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1. BÖLÜM: TEMEL BİLGİLER



.

• Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi

• Gümrük İdaresi

• Serbest dolaşımda bulunan eşya

• Serbest dolaşımda bulunmayan eşya

• Gümrük statüsü

• Gümrük gözetimi

• Eşyanın gümrüğe sunulması

• Eşyanın teslimi

• Rejim hak sahibi

• İzin hak sahibi

TERİMLER
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• Karar

• Bilgi, gizli bilgi

• Belge saklama süresi

• Süre

TEMEL KAVRAMLAR
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• Tarife nedir?

• Tarife cetveli

• Tarifenin yorum kuralları

• Tarife izahnamesi

• Bağlayıcı tarife bilgisi

• Tarife mevzuatına  aykırı işlemlerin yaptırımı

GÜMRÜK TARİFESİ
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• Eşyanın kıymeti nelerden oluşur?

• Kıymet belirleme yöntemleri 

1.  Yöntem: Satış Bedeli Yöntemi 

2.  Yöntem: Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi 

3.  Yöntem: Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi

4.  Yöntem: İndirgeme Yöntemi

5.  Yöntem: Hesaplanmış Kıymet Yöntemi

6.  Yöntem: Geri Dönüş Yöntemi 

GÜMRÜK KIYMETİ
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• Kıymete eklenecek unsurlar

• Kıymete eklenemeyecek unsurlar

• Kıymetin yanlış beyanının yaptırımı

• Kıymete ilişkin diğer uygulamalar (Alıcı satıcı arasındaki münasebet, alış veya satış komisyonları, vade farkı, fiyat farkı)

• Veri taşıyıcılarının gümrük kıymeti

• Döviz kuru

• Özel durumlarda kıymet tespiti
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• Eşyanın menşeinin önemi

• Menşe türleri 

• Tercihsiz menşe

• Tercihli menşe

• Menşe kümülasyonu

• Menşe şahadetnamesi

EŞYANIN MENŞEİ
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• Araçların Türkiye gümrük bölgesine girişi ve çıkışı

• Ön bildirim 

• Eşyanın gümrüğe sunulması

• Özet beyan

• Risk analizi

• Eşyanın boşaltılması ve geçici depolama

• Özet beyan eksikliği ve fazlalığı

BEYANA KADAR GÜMRÜK İŞLEMLERİ 
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2. BÖLÜM: EŞYANIN REJİME TABİ TUTULMASI



.

GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ İŞLEM VEYA KULLANIM

Gümrük 

Rejimleri

Serbest Dolaşıma Giriş

Transit

Ekonomik Etkili 

Gümrük Rejimleri

İhracat

Serbest Bölgeler

Yeniden İhracat

İmha 

Terk

Antrepo

Dahilde İşleme

Gümrük Kontrolü Altında İşleme

Geçici İthalat

Hariçte İşleme

Diğer 

Kullanım 

Şekilleri
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• Sahte menşeli eşya

• Fikri sınai mülkiyet hakları

• Özel önlemler (Rejim serbestisi, yasaklama, kısıtlama)

• Cumhurbaşkanının yetkileri

REJİMLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR
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• Beyan

- Yazılı beyan

- Sözlü beyan

- Özel beyan

- Başka bir tasarruf yoluyla beyan

• Beyanname yerine geçen belgeler

• Beyannamenin düzeltilmesi

• Beyannamenin iptali

BEYAN
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• Gümrük idaresince yapılacak muayene

• Başka idarelerin kontrol ve muayenesine tabi eşya

• İkinci muayene

• Muayeneden doğan sorumluluk

• Tahlil

• Tahlile itiraz ve ikinci tahlil 

EŞYANIN REJİME TABİ TUTULMASI
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• Ticari belgeler (commercial documents)

• Resmi belgeler (official documents)

• Taşıma belgeleri (transport documents)

• Sigorta belgeleri (ınsurance documents)

• Finansman belgeleri (financial documents)

• Teşvik belgeleri

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER
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• Tek Pencere

• Tek Durak

• Yetkilendirilmiş Yükümlü

- Emniyet ve Güvenliğe İlişkin Kolaylıklar

- Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylıklar

- Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Kolaylıklar

- Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulamasının Faydaları

• Ticaretin kolaylaştırılması anlaşması

• Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu

GÜNCEL UYGULAMALAR
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• Eşyanın teslimi, eşyanın eşya sahibinin tasarrufuna bırakılması ve üzerinden gümrük denetiminin 

kaldırılmasıdır. Dolayısıyla, normal olarak eşyanın gümrük vergilerinin ödenmesi, eşyaya ilişkin gümrük 

işlemlerinin tamamlanması halinde eşya sahibine iade edilir. 

• Eşyanın teslimi, eşyanın statüsünü değiştirir. 

• Bir beyanname kapsamı eşyanın tamamının aynı anda eşya sahibine teslim edilmesi gerekir. 

EŞYANIN TESLİMİ
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3. BÖLÜM: GÜMRÜK REJİMLERİ



.

• Serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ilişkin;

- Vergiye tabi olması halinde kanunen ödenmesi gereken yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

- Öngörülen ticaret politikası önlemlerinin uygulanması,

- Öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması,

Suretiyle, eşyanın serbest dolaşıma girmesidir.

• Lehe oran değişikliği

• Aynı konşimento kapsamı eşyanın kalemde beyanı

• Nihai kullanım amacıyla indirimli veya sıfır vergi uygulaması

• Statü kaybı

SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ
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• Serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın, gümrük vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi 

tutulmadan Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınmasıdır.

- Özet beyan kapsamında transit

- Transit beyannamesi kapsamında transit

- TIR karnesi kapsamında transit

- 302 form kapsamında transit

- ATA Karnesi kapsamında transit

- Posta yoluyla transit

- Yolcu eşyası transiti (irsaliye)

• Ortak Transit

TRANSİT REJİMİ 
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• Transit Taşıma Türleri

- Kara yolu ile transit

- Deniz yolu ile transit

- Demir yolu ile transit

- Hava yolu ile transit

- Boru hattı ile transit

• Transit eşyasının telef kaybı

• Teminat ve memur refakati

• Rejimin ihlali ve gümrük yükümlülüğü
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• İzin

• Sorumluluk

• Teminat

• Belge saklama

EEGR’NİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
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• Serbest dolaşımda bulunmayan eşya ile ihracat eşyasının, gümrük vergilerine ve ticaret politikası 

önlemlerine tabi tutulmadan depolanmasıdır.

• Genel ve özel olmak üzere iki türü vardır

• Gümrük idaresinin iznine tabidir

• Antrepo açılmasında  teminat alınır

• Serbest dolaşımda bulunmayan eşya ile ihraç eşyası depolanır

• Eşyanın bekleme süresi sınırsızdır

• Elleçleme işlemlerine izin verilebilir

• Eşyanın tabiatından kaynaklanan fire ve zayiatlar vergiye tabi değildir

• Sayımlarda tespit edilen eksik ve fazlalıklara cezai hüküm uygulanır

ANTREPO REJİMİ
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• Serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın, gümrük vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi 

tutulmadan Türkiye Gümrük Bölgesinde işçilik ve işleme tabi tutulduktan sonra işlem görmüş ürünlerin 

yeniden ihraç edilmesidir.

• İthal eşyası işleme faaliyetine tabi tutulur

• İhracat Genel Müdürlüğü DİİB, gümrük idaresi Dİİ verir

• Proje bazında izin verilir, eşya sınırlaması yoktur

• Rejimin amacı, ithal eşyasından üretilen ürünün ihraç edilmesidir

• Şartlı muafiyet ve geri ödeme olmak üzere muafiyet sistemi vardır

• Üçüncü ülke menşeli girdilere vergi uygulanır

• AB’ne ihracatta üçüncü ülke menşeli girdilere telafi edici vergi alınır

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
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• Serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın, gümrük vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi 

tutulmadan Türkiye Gümrük Bölgesinde işçilik ve işleme tabi tutulduktan sonra işlem görmüş ürünlerin 

vergi oranından serbest dolaşıma sokulmasıdır.

• Rejim iznini gümrük idaresi verir

• İthal eşyası işleme faaliyetine tabi tutulur

• Rejimin amacı, işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma sokulmasıdır

• Rejimden yararlanan eşyalar liste halinde belirlenmiştir

• İşlem görmüş ürünün vergi oranı üzerinden vergilendirme yapılır

GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME
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• Serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın, gümrük vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi 

tutulmadan Türkiye Gümrük Bölgesinde geçici bir süre kullanıldıktan sonra ülkeden dışarı çıkarılmasıdır.

• Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi eşya BKK ile belirlenmiştir.

- Taşıt araçları dışındaki eşya

- Taşıt araçları

• - BKK’nda yer alan kısmi muafiyetten  faydalanmayacak eşyalar listesinde yer almayan eşyaya,

- Tam muafiyete tabi olmakla birlikte, belirlenen şartlara uyulmayan hallerde,

Gümrük vergilerinin aylık % 3’ü oranında vergi (kısmi muafiyet) uygulanır.

• Ay küsurları tam ay olarak kabul edilir

GEÇİCİ İTHALAT
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• Serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici olarak ihraç edilip işleme 

faaliyetine tabi tutulduktan sonra tekrar serbest dolaşıma sokulması sırasında gümrük vergilerinden 

tamamen veya kısmen muaf tutulmasıdır.

• Rejime tabi tutulan eşya, serbest dolaşımda bulunan eşyadır

• Rejime konu edilen eşya geçici olarak ihraç edilir

• Eşyaya ihracatta ticaret politikası önlemleri uygulanır

• Eşyanın yurt dışında işlendikten sonra Türkiye’ye gelişinde serbest  dolaşıma giriş hükümleri uygulanır

• Eşyaya yapılan işleme göre ithalat vergileriyle ilgili olarak tam veya kısmi muafiyet uygulanmalıdır.

HARİÇTE İŞLEME
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• Serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin 

hükümlerin uygulandığı rejimdir.

• İhracatta, ticaret politikası önlemleri ve gerektiği takdirde ihracat vergileri de dahil olmak üzere çıkış 

işlemlerine ilişkin hükümler uygulanır.

• İhraç eşyası, beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğine uygun olarak Türkiye 

Gümrük Bölgesini terk etmesi halinde fiilen ihraç edilmiş sayılır.

İHRACAT REJİMİ
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4. BÖLÜM: DİĞER DÜZENLEMELER



.

• Serbest Bölgeler

• Yeniden ihracat

• İmha

• Terk

DİĞER KULLANIM ŞEKİLLERİ
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• Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna

• Geri gelen eşya

• Deniz ürünleri muafiyeti

ÖZELLİK GÖSTEREN FAALİYETLER 
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SINIR TİCARETİ

• Gümrük Kanunun 172 nci maddesine istinaden Cumhurbaşkanlığı Kararı ile düzenlenmektedir. 

• Sınır ticareti, sınır illerinin ihtiyaçlarının bir kısmının, sınır komşusu ülkelerden ithalat yoluyla 

daha düşük maliyetle karşılanması ve bu illerimizden ihracatın artırılması suretiyle söz konusu 

illere ekonomik canlılık kazandırılması amacıyla yapılan ticari işlemlerdir. 

• Sınır ticaretinin ayrıca Sınır Ticaret Merkezlerinden de yapılması mümkündür. 

DİĞER GÜMRÜK İŞLEMLERİ 
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GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI

• Posta ve hızlı kargo gümrük işlemleri

- Posta gümrük işlemleri

- Hızlı kargo gümrük işlemleri

- Posta ve hızlı kargo muafiyetleri

• Yakıt ve kumanya
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• Tasfiyelik hale gelen eşyalar

• Tasfiye yöntemleri

• Tasfiye edilecek eşyanın bedeli

• Perakende satış mağazaları

• İhale yoluyla satış
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• Gümrük vergisi

• İlave Gümrük Vergisi

• Tek ve Maktu Vergi

• Dampinge Karşı Vergi

• Sübvansiyona Karşı Telafi Edici 

• Ek Mali Yükümlülük

• Toplu Konut Fonu

• Tütün Fonu

MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
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• Katma Değer Vergisi

• Özel Tüketim Vergisi

• Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

• Çevre Katkı Payı

• Telafi Edici Vergi (İhracat)

• TRT Bandrol Ücreti

MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
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• İthalatta gümrük yükümlülüğü

• Kanuna aykırı serbest dolaşıma girişte gümrük yükümlülüğü

• Kanuna aykırı gözetimden çıkışta gümrük yükümlülüğü

• Rejim şartlarına uyulmaması halinde gümrük yükümlülüğü

• Serbest bölgelerde kanuna aykırı sarf edilen eşyanın gümrük yükümlülüğü

• Gümrük yükümlülüğü oluşmayan istisnai haller (eşyanın depolanması esnasında tabiatından kaynaklanan eksiklikler)

GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

38



.

• Nihai kullanımda atık ve artıklar (serbest dolaşıma sokulmasında ithalat, ihracatında ise ihracata yönelik gümrük 

yükümlülüğü)

• İhracatta gümrük yükümlülüğü

• Beyan edilmeyen eşya için ithalatta gümrük yükümlülüğü

• Tam veya kısmi muafiyetle ihracatta gümrük yükümlülüğü

• Müşterek ve müteselsil sorumluluk

• Tercihli tarifeye konu eşyada gümrük yükümlülüğü
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• Muafiyet kişi veya kurumlara tanınır

• İstisna eşyaya tanınır

• Deniz balıkçılığı ürünleri ve denizden çıkartılan diğer ürünlere ilişkin muafiyet

• Akaryakıt ve kumanya muafiyeti

VERGİ MUAFİYETİ
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• Gümrük vergisinin matrahı

- Değer esasına göre gümrük vergisinin matrahı

- Miktar esasına göre gümrük vergisinin matrahı

• Gümrük vergilerinin hesaplanması 

• Gümrük vergisinin tahakkuku 

• Gümrük vergisinin tebliği

• Gümrük vergilerinin tahsili (ödenmesi)

• Gümrük vergisinin geri verilmesi ve kaldırılması

• Gümrük yükümlülüğünün sona ermesi

VERGİLENDİRME SÜRECİ

41



.

• Teminat alınan ve alınmayan durumlar

• Teminat olarak kabul edilen değerler

• Teminat türleri

- Normal Teminat

- Toplu Teminat

- Götürü Teminat

TEMİNAT
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• İdari gümrük cezalarının temel nitelikleri

• Vergi kaybına neden olan cezaları

- Beyanın, yanlış olduğunun tespiti 

- İhraç eşyasının yanlış beyanı

- Yolcu beraberi eşyanın beyan edilmemesi

- Antrepolardaki eşyanın izinsiz çıkarılması

- Özet beyan verilmemesi, özet beyan eksik veya fazlalığı

- Dâhilde, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat rejimlerinin ihlali

• Usulsüzlük Cezaları

- Genel usulsüzlük cezaları

- 2, 4, 6 ve 8 kat uygulanan usulsüzlük cezaları

- 5.000 TL usulsüzlük cezası

GÜMRÜK CEZALARI
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• Gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye eşya sokmak

• Sahte belge kullanarak vergi ödemeden ülkeye eşya sokmak

• Transit rejiminde taşınan eşyayı ülkede bırakmak

• Gİ ve Dİ rejiminde, sahte belgeyle eşyayı yurt dışına çıkarmış göstermek

• Bu eşyaları bilerek ve ticari amaçla, satmak, almak, taşımak veya saklamak

• Muafen ithal edilen eşyayı, amacı dışında kullanmak, satmak, devretmek

• İthali kanunen yasak olan eşyayı ülkeye sokmak

• İhracı kanunen yasak olan eşyayı ülkeden çıkarmak

• İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi göstermek ya da gerçekleştirilen ihracata konu malı 

farklı göstermek suretiyle haksız çıkar sağlamak

KAÇAKÇILIK SUÇLARI
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• Yolcu beraberinde getirilen kaçak eşya

• Deniz taşıtları

• Ağırlaştırıcı haller

• Etkin pişmanlık

• Arama ve el koyma

• Kaçak eşya naklinde kullanılan taşıta el koyma

• Yasak eşyanın geri gönderilmesi

• Müsadere

• Davaya katılma

• Kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlar

5607 USUL HÜKÜMLERİ
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• Gümrük uyuşmazlıkları ve itiraz nedenleri

• Gümrük uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümü

- Uzlaşma yolu ile uyuşmazlıkların çözümü

-- Uzlaşmanın kapsamı

-- Uzlaşmaya konu olabilecek alacaklar 

-- Uzlaşma komisyonları

- İtiraz yolu ile uyuşmazlıkların çözümü

- Peşin ödeme indirimi

-Tahlile itiraz yolu ile uyuşmazlıkların çözümü

• Gümrük uyuşmazlıklarının yargısal aşamada çözümü

UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
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• Temsil nedir? Gümrük müşavirliği nedir?

• Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları

• Kimler gümrük müşaviri olabilir?

• Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sistemi

• Gümrük müşavirlerinin sorumlulukları

• Gümrük müşavirlerine uygulanacak disiplin cezaları

TEMSİL VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
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