
GÜMRÜK
SÖZLÜĞÜ

   Erkan ATEŞ     
Gümrük Müşaviri 

www.dogruer.com.tr



1 

GÜMRÜK SÖZLÜĞÜ 

                           GÜMRÜK SÖZLÜĞÜ MÜKEMMEL GÜMRÜĞÜN KATALİZÖRÜ BİLGİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 gümrük tanımlarını, Lojistik kavramlarını, 

Uluslararası Ticaret anlaşmalarını sözlük disiplininde vermeye gayret 

ettik. Siz değerli firmalarımıza Sözlükte tanımlar olabildiğince kısa 

sunulmaya çalışılmış olup sizler için e-kitap olarak düzenlenmiştir.Tüm 

Dış Ticaret ile ilgilenen kişilere rehber olması dileğiyle keyifli okumalar 

dileriz. 
 

 
 
 

Doğruer Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. 
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Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye 

Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye kara suları,iç suları ve hava sahası gümrük 

bölgesine dahildir. Bu Kanunda geçen Türkiye Gümrük Bölgesi ve Gümrük Bölgesi 

kavramları Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini ifade eder. 

 

Giriş gümrük idaresi deyimi  

Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve risk analizine dayalı giriş kontrolüne 

tabi tutularak geciktirilmeksizin sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresini ifade eder. 

 

İthalat gümrük idaresi 

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil 

olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin 

işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini ifade eder. 

 

İhracat gümrük idaresi  

Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil 

olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin 

işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresini ifade eder. 

 

Çıkış gümrük idaresi  

Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeden önce sunulmasının gerekli olduğu ve 

çıkış işlemlerinin tamamlanması ile ilgili gümrük kontrolleri ve risk analizine dayalı 

kontrollere tabi tutulduğu gümrük idaresini ifade eder. 

 

Kişi deyimi  

Gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte 

yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler 

ortaklığını ifade eder. 

 

Karar deyimi  

Bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri de dahil olmak üzere, gümrük idaresinin, gümrük 

mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki 

sonuç doğuracak idari tasarrufunu ifade eder. 

 

Serbest dolaşımda bulunan eşya 

Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük 

Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya 

şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu 

rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik değer taşımadığı tespit edilen veya Türkiye 

Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi 

tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde, yukarıda belirtilen eşyadan 

ayrı ayrı veya birlikte elde edilen veya üretilen eşyayı ifade eder. 

 

Gümrük statüsü deyimi  

Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden 

durumunu ifade eder. 
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Gümrük vergileri 

İlgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat 

vergilerinin tümünü ifade eder. Tkf, İlave gümrük vergisi, 

 

Gümrük yükümlülüğü 

Yükümlünün gümrük vergilerini ödemesi zorunluluğunu ifade eder. Gümrük Kanunu 

181/1 

 

İthalat vergileri 

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

Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere 

uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diğer 

mali yükleri ifade eder. Tkf, İlave gümrük vergisi, 

 

İhracat vergileri 

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

yükleri, Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı 

ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ihracatta alınacak vergileri ve 

diğer mali yükleri ifade eder. 

 

Yükümlü 

Gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişileri ifade eder. 

 

Gümrük kontrolü 

Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, 

nakil ve nihai kullanımını ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın durumunu 

düzenleyen gümrük mevzuatı ve diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak 

için gümrük idareleri tarafından yürütülen; eşyanın muayenesi, beyanname verileri 

ile elektronik veya yazılı belgelerin varlığının ve gerçekliğinin doğrulanması, 

işletmelerin hesap ve diğer kayıtlarının incelenmesi, taşıma araçlarının kontrolü, 

bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları diğer eşyanın kontrolü ile 

resmi araştırmalar ve diğer benzeri uygulamaları ifade eder. 

 

Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması 

a) Bir gümrük rejimine tabi tutulmasını, 

b) Bir serbest bölgeye girmesini, 

c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracını, 

d) İmhasını, 

e) Gümrüğe terk edilmesini ifade eder. 

 

  

Gümrük rejimleri 

a) Serbest dolaşıma giriş rejimini, Transit rejimini, Gümrük antrepo rejimini, Dahilde 

işleme rejimini, Gümrük kontrolü altında işleme rejimini,Geçici ithalat rejimini, Hariçte 

işleme rejimini, İhracat rejimini ifade eder. 

 

Gümrük beyanı 

Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması 

talebinde bulunulmasını ifade eder. 
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Beyan sahibi 

Kendi adına beyanda bulunan kişiyi veya adına beyanda bulunulan kişiyi ifade 

eder. 

 

Eşyanın gümrüğe sunulması 

Eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen 

herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, 

gümrük idarelerine yapılan bildirimi ifade eder. Eşyanın gümrüğe sunulması olarak 

eşyanın gümrüklü sahaya getirilip muhafaza kaydına alınması olarak verilebilir. 

 

Eşyanın teslimi 

Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda gümrük 

idareleri tarafından ilgilisine teslimini ifade eder. 

 

Rejim hak sahibi 

Kendi adına ve hesabına gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı 

yapılan kişi veya bu kişilere ait bir gümrük rejimi ile ilgili hakların ve yükümlülüklerin 

devredildiği kişiyi ifade eder. 

 

Asıl sorumlu 

Transit rejiminde rejim hak sahibini ifade eder. 

 

İzin hak sahibi 

Kendisine bir izin verilen kişiyi Örnek olarak antrepo açma işletme izin belgesi 

 

Elleçleme 

Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin 

değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya 

tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade eder. 

 

Eşya deyimi 

Her türlü madde, ürün ve değeri ifade eder. 

 

Risk 

Türkiye Gümrük Bölgesi ve diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, 

nakil ve nihai kullanımına ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ilişkin olarak 

Ulusal ya da uluslararası düzeyde alınmış önlemlerin doğru bir şekilde uygulanmasını 

engelleyen,Ülkenin mali çıkarlarını tehlikeye düşüren, Ülkenin güvenlik ve 

emniyetine, kamu güvenliği ve kamu sağlığına, çevreye veya tüketicilere yönelik 

tehdit oluşturan, bir olayın ortaya çıkma ihtimalini ifade eder. 

 

Risk yönetimi 

Riskin sistematik olarak tanımlanması ve riskin en aza indirilmesi için gerekli olan tüm 

önlemlerin uygulanması amacıyla ulusal ve uluslararası kaynak ve stratejilere 

dayanılarak veri ve bilgi toplanmasını, risk analizi ve değerlendirilmesini, alınacak 

önlemlerin belirlenmesini ve uygulanmasını, bu sürecin işleyiş ve sonuçlarının düzenli 

olarak izlenmesi ve gözden geçirilmesini ifade eder. 
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Gümrüklenmiş değer 

Uluslararası Kıymet Sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF 

kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri 

toplamını İfade eder. 

 

ATA Karnesi  

ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi ile Geçici İthalat Sözleşmesi 

çerçevesinde düzenlenen belgeyi ifade eder. 

 

Bilgisayar sistemi veya sistemi  

Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin yürütüldüğü yerel veya geniş alan ağı ile 

birbirine bağlı entegre bilgisayar sistemini ifade eder. 

 

Dökme eşya  

Levha, kangal, profil, kütük, firkete, her türlü boru, rulo sac, pik gibi ambalajlı olarak 

sayılabilen veya ambalajlanmış eşya dışında kalan; maden cevheri, mineraller, 

hurda demir, kömür, hububat, hayvan yemi, küspe, çimento, klinker, ponza, suni 

gübre, mucur gibi ambalajlanmamış ve genellikle yükleme ve boşaltması mekanik 

vasıta ve tesis gerektiren her nevi gaz, sıvı ve katı maddeleri ifade eder. 

 

Elektronik veri değişimi  

Kabul görmüş mesaj standartlarına göre yapılandırılmış verilerin bir bilgisayar sistemi 

ile diğer bir bilgisayar sistemi arasında elektronik olarak aktarımını, ifade eder. 

 

Eşyanın kayıt yoluyla rejime geçişi  

Eşyanın rejime geçişine ilişkin gümrük işlemlerinin gümrük idaresi yerine yükümlünün 

kendi tesislerinde yerinde gümrükleme yoluyla gerçekleştirilmesi ve gümrük 

idaresince uygun bulunması halinde, beyanın beyanname verilmesi yerine ticari 

kayıtlara giriş yoluyla yapılmasını, ifade eder. 

 

Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD)  

Ticari ve özel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslar arası kefil 

kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belgeyi, ifade eder. 

 

Gümrük işlemlerinin bitirilmesi  

Eşyaya ait vergilerin ödenmesini veya kaldırılmasını veya teminata bağlanmasını 

veya beyannamenin iptal edilmesini veya eşyanın gümrüğe terk edilmesini veya 

imhasını veya müsadere edilmesini ifade eder. 

 

Gümrüklü saha  

Gümrük idaresinin denetim, kontrol, yetki ve sorumluluğunda bulunan; kara, 

demiryolu, hava gümrük kapıları, iç gümrükler ile diğer yer ve sahalarda fiziki olarak 

etrafından ayrılmış veya böyle addedilen yerleri; deniz gümrük kapılarında ise bu 

yerlerle birlikte ilgili liman yönetmelikleri ile belirlenen liman sahası ve demirleme 

sahalarını kapsayan deniz ve kıyı alanlarını, ifade eder. 

 

İhracata bağlı önlemlerden yararlanan eşya veya ürün  

İhracı halinde bir geri ödeme veya benzeri ekonomik fayda sağlayan eşya veya 

ürünleri, ifade eder. 
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İhracata bağlı önlemlerden yararlanan tarım ürünü  

Herhangi bir işleme tabi tutulmadan ihracı kaydıyla, ihraç edilmeden önce bir ihraç 

geri ödemesine eşdeğer bir ödeme konusu olan tarım ürünlerini, ifade eder.Örnek 

vermek gerekirse Yumurta, Kümes hayvanları etleri, Zeytinyağı, Kurutulmuş sebzeler 

 

Ticaret politikası önlemleri  

Gözetim, korunma, önlemleri, miktar kısıtlamaları ve ithalat veya ihracat 

yasaklamaları gibi eşyanın ithal ve ihracı ile ilgili hükümlerle belirlenmiş tarife dışı 

önlemleri, ifade eder. 

 

Yolcu kimdir 

Ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi veya turizm gibi herhangi bir amaçla kısa 

veya uzun bir süre kalmak üzere, yabancı bir ülkeden kara, demiryolu, deniz veya 

hava yollarından biriyle Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yabancı bir ülkede oturan 

Türkler ile yabancılar ve herhangi bir amaç ile gittikleri yabancı ülkeden kesin veya 

geçici olarak dönen, Türkiye'de oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye'den aynı 

amaçlarla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye giden benzeri Türk ve yabancıları, 

ifade eder. 

 

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası  

Kanunun 5/A maddesine uygun olarak, ilgili mevzuat uyarınca aranan koşulları 

sağlayan yükümlülere gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalar 

ile Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik 

kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere verilen belgeyi, ifade 

eder. 

 

Gümrük Tarifesi  

Cumhurbaşkanınca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini, Tamamen veya 

kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımları ifade 

eder. 

 

Gümrük tarifesi uygulamasına ilişkin Bölüm  

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde birbirine benzeyen aynı nitelikteki veya çoğunlukla 

aynı hammaddeden yapılan eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan grupları, ifade 

eder. 

 

Gümrük tarifesi uygulamasına ilişkin Bölüm başlığı  

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan her bölümün başında yer alan ve tarifenin 

yorumu bakımından bağlayıcı olmayıp, yol gösterici nitelikte olan ibareleri, ifade 

eder. 

 

Gümrük tarifesi uygulamasına ilişkin Bölüm notu  

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bölümlerle ilgili olarak bölüm başlıklarından sonra yer 

alan, bölümde geçen bazı tabirlerin ne anlama geldiği, ilgili bölümde bir eşyaya 

yapılan bir atfın hangi tür eşyayı kapsadığı, hangi eşyanın sadece ilgili bölümde yer 

alabileceği ve bu eşyanın bu bölümde yer alabilmesi için hangi şartların gerektiği, 

hangi eşyanın o bölüme dahil olmadığı hakkında bilgi veren açıklamaları, ifade 

eder. 
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Eşyanın ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş önlemler  

Bir eşyanın ticaretine ilişkin olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan 

yükümlülükler ya da kanun, kararname, yönetmelik ve benzeri mevzuat 

çerçevesinde, ilgili kurumlarca belirlenmiş özel düzenlemeleri, ifade eder. 

 

Gümrük tarifesi uygulamasına ilişkin Fasıl  

Bölümlerden daha alt düzeyde ve bölümlere nazaran daha çok birbirine benzeyen 

aynı nitelikteki eşyayı içine alan ve altı basamaklı Armonize Sistem Kodunun ilk iki 

rakamını, ifade eder. 

 

Fasıl başlığı  

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan fasılların başında bulunan ve bağlayıcı 

olmayan ibareleri, ifade eder. 

 

Fasıl notu  

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıl başlıklarından sonra gelmek üzere, fasıllarla ilgili 

yapılan açıklamaların yer aldığı kayıtları ifade eder. 

 

Gümrük tarife istatistik pozisyonu  

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde, oniki rakamdan oluşan pozisyonu, ifade eder. 

 

İşlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler  

Tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen işlenmiş tarım ürünlerinin ticaretinde 

uygulanan özel hükümleri, ifade eder. Örnek vermek gerekirse işlenmiş tarım ürünleri 

bünyesinde bulunan süt yağ glikoz hesaplanması amacıyla toplu konut fonu tahsil 

edilmesi. 

 

Eşyanın Gümrük Kıymeti ile ilgili Aynı ailenin üyeleri  

Karı, koca, anne, baba, çocuk, erkek ve kız kardeş (öz ya da anne veya babadan 

biri öz), büyükbaba, büyükanne, torun, amca, dayı, hala, teyze, yeğen, eşlerin anne 

ve babası, çocukların eşleri (gelin ve damat), eşlerin kardeşleri ve kardeşlerin eşleri, 

ifade eder. 

 

Eşyanın Gümrük Kıymeti ile ilgili Aynı eşya deyimi  

Fiziksel özellik, kalite ve tanındığı özellikleri dahil olmak üzere her hususta aynı olan 

ve aynı ülkede üretilmiş eşyayı ifade eder. 

 

Eşyanın Gümrük Kıymeti ile ilgili Aynı sınıf veya cins eşya  

Belli bir sanayi sektöründe üretilen bir grup veya bir dizi eşya kapsamına giren eşyayı 

ifade eder. 

 

Eşyanın Gümrük Kıymeti ile ilgili Benzer eşya  

Her hususta aynı olmamakla birlikte aynı işlevi görmelerini ve ticari olarak birbirlerini 

ikame edebilmelerini mümkün kılan, benzer özellik ve benzer unsurları bulunan ve 

aynı ülkede üretilmiş olan eşyayı ifade eder. 

 

Giriş limanı veya yeri  

Deniz yolu ile gelen eşyada Türkiye'deki boşaltma veya ilgili limandaki gümrük 

idaresince düzenlenen belgeyle tevsik edilmek kaydıyla aktarma limanını, karayolu 

ve demiryolu ile gelen eşyada kara taşıtlarının ilk vardıkları hudut gümrüğünü, diğer 

bir yolla gelen eşyada gümrük bölgesinin kara sınırının geçildiği noktayı, ifade eder. 



8 

GÜMRÜK SÖZLÜĞÜ 

                           GÜMRÜK SÖZLÜĞÜ MÜKEMMEL GÜMRÜĞÜN KATALİZÖRÜ BİLGİ 

 

İthal eşyasının gümrük kıymeti  

İthal eşyası üzerinden advalorem(Kıymet üzerinden) sisteme göre gümrük vergisinin 

hesaplanmasına esas teşkil edecek eşya kıymetini, ifade eder. 

 

Royalti ve lisans ücreti  

İthal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı 

ile ilgili hakların kullanımı nedeniyle patent, dizayn, know-how, model, marka, tescilli 

tasarım, telif hakkı ve imalat prosesleri gibi adlar adı altında yapılan ödemeleri, ifade 

eder. 

 

Topluluk deyimi  

Avrupa Topluluğu’nu, ifade eder. 

 

Gümrük Birliği deyimi  

Türkiye ile Topluluk arasında tesis edilen Gümrük Birliği’ni, ifade eder. 

 

Üçüncü Ülke  

Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi dışında kalan ülke veya bölgeleri, ifade eder. 

 

A.TR Dolaşım Belgesi  

Türkiye veya Topluluk’ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği 

çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük 

idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kişi ve kuruluşlarca düzenlenip 

gümrük idaresince vize edilen belgeyi, ifade eder. 

 

INF 2 Bilgi Formu  

Hariçte işleme rejimi kapsamında üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi 

tarafından düzenlenen ve Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından geçici 

olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük 

Bölgesi’nin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest 

dolaşıma girişine imkan veren belgeyi,ifade eder. 

 

Menşe İspat Belgesi  

EUR.1 Dolaşım Belgesi veya EUR-MED Dolaşım Belgesi veya fatura beyanı veya EUR-

MED fatura beyanını ifade eder. 

 

Tedarikçi Beyanı  

Tedarikçi tarafından düzenlenip ihracatçının kullanımına sunulan, EUR.1 veya EUR-

MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesine yönelik başvuruları ya da fatura beyanı veya 

EUR-MED fatura beyanlarını tevsik etmek üzere kanıt olarak kullanılan, eşyanın 

Türkiye veya Topluluk’un ilgili tercihli ticaret anlaşmalarında yer alan menşe 

kurallarına uygun olarak tedarik edildiğini belirten yazılı menşe beyanını ifade eder. 

 

Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı  

Tedarikçi tarafından menşe statüsü uzun bir süre aynı kalması beklenen eşyanın belirli 

bir müşteriye düzenli olarak tedarik edilmesi halinde söz konusu eşyanın müteakip 

sevkiyatlarını da kapsayacak şekilde hazırlanan, düzenlendiği tarihten itibaren 

ancak 1 yıla kadar geçerlilik taşıyabilen tek bir tedarikçi beyanını ifade eder. 
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INF 4 Bilgi Formu  

Tedarikçi beyanının gerçekliğinin ve tedarikçi beyanında yer alan bilgilerin 

doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla menşe ispat belgesinin düzenleneceği 

gümrük idaresinin talebi üzerine tedarikçinin yerleşik olduğu veya gerekli bilgi ve 

belge akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği ülke gümrük 

idaresince düzenlenen, tedarikçi tarafından ihracatçı ülke gümrük idaresine 

verilmek üzere ihracatçıya sunulan belgeyi ifade eder. 

 

EFTA devletleri  

Lihtenştayn dahil İsviçre, İzlanda ve Norveç’i ifade eder. 

 

Akdeniz ülkeleri  

Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, Lübnan, Mısır, Suriye, Tunus ve Ürdün’ü ifade eder. 

 

Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi  

Türkiye, Avrupa Topluluğu ve EFTA devletleri arasında aynı menşe kuralları ile menşeli 

olmayan girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesi veya muafiyet 

getirilmesini yasaklayan hükümleri içeren serbest ticaret anlaşmaları kapsamında 

yapılan tercihli ticarette, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce 

serbestçe kullanılmasına ve üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden 

yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine 

olanak tanıyan ticaret sistemini ifade eder. 

 

Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi  

Türkiye, Avrupa Topluluğu ve EFTA devletlerinden oluşan Pan-Avrupa Menşe 

Kümülasyon Sistemine taraf ülkeler, Faroe Adaları ile Cezayir, Mısır, İsrail, Lübnan, 

Ürdün, Fas, Suriye, 

 

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi  

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Topluluğu ile Avrupa Birliğinin İstikrar ve Ortaklık 

Sürecinde yer alan Arnavutluk Cumhuriyeti, Bosna ve Hersek, Karadağ, ve Kosova 

Cumhuriyeti arasında aynı menşe kuralları ile menşeli olmayan girdiler için öngörülen 

gümrük vergilerinin geri ödenmesi veya muafiyet getirilmesini yasaklayan hükümleri 

içeren serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarette, sisteme 

taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına ve 

üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu 

şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemini 

ifade eder. 

 

İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı  

Filistin, Gürcistan 

 

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sisteminde bulunan ülkeler  

Karadağ , Kosova, Arnavutluk, Bosna ve Hersek 

 

D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması bulunan ülkeler  

Türkiye Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Malezya, 

Nijerya Federal Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyetini, ifade eder. 
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Mavi hat  

Eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya 

muayeneye tabi tutulmadığı hattı, ifade eder. 

 

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri  

Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden 

ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve 

diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için Bakanlıkça 

belirlenen tespit işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen gümrük müşavirlerini, ifade 

eder. 

 

Onaylanmış ihracatçı yetkisi  

2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında 

Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar 

kapsamında basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme 

yetkisini,ifade eder. 

 

OK1  

Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının yetkilendirilmiş 

gümrük müşavirince gerçekleştirilecek ön incelemesini, ifade eder. 

 

İhracatta yerinde gümrükleme  

Eşyanın ihraç işlemlerinin firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde 

yapılması suretiyle, eşyanın ihracat gümrük müdürlüğüne getirilmeden doğrudan 

çıkış gümrük idaresine sevk edilmesini ifade eder. 

 

İthalatta yerinde gümrükleme  

Eşyanın ithalat gümrük idaresine getirilmeden giriş gümrük idaresinden doğrudan 

firmanın kendi tesislerine sevk edilmesi ve ithal işlemlerinin firmanın kendi tesislerinde 

basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılmasını, ifade eder. 

 

İzinli alıcı  

İthalat eşyasını varış gümrük idaresine getirmeden giriş gümrük idaresinden 

doğrudan kendi tesislerine veya ithalatta yerinde gümrükleme iznine haiz eşya 

sahibinin tesislerine sevk etmeye ve transit işlemlerini bu tesislerde sonlandırmaya 

yetkilendirilmiş olan ve bu kapsamda yapılan işlemlerde transit beyanında 

bulunarak transit işlemlerinden sorumlu olan kişiyi, ifade eder. 

 

İzinli gönderici  

Eşyanın transit işlemlerini kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapmak 

suretiyle, eşyayı hareket gümrük idaresine sunmaksızın doğrudan çıkış gümrük 

idaresine sevk etmeye yetkilendirilmiş olan ve bu kapsamda yapılan işlemlerde 

transit beyanında bulunarak transit işlemlerinden sorumlu olan kişiyi, ifade eder. 

 

Kontrol türü  

Eşyanın muayene ve/veya belge kontrolüne tabi tutulup tutulmayacağını gösteren 

kırmızı, sarı, mavi veya yeşil hattı, ifade eder. 
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Onaylanmış ihracatçı  

İhracatta yerinde gümrükleme, basitleştirilmiş işlem kapsamında ATR Dolaşım Belgesi 

düzenleme ve vize etme, eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı ve EUR.MED 

fatura beyanı düzenleme izinlerinden bir veya daha fazlasına sahip kişiyi,ifade eder. 

 

Sonradan kontrol  

Beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp 

yapılmadığı da dâhil eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere 

ilişkin ticari belge ve verilerin ya da riskli kişi veya işlemlerin ilgili kişilere ait yerlerde 

kontrolünü, ifade eder. 

 

Gümrük beyanı  

Yazılı olarak, Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla, Sözlü olarak, Eşya sahibinin bu 

eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutma isteğini ifade ettiği herhangi bir tasarruf yoluyla 

yapılabilir. 

 

Bağlayıcı Tarife Bilgisi  

Bağlayıcı Tarife Bilgisi, eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin 

olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlıkça veya Müsteşarlık tarafından 

yetkilendirilmiş gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerince verilen idari karardır. 

 

Bağlayıcı Menşe Bilgisi  

Bağlayıcı Menşe Bilgisi, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel 

Müdürlüğü) tarafından verilen ve eşyanın tercihli veya tercihli olmayan menşeinin 

tespitine ilişkin idari karardır. 

 

Fikri ve sınai hakları ihlal eder nitelikteki eşya  

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının 

Korunması Hakkında Kanun, 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitleri Üzerinde Islahçı Haklarının 

Korunmasına İlişkin Kanun, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ve fikri ve sınai hakların korunması mevzuatına göre korunması gereken 

hakları düzenleyen diğer mevzuat ile korunan hakları ihlal eder nitelikteki eşyayı, 

ifade eder. 

 

Fikri ve Sınai Hakların Korunması kapsamında hak sahibi  

Fikri ve sınai hakların korunması mevzuatına göre korunması gereken haklara sahip 

olan kişiyi, Birinci alt bentte sayılan fikri ve sınai hakları kullanmak için yetki verilen kişi 

veya temsilcisi ile hak sahibinin temsilcisini, ifade eder. 

 

Fikri ve Sınai Hakların Korunması kapsamında Kolaylaştırılmış imha  

Gümrük idaresince 101 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca gümrük işlemleri 

sırasında fikri ve sınai bir hakkı ihlal ettiğinden şüphe edilen eşya Kanunun53 üncü 

maddesine istinaden mahkemede dava açılmaksızın veya mahkeme kararı 

beklenmeksizin bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde imha 

edilmesidir. 
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Beyanın bağlayıcılığı  

Beyannamede imzası bulunan kişiler cezai hükümlerin uygulanması açısından 

beyannamede belirtilen bilgiler ile beyannameye ekli belgelerin doğruluğu ve ilgili 

rejimin gerektirdiği bütün yükümlülüklere uyulmasından sorumludur. Doğrudan temsil 

durumunda bu sorumluluk adına hareket edilenlere aittir. Beyanın bağlayıcı olması 

nedeniyle beyanname başkasına devredilemez; eşyanın başkalarına satılması 

beyan sahiplerini yükümlülüklerinden kurtarmaz. 

 

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. 

 

Çeki listesi  

Çeki listesi, bir fatura kapsamı eşyanın çeşitli cins ve nev'ide ve çeşitli ağırlıktaki 

kaplara konulması halinde, her kapta ne miktar eşya bulunduğunu göstermek 

amacıyla düzenlenen bir belgedir. 

 

İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu  

İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu; işlenmiş tarım ürünlerinin 

serbest dolaşıma sokulması halinde, bu ürünlerdeki tarım paylarını belirten ve 

kimyager tarafından onaylanmış, ek-15'te yer alan belgedir. 

 

İthal Eşyasına Ait Kıymet Bildirim Formu  

İthal Eşyasına Ait Kıymet Bildirim Formu; Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 

Anlaşmasının VII nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma hükümleri 

çerçevesinde belirlenen ithal eşyasına ait gümrük kıymetinin unsurlarını içeren ve ek-

16'da yer alan belgedir. 

 

Nihai kullanım  

Kanunun 16 ncı maddesi hükmü çerçevesinde Bakanlar Kurulunca belirlenen, nihai 

kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulamasına tabi eşyanın, 

öngörülen amaçlarla kullanılması halinde gümrük vergisi alınmaz veya normalde 

uygulanan gümrük vergisi oranından daha düşük vergi oranı uygulanır. 

 

Şartlı muafiyet düzenlemesi" deyimi  

Transit, Antrepo, Şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme, Gümrük kontrolü 

altında işleme, Geçici ithalat rejimlerini kapsar. 

 

Ekonomik etkili gümrük rejimi” deyimi  

Antrepo, Dahilde işleme, Gümrük kontrolü altında işleme, Geçici ithalat, Hariçte 

işleme rejimlerini kapsar. 

 

İthal eşyası” deyimi  

Şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşya ile geri ödeme sisteminin 

uygulandığı dahilde işleme rejiminde, 118 inci maddede belirtilen işlemlere tabi 

tutularak serbest dolaşıma giren eşya anlamına gelir. 
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Değişmemiş eşya 

Dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme rejimleri çerçevesinde hiçbir 

şekilde işçilik görmemiş ithal eşyası anlamına gelir. 

 

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri kapsamında Verimlilik oranı  

Belirli bir miktardaki ithal eşyasının işlenmesi sonucu elde edilen işlenmiş ürünlerin 

miktarı veya yüzde oranını ifade eder. 

 

Transit rejimi  

İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma 

girmemiş, İhracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış, eşyanın, gümrük gözetimi 

altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır. 

 

ATS cihazı  

Araç Takip Sistemi mobil ünitesini, ifade eder. 

 

GRN  

Teminat gümrük idaresince kabul edilen kapsamlı teminat mektubu için sistem 

tarafından verilen teminat referans numarasını, ifade eder. 

 

CIM Taşıma Belgesi  

21/3/1985 tarihli ve 3172 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Uluslararası 

Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) Ek-B’sinde belirtilen taşıma 

belgesini, ifade eder. 

 

Gümrük antrepo rejimi  

İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest 

dolaşıma girmemiş eşyanın, Gümrük antreposuna alınması halinde ihracata ilişkin 

önlemlerden yararlanabilecek serbest dolaşımda bulunan eşyanın Bir gümrük 

antreposuna konulmasına ilişkin hükümleri belirler. 

 

Gümrük antrepo tipleri  

Gümrük antrepoları, genel ve özel antrepo olmak üzere ikiye ayrılır. Uygulamadaki 

özellikleri sebebiyle, genel antrepoların, A, B ve F tipleri; özel antrepoların, C, D ve E 

tipleri bulunur. 

 

Dahilde İşleme Rejimi şartlı muafiyet rejimi  

Serbest dolaşımda olmayan eşya, işlem görmüş ürünlerin üretiminde 

kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi 

amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve 

vergileri teminata bağlanmak suretiyle, dahilde işleme rejimi kapsamında geçici 

olarak ithal edilebilir. Eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde ihracı halinde, teminat 

iade olunur. Eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden yararlanmasına şartlı 

muafiyet sistemi denir. 
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Dahilde İşleme Rejimi geri ödeme sistemi  

Serbest dolaşımda bulunan eşyanın işlem görmüş ürünlerin üretiminde 

kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi halinde, bu 

eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında tahsil edilmiş olan ithalat vergileri, dahilde 

işleme rejimi kapsamında geri verilir. Eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden 

yararlanmasına geri ödeme sistemi denir. 

 

Dahilde İşleme Rejimi kapsamına İşleme faaliyetleri deyimi  

Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe 

tabi tutulması, Eşyanın işlenmesi, Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil 

olmak üzere tamir edilmesi, İşleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, 

işlem görmüş ürünler içinde bulunmayan ancak, bu ürünlerin üretilmesini sağlayan 

veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılması anlamına gelir. 

 

İşlem görmüş ürün deyimi  

İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünler anlamına gelir. 

 

Asıl işlem görmüş ürün deyimi  

Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürün anlamına gelir. 

 

İkincil işlem görmüş ürün deyimi  

İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünler 

anlamına gelir. 

 

Eşdeğer eşya deyimi  

İşlem görmüş ürünlerin imali için ithal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımda 

bulunan eşya anlamına gelir. 

 

Verimlilik oranı deyimi  

Belirli miktardaki ithal eşyasının işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş 

ürünlerin miktarı veya yüzde oranı anlamına gelir. 

 

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi  

Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye 

Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi 

tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu 

işlemlerden elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma 

girmelerine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. Elde edilen bu tür ürünler, işlenmiş 

ürün olarak adlandırılır. 

 

Geçici İthalat Rejimi  

Geçici ithalat rejimi, serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden 

tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi 

tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki 

olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına 

olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejimdir. 

 

Dahili trafik  

Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bindirilen insan veya yüklenen eşyanın yine Türkiye 

Gümrük Bölgesi içinde başka bir yere indirilmesi veya boşaltılmasını ifade eder. 
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Geçici Giriş Belgesi  

Türkiye'deki diplomatik misyon veya uluslararası kuruluşlarda çalışan diplomatik statü 

dışı kişilerin taşıtları için, sahiplerinin beyanlarının bizzat ilgili ülke elçisi ya da 

uluslararası kuruluş temsilcilerinin imzaladığı ve Dışişleri Bakanlığının da onayladığı, 

Türkiye'deki yabancı işçi irtibat bürolarında çalışan kişilerin taşıtları için Türkiye İş 

Kurumu Genel Müdürlüğünce imzalandığı, teknik işbirliği yada benzeri anlaşmalar 

uyarınca gelenler için çalıştıkları kuruluş yetkililerinin imzaladığı taahhütnameyi de 

içeren geçici ithal işleminin yapıldığı teminat hükmünde olan belgeyi ifade eder. 

 

Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi  

Olağan durumda Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişi ya da kayıtlı işyeri 

bulunan tüzel kişiyi ifade eder. 

 

Mülkiyet Belgesi  

Taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin trafik, belediye veya diğer yetkili kuruluşlarınca verilen, 

taşıtın kime ait olduğunu ve üzerinde motor, şasi ve plaka numaraları ile diğer 

özelliklerini gösteren belgeyi ifade eder. 

 

Triptik Karnesi  

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin turistik amaçlı seyahatlerinde Türkiye 

Gümrük Bölgesine getirilen taşıtları için ulusal kefil kuruluş tarafından yalnız Türkiye 

için geçerli olacak şekilde düzenlenen üç parçadan ibaret teminat hükmünde olan 

belgeyi ifade eder. 

 

Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi  

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden Türkiye'ye belirli bir süre görev 

yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler ile Türkiye'de geçici olarak oturma 

iznine haiz olan yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı özel kullanımlarına 

mahsus kara taşıtları için ulusal kefil kuruluş tarafından verilen ve yalnız Türkiye için 

geçerli olan teminat hükmünde belgeyi ifade eder. 

 

 

ATA karnesi  

Fransızca “Admission Temporaire”, İngilizce “Temporary Admission” kelimelerinin ilk 

harflerinin birleştirilmesiyle geçici kabul anlamına gelen bir sözcüktür. ATA Karnesi; 

taşıma araçları hariç olmak üzere eşyanın geçici ithali için kullanılan, ayniyet 

tespitine yarayan ve ithalat vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilerin uluslararası 

alanda geçerli şekilde teminata bağlandığını gösteren, gümrük beyannamesi 

olarak kabul edilen, uluslararası bir gümrük belgesidir. 

 

1 No.lu Taşıt Takip Programı  

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk ve yabancı uyruklu yolcular tarafından 

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen yabancı plakalı kişisel kullanıma mahsus kara 

taşıtlarının kaydedildiği bilgisayar programı ile geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar 

geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamında geçici ithali 

yapılan taşıtların kaydedildiği MA ve Takrir Modülünü ifade eder. 
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2 No.lu Taşıt Takip Programı  

Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarından; Türkiye'ye boş olarak girişi yapılan, 

NCTS’de düzenlenmiş bir transit beyanı (ortak ve ulusal transit) veya TIR karnesi 

kapsamındaki eşyasını bir iç gümrüğe boşalttıktan sonra boş olarak yurtdışına çıkışı 

yapılacak olan veya yük almak üzere bir başka gümrük idaresine sevk edilen, sınır 

ticareti uygunluk belgesine istinaden ithal eşyasının taşımacılığında kullanılan, transit 

beyanı yerine kullanılan belgeler kapsamında eşya taşıyan yabancı plakalı taşıtlar 

ile dolu veya boş olarak Türkiye'ye girişi yapılan yabancı plakalı otobüslerin 

kaydedildiği bilgisayar programını ifade eder. 

 

Gümrüklerden geçiş karnesi (Carnet de passages en douane - CPD)  

Ticari ve kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil 

kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belgeyi ifade eder. 

 

İkamet tezkeresi  

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere İçişleri Bakanlığı tarafından verilen ve 

kişinin geliş amacı doğrultusunda Türkiye’de belirli bir süre kalmasını uygun bulan 

belgeyi ifade eder. 

 

Ağır veya havaleli eşya  

Ağırlıkları, boyutları veya nitelikleri bakımından, kapalı bir karayolu taşıtı veya kapalı 

konteyner ile taşınamayan, yükün özelliği itibariyle gümrük idaresi tarafından, taşıma 

için kolayca bölünmesine imkân olmadığı kanaatine varılan, yüklü durumdaki ölçü 

ve ağırlıkları, ek-1’deki ölçü ve ağırlıklardan en az birine uymayan, dolayısıyla 

karayolunda taşınması, özel yük taşıma izin belgesi ile mümkün olan her türlü eşyayı 

ifade eder. 

 

Geçiş belgesi  

Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, akit taraflardan biri tarafından kendi 

topraklarına girmek ve çıkmak veya bu topraklardan transit geçmek üzere diğer 

ülkede kayıtlı bir karayolu aracına verilen ikili veya çok taraflı (UBAK) belgeyi ifade 

eder. 

 

Konteyner onay plakası  

TIR Sözleşmesi ek-7’de yer alan kısım II’deki kurallara göre ve bu kısmın ek-1’indeki 

örneğe uygun olarak İngilizce veya Fransızca dillerinden biri ile basılmış, kabartma 

olarak imal edilmiş, kolayca okunabilir ve konteynerin açıkca görülebilir bir yerine 

sabit olarak takılmış en az (200 x 100 mm) boyutlarında olan metal plakayı ifade 

eder. 

Taşıt onay belgesi  

Karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığı yapılan taşıtların TIR Sözleşmesi hükümlerine 

uygun olarak imal edildiğini gösteren ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri 

tarafından yetki verilen gümrük idarelerince iki yıl süreyle geçerli olmak üzere TIR 

Sözleşmesi ek-4’te yer alan örneğe uygun olarak düzenlenen belgeyi ifade eder. 

 

Tezkiye  

Firmaların, TIR karnesi himayesinde uluslararası taşımacılık yapmak üzere Genel 

Müdürlükçe yetkilendirilmelerini ifade eder. 
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TIR işlemi  

TIR taşımasının, bir akit taraftaki hareket veya giriş (yol boyu) gümrük idaresi ile varış 

veya çıkış (yol boyu) gümrük idaresi arasında gerçekleştirilen kısmını ifade eder. 

 

TIR işleminin başlaması  

Karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke ilişkin TIR karnesi ile 

birlikte kontrol amacıyla hareket veya giriş (yol boyu) gümrük idaresine sunulması ve 

bu TIR karnesinin gümrük idaresince kabul edilmesini ifade eder. 

 

TIR işleminin ibrası  

Varış gümrük idaresince eşyanın tam ve eksiksiz olarak teslim alınmasını veya eşyanın 

çıkış gümrük idaresinden yurtdışı edilmesini müteakip TIR karnesinin Volet-1 ve Volet-

2 yaprağı bilgilerinin karşılaştırılarak TIR işleminin usulüne uygun olarak 

sonlandırıldığının tespitini ifade eder. 

 

TIR işleminin sona ermesi  

Karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke ilişkin TIR karnesi ile 

birlikte, kontrol amacıyla varış veya çıkış (yol boyu) gümrük idaresine sunulmasını 

ifade eder. 

 

TIR karnesi  

TIR Sözleşmesi ek-1’de yer alan örneğe uygun olarak Uluslararası Karayolu 

Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından basılarak akit tarafların kefil kuruluşları aracılığıyla 

taşıyıcıların kullanımına sunulan ve TIR sistemi altında eşya taşımaya mahsus belgeyi 

(ek-4),ifade eder. 

 

TIR karnesi hamili  

TIR Sözleşmesinin ilgili hükümlerine uygun olarak adına TIR karnesi düzenlenen, 

eşyanın TIR rejimine tabi tutulması amacıyla hareket gümrük idaresine sunulan TIR 

karnesinde adına gümrük beyanında bulunulan ve taşıtın, taşıt dizisinin veya 

konteynerin yükü ile bu yüke ilişkin TIR karnesinin hareket, yol boyu ve varış gümrük 

idarelerine sunulmasından ve TIR Sözleşmesinin ilgili diğer hükümlerine uyulmasından 

sorumlu olan kişiyi, 

 

TIR konaklama yerleri  

Sürücülerin dinlenmek, geceyi geçirmek, taşıtlarını park etmek ve teknik ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla uğradıkları sosyal tesisleri ifade eder. 

 

TIR taşıması  

TIR Sözleşmesi hükümleri uyarınca TIR karnesi himayesinde eşyanın bir hareket 

gümrük idaresinden bir varış gümrük idaresine taşınmasını ifade eder. 

 

Yol boyu gümrük idaresi  

Bir karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin bir TIR taşıması sırasında giriş ya 

da çıkış yaptığı gümrük idaresini, 
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Hariçte İşleme Rejimi  

Hariçte işleme rejimi,144 ila 148 inci maddelerde öngörülen standart değişim 

sistemine ilişkin hükümler ile 116 ncı madde hükmü saklı kalmak üzere, serbest 

dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük 

Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin 

ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma 

girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. 

 

Standart değişim sistemi  

Geçici ihracat eşyasının yerine kullanılmak üzere ikame ürünle değiştirilmesi usulünü 

ifade eder. 

 

İhracat Rejimi  

İhracat rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük 

Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. 

 

Serbest Bölgeler  

Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; Serbest 

dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve 

serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında 

kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret 

politikası önlemlerinin uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında 

olduğu kabul edilen Serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye konulması 

nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir. 

 

 

Geri Gelen Eşya  

Serbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye’nin 

anlaşmalarla dâhil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından 

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. 

 

Tasfiye Yönetmeliğine göre ambar  

Yolcu beraberi, kaçak, tasfiyelik ve perakendelik eşyanın konulduğu açık, yarı açık 

ve kapalı yerleri ifade eder. 

 

Antrepo  

Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve 

kuruluşunda aranılacak koşul ve nitelikleri Gümrük Yönetmeliğinde belirlenen yerleri 

ifade eder. 

 

Bekletilmeyecek eşya  

Çabuk bozulma, telef olma, ekonomik değerini kaybetme riski bulunan eşya ile 

saklanması masraflı, külfetli veya tehlikeli olan eşyayı ifade eder. 

 

Eşya nedir 

Her türlü madde, ürün ve değerler ile taşıtları, 
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Geçici depolama yeri  

Geçici depolanan eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını 

sağlayacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı ve indiği yerlerdeki 

ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerleri ifade eder. 

 

Gümrüklenmiş değer  

1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci Maddesinin 

Uygulanmasına İlişkin Anlaşmaya göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF 

kıymeti ile ithalat vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile ihracat vergileri 

toplamını ifade eder. 

 

Tespit ve tahakkuk belgesi  

Tasfiyelik hale geldiği tespit edilen eşya için gümrük idaresince düzenlenen belgeyi 

ifade eder. 

 

Gemilere satış mağazası  

İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen gemiler ile yurtdışına sefer 

yapmak üzere mağazanın bulunduğu limandan hareket eden yerli ve yabancı 

gemilere kumanya olarak satış yapmak üzere açılan ve özel antrepo sayılan yerleri 

ifade eder 

 

Gümrüksüz satış mağazası  

Parantez içindeki maddede(Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den giden yolcular ile 

transit yolculara, diplomatik muafiyetten yararlananlara, yabancı basın yayın 

organlarının yabancı uyruklu mensuplarına, İstanbul Boğazı ve Çanakkale 

Boğazı’ndan transit geçen gemilere ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 

belirlenecek diğer kişilere satış yapmak üzere gümrüksüz satış mağazaları ) belirtilen 

kişilere satış yapmak üzere açılmasına ve işletilmesine izin verilen ve özel antrepo 

sayılan yerleri ifade eder. 

 

Uçakta satış mağazası  

Yolculara uçak içinde satılmak amacıyla sadece yabancı ülkelere sefer yapan 

uçaklara eşya teslimi yapmak üzere hava hudut kapılarında yolculardan arındırılmış 

yerlerde açılan ve özel antrepo sayılan yerleri ifade eder. 

 

Toplu teminat  

Toplu teminat sisteminde, bir kişinin bir gümrük idaresine her türlü gümrük işlemlerine 

ilişkin vermiş olduğu teminat, o kişinin o gümrük idaresindeki transit rejimi hariç bütün 

gümrük işlemleri için kullanılır. 

 

Götürü teminat  

Götürü teminat sisteminde ise, gümrük yükümlülüğü gerektiren veya 

gerektirebilecek birden fazla işlem için Bakanlıkça belirlenecek şartları taşıyanların 

talebi üzerine, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan her biri için ayrı ayrı 

teminat verilmesi yerine, transit rejimi hariç tüm işlemleri kapsayacak bir teminat 

verilebilir. 

 

Geri verme 

Ödenmiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen geri ödenmesi ifade eder. 
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Kaldırma 

Henüz ödenmemiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen alınmamasına 

karar verilmesi anlamına gelir. 

 

İthalatta gümrük yükümlülüğü  

İthalatta gümrük yükümlülüğü; İthalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi, 

İthalat vergilerine tabi eşyanın ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici 

ithali,için verilecek gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başlar. 

 

Sınır Ticareti  

Türkiye ile komşu ülkeler arasında coğrafî durum ve bölge ihtiyaçları göz önünde 

bulundurularak yapılacak sınır ticaretinin kapsamını belirlemeye, sınır ticareti 

yapılacak sınır ticaret merkezlerinin kurulmasına ve buralardan yapılacak ihracat ve 

ithalatın usul ve esaslarını belirlemeye veya sınır ticareti yoluyla serbest dolaşıma 

girecek eşyadan alınacak vergileri göstermek üzere ilgili kanunlarda belirtilen azamî 

hadleri geçmemek şartıyla tek ve maktu bir tarife uygulanmasıdır. 

 

Gelir eksiği  

Yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı 

belirlenen gümrük vergileri ile bunların fer’ilerini ifade eder. 

 

Geri verme  

Ödenmiş olan gümrük vergilerinin ve para cezalarının tamamen veya kısmen 

yükümlüsüne geri ödenmesini ifade eder. 

 

Gümrük vergileri alacağına bağlı para cezaları  

Tutarının belirlenmesinde bir vergi alacağının dayanak olarak alındığı para 

cezalarını ifade eder. 

 

Uzlaşmanın temin edilememesi  

Yükümlünün uzlaşma komisyonunun davetine katılmaması, komisyona geldiği halde 

uzlaşma tutanağını imzalamaması veya tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi 

durumunu ifade eder. 

 

Uzlaşmanın vaki olmaması  

Uzlaşma komisyonu teklifinin yükümlü tarafından kabul edilmediği durumu ifade 

eder. 

 

Vergi aslına bağlı para cezası  

Ceza tutarının vergiye bağlı olarak hesaplandığı para cezasını ifade eder. 

 

Aile ünitesi  

Bir bütün olarak karı-koca ve 18 yaşından küçük çocukları, 

 

Alkol ve alkollü ürünler  

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 22.03 ila 22.08 pozisyonlarında yer alan ürünleri ifade 

eder. 
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Ambalaj  

Balya halinde ithal edilen saman, kağıt, cam elyafı ve talaş gibi malzemeler hariç 

olmak üzere, eşyanın dış ya da iç paketlenmesi, sarılması, katlanması, tespiti veya 

ayrılması amacıyla ithal edildiği şekilde kullanılan veya kullanılacak olan 

malzemeleri ifade eder. 

 

 

Bilimsel alet, cihaz veya malzeme  

Teknik özellikleri ve kullanım amacı esas olarak bilimsel faaliyetlere uygun bulunan 

alet, cihaz, sistem veya diğer aletler ile bunların aksesuarları ile bakımı, muayenesi, 

ayarı veya tamiri için özel olarak imal edilmiş yedek parça ve malzemeleri ifade 

eder. 

 

Bilimsel araştırma araştırma  

Matematik, fizik, tıp, kimya, biyoloji, jeoloji ve meteoroloji gibi bilimsel bir alanda 

yapılan her türlü deneysel çalışma ve gözlemi ifade eder. 

 

Dahili trafik  

Türkiye Gümrük Bölgesinde bindirilen veya yüklenen insan veya eşyanın yine Türkiye 

Gümrük Bölgesinde başka bir yere indirilmesi veya boşaltılmasını ifade eder. 

 

Dökme eşya  

Levha, kangal, profil, kütük, firkete, her türlü boru, rulo sac ve pik gibi ambalaj olarak 

sayılabilen veya ambalajlanmış eşya dışında kalan; maden cevheri, mineraller, 

hurda demir, kömür, hububat, hayvan yemi, küspe, çimento, klinker, ponza, suni 

gübre, mucur gibi ambalajlanmamış ve genellikle yükleme ve boşaltması mekanik 

vasıta ve tesis gerektiren her nevi gaz, sıvı ve katı maddeleri, ifade eder. 

 

Etkinlik deyimi  

Ticaret, sanayi, tarım veya el sanatları sergisi, fuarı veya benzeri bir gösteri veya 

teşhiri, Esas itibarıyla yardım amacıyla açılan bir sergi veya yapılan toplantıyı,Bir bilim 

dalını, güzel sanatları, el sanatlarını, sportif, bilimsel, eğitimle ilgili veya kültürel bir 

faaliyeti teşvik etmek, uluslararası dostluğu geliştirmek amacıyla organize edilen bir 

sergi veya toplantıyı,Herhangi bir uluslararası teşkilatın veya teşkilatlar grubunun 

temsilcilerinin toplantısını, Resmi veya kutlama amaçlı temsili bir toplantıyı, ifade 

eder. 

 

Ev eşyası  

İlgili kişilerin evinde şahsi olarak kullanacağı veya ev ihtiyaçlarını karşılama amacına 

mahsus eşya, mobilya ve benzeri malzemeleri, ifade eder. 

 

Geçici ithalat izni  

İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle verilen izni, ifade eder. 

 

Kriz hali  

Tabii afetler, tehlikeli ve salgın hastalıklar, büyük yangınlar, radyasyon ve hava kirliliği 

gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olaylar, büyük nüfus hareketleri gibi 

durumları, ifade eder. 
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Minibüs  

Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil 9 ila 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 

edilmiş bulunan motorlu nakil vasıtasını, ifade eder. 

 

Motorlu özel nakil vasıtaları  

Otomobil ile bunlarla birlikte getirilen römorklar ve karavanlar, motosikletler, özel 

uçaklar ile diğer eğlence ve spor amaçlı vasıtaları, ifade eder. 

 

Motorsuz özel nakil vasıtaları  

Her türlü bisiklet ile kürekli kayıklar ve kanoları, ifade eder. 

 

Otomobil  

Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil en çok 8 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal 

edilmiş bulunan motorlu nakil vasıtasını, 

 

Sınır bölgesi  

Bu konudaki istisnalara bakılmaksızın arazisinin bir kısmı bu bölgenin içinde kalan 

yerel idari bölgeler de dahil olmak üzere, bu konudaki mevcut anlaşmalar saklı 

kalmak kaydıyla, kuş uçuşu olarak sınırdan içeriye 15 km’yi geçmeyen bölgeyi, ifade 

eder. 

 

Şahsi eşya  

Kişisel eşya ile aile ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kullanım alanı ve miktarı göz 

önüne alınarak, ticari amaç taşımadığının anlaşılması halinde serbest dolaşıma 

girişine izin verilen ev eşyasını, motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtalarını ve aile 

ihtiyaçlarını karşılayan eşyayı, ifade eder. 

 

Taşıma aracı  

İnsan ya da eşya naklinde kullanılan herhangi bir araç ile eşyanın istiflenmesinde, 

korunmasında ve emniyetinde kullanılacak takımlar da dahil olmak üzere yedek 

parça, normal aksesuar ve teçhizatı, ifade eder. 

 

Taşınabilir alet ve cihaz  

Elle kullanılmak için imal edilmiş veya özellikle elle taşımayı kolaylaştırıcı tertibatla 

donatılmış alet ve cihazları, ifade eder. 

 

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi  

Olağan durumda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişi ya da 

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kayıtlı işyeri bulunan tüzel kişiyi, ifade eder. 

 

Tütün ve tütün ürünleri  

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 24.01 ila 24.03 pozisyonlarında yer alan ürünleri, ifade 

eder. 

 

Akaryakıt tanımı  

Benzin, gaz yağı, jet yakıtı, motorin, fuel-oil, sıvılaştırılmış petrol gazları, doğal gaz gibi 

akaryakıt ürünleri ile akaryakıt yerine kullanılan petrol türevleri ve bunların karışımları 

ile akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünleri ifade eder. 
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Bağlayıcı Menşe Bilgisi 

Bağlayıcı Menşe Bilgisi, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel 

Müdürlüğü) tarafından verilen ve eşyanın tercihli veya tercihli olmayan menşeinin 

tespitine ilişkin idari karardır. 

 

KKDF  

Kullanılan krediler ve vadeli yapılan ithalatlar üzerinden alınan fondur. 

 

Advalorem tarifesi 

Bir advalorem tarife , değer esasına göre alınan bir gümrük vergisidir. Kıymet takdiri 

tarifeleri, gümrükten alınan malların değerinin bir yüzdesi olarak ifade edilir. Örneğin: 

CIF değerinin% 15'i. 

 

Ek vergiler ve harçlar 

Ek vergiler ve harçlar, gümrük vergileri ve ek ücretlere ek olarak ithal edilen mallar 

için alınan ve dahili karşılığı bulunmayan ek ücretlerdir. Bunlar arasında döviz 

işlemleri vergileri, damga vergileri, ithalat lisans ücretleri, konsolosluk fatura ücretleri, 

istatistik vergileri ve nakliye tesislerindeki vergiler bulunmaktadır.  

 

İdari fiyatlandırma 

İdari fiyatlandırma, ithalatçı ülke yetkilileri tarafından üreticinin veya tüketicinin yurt 

içi fiyatları dikkate alınarak (örneğin taban ve tavan fiyat limitlerinin belirlenmesi; 

belirlenen uluslararası piyasa değerlerine dönülmesi) ithalat fiyatlarının tespitini ifade 

eder. Minimum ithalat fiyatları veya bir referansa göre belirlenen fiyatlar gibi farklı 

fiyat sabitleme yöntemleri olabilir.  

 

Peşin ithalat depozitosu 

Peşin ithalat depozitosu, ithalatçının, malları teslim almadan önce ithalat işleminin 

değerinin bir yüzdesini yatırması gerekliliğidir.Peşin ithalat depozitosu, ithalatçının 

malları teslim almadan önce ithalat işleminin değerinin bir yüzdesini yatırması 

gerekliliğidir (örn. mallar giriş limanına kadar).  

 

Gümrük vergilerinin peşin ödenmesi 

Gümrük vergilerinin peşin ödenmesi, gümrük vergilerinin tamamının veya bir kısmının 

önceden ödenmesi şartıdır. Ancak, bu avans ödemelerine faiz ödenmez (örneğin, 

tahmini gümrük vergisinin% 100'ünün, malların giriş limanına beklenen varışından üç 

ay önce ödenmesi gerekir).  

 

Peşin ödeme gereksinimleri 

İthalat işleminin değeri ve / veya ilgili ithalat vergileri ile ilgili peşin ödeme 

gereksinimleri. Bu ödemeler, bir başvuru yapıldığında veya bir ithalat lisansı 

verildiğinde yapılır 

 

Afrika, Karayipler ve Pasifik (ACP) ülkeleri 

ACP ülkeleri 79 Afrika, Karayip ve Pasifik onlara AB ile tercihli ticaret ilişkileri hibe 

Cotonou Anlaşması'na imza sahibi, namı diğer "ACP-AB Ortaklık Anlaşması" diye 

yazılıdır. 
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And Topluluğu (CAN) 

CAN (Comunidad Andina)  Bolivya, Kolombiya, Ekvator ve amacı And 

entegrasyonu yoluyla ekonomik gelişmeyi elde etmektir Peru arasında bir 

düzenlemedir. 1969 Kurucu Antlaşması, Cartagena Anlaşması, bir serbest ticaret 

bölgesinin oluşumunu içerir. 

 

İthalatta Haksız Rekabet 

Rekabeti engelleyici tedbirler, bir veya daha fazla sınırlı ekonomik operatör grubuna 

münhasır veya özel tercihler veya ayrıcalıklar vermek için alınır. Bunlar, örneğin 

kısıtlayıcı ithalat kanallarını (örneğin, tuz ve tütün ithalatı ilgili devlet ticaret şirketlerine 

ayrılmıştır) ve zorunlu ulusal hizmeti (örneğin, ithalatın ulusal bir nakliye şirketi 

tarafından taşınması gerekliliği) içerir. 

 

Anti-damping vergileri 

Damping marjını dengelemek için belirli ticaret ortaklarından kaynaklanan bazı 

mallara anti-damping vergileri uygulanır. Anti damping genellikle ülkenin işletmeye 

özgü kökenli bir uygulamadır. 

 

Antrepo  

Türkiye’ye girmesi veya transit geçirilmesi yasak olmayan ithalat ve transit işlemi için 

gelen yabancı menşeili eşya ile çıkış hükmündeki, ihracat ve yenidenihracat için 

gelen eşyanın konulduğu gümrükçe belirlenmiş şartlara tabii ve gümrüğün denetimi 

altındaki depolardır. 

 

Acente  

Ticari temsilci, vekil gibi bağlı sıfata tabi olmadan, sözleşmeye dayanarak bir ticari 

işletme adına alım, satım yapan gerçek ve tüzel kişilerdir. Türk Ticaret Kanunu’na 

göre irtibat bürolarını da içine alır. 

 

Açık Hesap  

Mal ve hizmet satışı sırasında, sözleşmeye dayanarak peşin para ve bono karşılığı 

olmadan, ihracatçı tarafından ithalatçıya bir tür ticarikredi açarak yapılan ödeme 

şeklidir. 

 

Akreditasyon  

Eşya ya da hizmetin, standart ve yönetmeliklere uygunluğunun deney, analiz, 

belgelendirme ve muayenesini yapan kuruluşların, 3. bir tarafça belirlenen teknik ve 

idari kriterlere göre çalıştığının bağımsız ve tarafsız bir başka kuruluştarafından 

onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi işlemidir. 

 

Akreditif  

Bankaların ve finans kuruluşlarının müşterisi yararına belirlenen şartlar ve belgeler 

karşılığında kullanılmak üzere, bir başka banka ya da finans kuruluşunda açtırdığı 

kredi mektubudur. 

 

Akreditif Amiri 

Akreditif açtırmak üzere bankasına başvuran ithalatçı. 

 

Akreditif Lehdarı  

Adına akreditif açılan satıcı,ihracatçıdır. 
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Aktarma  

Yabancı bir ülkeden gelerek bir Türk limanına çıkarılan eşyanın, vergileri 

ödenmeksizin ve muafiyete tabi olmaksızın denizden başka bir yabancı liman ya da 

Türk limanına sevk edilmesidir. 

 

Amir Banka  

Akreditifi açan banka. 

 

Anti-Damping Vergisi  

Dış ticarette damping yaparak haksız rekabete neden olan ülke ve firmaların 

mallarına karşılık olarak uygulanan vergi. 

 

Armonize Sistem Nomanklatürü  

Uluslararası bir kuruluş tarafından oluşturulan dünyada tüm uluslararası ticarete konu 

olabilecek eşyaları kapsayan 21 bölüm ve 96 fasıldan oluşan eşya sınıflandırma 

sistemidir. 

 

Armonize Sistem Kodu  

Uluslararası ticarete konu olabilecek eşyaların, yapısı itibariyle ayrı ayrı 

kategorilendirildiği, Dünya Gümrük Örgütüne üye tüm ülkelerde aynı eşyanın 6 

rakamla ifade edildiği uluslararası sınıflandırma kodudur.  

 

Asıl Manifesto  

Konşimentolara göre gemide tutulan yük defteri ve mahreç limanlardaki yetkili 

mercilerce tasdik edilmiş, eşyanın cinsi, kapların adedi, marka ve numaralarını ve 

zorunlu diğer bilgileri içeren belgelerdir. 

 

Bedelsiz İhracat  

Bedelsiz İhracat Tebliği ile usul ve esasları belirlenen, tebliğ kapsamı düzenlenen, 

karşılığında ödeme olmaksızın yurtdışına eşya gönderilmesidir. 

 

Benzer Eşya  

Her konuda aynı olmamakla birlikte, aynı işlevi görmelerini ve ticari olarak birbirlerini 

ikame edebilmelerini mümkün kılan, benzer özellik ve benzer unsurları bulunan ve 

aynı ülkede üretilmiş eşyayı ifade eder. 

 

Beyan  

Yurda girecek veya çıkacak eşyanın söz veya yazı ile ilgili gümrüğe bildirilmesidir. 

 

Beyanname  

Gümrük rejimlerinin yazılı beyanı için kullanılan ve rejimlere uygun olarak 3 ya da 4 

nüsha kullanılan, toplam 8 nüshadan oluşan belgelerdir. 

 

Beyan Sahibi  

Gümrük Mevzuatı uyarınca beyanda bulunan veya adına beyanda bulunulan kişi 

ve kuruluşlardır. 

 

Brüt Ağırlık  

Eşyaların tüm iç ve dış ambalajları ile birlikte oluşturduğu toplam ağırlıktır. 
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Ciro  

Bono, çek, poliçe gibi belgelerin başkasına devredilmesi için arkasının 

imzalanmasıdır. 

 

CMR Karayolu Taşıma Belgesi  

Uluslararası nitelikteki CMR (Convention Marchandises Routiers) anlaşmasının 

hükümlerini kabul eden ülkelerce kullanılan bir karayolu taşıma belgesidir ve 

taşımanın CMR hükümlerine göre yapıldığını gösterir. Navlun komisyoncusu veya 

taşımacılık şirketi tarafından alıcının adına düzenlenir. 

 

Dahilde İşleme 

İthal edilen hammadde ve yardımcı maddelerin, vergi ve diğer mali 

yükümlülüklerinin, teminata bağlanarak ihracat eşyası bünyesinde kullanılmasıdır. 

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi  

Ticaret Bakanlığı tarafından, belirlenen şartlara uygun firmaların , dahilde işleme 

kapsamında eşya ithalatı yapabilmelerini sağlayan belgedir. 

 

Dahilde İşleme Rejimi  

Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme 

faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi işleme faaliyeti sonrası elde 

edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili 

gümrük rejimidir. 

 

Damga Vergisi  

Gerçek ve tüzel kişiler arasında düzenlenen, sözleşmeve resmi belgelerden, 

belirlenen oranlarda alınan vergidir. 

 

Damping  

İhracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla 

satmasıdır. 

 

Demuraj  

Dış ticaret taşımacılığında eşyanın araçtan boşaltılması için verilen sürenin aşılması 

halinde ödenen gecikme bedelidir. 

 

Ekspertiz Raporu  

Gümrük mevzuatı uygulanması sırasında eşyanın özellikleri hakkında belirlenen 

kuruluşların tespitlerini içeren Gümrük uygulamalarında esas alınan rapor. 

 

Eşyanın millileşmesi  

Yabancı eşyanın giriş rejimi dahilinde gümrük vergi ve resimlerinin ödenmesi suretiyle 

Türkiye Gümrük Bölgesi’nde serbest dolaşıma girmesi. 

 

Factoring  

İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının bir sözleşme kapsamında satın alınarak, 

ihracatçının riskinin düşürülmesini sağlayan uygulamadır. 

 

FCL  

Bir konteyner için yüklenebilecek maksimum yüklemedir. 
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FEU  

40 feet’lik, deniz taşımacılığında yoğun olarak kullanılan konteyneri tanımlar. 

 

Finansal Kiralama  

Yatırım malzemelerinin banka yada finans kuruluşu tarafından belirlenen kira 

sözleşmesi kapsamında mülkiyetinin satın alınarak, sözleşme sonunda ithalatçıya 

devralınması uygulamasıdır. 

 

Fiziki Muayene  

Eşyanın gümrük memurları ve muayeneye yetkili diğer memurlar tarafından fiziksel 

özelliklerine göre yapılan kontrolüdür. 

 

Forfaiting  

İhracattan doğan vadesi gelmemiş alacakların banka yada finans kuruluşunca 

satın alınmasıdır. 

 

Forwarder  

Uluslar arası taşımacılıkta, nakliye organizasyonu, nakliye gümrükleme işlemleri, 

sigorta gibi operasyonları gerçekleştiren nakliye acentesidir. 

 

Geçici Kabul 

Hammadde, mamul, yarı mamul maddelerin ithal edilerek ihraç eşya bünyesinde 

tamamlayıcı, değerlendirici, değiştirici amaçlarla kullanılmak üzere yurda 

getirilmesidir. 

 

Geri Gelen Eşya  

Gümrük mevzuatı uyarınca ihraç edilen eşyanın veya boyanmak, tamir edilmek gibi 

çeşitli nedenlerle geçici ihracatı yapılan eşyaların, geçici olarak yurtdışına çıkan 

yolcu ve yük araçlarının Türkiye’ye geri gelmesini ifade eder. 

 

Gürmrük Beyanı  

Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması 

talebidir. 

 

Gümrük Bölgesi  

Türkiye Cumhuriyeti sınırları, karasuları, iç suları ve hava sahasını da içeren Bölge’dir. 

Serbest Bölgeler Türkiye Gümrük Bölgesi dışındadır. 

 

Gümrük Müşaviri  

Gümrük Kanunu çerçevesinde dış ticaret işlemlerini gümrüklerde ithalatçı ve 

ihracatçılar adına dolaylı temsil yoluyla yürüten ve sonuçlandıran, kendilerine 

Müsteşarlıkça Gümrük Müşavirliği belgesi verilen meslek mensuplarıdır. 

 

Gümrük Statüsü  

Eşyanın Türkiye’de serbest dolaşımda bulunup bulunmamasıdır. 

 

Gümrük Tarife Cetveli  

Uluslar arası ticarete konu eşyaların Türkiye’de sınıflandırılması için Bakanlar 

Kurulu’nca kabul edilen, Armonize Sistem Nomanklatürü’ne uygun olarak 

düzenlenen, 12 rakamlı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ile eşyaların ifade edildiği 

sistemdir. 
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Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu GTİP  

Gümrük Tarife Cetveli’nde pozisyona ilaveten Türkiye’deki istatistik takibi için 

pozisyona 11.12. rakamların eklenmesi ile oluşan 12 rakamlı ifadedir. 

 

Gümrük Vergisi  

İthal ve ihracata konu eşyadan ulusal mevzuata uygun olarak alınan vergi 

 

İhracat  

Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin diğer ülkelere satılması işlemidir. 

 

İkame Mal  

Aynı fonksiyonu gördükleri için, birbirleri yerine kullanılabilen, birinin fiyatlarında olan 

değişmenin diğerlerine olan talebi etkilediği mallardır. 

 

İncoterms  

Uluslar arası Ticaret Odası tarafından uluslar arası ticaretin düzenlenmesi amacıyla 

düzenlenen, kullanılması sözleşmeyle belirlenen kurallardır. 

 

İntaç tarihi 

İhracat eşyasının karayolu ve demiryolu ile yapılan taşımalarda Türkiye Gümrük 

Hattı’ndan çıktığı, hava ve denizyolu taşımalarında aracın yurtdışına çıkmak üzere 

limandan ayrıldığı, Serbest Bölge’ye girdiği tarihi ifade eder. 

 

Sevk İrsaliyesi 

Eşya taşınması sırasında eşya beraberi bulunması zorunlu, eşya bilgileri ve teslim 

detayını içeren belgedir. 

 

İthalat  

Dış ticaret işlemleri kapsamında bir ülkenin diğer ülkeden eşya ve hizmet satın 

almasıdır. 

 

Kap 

Eşyanın taşınması ve saklanması için, içine konulduğu torba, çuval, sandık, çanta, 

gibi ambalajlar. 

 

Know-How  

Bir işletmenin geliştirdiği ve sahip olduğu, üretim yöntemlerinin yada teknolojisi, 

işletme yönetimiyle ilgili bilgi birikimi. 

 

Konşimento  

Gemi , kaptanı, sahibi veya acenteleri tarafından düzenlenen ve eşyanın teslim 

alınarak, kararlaştırıldığı şekilde teslim edileceğini ve taşıma koşullarını belirleyen, 

eşyanın mülkiyetini temsil eden kıymetli belgedir. 

 

Konsinye İhracat  

Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyoncu, şube ve 

temsilciliklere eşya ihracat edilmesi. 
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Konteyner  

Eşya ve gereçlerin başka araçlar yardımıyla taşınması amacıyla, uluslararası 

belirlenmiş standart ölçülerde, alüminyum, ahşap, çelik kullanımı ile üretilmiş, 

yükleme, boşaltma, ambalajlama ve depolama kolaylığı sağlayan kaplardır. 

 

Kontrol Belgesi  

İlgili mevzuat çerçevesinde, yetkili kamu kurum ve kuruluşunca düzenlenen ve 

ithalat, ihracat aşamasında bir eşyanın ilgili standarda uygunluğunu gösteren belge. 

 

Kota  

Dış Ticarette miktar ve diğer sınırlamaların konulması halinde bir takvim yılı içinde 

veya belirlenen dönemde yapılmasına izin verilen miktar veya değer. 

 

Kur Farkı  

Döviz kurlarında değişme dolayısıyla ulusal para cinsinden yapılacak ödemelerde 

ortaya çıkan fark. 

 

Lojistik  

Hammadde, yarı mamul, mamul tüm ürünler ve ilgili bilgilerin üretim noktasının 

başından tüketim noktasına kadar, tüm gereksinimlerle etkin bir şekilde taşınması, 

depolanması ve ilgili süreçlerin planlanması, uygulama ve kontrol edilmesidir. 

 

Mahrece İade  

Siparişe uygun olmaması ve arızalı olması gibi nedenlerle alıcısı tarafından kabul 

edilmeyen eşyaların geri gönderilmesi. 

 

Menşe  

Eşyanın ekonomik kimliğidir. 

 

Muayene  

Eşyanın beyana uygunluğunun denetlenmesi amacıyla gümrük yetkililerinin fiziki 

muayenesi veya laboratuvarca yapılan tahlillerdir. 

 

Mücbir Sebep  

Önceden göz önüne alınmasına ve bunun sonucu olarak ortadan kaldırılmasına 

olanak bulunmayan ve dış bir etkiden kaynaklanan olay. 

 

Navlun  

Uluslararası taşımacılıkta eşyanın taşınması karşılığı alınan ücretler. 

 

Net Ağırlık  

Eşyanın bütün ambalajları çıkarıldıktan sonra kalan ağırlığıdır. 

 

Numune  

Belli bir tür eşyayı temsil eden, sunuş şekli ve miktarı itibariyle sipariş vermekten başka 

bir amaç için kullanılması mümkün olmayan her türlü madde veya örnek demektir. 

 

Ordino  

İthalat işlemi için, konşimento veya yük senetlerini geminin kaptan veya acentesine 

ibraz ederek tanzim ettirdikleri teslim belgesidir. 
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Özet Beyan  

Eşyanın taşıyıcı ve acentesi tarafından düzenlenen, taşımaya ve taşıma konusu 

eşyaya ilişkin bilgilerin yer aldığı form. 

 

Palet  

Eşyaların paketlenmiş yada paketlenmeden üzerine yerleştirildiği, transpalet ve 

forklift aracılığıyla taşınmasını ve depolama kolaylığı sağlayan ağırlıklı ahşap olmak 

üzere, plastik ve metal gibi malzemelerden üretilen parçalardır. 

 

Parsiyel Sevkiyat  

Uluslararası taşımacılıkta, varışı aynı güzergah olan, bir tır/konteyner gibi aracın 

tamamı yerine bir kısmını kaplayan eşyaların, hizmet maliyetinin de düşürülmesi 

amacıyla bir arada taşınması yöntemidir. 

 

Patent  

Bilimsel ve ticari buluşun, üretim, satış, dağıtım ve kullanım hakkının belli bir süre için 

buluş sahibi şahıs ya da firmaya resmi bir belge ile tanımlanmasıdır. 

 

Rezerv  

Akreditif taraflarından amir bankanın, kendilerine ulaşan belgelerde tespit ettiği, 

akreditif metni ve genel akreditif kuralları uyumsuzluklarıdır. 

 

Serbest Bölge 

Sınırlar içinde, Gümrük Bölgesi dışında, ticaretin geliştirilmesi için ülke hukuki ve idari 

düzenlemelerinin kısmen uygulandığı, firmaların geniş teşvikler ve vergi 

istisnalarından faydalandığı , ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek 

amacıyla belirlenmiş alanlardır. 

 

Serbest Ticaret Anlaşması  

İki veya daha çok ülkenin aralarındaki ticaretteki sınırlamaları azaltarak veya 

tamamen ortadan kaldırarak ticareti serbestleştirmeleri konusunda yaptıkları 

anlaşma. 

 

Telif Hakkı 

Fikir ve sanat eserleri üzerindeki mülkiyet hakkıdır. 

 

Teminat  

Gümrük vergilerinin zamanında ve şartlara uygun olarak ödeneceğine ilişkin banka 

ve finans kurumlarından alınan garanti veya güvencedir. 

 

Teminat Mektubu  

Bir kurum ya da şahsa karşı bir borcun ödenmesi için borçlu lehine kanunen kabul 

edilen banka ve finans kurumları tarafından verilen ve ilgili kurumun borca kefil 

olduğunu gösteren belgedir. 

 

Tescil  

Gümrük İdareleri’ne verilen beyanname ve özet beyanların tarih ve sıra numarası ile 

EDI sistemine alınmasıdır. 
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Tescil Onayı  

EDI tarafından bilgisayar ortamında sisteme alınan beyanname ve özet beyanların, 

ilgili gümrük idaresi memurunca onaylanması işlemidir. 

 

Transit  

Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, gümrük işlemleri tamamlanan ihracat eşyasının, 

yabancı bir ülkeden gelerek Türkiye Gümrük Bölgesi’nden geçerek yabancı bir 

ülkeye veya Türkiye’ye, Türkiye’den yabancı bir ülke veya bir iç gümrükten diğer bir 

iç gümrüğe taşınmasıdır. 

 

CE işareti, ürünlerin amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, 

bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün 

güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. CE ismi Conformité Européenne 

ifadesinin baş harfleri kullanılarak elde edilen bir kısaltmadır. 

 

Astarya  

Geminin yükleme veya boşaltma için söz konusu limanda kalabileceği günlerin 

oluşturduğu aralıktır. 

 

ATR  

Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması’na göre, 

serbest dolaşım halinde bulunan malların ihracında gümrük muafiyetinden 

yararlanmak amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenen belgedir. 

 

Ardiye  

Ürünlerin/malzemelerin saklanıp muhafaza edildiği yer, saklama/muhafaza etme 

hizmeti ve bu hizmet için ödenen ücret. 

 

CFR  

Mal bedeli ve navlun ödenmiş, sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılan 

uluslararası ticarette bir teslim şeklidir. Satıcı tüm masraf ve riskleri üstlenerek malları 

yükleneceği limana kadar getirir, ihracat için gümrüklenmiş olarak gemiye teslim 

etmesini ifade eder. Malların hasar ve kaybına ilişkin risk, mallar gemiye konduğunda 

alıcıya geçerken, masrafların alıcıya devri, varış limanında gerçekleşir. 

 

CIF  

Mal bedeli, sigorta ve navlun ödenmiş, sadece deniz ve iç su taşımacılığında 

kullanılan uluslararası ticarette bir teslim şeklidir. Satıcı tüm masraf ve riskleri 

üstlenerek malları yükleneceği limana kadar getirir, ihracat için gümrüklenmiş olarak 

gemiye teslim etmesini ifade eder. Ayrıca satıcı malların taşınması sırasında oluşacak 

kayıp ve hasar riskine karşılık alıcı adına asgari teminat oranında bir sigorta 

sözleşmesi yapar. Malların hasar ve kaybına ilişkin risk, mallar gemiye konduğunda 

alıcıya geçerken, masrafların alıcıya devri, varış limanında gerçekleşir ve risk alıcıya 

geçer. 

 

CIP  

Mal bedeli, sigorta ve navlun ödenmiş, her türlü taşıma şeklinde kullanılan 

uluslararası ticarette bir teslim şeklidir. Satıcının malları ihracat için gümrüklenmiş 

olarak kendisinin seçtiği bir taşıyıcı veya diğer bir kişiye belirlenen yerde (eğer 

taraflarca böyle bir yer kararlaştırılmış ise) teslim edileceğini ve satıcının, malların 

belirtilen varış noktasına getirilmesi için taşıma masraflarını ödemek zorunda 
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olduğunu ifade eder. Satıcı sigorta primini ödemek suretiyle yüklediği mal cinsine 

uygun olan asgari teminat oranında bir sigorta yaptırır. Satıcı “teslim yükümlülüğünü” 

mallar varış yerine ulaştığında değil, malları taşıyıcıya teslim ettiğinde yerine getirmiş 

sayılır. 

 

CMR Anlaşması 

Uluslararası nitelikteki CMR Anlaşması’nın hükümlerini kabul eden ülkelerce kullanılan 

bir karayolu taşıma belgesidir. Taşımanın CMR hükümlerine göre yapıldığını 

göstermektedir. Gönderici veya lojistik firması tarafından alıcının adına 

düzenlenmektedir. 

 

CMR Karayolu Taşıma Belgesi  

Nakliye firması tarafından alıcının adına düzenlenir. Malların belirtilen şartlarla 

taşınmak üzere, iyi durumda teslim alındığını ve taşıma sözleşmesinin yapıldığını 

gösteren hukuki bir delildir. 

 

CPT  

Mal bedeli ve navlun ödenmiş, her türlü taşıma şeklinde kullanılan uluslararası 

ticarette bir teslim şeklidir. Özellikle çok araçlı taşımacılık türlerinde kullanılır. Satıcının 

malları ihracat için gümrüklenmiş olarak kendisinin seçtiği bir taşıyıcı veya diğer bir 

kişiye belirlenen yerde (eğer taraflarca böyle bir yer kararlaştırılmış ise) teslim 

edileceğini ve satıcının, malların belirtilen varış noktasına getirilmesi için taşıma 

masraflarını ödemek zorunda olduğunu ifade eder. Malları ilk taşıyıcının gözetimine 

devrettiği andan itibaren malla ilgili bütün risk ve navlun dışındaki masraflar genel 

bir kural olarak alıcıya geçer. 

 

Çapraz Sevkiyat  

Tedarikçiden temin edilen ürünlerin stoğa alınmadan ve taşıma kabı bazında içeriği 

bozulmadan müşterilerin gereksinimlerine göre tasnif edilerek sevk edilmesi işlemidir. 

 

Dozvola 

Ülkelerin birbirleri arasında kullandıkları, TIR’ların transit geçiş belgesidir. Ülkeler 

karşılıklı olarak yıllık Dozvola Belgesi ücreti öderler. Bu belgeyi alan TIR‘lar ülkelerden 

transit yük taşımacılığı yapabilirler. 

 

Dökme Yük 

Yükün ekipmanla elleçlenebilecek bir taşıma kabının içinde olmadığı ve 

elleçlemenin yüke dokunmayı gerektirdiği yükleme tipidir. 

 

Elleçleme 

Lojistik tesislerde, ürünlerin yerinin değiştirilmesi, paket yapısının bozulup yeniden 

oluşturulması, kap boyutlarının değiştirilmesi, kontrol edilmesi, etiketleme, streçleme 

gibi işlemlerin tamamı için kullanılan genel bir ifadedir. 

 

ETA  

Tahmini varış tarihidir. 

 

Ex Beyan 

İhracat beyannamesidir. 
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Euro Palet  

Avrupa ülkeleri zamanla paletlerde standardizasyona giderek; ölçü, kalite, 

malzeme cinsi, nem oranı, kullanılan çivi gibi özelliklerini saptamış ve bu standartlara 

uygun paletleri Euro Palet olarak tanımlamışlardır. Euro Palet’in standart numarası 

UIC 435-2V’dir. Ölçüleri ise 80 cm x 120 cm’dir. 

 

Özel antrepo  

Özel firmanın salt kendine ait gümrüklü malları depoladığı antrepo tipidir. 

 

Frigo Taşıma 

-26 derece sıcaklığa kadar taze ve dondurulmuş gıda taşımacılığı anlamına gelir. 

 

Grupaj 

Bir taşıma aracı veya kabının birden fazla göndericiye tahsis edilmesidir. 

 

Ham madde 

Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede yüksek oranda kullanılan 

malzemelerdir. 

 

Hamule Senedi 

Trenle yapılan taşımacılıkta kullanılan makbuz niteliğindeki belgedir. Kıymetli evrak 

özelliğine sahip değildir. 

 

Hava Konşimentosu 

Gönderici ile hava taşıyıcı arasında ciro edilemez formda hazırlanan taşıma 

senedidir. 

 

IATA (International Air Transport Association) 

Uluslararası hava taşımacılığında yolcu ve kargo taşımacılığın tariflerini ve 

yetkilendirilmelerini denetleyen örgüttür. 

 

Konşimento  

Yükleme talimatıdır. Gönderici ve alıcının tüm detaylarının bulunduğu, yükleme yeri 

ve tarihi, malın teslim edileceği yer, mal cinsi, adeti, brüt kilosu ve teslim şekli gibi 

bilgileri içerir. 

 

Küşat 

Farsça kökenli bir kelime olup açma, açılış anlamına gelmektedir. Mal sahiplerinin, 

beyannamelerini düzenleyebilmek için beyandan önce eşyalarını muayene etme, 

numune alma ve tartma hakkıdır. 

 

Akreditifli Ödeme  

Bir alıcının talebine istinaden, bir bankanın verdiği ve alıcı tarafından ayrıntıları 

belirtilmiş, mala veya hizmete ilişkin belgelerin ibrazı karşılığında, belirtilen bir satıcıya 

ödeme yapılacağı yolundaki şartlı bir taahhüttür. 

 

Kabul Kredili Ödeme  

Mal bedelinin belli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeye bir 

poliçenin araç olduğu ödeme şeklidir. Bir başka ifade ile kabul kredisi satılan malın 

bedelinin bir poliçeye bağlandığı vadede satıcıya ödendiği bir ödeme şeklidir. Bu 
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kredi vesaik ile birlikte ibraz edilen poliçenin ithalatçı veya buna ilaveten ithalatçının 

bankası tarafından kabul edilmek suretiyle kullanılır.  

 

Karşı Ticaret  

Finansal ödeme veya fon transferlerinin yer almadığı tek bir sözleşme ile 

gerçekleştirilen, eşit değerde olduğu kabul edilen iki mal grubunun doğrudan ve eş 

zamanlı olarak değiştirildiği işlemlerdir. Takas sözleşmeleri aynı müşteri ile uzun vadeli 

ve düzenli işlemleri değil; genellikle bir defaya mahsus işlemleri kapsamaktadır. 

 

Konsinye İhracat  

Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere dış alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt 

dışındaki şube temsilciliklerine mal gönderilmesi şeklinde yapılan ihracat şeklidir. 

Satılmak üzere gönderilen malları teslim alan ilgili kişi veya kuruluşlar malı rayiç 

değerinden satar. Komisyon vb. giderleri satış gelirinden düşer ve kalan tutarı yetkili 

banka aracılığıyla döviz cinsinden ihracatçıya yollarlar. 

 

Mal Mukabili Ödeme  

İhraç edilen malın bedelinin malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra 

ödendiği ödeme şeklidir. 

 

Peşin Ödeme  

İthalatçının mal bedelini ihracatçıya fiili ihraçtan önce ödediği ödeme şeklidir. 

 

Vesaik Mukabili Ödeme 

İthalatçı firmanın bankasının ihracat bedelini, ihracatçı firmanın bankasına ödemesi 

karşılığında belgelerin ithalatçıya teslimini öngören ödeme şeklidir. İthalatçı teslim 

aldığı ödeme belgeleri ile malı gümrükten çekme hakkına sahip olur. Bu ödeme 

şekline belge karşılığı ödeme şekli de denir. 

 

Zeyilname: Sigorta poliçesinin yürürlükte bulunduğu dönem içerisinde meydana 

gelen değişiklikleri belirtmek için düzenlenen belgedir. 

 

Kati anti damping önlemi 

Anti-damping önlemi, bir ihracatçının damping eylemine karşı alınan bir önlemdir. 

Bir ürün ithalatçı bir ülkenin ticaretine normal değerinin altında girdiğinde, yani ihraç 

edilen ürünün ihracat fiyatı, olağan ticaret sürecinde karşılaştırılabilir fiyattan 

düşükse, dampingin gerçekleştiği kabul edilir. ihracatçı ülkede tüketime yönelik 

olduğu zaman benzer ürün.  

 

Tarife önlemi 

Uygulanan tarifeler veya uygulanan tarife oranları  ilgili ülke  tarafından ithal edilen 

mallara uygulanan tarife oranları olarak kabul edilir. Ulusal gümrük idareleri 

tarafından gümrük idaresi amacıyla yayınlanan oranlardır. Bu oranlar genellikle DTÖ 

sınır oranlarından daha düşüktür. 

 

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) 

APEC  , Asya-Pasifik bölgesinde sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, işbirliğini, ticareti 

ve yatırımı kolaylaştırmayı amaçlayan bir forumdur. 21 üyesi vardır ve Asya-Pasifik 

bölgesindeki gümrük tarifelerini ve diğer ticaret engellerini azaltmak için çalışır. 
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Asya-Pasifik Ticaret Anlaşması 

Daha önce Bangkok Anlaşması olarak adlandırılan Asya-Pasifik Ticaret Anlaşması, 

Bangladeş, Çin, Hindistan, Kore Cumhuriyeti, Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti ve 

Sri Lanka arasındaki bölgesel bir ticaret anlaşmasıdır. Anlaşma 1975'te imzalandı ve 

bölge içi ticaret genişlemesine ve ekonomik entegrasyona katkıda bulunacak 

ticaret serbestleştirme önlemlerinin benimsenmesi yoluyla ekonomik kalkınmayı 

teşvik etmeyi amaçlıyor. 

 

Güneydoğu Asya Ulusları Derneği (ASEAN) 

1967 yılında kurulan ASEAN , 10 Asya ülkesinden oluşan bölgesel bir siyasi ve 

ekonomik organizasyondur: Brunei Darussalam, Kamboçya, Endonezya, Lao 

Demokratik Halk Cumhuriyeti, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve 

Vietnam üyedir. 

 

Basel Sözleşmesi 

Tehlikeli Atıkların Sınırları aşan Hareketlerinin Kontrolü ve Bertarafına İlişkin Basel 

Konvansiyonu olarak da adlandırılan Basel Konvansiyonu, insan sağlığına ve 

çevreye zararlı atıkların sınır ötesi hareketlerini ve bunların bertarafını uluslararası 

düzeyde kontrol etmek için kurallar koymaktadır. 

 

İkili anlaşma 

İkili anlaşma, birkaç taraf arasında bulunan çok taraflı bir anlaşmanın aksine, iki taraf 

arasındaki bir ticaret anlaşmasıdır. 

 

İkili kotalar 

Belirli bir ihracatçı ülke için ayrılan kotalar (örneğin, A Ülkesinden maksimum 1 milyon 

ton buğday ithal edilebilir). 

 

CAIRNS Grubu 

CAIRNS Grubu ise dünyanın tarımsal ihracatın% 25'ini oluşturuyor 19 tarım ihraç 

ulusların bir koalisyon. Grup, Uruguay turu için ortak bir müzakere pozisyonu 

geliştirmek için kuruldu ve tarımda daha özgür ve daha adil ticaret sağlamayı 

hedeflemektedir.  

 

Karayip Topluluğu (CARICOM) 

1972'de, Commonwealth Karayip liderleri, Karayipler Serbest Ticaret Birliği'ni 

(CARIFTA) bir Ortak Pazar haline getirmeye ve Ortak Pazarın ayrılmaz bir parçası 

olacağı Karayip Topluluğudur. 

 

Nakit marj gereksinimi 

Nakit marj gereksinimi, bir kredi mektubu açılmadan önce işlem değerinin toplam 

tutarını yabancı para biriminde veya belirli bir kısmını ticari bir bankaya yatırmaya 

yönelik bir düzenlemedir. 

 

Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu (CAEMC) 

CAEMC , Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Ekvator, Gine ve 

Gabon'dan oluşan bölgesel bir ticaret anlaşmasıdır. 
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Orta Amerika Ortak Pazarı (CACM) 

CACM, Orta Amerika'nın kalkınmasını desteklemek amacıyla Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nikaragua, Panama ve Kosta Rika arasında serbest ticaret ve 

ekonomik entegrasyona ilişkin çok taraflı bir anlaşmadır. 

 

 

Daha Yakın Ekonomik İlişkiler Anlaşması (CER) 

CER Avustralya arasında ve Yeni Zelanda (aynı zamanda The Australia-Yeni 

Zelanda'da Yakın Ekonomik İlişkiler Ticaret Anlaşması veya ANZCERTA olarak da 

bilinir), iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri düzenleyen temel araçtır. 1983'te 

yürürlüğe girdi ve tasarım gereği dışa dönük bir ticaret anlaşması olması amaçlandı. 

Temel hükmü, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 

ile tutarlı bir Serbest Ticaret Bölgesinin oluşturulmasıdır. CER Anlaşması, 1966 Yeni 

Zelanda Avustralya Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) dahil olmak üzere Avustralya 

ve Yeni Zelanda arasındaki bir dizi tercihli ticaret anlaşması üzerine inşa edilmiştir. 

 

Ortak tarife önlemleri 

Bölge dışındaki ülkelerden yapılan ithalatlara ortak bir pazar veya gümrük birliği 

tarafından tek tip olarak uygulanan bir tarife oranı. Örneğin, Avrupa Ortak Pazarı, 

üye olmayan ülkelerden ithal edilen ürünlere uygulanan ortak bir dış tarifenin 

uygulandığı bir serbest iç ticaret alanıdır. 

 

Doğu ve Güney Afrika için Ortak Pazar (COMESA) 

COMESA ,eski Tercihli Ticaret Bölgesi'nin (PTA) yerini almak üzere 1994 yılında kurulan 

19 Doğu ve Güney Afrika ülkesinden oluşan bölgesel bir gruptur. Temel amacı, 

bölgesel entegrasyon yoluyla ekonomik refahı teşvik etmektir. Üyeler, ticaretin 

serbestleştirilmesini ve gümrük işbirliğini artırmak için, diğerlerinin yanı sıra bir gümrük 

birliği kurmayı, ortak bir dış tarife kurmayı ve gümrük prosedürlerinde işbirliği yapmayı 

amaçlar. 

 

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 

BDT , temel amacı Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Kazakistan, 

Kırgızistan, Moldova Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkmenistan 

arasında siyasi, ekonomik, çevresel, insani, kültürel ve diğer konularda işbirliğini 

sürdürmek olan bölgesel bir hükümetlerarası organizasyondur. , Ukrayna ve 

Özbekistan. 

 

Karma Tarife 

Bileşik tarife, belirli bir verginin eklendiği veya çıkarılan bir advalorem vergisi içeren 

bir tarifedir (örneğin: kg başına% 20 + $ %2) 

 

Maliyet, Sigorta ve Navlun (CIF) 

CIF, nakliye maliyeti ve sigorta dahil, ticareti yapılan bir malın fiyatını ifade eder.  

 

Telafi edici önlemler 

Telafi edici tedbirler , ihracatçı ülkedeki yetkililer tarafından verilen herhangi bir 

doğrudan veya dolaylı sübvansiyonu dengelemeyi amaçlamaktadır. Bunlar, yerli 

üreticilere zarar verdiği tespit edilen sübvansiyonlu ithalata karşı ekstra vergi ("telafi 

edici vergi") veya fiyat taahhütleri şeklinde olabilir.  

 

 



37 

GÜMRÜK SÖZLÜĞÜ 

                           GÜMRÜK SÖZLÜĞÜ MÜKEMMEL GÜMRÜĞÜN KATALİZÖRÜ BİLGİ 

 

İlave Gümrük  Vergisi 

Gümrük ek vergileri, mali gelirleri artırmak veya yerel sanayileri korumak için gümrük 

tarifesine ek olarak uygulanan geçici bir vergidir (ayrıca ek vergi veya ek vergi 

olarak da adlandırılır). 

 

Gümrük vergisi 

Gümrük vergileri, ülkeye giren veya çıkan mallar için sınırda alınan tarifelerdir. Bu 

ücretler ulusal tarife çizelgesinde belirtilmiştir. 

 

Gümrük Birliği 

Gümrük birliği, kendi aralarında ticarette serbest ticareti (sıfır gümrük tarifesi ve 

ticarette başka kısıtlama yok) benimseyen ve ayrıca her ürün için grup dışından 

yapılan ithalata aynı tarifeyi koymayı kabul eden bir grup ülkedir. Serbest ticaret 

anlaşması artı ortak bir dış tarifeye eşdeğerdir. 

 

Gelişmiş ülke 

Gelişmiş ülke terimi, belirli kriterlere göre yüksek gelişmişlik düzeyine sahip ülkeleri 

tanımlamak için kullanılmaktadır. Hangi kriterler ve hangi ülkelerin geliştiriliyor olarak 

sınıflandırıldığı tartışmalı bir konudur. Tartışmalara ekonomik kriterler hakim olma 

eğilimindeydi. Böyle bir kriter kişi başına gelirdir; Kişi başına gayri safi yurtiçi hasılası 

(GSYİH) yüksek olan ülkeler bu nedenle gelişmiş ülkeler olarak tanımlanacaktır. Diğer 

bir ekonomik kriter sanayileşmedir; Sanayinin üçüncül ve dörtlü sektörlerinin egemen 

olduğu ülkeler bu nedenle gelişmiş olarak tanımlanacaktır.  

 

Gelişen ülke 

Gelişmekte olan ülke, genellikle maddi refahı düşük olan bir ülkeyi tanımlamak için 

kullanılan bir terimdir. Gelişmiş ülke teriminin tek bir tanımı uluslararası olarak 

tanınmadığından, kalkınma seviyeleri sözde gelişmekte olan ülkelerde büyük 

farklılıklar gösterebilir. 

 

Damping 

Damping ,mallar normal değerlerinden daha düşük bir fiyata ihraç edildiğinde 

meydana gelir, bu da genellikle iç piyasada veya üçüncü ülke pazarlarında 

satıldığından daha ucuza veya üretim maliyetinden daha düşük bir fiyata ihraç 

edildiği anlamına gelir. 

 

Doğu Afrika Topluluğu (EAC) 

EAC  , 6 Ortak Devletin bölgesel bir hükümetler arası organizasyonudur: Burundi, 

Kenya, Ruanda, Güney Sudan, Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti ve Uganda 

Cumhuriyeti, genel merkezi Arusha, Tanzanya'da bulunmaktadır. EAC aynı 

zamanda 2005 yılından beri bir gümrük birliğidir ve Ortak Dış Tarife (CET) üzerinde 

anlaşmaya varmıştır. 

 

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) 

ECOWAS , 15 Batı Afrika ülkesinden oluşan bölgesel bir gruptur. Bölgedeki tüm 

ekonomik faaliyet alanlarında ekonomik entegrasyonu teşvik etme misyonuyla 1975 

yılında kurulmuştur. ECOWAS şu eyaletleri içerir: Benin, Burkina Faso, Cape Verde, 

Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, 

Sierra Leone ve Togo. 
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) 

ECO , üye ülkeler arasında ekonomik, teknik ve kültürel işbirliğini teşvik etmek 

amacıyla 1985 yılında İran, Pakistan ve Türkiye tarafından kurulan hükümetler arası 

bir bölgesel organizasyondur . 

 

 

Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları (EPA) 

Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları (EPA) , bölgesel bir ekonomik entegrasyon sürecine 

dahil olan AB ve Afrika, Karayipler ve Pasifik bölgeleri arasında müzakere edilen 

ticaret ve kalkınma anlaşmalarıdır. 

 

Etkili koruma oranı 

Tarifelerin girdiler ve çıktılar üzerindeki etkilerini hesaba katarak , tüm tarife yapısı 

tarafından bir sektöre sağlanan korumanın bir ölçüsü . 

 

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 

AET 1957'de Roma'da imzalanan Antlaşması, kimin amacı ekonomik genişleme 

amacıyla ticaret yoluyla entegrasyonu sağlamak için bir toplulukta Fransa, 

Almanya, İtalya ve Benelüks ülkeleri bir araya getirir. Maastricht Antlaşması'ndan 

sonra AET, Üye Devletlerin Topluluğun yetkilerini ekonomik olmayan alanlara 

genişletme kararlılığını yansıtan Avrupa Topluluğu haline geldi. 

  

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) 

EFTA , İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'nin dört üye devletinin yararına serbest 

ticaretin ve ekonomik entegrasyonun teşvik edilmesi için kurulmuş hükümetler arası 

bir organizasyondur. 

 

Avrupa Birliği (AB) 

UE 28 Avrupa ülkeleri arasında ekonomik ve politik ortaklıktır. 1958'de ekonomik bir 

birlikten büyüyerek, kalkınma yardımından çevreye kadar politika alanlarını 

kapsayan bir organizasyona dönüşmüştür. 1993'te AET'den Avrupa Birliği'ne (AB) bir 

isim değişikliği bunu yansıtıyordu. Tek veya 'iç' pazar, çoğu malın, hizmetin, paranın 

ve insanın özgürce hareket etmesini sağlayan AB'nin ana ekonomik dinamosudur. 

 

İhracat kısıtlamaları 

İhracat kısıtlamaları, ihracatçı ülke hükümeti tarafından iç piyasada mal kıtlığı, yurt 

içi fiyatları düzenleme, antidamping önlemlerinden kaçınma veya politik nedenlerle 

ihracatçı ülke hükümeti tarafından ihraç edilen mallara getirilen kısıtlamalardır. 

 

Nihai sınır oranları 

Nihai sınır oranlar, bir DTÖ üyelerinin “programının” veya taahhüt listelerinin (WTO 

tanımından uyarlanmıştır) sonunda listelenen tavan oranlarıdır. Taahhüt yürürlükte 

iken bir tarife programının oranları değişebilir ve sadece taahhüt döneminin 

sonundaki nihai oranlar nihai sınır oranları oluşturur. 

 

Finansman önlemleri 

Finans önlemleri, ithalat için döviz erişimini ve maliyetini düzenlemeyi ve ödeme 

koşullarını tanımlamayı amaçlamaktadır. Tarife önlemleriyle aynı şekilde ithalat 

maliyetlerini artırabilirler. 
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Gemide Ücretsiz (FOB) 

Gemide Ücretsiz (FOB), bir malın satıcısının, malın sevkiyat limanına taşınmasının ve 

yükleme maliyetinin ödenmesinden sorumlu olduğunu belirten ticari bir terimdir. 

Alıcı, varış limanından varış noktasına kadar navlun, sigorta, boşaltma ve nakliye 

masraflarını öder.  

 

 

Serbest ticaret anlaşması (STA) 

Bir serbest ticaret bölgesi oluşturmak için iki veya daha fazla ülke arasında müzakere 

edilen bir anlaşma. Sonuç olarak tarifeler% 0'a düşürülür. Ancak, ülkeler arasında 

mutabık kalınan şifresiz ticaret anlaşmaları, ticareti yapılan tüm ürünleri 

kapsamayabilir. Bu nedenle, MFN oranlarının veya Genel tarifelerin (WTO üyesi 

olmayanlar durumunda), bir FTA imzalamış iki ülke arasındaki belirli ürünler için 

geçerli olmaya devam etmesi mümkündür. Bir STA'nın kademeli olarak da 

uygulanabileceğini, böylece STA kapsamındaki bir ürüne uygulanan tarifenin 

uygulama aşamasında% 0'ı aşabileceğini unutmayın.  

 

Serbest ticaret bölgesi 

Her üye ülkenin grup dışındaki ülkelerle ticarette sahip olduğu engelleri mutlaka 

değiştirmeden, kendi aralarında serbest ticareti (sıfır tarifeler ve başka politika 

kısıtlamaları olmayan) benimseyen bir grup ülke. 

 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) 

GATT  , ticaret politikasını düzenleyen çok taraflı bir anlaşmadır. Resmi olarak, GATT 

(1947-1994) uluslararası bir kuruluş değil, 1947'de imzalanan uluslararası bir 

anlaşmaydı. Anlaşmaya taraf Üye ülkeler arasında neredeyse elli yıl boyunca mal 

ticaretini yöneten kurallar ve yükümlülükler içeriyordu (" Akit Taraflar "). 

 

Genel tarife 

Genel tarife en çok kayırılan ulus statüsü verilmeyen ve tercihli düzenlemeye tabi 

olmayan bir ülkeden ithalatına karşı alınan bir ürün üzerinde bir görevdir. 

 

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) 

Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerden bazı mamul ve yarı mamul ithalatların, 

gelişmiş ülkelerden aynı ürünlere göre daha düşük tarifelerle girmesine izin verdiği, 

gelişmekte olan ülkeler için bir tarife tercihleri sistemi. 

 

Küresel kota 

Bir  global kota kombine tüm kaynaklardan ithalat izin miktarını belirten bir ithalat 

kotası olduğunu. Bu, menşe ülkeye bakılmaksızın olabilir ve bu nedenle ilk gelene ilk 

hizmet esasına göre sunulabilir veya belirli tedarikçilere tahsis edilebilir. 

 

Küresel Ticaret Analizi Proje Konsorsiyumu (GTAP) 

GTAP , 1993 yılında uluslararası politika konularının nicel analizini gerçekleştiren 

küresel bir araştırmacılar ve politika yapıcılar ağı olarak kurulmuştur. GTAP, Purdue 

Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümündeki Küresel Ticaret Analizi Merkezi tarafından 

koordine edilmektedir. GTAP'nin amacı, ekonomi çapında bir çerçeve içinde 

küresel ekonomik sorunların nicel analizinin kalitesini iyileştirmektir.  
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Devlet tarafından temin edilen 

Devlet tedariki, devlet ve devlete ait işletmeler tarafından mal ve hizmetlerin satın 

alınmasıdır. 

 

20'li Grup (G20) 

G20 uluslararası ekonomik ve finansal gündemin en önemli yönleri üzerinde 

uluslararası işbirliğine yönelik bir forumdur. Dünyanın önde gelen gelişmiş ve yükselen 

ekonomilerini bir araya getiriyor: Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, 

Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Kore Cumhuriyeti, Rusya, 

Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve 

Avrupa Birliği. 

 

Gelişmiş Yedi Ülke 

G7 Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik 

Devletleri: yedi önde gelen sanayi ülkelerinden grubudur. 

 

 

Körfez İşbirliği Konseyi  

GCC O Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri 

oluşur 1981 yılında kurulmuştur Arap yarımadasının altı ülke, bir siyasi ve ekonomik 

birliktir. Bu üyeler, endüstriyel ve tarımsal ürünleri kapsayan bir serbest ticaret bölgesi 

kurmuşlardır; ancak petrol ürünleri değil. 2003 yılında bir gümrük birliği kuruldu. 

 

 

Uyumlaştırılmış Sistem (HS) 

Uyumluluk Sistemi Dünya Gümrük Örgütü (WCO) tarafından düzenlenen uluslararası 

bir ürün adlandırmasıdır. Sınırlar boyunca hareket eden tüm fiziksel malların tüm 

dünyada tek tip bir şekilde sınıflandırılmasına izin verir. Haziran 2018 itibariyle, 200'den 

fazla ekonomi ve Gümrük veya Ekonomik Birlik bunu gümrük tarifeleri ve uluslararası 

ticaret istatistiklerinin derlenmesi için temel olarak kullanmaktadır. HS, alt başlıklar 

olarak adlandırılan ve 1222 başlık (dört basamaklı kodlar), 97 bölüm (iki basamaklı 

kodlar) ve 21 bölüm olarak gruplandırılan 5387 altı basamaklı koddan (HS revizyonu 

2017) oluşur. Bununla birlikte, bireysel ülkeler HS6 kodundan sonra ekstra numaralar 

ekleyerek ürün sınıflandırmalarının ayrıntı düzeyini artırabilirler. Bu durumda, ülke 

düzeyinde bu daha derin ürün sınıflandırmalarına Ulusal Tarife Hattı (NTL) adı verilir 

ve uluslararası olarak uyumlu hale getirilmemiştir.  

 

Hijyenik gereksinimler 

Hijyenik gereksinimler, genellikle hijyenik ve iyi üretim uygulamalarına, bilinen analiz 

yöntemlerine ve örneklemeye dayanan gıda kalitesi, bileşimi ve güvenliğiyle ilgili 

düzenlemelerdir: Gereksinimler nihai ürüne veya üretim süreçlerine uygulanabilir. 

Örnek: inek sağım çiftliğinde su kalitesi, deterjan kullanımı ve hijyenik ekipman kalitesi 

ile ilgili gereklilikler. 

 

Etiketleme gereksinimi 

Etiketleme gereksinimleri, tüketiciye verilmesi gereken bilgileri tanımlayan 

önlemlerdir. Etiketleme, tüketici ambalajı veya ayrı ancak ilişkili bir etiket üzerindeki 

herhangi bir yazılı, elektronik veya grafik iletişimdir (örn. Saklama koşullarını belirten 

etiketler; maksimum 5 derece C veya kuru gıdalar için oda sıcaklığı). Bkz NTMs ait 

çok daireli sınıflandırmaları . 
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Latin Amerika Entegrasyon Derneği (LAIA) 

Asociacion Latinoamericana de Integraction (ALADI) (İngilizce: Latin Amerika 

Entegrasyon Derneği, LAILA) en büyük Latin Amerika entegrasyon grubudur. On üç 

üye ülkesi vardır: Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Küba, Ekvador, Meksika, 

Panama, Paraguay, Peru, Uruguay ve Venezuela. 12 Ağustos 1980'de imzalanan 

kurucu Montevideo Antlaşması (TM80), üç mekanizma aracılığıyla ortak bir Latin 

Amerika pazarının yaratılmasını hedefledi: bölgesel tarife tercihi, bölgesel kapsam 

anlaşmaları ve kısmi kapsam anlaşmaları. 

 

Arap Devletleri Ligi 

Arap Devletlerinin Leage , üyeleri arasında ilişkilerin güçlendirilmesi aralarında 

politikaları koordine ve ortak çıkarları teşvik amacıyla bir araya ağırlıklı Arapça 

konuşan ülkeler getiren bölgesel bir organizasyondur. Arap Devletleri Ligi 1945 

yılında Kahire'de kuruldu ve 22 üyesi var: Cezayir, Bahreyn, Komorlar, Cibuti, Mısır, 

Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Moritanya, Fas, Umman, Filistin, Katar, Suudi 

Arabistan, Somali , Sudan, Suriye (katılım Kasım 2011'de askıya alındı), Tunus, Birleşik 

Arap Emirlikleri ve Yemen. 

 

En az gelişmiş ülkeler  

En az gelişmiş ülkeler (EAGÜ'ler) , Kalkınma Politikası Komitesi (CDP) tarafından 

sürdürülebilir kalkınmanın önündeki en ciddi yapısal engellerden muzdarip düşük 

gelirli ülkeler olarak tanımlanmaktadır . Bu engeller, düşük seviyede insan kaynağı 

gelişimi ve yüksek seviyede yapısal ekonomik kırılganlıkla kendini göstermektedir. 

 

Özel ithalat yetkisi ile birleştirilmiş veya değiştirilmiş lisans 

Özel ithalat yetkisi ile birleştirilmiş veya bununla değiştirilmiş lisans, ana lisans veren 

kuruluş (genellikle Ticaret Bakanlığı) tarafından verilen bir lisansa ek olarak veya 

bunun yerine özel bir ithalat izninin gerekli olduğu anlamına gelir. Bu yetki veya bir 

sicile kayıt için bir gereklilik, ilgili ürünlerle ilgili yerel ekonomi sektörünü koordine eden 

uzman bir makam tarafından gereklidir (örneğin, pirinç ithalatı için Tarım 

Bakanlığı'ndan özel bir ithalat izni gereklidir).  

 

Özel kullanım için lisans 

Belirli kullanım için bir lisans, yalnızca önceden belirlenmiş amaç için kullanılacak 

ürünlerin ithalatı için verilen bir lisanstır. Normalde, ekonominin önemli alanlarında 

beklenen fayda sağlayan operasyonlarda kullanılmak üzere verilir (örneğin, çelik 

ithalatı lisansı, yalnızca bir köprünün inşası için kullanılması halinde verilir). 

 

Yerel üretimle bağlantılı lisans 

Yerel üretimle bağlantılı bir lisans, yalnızca yerel üretimle bağlantılı ürünlerin ithalatı 

için verilen bir lisanstır (örneğin, kömür ithalatı lisansı, yalnızca elektrik üretimi için 

kullanılması durumunda verilir).  

 

Resmi olmayan dövizle bağlantılı lisans 

Resmi olmayan dövizle bağlantılı bir lisans, yalnızca ithalat ödemesi için resmi 

olmayan döviz kullanılması durumunda verilen bir lisanstır. Bkz NTMs ait çok daireli 

sınıflandırmaları  
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Belirli bir ön kriter içermeyen lisans 

Belirli bir ön kriter içermeyen bir lisans, veren makamın takdirine bağlı olarak verilen 

bir lisanstır. Ayrıca isteğe bağlı bir lisans olarak da adlandırılabilir (örneğin, otomobil 

ithalatı isteğe bağlı lisansa tabidir). 

 

 

Doğrusal tarife indirimi 

Bir doğrusal tarife kesme doğrusal başlangıç tarife ilişkin azalmanın büyüklüğü ile 

tarife azalmadır. Kesim genellikle, hassas olduğu kabul edilen ürünler için istisnalar 

olsun veya olmasın, tüm ürün sınıflarında eşit büyüklükte belirli bir yüzde oranında 

gerçekleşir. Bazen doğrusal tarife indirimi, tarifelerin yatay olarak indirilmesi, 

tarifelerin geniş kapsamlı indirilmesi veya tarifelerde eşit yüzdelik indirim olarak 

adlandırılır. Doğrusal indirgeme formülü, olası formül yaklaşımlarından biridir. En basit 

doğrusal kesim, yani yatay bir indirgeme, tüm tarifeleri aynı oranda düşürür. 

 

Yerel içerik ölçüleri 

Yerel içerik önlemleri, bileşenlerin ithal edilme düzeyini kısıtlayan, yerel olarak üretilen 

bileşenlerin belirli asgari düzeylerini kullanmak için gereklidir (örneğin, giysi ithalatına 

yalnızca kullanılan malzemelerin% 50'sinden fazlasının ithalatçı ülkeden gelmesi 

durumunda izin verilir).  

 

Markalama gereksinimleri 

İşaretleme gereksinimleri, malların ambalajlarının taşıması gereken nakliye ve 

gümrük bilgilerini tanımlayan önlemlerdir (örneğin menşe ülke, ağırlık, tehlikeli 

maddeler için özel semboller, vb.).  

 

Melanesian Spearhead Group Ticaret Anlaşması (MSG Ticaret Anlaşması) 

MSG Ticaret Anlaşması Melanesian arasında bir tercihli ticaret düzenlemesi Onun 

üyelik 4 eyalette (Fiji, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları ve Vanuatu) ve 1 parti (Yeni 

Kaledonya Kanak ve Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi) oluşmaktadır 1999 yılında 

imzalanan devletler edilir . 

 

Kimberley Süreci Üyeleri 

Kimberley Süreci meşru hükümetlerine karşı savaşlarını finanse etmek için isyancı 

hareketler tarafından kullanılan sert elmas - bir ortak hükümetler, sanayi ve çatışma 

elmasları durdurması sivil toplum girişimidir. 

 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

MERCOSUR  (Güney Amerika Ortak Pazarı), şeker ve otomobil dışındaki malların 

ticaretini kapsayan bir gümrük birliğidir. Üyeler Arjantin, Brezilya, Paraguay ve 

Uruguay'dır. Bolivya, Şili, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Venezuela, Ortak üye olarak 

Mercosur'a katıldı. MERCOSUR hedefleri, tüm malların, hizmetlerin ve üretim 

faktörlerinin ücretsiz geçişini ve tarife dışı kısıtlamaların kaldırılmasını içerir. 

 

Karışık tarife 

Bir  karışık tarife % 30 ya da £ 2 başına: bir üst (tavan) bir kıymet görev ve belirli bir 

görev, konu arasında bir koşullu seçimine bağlıdır görev bir oranı ve / veya düşük bir 

(zemin) sınırı (örneğin bir kg, en yüksek olanı). 
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Montreal Protokolü 

1987 yılında "ozon deliğinin" keşfedilmesinin ardından kabul edilen  Montreal 

Protokolü ,ozon tabakasını ozon tabakasını incelten maddeler (ODS) olarak bilinen 

bazı endüstriyel kimyasalların neden olduğu hasardan korur.  

 

En çok tercih edilen ülke tarifeleri (MFN tarifeleri) 

MFN   tarifeleri, DTÖ üyeleri tarafından En Çok Kayrılan Ülke ilkesine göre diğer DTÖ 

üye ülkelerinden ithal edilen mallara uygulanan tarifelerdir. 

 

En çok tercih edilen ülke tedavisi (MFN tedavisi) 

Mal ticareti için, MFN ilkesi, her bir DTÖ üyesinin, herhangi bir başka ülkeden ithalata 

tanıdığından daha az elverişli muameleyi diğer tüm üyelere yaymasını gerektirir. Bu 

nedenle, MFN uygulaması, DTÖ Üyeleri arasında, bir başkasının benzer ürünlerine, 

yasalarda veya gerçekte ayrımcılık yapılmaksızın, mevcut en iyi pazar erişim 

fırsatlarını verme yükümlülüğünü yaratır. Bununla birlikte, MFN ilkesinden sapmaya 

izin veren bir dizi hüküm vardır: genel istisnalar, geçmiş tercihler için özel istisnalar 

(GATT Makaleleri I: 2-I: 4), sınır trafiği (GATT Madde XXIV: 3), güvenlik istisnaları, 

feragatler, bölgesel entegrasyonlar ve ticari çözümler 

 

Çok taraflı ticaret anlaşmaları 

Çok taraflı anlaşmalar  , uluslararası ticareti, bir dizi hak ve yükümlülük içinde 

belirlenen ayrımcı olmayan, öngörülebilir ve şeffaf koşullar altında genişletmeyi ve 

serbestleştirmeyi amaçlayan hükümetler arası anlaşmalardır. 

 

Çok taraflı ticaret sistemi 

Çok taraflı ticaret sistemi , 1947'de GATT ile ortaya çıkan ve şu anda WTO sistemi 

tarafından temsil edilen uluslararası ticaret için ayrımcı olmayan bir düzenlemedir. 

 

Çoklu döviz kurları 

Çoklu döviz kurları, ürün kategorisine bağlı olarak ithalatlar için değişen döviz 

kurlarıdır. Genellikle, resmi oran temel mallar için ayrılırken, diğer mallar ticari 

oranlardan veya bazen açık artırmalar yoluyla döviz satın alınarak ödenmelidir 

(örneğin sadece bebek maması ve temel gıda ithalatı için ödeme resmi döviz kuru 

üzerinden yapılabilir). 

 

Ulusal tarife hattı  

Ulusal Tarife Satırı kodları, HS altı basamaklı seviyeden daha uzun olan, münferit 

ülkeler tarafından ticari mallara uygulanan sınıflandırma kodlarını ifade eder. Ülkeler, 

tarifeler ve diğer birçok amaç için ulusal ayrımlar yapmakta özgürdür. Ulusal tarife 

satır kodları HS sistemine dayanmaktadır ancak altı haneden daha uzundur. 

Örneğin, altı haneli HS kodu 010120, Asses, katır ve bardo, canlı anlamına gelir; ABD 

Ulusal Tarife satır kodu 010120.10, canlı safkan üreme eşeklerini, 010120.20, safkan 

damızlık eşek dışındaki canlı eşekleri ve 010120.30, katırları ifade eder. ve hemen 

katliam için ithal edilen bardolar. 

 

Kıymetsiz tarifeler (NAV) 

Bir sigara Kıymet üzerinden tarife iyi değerinin bir yüzdesi gümrükten açık olarak 

ifade edilmez bir tarife. Bu, belirli, bileşik, karışık veya başka bir tarife biçimine atıfta 

bulunabilir. Bu diğer formlar, karmaşık teknik faktörlerle belirlenebilir. Görev, tarımsal 

bileşenin yüzde içeriğine (örneğin şeker, süt, alkol içeriği, vb.) Veya gücüne (örneğin 

tatlılık derecesi) bağlı olabilir. 



44 

GÜMRÜK SÖZLÜĞÜ 

                           GÜMRÜK SÖZLÜĞÜ MÜKEMMEL GÜMRÜĞÜN KATALİZÖRÜ BİLGİ 

 

Tarife dışı engeller  

Tarife dışı engeller (Damping,Emy,Kota,) uluslararası ticareti olumsuz etkileyen 

önlemlerdir. 

 

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) 

NAFTA  , 1994 yılında kurulmuş bir serbest ticaret anlaşmasıdır. Üyeleri Kanada, 

Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'dir.  

 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 

OECD , Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (OEEC) halefi olarak 1961 yılında 

kurulmuştur. Üyeleri, küresel GSYİH'nın% 59'undan fazlasını ve dünya ticaretinin dörtte 

üçünü oluşturmaktadır. OECD'nin şu anda 36 üye ülkesi bulunmaktadır . 

 

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 

İKÖ bir ile (İslam Konferansı eskiden Örgütü), Birleşmiş Milletler sonra ikinci büyük 

hükümetlerarası bir kuruluştur  57 devletlerin üyelik içinde dört kıtada. Teşkilat 25 Eylül 

1969'da Fas Krallığı'nın Rabat şehrinde kurulmuştur. 

 

Kota dışı tarife oranı  

Bir kota bir tarife kota hacminin fazla ithal ürünlere uygulanabilir tarife oranıdır. 

Genellikle kota dahilinde ithalata uygulanandan çok daha yüksektir. 

 

Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler  

Avrupa Birliği (AB) Üye Devletlerinin dördüne anayasal olarak bağlı olan 25 sözde 

denizaşırı ülke ve Bölge (OCT) vardır: Danimarka, Fransa, Hollanda ve Birleşik Krallık. 

OCT vatandaşları Avrupa vatandaşlarıdır. Bu ülkeler, AB'nin işleyişine ilişkin Lizbon 

Antlaşması uyarınca Avrupa Birliği ile bağlantılıdır. 

 

Pasifik Adaları Forumu 

Pasifik Adaları Forumu tüm bağımsız ve kendi kendini yöneten Pasifik Ada ülkeleri 

Hükümeti, Avustralya ve Yeni Zelanda'da Başkanlarını temsil eder. 1971'den beri üye 

ülkelere ortak siyasi görüşlerini ifade etme ve siyasi ve ekonomik kaygı alanlarında 

işbirliği yapma fırsatı sağlamıştır. 

 

Ambalaj gereksinimleri 

Paketleme gereksinimleri, malların paketlenmesi gereken veya 

paketlenemeyeceğini düzenleyen veya kullanılacak ambalaj malzemelerini 

tanımlayan ölçülerdir (örneğin, gıda paketlemesi için PVC filmlerin kısıtlı kullanımı). 

 

Tarife dışı önlemler 

Tarife dışı önlemler, tarifelere benzer şekilde ithalatın maliyetini artıran önlemlerdir. 

Bu önlemler arasında gümrük ek vergileri, ek vergiler ve harçlar (ör. Döviz işlemleri 

vergisi, damga vergisi), hizmet ücretleri, iç vergiler ve ithalattan alınan harçlar (ör. 

Genel satış vergileri, tüketim vergileri) ve azaltılmış gümrük kıymeti bulunur.  

 

Tercihli tarifeler 

Tercihli tarifeler ,en çok tercih edilen ülke tarifelerinden daha düşük tarifelerdir ve 

tercihli ticaret düzenlemesi yoluyla veya tek taraflı tarife tercihleri kapsamında lehte 

muamele gören bir ülkeden yapılan ithalatlara uygulanan tarifelerdir. Ülkeler 

arasında mutabık kalınan tercihli oranların, ticareti yapılan tüm ürünleri 

kapsamayabileceğini unutmayın. 
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Tercihli ticaret düzenlemesi 

Tercihli ticaret düzenlemeleri   , üyeler arasındaki ticaretin önündeki engelleri kaldırır 

ve karşılıklı olarak pazarlara tercihli erişim sunar. Mal ticaretine ek olarak, STA'lar 

genellikle hizmet ticaretini ve yatırım hükümlerini kapsar ve ticarette hem tarife hem 

de tarife dışı engelleri kaldırır. Ayrıca, gümrük işbirliği ve ticaretin kolaylaştırılmasına 

ilişkin bir dizi hüküm içerebilir, ayrıca standartları uyumlaştırabilir ve çeşitli alanlarda 

düzenleyici işbirliğini teşvik edebilirler.  

 

Gözetim muayenesi 

Sevkiyat öncesi muayene, malların tam mahiyetini belirleyen, ihracatın yapıldığı 

ülkede sevk edilmeden önce malların fiziksel muayenesidir. Muayene, malların 

gümrük tarife kodu, kalitesi, miktarı ve fiyatını belirten ekli belgelere uygun olduğunu 

garanti eder (örneğin, renklerin ve malzeme türlerinin doğrulanması için üçüncü bir 

şahıs tarafından tekstil ithalatının sevkiyat öncesi denetimi).  

 

Fiyat kontrol önlemleri 

Fiyat kontrol tedbirleri, bu malların ithalat fiyatının daha düşük olduğu durumlarda 

belirli ürünlerin yurt içi fiyatını desteklemek, iç piyasalardaki fiyat dalgalanmaları 

veya fiyat istikrarsızlığı nedeniyle bazı ürünlerin yurt içi fiyatını belirlemek amacıyla 

ithal edilen ürünlerin fiyatlarını kontrol etmek için uygulanan tedbirlerdir.  

 

Özel standartlar 

WTO, FAO veya UNIDO tarafından kullanılan özel standartlar terimi , sivil toplum 

kuruluşları tarafından geliştirilen standartlarla ilgilidir. Bunlar, diğerlerinin yanı sıra 

bireysel firmaları, endüstri kuruluşlarını ve sivil toplum kuruluşlarını içerir. Bu nedenle, 

bu standartlara uyum, kamu standartlarının aksine ulusal hükümetler veya çok taraflı 

düzenlemeler tarafından yasal olarak gerekli değildir. Özel standartlar, amaçları ve 

kapsamı bakımından büyük farklılıklar gösterir. 

 

Döviz tahsisi yasağı 

Döviz tahsisinin yasaklanması, ithalat için ödenecek resmi döviz tahsisinin mevcut 

olmaması anlamına gelir (örneğin, motorlu taşıtlar, televizyonlar, mücevherler gibi 

lüks ürünlerin ithalatına döviz tahsis edilmez). 

 

Miktar kontrol önlemleri 

Miktar kontrol önlemleri, farklı kaynaklardan veya belirli bir tedarikçiden gelmelerine 

bakılmaksızın ithal edilebilecek malların miktarını sınırlandırmayı amaçlamaktadır. Bu 

önlemler, kısıtlayıcı lisanslama, önceden belirlenmiş bir kotanın belirlenmesi veya 

yasaklar yoluyla olabilir.  

 

Karantina gereksinimi 

Karantina gerekliliği, bulaşıcı veya bulaşıcı hastalıkların yayılmasını veya 

kontaminasyonu önlemek için hayvanları, bitkileri veya ürünlerini belirli bir süre için 

bir limana veya yere varışta alıkoyma veya izole etme zorunluluğudur (örn. Canlı 

köpekler için karantina gereksinimleri; bitki zararlı organizmaların yayılmasını 

sonlandırmak veya kısıtlamak ve bunların olumsuz etkilerini azaltmak için karantina 

önlemleri 
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Kontenjanlar 

Kotalar  , belirli bir süre boyunca ithal edilebilecek veya ihraç edilebilecek bir malın 

miktarına ilişkin açık sınırlardır. Bu tür sınırlar genellikle fiziksel miktarla, ancak bazen 

değerle ölçülür. Bir kota, menşe veya varış ülkesine göre belirlenen değişen limitlerle 

veya iki taraflı (tek bir ticari ortağa) veya yalnızca toplam limiti belirten küresel bazda 

(tüm ülkelere) ve dolayısıyla, seçici bir temelde uygulanabilir. daha verimli 

tedarikçilere fayda sağlama eğilimindedir. Kotalar genellikle bir lisanslama sistemi 

aracılığıyla yönetilir. Otomatik olmayan lisanslama genellikle bir kota yönetme 

aracıdır. GATT Madde XI, belirli istisnalara tabi olarak niceliksel kısıtlamaların 

kullanımını yasaklar. Örneğin, XIX. Madde, kotaların, belirli endüstrileri, hızla artan 

ithalatların neden olduğu zarardan korumasına izin verir.  

 

Yerel malların satın alınmasıyla bağlantılı kotalar 

Yerel malların satın alınmasıyla bağlantılı kotalar, ihracatçı tarafından yerel olarak 

(yani ithalatçı ülkede) satın alınan malların değerinin yüzdesi olarak tanımlanan 

kotalardır (örneğin hacim olarak rafine petrol ithalatı, yerel olarak satın alınan ham 

petrol hacmiyle sınırlıdır).  

 

Hassas ürün kategorileri için iade edilebilir mevduat 

Hassas ürün kategorileri için iade edilebilir depozitolar, kullanılmış ürün veya kabı bir 

toplama sistemine iade edildiğinde iade edilen belirli bir depozito ödemek için bir 

gerekliliktir (örneğin, her bir buzdolabı için 100 $ depozito gereklidir ve bu, daha 

sonra geri dönüşüm için getirildiğinde iade edilecektir kullanım). 

 

Bölgesel ticaret anlaşması  

DTÖ, bölgesel ticaret anlaşmaları (RTA'lar) terimini gümrük birlikleri, STA'lar ve kısmi 

kapsam anlaşmaları gibi tüm karşılıklı anlaşmalar için genel bir ad olarak kullanır . Bu, 

başlangıçta bu tür antlaşmaların DTÖ Bölgesel Ticaret Anlaşmaları Komitesi'nin 

yetkisi dahilinde olmasıyla açıklanabilir. Gerçekte, bu tür ticaret anlaşmalarının aynı 

bölgeden (örneğin AB-Kanada veya Peru-Güney Kore STA'ları) üyeleri içermesi 

gerekmez.  

 

İthalatta ödeme koşullarına ilişkin düzenlemeler 

İthalat için ödeme koşulları ile ilgili düzenlemeler, ithalat için ödeme koşulları ve 

ithalatı finanse etmek için kredi alma ve kullanma ile ilgili düzenlemelerdir (örneğin, 

işlem değerinin% 50'sinden fazlası, malların limanına varışından önce ödenemez. 

giriş). 

 

Menşe Kuralları  

Menşe, malın ekonomik milliyeti olarak anlaşılabilir. Uluslararası ticareti yapılan tüm 

malların, ithalat noktasında gümrüğe beyan edildiğinde menşeinin bulunması 

zorunludur. Menşe kuralları, malın menşeinin belirlenmesini sağlar. İki tür menşe 

vardır: tercihli (bu aracın ana odak noktası olan) ve tercihli olmayan. Her ikisi de ilgili 

menşe kurallarına göre belirlenir. 

 

SAARC Tercihli Ticaret Düzenlemesi (SAPTA) 

SAPTA , Güney Asya Bölgesel İşbirliği Birliği (SAARC) üyeleri arasında kurulmuştur. 

SAPTA; Afganistan, Bangladeş, Butan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri 

Lanka'dan oluşmaktadır. SAPTA, 1995 yılında yürürlüğe girdi.  
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Koruma önlemleri 

Bir DTÖ üyesi, belirli bir yerel endüstriyi, endüstriye ciddi zarar veren veya neden olma 

tehdidinde bulunan herhangi bir ürünün ithalatındaki artıştan korumak için bir 

koruma önlemi alabilir (yani, bir ürünün ithalatını geçici olarak kısıtlayabilir). Bkz NTMs 

ait çok daireli sınıflandırmaları . 

 

Sıhhi ve Bitki sağlığı önlemleri  

Sağlık ve Bitki sağlığı önlemleri, insan, hayvan veya bitki yaşamını veya sağlığını 

zararlıların, hastalıkların, hastalık taşıyan organizmaların veya hastalığa neden olan 

organizmaların oluşumu veya yayılması gibi belirli risklerden korumaya yönelik 

kanunlar, kararnameler, yönetmelikler, şartlar, standartlar ve prosedürlerdir. katkı 

maddeleri, kontaminantlar, toksinler, yiyeceklerde, içeceklerde veya yem 

maddelerinde hastalığa neden olan organizmalardan kaynaklanan risklerdir. 

 

 

Güney Asya Serbest Ticaret Bölgesi (SAFTA) 

SAFTA Anlaşması İslamabad, Pakistan düzenlenen Onikinci SAARC Zirvesi sırasında 6 

Ocak 2004 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma 1 Ocak 2006'da yürürlüğe girdi ve bunu 

izleyen Ticaret Serbestleştirme Programı 1 Temmuz 2006'dan itibaren başladı. 

SAFTA'nın 7 üyesi Bangladeş, Butan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri 

Lanka'dır. 

 

Güney Pasifik Bölgesel Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (SPARTECA) 

SPARTECA  , 1 Ocak 1981'de yürürlüğe giren ve Güney Pasifik'te bulunan ülkelere 

Avustralya ve Yeni Zelanda'ya tercihli karşılıklı olmayan erişim sağlayan bir 

anlaşmadır. Üyeler arasında Cook Adası, Avustralya, Fiji, Marshall Adaları, 

Mikronezya, Nauru, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Samoa, Solomon Adaları, 

Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Kiribati ve Niue bulunmaktadır. 

 

Güney Afrika Gümrük Birliği (SACU) 

SACU'nun Botsvana, Lesotho, Namibya, Güney Afrika ve Svaziland oluşur. Ortaklar 

arasındaki serbest mal akışını kapsar. Üye olmayanlara ortak bir dış tarife uygulanır. 

 

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) 

SADC Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Madagaskar, 

Malavi, Mauritius, Mozambik, Namibya, Seyşeller, Güney Afrika, Svaziland, 

Tanzanya, Zambiya ve Zimbabve Birleşik Cumhuriyeti: 15 güney Afrika ülkelerinin bir 

dernektir. Amacı, üye devletleri arasında sosyo-ekonomik işbirliği ve entegrasyonun 

yanı sıra siyasi ve güvenlik işbirliğini ilerletmektir. 

 

Spesifik tarife 

Belirli bir tarife, ton başına 100 $ gibi miktar birimi başına sabit miktar olarak alınan bir 

tarifedir.  

 

İsviçre formülü 

İsviçre formülü  uyumlaştırmak edecek tarzda tarifeleri azaltılması için Tokyo Round 

sırasında icat bir formüldür.  
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Yararlanılan Kaynaklar 

Wto 

Wco 

Mevzuat.net 

Gatt Sözleşmesi 

Gümrük Kanunu 

Gümrük Yönetmeliği 

Gümrük Tebliğleri 

Ticaret Bakanlığı  

Tax.dogruer.com.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teşekkürler 

www.dogruer.com.tr  

tax.dogruer.com.tr 

 

 

http://www.dogruer.com.tr/
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(0312) 278 38 00
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www.dogruer.com.tr
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