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1. BÖLÜM: SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ



.

İthalat: Başka ülkelerde üretilmiş malların, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınması. Dışalım da 

denir.

İthalat Mevzuatı:

- Teknik anlamda ithalat mevzuatı

- İthalat Rejimi

- Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

- İthalatta gözetim ve korunma önlemleri 

- Kota ve tarife kontenjanı 

- İthalatta haksız rekabetin önlenmesi anti-damping.

- Türkiye’nin ticari haklarının korunması 

- Ürün güvenliği denetimi

İTHALAT NEDİR? 
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Serbest Dolaşıma Giriş (Md.74)

 «Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası önlemlerinin 

uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi 

gereken vergilerin tahsili ile mümkündür.»

 Serbest dolaşıma giriş rejiminin, içinde ithalat barındıran diğer rejimlerden temel farkı, bu rejimde 

nihai kullanım sistemi hariç, eşya üzerindeki gümrük gözetiminin sona ermesidir.

 Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşya, sonuçta serbest dolaşımda bulunan eşya 

statüsünü kazanır.

SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ 
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 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi beyanı; beyannamenin 6, 7 ve 8 no.lu nüshaları kullanılarak yapılır. 

 Bir  taşıma belgesi içeriği eşyanın değişik tarife pozisyonlarına girdiği hallerde; her bir eşya için 

kendi tarife pozisyonuna göre işlem yapılmasının ek bir iş yükü ve masrafa sebep olması halinde, 

beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idareleri, eşyanın tamamına en yüksek ithalat vergi 

oranına tabi eşyanın tarife pozisyonuna göre vergi uygulayabilirler.

 Bu durumda,  taşıma belgesi içeriği eşyanın cins, tür, miktar, kıymet ve gümrük tarife istatistik 

pozisyonunu içeren listenin beyannameye eklenmesi zorunludur. 
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• Ticaret politikası önlemleri; anti-damping vergisi, korunma önlemi, gözetim önlemi, miktar kısıtlamaları 

(kotalar), tarife kontenjanı gibi farklı tür ve adlarla uygulanan tarife dışı önlemlerdir. 

• Eşyanın serbest dolaşıma girişinde, o tarihte yürürlükte bulunan ticaret politikası önlemlerine ilişkin mevzuat ile 

konulmuş hükümler de uygulanır.

• Ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasında serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi esas alınır. 

Önlem kararının düzenlenecek bir belgeye istinaden uygulanması durumunda, gümrük beyannamesinin tescil tarihi 

itibariyle geçerlilik süresi sona eren belgeler kabul edilmez. 

TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ
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• Serbest dolaşıma girişte, münhasıran yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı’nda belirtilen ticaret politikası 

önlemlerine tabi eşyanın menşei, menşe şahadetnamesi ile ispat olunur. 

a) Eşyanın tercihli menşeini ispat için EUR.1 Dolaşım Sertifikası Form A belgesinin ibraz edilmesi halinde, 

b) Doğrudan ticaret politikası önleminin uygulandığı ülkeden ithal edilen veya önlem kararı alınan ülke menşeli olduğu 

beyan edilen ve ilgili mevzuatı uyarınca önleme ilişkin belge ibraz edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde, 

menşe şahadetnamesi aranmaz.

• İthali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya

Özel kanunlar gereğince Türkiye’ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya, ancak bu kurum veya 

kuruluşlar veya bunların yetki verdiği kurum veya kuruluşlarca ithal edilebilir. 
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• Beyan sahibi, tarımsal mali yükler dışında kalan ithalat vergilerinin oranlarının serbest dolaşıma giriş 

beyannamesinin tescil tarihinden sonra, fakat eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin ödenmesinden veya 

teminata bağlanmasından önce indirilmesi halinde, lehine olan oranın uygulanmasını isteyebilir.

• Beyan sahibinden kaynaklanan nedenlerle gümrük işlemlerinin tamamlanamaması halinde, bu indirim 

uygulanmaz.

9



.

• Türk Bayrağı çekilmiş gemilerin Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş 

işlemlerinde; 

- Yurt dışı temsilciliklerimizden Bayrak Şahadetnamesinin alınması,

- Bayrak Şahadetnamesinin düzenlendiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde mahalli sicile başvurularak Türk 

Uluslararası Gemi Siciline veya Milli Gemi Siciline kaydedilmesi, 

- Geminin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması için gümrük mevzuatı ve sair mevzuat gereğince ibrazı 

gereken belgelerin beyannameye eklenmesi,

- Eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geminin kayıtlı olduğu liman başkanlığına en yakın gümrük idaresinde 

yapılması, 

- Liman başkanlıklarının geminin Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydının yapıldığının bildirimini müteakip 

gümrük işlemlerinin otuz gün içinde sonuçlandırılması,

hususlarının bir arada bulunması gerekir.

• Diğer yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla, gemilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında oldukları 

sürede değiştirilen aksam ve parçalarının Türkiye gümrük bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma girişine 

İzin verilir.

DENİZ TAŞITLARININ İTHALİ 
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• Hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş işlemlerinde; 

- Hava taşıtı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tanzim edilmiş Teknik Uygunluk Belgesinin olması,

- Düzenlenen Teknik Uygunluk Belgesinin, hava taşıtının gümrük işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresinin bağlı 
bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne gönderilmesi,  

- Hava taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş işlemlerine tabi tutulması 
hususunun Ulaştırma Bakanlığınca da uygun bulunması, 

- Hava taşıtının serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması için gümrük mevzuatı ve sair mevzuat gereğince ibrazı 
gereken belgelerin beyannameye eklenmesi,  

- Teknik Uygunluk Belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren otuz gün içinde gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması,

hususlarının bir arada bulunması gerekir.

• Hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesi dışında oldukları surede değiştirilen aksam ve parçalarının 
Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma girişine izin verilir.

HAVA TAŞITLARININ İTHALİ 
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• Serbest dolaşımda bulunan eşya, aşağıda belirtilen hallerde bu statüsünü kaybeder:

a) Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin iptal edilmesi,

b) Geri ödeme sisteminin uygulandığı dahilde işleme rejimi çerçevesinde işlendikten sonra ihraç edilen eşyaya 

ilişkin gümrük  vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması,

c) Eşyanın kusurlu veya satış sözleşmesi hükümlerine uygun olmaması nedeniyle, gümrük vergilerinin geri 

verilmesi veya kaldırılması,

d) Eşyanın ihracı, geri gönderilmesi veya gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması 

nedeniyle gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması.

SD STATÜSÜNÜ SONA ERDİREN HALLER 
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2. BÖLÜM: NİHAİ KULLANIM
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• Bazı eşyanın, belirlenen alanda kullanılması halinde, gümrük vergisi oranının, normal vergi 

oranından düşük veya sıfır olarak uygulanmasıdır. Örneğin; bazı petrol ürünleri, uçaklar, gemiler ve 

sondaj veya üretim platformlarının imali, bakımı, onarımı veya tadiline mahsus eşya, sivil hava 

taşıtlarında kullanılmaya mahsus eşyanın ithalinde, belirlenen alanda kullanılması şartıyla indirimli/sıfır 

gümrük vergisi uygulanmaktadır. 

• Nihai kullanımda, eşyanın niteliğinden ziyade kullanıldığı alan önemlidir. 

• Nihai kullanım sisteminden yararlanabilecek eşya, İthalat Rejimi Kararı eki listelerde 

düzenlenmektedir. I, II ve V sayılı listelerde madde tanımları sonlarına (a) işareti konulmuş olanlar, I 

sayılı listede karşısında (b) işareti olanlar, I sayılı listede dipnotlarda belirtilen diğer eşya ile VI sayılı 

listede yer alan eşyadır. 
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• İthalat Rejim Kararı I, II, III, IV sayılı listelerde yer alan ve tarife açıklaması "(a)" ibaresi içeren 

eşyanın Serbest Dolaşıma Girişinde Gümrük İdaresi tarafından düzenlenen Nihai Kullanım İzin 

Belgesi aranır.

• Bu eşyanın yer aldığı gümrük tarife alt pozisyonundaki en yüksek gümrük vergisi ile nihai kullanıma 

konu bu eşyanın vergi oranı arasındaki fark teminata bağlanır.

• 1507 Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş).

• 1507.10.10.00.00  Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin 

imalinde kullanılanlar hariç).
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• Nihai kullanıma tabi tutulacak eşya; 

a) Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda olması,

b) Diğer tercihli tarife uygulamalarına konu olması, 

c) Kanun ile gümrük vergisinden muaf veya Bakanlar Kurulu Kararı ile indirimli vergi uygulamasına tabi tutulması,

hallerinde,  bu eşyanın tabi olduğu gümrük vergisinin uygulanabilecek vergi ile aynı olması veya bu 

vergiden daha düşük olmaması durumunda söz konusu eşyaya nihai kullanım hükümleri 

uygulanmaz.

• Nihai kullanımı nedeniyle tercihli tarifeden faydalanarak ithal edilecek eşyanın gümrük idaresinden 

yazılı izin alınarak ithal edilmesi ve öngörülen sürede öngörülen alana tahsis edilmesi esastır.
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• Nihai kullanım izni, eşyayı kendileri nihai kullanıma tabi tutacak ithalatçılara veya eşyayı nihai 

kullanıma tabi tutacak firmalara devretmek suretiyle ithal eden ithalatçılara verilir. 

• İthalatçının veya nihai kullanıcının gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce eşyanın serbest 

dolaşıma gireceği yetkili gümrük idaresine beyannamenin tescilinden önce yazılı olarak izin 

başvurusunda bulunması gerekir.

• Daha önce serbest dolaşıma girmiş eşyanın nihai kullanım nedeniyle indirimli ya da sıfır vergi oranı 

ile serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabilmesini teminen geriye dönük izin verilebilmesi için,

eşya üzerinde gümrük gözetiminin sona ermemiş olma şartı aranır.
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• Başvuru, nihai kullanıcı tarafından “Nihai Kullanım İzin Başvuru Formu” ile yapılır ve yetkili 

gümrük idaresince yapılacak değerlendirme sonucunda “Nihai Kullanım İzin Belgesi” düzenlenir.

• İznin geçerlilik süresi 2 yıldır. 

• Ancak gümrük idarelerince kabul edilebilecek makul sebep olması ve bu durumun belgelendirilmesi 

kaydıyla bu süre uzatılabilir.

• Teminat, nihai kullanım hükümleri gereği uygulanan indirimli veya sıfır vergi oranı ile eşyaya isabet 

eden vergi oranı arasındaki fark kadardır. 
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Eşyanın Devri ve Başka Bir Gümrüğe Gönderilmesi 

• Nihai kullanım kapsamı eşya gümrük idaresinin izniyle başka bir izin hak sahibine devredilebilir.

• Devir nedeniyle başka bir gümrüğe gönderilecek nihai kullanım kapsamı eşya varış gümrüğüne T5 

belgesi ile gönderilir.

• T5 belgesinin iki nüshası eşyayla birlikte varış gümrüğüne ibraz edilmek üzere eşya sahibine verilir. 

• Varış gümrüğü, eşya ile birlikte gelen T5 belgesinin bir nüshasını alıkoyar ve diğer nüshasını çıkış 

gümrük idaresine geri gönderir.

• Hareket gümrük idaresi bu nüshayla işlemlerini kapatır. 
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• Nihai kullanıma konu eşyanın, nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadığının 

belirlenmesine ve teminat iadesine ilişkin iş ve işlemler,  yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri 

marifetiyle yerine getirilir. 

• İzin hak sahibinin, izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz gün içerisinde izni 

veren gümrük idaresine müracaatı üzerine yerinde yapılan denetimlere ilişkin bilgilerin yer aldığı, Nihai 

Kullanım Denetim Formu esas alınarak, izin belgesi kapsamına giren işlemler itibariyle ilgili izin hak 

sahibinin mali kayıtları üzerinden nihai kullanıma konu eşyanın nihai kullanım amacına uygun 

kullanımda olup olmadığının tespiti ve teminat iadesine ilişkin diğer iş ve işlemler yetkilendirilmiş 

gümrük müşavirince düzenlenecek rapora istinaden yerine getirilir. 
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• Nihai kullanım olarak kabul edilen üretim veya kullanım faaliyetinin gerçekleşmesi,

• İndirimli veya sıfır vergi oranı uygulamasına ilişkin koşulların sona ermesi,

• Eşyanın ihraç veya imha edilmesi,

• Eşyanın belirlenen amaçlar dışında kullanılması nedeniyle tahsili gereken vergilerin ödenmesi.

GÜMRÜK GÖZETİMİNİ SONA ERDİREN HALLER
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