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İthalat – Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Nedir?

Kimler İthalat Yapabilir?

İthal Edilmek İstenilen Eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 
(GTİP) Nasıl Belirlenir? 

İthalat, eşyanın ülke dışından, vergileri ödenerek 
veya ödenmeksizin, geçici veya kesin (kat’i) olarak 
yurda sokulması işlemidir. Kat’i ithalat gümrük 
mevzuatında “Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi” 
olarak adlandırılan kurallar sistemi çerçevesinde 
yapılabilmektedir.

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. 

Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel 
kişi ile yürürlükteki mevzuat hükümlerine 
istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi 
tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini 
yürütebilirler.

Her eşyanın sınıflandırma ve vergilendirme cetveline göre 
listelendiği Dış ticaret işlemine konu her eşyanın Türk Gümrük 
Tarife Cetvelinde sınıflandırıldığı 12 haneli bir Gümrük Tarife 
İstatistik Pozisyonu (GTİP) bulunmaktadır ve ithal edilmek 
istenilen eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun gümrük 
beyannamesinde beyan edilmesi şarttır.

Yazılı talep üzerine, yetkili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 
Müdürlükleri tarafından bağlayıcı tarife bilgisi verilebilmektedir.

Özel anlaşmalara dayanan ithalatta, kitap ve diğer yayınların ithalatında 
ve ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Ticaret Bakanlığınca 
perakende satışına izin verilen malların ithalatında vergi numarasına
sahip olma şartı aranmaz.

Bağlayıcı tarife bilgisi, gümrük idarelerini, hak sahibine karşı sadece eşyanın 
tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra 
tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar.
Bununla birlikte, düzenlenmiş bir bağlayıcı tarife bilgisi, kapsamına giren eşya 
için düzenlendiği tarihten sonra yapılacak tüm beyanlarda emsal teşkil eder.



İthal Edilmek İstenilen Eşyanın Gümrük Vergileri Nereden 
Öğrenilebilir?

İthal Edilmek İstenilen Eşya İçin Gümrük İdaresine 
İbraz Edilmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

Bir eşyanın ithalatında gümrük idaresine ibraz edilmesi gereken belgeler eşyanın 
sınıflandırıldığı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna göre değişkenlik göstermektedir. 
Eşyanın ithalinde gümrük idaresince talep edilen belgelerin öğrenilebilmesi için, eşyanın 
vergisini öğrenme aşamasında olduğu gibi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 
bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. 

İthalat işlemleri sırasında gümrük idaresi ve başka kurumlar ta rafından düzenlenen izin 
ve uygunluk belgelerinin büyük çoğunluğu Tek Pencere Sistemi (TPS) adı verilen elektronik 
sistem üzerinden işlem görmekte olup, bu sistem üzerinden yapılan işlemlerde izin veya 
uygunluk belgelerinin ayrıca kağıt ortamında gümrük beyannamesine eklenmesine 
gerek bulunmamaktadır.

Türkiye’ye yapılan ithalattan alınan temel vergi gümrük vergisidir. İthalat işlemlerinde 
gümrük vergisinin yanı sıra mali mevzuatla, dış ticaret mevzuatıyla ve bunların dışında 
kalan farklı kanunlarla belirlenen farklı vergiler alınmaktadır. 

İthalattan yaygın olarak alınan, bu nedenle ithalat işlemleri sırasında karşılaşılması en 
muhtemel vergiler, fonlar ve kesintiler ile bunları belirlemekle yetkili olan kurumlar 
aşağıdaki gibidir:

Vergiler ve Ticaret Politikası Önlemleri Kapsamındaki Mali Yükler
Gümrük Vergisi (Ticaret Bakanlığı)
İlave Gümrük Vergisi (Ticaret Bakanlığı)
Katma Değer Vergisi (Hazine ve Maliye Bakanlığı)
Özel Tüketim Vergisi (Hazine ve Maliye Bakanlığı)
Dampinge Karşı Vergi (Ticaret Bakanlığı)
Ek Mali Yükümlülük (Ticaret Bakanlığı)
Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi (Ticaret Bakanlığı)

Diğer Kesintiler
Toplu Konut Fonu (Ticaret Bakanlığı)
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (Hazine ve Maliye Bakanlığı)
Çevre Katkı Payı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
Tek ve Maktu Vergi (Ticaret Bakanlığı)

İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ile ödenecek toplu konut 
fonları, eşyanın sınıflandırıldığı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna göre, 
İthalat Rejimi Kararı eki listelerde gösterildiği şekilde belirlenmektedir.

İthal eşyasının yurda girişi konusunda yasak, izin, kota, ihtisas gümrüğü 
uygulaması vb. kısıtlamalar ile tabi olduğu standartlar, garanti belgesi, 
gözetim belgesi, kontrol belgesi, sağlık sertifikası, analiz raporu, CE belgesi 
gibi belgelerin gümrük idaresi tarafından talep edilip edilmediğini araştırmak, 
varsa bu çerçevede ön hazırlık yapmak gereklidir.



İthal Edilmek İstenilen Eşya Denetime Tabi Midir? 
Denetimler Hangi Aşamada Yapılır?

Kullanılmış Eşya İthal Edilebilir Mi?
İthalat Rejimi Kararı’nın 7. Maddesine göre her türlü eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, 
kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) eşyanın ithali Ticaret Bakanlığı 
İthalat Genel Müdürlüğünün iznine tabidir. Bu madde hükmüne göre ithal edilmek 
istenilen kullanılmış eşya için, İthalat Genel Müdürlüğüne başvurularak düzenlenen 
izin belgesinin ithalat işlemleri sırasında gümrük idaresine sunulması gerekmektedir.

Gümrük Yönetmeliği’nin 181. Maddesi uyarınca diğer kurumlar tarafından ithalat aşamasında 
gerçekleştirilen denetimler üç aşamada ve bu aşamalardan yalnızca birinde yapılabilir:
Eşyanın
Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde (Gümrük Yönetmeliği’nin 181. Maddesinin 3. Fıkrası) – (G.Y. 181/3)
Gümrük beyannamesinin tescil işlemi öncesinde
(Gümrük Yönetmeliği’nin 181. Maddesinin 4. Fıkrası) – (G.Y. 181/4)
Gümrük yükümlülüğünün sona ermesinden sonra
(Gümrük Yönetmeliği’nin 181. Maddesinin 5. Fıkrası) – (G.Y. 181/5)    

Serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemlerde, uygulanacak prosedür 
ve denetimler sonucunda, ilgili kurumlardan alınması gereken izinler Ticaret Bakanlığı tarafından 
yayımlanan İthalat Tebliğleri ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri ile belirlenmektedir.

2019/9 sayılı İthalat Tebliği’nin Ek-1’inde yer alan listede GTİP’leri belirtilen 
kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın;
a)  Karşısında birim CIF kıymeti belirtilmeyenlerin,
b)  Karşısında gösterilen birim CIF kıymetine eşit veya daha fazla birim CIF kıymeti 
(diğer yurt dışı giderler kalemi dahil) haiz olanların,
c)  Yatırım teşvik belgesi kapsamında olanlarının karşısında gösterilen birim 
CIF kıymetine bakılmaksızın, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan 
ithalatına, İthalat Rejimi Kararı’nın 2. ve 7. Maddeleri çerçevesinde izin verilmiştir.
2019/9 sayılı İthalat Tebliği’nin Ek-2’sinde yer alan listede GTİP’leri belirtilen 
kullanılmış veya yenileştirilmiş sivil hava taşıtları, sivil hava taşıtlarında 
kullanılmaya mahsus eşya ve deniz taşıtları için Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığına 
başvurularak düzenlenen uygunluk belgesinin ithalat işlemleri sırasında gümrük 
idaresine sunulması gerekmektedir.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ ve DENETİMİ TEBLİĞLERİ
2019/3 sayılı “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan 
Atıkların İthalat Denetimi Tebliği” Kapsamı Ürünler
2017/23 sayılı “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında 
Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği” Kapsamı Ürünler

Eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinde (G.Y. 181/3)

Diğer Ürün Güvenliği ve
Denetimi Tebliğleri Kapsamı Ürünler

Gümrük beyannamesinin tescil 
işlemi öncesinde  (G.Y. 181/4)

İTHALAT TEBLİĞLERİ
Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Gümrük yükümlülüğünün sona ermesinden sonra 

Diğer İthalat Tebliğleri Kapsamı 
Ürünler

Gümrük beyannamesinin tescil işlemi öncesinde  (G.Y. 181/4)



İthalat Gümrük İşlemleri:
1. Özet Beyan
Giriş özet beyan, Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşyaya ve bu eşyayı taşıyan taşıt aracına 
ait genel bilgilerin yer aldığı beyandır. Eşyanın emniyet ve güvenlik yönlerinden risk analizine 
tabi tutulması amacıyla, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce giriş gümrük 
idaresine ve elektronik yolla verilir.

2. Varış Bildirimi
Varış bildirimi, denizyolu ve havayolu taşımacılığında, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken 
kullanılan taşıma aracının işleticisi veya temsilcisi tarafından eşyanın boşaltılacağı gümrük 
idaresine ulaşıldığında yapılan bir bildirimdir. Bu bildirim, boşaltılacak eşya için düzenlenen özet 
beyanların tespiti için gereken bilgileri içerir. 

Varış bildirimi, eşyayı ve getirildiği taşıma aracını giriş gümrük idaresine tanıtmak amacıyla verilir. 
Bu nedenle kendisinden önce sunulan giriş özet beyanının tanımlanması için gerekli olan bilgileri 
içermek zorundadır. Bu bilgiler, eşyaya ve taşımaya ilişin genel bilgilerdir. 

3. Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanım Tayini
Eşyanın,
Bir gümrük rejimine tabi tutulması, 
Bir serbest bölgeye girmesi, 
Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı, 
İmhası,
Gümrüğe terk edilmesi,
işlemlerinden herhangi birisine, eşyanın gümrükçe 
onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması denir.

Özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe 
onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek, 
buna ilişkin işlemler; denizyolu ile gelen eşya için 
özet beyanın verildiği tarihten itibaren 45 gün, 
diğer bir yolla gelen eşya için özet beyanın verildiği 
tarihten itibaren 20 gün içinde tamamlanır.

Eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi 
tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır ve geçici 
depolanan eşya, sadece gümrük idarelerinin uygun gördüğü yerlerde ve bu idarelerin belirlediği 
koşullarda depolanabilir.

Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava sahasından gümrük bölgesi 
içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşınan eşya hariç olmak üzere, 
Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için özet beyan verilmesi gereklidir.

Denizyolu ve havayolu taşımacılığında varış bildirimi sunulması zorunlu iken 
karayolunda ve demiryolunda bu yükümlülük eşyanın sunulmasıyla yerine getirilir.



4. Gümrük Beyanı
İthal edilecek eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için, bu eşya için gümrük idaresine detaylı 
bir bildirimde bulunulması gereklidir. Bu bildirime “Gümrük Beyanı” denir. Gümrük beyanında yer 
alan bilgiler, eşyaya hangi gümrük ve dış ticaret kurallarının uygulanacağını belirler.

5. Vergilerin Ödenmesi 
Gümrük beyanında verilen bilgilerin doğruluğunun gümrük idaresi tarafından kontrol edilmesi 
sonucunda eşya için ödenmesi gereken vergiler hesaplanır. Eşyanın ithalinden doğan gümrük 
vergileri serbest dolaşıma giriş beyannamesi üzerinde yükümlüye tebliğ edilir ve tabi tutulacağı 
ticaret politikası önlemleri kapsamında sair dış ticaret mevzuatı gereğince aranan izin ve uygunluk 
belgelerinin serbest dolaşıma giriş beyannamesine eklenmesi gerekmektedir.

6. Eşyanın Teslimi
Eşya, boşaltma yerinde konşimentoda teslim edileceği gösterilen ve bir nüshasını taşıyan kimseye 
ve eğer konşimento emre muharrer ise ciro ile devralmış şahsa teslim edilir.  

Tahlile tabi tutulacak eşyanın, tahlil sonucu beklenilmeden yükümlüsü tarafından 
tesliminin talep edilmesi durumunda, eşyanın beyan edilen Gümrük Tarife İstatistik 
Pozisyonuna karşılık gelen vergi oranı ile beyan edilen fasıldaki en yüksek vergi 
oranı arasındaki farka karşılık gelen tutarın teminata bağlanarak, yükümlüsünden 
eşyanın tahlili sonuçlanmadan kullanılmayacağına dair taahhütname alınmak 
şartıyla ve gümrük idaresinde saklanmak üzere beyan sahibi veya temsilcisi 
huzurunda tutanak tanzim edilerek eşyadan bir adet şahit numune alınarak 
gümrük idaresince uygun görülen yerde muhafaza edilmek kaydıyla yediemin 
olarak teslim edilebilir. (Gümrük Yönetmeliği 130. Madde)

Gümrük beyanı, yazılı olarak, elektronik olarak ve belirli durumlarda sözlü 
olarak yapılabilir. Gümrük beyanının hangi durumlarda ve nasıl yapılacağı 
gümrük mevzuatı ile belirlenir.

İLETİŞİM

www.ggm.ticaret.gov.tr

T.C. TİCARET BAKANLIĞI
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESKİŞEHİR YOLU YERLEŞKESİ  
Dumlupınar Bulvarı No: 151

Eskişehir Yolu 9. Km. 06530 Çankaya / ANKARA

 +90 312 449 10 00  +90 312 449 18 18 


