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1. BÖLÜM: GİRİŞ



.

• Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenen eşya, bu rejime uygun şekilde yetkili gümrük idaresine beyan 

edilir.

• İhracat, hariçte işleme, transit veya antrepo rejimi için beyan edilen serbest dolaşımda bulunan eşya, 

gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden itibaren Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkıncaya veya imha 

edilinceye ya da gümrük beyannamesi iptal edilinceye kadar gümrük gözetimi altında kalır.

GÜMRÜK  BEYANI
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• Gümrük beyanı;

1) Yazılı olarak,

- Normal usulde beyan

- Basitleştirilmil usulde beyan

2) Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla,

3) Sözlü olarak,

4) Eşya sahibinin bu eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutma isteğini ifade ettiği herhangi bir tasarruf yoluyla, 

Yapılabilir.

• Yazılı beyan, Gümrük Yönetmeliğinin 14 nolu ekinde yer alan gümrük beyannamesi ile yapılır ve 

gümrük beyannamesinin doldurulmasında anılan ekte yer alan kullanma talimatı esas alınır.

• Beyannamenin eşyanın beyan edildiği gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin uygulanması için gerekli 

bütün bilgileri ihtiva etmesi ve imzalanması gerekir.
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• TIR Karnesi

• ATA Karnesi

• Kumanya Listesi

• Elçilik Mektubu

• Kurye Mektubu

• Déclaration en Douane

• Özel Fatura 

• CPD karnesi

• Sözlü Beyan Formu 

• Form 302

BEYANNAME YERİNE KABUL EDİLEN BELGELER

6



.

• Gümrük beyannamesi, ilgili eşyayı ve eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin hükümlerin 

uygulanması için gerekli belgeleri yetkili gümrük idarelerine verme yetkisine sahip olan veya 

verilmesini sağlayabilen kişiler tarafından verilebilir.

• Ancak, bir beyannamenin tescilinin belirli bir kişi için özel yükümlülükler getirmesi halinde, bu 

beyanın söz konusu kişi tarafından ya da bu kişi hesabına yapılması ve beyan sahibinin Türkiye Gümrük 

Bölgesinde yerleşik olması gerekir.

• Bununla birlikte, yerleşik olma koşulu, transit ya da geçici ithalat beyanında bulunan veya gümrük 

idarelerinin uygun bulması koşuluyla arızi olarak beyanda bulunan kişilere uygulanmaz.

BEYANNAME VERECEKLER
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• 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.

BEYANIN BAĞLAYICILIĞI
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2. BÖLÜM: BEYANIN AŞAMALARI



.

• Beyannameler, ait oldukları eşyanın gümrüğe sunulmuş olması halinde tescil edilir.

• Tescil işlemi, beyana ilişkin bilgilerin yerel alan ağı veya geniş alan ağı üzerinden gümrük bilgisayar 

sistemine girilerek sistem tarafından tescil tarihi ve sayısı verilmesini ya da beyanname veya beyanname 

hükmündeki belgenin üzerine mühür vurularak, sıra numarası ile tarih konulması ve bu beyannameye ait 

bilgilerin tescil defterine yazılmasını ifade eder.

• Tescil tarihi, aksine hüküm bulunmadıkça, eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin tüm 

hükümlerin uygulanmasında esas alınacak tarihtir.

TESCİL
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• Eşyanın beyan edildiği gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin uygulanması için gerekli bütün 

belgeler beyannameye eklenir.

• Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye 

eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu 

belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir.

• Bakanlıkça belirlenecek haller hariç olmak üzere ve Yönetmeliğin eksik beyana ilişkin hükümleri saklı

kalmak kaydıyla, kodları ile açıklamaları ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenerek Bakanlığın kurumsal

internet sayfasında duyurulan belgelerin gümrük beyannamesine eklenmesi zorunludur.

BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER
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• Şu belgeler dışında gümrük beyannamesine herhangi bir belge eklenmez.

a) Tercihli tarife uygulanabilmesi için gerekli olan belgeler ile vergilendirmeyi doğrudan etkileyen veya yükümlüye 

vergi avantajı sağlayan belgeler,

b) Kanun veya uluslararası düzenlemelerin açık hükmü gereği, gümrük beyannamesi ekinde ibrazı zorunlu belgeler,

c) İthalat Rejim Kararında belirtilen ticaret politikası önlemlerinin düzenlenecek bir belgeye istinaden uygulanması 

durumunda buna ilişkin belgeler,

ç) İlgili gümrük rejimleri itibariyle, beyannamenin tescil işlemi öncesinde temin edilen ayniyat tespitine ilişkin 

belgeler,

d) Bakanlıkça belirlenen izin veya belgeler.
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• Başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla, beyan sahibinin talebi üzerine 

beyannamede yer alan bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine, gümrük idarelerince izin 

verilir. Ancak;
a) Beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden,

b) Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden,

c) Sonradan kontrol hükümleri saklı kalmak üzere, eşyanın teslim edilmesinden,

sonra beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilmez.

• Gümrük idareleri, kendi yetkileri doğrultusunda veya beyan sahibinin talebi üzerine, yönetmelikle 

belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, beyannamenin düzeltilmesini eşyanın tesliminden 

sonra da yapabilirler.

BEYANNAMEDE DÜZELTME



.

• Beyannamenin incelenmesi veya eşyanın tesliminden sonraki kontrolü sonucunda, ilgili gümrük rejimine 

ilişkin hükümlerin yanlış veya eksik bilgilere dayanarak uygulandığının  saptanması halinde, gümrük 

idareleri, beyanı yeni bulgulara göre düzeltirler.

• Başka bir eşya:

- Tarife alt pozisyonu değişen, 

- Tarife alt pozisyonu değişmemiş olsa bile, vergi ve mali yükümlülükleri ya da ticaret politikası önlemleri değişen,

Eşyadır.

• Beyanname tescil tarihinden itibaren üç yıllık süre içinde yükümlünün talebi üzerine, beyannamede 

düzeltme yapılmasına izin verilir. 
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• Bir beyanname kapsamı eşyanın bir seferde çekilmesi esastır. 

• Ancak; bir beyanname kapsamı olup farklı kalemlerde bulunan eşyadan bir kaleminin çekilmesi beyan 

sahiplerince istendiği takdirde bu istek, eşyanın muayenesi yapıldıktan ve para cezasına hükmedilmesini 

gerektirir bir durumun olması halinde bunun eşya sahip veya temsilcilerine duyurulmasından sonra kabul 

olunur. 

• Gümrükten çekilmek istenilen kısım için beyan sahiplerinden sistemdeki asıl beyannameye uygun 

olarak ayrı bir beyanname alınır ve çekilecek kısmın vergi tahakkukları bunun üzerinden yapılır.

BÖLÜNMÜŞ BEYANNAME
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• Kısmi beyannamelerin asıl beyannameye uygun olup olmadığı ilgili memurlarca kontrol edilir ve 

uygun olmayanlar kabul edilmeyerek beyannamede düzeltme hükümlerine göre işlem yapılır. 

• Eşyanın en son kısmı için sahiplerinden ayrıca beyanname aranmayıp vergi tahakkukları asıl 

beyanname üzerinden yapılır ve bu beyannameye daha önce çekilen kısımlara ait beyanname numaraları 

ile tarihleri yazılır. 

• Eşyanın kısmen beyan edilen gümrük rejimine tabi tutulmasının imkânsız olması halinde eşya bir 

kalem veya bir kap olsa dahi bölünebilir. 
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• Gümrük idareleri, beyan sahibinin talebi üzerine ve eşyanın yanlışlıkla beyanname konusu gümrük 

rejimine tabi tutulmasına veya beyan edildiği rejime tabi tutulmasının özel nedenlerle artık mümkün 

olmadığına ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ibraz etmesi halinde, tescil edilmiş bir beyannameyi iptal ederek, 

gerektiğinde yeni bir rejim beyanında bulunulmasına izin verebilirler.

• Ancak, gümrük idarelerince beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmiş olduğu hallerde, 

muayenenin sonucu alınmadan beyannamenin iptaline ilişkin talep kabul edilmez.

BEYANNAME İPTALİ
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• Hiçbir şekilde kullanılamaz hale gelmiş eşyanın, talep halinde imhasına veya Gümrük Bölgesi dışına  

çıkarılmasına izin verilir.

• Beyannamenin tescilinden sonra, eşyanın niteliklerinde meydana gelen değişiklikler veya bozulmalar 

nedeniyle ithalat vergilerinden indirim yapılmaz. 

• Beyannamenin iptali,  yürürlükteki cezai hükümlerin uygulanmasına engel oluşturmaz.
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3. BÖLÜM: VARIŞ ÖNCESİ BEYAN
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• Varış Öncesi Gümrük İşlemleri: Eşyanın fiziki olarak gümrük idaresine sunulmadan veya da 

gümrük bölgesine getirilmeden beyanname ve eklerinin eşyanın getirileceği Gümrük idaresine 

sunulmasıdır.

• Hammadde ve ara mamul niteliğindeki eşya varış öncesi gümrük işlemlerinden yararlanabilir. Eşya 

listesi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) halinde Bakanlık internet sitesinde 

duyurulmaktadır. 
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Yararlanacak eşyanın şu şartları taşıması gerekir.

• Serbest dolaşıma giriş veya Dahilde işleme rejimi kapsamında olması,

• Denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelmesi,

• Aynı konteyner içerisinde yararlanmayan bir eşya olmaması, ayrıca farklı bir firmanın eşyası da 

bulunmaması (parsiyel taşımacılık gibi),

• Yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek nitelikte olması,

• Gümrükler Genel Müdürlüğümüzce belirlenen ve Bakanlık internet sitesinde duyurulan eşyadan olması.
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• Varış öncesi gümrükleme işlemi izne tabidir. İzin başvuruları  başvuru sahibinin ticaret sicili kaydına en 

yakın Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır.

• YYS ve OKSB Tebliğinin 42/A maddesinden yararlanan OKSB sahibi firmalar  isin almadan doğrudan 

yararlanır.

• Normal OKSB sahibi firmalar izin almak zorundadır.

• Varış öncesi gümrükleme izninin geçerlilik süresi  3 yıldır. Süre iznin verildiği yılı izleyen takvim yılı 

başından itibaren hesaplanır.
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