturalarla mal bedellerinin düşük gösterilmek suretiyle vergi kaçaklarını önlemesi veya
ithalatçının ihracatçı ile anlaşarak ülkesi dışına döviz kaçırmaması sağlanır.

Tasdikli Fatura (Legalized / Certified Invoice)

İhracatçı firma tarafından yabancı alıcıya kesilmiş olan ticari faturanın ithalatçı ülkelerin konsolosluğuna
onaylatılması neticesinde tasdikli fatura elde edilmiş olur. İhracatçı önce kendi orijinal faturasını
düzenler, sonra bağlı bulunduğu meslek odasına (ticaret odasına ve/veya sanayi odasına) giderek
hazırladığı Menşe Şahadetnamesini onaylatır. Daha sonra ithalatçı ülkenin Konsolosluğuna orijinal
faturası ile menşe Şahadetnamesini ibraz eder ve faturasını bu Konsolosluğa onaylatır. Bazı Ortadoğu
ülkelerine yönelik ihracatta ilgili ülke temsilciliğine faturanın tasdiki istenebilmektedir. Bu tür bir
uygulamada temel amaç, malın ihraç ülkesi menşeli olduğunun belirlenmesidir.
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Ülkemizde ihracatçı ve onun temsilcisi tarafından hazırlanmakta olup, bağlı bulunulan oda
tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.
Gümrük vergilerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Menşe şahadetnameleri, gümrük
beyannameleri ekinde gümrük idarelerine ibraz edilir.
Menşeinin belirlenip, belgelendirilmesinde kullanılan menşe şahadetnamesi düzenlenmesi zorunlu
belgelerden olmayıp, ithalatçı firmanın isteği doğrultusunda hazırlanır. İhracatçının talebi üzerine
ihracattan sonra da ilgili odalar tarafından menşe şahadetnamesi düzenlenebilmekte ve onay
işlemi yapılabilmektedir.
A, B ve C olarak üç nüsha halinde düzenlenen menşe şahadetnamelerinin C Formu ilgili ticaret
odasında kalırken diğer iki nüsha ise ihracatçıya verilir. Türkiye'de menşe şahadetnamesi (ABC)
formu ilgili ticaret, sanayi ve/veya ticaret ve sanayi odalarından temin edilmekte, firmalar tarafından
tanzim edilmekte ve yine ilgili odalar tarafından onaylanmaktadır.
Menşe şahadetnamesinin onaylanması sırasında ilgili ticaret odası tarafından ihracata konu malların
Türkiye menşeli olduğunu kanıtlayıcı belgelerin ibrazı istenmektedir. Ülkeler tercihli ve tercihsiz
ticarette farklı menşe kuralları uygulamakta ve bu nedenle farklı ülkeler için farklı menşe belgeleri
düzenlenmektedir.

Özel Fatura (İstisna Belgesi)

Yabancılara (veya yabancı ülkede ikamet ettiğini belgeleyen T.C. uyruklu) yapılan satışlarda KDV
istisnasının uygulanabilmesi için düzenlenen belgedir. Satıcı, bağlı bulunduğu vergi dairesine
başvurarak "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi”
(İstisna Belgesi) almaktadır. Yolcu beraberi eşya ihracı istisnası uygulamasında da bu belge geçerli
olmaktadır.

Komisyoncu Alış ve Satış Faturaları

Komisyoncu aracılığı ile yapılan mal alımlarında; komisyoncu tarafından, malın alış bedelini, alış
giderlerini ve komisyon ücretini göstermek üzere düzenlenen belgeye komisyoncu alış faturası,
komisyoncu aracılığı ile yapılan satışlarda, satış tutarı, satış giderleri ve komisyon ücretleri toplamından
komisyoncu alış faturası tutarının indirilmesinden sonraki tutarı göstermek üzere düzenlen belgeye
komisyoncu satış faturası adları verilmektedir.

Ayrıntılı Fatura

Ayrıntılı fatura, kıymetleri üzerinden vergiye tabi olup da birden ziyade kap içinde gelen ve aynı
zamanda çeşitli cins ve kıymette olan eşyadan, her kapta aynı cins ve kıymette ne miktar eşya
bulunduğunu gösteren ve faturaya uygun bir şekilde, satıcı veya gönderici tarafından mahallinde
düzenlenmiş bir belgedir. Faturalarda her kabın içinde satış birimine göre ne miktar eşya bulunduğu
gösterilmediği takdirde, ayrıntılı faturanın beyanname ile birlikte idareye verilmesi gerekir.

Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)
İhracata konu olan malların üretim yerini gösteren belgedir. Bazı ülkeler, menşe şahadetnamelerinin,
kendi mahalli konsoloslukları tarafından tasdik edilmesini isteyebilmektedir.

62



Dilekçe,
Fatura sureti (Maliye Bakanlığı'ndan onaylı kontrol makbuzu veya noter tasdikli ticari fatura)

A.TR Dolaşım Belgesi (A.TR Movement Certificate)

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında katma protokol hükümleri gereğince, ülkemizden Birliğe üye ülkelere
ihraç edilen ve gerekli gümrük muhafiyetinden yararlanılması için tanzim edilen belge A.TR Dolaşım
Belgesi'dir. Bu belge Birliğe üye ülkelere yapılan ihracat için düzenlenmektedir. AB ile Türkiye
arasındaki ticarette A.TR. olarak kullanılan dolaşım belgeleri, Gümrük Birliği Anlaşması imzalandıktan
sonra sadece A.TR olarak kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatta, Katma Protokol
gereğince malların gümrük muafiyetinden yararlanabilmesi için "A.TR Dolaşım Belgesi”nin ihracatçı
ülke yetkilileri tarafından düzenlenerek gümrük idarelerince vize edilmesi gerekmektedir. İhracatçı,
bağlı bulunduğu odadan aldığı beş nüsha A.TR Dolaşım Belgesi'ni eksiksiz ve tam olarak doldurmalı ve
bağlı bulunduğu odaya;

ekleyerek müracaat etmektedir.

EUR.1 Dolaşım Sertifikası (EUR.1 Movement Certificate)

EFTA (İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç) ülkelerine, Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde 
 AKÇT ürünleri), Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığı ülkelere yapılan ihracatlarda ve
Avrupa Birliği'ne yönelik tarım ürünleri ihracatında düzenlenen belgedir. Gümrük indiriminden
yararlanılmasını sağlayan ve bağlı bulunulan Oda'dan temin edilebilen bu belge, Odaca onaylandıktan
sonra vizesi yapılmak üzere gümrük müdürlüğüne ibraz edilir. İhracatçı, bu belgeyi bağlı bulundukları
odalardan (Türkiye ticaret, sanayi, deniz ticaret odaları ve ticaret borsaları) alırlar. Odalar tarafından
tasdiklenmekte ve gümrük idarelerince vize edilmesi gerekmektedir.

Tedarikçi Beyanı (Suppliers' Declaration)

A.TR dolaşım belgesi ile birlikte kullanılan ve Türkiye ile Topluluk arasında ticarete konu Pan-Avrupa
Menşe Kümülasyonu kapsamı eşyanın menşeini gösteren belgedir. Türkiye ve Avrupa topluluğu
arasında serbest dolaşımda bulunan ve Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi'ne dahil ülkelerden
biri menşeli eşyanın tercihli menşe statüsü tedarikçi beyanı ile kanıtlanmaktadır. Türkiye'den topluluğa
veya topluluktan Türkiye'ye sevk edilen Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi'ne dahil ülkelerden
biri menşeli eşyanın, aynı halde veya işlendikten sonra yine Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu
Sistemine dahil ülkelerden birine ihraç edilmesi sırasında, tercihli muameleden yararlanabilmek
amacıyla menşe ispat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunulduğunda, menşei kanıtlayıcı belge
olarak tedarikçi beyanı kullanılmaktadır.
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Dilekçe,
Fatura sureti (Maliye Bakanlığı'ndan onaylı kontrol makbuzu veya noter tasdikli ticari fatura)

A.TR Dolaşım Belgesi (A.TR Movement Certificate)

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında katma protokol hükümleri gereğince, ülkemizden Birliğe üye ülkelere
ihraç edilen ve gerekli gümrük muhafiyetinden yararlanılması için tanzim edilen belge A.TR Dolaşım
Belgesi'dir. Bu belge Birliğe üye ülkelere yapılan ihracat için düzenlenmektedir. AB ile Türkiye
arasındaki ticarette A.TR. olarak kullanılan dolaşım belgeleri, Gümrük Birliği Anlaşması imzalandıktan
sonra sadece A.TR olarak kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatta, Katma Protokol
gereğince malların gümrük muafiyetinden yararlanabilmesi için "A.TR Dolaşım Belgesi”nin ihracatçı
ülke yetkilileri tarafından düzenlenerek gümrük idarelerince vize edilmesi gerekmektedir. İhracatçı,
bağlı bulunduğu odadan aldığı beş nüsha A.TR Dolaşım Belgesi'ni eksiksiz ve tam olarak doldurmalı ve
bağlı bulunduğu odaya;

ekleyerek müracaat etmektedir.

EUR.1 Dolaşım Sertifikası (EUR.1 Movement Certificate)

EFTA (İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç) ülkelerine, Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde 
 AKÇT ürünleri), Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığı ülkelere yapılan ihracatlarda ve
Avrupa Birliği'ne yönelik tarım ürünleri ihracatında düzenlenen belgedir. Gümrük indiriminden
yararlanılmasını sağlayan ve bağlı bulunulan Oda'dan temin edilebilen bu belge, Odaca onaylandıktan
sonra vizesi yapılmak üzere gümrük müdürlüğüne ibraz edilir. İhracatçı, bu belgeyi bağlı bulundukları
odalardan (Türkiye ticaret, sanayi, deniz ticaret odaları ve ticaret borsaları) alırlar. Odalar tarafından
tasdiklenmekte ve gümrük idarelerince vize edilmesi gerekmektedir.

Tedarikçi Beyanı (Suppliers' Declaration)

A.TR dolaşım belgesi ile birlikte kullanılan ve Türkiye ile Topluluk arasında ticarete konu Pan-Avrupa
Menşe Kümülasyonu kapsamı eşyanın menşeini gösteren belgedir. Türkiye ve Avrupa topluluğu
arasında serbest dolaşımda bulunan ve Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi'ne dahil ülkelerden
biri menşeli eşyanın tercihli menşe statüsü tedarikçi beyanı ile kanıtlanmaktadır. Türkiye'den topluluğa
veya topluluktan Türkiye'ye sevk edilen Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi'ne dahil ülkelerden
biri menşeli eşyanın, aynı halde veya işlendikten sonra yine Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu
Sistemine dahil ülkelerden birine ihraç edilmesi sırasında, tercihli muameleden yararlanabilmek
amacıyla menşe ispat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunulduğunda, menşei kanıtlayıcı belge
olarak tedarikçi beyanı kullanılmaktadır.

EUR-MED Dolaşım Sertifikası (EUR-MED Movement Certificate)

EUR-MED Dolaşım Sertifikası PAAMK (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu)'a taraf ülkelere ilgili ürünlerin
ihracatında kullanılan menşe ispat belgesidir. PAAMK Sistemi; AB-EFTA-Türkiye ve bazı Akdeniz
ülkelerinin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAAMK sistemine dahil tüm ülkelerin
arasında serbest ticaret anlaşması, bu anlaşmaların hepsinde (ikili ticaret hariç) aynı menşe kurallarının
uygulanması gerekmektedir. Sistemin işlemesi için PAAMK sistemine dahil en az 3 ülke arasında STA
(Serbest Ticaret Anlaşması) tamamlanmalıdır.
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FORM A MENŞE BELGESİ

Form A Belgesi Genelleştirimiş Tercihler Sistemi(GTS) çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması
talep edilen eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılan bir belgedir. Yani eşyanın
tercihli menşe statüsünü gösterir. GTS kapsamında tercihli ticaretten faydalanmak amacıyla
düzenlenen Form A belgelerinin kabul edilebilmesi için GTS'den faydalanan ülkelerin Türkiye'ye, kendi
ülkelerinde Form A Menşe Belgelerini düzenleme yetkisine sahip resmi idarelerin isim ve adreslerini,
bu idarelerce kullanılan mühürlerin örnek baskılarını ve Form A Menşe Belgelerinin kontrolünden
sorumlu ilgili resmi idarelerin isim ve adreslerini bildirmiş olmaları ve söz konusu ürünlerin menşeine
ilişkin bilginin doğruluğunun veya belgenin geçerliliğinin kontrolü için Türkiye gümrük idarelerine
gerekli yardımı sağlamayı taahhüt etmeleri gerekmektedir. Tüm bu prosedürler tamamlanmadan
belgenin kabulü ve tercihli rejim uygulanması mümkün değildir.

Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası (Phytosanitary Certificate)

Bitki ve bitkisel ürün ihracatçısının, ihraç edeceği ürünlerde hastalık ve zararlı maddelerden arınmış
olduğunu gösteren "Bitki Sağlık Sertifikası” adlı belgeyi temin etmesi gerekmektedir.
Söz konusu belge, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım İl Müdürlükleri Bitki Koruma Şubeleri'nden temin
edilmektedir. Bu uygulamanın uluslararası geçerliliği olması nedeniyle Bitki Sağlık Sertifikası önemli bir
belgedir. Bu belgenin ihracat sırasında gümrük idarelerine ibrazı zorunludur.

Hayvan İhracına İlişkin Sağlık Raporu (Health Certificate For Animal Export)

İhracatçıların canlı hayvan, hayvansal maddeler ve deniz ürünleri ihracatında, bu ürünlerin insan ve
hayvanlara geçebilen hastalıklardan temiz olduğunu gösterir "Sağlık Sertifikaları”nı temin etmeleri
gerekmektedir. Canlı hayvan, hayvansal maddeler ve deniz ürünleri ihracatında yedi ayrı sağlık
sertifikası bulunmakta olup, her biri için de yetkili kurum Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İl
Müdürlükleri'dir. İhracatçı, bir dilekçe, teknik yardım ücretinin yatırıldığına dair makbuz ve yurtiçi sevk
raporu ile Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı ihracatla yetkili Tarım İl Müdürlükleri'ne müracaat
etmesiyle işlemi başlatmaktadır.
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Kontrol Belgesi (Conformity Certificate)
Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ekinde yer alan tarım ürünleri,
ihracatta zorunlu kalite denetimine tabidir. Bu uygulamanın amacı, geleneksel tarım ürünlerimizin dış
ülkelerdeki itibarını muhafaza etmek ve istikrarlı pazarlar yaratmaktır. Söz konusu maddelerin
ihracatında, ihracatçı firmalar, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette
Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığına müracaat etmektedirler. Yapılan kontroller
sonucunda, mal, standardına uygun bulunduğu takdirde, gümrüklere ibraz edilmek üzere, Dış Ticarette
Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı tarafından, ihracatçıya "Kontrol Belgesi" verilmektedir.
Taze meyve ve sebze ihracatı yapan firmalarımız, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerince
düzenlenen Kontrol Belgelerini Avrupa Birliği üyesi ülkelerin gümrüklerine ibraz ettikleri takdirde, belge
kapsamı taze meyve ve sebze ihracat partilerinin Avrupa Birliği ülkelerine denetlenmeden girmesini
sağlayabilmektedirler.

Çekirdeksiz Kuru Üzüm Analiz Belgesi
Kanada, ABD ve Avustralya'ya çekirdeksiz kuru üzüm ihraç edecek firmaların İzmir Hıfzıssıhha
Enstitüsü, İzmir Tarım İl Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve
Uygulama Merkezi Laboratuvarı'nın (ARGEFAR) birinden kurşun kalıntısı ve pestisite yönelik analiz
raporu alma zorunluluğu bulunmakta olup, numune alınması işlemleri Ticaret Bakanlığına bağlı  Bölge
Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Grup Başkanlıklarınca yapılmaktadır.

Doğal Arı Balı Analiz Belgesi
Doğal Arı Balı Analiz Belgesi, bal ihracat ve ithalat aşamalarında gümrüklerde aranılan zorunlu belgeler
arasında olup, uygulamanın amacı sahte ve tağşişli balların ihraç ve ithal edilmesinin engellenmesidir.
Numune alınması işlemleri Ticaret Bakanlığına Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette
Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılmaktadır.

Doğa Mantarı İhracatında Hazırlanan Annex II Sertifikası
Avrupa Birliği ülkelerince, ihracatçı firmalarımızdan özellikle yaş doğa mantarı için radyasyon belgesi
istenmektedir. Söz konusu belgelerin ithalatçı ülkelerce talep edilmesi halinde, ihracatçı firmalar,
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun, Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi veya Çekmece
Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'ne başvurarak temin etmektedirler.

Et Süt ve Kuru Meyveler Dışında Gıda ve Gıda Ambalaj Maddelerinin İhracatında Gıda
Güvenliği/Sağlık Sertifikası (Food Safety/Health Certificate)
Et, süt ve kuru meyveler dışında gıda ve gıda katkı maddeleri ile gıda ambalaj materyallerinin
ihracatında sertifika düzenlenmesi ve onaylanması amacıyla yapılacak kontrollerdir. Onay işlemleri,
Tarım İl Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Sertifika işlemleri için gerekli belgeler bir asıl bir suret
olmak üzere 2 takım olarak hazırlanacaktır. Bu sayı ihracatçı talebi üzerine artırılabilir. İhracat kontrolü,
alıcı ülke talepleri doğrultusunda ihracatçının veya temsilcisinin sertifikada yer alacak bilgi ve belgeleri
içeren formu doldurarak ürünün denetlenmesini isteyen bir beyanname vermesi üzerine en seri şekilde
üretim yeri, depo veya antrepodan ihracatçı veya temsilcisinin de hazır bulunması suretiyle
yapılmaktadır.
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Zirai ürünlerin kayıt altına alınması amacıyla vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesini sağlamak üzere
ve bürokratik işlemlerin azaltılması, borsaların geliştirilmesi için zirai ürün gümrük çıkış işlemlerinde
ihracatçıdan istenmektedir.
Borsa Tescil Beyannamesi, ticaret borsalarının 13 Temmuz 1995 tarih ve 22342 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan kotasyon listelerinde bulunan zirai ürünlerin ihracında talep edilmektedir.
İlgili ticaret borsasından temin edilen Borsa Tescil Beyannamesi ihracatçı tarafından 3 nüsha olarak
doldurulur ve borsaya onaylatılmaktadır.

Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi
Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerince
tarım ürünleri ihracatında parti bazında yapılan denetimlerden muafiyet getirilerek bürokrasinin
azaltılması amaçlanmaktadır. Ayrıca ihracatçılarımızın oto kontrole yöneltilmesi suretiyle kalite bilincinin
yaygınlaştırılması düşünülmektedir.

Belge almak isteyen firmanın başvurusu üretim tesisinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Ticaret
Bakanlığına bağlı Bölge Müdürlüğüne yapılmaktadır.
Belge sahibi imalatçı-ihracatçıların veya bu imalatçı-ihracatçılardan ihraç kaydıyla mal temin eden
ihracatçıların yapacakları ihracatta imalatçı-ihracatçıların sorumlu denetçilerince düzenlenen Denetim
Beyanı ve Belgesi'nin gümrük idarelerine ibraz edilmesi halinde Kontrol Belgesi aranmamaktadır.

Borsa Tescil Beyannamesi
Tarım ürünleri ihracatında gümrüğe sunulması gereken belgelerden biri de Borsa Tescil
Beyannamesi'dir.

İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu
İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde, bu ürünlerdeki tarım paylarını belirten ve
kimyager tarafından onaylanmış belgedir.

CITES Belgesi
Nesli tehlike altında olan Yabani hayvan ve Bitki türlerinin ihracatında CITES belgesinin gümrük
beyannamelerinin tescili aşamasında beyannamelere eklenmesi gerekir.

Hasat Belgesi
Çiçek soğanlarının, üretim alanlarında, dikim, vejetasyon, hasat ve ihracat aşamalarında kontrolleri
Tarım ve Köyişleri Bakanlığını tarım il müdürlüğü tarafından yapılır ve elde edilen çiçek soğanlarının
büyütme veya üretme olduğunu belirten onaylı "Hasat Belgesi" verilir.

Menşei Belgesi
Devlet ormanlarından elde edilecek doğal çiçek soğanlarına ihracat izni verilebilmesi için Tarım ve
Köyişleri Bakanlığını tarım il müdürlüğü'nden Menşei Belgesi alınması gerekmektedir.

Helal Belgesi (Helal Certificate)
İslam ülkelerinin et ithalatında talep ettikleri, hayvan kesimlerin islami kurallara uygun olduğunu
ispatlayan belgedir.
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Analiz Raporu Gerektiren Ürünler - Ekspertiz Raporu (Expertise Report)
İhraç veya ithal mallarının fiyat, miktar, kalite, bileşim katkı oranı, ticari teamül gibi hususlarında gümrük
idarelerince tereddüde düşülen durumlarda, analiz belgesi hazırlanması gerekmektedir.
Gümrük Kanunu ve buna bağlı diğer mevzuatlarda hangi kurum ve kuruluşların vereceği ekspertiz
raporuna itibar edileceği belirtilmiştir. Ekspertiz raporları ticaret ve sanayi odaları tarafından verilmektedir.

Halı Ekspertiz Raporu
Eski Eserler Mevzuatı uyarınca, eski eser niteliği taşıyan malların ihracı yasaktır. Ülkemizden ihraç edilen
el halılarının eski eser niteliğinde olup olmadığını belirlemek için ilgili mal, ihracatçının bağlı bulunduğu
oda tarafından ekspertiz işlemine tabi tutulmaktadır. Bu işleme başlamak için bir dilekçe ile ticaret
ve/veya sanayi odasına başvurulmaktadır. Oda tarafından ekspertize tabi tutulan halıların eski olduğunun
saptanması halinde, Türk İslam Eserleri Müzesi'nce ikinci bir ekspertiz işleminden geçirilir.
Halıların eski eser olmadığını gösteren rapora istinaden oda tarafından ilk raporda yer alan hususlar da
belirtilerek gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere rapor sureti ihracatçıya verilmektedir.

Hediyelik Eşya İhracatında Ekspertiz Raporu
Ülkemizden ihraç edilen bakırdan ve pirinçten mamul hediyelik eşyaların ihracı, Eski Eserler Kanunu
gereğince ilgili müze eksperlerince ekspertize tabi tutulmakta ve bunun sonucuna göre düzenlenen
rapora göre gümrük idarelerince ihracına izin verilmektedir. Bu tür bir malı ihraç edecek kişilerin, bağlı
bulunduğu odaya bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Lületaşı İhracatında Ekspertiz Raporu
Ham lületaşının yurtdışına gönderilmesini önlemek amacıyla, ihraç edilecek lületaşı mamulleri ekspertize
tabi tutulmaktadır. Ekspertiz işlemi için ihracatçı, bağlı bulunduğu odaya fatura ve ilgili form ile
başvurmaktadır. Ekspertiz komitesi nezaretinde lületaşı mamulleri, ileri derecede işlem görmüş olması ve
"Türk Elişi Sanatının" estetiğinden yoksun bulunmaması gibi hususlar dikkate alınarak incelenmektedir.
İncelendikten sonra ambalajlanan mamuller, bölge ticaret ve sanayi müdürlüğü ve oda tarafından
mühürlenerek, gümrük idarelerine teslim edilmek üzere tanzim edilen bir rapor ile birlikte ihracatçıya
verilmektedir. Bu belgeleri bizzat ihracatçılar düzenleyip onaylayacakları gibi alıcının ismini vereceği bir
merci tarafından da düzenlenebilir. Günümüzdeki en tipik örnekler İsrail karşısında Arap ülkelerinin
tutumundan kaynaklanmaktadır.

ATA Karnesi (ATA Carnet)
ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında,
taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve
ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir. Bir başka ifade ile milletlerarası ticari ve kültürel faaliyetlerin
artırılması için eşyaların geçici olarak vergiden muaf ithal edilmesi amacıyla düzenlenen karnedir.
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Gözetim Belgesi (Inspection Certificate)
Gönderilen malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını araştıran bir gözetim şirketinin hazırlamış
olduğu bir belgedir. Bir başka ifade ile ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde
öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı gibi koşullara uygun
olarak gerçekleştirildiğinin bir "Gözetim Şirketi” aracılığı ile alıcı ve satıcı tarafından tespit ettirilmesi olup,
düzenlenen belgeye "Gözetim Belgesi” denir.

Koşer Sertifikası (Kosher Certificate)
Ürünlerinin Musevi kurallarına göre hazırlandığını göstermekte olup; kalite, hijyen ve güveni
simgelemektedir. İsrail'e ihraç edilecek gıda ürünlerinde Musevi dinine uygunluğu belgeleyen "koşer
sertifikaları” aranmaktadır. Bu sertifika Musevi dini mensuplarının yoğun olarak yaşadıkları ülkelere
ihracatta da önemli bir unsur olarak görülmektedir. Ürünlerin yöneldiği İsrail pazarlarındaki dindarlık
durumuna göre kurallar katılaşabilmektedir. Bazı ürünler için ülkemizdeki Hahambaşılıkça verilen sertifika
yeterli olmakla birlikte, dinen kritik konumda olan (özellikle et-süt ve mamulleri) ürünlere İsrail'deki din
otoritelerinin yerinde çalışma yaparak caizlik kazandırması gerekmektedir. Gıda ürünlerinin dışında, Koşer
Sertifikası şartının, yaygın olmamakla birlikte, bazı temizlik-hijyen ürünlerinde, tekstil ürünlerinde ve
elektrikli ev aletlerinde de arandığı durumlara rastlanmaktadır.

FSC (Forest Stewardship Council - Orman Koruma Konseyi) Sertifikası
Kereste ve kerestenin kullanıldıgı mobilyaların uluslararası ticareti üzerinde çok fazla durulmakta olup; bu
ürünlerin ithalatında yasal bir engel yoktur. Ancak tüketicilerin yok olmakta olan orman alanlarından
getirilen ağaçlardan yapılmış ürünleri almamaları yönünde yönlendirme vardır. Sertifikalı kereste
kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu sertifika ise "Forest Stewardship Council (FSC)” tarafından verilmektedir.
Sertifikalı üretimde üretim her aşamada denetlenmekte, ormandan ağacın kesilmesinden (nereden ve
nasıl sağlandığı gibi) nihai ürüne (üretimde çevreyi kirletici artıkların nasıl işleme tabi tutulduğu gibi) kadar
bütün üretim aşamaları izlenmektedir.

Kimberley Süreci Sertifikası
Ham elmas sevkiyatında her yüklemenin Kimberley Süreci Sertifika Sisteminin gereklerine uygun olarak
yapıldığını tevsik eden, Kimberley Sürecine ait belgelerde belirtilen asgari standartları taşıyan, belirli bir
şekli olan ve elmasın menşeini, özellikleri ile ithalat ve ihracatçısını gösteren onaylı belgedir. Ham elmas
ihracatı, İstanbul Altın Borsası'nın Kimberley Süreci Sertifika Sistemine uygun olarak düzenlediği
sertifikayı müteakip hazırlayacağı uygunluk yazısına istinaden gümrük idareleri nezdinde gerçekleştirilir.

Sigorta Belgeleri (Insurance Documents)
Sigorta belgeleri, sigortayı yapan sigorta şirketi veya sigorta komisyoncusu tarafından düzenlenip
sigortayı yaptıran kişiye (ihracatçıya veya ithalatçıya) verilen belgelerdir.

Sigorta Sertifikası (Insurance Certificate)
Bir defadan fazla yüklemesi olan firmaların kesin sigorta öncesi hazırladıkları belgedir.
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Nama, emre veya hamiline yazılı şekilde düzenlenebilir. Genel olarak, sigortacının ve sigorta ettirenin
ve varsa sigortadan yararlanan kimsenin adı, soyadı veya ticaret ünvanı ve ikametgahları, sigortanın
konusu, sigortacının üstüne aldığı rizikolarla, bunların başlayacağı ve son bulacağı zaman, taşıyanın
adı soyadı gibi bilgileri içermektedir.
Denizyolu ile nakliye sigortasının maliyeti dünyanın pek çok yerinde nispeten makul düzeyde olup,
gönderilen malın değerinin çok az bir bölümünü içermektedir.
Gönderilen ürünün tamamı veya bir kısmı ciddi zarar görebilir, hatta firma için çok zararlı olabilir. Pek
çok durumda taşıyıcının sorumluluğunun nakliye koşulları ile sınırlıdır.

Sigorta Poliçesi (Insurance Policy)
Sigorta poliçesi, sigorta akdinin belgesidir ve sigortacı tarafından imzalanıp, sigorta ettirene verilen ve her
iki tarafın hak ve borçlarını gösteren bir vesikadır. Malların sevki esnasında kaybolması veya tahribi
risklerini teminat altına almaktadır.

Konşimento, Taşıma Belgeleri (Bill of Lading, Transport Documents)
Konşimento emtiayı temsil eden kıymetli evraktır. Malların sevkini yapan nakliyat firması tarafından
düzenlenir. Sevki tevsik eden en önemli belgedir. Tren, uçak veya gemi ile yapılan taşımacılıkta kullanılan
bir taşıma belgesi olup, malların ihracatçının ülkesindeki belli bir yerden alınıp ithalatçıya teslimini taahhüt
eden, buna istinaden taşıtan ile taşıyan arasında düzenlenen bir taşıma sözleşmesidir, malların teslim
alınmasını gösterir bir teslim makbuzudur.

Deniz Konşimentosu (Marine bill of lading, Ocean bill of lading, Bill of lading)
Taşıtanın isteği üzerine taşıyıcı veya gemi acentası tarafından düzenlenip taşıtana verilen, malın
yüklendiğini ve belirlenen şekilde taşınıp varış yerinde alıcısına teslim edileceğini taahhüt eden belgedir.
Bu konşimentonun en önemli özelliği kıymetli evrak niteliğidir.

Havayolu Konşimentosu (Airwaybill)
Bu konşimento bir makbuzdur. Kıymetli evrak niteliği taşımaz. Ciro edilerek mülkiyeti devir edilemez.
ithalatçı adına düzenlenir. (Nama yazılı konşimento niteliğindedir.)

Havayolu Taşıma Senedi (Letter of Air Transport)
Havayolu taşımacılığında, göndericinin düzenlediği ve taşınan malla ilgili bilgileri (gönderenin ismi, adresi,
malların menşei, teslim yeri, paket adedi, ağırlığı, miktarı, navlun ücreti ve değeri) içeren belge.

Demiryolu Hamule Senedi (Railway Consignment Note)
Malların demiryolu ile taşınacağını gösteren, gönderen ile taşıyıcı demiryolu idaresi arasında yapılan
taşıma sözleşmesini ifade eder. Hamule senedi "nama" düzenlenir, emre yazılı hamule senetleri
düzenlenemez.

Karayolu Taşıma Belgesi (Road Waybill/CMR Consignment Note)
Kamyon konşimentosu (Truck Bill of Lading) da denilen bu belge, kamyon veya tır ile yapılan uluslararası
taşımacılıkta, CMR [Convention Merchandises Routier (Ticari Mallar Güzergah Anlaşması)] gereğince
düzenlenen bir taşıma belgesidir.
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Nakliyeci Makbuzu (Forwarder's Receipt)
Demiryolu ve çoğunlukla karayolu ile taşımacılıkta kullanılan bu belge, taşıma komisyoncuları tarafından
belli bir ücret karşılığında kendi adlarına ve başkaları hesabına mal taşıyan nakliye firmaları tarafından
düzenlenen belgedir.

FİATA Tesellüm Belgeleri (FCR/FCT/FBL)
Bu belgeler bir nev'i nakliyeci makbuzudur. Ancak bu belgeler, FİATA [(International Federation of Freight
Forwarders Association) Uluslararası Taşıma Acenteleri Birlikleri Federasyonu] tarafından, kendisine üye
olan taşıma acenteleri için standart hale getirilmiş ve sadece karayolu taşımacılığında kullanılan
belgelerdir.

Paket Postası Makbuzu (Parcel Post Receipt)
İthalatçıya posta ile gönderilecek malın bulunduğu kolinin doğrudan ithalatçı veya ithalatçının bankasına
sevk edilmek üzere posta idaresine verilmesi karşılığında alınan posta makbuzuna denir.

TIR Karnesi
Bakanlar Kurulunun 16.1.1985 tarihli, 85/8993 sayılı Kararı ile 12 Mayıs 1985 tarihinden geçerli olmak üzere
onaylanan 1975 tarihli "TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük
Sözleşmesi" teknik eklerinde yer alan uluslararası kuruluş (halen Uluslararası Karayolu Taşımacıları Birliği
IRU) tarafından basılarak üye ülkelerin Kefil Kuruluşları aracılığıyla taşıyıcıların kullanımına sunulan, TIR
Sistemi altında eşya taşımaya yarayan bir belgedir.

Çeki Listesi (Weight Note)
İhracatçının, ihracat beyannamesi, gümrük beyannamesi ve konşimentoda beyan ettiği malların net ve
brüt ağırlıkları ile hacimlerine ilişkin dökümünü, hangi taşıta ne kadar mal yüklendiğini, her paketin ne
kadar ağırlık içerdiğini gösteren belgedir. Diğer bir ifade ile bu belge, ihraç için sevk edilen malların brüt
ve/veya net ağırlığının ihracatçı veya tarafsız bir üçüncü şahıs/kuruluş tarafından beyan edildiği ayrı bir
belgedir. Kamyon veya vagon ile yapılan taşımada otomatik tartı cihazlarından çıkan "kantar fişleri" de
çeki listesi yerine geçer. Ancak burada, ödeme şekli olarak akreditif tercih edilmiş ise, kantar fişlerinin
kabul edileceğinin akreditif mektubunda ithalatçı tarafından açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir. Bu
vesaik, malların taşıma sırasında hasar görmesi halinde önem arz eder. Sigortalı malların hangi ölçüde
hasar gördüğü, ziyanın ne miktarda tanzim edileceği Sigorta Şirketi tarafından çeki listesi esas alınarak
belirlenmektedir.

Koli Listesi (Packing List)
Paketler içindeki malların cinsini ve adedini belirtmek için satıcı tarafından düzenlenmektedir. Diğer bir
ifade ile kolinin içinde bulunan ambalaj ve mal muhteviyatını belirten listelerdir. Yabancı gümrüklerde
malın gümrük makamları tarafından örnekleme yöntemi ile kontrol edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca
yabancı alıcılar ihracatçı tarafından kendilerine gönderilecek ambalaj listesine göre malları çeşitli
perakende veya toptan satış yerlerine gönderebilmektedir. Ambalaj listeleri alıcının kendi iç dağıtımında
bu açıdan yardımcı olmaktadır. Dökme olmayan ve koliler ile sevk edilen malların her koli içindeki miktar
ve ölçüler ile koli sayısını ambalajlar açılmadan gösteren belgedir. Böylece koli listesi gümrük işlemleri
sırasında gümrük idaresine ve taşımacı firmaya sayım, yükleme ve taşıma açısından kolaylık
sağlamaktadır. Koli listesi paket, kutu, sandık ve balyalar içindeki malların hangi cinsten, hangi ölçü ve
renkte olduğunu gösterdiği için, ithalatçı kolileri açmadan dağıtımını yapma olanağını bulmaktadır.
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FAYDALI BİLGİLER
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Eşyanızın Tarife
Cetvelinde

Yer almasını istiyorsanız
Ticaret Bakanlığına 

Her yılın Kasım 
ayına kadar başvuru 

yapabilirsiniz

Nihai Kullanım 
Serbest dolaşıma Giriş

Rejiminin alt
uygulamasıdır

Nihai Kullanım 
kapsamı eşyanız

Dahilde işleme rejiminde
kullanılması halinde

Tev ödemezsiniz

Askıya Alma listesi
kapsamı eşyaları

birebir tanım uyması
kaydıyla Tüm üretici
firmalar kullanabilir
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Götürü teminat 
sisteminde yapılan

ithalatlarda herhangi bir 
düşüm yapılmaz

Geri ödeme
sistemi kapsamında

dahilde işleme
vergiler kesin olarak

ödenir

Güney Kore sta
kapsamında

Tev doğmamaktadır

Üretici Firmalar için
Gübre ve Yemlerde

KDV istisnası
uygulanmaktadır.
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Basılı Kitap ve Süreli
Yayınların Tesliminde

Kdv İstisnası uygulanır

Denizcilik sektöründe
kullanılan kılavuzun
teslim ve ithalinde
KDV Kanunu 13/n

istisnası uygulanır.

KDV ve ÖTV Kanunları
dışında düzenlenen
istisna ve muafiyet

hükümleri bağlayıcı 
değildir.

 Kıymetli taşların
Borsa İstanbul A.Ş.’de
işlem görmek üzere 
 Destekleme Fonu
kesintisi oranı % 0
(sıfır) olarak tespit

edilmiştir.

https://www.mevzuat.net/kambiyo/tpkk32.aspx#M2_k
https://www.mevzuat.net/kambiyo/tpkk32.aspx#M2_k
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Gübre olarak
tanımlanmayan

ürünlerde Kdv istisnası
Uygulanmamaktadır.

Gümrüklü Sahaya
Eşya alınmadan

Gümrük Beyannamesi
açılması Kanunen

doğru değildir.

Mavi Hat sadece
ihracatta kullanılan bir

yetki türüdür.

Yeşil hat İthalat,İhracat
Antrepo

beyannamelerinde
kullanılan bir yetki

türüdür.
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Varış öncesi ithalat
sadece Denizyolu ve

Havayolu için
kullanılabilir

1500 Avro’yu, miktarı brüt
30 kilogramı geçmeyen, bir

gerçek kişi adına gelen
ticari miktar ve mahiyet arz
etmeyen eşya,Hızlı kargo
sistemiyle İthal edilebilir

Tütün ve tütün ürünleri
ile alkollü ürünlere
ilişkin muafiyet 18

yaşından büyükler için
uygulanır.

Kıymeti 1500 Avro’yu
geçmemek şartıyla,Avrupa

Birliği ülkelerinden doğrudan
gelmesi durumunda %18,
oranında tek ve maktu bir

vergi tahsil edilir.
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Hızlı kargo kapsamında 
Gümrük müşavirliği,
ordino, terminal vb.
isimler altında ilave

ücret alınamaz.

Hariçte işleme rejimi 
Yurt dışında yapılan
işlem ve işçiliklerdir

Dahilde işleme rejimi
Eşyanın Geçici bir şekilde 

İthal edilip işlenmesi ve ihraç
edilmesidir

Eşya konulduğu ilk yerden
gümrük idarelerinin izni
olmaksızın kaldırılamaz.
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Yeşil Hat Transit
Rejiminde

Kullanılmamaktadır.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi
Veriliş tarihinden

itibaren
 yıllık geçerlilik kazanır

Bağlayıcı Menşe
Bilgisi

Veriliş tarihinden
itibaren  3 yıllık 

geçerlidir

Varış öncesi ithalattan
her eşya 

yararlanamaz.
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