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Eşyanın Tarife Pozisyonunun Tespiti
Determining The Tariff (Gtip) Code of the Goods

Tarife Pozisyonu Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar
Points to be Considered in the Determination of the Tariff Position

Eşyanızın gümrüğe gelmeden önce tarifesini öğrenin.

Özellikle ilk defa ithalat yapacak kişi veya kurumların gümrük 
müşavirliği hizmeti alması faydalı olacaktır.

Find out tariff code of your goods before arriving at customs.

It will be beneficial especially for the first time importers or institutions to 
receive customs consultancy services.

Eşyanızın tarife pozisyonunun tespiti eşyaya 
uygulanacak gümrük vergileri ve çeşitli dış ticaret 
önlemlerinin belirlenmesi açısından ilk adımdır. Bu 
nedenle eşyanız gümrüğe gelmeden önce tarifesi 
konusunda tereddüt bulunması halinde Gümrük 
ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden Bağlayıcı Tarife 
Bilgisi veya Tarife Bilgisi alınması faydalı olacaktır. 
Gümrükler Genel Müdürlüğü yazılı veya sözlü olarak 
tarife bilgisi vermemektedir.

Özellikle ilk defa ithalat yapacak kişi veya kurumların 
gümrük müşavirliği hizmeti alması faydalı olacaktır. 
Eşyanın doğru beyan edilmesi gümrük işlemlerinin 
sağlıklı sonuçlanması için önemlidir. Bu nedenle 
eşyanın açık tanımı, tarife pozisyonunun beyanı ve 
buna bağlı olarak tamamlanması gerekli prosedürlerin 
deneyimli kişilerce yapılması gerekmektedir.

The determination of the tariff position of your goods is the first step in 
determining the customs duties and the various foreign trade measures 
to be applied to the goods. Therefore, if there is any hesitation about 
the tariff code before the goods arrives at customs, it will be useful 
to obtain Binding Tariff Information or Tariff Information from the 
Customs and Trade Regional Directorates. The General Directorate of 
Customs does not provide written or oral tariff information.

It will be beneficial especially for the first time importers or institutions 
to receive customs consultancy services. Accurate declaration of 
the goods is important in order for the customs procedures to be 
concluded in a healthy way. For this reason, the clear definition of the 
article, the declaration of the tariff position and the procedures to be 
completed as a result of this must be done by experienced people.



Eşyanın Tahlil Edilmesi
Analysing the Goods

Tahlile İtiraz ve İkinci Tahlil
Appeal to the Analysis and the Second Analysis

Eşyanızın gümrüğe gelmeden önce tarifesini öğrenin.

İkinci tahlil sonuçlarına itiraz yargı merciine yapılır.

Find out tariff code of your goods before arriving at customs.

The second analysis results are appealed to the judicial authority.

Eşyanın tarifesinin tespiti için kimyevi tahlile 
ihtiyaç duyulması halinde eşya laboratuvara 
gönderilebilir. Bu nedenle tahlile tabi eşyası 
olan kişilerin gümrük idaresine eşyalarını doğru 
temsil eden numuneyi vermeleri sağlıklı sonuç 
alınmasında önemli rol oynamaktadır. Tahliller 
ücretli olduğundan zaman ve maliyet tasarrufu 
için tahlil prosedürlerine riayet ediniz.

Gümrük mevzuatı uyarınca tahlil sonuçlarına 
itiraz edilebilmektedir. Fakat ikinci tahlil 
sonucu kesindir. İkinci tahlil sonucuna idari 
itiraz bulunmamakta idari yargı merciine 
gidilmesi gerekmektedir.

For the tariff determination, some goods may be sent to customs 
laboratory for chemical analysis. For this reason, it is important 
for the people who have the goods subject to the analysis, to 
give the samples representing the goods correctly to the customs 
offices. Please obey the analysis procedures to save time and cost 
since the analyses are chargeble.

Analysis reports can be appealed in accordance with the 
customs legislation. But the result of the second analysis 
is certain. It is not possible to make an administrative 
objection to the second analysis result and it is necessary to 
go to administrative court.
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