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ÖNSÖZ1 

 

Gümrük kavramsal olarak ülkelerin giriş ve çıkışında denetiminin 

yapıldığı yer olarak tanımlanmaktadır. Gümrük vergisi ise bir ülkeye 

dışalım yoluyla giren ya da herhangi bir kişilerce getirilen yabancı 

mallardan alınan devletin belirlemiş olduğu oranlar çerçevesinde 

alınan vergi olarak tanımlanmıştır. 

Gümrük vergileri ülkelerin en önemli gelir kaynaklarından biridir. 

Gümrük vergileri ülke gelirleri arasında bulunmaları ve kamu 

finansmanında kullanımıyla; gelir etkisine haiz olarak mali bir önem 

taşımaktadır. Gümrük vergileri tarihin en eski gelir kaynakları olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bağımsızlık mücadelesi neticesinde 

sınırlarının belirlenmesi ve karşılıklı olarak ticari ilişkiler içerisinde 

bulunulması ile birlikte bazı yapılan anlaşmalar çerçevesinde yasal 

düzenlemeler ile karşımıza çıkmaktadır. 

Gümrük vergileri açısından ülkemizde önemli gelir kaynaklarından 

biri olması; ülke sınırlarımızın transit geçiş güzergâhında bulunması 

önemli yere ve konuma sahiptir. Bu nedenledir ki birçok ülke malları 

ülkemiz kara, hava ve deniz güzergâhlarımızı kullanarak önemli 

ölçüde gelir kaynağı olarak ülkemiz hazinesine katkıda 

bulunmaktadır. Bu geçiş güzergâhı dönemsel olarak geçmişten 

günümüze birçok topluluk, devlet, birlik ve toplumların karşılıklı 

olarak anlaşmalar çerçevesinde düzenlemeleri ortaya çıkarmıştır. 

 

1 Bu çalışma Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim 

Dalı Yüksek Lisans Tezimden türetilmiştir. 
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I. BÖLÜM 

GÜMRÜK VERGİLERİNİN TARİHİ VE GENEL 

ÖZELLİKLERİ 

1.1. GÜMRÜK VERGİLERİNİN TARİHİ 

1.1.1. Dünya’da Gümrük Vergisi Tarihi 

Gümrük kavramsal olarak “Lehçe-i Osmaniye” adlı eserde “Gümrük” 

kelimesi, Rumca’dan kökenli olup emtiaya ilişkin rüsumun idare 

mahallinin adı altında tanımlanmak ile birlikte, “Gümrük” kelime 

olarak Rumca’ dan alınma olmayıp, Latince’ de ticaret anlamına 

gelmekte olan “Commercium” kelimesinden alındığı anlaşılmaktadır. 

Gümrük vergilerinin tarihteki yeri ise ilk çağ medeniyetlerine kadar 

dayandığı; ilk gümrük vergilerinin ise Roma İmparatorluğunca 

alındığı bilinmektedir. Roma İmparatorluğunun limanlarından geçen 

eşyalar üzerinden alınan “liman resmi” ile geçiş resmi” olarak 

bilinmektedir. 

Dünya da gümrük vergisi insanoğlunun varoluşu ile birlikte 

toplulukların, milletlerin ve devlet oluşumları ile birlikte karşılıklı 

olarak ticaretlerin gelişimiyle ortaya çıkmaya başlamıştır. Gümrük 

vergileri toplumların varoluş, bağımsızlık ve egemenlik alanlarının bir 

ifade şeklini almasıyla birlikte, var olan toplumların hazinelerine gelir 

kaynağı olmaktadır. 

Dünya da sınırları belirli olan bağımsızlığını ve egemenliğini 

kazanmış devletlerin ticari ilişkileri ile birlikte ekonomik, 

hükümdarlık, halkın sağlığı ve vergi sağlamak amacıyla belirli bir 
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denetime tabi tutmuşlardır. Bu denetim ile birlikte toplumlar gümrük 

vergileri ortaya çıkmıştır. Gümrük vergileri toplumların kendi sınırları 

içerisinde toplayacağı vergilerden sonra en önemli faktör ve gelir 

kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Dünya da gümrük vergileri tarihi incelendiğinde ilk çağ 

medeniyetlerinden olan Hint, Mısır, Çin, Roma ve Yunan 

medeniyetleri tarafından uygulanışları ile ilgili herhangi bir bilgi 

yoktur. İlk gümrük vergisinin uygulaması Roma döneminde “liman 

resmi” ve “geçiş resmi” olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gümrük vergileri ilk ve orta çağda feodalite yönetimleri olması sebebi 

ile haraç şeklinde tahsilatlar ortaya çıkmıştır. Özellikle feodalitenin 

dünyada yıkılıp merkezi devletlerin kurulması ile birlikte belirli bir 

ölçü birimi dâhilinde gümrük vergileri tahsil edilmeye başlanmıştır. 

Dünya yeni taşıt araçları ile keşifler yapılmasıyla birçok medeniyetler 

ve devletlerle ticari ilişkilerin ortaya çıkması neticesinde gümrük 

vergileri artış sağlamıştır. Bu durum neticesinde iktisadi ve mali 

açıdan ülkelerarası karşılıklı ticari anlaşmalar imzalanmıştır.   

1.1.2. Türkiye’de Gümrük Vergisi Tarihi 

Türkiye’de gümrük vergisi, geçmiş Türk toplulukları ile birlikte süre 

gelen çok eski bir tarihe sahiptir. Yabancı tarihçilerden bazıları Türk 

toplumlarının ilk dönemlerinde göçebe olarak yaşamlarını 

sürdürmelerine rağmen, Türk tarihinin başlangıcından itibaren örgütlü 

bir vergi sistemlerinin olduğunu ve bu sistem içerisinde gümrük 

vergilerinin de bulunduğunu ifade etmektedirler (Yereli, 1994:80). 
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Türkler İslamiyet’ten önce ülkelerarası ticari ilişkilerde olduklarının 

ve bu ilişkiler sonucunda gümrük uygulamalarının olduğu 

bilinmektedir. İslamiyet ile birlikte dini kurallar ışığında vergi 

toplamaları ortaya çıksa da dönemin Türk Devletleri coğrafi koşulları 

da etken olmak şartı ile ülkelerarası karşılıklı olarak gümrük vergileri 

tahsil etmişlerdir. Türkiye de oluşan gümrük vergileri, Osmanlı 

İmparatorluğu ile geniş topraklara sahip olunması ve ticaret hacimleri 

sayesinde gelir düzeyi çok yüksek olmuştur. Öncelikle Osmanlı 

İmparatorluğu’nda meydana gelen, daha sonra günümüz Cumhuriyet 

döneminde oluşan gümrük vergilerini alt başlıklar halinde 

açıklayacağız. 

Gümrük vergilerinin Türk tarihindeki yeri Osmanlı Devletinden 

öncelerine dayanmaktadır. Gümrük vergisi uygulamalarına Orta Asya 

Türk Devletlerinde ve Anadolu’da bulunan Türk Devletlerinin de 

sıkça rastlanılmıştır.  Osmanlı Devleti döneminde gümrük vergileri 

reftiyye, masdarriyye, amediyye, müruriyye gibi adlar altında toplanan 

ve Osmanlı Devleti hazinesine bağlı olarak iltizam ve emanet şekline 

göre iki farklı usulde tahsil edilmiştir. 

Osmanlı döneminde, gümrük vergileri “ameddiye” her türlü eşyadan 

alınan gümrük vergisi anlamına gelirken, “reftiyye” malların daha 

önceki geldiği yerde tüketimi sağlanmadan bir başka yere 

gönderilmesi denir.  “ Müruriyye “ ise halen günümüzde de transit 

geçişler üzerinden alınan vergiler gibi yabancı bir ülkeden gelip bir 

başka yabancı ülkeye geçişten alınan vergileri tanımlarken; 

“masdarriye” ise eşyanın geldiği yerde tüketilmesi durumunda 
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alınmasına denilir. Bu tür vergiler devlete ait vergi gelirlerini 

toplaması için belirli bir ücret karşılığında şahıslara ihale edilmesi 

usulüne “iltizam usulü”, ihaleyi alan kişiye ise “mültezim” denilirdi. 

Ancak, bu durum karşılığında mültezimlerin kendilerine büyük çıkar 

sağlamaları görülmesi üzerine bu konuya ilişkin farklı şikâyetler söz 

konusu olmaktaydı. Bu şikâyetlerin artması üzerine iltizam usulü’den 

1840 yılında vazgeçilmiş olup; emanet usulüne geçilmiştir 

(www.gumruk muayene.org,2017). Emanet usule göre vergilerin 

devlet görevlileri tarafından toplanması ve yeterli düzeyde gelir elde 

edilememesi üzerine 1842 yılında tekrardan iltizam sistemine 

geçilmiştir. Bu sistem ise 1858 yılının sonuna kadar devam etmiştir. 

Osmanlı Devletin de bulunan ticaret merkezi olan şehirlerde sadece 

dış ticaret anlamında değil iç ticaretinde önemli geçiş güzergâhları 

belirlenmiştir. Osmanlı Devlet’inde gümrük uygulamaları dâhili ve 

harici olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Bu duruma göre sahilde 

bulunanlar sevahil gümrükleri, hudutta bulunanlara hudut gümrükleri 

ve orta karada bulunanlara ise kara gümrükleri olarak belirlenmiştir. 

Kara gümrükleri Osmanlı Devletin de iç ticaret mallarına karşılık 

hizmet verirken, sahil kısmında bulunan sevahil gümrükleri hem iç 

ticaret hem de dış ticarette kullanılmıştır. Bu durum karşısında liman 

ve kara sınırlarında geçişlerde gümrük idarelerinde geçecek olan 

tüccarların “eda tezkiresi”adı altında aldıkları belge ile bir sonraki 

giriş veya çıkış yapacakları gümrük idaresine tekrardan gümrük 

vergisi ödememektedir. Bu da devlet arası transit taşımacılıkta ve dış 
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sermayedarların iç piyasa üzerinde sermaye akışlarının etkin olmasına 

neden olmuştur. 

Osmanlı Devleti 19.yüzyılda özellikle Avrupa da ortaya çıkan milli 

devlet oluşumları ile birlikte devlet hazinesine önemli gelir kaynağı 

olan iç gümrükleri kaldırmıştır. Osmanlı Devletinde iç gümrükler 

kara, deniz taşımacılığı ile önemli gelir kaynaklarına sahip idarelerdi. 

Osmanlı Devletinin dış ticareti geliştirmek ve canlandırmak için 

verdiği kapitülasyonlar ile birlikte önemli gelir kayıplarına maruz 

kalmıştır. Hem iç gümrükler de hem de kapitülasyonlarla birlikte dış 

gümrüklerde daralmaya ve kapatmaya giden Osmanlı Devleti 

ekonomik alanda birçok sıkıntı ile karşılaşmıştır. Osmanlı Devleti 

aslında kapitülasyonlarla hem siyasi hem de ekonomik alanda 

etkinliğini Avrupa Devletlerine karşı kullanmak istemiştir. Ancak 

Osmanlı Devletinin zayıflamasıyla birlikte kapitülasyonlar ekonomik 

anlamda taviz verdirmeye maruz kalmıştır. Kapitülasyonlar ancak 

Lozan anlaşmasıyla kaldırılmıştır. Bu süre zarfında Osmanlı Devleti 

gümrük vergilerini iç gümrüklerden çekerek, dış gümrüklerde 

kapitülasyonlarla değişikliklere gitmesiyle Cumhuriyet dönemine 

kadar etkinliğini kaybetmesine neden olmuştur. 

Gümrük vergilerinin sadece toplanmasıyla değil matrah usullerine 

göre de değişiklikler olmuştur. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde 

spesifik esasa göre toplanan vergiler; Cumhuriyet döneminde ise daha 

sistematik hale getirilerek 01.06.1929 tarihli ve 1499 sayılı kanun ile 

Gümrük Tarifesi Kanunu yayımlanmıştır.         
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Türkiye Cumhuriyeti döneminde gümrük vergileri 1929 yılında 

sistematik bir hale getirilirken gümrük tarifesine geçiş sağlanmıştır. 

Sistematik olarak Osmanlı Devletinin son dönemlerinde spesifik esasa 

göre toplanan gümrük vergilerinden vazgeçilmiştir. Osmanlı 

Devletinde kapitülasyonlarla daha düşük oranlarla alınan gümrük 

vergileri Cumhuriyetle birlikte oran daha çok yükseltilmiştir. 

Cumhuriyet döneminde uygulanan Gümrük tarifesinin büyük bir 

kısmına sahip olan “Gümrük İthalat umumi Tarifesi Cetveli”, 

yurtiçine getirilecek olan malın her 100 kilogram üzerinden verginin 

ödenmesini öngören bir düzenleme içerir. Bu tarifeyle 1827 adet eşya, 

ortalama olarak %25’lere yaklaşan oranlarda vergi sağlanmış olup, 

tarife cetvelinde yer almayan eşyalar ise kıymeti üzerinden %40 

oranında gümrük vergisine tabi tutulmaktadır (Tuncer, 2001: 24). 

Gümrük Tarifesi Kanunundaki dağınıklıklar ve oransal olarak yüksek 

olması gümrük mevzuatında 02.05.1949 tarihli ve 5383 sayılı Gümrük 

Kanunu ile tek çatı altında toplanılmaya çalışılmıştır. 1499 sayılı 

Gümrük Tarife Kanunu yürürlükte kalmaya devam etmiş ancak 

zamanla içerisinde değişen koşullara bağlı olarak, 5383 sayılı Gümrük 

Kanunu’nu, 01.02.1973 tarihinde uygulamaya konulan 1615 sayılı 

Gümrük Kanunu takip ederken; 1499 sayılı Gümrük Tarifesini ise 

hala günümüzde de yürürlükte bulunan ve vergilendirmesi 

“advalorem” esasına göre yapılan 14.05.1964 tarihli ve 474 sayılı 

Kanun ile düzenlenen Gümrük Giriş Tarife Cetveli izlemiştir.  

Gümrük Kanunundaki köklü değişikliklerin başında ve Türkiye ile AB 

arasındaki Gümrük Birliğinin temelleri 1963 yılında imzalanan 
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Ankara Anlaşması oluşturmaktadır. Bu anlaşma üç aşamayla 

gerçekleşmiş olup hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve son dönem olarak 

hazırlanmıştır. Bu dönemler kapsamında, 10.10.1988 tarihinde 3502 

sayılı Kanun ile Harmonize Eşya Tanımı ve Kodlama Sistemi 

Hakkındaki Uluslararası Sözleşmeye uygun olarak hazırlanmış olan 

yeni Gümrük Giriş Tarife Cetveli 01.01.1989 tarihi ile yürürlüğe 

konulmasıyla; Avrupa Birliği Ortak Gümrük tarifesine büyük ölçüde 

teknik olarak uyum sağlanmıştır. Bunun yanı sıra malın cinsine göre 

tek bir gümrük vergisi ugulanması ve bu kapsamda tek bir fon tahsil 

edilmesi hususunagöre hazırlanmış olan 92/3902 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile 01.01.1993 tarihi itibari ile yürürlüğe giren İthalat 

Rejim Kararıyla, gümrük vergilerinde ve eş etkili mali 

yükümlülüklerde Avrupa Birliği’ne uyum sürecineuygun olması 

üzerine yapılmıştır. 

Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında ortak olarak alınan karar 

doğrultusunda 01.01.1996 tarihinden itibaren başlamak üzere tesis 

edilen “Gümrük Birliği” yürürlüğe girmiştir. Türkiye’nin Gümrük 

Birliğine girişi, en büyük etkisini gümrük vergileri üzerinde 

göstermiştir. Gümrük Birliği üye devletlerarasındaki dış ticarette 

gümrük vergilerinin kaldırıldığı ve Gümrük Birliği dışındaki 

devletlere karşı ortak bir gümrük tarifesinin uygulandığı bir vergisel 

sürece girilmiştir. Gümrük Birliğine geçiş ile oldukça liberal dış 

ticaret politikaları izlenilmiştir. Cumhuriyet dönemi ile birlikte 

hazırlık süreci içerisinde AB’nin tek taraflı verdiği tavizler, 1973 

yılında yürürlüğe giren “Katma Protokol” ile Türkiye’de bazı 
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yükümlülükler altına girmiştir. Bu geçiş süreci içerisinde AB’den ithal 

edilecek eşya gruplarına göre 12 ve 22 yıllık bir dönem içerisinde 

gümrük vergileri ve eş etkili vergileri ve resimleri sıfırlamayı 

üstlenmiştir. Türkiye de bu taahhütler 1978 yılına kadar 

gerçekleştirilmiş olsa da daha sonraki dönem içerisinde 

dondurulmasını talep etmiştir.1980’li yıllarda dışa açılma süreciyle 

birlikte ithal ikameci politikalarının hızla terk edilmesi ilişkileri farklı 

zeminde yürümesine devam ettirmiştir. Türkiye’nin 14.04.1987 

tarihinde Avrupa Topluluğu’na üyelik başvurusunda bulunması, bu 

duruma istinaden ertelenmiş olan gümrük vergilerinin indirimi ve 

uyum takvimini 1988 yılı itibari ile yürürlüğe konulmuştur. 

Son dönemde ise, işlenmiş olan tarım ürünleri ile sanayi mallarının 

ticaretindeki gümrük vergilerinin sıfırlanması ve üçüncü ülkelere ait 

Ortak Gümrük Tarifesinin uygulanması, zaman içerisinde 

Türkiye’deki vergi gelirlerinin oluşumundaki değişimlerine neden 

olmuştur. Türkiye, AB ile arasında oluşturulan Gümrük Birliği yanı 

sıra üçüncü ülkelere ait Serbest Ticaret Anlaşmaları da bugüne kadar, 

32 adet STA imza altına alınmış olup bunlardan Merkezi ve Doğu 

Avrupa ülkeleri ileyapılmış olan 11 adet STA, bu devletlerin Avrupa 

Birliği’ne üye olmalarından dolayı feshedilmiştir. Geriye kalanlardan 

17 adet STA (EFTA, Güney Kore, Morityus, Ürdün, Tunus, 

Gürcistan, Arnavutluk, Mısır, Bosna ve Hersek, İsrail, Makedonya, 

Şili, Karadağ, Filistin, Sırbistan, Suriye ve Fas) şuanda da yürürlükte 

olup Lübnan STA’sı Lübnan tarafının, Moldova, Malezya ve Kosova 

STA’ları ise her iki tarafın iç onay süreçlerinin tamamlanması ile 
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yürürlüğe girecektir. Ayrıca Faroe Adaları ve Gana ile STA 

müzakereleri bitmiş olup, yakın zamanda imzalanması 

hedeflenmektedir (http://www.ekonomi.gov.tr, 2017). Bu ülkeler 

arasında Suriye ile serbest ticaret anlaşmalarımız iç karışıklık ve siyasi 

nedenlerden dolayı askıya alınmıştır. 

Türkiye Gümrük Birliği ile birlikte Avrupa Birliği arasındaki gümrük 

ve ticaret politikalarına uyumlaştırılması 1 Ocak 1996 tarihinde geçiş 

yapmıştır. Gümrük Birliği ile birlikte Avrupa Birliği’nden ithal ettiği 

ürünlere, ithalat üzerinden alınacak olan vergi ve fonların 

kaldırılacağını, Avrupa Birliği’nin tercihli ve otonom ticaret 

rejimlerini uygulayacağını taahhüt etmiştir. Üçüncü ülkelere karşı ise 

miktar kısıtlaması uygulamalarını Avrupa Birliği’ne uyumlu hale 

getirmiştir. 

Gümrük vergilerinin alınmasında karşılıklı olarak ikili ticari ilişkiler 

doğrultusunda çifte vergilendirmeyi önlemek için, vergiye tabi olacak 

gelirin birden fazla ülkelerde vergiye konu olmaması ve aynı vergi 

gelirlerinin hem elde edildiği hem de elde edenin mevcut bulunduğu 

ülkeler de bu istenilmeyen durum karşısında ülkeler karşılıklı olarak 

çifte vergilendirmeyi önlemek amaçlı anlaşmalar imzalanmaktadır. Bu 

anlaşmalar kapsamında birçok ülkeler arası yatırımların ve 

yatırımcıların etkinliklerini artırmak amaçlanmaktadır. 

http://www.ekonomi.gov.tr/
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1.2. DIŞ TİCARETTE UYGULANAN MALİ 

YÜKÜMLÜLÜKLER 

Dış ticaret politikaları ülkenin hazinesine gelir kaynağı oluşumu, 

ödemeler bilançosu dengesi, iç piyasanın korunması, serbest ticareti, 

vergi gelirlerini ve bu kaynakların aktarımı konusunda birçok 

düzenlemeyi içermektedir.  

Bu başlıkta dış ticarette uygulanan mali yükümlülükler ve gümrük 

vergisi alt başlıklar halinde açıklanacaktır.    

Dış ticarette uygulanan mali yükümlülükler, alınan vergiler ile kamu 

finansman açığının giderilmesi, yerli üretiminin korunması, devlet 

hazinesine gelir amacı ve ödemeler dengesinin düzeltilmesi gibi 

birçok amaç ile toplanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusu ile dış ticarette 

gümrük vergileri, ithalatta alınacak olan özel tüketim ve katma değer 

vergileri,eş etkili vergiler,mali yükler ve damga vergisi gibi araçlar ile 

toplanmaktadır. Bu başlıklar altında bu vergilerin hangi yollarla nasıl 

tahsilatı yapılacağı belirtilmektedir. 

1.2.1.Vergiler (ÖTV – KDV – Damga Vergisi) 

Dış ticarette vergiler, dış ödemeler dengesini düzeltmek, yurtiçinde 

bulunan üreticiyi korumak ve teşvik etmek, ülke hazinesine gelir 

sağlamak kaydı ile konulmaktadır. 

Bu başlıkta dış ticarette uygulanan mali yükümlülükler kapsamında, 

dış ticarette alınan ÖTV, KDV ve Damga Vergisi araçlarına yer 
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verilmiştir. Gümrük Vergisi kapsamı bakımından ileriki konularda 

ayrıntı verilerek açıklanacaktır. 

• Dış Ticarette Alınan Özel Tüketim Vergisi 

01.08.2002 tarihinde yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergileri dolaylı 

bir vergi olarak vergi sistemimiz içerisinde yer almıştır.ÖTV ile 

birlikte 16 adet vergi, harç ve fonlar ( Erkan, 2002:251) payı 

yürürlükten kaldırılmıştır. Bu durum ÖTV‘nin de önemi artırmış 

olmakla birlikte belirli olan az sayıdaki mal gruplarının kapsama 

alınarak karmaşık bir yapıya sahip olan yapı daha basit bir sistem 

haline gelmiştir. 

Özel Tüketim Vergisi, AB uyum çalışmalarının standartlarına göre iki 

öğeden oluşmaktadır. Bunların birincisi olarak dahilde alınan ÖTV, 

ikincisi ise ithalde alınan ÖTV olarak düzenlenmiştir. İthalde alınan 

ÖTV Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı idarelerce tahsilatları 

sağlanmaktadır.  

Verginin konusunu, Özel Tüketim Vergisi kapsamında olan eşyaların 

teslim edilmesi ile ilk edinimi ya da ithalatı oluşturmaktadır. ÖTV 

kapsamında olan eşyalar, Kanuna içerisine dahil ekli  (I), (II), (III) ve 

(IV) sayılı olarak belirlenmiş listelerde Türk Gümrük Tarife 

Cetvelinde bulunan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) 

numaraları itibari ile tespit edilmiştir.  İthalde alınan ÖTV’nin tanımı 

ise; verginin konusuna giren eşyaların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük 

Bölgesine girişi ithalat kapsamında tanımlanmakla birlikte Gümrük 

Kanununun geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen 
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mallara ilişkin hükümleri uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Gümrük 

Bölgesine girişi yapılan mallar da genel manada ithalatı gerçekleşmiş 

olarak değerlendirilmektedir. Vergiyi doğuran olay ise, ithalat 

vergilerine tabi eşyalarda Gümrük Kanunuçerçevesinde gümrük 

yükümlülüğünün ortaya çıkması, ithalatta alınan vergilere dahil 

olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili şeklinde 

belirlenmektedir (Özel Tüketim Vergisi Kanunu, (2002) Md.3/e.). 

ÖTV’de matrah hesabında, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 11. 

maddesinde verginin matrahının; bu Kanuna ekli listede (II), (III) 

(tütün mamulleri haricinde) ve (IV) sayılı listelerdeki malların 

ithalatında, ilk iktisabında veya teslimi esnasında hesaplanacak ÖTV 

dahil olmamak üzere, KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül 

edeceği hükme bağlanmıştır. (III) sayılı listedeki mallardan tütün 

mamullerinde ise ÖTV’nin matrahı, bu mamullerin nihai tüketicilere 

perakende satış fiyatı olarak belirlenmiştir. Anılan maddede, (I) sayılı 

listede mevcut olan mallar için maktu vergi tutarları belirleneceği 

belirtilmektedir (Hitaloğlu, 2008: 21).         

Özel Tüketim Vergisinde, vergi denmeden ya da eksik olarak ödenmiş 

ithal edilmiş olan malların hiç alınmamış veya eksik bir şekilde 

alınması ÖTV ile vergiden bütünün dışında olduğu halde yanlışlık ile 

alınmış olan ÖTV hakkında Gümrük Kanunun da belirlenmiş usul ve 

esaslara ilişkin işlemler yapılır. ÖTV’de beyan üzerinden hesaplanmış 

olan vergi ile denetimler sonucunda hesaplanmış olan vergi arasında 

oluşan fark ise Gümrük Kanunun da belirlenmiş olan oranlarla para 

cezası kesilmektedir. 
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• Dış Ticarette Alınan Katma Değer Vergisi 

İthalatta alınan Katma Değer Vergisi kanunun 1.Maddesinde konusu 

itibariyle, her türlü mal ve hizmet ithalatı, olarak tanılandırılmıştır. 

İthalde alınan KDV gümrük idarelerince alınmaktadır. İthalde 

alınacak olan KDV, gümrük vergisi ile birlikte aynı zamanda alınır. 

İthalde alınan KDV’nin Kanunun 8. Maddesi kapsamında ithalat 

esnasında mal ve hizmet ithal edenlerin, transit yük taşımacılığında 

gümrük veya geçişleri esnasında muhatap olanların katma değer 

vergisi mükellefi oldukları belirlenmektedir. Katma Değer Vergisinin 

sorumluluğu ise Kanunu’nun 9. Maddesinde düzenlenmektedir. Bu 

kanun vergi alacağının güvence altına alınması maksadıyla 

çıkarılmıştır. 

İthalde alınan Katma Değer Vergisinin ortaya çıkması Kanunu’nun 

10. Maddesinde belirtilmiştir. Belirtilen madde de vergiyi doğuran 

olay, ithalatı esnasında Gümrük Kanunu kapsamında gümrük vergisi 

tahsili mükellefiyetinin başlaması olarak belirtilirken, gümrük 

vergilerine tabi olmayan işlemlerinde ise gümrük beyannamesinin 

tescili esnasında ortaya çıkacağı belirtilmiştir. 

Katma Değer Vergisi 1. Madde de belirtildiği üzere her türlü mal ve 

hizmet dış alımı katma değer vergisine tabidir. Fakat herhangi bir 

eşyanın üretiminin gerçekleştirildiği ülke tarafından tüketimi 

sağlandığında, vergilendirme yetkisi malın üretiminin gerçekleştiril-

diği ülkeye aittir. Ancak malın üretildiği ülkede tüketilmemiş olan ve 

dış satım yolu ile bir başka ülkeye gönderilen ve gönderilen ülkede 

tüketilecek malın vergisinin üretici ülke tarafından veya tüketici ülke 
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tarafından hangisinde ödenmesi gerçekleştireceği, ülkeler arasında 

henüz kesin bir sonuç yoktur (Kızılot, Şenyüz, Taş ve Dönmez, 

2006:334). 

KDV Kanunu’nun 21. Maddesi hükümlerine göre, gümrük vergisine 

dahilinde olan eşyalarda, Katma Değer Vergisi’nin matrahı bulunması 

için eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin hesabının yapılıp tespitinin 

yapılmasından sonra; 

• İthalattı sırasında ödemesi gerçekleşmiş olan her türlü vergi, 

resim, harç ve paylar, 

• Açılan gümrük beyannamesinin tescili gerçekleşecek olan tarihe 

kadar yapılan diğer gider ve ödemelerden vergilendirilmemiş 

olanlar, 

• Eşyanın bedeli üzerinden hesaplanmış olan kur farkları, fiyat 

farkları vb. ad altındaki ödemelere ek olmak suretiyle KDV 

matrahı belirlenmektedir (http://www.burhaneray.com, 2017). 

Katma değer vergisinin matrahı hesaplanırken şu şekil de belirlenir: 

Dış alımda gümrük vergisi matrahı katma değer vergisinin de matrahı 

sayılır. Ancak, dış alım konusu mal gümrük vergisinden muaf ise o 

takdirde sigorta ve taşıma bedeli dahil (CIF)(http://www.inploid.com, 

2017)  değeri üzerinden hesaplanır; CIF değeri bilinmiyor ise, o 

takdirde gümrük yönetimince saptanacak değer, katma değer 

vergisinin matrahını oluşturur (Katma Değer Vergisi Kanunu, (2014) 

Md.21). 

http://www.burhaneray.com/
http://www.inploid.com/
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Katma değer vergisinin 21. Maddesinde dış alım esnasında ödemesi 

gerçekleştirilmiş olan her türlü vergi ve harçlar ve paylarıyla gümrük 

beyannamesinin tescili tarihine kadar yapılmış olan diğer giderler ve 

ödemelerden vergilendirilmemiş olan ile eşya bedelleri üzerinden 

hesaplanarak belirlenen fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler 

matrahlarının toplamına eklenmektedir (Katma Değer Vergisi 

Kanunu, (2014) Md.21/b-c). 

Vergi ödemesi gerçekleşmeden veya eksik tahsil edilerek 

yurtiçinegiren malların hiç alınmamış veya noksanolarak alınmış 

Katma DeğerVergisi hakkında ise Gümrük Kanununda belirtilen 

hususlara göre işlem yapılmaktadır (Katma Değer Vergisi Kanunu, 

(2014) Md.48). Mükelleflerin ithalat esnasında beyan bulunulan 

matrah ile tahakkuk veya inceleme yapanların veya teftişe yetkili 

olanların tespit ettikleri matrahlar üzerinden hesaplanan vergi farkları 

hakkında da Gümrük Kanunu’nca gümrük vergisindeki 

hususlardairesinde ceza uygulanmaktadır (Katma Değer Vergisi 

Kanunu, (2014) Md.51). 

İthalatta alınacak olan KDV’nin gümrüklü antrepolarda verilen 

hizmetler doğrultusunda istisna kapsamına girmesi durumu, ilgili olan 

vergi dairesine başvuruda bulunularak, belirtilecek işlem türlerinin 

istisna kapsamında değerlendirilmesi için talepte bulunmaları 

gerekmektedir. Bu kapsam dâhilin de 3065 sayılı KDV Kanununun 

17. Maddesinde gümrük hizmetlerinin sağlandığı yerler ile antrepolar 

ve geçici depolama yerlerinde; ithalat ve ihracata konu olacak olan 

mallar ile transit rejim çerçevesinde işlem gören mallar için verilen 
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depolama, ardiye ve terminal hizmetleri ile vergisi olmadan satışı 

gerçekleştirilen işyerlerinin ve bu işyerlerine ait ardiye ve depo gibi 

bağımsız birimlerin kiralanması durumlarında KDV’den istisna 

olduğu belirtilmektedir (http://www.gib.gov.tr, 2011). 

• Damga Vergisi: 

01.07.1964 tarihinde 488 sayılı Damga Vergisi kanunun da 

düzenlenmiş olan damga vergisi,Bu kanun da ekli (1) sayılı tablo 

içerine dahilkağıtlar Damga vergisi kapsamındadır. Bu kanun 1. 

maddesinde kâğıtlar terimi, “yazılıp imzalamak veya imza yerine 

geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu 

ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile 

elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik 

veri şeklinde oluşturulan belgeler ile elektronik imza kullanılmak 

suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan 

belgeleri” olarak açıklanmıştır (Damga Vergisi Kanunu, (2004), 

Md.1.). 

Damga vergisiyle ilgili olarak Gümrük yönetmeliğinin 53. maddesi 

çerçevesinde serbest dolaşıma giriş beyannameleri muhteviyatında yer 

alan sözleşmenin fotokopisi veya onaylı suretine ilişkin vergi 

dairelerine bildirimde bulunulup bulunulmayacağı ve bu kapsamdaki 

belgelerden damga vergilerinintahsil edilip edilmeyeceği 

hususunda;Damga Vergisi Kanununun 1. maddesinde belirtilen, bu 

Kanuna ekli (I) sayılı tablo içeriğinde yazılı kâğıtların damga 

vergisine dahil olduğu; 4. maddesinde, bir kâğıdın tabi olacağı 

verginin tayini için o kâğıdın içeriğine bakılarak, tabloda yazılı 

http://www.gib.gov.tr/
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vergisinin bulunacağı, kâğıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli 

kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş 

olanlarda ise üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya 

bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir 

kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran 

iktisap ettiği mahiyete göre verginin alınacağı, yine söz konusu 

Kanuna ekli (I) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı 

bölümünün A/1 fıkrasında da, belli parayı ihtiva eden 

mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga 

vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır (Gümrükler Genel 

Müdürlüğü Genelgesi, (2014) 85593407-10.06.01 sayılı) 

01/01/2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan Damga Vergisi 

oranları; 

• Gümrük idarelerine verilen beyannameler (68,60 TL) 

• Gümrük İdarelerine teslim edilen özet beyan formları      (7,80 

TL)   

• Yabancı ülkelerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi 

için postanelerce gümrüklere verilen (0,60 TL) 

listelerindeki beyannamelerin yazılı her gönderi maddesi için 

(http://www.verginet.net, 2017), Damga Vergisi Kanuna göre vergiye 

ilişkin tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil işlemleri Maliye Bakanlığı 

tarafınca yerine getirilmektedir. Ancak DVK 26. Maddesinde 

memurların ibraz edilmiş olan kağıtların damga vergisini aramaya ve 

vergisi hiç tahsil edilmemiş ya da eksik olarak tahsil edilmiş olanları 

http://www.verginet.net/
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tutanak ile belirlemeye veya bunları tutanağın düzenlenmesi üzerine, 

vergi dairelerine göndermek zorundadırlar. Gümrük İdarelerinin bahse 

konu kağıtların ibraz edilmesi ile ilgili idareye damga vergilerinin 

tahsil edilip edilmemesi durumuyla belirli bir sorumluluk 

yüklemektedir (Damga Vergisi Kanunu, (2004), Md.26.). Bu konu ile 

ilgili olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol 

Genel Müdürlüğü tarafından 05.11.2012 tarihinde 6304 sayılı yazıda 

şu şekilde belirtilmektedir. 

• Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri (YGM) ve şirketlerin 

yaptıkları tespit sözleşmelerinin bağlı bulundukları Gümrük 

İdarelerine sunulması sırasında, 

• İstisnai kıymetle beyanda bulunurken sunulan sözleşmeler, 

kefalet senetleri, temliknameler, taahhütnameler, 

mukavelenameler, kefalet senetleri, rehin senetleri ve fesih 

namelerin Gümrük İdarelerine sunulması esnasında, damga 

vergisinin tahsil edilip edilmediğinin gümrük personelince 

kontrol edilerek damga vergisinin tam olarak tahsilatının 

sağlanması gerektiği belirtilmiştir. 

1.2.2. Eş Etkili Vergiler 

Dış ticarette, gümrük vergisi adıyla alınmayan fakat gümrük 

idarelerince kendi adına ya da başka kurumlar adına ve hesabına 

ödenmiş olan vergi ve mali yüklerin gümrük mevzuatına ilişkin 

uygulamada ‘’gümrük vergisi’’  ad edilip edilmeyeceği konusunda 

yürürlükte olan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nu ve bu kanun 
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kapsamında çıkarılan Gümrük Yönetmeliği’nde yer alan ‘’Gümrük 

Vergileri’’, ‘’İthalat Vergileri’’ terimi tanımlarının  birbirinden 

farklılık gösterdiği, bu tanımlar içerisinde yer alan; bu sebeple, 

Gümrük vergisi haricinde alınan vergi ve mali yüklerin ‘’gümrük 

vergisine eş etkili vergi ya da mali yük’’, diğer bir anlamıyla ‘’gümrük 

vergisi’’ olarak kabul edilip edilmeyeceği gümrük mevzuatı 

uygulamalarında önemli bir konuya sahiptir (http://www.maliyeokulu. 

org.tr,2007). 

Dış ticarette de etkili olan eş etkili vergiler, gümrük vergilerinin yanı 

sıra ticarete konu olan malların Gümrük Birliğince ve imzalanmış olan 

serbest ticaret anlaşmalarınca da malların piyasada dolaşımlarının 

sağlanması amacıyla karşılıklı olarak indirimlerinin veya 

kaldırılmalarının sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. 

• DİR Kapsamında Telafi Edici Vergi 

Gümrük Kanunu’nun 194.maddesinin 1. bölümünde,  ülkemizin taraf 

olduğu anlaşmaya göre, dahilde işleme rejimi kapsamında (DİR) Türk 

menşeli malların anlaşmaların yapıldığı ülkelere ithalatında, tercihli 

tarife uygulamalarından yararlanılmasının, bu kapsamda 

değerlendirilen serbest dolaşımda olmayan malların ithalat 

vergilerinin tahsil edilmesi ve bu duruma ilişkin belgelerin 

onaylanması şartına bağlı olması halinde ithalata ilişkin bir gümrük 

yükümlülüğünün ortaya çıkacağı belirtilmektedir (Gümrük Kanunu 

(2009), Md.194/1). Dahilde İşleme rejimi ihracata ilişkin malların 

üretimini gerçekleştirmek için gerekli olan ve ithal edilen malları, bu 

sebep ile ithali gümrük vergisine tabi olan ara mallara ya da girdilere 
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gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik eden sistem olarak 

tanımlarız (http://www.muhasebenet.net,2017). 

Telafi edici vergi kapsamında, Türkiye ile AB arasında yapılan 

Gümrük Birliği kapsamındaki üçüncü ülke menşeli girdileri için üye 

ülkeler arasında uygulanacak olan gümrük tarifeleri ile üçüncü 

ülkelere uygulanacak Ortak Gümrük Tarifeleri arasında oluşan farkları 

gidermek için fark giderici vergi adı altında vergilerin alınması da 

mümkündür. 

• Tek ve Maktu Vergi  

Yürürlükteki mevzuatta belirtilmiş olan; ülkemize giriş yapan yolcular 

beraberinde getirdikleri Zati Eşya Muafiyet Listesinde yer alan malları 

ve belirli bir bedele kadar olan hediyelik eşyayı gümrük vergilerinden 

muaf olarak ülke içerine sokabilirler. Bunların haricinde olan eşyalar 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca belirlenmiş olan limitlere kadar tek 

ve maktu olarak vergisi alınmaktadır. Bu limitin üzerindeki eşyaya ise 

ithalat rejimi kararında belirtilmiş olan vergi oranları uygulanır 

(https://www.gumrukportali.com, 2017).  

Gümrük kanunun 167. Maddesinde, posta yolu aracılığıyla veya yolcu 

beraberlerinde gelen ve ticari mahiyette bulunmayan vergiye tabi 

eşyadan alınacak olanvergileri göstermek amacıyla kanunlardaki had 

ve nispetlere bağlı olmaksızın ve bu nispet hadleri geçmemek şartı ile 

tek ve maktu bir tarife uygulama yetkisi Bakanlar Kurulu’na aittir. 

(Gümrük Kanunu (2009), Md.167/2). Söz konusu eşyaların Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen limitlerden daha yüksek olması 

durumunda (1500 Avro), eşyaya ithalat vergilerine ilişkin oranlar 

https://www.gumrukportali.com/
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uygulanarak tahsilatları gerçekleştirilir. Ayrıca tek ve maktu vergi 

yükümlüsüne sözlü beyan formu üzerinden tebliğ edilen ve gümrük 

muhafaza memurları ekiplerince kontrolleri esnasında belirlenmiş 

limitlerin üzerindeki hesaplarda gümrük veznesince tahsilatları 

yaptırılmaktadır. Yolcu beraberinde ülke içerisine getirilecek eşyaların 

listeleri 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan 9 sayılı 

listede belirtilmektedir. Bu listede yer alan eşyaların kıymetleri ise 

ibraz edilen fatura, satış fişine ya da eşya bedelinin ödendiğine dair 

belgeye göre belirlenmektedir. Bu bedelin ise yanlış veya ibrazı 

edilmemesi durumunda kıymet değeri Gümrük İdarelerince 

belirlenmektedir. Önemli değeri olmayan eşya (150 Avro) ve yolcu 

beraberinde getirilen hediyelik eşya muafiyeti (430 Avro) hükümleri 

saklı kalmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya 

da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, kıymeti önemli değeri 

olmayan eşya limitini (150 Avro) aşan, ancak 1500 Avro’yu aşmayan 

eşya ile %18 ve daha yukarı yaştaki her bir yolcu için kıymeti 1500 

Avro'yu geçmeyen eşyanın, AB ülkelerinden doğrudan gelmesi 

durumunda %18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20 oranında 

ve kıymeti üzerinden tek ve maktu bir vergi tahsil edilir (Gümrük 

Kanunu (2009), Md.167/2). 

Yolcu beraberinde getirilen hediyelik eşya muafiyeti tutarının aşılması 

durumunda, muafiyet miktarına tekabül eden vergi düşüldükten sonra 

kalan kısma tek ve maktu vergi uygulanır (Bakanlar Kurulu Kararı, 

(2009) 15481 sayılı, Md.63). 

• Anti-damping ve Anti-sübvansiyon Vergisi 
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Anti-Damping: GATT çerçevesinde damping, “bir malın benzer bir 

malın ihracatçı ülkede tüketim için satışa konulan fiyattan daha düşük 

fiyat ile ihraç edilmesi” olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle, 

eğer ihraç fiyatı ile ihracatçı ülkedeki yurtiçi tüketim fiyatı arasındaki 

fark, ikincisinin daha yüksek fiyatta olduğu görülürse mal dampingli 

kabul edilmektedir (Güner, 2006:49). Bu dampinge uygulanacak olan 

vergi, ithali daha önce gerçekleştirilen mallar için, geriye dönük 

olarak uygulanabilir. Bu konuda uygulanacak esaslar Bakanlar 

Kurulunun Kararı ile belirlenir. Fakat, geriye dönük olarak 

uygulamanın süresi geçici önlemlerin alınmış olduğu tarihten itibaren 

90 günlük süreyi geçemez (Gültekin, 2010:15). Belirlenmiş olan ithal 

malda hem dampingin hem de sübvansiyonlarının yapılması 

durumunda dampinge karşı olarak vergi ve telafi edici vergi birlikte 

uygulanmamakla birlikte, bu vergilerden hangisi daha yüksek ise o 

mala dönük vergi uygulanmaktadır. 

Sonuç olarak ise anti damping uygulamalarla ithali haksız rekabete 

konu olacak mallarda yerli üreticinin korunması amaçlanmaktadır. Bu 

koruma gümrük idarelerinin titizlikle çalışmaları, eşya tarifelerindeki 

oranları, kıymetlerinin belirlenmesi ve etkin bir şekilde belge 

kontrolleri ile yapılmaktadır. 

Anti-damping uygulaması Türkiye’de ise; uluslararası anlamda 

ticaretin yaygınlaşması ve buna bağlı olarak serbest ekonomi ile 

birlikte dampinge karşıda önlemler alınmaya başlanmıştır. Damping 

ile yerli üreticinin yabancı sermayelere karşı korunmasında önemli rol 

oynamaktadır. Ülkemizde GATT 1994’ün 6. Maddesinin 
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Uygulamasına ilişkin Anlaşma ile Sübvansiyonlar ve Telafi Edici 

Tedbirler Anlaşması hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.07.1989 

tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 

Kanun çerçevesinde, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu 

tarafından ithalata ilişkin ürün için soruşturmaların sonucunda 

belirtilmiş olan ve ilgili Bakanlığın birimlerince onaylanmış damping 

marjı ve sübvansiyon miktarı kadar dampinge konu malın ithalatında 

dampinge karşı vergi alınacak olup; sübvansiyona konu malların 

ithalatındaysa telafi edici vergiler alınmaktadır. 1999 yılında bu 

kanunda yapılmış olan değişikliği ile gümrük vergisinin tescil, 

tahakkuk, tahsil, ger, verme, takip ve teminata bağlanma 

durumlarından usule aykırılık olması halinde 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri kapsamında 

ceza-i işlemlerinin gümrük idarelerince yapılacağı hükmü yer 

almaktadır. 

AB ile Türkiye’nin ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkındaki 

mevzuatında Gümrük Birliği’ni düzenleyen 1/95 sayılı karar ile AB 

mevzuatına uyumlu hale getirilmiştir. AB bu işlemlerde oluşabilecek 

herhangi bir olumsuzluk durumlarına karşın oluşturmuş olduğu 

komisyon ile damping uygulamalarına karşı etkin bir çalışma 

yürütmektedir. Araştırmakta olduğu olumsuzluklara karşı damping 

marjı saptanması halinde, oluşturulan komisyonca eşit bir seviyede 

anti-damping vergisi belirlemektedir. Bu belirlenen vergiler belirli bir 

tüzük ile Avrupa Konseyi’nce onaylanması halinde yürürlüğe 

girmektedir. 
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Ülkemizde, Avrupa Birliği’nde rekabeti bozacak politikalar içerisinde 

damping ile ilgili kurallarda yer almaktadır. Topluluk içerisinde 

ticareti etki yaratacak veya Ortak Pazarın işleyişinde rekabeti bozacak 

uygulamalardan kaçınılması da dampinge ilişkin kurallar içerisindedir. 

Bu nedenledir ki birliğin uygulayacağı damping mevzuatı da 

GATT’nin Anti damping kurallarına dayanmaktadır. GATT 

antlaşmasının 6. Maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin düzenlemede 

damping uygulayan ülkelere karşı, dampingden zarar gören ülkelerin 

anti-damping vergi koymalarına imkan vermektedir. Damping 

uygulamaları sadece yerli üreticiyi koruması ile 

ilişkilendirilmemelidir. Çünkü ağır damping uygulamaları kartel 

oluşmasına da neden olabilmektedir. Bu nedenle ülkemiz damping 

uygulamalarında yerli üreticiyi korumayı amaçladığı gibi rekabetinde 

oluşması için çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmelidir.  

Türkiye sadece AB ile oluşan bir ekonomik işbirliği içinde olmayıp, 

26.03.1995 tarihinde Dünya Ticaret Örgütüne katılmasıyla da birlikte 

serbest ekonomi işleyişinde farklılık arz etmektedir. Dış ticaret 

mevzuatımız, DTÖ ile yapılmış olan anlaşma çerçevesinde şekil 

almaktadır. İthalatta uygulanacak olan tarife ve tarife dışı engeller 

belirlenirken de konulmuş olan kurallar dikkate alınmaktadır. 

Ülkemiz, mevzuatlarını da bu anlaşma çerçevesinde düzenlemektedir. 

Anti-damping ve damping uygulamalarının sorunları ve çözümlerine 

baktığımızda; Türkiye’nin ithalatı açısından damping uygulamaları 

incelendiğinde, öncelikle gelişmekte olan ülkeler öne çıkmaktadır. 

Çünkü bu ülkelerin işgücü arzlarının fazla olması ve emek yoğun 
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sektörlerinde fiyat rekabeti üstünlüğü olmasıdır. Örneğin işgücü arzı 

fazla olan Hindistan ile aynı ürünlerin ihracında olan ülkemiz iş gücü 

maliyeleri sebebiyle uluslararası piyasalarda rekabet dengelerini 

koruma gerekliliği arz etmektedir. Bu durum göz önüne alındığında 

damping uygulamaların da yerli üretici korunmaya çalışılırken, yerli 

ihracatçılarına da yönelik düzenlemeler olması gerekmektedir. 

Anti-damping ve damping uygulamalarının ülkemizin, gelişmiş 

ülkeler yanında bazı olumsuz etkileri ortaya çıkabilmektedir. Bu da 

gelişmiş olan ülkelerin haklı gerekçelerle, kendi vatandaşlarının sosyal 

ve ekonomik anlamda refaha erişme isteğinden kaynaklıdır. Ülkeler 

alınacak kararları ve önlemlerini bu çerçevede değerlendirilmek-

tedirler.  

Uluslararası ticarette ithalatçıların belirli mallara karşı konulan anti 

dampinglere karşı menşei saptırmalarına başvurmaları uygulamanın 

sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde özellikle Çin 

mallarını yurtiçine sokmaya çalıştıklarında karşılaşılan anti damping 

uygulamalar, yurtdışı firmaların bu malları Pakistan menşeili olarak 

getirdikleri görülmektedir. Bu durumun çözümünde ise geniş çaplı bir 

araştırma ile malın ambalaj üzerinde bulunan ibareleri, ithalatçı firma 

takipleri ve sunduğu belgeler, bunun yanı sıra malın yurtiçine kadar 

gelirken hangi aşamalarla ve yükleme, taşıma bilgilerine ulaşılarak 

karşı konulabilmelidir. Ülkemizde uygulanan dampinglere karşı iç 

piyasa da verimsizlikler ortaya çıkmaktadır. Bunlar yerel olan 

üreticilerimizin satışlarında, kar, üretim yatırım, istihdam, büyüme ve 

pazar payları gibi birçok olumsuzluklara yol açmaktadır. Bu durumun 
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çözümde ise iç piyasa dengesiyle, yurtdışı firmalarının benzer 

ürünlerinin fiyatlarına ve yerli sanayideki etki göz önüne alınarak 

yapılmalıdır. Dampingli olan ürünlerini piyasadaki ürününe karşın 

normal değeri ile dengede olması gerekmektedir. 

1.2.3. Mali Yükler 

Mali yükler terim anlamı olarak vergi çatısı altında alınmayan parasal 

yükleri ifade etmektedir. Ülkelerin mali yükleri kullanma amaçları 

vergiler karşısında mükelleflerin zorluk çıkarması veya azalması gibi 

durumlarda etkin kullanılabilecek araçlardır. Ülkeler gümrük 

tarifelerini yükseltmek yerine mali yükleri kullanarak etkinlik 

sağlayabilmektedirler. 

Mali yükler ülkelerin karşılıklı olarak sınırlandırabileceği anlaşmalar 

çerçevesinde olması gerekmektedir. Uluslararası ticarete konu olan 

mallar, gümrük vergisi haricinde gümrük vergisine benzer etkiyi 

oluşturan eş etkili mali yükümlülüklere konu olmaktadır. Uluslararası 

yapılan ticaretin serbestleştirilmesini düzenleyen GATT (DTÖ) 

antlaşmasını imzalamış ve yeni oluşan ismi ile Dünya Ticaret Örgütü 

(DTÖ) üyesi olmuş devletlerin bu anlaşma maddeleri kapsamında ya 

da devletlerin kendi içlerinde oluşturdukları gümrük birliği veya ikili 

serbest ticaret anlaşmaları maddelerine göre  gümrük vergisi 

oranlarının yükseltmeleri oldukça zor olmaktadır Bu sebeple, 

koruyucu veya mali amaçlar ile uluslararası anlaşmalara bağlı kalmak 

şartıyla  ithalata konumallara gümrük vergisi haricinde benzer etki 
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yaratan ek mali yükümlülük getirmesi söz konusu olabilir (Bulut, 

2007:27). 

Ülkemizde belirlenecek olan mali yükleri Anayasal olarak kaldırmaya 

veya bu mali yükleri koymaya yetkili mercii Bakanlar Kurulu olarak 

belirlenmiştir. Bu da mali yüklerin anayasada güvence altına alınmış 

olup etkinliğinin belirlenmesinde önem arz etmektedir. 

• Toplu Konut Fonu (Tarım Payı) 

Bakanlar Kurulunca belirlenen 2976 sayılı Dış Ticaretin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun da belirtilmiş olan toplu konut fonu 

yürürlükte bulunan İthalat Rejimi Kararı Ek’ indeki III Sayılı Liste’de 

bulunan işlenmiş tarım ürünlerinin ithalatı sırasında ilgili gümrük 

idarelerince tahsil edilmektedir. Toplu Konut Fonu ödenerek ithal 

edilecek olan malların, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte 

geçerli miktar ve oranları kadar fona tabi olacaktır. Ayrıca Gümrük 

Kanununda belirtilmiş olan 167. Madde de yer alan durumda ise; 

“gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulacak 

eşyalardan Toplu Konut Fonu tahsil edilemez” olarak belirtilmektedir 

(Gümrük Kanunu (2009), Md.167). 

İşlenmiş tarım ürünlerinde teminata bağlı olarak Gümrük Genel 

Tebliğinin 9. Maddesinde yükümlünün isteği üzerine serbest dolaşıma 

girişe ilişkin diğer bütün belgelerin bitmesiyle; konu ile ilgili gümrük 

idarelerince, işlenmiş tarım ürünlerinde beyanda bulunan şahsın ibraz 

ettiği üretimi gerçekleştiren firmaca tanzim edilmiş sertifikalara uygun 

olarak, yükümlü tarafından doldurulan İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan 
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Formundaki oranlar, geçici olarak kabul edilerek vergi ve fonların bu 

durumagöre hesaplanması, tutarın nakden teminat olarak (depozito) 

alınması, yapılan tahlil ve inceleme sonunda ilave edilecek vergi ve 

fon alınması gerektiğinde bunların itirazsız tahsil edileceğine dair Ekli 

listenin2. bölümde yer alan örneğine uygun, yükümlü tarafından 

düzenlenerek imzalanacak taahhütnamenin alınmasına ilişkin eşya, 

4458 sayılı Gümrük Kanununun 71. maddesine istinaden eşyanın 

sahibine teslim edilir olarak belirtilmiştir (Gümrük Genel Tebliğ, 2005 

Md.9.). 

Toplu Konut Fonu, 4684 sayılı Kanun ile kaldırılmasına rağmen; fona 

ilişkin diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan ödemelerin, 

yeni bir düzenleme hazırlanıncaya kadar Hazine adına devam 

edilerek, Hazine hesaplarına intikalinin sağlanacağı hükme 

bağlandığından tahsilatına devam edilmektedir (4684 Sayılı Kanun 

Geçici,2001, Md.3/ d-2). 

• Destekleme Fiyat İstikrarı Fonu (DFiF) 

Destekleme Fiyat İstikrarı Fonu 14.10.1988 tarihli ve 13384 sayılı 

karar ile Dış ticaretin ekonomik şartlara uygun olarak yürütülmesini 

sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında 

“Destekleme ve Fiyat İstikrar Fon’u” teşkil edilmiştir (Resmi Gazete 

14.10.1988, 19959 Sayılı Md.1.). 

Destekleme Fiyat İstikrarı Fonunun kaynaklarını; 

• Her türden eşyanın ihracatında iç ve dış piyasalardaki 

fiyatlarında oluşan gelişmeler dikkate alınmak üzere ihraç 
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bedellerinden adet, kilo veya kıymet esasına göre uygulanacak 

fon tahsilat ve kesintileri, 

• Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatına ilişkin ihracat 

işlemlerinde ödenecek kur farkları, 

• Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 30 sayılı Karar ile 

ihdas edilen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’nun net 

varlıkları, teşkil etmektedir (Resmi Gazete 14.10.1988, 19959 

Sayılı Md.2.).  

İhracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fon’u primi kesintisi 

yapılacak mallar ve miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

• Her türden natürel iç fındık için 8 Cent/Kg. karşılığı TL 

• Her türden kabuklu fındık için 4 Cent/Kg. karşılığı TL 

• 41.01 ; 41.02 ve 41.03 G.T.İ.P’ne kapsamına dahil edilmiş 

işlenmiş deri ve kösele dışarısında kalmış olan pikle derileri 

dahil her türlü hayvan derileri ve postları, 50 Cent / Kg. karşılığı 

TL. 

• 5201.00 Pamuk (10/10/98 g.R.G. 98/11769 s.Kr.) 13.09.1998 

tarihinden geçerli 0 (sıfır) Cent/Kg karşılığı TL (Resmi Gazete 

14.10.1988, 19959 Sayılı Md.11/a.). 

Destekleme Fiyat İstikrarı Fonunda kesinti yapılamadığı durumlar ise 

şu şekildedir; 

• D.F.İ.F. prim kesintisi kapsamında değerlendirilen bir eşyadan 

FOB 1.000 Dolar değerini geçmeyen numunenin herhangi bir 
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bedel alınmadan ihracatı esnasında prim kesintisi 

yapılmamaktadır. 

• 1000 grama kadar ambalajlarda yapılacak natürel fındık 

ihracatında yürürlükteki Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi 

kesintilerinden 4 Cent/Kg. karşılığı Türk Lirası indirim 

uygulanmaktadır. 

• Doğrudan tüketiciye hitap edilir şekilde küçük ambalajlı 

işlenmiş mayi fındık mamulü ihracatında prim kesintisi 

yapılmaz. 

• Uzak Doğu, Okyanusya Amerika ve Akdeniz’e kıyısı 

bulunmayan Afrika ülkelerine yapılacak her türden natürel 

fındık ihracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi 

kesintilerinden 4 Cent/Kg karşılığı Türk Lirası indirimi 

uygulanır (Resmi Gazete 14.10.1988, 19959 Sayılı Md.11/b-c.). 

• Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) 

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu’na ilişkin hükümler 13.12.1984 

tarihli ve 84/8860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile resmi gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kaynak Kullanımını Destekleme 

Fonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 15.12.1984 

tarihinde kurulmuştur. Fon kuruluş amacı ile kalkınma planları ve 

yıllık programlara ilişkin hedeflenen ihracatı ve yatırımlarda kaynak 

kullanımını desteklemek yolu ile bankadan sağlanan kaynakların bu 

alanlara yöneltilmesi ve ihtisas kredilerinde kredi maliyetlerinin 
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azaltılmasını temin etmek olarak belirtilmektedir (Çakıcı ve Ceylan, 

2014:363). 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Merkez Bankasınca çıkarılmış 

olan kararnamelerde ve tebliğlerde belirtilmiş olan fonun üzerinden 

hesaplandığı işlemler meydana getirmektedir. 

1. Bankalar tarafından verilen kredilere tahakkuk ettirdikleri 

faizlerin %7,5’i,  

2. Merkez Bankasının; Kamu kuruluşlarına verdiği kredilere 

tahakkuk ettirdiği faizlerin %7,5’i, ayrıca bankalarca eksik tesis 

olunan disponibilite ve mevduat munzam karşılıklarına 

tahakkuk ettirdiği cezai faizler, 

3. Selektif Kredi Fonu ile İhracatı Teşvik Fonundan Hazine ve Dış 

Ticaret Müsteşarlığınca yapılacak aktarmalar,  

4. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Para ve Kredi Kurulu 

Kararı ile yapılacak aktarmalar,  

5. Faiz Farkı İadesi Fonunun devreden bakiyesi, olarak 

tanımlanmıştır. 

Bakanlar Kurulu kararı onaylı 13.10.2011 tarihli ve 2304 sayılı resmi 

gazetenin 4. Maddesinde ithalatın peşin, akreditifli veya vesaik 

mukabili ödeme ile yapılması durumunda Kaynak Kullanımını 

Destekleme Fonu ortaya çıkmamaktadır. İthalatın, kabul kredili, 

vadeli akreditif ve mal mukabili olarak tahsilat şekillerine göre 

alınması halinde ise %o oranında Kaynak Kullanımını Destekleme 

Fonu ödenecektir hükmü yer almaktadır (Bakanlar Kurulu Kararı 
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2011, 2304 sayılı, Md.4.). Ayrıca mal bedelinin ithalatından önce 

ödenmesi halinde de Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu doğmaz. 

Bunu yanı sıra Maliye Bakanlığı’nın 19.04.2012 tarihinde çıkarılan 

Özelge de belirtilmiş olan transit ticarete ilişkin malın bedelinin 

satıcıya ödenmesinin ya da müşteriden alınması durumunun peşin 

veya vadeli olarak yapılmasının hiçbir önemi bulunmamaktadır, her 

iki durum göz önünde bulundurularak Kaynak Kullanımını 

Destekleme Fonu doğmayacağı belirtilmektedir. 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunda zamanaşımı durumları 

Gümrük Kanunu’na ait hükümler uygulanmaktadır. Gümrük 

Beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde tebliği 

yapılmayan Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu zamanaşımına 

uğramaktadır (Gümrükler Genel Müdürlüğü, 2012, 20401 sayılı 

Genelgesi). 

21.01.2011 tarihli Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2011/5 sayı 

kararlı genelgesinde, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna tabi 

olmayan ödeme şekilleri kapsamında gerçekleştirilmiş olan ithalatın 

eşya bedelinin, proforma fatura veya kesin satış faturası tarihine 

bakılmaksızın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden 

önce ilgili olan bankaya yatırılması gerekmektedir (Gümrükler Genel 

Müdürlüğü, 2011, 2011/5 Sayılı Genelgesi). Bankacılık sisteminin 

olmadığı durum ve ülkelerde, takasın karşılıklı olması halindealıcı ve 

satıcısının ve ithalat ile ihracatın aynı gümrük müdürlüğünde yapılmış 

olması şartıyla Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu doğmaz 

(Gümrükler Genel Müdürlüğü, 2013, 2013/21 Sayılı Genelgesi). 
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Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’nun konusunu kredi ve kredi 

kapsamında değerlendirilen işlemler ile vadeli ithalat işlemleri 

meydana getirmektedir. Bu işlemlerde KKDF’nin matrahı; faiz, işlem 

tutarı veya kur farkı tutarlarıdır (Çakıcı ve Ceylan, 2014:113). Bu 

oranları belirlemede TCMB yetkili olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 

TCMB tarafından kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili 

tahsilat şekillerine göre yapılan ithalatın KKDF oranı %3 olarak kabul 

edilmiştir (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu,1988). Ayrıca 

ihracatın finansmanı amacı ile kullanılan krediler ve ihracatı teşvik 

belgesiyle dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalatta 

yukarıdaki oranların %0 olarak uygulanacağı belirtilmektedir 

(Bakanlar Kurulu Kararı, 1988, 12944 sayılı, Md.3/d). 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Maliye Bakanlığı’nca 

yayımlanmış olan 14.02.2002 tarihli ve 2002/4 sayılı Uygulama İç 

Genelgesinde belirtilen esaslar itibari ile vergi dairelerince ve ilgili 

gümrük idarelerince bu fonun tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri 

yapılmaktadır. 

• Tütün Fonu 

21.02.2001 tarihli 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında 

Kanun’un Geçici olarak çıkarılan 1.Maddesinde 28.05.1986 tarihli ve 

3291 sayılı Kanunun 17. maddesine göre yabancı tütün ve 

sigaralardan ithalat sırasında mülga Tütün Fonu adına toplanan 

paralar, Bu kanun ile yürürlükten kaldırılmış olan hükümler 

kapsamında ödenmesine devam edilir ve doğrudan bütçeye gelir 

olarak yazılmaktadır. 
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Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmakta olan purolar, 

sigaralar uçları açık purolar ve sigarillolar ile diğer mamul tütün ve 

mamul tütün yerine geçen maddelerden tütün fonu tutarı “sıfır” 

olanlar 15685 sayılı Karar’ın 1. maddesiyle belirlenerek, bu maddede 

yer alan GTİP’ lerde bulunan eşyalar tütün fonundan muaf 

tutulmuştur. Karar’ın 1. maddesinde belirtilen bu eşyalar haricindeki, 

yabancı tütün ile ülke içinde harmanlanmış ve imal edilmiş sigaraların 

bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında ise CIF bedel 

üzerinden 2250 $/ ton tütün fonu alınmaktadır (Bakanlar Kurulu 

Kararı, 2009, Md.2.).  

Tütün fonunda; yabancı tütün ile ülke içerisinde harmanlanmış ve 

üretimi sağlanmış olan sigaraların bünyesine bulunan yabancı tütünün 

ithalatı esnasında ve üretimi sağlanan ithal edilen sigaraların ithalinde 

bünyesinde bulunmuş olan yabancı tütüne istinaden paketleri başına 

Tütün Fonu alınmaktadır. Fakat Gümrük vergisinde yer alan muafiyet 

ve istisnalar burada da geçerlidir. Tütün ve tütün ürünlerine ait 

sigaralarda 600 adet, Puro 50 adet,  Sigarillolar (her biri 3 gr.dan ağır 

olmayan purolar) 100 adet, Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kâğıdı 

ile) 250 gr. olarak yolcu beraberinde muafiyet kapsamında yer 

almaktadır. 

• Ek Mali Yükümlülük 

15.02.1984 tarihli ve 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi 

Hakkındaki Kanunda ek mali yükümlülükler, dış ticaretin ülke 

ekonomisinin faydasına düzenlenmesini gerçekleştirmek amacı ile 

ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri 
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yükümlülükler haricinde konulan yükümlülüklerdir. Ek mali 

yükümlülüklerin miktarı, nevi, takibi, tahsili, iadesi, gerektiğinde 

bütçeye irat kaydedilmesi, bir fonda toplanması ve fonun kullanım 

esasları Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir (Dış Ticaretin Düzelmesi 

Hakkındaki Kanun, 1984, Md.3.). Yurtiçinde bulunan üreticinin 

korunması ve malların ithalatından kaynaklanacak vergi kayıplarının 

önlenmesi amacıyla, işleme konu olan malların ithalatı gümrük vergisi 

dışında benzer etki yaratan ek mali yükümlülük uygulamasına dahil 

edilebilir. 

Ek mali yükümlülükler de uluslararası ticaretin gelişmesini bunun 

yanı sıra ise daha serbest bir ticaret işleyişini gerçekleştirmek olan 

Dünya Ticaret Örgütü’nün antlaşmasını imza altına alan devletlerin, 

bu anlaşmanın yükümlülükleridâhilinde ya da devletlerarasında 

oluşturulan birlikler gibi veya üçüncü ülkeler arasındaki anlaşma 

maddelerine göre gümrük vergilerinde değişikliklerinin zor veya 

zaman alıcı olması nedeniyle uluslararası anlaşmalara da bağlı kalmak 

kaydı ile ticarete konu olacak olan eşyaların ithalatlarına Ek Mali 

Yükümlülükler getirilebilmektedir. 

• Çevre Katkı Payı 

03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede belirtilmiş olan, 

Çevre Katkı Payı, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi 

ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi hususunda bütçeye gelir 

olarak kayıt edilecek çevre katkı payları ve diğer gelirlerin ödemesi ile 

Bakanlı bütçesinden öngörülecek ödeneklerden yapılacak olan 
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harcamalara ilişkin düzenlemeleri belirtmektedir(Resmi Gazete, 2007, 

26482 sayılı). 

Çevre Katkı Payı ödenmesine ilişkin konu olan eşya; Çevre 

Korunması Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara Dair Dış Ticarette 

Standardizasyon Tebliğinde belirtilen eki listelerde belirtilmiş olan 

yakıtlar ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan 

Atık ve Metal Hurdalara Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğsin 

de Eki listelerinde belirtilmiş olan atık ve hurdalar olarak 

belirtilmiştir. Dâhilde işleme rejimi çerçevesinde ithalatı gerçekleşmiş 

olan malın belirtilmiş olan Tebliğler ekinde mevcut olan atık ve metal 

hurdalar ise bahse konu malın ithalatı sırasında çevre katkı payının 

tahsili halinde, söz konusu atık olan hurdaların işlenmesi neticesinde, 

tebliğ ekinde yer alan atıklar ve hurdaların iki defa işlem görmüş mal 

olarak elde edilmesi ve bu malın serbest dolaşıma girmesinde 2. defa 

çevre katkı payı olarak ödenememesi hükme bağlanmıştır. 

Çevre katkı payında tahsilat karşılığı verilmiş olan alındı belgesi ve 

gümrük giriş beyannamesinin ithalatçı tarafından onaylı suretleri 

ithalatın gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar Çevre 

Bakanlığına ödemesi yapılır. 19.03.2007 tarihli Resmi Gazetede Çevre 

katkı payını ödemeyen veya ödemiş olduğu halde belgesini 

sunamayan ithalatçıların, kontrol kapsamındaki yakıt, atık ve hurda 

ithalatı için düzenlenmiş olan yazı veya belgeleri iptal edilir ve yeni 

belge hazırlanmaz (Resmi Gazete, 2009, Md.6.). 

• TRT Bandrolü 
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3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunun 1 inci maddesinde cihazları imal 

veya ithal edenler satışlarından önce, ticari maksatları dışında yurt 

içine getirenler de ithalat işlemlerinden önce, bandrol veya etiket 

almaları zorunludur. Bu bandrol veya etiketler TRT kurumu 

tarafından veya bu kurumca yetkili kılınacak olan diğer kurum veya 

kuruluşlar tarafınca da verilmektedir (http://www.ndm.com.tr, 2016). 

TRT Bandrolünde 19.12.2012 tarihli ve 2012/4115 sayılı 

kararnamenin ekinde yer alan listede bazı ürünler alınacak ücretler şu 

şekilde belirlenmiştir. 

51 ekrana kadar ve 51 ekran dahil : 10(Avro) 

51-67 ekran ve 67 ekran dahil  :16(Avro) 

67-85 ekran ve 85 ekran dahil  : 22(Avro) 

85-116 ekran ve 116 ekran dahil : 34(Avro) 

116-148 ekran ve 148 ekran dahil : 40(Avro) 

148 ekrandan yukarısı   :80 (Avro) 

Oto televizyonu    : 8 (Avro) (Resmi Gazete, 

2016, 9594 sayılı). 

TRT bandrolü belirlenmiş ürünlerde ticari maksatları ile yurtiçine 

getirilmek istenilmesi durumunda; özel tüketim vergisi haricinde 

Katma Değer Vergisi matrahı üzerinden bir defaalınmak üzere 3093 

sayılı Kanunla belirtilmiş olan nispi oran üzerinden, ticari ithalat 

maksadı dışında getirenler ise yine bir kez olmak üzere her yıl Aralık 

içerisinde gelecek takvim yılı itibarıyla geçerli olmak üzere Bakanlar 

http://www.ndm.com.tr/
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Kurulu tarafından maktu olarak belirlenen tutarlar üzerinden bandrol 

ücreti öderler (Gümrükler Genel Müdürlüğü, 2014,281464 sayılı 

yazı). 6552 sayılı Kanun ile 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon 

Kurumu Gelirleri Kanununda değişiklik yapılarak bandrol ücretlerinin 

gümrük idarelerince ithalat esnasında alınacak olan gümrük vergileri 

ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak ödemesinin yapılacağı 

hükmünün getirildiği belirtilmiş olup bandrole tabi cihazların serbest 

dolaşıma giriş işlemleri esnasında bandrol işlemleri için yükümlülerin 

3093 sayılı Kanunun 5 (g) maddesi gereğince Türkiye Radyo-

Televizyon Kurumuna müracaat etmeleri gerektiği 

bildirilmiştir(Gümrükler Genel Müdürlüğü, 2014,281464 sayılı yazı). 

• Kültür Bakanlığı Kesintisi 

Kültür Bakanlığı kesintisi, her türden boş olan videokaseti,  bilgisayar 

disketi, ses kaseti, DVD, CD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat 

eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazların imalat 

veya ithalat bedeli üzerinden yapılacak olan kesintinin belirlenmesine 

ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulması, Kültür Bakanlığı’nın 

11.04.2002 tarihli ve 2202 sayılı yazısı üzerine, 5846 sayılı Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 44’ üncü maddesine göre, 

02.05.2002 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca karar verilmiştir (Resmi 

Gazete, 2002, 24764 Sayılı). 

21.10.2008 tarihli ve 14193 sayılı Resmi Gazetede Bakanlar Kurulu 

Kararınca alınan, serbest dolaşıma girişini sağlayan gerçek ve tüzel 

kişiler, CİF kıymeti üzerinden ekli listede belirtilmiş olan oranlardaki 

tutarı, gümrük beyannamesinin tescilinden önce, Kültür ve Turizm 
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Bakanlığınca belirlenecek bir ulusal bankada Bakanlık adına açılan 

özel bir hesaba yatırmakla yükümlüdür. Bu durum ile birlikte kararın 

(b) bendinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından tutarın banka 

hesabına yatırıldığını tevsik eden belgeye ilişkin bilgiler gümrük 

beyannamesinin 44 numaralı kutusuna kayıt altına alınır. Belirtilmiş 

olan belgenin beyanname ekinde yer almadığı durumlarda gümrük 

beyannamesinin kabul işlemi gerçekleşmez (Resmi Gazete, 2008, 

14193 Sayılı). Bu kararın 4. Maddesinde, gerçek ve tüzel kişiler 

tarafından tevdi edilen listelerin kontrolü neticesinde süresinde 

ödemenin yapılmadığı anlaşılan meblağlar 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödeme 

yapılmaktadır. (Resmi Gazete, 2008, 14193 Sayılı, Md.4.) 

1.3. GÜMRÜK VERGİLERİNİN AMACI, ÖNEMİ VE 

ETKİLERİ 

Gümrük vergileri, ülkelerin bütçelerine gelir kaynağı bazında önem 

arz etmektedir. Bu nedenle gümrük vergileri kamu finansmanı 

açığının giderilmesi, ödemeler dengesinin sağlanması gibi mali açıdan 

en önemli finans kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Gümrük 

vergilerinin toplanma amacı ve bu vergilerin nedenli öneme sahip 

olduğu ve ekonomi üzerindeki etkileri alt başlıklar halinde açıklamaya 

çalışacağız.  

Gümrük vergilerinin etkilerine baktığımızda amaç gelir sağlamak 

olduğu için öncelikli olarak gelir sağlama etkisine bakılmalıdır. Gelir 

sağlama ise, advalorem veya spesifik esasına göre toplanılan vergi 
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hasılatının artırılması olarak gözlemlenebilir. Amaç gelir elde etmek 

ise de belirli dengenin sağlanması gerekir bu denge sadece advalorem 

esasa göre veya spesifik esasa göre olmamaktadır. Çünkü bu 

değişkenler arasında daima doğru yönlü bir korelasyon 

bulunmamaktadır. Bir başka deyiş ile gümrük vergilerinin artırılması 

her zaman vergi geliri artmamakla birlikte, gümrük vergilerinin 

azaltılması da her zaman vergi gelirinde bir azalmaya neden 

olmamaktadır. Tablo 1.1’de görüldüğü gibi gümrük tarifeleri ithalat 

hacmini sıfıra düzeyine indirecek kadar yüksek olmadıkları sürece 

hazineye gelir sağlamaktadırlar (C bölgesi). 

Gümrük vergilerinde meydana gelecek değişikliklerin vergi hasılatına 

olan etkileri talep ve arz esnekliklerine bağlıdır toplayabiliriz. 

Gümrük vergisinin amacı; temel anlamda baktığımızda iki amacı 

vardır. Birincisi devlet hazinesine gelir sağlamak, ikincisi olarak ise 

yurtiçi üreticilerini dış ülkelerindeki üreticilerin rekabetinden korumak 

olarak tanımlayabiliriz. Gümrük vergileri amaç olarak büyük önem 

taşımak ile birlikte günümüzde gelişmiş olan devletlerde mali amaç 

bakımından önemini sağlayamamak ile birlikte kayıp etmiştir 

(Seyidoğlu, 2016:134). Bu durumun en güzel örnekleri olarak 

Almanya, Japonya, ABD gibi gelişmiş olan ülkelerin elde etmiş 

oldukları vergiler içerisinde yüzde iki ve daha azı ile oluşmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde ise bu durum daha farklı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin toplam vergi dilimlerinde 

Gümrük Vergilerinin oranı çok daha yüksek seviyelerdedir. 
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Devletin en önemli gelir kaynağı vergilerdir. Gümrük vergileri ülke 

gelirleri arasında bulunmaları ve kamu finansmanında kullanımıyla; 

gelir sağlama etkisi nedeni ile mali bir öneme sahiptir. Gümrük 

vergilerinin amaçlarında da bahsettiğimiz üzere gelişmiş ülkelerde 

gümrük vergilerinin ülke gelirleri üzerinde oransal olarak azaldığını 

söylemiştik. Bu çerçevede ülkelerin gelişmişlik seviyeleri artış 

gösterdikçe dış ticaretten alınmış olan vergilerin toplam bütçe gelirleri 

içerisindeki önemlerini de azaltmaktadır. Bu durumun yanı sıra “dış 

ticaretin serbestleşmesine yönelik politikaların önem kazanmasından 

sonra, ülkelerin toplam vergi hasılatlarında meydana gelen kaybı ne 

kadar telafi edebildiklerine ilişkin olarak. 1975-2000 tarihleri arasında 

toplam 125 ülke üzerinde yapılan bir araştırmada; gelişmiş ülkelerin 

az gelişmiş ülkelere göre bu açığı çok daha kolaylıkla kapattığı ve bu 

kaybın telafisinde KDV ‘nin büyük etkisi olduğu tespit edilmiştir 

(Baunsgaard ve Keen, 2005:1-16).  

Gümrük vergileri ülkeler açısından gelir kaynağı olarak önemli bir 

yere sahiptir. Ülkemizde de konum olarak transit geçiş güzergâhında 

olma sebebiyle birçok ülke malları kara, hava ve deniz güzergâhını 

kullanmaktadır. Bu nedenle ülkemiz transit geçişte gümrük kapılarının 

denetimleri etkin ve ivedi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu 

konum itibariyle gümrük vergilerinin önemi artmaktadır. Ayrıca 

coğrafi sınır komşularımızın ve dünya stratejik çatışmaların yaşanması 

da denetim ve vergi oranlamalarının belirlenmesinde önem arz 

etmektedir. 
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Şekil 1.1: Gümrük Vergilerinin Etkileri 

 

Gümrük vergileri diğer tüm vergilerdeki gibi devlet hazinesine gelir 

sağlama amacında olmalıdır. Gümrük vergileri oransal baz da 

ayarlanırken yerli sanayiyi korumasıyla birlikte, tüketicinin ve 

üreticinin hareketlerini de kontrol etmelidir. Bu nedenledir ki gümrük 

vergilerinin iç ve dış piyasa etkilerini 7 başlık altında toplayabiliriz.  

• Gelir Sağlama Etkisi 

Gümrük vergilerinin etkilerine baktığımızda amaç gelir sağlamak 

olduğu için öncelikli olarak gelir sağlama etkisine bakılmalıdır. Gelir 

sağlama ise, advalorem veya spesifik esasına göre toplanılan vergi 

hasılatının artırılması olarak gözlemlenebilir. Amaç gelir elde etmek 

ise de belirli dengenin sağlanması gerekir bu denge sadece advalorem 

esasa göre veya spesifik esasa göre olmamaktadır. Çünkü bu 
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değişkenler arasında daima doğru yönlü bir korelasyon 

bulunmamaktadır. Bir başka deyiş ile gümrük vergilerinin artırılması 

her zaman vergi geliri artmamakla birlikte, gümrük vergilerinin 

azaltılması da her zaman vergi gelirinde bir azalmaya neden 

olmamaktadır. Şekil 1.1’de görüldüğü gibi gümrük tarifeleri ithalat 

hacmini sıfır düzeyine indirecek kadar yüksek olmadıkları sürece ülke 

hazinesine gelir sağlamaktadırlar (C bölgesi). 

Gümrük vergilerinde meydana gelecek değişikliklerin vergi hasılatına 

olan etkileri talep ve arz esnekliklerine bağlıdır. 

Şekil 1.2. Türkiye ve Fransa Arasındaki İthal Edilen Mallarda 

Gümrük Vergisi Etkileri 

 

Gümrük vergilerinde Şekil 1.2’de Türkiye ile Fransa arasında ithal 

edilen mallarda Pa-Pt aralığı kadar gümrük vergisi konulmakta olup 
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vergi olmadan önce fiyat P düzeyindedir. P fiyatı üzerinde Türkiye’de 

MN aralığı kadar arz fazlası oluşurken, Fransa da ise aynı miktarda 

talep fazlasına yol açmaktadır. Vergi konulmasıyla birlikte Fransa’da 

oluşan fiyat Pa düzeyine çıkarken, Türkiye’de Pt düzeyine inecektir. 

Bunun nedeni ise ihracat oluşumu için devlet desteği gerekecektir. Bu 

durumu da P-Pt aralığı kadar devlet tarafından destekleme anlamı 

taşımaktadır. Aynı zamanda ise bu durumu oluşan vergi yükü iki ülke 

arasında eşit olarak dağılması anlamını taşımaktadır. 

Örneğin; P fiyatı 100 Dolar olarak kabul edildiği takdirde Fransa 40 

Dolar vergi getirdiği düşünülürse, Türkiye bu durumda ihracatını 

korumak için fiyatını 80 Dolara düşürür (Pt), Fransa ‘da ise bu durum 

40 Dolar vergi ile birlikte 120 Dolara yükselmiş olur (Pa). Bu durum 

iki ülke arasındaki ticaret hacminin oluşması ise MN aralığı kadar 

değil, KL düzeyinde oluşan aralık kadar olacaktır 
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Tablo 1.1: Gümrük Vergisinin Toplam Vergi Hasılatı İçindeki Payı 
Gümrük Vergisinin Toplam Vergi Hasılatı İçindeki Payı 

YILLAR TOPLAM VERGİ 

GELİRİ 

DIŞ TİCARET 

VERGİLERİ 

DIŞ TİCARET 

VERGİLERİNİN 

TOPLAM VERGİ 

HASILATI İÇİNDEKİ 

PAYI (%) 

2004 101.038.904.000 18.862.836 %18,67 

2005 119.250.807.000 21.838.290 %18,31 

2006 151.271.701.000 27.579.815 %18,23 

2007 171.098.466.000 29.001.409 %16,95 

2008 189.980.827.000 32.809.510 %17,27 

2009 196.313.308.000 28.674.535 %14,66 

2010 235.714.637.000 39.563.175 %16,78 

2011 284.490.017.000 53.499.747 %18,81 

2012 317.218.619.000 55.361.016 %17,45 

2013 367.517.727.325 68.335.159 %18,59 

2014 401.683.956.000 71.194.130 %17,71 

2015 465.229.389.397 83.262.020 %17,85 

2016 529.263.764.984 86.081.574 %16,25 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü, (http://www.gib.gov.tr). 

Türkiye’de dış ticaret gelirleri aracılığıyla toplanan vergilerin ve eş 

etkili mali yükümlülüklerin devletin bütçe gelirleri üzerinde önemli 

bir gelir kaynağı olduğu görülmektedir. Kamu gelirleri olarak vergiler 

büyük bir paya sahip oldukları için ülkemizde, dış ticaret gelirleri 

aracılığıyla toplanan vergilerin ve eş etkili mali yükümlülüklerin 
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toplam vergi hasılatı içerisindeki payı Tablo 1.1’de de görüldüğü gibi 

2016 yılında %16,25’dir. 

Tablo 1,1’de verilere göre 2004-2016 yılları arasındaki 13 yıllık 

dönemde ortama %17,50 oranındadır. Bu 13 yıllık dönemde oranın 

yüksekliği, gümrük vergilerinin bütçe gelirleri yönünden ve kamu 

giderlerinin finansmanı açısından önemini ortaya koymaktadır. Bu 

gelirlerin kamu finansmanı yanı sıra kalkınmanın sağlanması, 

büyümenin sürdürülmesi ve gelir dağılımı adaleti açısından da öneme 

sahiptir. 

Gümrük vergilerinin gelir sağlama etkisi olarak toplam vergi gelirleri 

içindeki önemi ve etkisi ithalat hacmini sıfıra düzeyine indirecek 

kadar yüksek olmadıkları sürece devlet hazinesine gelir sağlamaktadır 

(C). Ancak gümrük vergileri sonrasında oluşan mallara ilişkin talep 

düzeyleri sıfır seviyesine iniyorsa, ithalat gerçekleşmediğinden vergi 

hasılatı da gerçekleşmeyecektir. Serbest ticaretin artışında ihracat 

kesiminde, koruyuculuk durumunda ise ithalata rakip olacak ürün 

üretimlerinin yapıldığı sektörde çalışanların gelirlerini yükseltecektir. 

Şekil 1.2’de de talep ve arz esneklikleriyle ilişkilendirilmiş olan iki 

ülkenin dış ticaretinde yapılan vergilendirmenin, hedeflenmiş olan 

vergi geliri hesaplanırken malların, hangi mallara tercih edilmesi 

gerektiği önemlidir. 

• Yerli Sanayiyi Koruma Etkisi  

Ülkeler dış ticaretlerinde öncelikli olarak ithal mallarda yurtiçin de 

bulunan üreticilerini korumalarında önem arz etmektedir. İthalatla 

birlikte iç piyasaya getirilen ürünlerin, yerli üreticiyi koruması ve yerli 
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üreticinin üretimini artırmasından engel olmayacak şekilde 

gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde yerli üretici piyasaya sahip 

olamadığı gibi rekabet gücüde azalır zamanla piyasada yerli üretici 

sıkıntısı yaşanır. Bu durumla birlikte birçok alanda sıkıntılar 

yaşanabilir. İlave olarak getirilen gümrük vergileri yurtiçi üretimini 

artırıcı etkisinin yanı sıra tüketimi azaltarak dış ticaret açığının 

kapanmasını sağlamaktadır. Bu durum piyasa iç dengesinde uzun vade 

de daha ucuza mal üretilebilme durumu yanı sıra tüketicilerin de bu 

ürün gruplarına kendi ülkelerinde daha ucuza sahip olabilme durumu 

ortaya çıkmaktadır. 

Ülkeler ithalat süresince belirli mal gruplarına sınırlamalar veya 

yasaklamalar getirebilir. “Yurt içinde üretime yüzde yüz oranında 

koruma sağlayan gelişen bir ekonomik yapıyı korumak ya da 

dampingli malların ülkeye girişini önlemek gibi amaçlarla 

yararlanılan, bir mal üzerine konulan ve o malın ithalini çok düşük 

düzeye indiren ya da tamamen ortadan kaldıran gümrük tarifesi.” 

olarak yasaklayıcı vergi tanımı yapılmaktadır (http://muhasebeturk. 

org, 2017). 

Şekil 1.1’de karşılaşılan ithal olan malın iç piyasadaki fiyatı 

yükseldiğinde yerli üreticinin ürettiği mallar dış pazarın rekabetinden 

korunur. Bununla birlikte yerli üretim genişlemekte olup ve üreticiler 

yüksek fiyatlar ile bu genişlemenin doğurmuş olduğu maliyetlerinin 

artışını karşılayabilirler. Ancak bu durum (a) üçgen alanı kadar ise 

kaynak israflarına yol açabilir. Çünkü oluşan bu kaynakların 

verimliliği azalmıştır. 
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Ülkelerin yerli üreticileri tarafından üretimi sağlanamayan ürünlerinde 

yani ithalatlarını sıfıra çekmediği durumda ise kısmi koruma 

sağlanarak vergilerin gelir ve koruma etkisi yaratmasına izin 

verilebilir. Örneğin ülkemizde LCD cam panellerin üretimi olmadığı 

için zorunlu olarak ithalatına ihtiyacı vardır. Bu durumda alınan 

vergiler yalnızca gelirin sağlanması amacıyla ve ithalatı sıfır düzeyine 

indirecek kadar vergilerini yüksek tutmak ise yerli üreticiyi koruma 

amacıyla konulmaktadır. Çünkü örnekte de belirtilen LCD cam 

paneller Avrupa’nın da en önemli televizyon üretiminde yer alan 

ülkemiz için de ithalat ve ihracat dengesini olumsuz yönde 

etkilememesi için bu durum kontrol edilmektedir. 

Yerli sanayiyi koruma etkisinde, gelişmekte olan işletmelerin 

maksimum üretim düzeylerine ulaşarak gümrük tarifeleri ile dış 

rekabete karşın korunmasıdır. Bu etki ithal ikameden farklı olaraktan 

bütün üreticilerin değil, yalnızca gelişeme açık olanların korunması 

esastır. Ayrıca dış ticaretin üzerine ek olarak getirilen vergilerin 

dolaylı vergi olması sebebiyle tüketici tarafından gözlemlenmesi 

zordur. Fakat bu gibi vergilerin tüketiciye malın fiyatına eklenerek 

önlerine gelebileceği gerçektir. 

• Dış Ticaret Etkisi 

Gümrük vergilerinin dış ticarete etki alanı devletlerin ticaret 

politikalarına bağlı bir şekilde uygulanır. Dış ticaret politikası, 

devletin dış ticaretini, belirtilmiş olan hedefler doğrultusunda 

düzenlemek amacıyla alınan tedbirlerdir. Dış ticaret politikası, serbest 

dış ticaret politikası ve koruyucu dış ticaret politikası olarak ikiye 
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ayrılmaktadır. Günümüzde genellikle, koruyucu dış ticaret politikaları 

önem arz etmektedir. (http://www.muhasebedersleri.com, 2017). 

Dış ticaret etkisi devletin kısıtlayıcı politikalarıyla, tüketicilerin 

tüketici sınıfının ithal olan mallara daha yüksek fiyat ödemelerini 

gerektirirken liberal uygulanacak bir dış ticaret politikaları uluslararası 

anlamda ihtisaslaşmanın sağlanacağı ve bunun yanı sıra birçok 

avantajlardan daha fazla yararlanacağı söz konusudur. Dış ticarette 

devletler müdahale aracı olarak ise gümrük tarifeleri ile yapmaktadır. 

Gümrük tarifeleri ise ekonomi üzerindeki etkileri, fiyat 

mekanizmalarının işleyişine dayanmaktadır. 

Ülkelerin dış ticaret hadlerini belirlemeleri önem arz etmektedir. 

Çünkü artan bir gümrük vergileri karşısında malların ithalatında 

sonlandırıcı etki yaratacağından, bu durumun hükümetler tarafından 

milli gelirin maksimize olacağı oran bazında değerlendirilmelidir. Bu 

durum ise Optimum gümrük vergisi kavramını ortaya çıkarmaktadır. 

Optimum gümrük vergisi kavramsal olarak bir ülke, hazineye gelir 

sağlamak ya da Ticaret Hadlerini lehine değiştirmek gibi amaçlarla 

gümrük tarifesi koyar. Konulan tarifeler diğer yandan ithalatı 

pahalılaştırarak ithal edilen yabancı malların hacmini daraltır 

(http://www.nedir.com, 2017). 

Dış ticaret etkisinde, belirlenecek olan tarife, kota veya vergi artışları 

kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesi gereklidir. Çünkü artan 

tarifeler neticesinde ticaret ortağı olan ülkelerin Pazar sıkıntısı 

yaşamamaları veya kaybetmemeleri için fiyat kırma yoluna gidilerek, 

ithalata rakip kesimlerdeki fiyatların düşmesine neden olabilmektedir. 

http://www.muhasebedersleri.com/
http://www.nedir.com/
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Şekil 1.3: Gümrük Vergilerinde Rant Durumu 

 

• Gelir Dağılımını Değiştirme Etkisi  

Gümrük vergileri, milli gelirin dağılımında yeniden paylaşıma neden 

olmaktadır. Bu paylaşımda ise üretim ve tüketim etkisiyle, tüketicinin 

rantı azalmışken, üreticinin rantı artmış olup tüketiciden üreticiye 

doğru bir yönelme söz konusu olmaktadır. Tüketici rantı kavramsal 

olarak, tüketicilerin bir eşyanın bir birimi için ödemeye razı olacakları 

en yüksek fiyatlar ile o eşya için gerçekte verdikleri fiyat arasında 

oluşan farkı belirtmektedir. Şekil 1.3’te ülkedeki fiyat Pı düzeyi 

serbest dünya fiyatına eşit belirlenmiş iken, toplam tüketici rantı 

oluşumu PıFR kadardır. Fiyatlar azaldıkça tüketici rantı artış 

göstermektedir. Üretici rantı oluşumu ise üreticilerin belirlenmiş olan 

bir üretimde bulunmak için uzun dönemde içerinde kendilerine 

yapılması gereken ödemenin üzerinde oluşan miktarı ifade etmektedir. 

Gümrük vergisi arttıkça üretici rantı da artmaktadır. Bu durumda 
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fiyatlarda artış veya azalışile birlikte tüketici ve üretici rantları 

toplumsal maliyeti veya toplum için refah değişimlerini ifade 

etmektedir. Bu rant oluşumlarıyla birlikte tüketim etkisi, gümrük vergi 

oranlarının arttırılması sonucu ile satın alma güçleri azalan 

tüketicilerin ithal eşya tüketimlerini azaltması olarak tanımlanabilir. 

Yerli üreticilerde ise tüketicilerin tersine malın yurt içerisindeki fiyatı 

da yükseleceğinden normalüstü kar elde edilir. 

Dış ticaret politikalarında bazı ülkelerin yoksul kesimlerin refahını 

artırmak için zengin kesimden vergi almasıyla da gelir dağılımında 

eşitliğinde bu etki söz konusudur. Zengin kesimden lüks mal 

ithalatında vergi alınmasıyla devlet gelirinin artırılarak, yoksul 

kesimin talep ettiği zorunlu tüketim mallarının yurtdışına çıkışına 

engel getirilerek yurtiçi fiyatlarının düşümüne neden olabilir. 

Gelir dağılımını değiştirme etkisinde sonuç olarak koruyuculuk 

ithalata rakip olan kesimlerde çalışan faktörlerin gelirlerini 

yükselmektedir, bu da ülkenin bol olan kaynaklarına dayalı ihracat 

malları yerine kıt olan kaynaklara dayalı ithalata rakip mallara 

yönelmesine neden olmaktadır. Ayrıca sosyal refah ve gelir dağılımı 

adaletinin göz önünde bulundurulması gerekli olan bir unsurdur. 

• Ödemeler Bilançosunu Denkleştirme Etkisi  

Gümrük vergileriyle uygulanacak tarifelerle ithalatı sınırladığı ölçüde 

ülkenin döviz giderlerinden tasarruf sağlayarak dış ödemelerde oluşan 

açığın kapatıcı etkisi ortaya çıkar. Fakat ticarette aynı düzeyde benzer 
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davranışlar göstermesiyle oluşan durumdan ilk vergi koyan ülkenin 

faydaları engellenebilir. 

Gümrük vergisiyle oluşturulacak olan dengenin cari işlemler hesabı 

üzerinden ortaya çıkacak pozitif durum, ödemeler dengesi üzerindeki 

açığı denkleştirme yönünde bir etki sağlanabilir. 

 

Şekil 1.4: Gümrük Vergilerinin Üretim ve Tüketim Etkileri 

 

• Üretim Etkisi 

Gümrük vergilerinin ithal edilmiş olan malın, iç piyasada oluşan 

fiyatını artırarak malın ülke içerisinde üreten üreticilerinin dış 

piyasada bulunan üreticilere karşı korumasıdır. Bu durum ise iç 

piyasadaki üreticilerin karlarının artmasına yol açmaktadır. Gümrük 
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vergilerinde üretim etkisine koruma etkisi de denir. Aşırı koruma, 

koruma altındaki sanayi dallarının gümrük duvarları arkasına 

çekilerek, ekonomik etkinlikten uzak, tembel ve ağır faaliyet 

sürmesine sebep olabilir (Karluk, 2005:176). 

Şekil 1.4’te de gösterilmiş olan üçgende vergiler konulmasaydı KS 

düzeyi kadar malı daha ucuz elde edilmiş olurdu. Üretimin ülke 

içerisinde yapılmasından uğranılan kayıp “a” üçgeninin alanına eşittir. 

Bu durum ise kaynakların sarf edilmesine neden olmakla birlikte tam 

çalışma varsayımı altında ithalata rakip olan malları üretmek için 

gerekli kaynaklar ihracat kısmında çekilir. 

• Tüketim Etkisi 

Gümrük vergilerinin iç piyasada oluşan fiyat etkisinin ikame etkisi 

olarak gördüğümüzde; gümrük vergilerinin artırılması sonucunda 

artırılan vergi ile talep esnekliklerine bağlı olarak aynı oranda tüketim 

miktarları azalacaktır. Şekil 1.4’te de b alanında oluşan tüketim kaybı 

getirilen veya artırılmış olan gümrük vergisiyle oluşmaktadır. Bu 

durum iç piyasadaki fiyatların artmasıyla yerli üreticiyi etkin kılarken, 

diğer yandan piyasadaki tüketimi azaltmaktadır. 

Sonuç olarak; Şekil 1.4’te a üçgeninde oluşan üretim etkisi, b alanında 

oluşan tüketim etkisiyle birlikte; artırılan gümrük vergisiyle c alanında 

oluşan etki ise gelir etkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölüşüm 

etkisinde ise; gümrük vergileriyle oluşan gelirde, tüketicilerden 

üreticilere yeniden dağılımına neden olmaktadır. Bu durum ise Şekil 

1.4’te görülen d alanında karşımıza çıkmaktadır. Son olarak üretim 
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kaybı ile oluşan ve tüketim kaybı ile oluşan a ve b alanları ise Dış 

Ticaret Etkisi olarak görülmektedir. 
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II. BÖLÜM 

GÜMRÜK BİRLİĞİ İLE BİRLİKTE GÜMRÜK 

VERGİLERİNİN TÜRKİYE’DE VE AVRUPA’DAKİ DEĞİŞİMİ 

2.1.TÜRK GÜMRÜK VERGİSİ KANUNUNDA TEMEL 

KAVRAMLAR 

2.1.1.Gümrük Mevzuatı 

Gümrük mevzuatının temelini 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5607 

sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 4458 sayılı Gümrük 

Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 

çıkarılmış olan Gümrük Yönetmelikleri oluşturmaktadır. 

Gümrük mevzuatının oluşumuna ilişkin kanunlar getirilirken 

uluslararası ticaretin gelişiminde son derece önemlidir. 4458 sayılı 

Gümrük Kanununun amacı 1. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti 

Gümrük Bölgesine giriş veya çıkış yapan mallara ve taşıt araçlarına 

uygulanacak olangümrük kuralları olarak belirtmiştir (Gümrük 

Kanunu (2009), Md.1). Kanunda belirtilmiş olan eşya cinsi, niteliği ve 

özellikleri bu kanun kapsamında belirlenirken, bu kapsam içerisindeki 

sınırları ise 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile ele 

alınmaktadır. Kanunun 1. Maddesinde amacı, kaçakçılık fiilleri ve 

yaptırımları ile kaçakçılığı önlenmesi, izlenmesi, araştırılma usul ve 

esaslarını kapsamaktadır (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, (2007), 
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Md.1.). Gümrük Mevzuatına ilişkin olarak, Gümrük Kanundaki bazı 

kanunların Bakanlar Kurulu Kararları ile düzenlendiği 

öngörülmektedir.  Gerek Bakanlar Kurulu Kararı ile gerekse Gümrük 

Kanunlarında yer alan hükümlerin konularını düzenlemek ve 

uygulamaya yön vermek amacıyla birçok yönetmelikler 

bulunmaktadır. 

Gümrük mevzuatı, Gümrük Kanunu ile bazı Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde değişiklik yapılması için çıkarılan 5911 sayılı yasada 

getirilmiş olan yeni düzenlemeler, AB gümrük mevzuatı ile 

uyumlaştırma süreciyle birlikte değerlendirilmektedir. 

2.1.2.Gümrük Vergisinin Konusu 

Gümrük Vergisinin konusunu kanunun 1. Maddesinde belirtilen 

Gümrük bölgesine giren eşyalar oluştururken; bu bölgenin Türkiye 

karasuları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir 

(Gümrük Kanunu (2009), Md.2). Bu kapsam dışarısında kalan serbest 

bölgeler de ise verginin konusu içerisinde yer almamaktadır. Çünkü 

transit rejim kapsamında bulunan serbest bölgeler, ülke içerisine gelen 

ürünleri ithalatı yapılacakmış gibi görülmektedir. Bu kapsam 

içerisinde yurt içerisine gelen ürünler piyasada kullanılamayacağı için 

vergi kapsamına alınmamaktadır. 

2.1.3.Gümrük Vergisinin Yükümlüsü 

Gümrük Vergisi Yükümlülükleri GK m.4’te belirtilmektedir. Bu 

kapsamda yükümlü, gümrük idareleri ile muhatap olacak kişileri 
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kanuna veya bu kanuna dayanılarak çıkartılmış olan tüzük, kararname 

ve yönetmeliklere uyma zorunlukları vardır. Yükümlü bu 

düzenlemeler çerçevesinde yapacağı gözetim ve kontrollere tabi olma 

zorunluluğu ve bu idarelerin kendi adına veya başka idareler adına ya 

da hesabına tahsil edeceği her türden vergi, resim, harç ve ücretleri 

gibi tahsili veya bunların teminata bağlanması, bu kanun ve 

kararnameler çerçevesinde hükümlere uyma zorunluluğu yerine 

getirilmesi ile sorumludurlar (Gümrük Kanunu (2009), Md.4). 

Gümrük vergilerinde yükümlü deyimi GK m.3/11 de gümrük 

yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişileri olarak 

tanımlanmıştır. 

Verginin yükümlüsü olarak, gümrük yükümlülüğünü yerine getirecek 

kişi olup, ayrıca GK m.3, GK m.4 ve GK m.181. maddelerindeki 

düzenleme ile gümrüğe beyanda bulunan kişi olarak belirlenir. 

Gümrük vergisi yükümlülüklerinde beyan şahsen yapılabileceği gibi 

gümrük müşavirleri aracılığı ile de yapılabilmektedir. 

• Gümrük Vergisi Yükümlülerinin Hakları 

Gümrük Kanunu, şahısların gümrük mevzuatının uygulanmasına 

ilişkin bilgi almaya ve gümrük idaresinden uygulamalara ilişkin karar 

verilmesini isteyebilmektedir. Gümrük kanunun 8’ inci maddesinde 

Gümrük Mevzuatı uygulamalarına ilişkin kişiler gümrük idarelerinden 

bilgi talebinde bulunabilirler. Bilgi talepleri idareler tarafından 

ücretsiz olarak kişilere verilir. Ancak malların kimyevi olarak 

tahlilleri veya ekspertizi ya da talepte bulunana geri gönderilmesi 
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nedeni ile idarelerce yapılmış olan masraflar, talep eden kişilerden 

karşılanır (Gümrük Kanunu (2009), Md.8). 

Bu kapsam da değerlendirildiğinde Türkiye’de uygulanan Gümrük 

Mevzuatının Avrupa Birliği mevzuatına uyumu esas alınaraktan, 

kişilere talep etmeleri halinde Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya Bağlayıcı 

Menşe Bilgisi de verilmektedir. 

Gümrük idarelerinde uygulamaya ilişkin karar deyimi Gümrük 

Kanunu’nun 3. maddesinin 5. fıkrasında bağlayıcı tarife ve menşe 

bilgileri de kapsamda dahilinde olması üzerine, gümrük idaresinin, 

mevzuat çerçevesinde belirli bir konuda bir veya birden fazla kişiler 

üzerinde hukuki sonuç doğuracak idari tasarrufunu olarak 

tanımlamıştır (Gümrük Kanunu (2009), Md.3/5). 

Gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idarelerinden karar 

vermelerini isteyen kişilerin öncelikli olarak başvurunun yazılı 

yapılması ve gerekli olan bütün bilgi ve belgeleri ilgili idarelere 

göstermek zorunluluğu vardır. Talebin gümrük idaresine ulaştığı 

tarihten itibaren otuz gün içerisinde idare tarafından karar verilmesi 

gerekmektedir. İdare tarafından karar için süre yetersiz görüldüğü 

takdirde gerekçeleri ile birlikte talep edene ek süre bildirimi yapılır. 

Karar gerekçesi açıklanmak üzere başvuru sahibine bildirilir. İdare 

tarafından kararlar mükellefin aleyhine olumlu veya mükellefin lehine 

olumsuz karar olarak açıklanır. Mükellefe açıklanan olumsuz kararın 

tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde bir üst makama, şayet bir üst 

makam yok ise aynı makama sunulabilecekbir dilekçeyle itirazda 

bulunulabilir.  
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Olumsuz kararlar sonucunda doğrudan uyuşmazlık ortaya çıkarken, 

olumlu kararlar her ne kadar mükellefin lehine olsa da tam olarak 

beklentiyi karşılamadığı takdirde uyuşmazlık konusu olabilmektedir. 

Uyuşmazlığa konu olabilecek kararlara örnek verecek olursak; 

Gümrük Kanunu’nun iki yüz otuz sekizinci maddesine göre dahilde 

işleme ve geçici ithalat rejimlerine aykırılık halinde para cezası kararı 

verilmesi uzlaşma, itiraz ve idari davaya konu olabilir. Öte yandan 

Gümrük Kanunu’nun iki yüz otuz dördüncü maddesine göre yapılan 

denetimler sonucunda eşyanın kıymetinin beyan edilene aykırı 

olduğunun anlaşılması üzerine, eksik alındığı anlaşılan gümrük 

vergisinin tahakkuk ettirilerek yükümlüden istenmesi uzlaşma, itiraz 

ve idari yargıya konu olabilir. Son olarak Gümrük Kanunu’nun iki yüz 

yedinci maddesine göre gecikme zammı tahsil etme kararı uzlaşma, 

itiraz ve idari yargıya konu olabilir (Kılıç, 2013:336). 

Bu kararlar çerçevesinde kararların gümrük idarelerince alınması 

gerektiği ve gümrük mevzuatının uygulanmasıyla ilgili olmalıdır. Bu 

uygulamaların neticesinde verilen kararların kesin, yürütülmesi 

gerekli ve hukuki sonuç doğurucu olmalıdır. 

• Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi 

Gümrük yükümlülüğünün sona erme durumu ise; idarelere karşı 

Gümrük Kanunu’nun 208. maddesine göre gümrük yükümlülüğü; 

6183 sayılı AATUHK hükümleri saklı kalmak kaydıyla, vergilerin 

tahsil edilmesi, kaldırılmasına karar verilmesi, beyannamelerin iptal 

edilmesi, malın bir gümrük rejimi çerçevesinde teslim edilmesinden 

önce zapt ve müsadere edilmesi ya da imha edilmesi, 164. madde 
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kapsamında imha edilmesi veya terk durumunda, doğal özellikleri ya 

da beklenmeyen haller zorunlu nedenler ile telef olması veya kayba 

uğramasıyla 182. madde kapsamında yükümlülüğün ortaya çıktığı 

malın kanuna aykırı girişi sebebiyle müsadere edilmesi durumunda 

sona ermektedir (Gümrük Kanunu (2009), Md.208). 

• Gümrük Vergisinde Temsil 

Gümrük işlemleri temsilci tayin edilerek ithalatın veya ihracatın firma 

tarafından doğrudan yapılabileceği, tayin edilen temsilci tarafından da 

gerçekleştirilebilir. Bu durumu Gümrük Kanunu’nun 5. maddesinde 

transit taşımacılık yapanlar ya da arızi olarak beyanda bulunanlar 

haricinde, temsilci Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde yerleşik 

halde bulunanlardır. Temsil durumu doğrudan ya da dolaylı 

olabilmektedir. Temsilcinin doğrudan temsil halinde başkası namına 

ve hesabına hareket etmektedirler. Dolaylı temsil halinde olma ise 

kendi namlarına, fakat başkalarının hesaplarına hareket etmektedirler. 

Temsilci, temsil ettiği şahıs adına hareket ettiğini beyanda bulunmalı, 

temsil durumunun doğrudan ya da dolaylı olarak temsil edeceğini 

belirtmek ve sahip olduğu temsil yetki belgelerini idareye sunma 

zorunluluğu vardır. Bir başka şahıs namına veya adına hareket ettiğini 

beyanda bulunmayan veya herhangi bir temsil yetkisine sahip 

olmadığı halinde, bir başka kişi namına veya adına hareket ettiğini 

beyanda bulunan kişi, kendi namına ve kendi adına hareket etti 

sayılmaktadır (Gümrük Kanunu (2009), Md.208). 

• Doğrudan Temsil 
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Doğrudan temsilde temsilci, başkasının adına ve hesabına hareket 

etmektedir. Gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla devlet, 

belediyeler, il özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişiliklerinin amirleri 

ve yetkili memurları, özel hukuk tüzel kişilerinin kendilerini temsile 

yetkili elemanları izleyip sonuçlandırabilmektedir. Öte yandan 

taşıdıkları eşyanın transit işlemlerini kara, deniz, hava yolu taşımacılık 

şirketlerinin temsilcileri doğrudan temsil yoluyla takip edebilmektedir 

(Tuncer, 2001:204). 

• Dolaylı Temsil 

Dolaylı temsil durumunda temsilci, kendi hesabına fakat başkasının 

adına hareket eder. Gümrük işlemlerinin teknik deneyim ve bilgi 

gerektirmesinden dolayı yükümlü gümrük işlemlerinin yerine 

getirilmesinde gümrük müşavirlerinden yardım alır. Gümrük 

müşavirlerin yükümlü adına işlemleri takip edebilmesi ve 

sonuçlandırabilmesi dolaylı temsil olarak ifade edilmiştir (Tuncer, 

2001:204). 

Gümrük Vergisinde Sorumlu 

Verginin tahsil edilmesi bakımından, alacaklı olan vergi dairesine 

karşı muhatap olan kişi, Vergi Usul Kanunu’nun 8.Maddesinin ikinci 

fıkrasında vergi sorumlusu olarak ifade edilmiştir. Teorik olarak 

sorumlu kişi vergiyi kaynağında kesen (stopaj yapan) kişidir (Tuncer, 

2001:205)Gümrük vergilerinde stopaj yöntemi olan verginin 

kaynağında kesilip yatırılması mümkün olmayıp, vergi hukuku 

alanından farklı olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda sorumluluk 
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kavramı gümrük vergilerinden sorunlu tutulan kişilere getirilen cezai 

nitelikte bir yükümlülüğü ifade etmektedir (Kızılay, 2001:40). 

4458 sayılı Gümrük Kanunun 181. maddesinde belirtilmiş olan 

rejimlerden biri için bildirilen beyanda kullanılan verilerin, kanunen 

alınması gerekli olan vergilerin tamamının ya da bir kısmının tahsil 

edilememesine sebep olduğu takdirde, beyanda bulunula bilmesi için 

bu belirlenmiş olan verileri veren ve bu verilerin yanlış olduğunun 

farkında olan veya normalde de bilmesi gereken şahısların da gümrük 

vergilerine karşı sorumlu olduğu, belirtilmiştir. Ayrıca bu yasada 

belirtilen 225. maddesinin 1. fıkrasında ise, malın gümrük idaresince 

onaylanmış bir işlem ya damalların kullanıma tabi olmasına ilişkin 

faaliyetlerin, 5. maddesinde belirtilen malın sahipleri ile bunların 

namına işlem yapanlar tarafından doğrudan temsil aracılığı veya 

gümrük müşavirleri tarafından dolaylı olarak temsil edilip ve 

sonuçlandırılacağı, belirtilmiş olup; 229. maddesinin 2. fıkrasında da, 

gümrük müşavirliğinin bir tüzel kişilik oluşturularak yürütülmesi 

sonucunda, tüzel kişiliğe sahip olan ortakların gümrük müşaviri 

olmalarının zorunlu olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede ise gümrük 

beyannamesi veya beyanname olarak kabul edilen diğer belgelerin 

üzerine imzalarını atmış olan kişilerin vergi kayıplarına sebep olan 

durumu bildiği ya da bu durumu bilmesi gerektiği hallerde bunların, 

gümrük idarelerine karşı bağlı bulundukları tüzel kişilik ile birlikte 

müteselsilin sorumluluk altında olacağı hükmolunmuştur. 
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Gümrük Vergisini Doğuran Olay 

Vergiyi doğuran olay, vergi kanunlarında vergiyi bağladıkları olayın 

meydana gelmesi veya hukuki durumun tamamlanması ile 

doğmaktadır (Vergi Usul Kanunu (1961), Md.19). Vergiyi doğuran 

olayın, vergilerin kanuniliği ilkesi gereği, bir kanun ile belirtilmesi 

gerekmektedir (Karakoç, 2007:234). Gümrük vergisinde vergiyi 

doğuran olay ise, gümrük vergisine tabi olan eşyaların serbest 

dolaşıma girmesiyle başlamaktadır. 

-Gümrük Kanunu’nda Vergi Yükümlülüğünün Doğması 

Vergi yükümlülüğü, vergi kanunlarında belirtilmiş kurallar ışığında 

oluşan tüm yükümlülükleri kapsamaktadır. Vergi yükümlülüğü 

kavramsal olarak vergi hukukuna varlık ve bağımsızlık kazandıran 

temel kavramlardan biridir (Tuncer ve Şanver, 1959:525). 

Gümrük yükümlülüğünün doğması GK’nın m.181 ile m.194 

hükümleri arasında düzenlemesi yapılmıştır. İthalat esnasında vergiyi 

doğuran olay Kanunun (10/ı) maddesinde belirtilen hususlarda, 

gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başladığı, gümrük vergisine 

tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescil esnasında 

meydana gelir (http://www.gib.gov.tr/, 2016). Genel olarak Gümrük 

Vergisinde yükümlülüğün doğması, gümrük vergisine tabi olan 

eşyaların serbest dolaşıma girmesiyle başlar. Bunun ile birlikte ithalat 

kapsamında gümrük yükümlülüğü; 

a) İthalat vergilerine tabi olan malın serbest dolaşıma girişi, 

http://www.gib.gov.tr/
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b) İthalat vergilerine tabi olan malın ithalat vergilerinden kısmi 

muaf olmak suretiyle geçici ithali için verilecek gümrük 

beyannamesinin tescil tarihinde başlar (Gümrük Kanunu (2009), 

Md.181/1). 

Gümrük vergilerinden sorumluluk hali, gümrük gözetimi altında 

bulunan ithalat vergilerine tabi olan eşyanın gümrük yükümlülüğü, 

kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışarısına çıkarılması halinde 

de doğmaktadır. Serbest dolaşımlarına izin verilmeyen, serbest 

bölgelerde bulunan ithalat vergilerine tabi olan eşyalarında, kanuna 

aykırı olarak tüketilmesi, piyasaya sürülmesi halinde de yükümlülük 

doğmaktadır. Türkiye gümrük sahasına giriş yapan malın serbest 

dolaşıma girişi, ticaret politikası önlemlerinin yerine getirilebilmesi, 

malın ithalatı için öngörülmüş olan diğer işlemlerin bitirilmesi ve 

kanunen tahsil edilmesi gerekli olan vergilerin ödenmesiyle 

mümkündür (Yayla ve Çelik, 2006:5). 

Gümrük vergileri de diğer vergi gruplarında olduğu gibi vergi 

idaresinin çalışmaları ve vergi toplama gayreti Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkelerde vergi bilinci ve ahlakının tam yerleşmemesi 

nedeniyle, tek başına yeterli olamamaktadır. Vergi idaresinin yükünün 

hafifletilmesi açısından mükelleflerin eksiksiz ve adaletli vergi 

vermelerini sağlamada muhasebe meslek mensuplarına önemli bir 

vazife düşmektedir. Muhasebe meslek mensuplarına düşen bu görevin 

bir benzeri de gümrük vergisinde gümrük müşavirlerine düşmektedir. 

Nitekim mükelleflerin tam vergi ödemeleri doğrultusunda 



TÜRKİYE VE AVRUPA GÜMRÜK VERGİLERİNİN YAPISI 
(GÜMRÜK MEVZUATI KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI) | 69 

 

bilgilendirebilecek bir paydaş da gümrük müşavirleridir (Saygın, 

Çelikay ve Köstekçi, 2015:367) 

Gümrük vergilerinde yükümlülük ayrıca, ihracatta vergiye tabi olan 

eşyaların gümrük beyannamesi kapsamında ihracatı yapılması halinde 

hazırlanacak olan beyannamenin tescili ile birlikte başlamaktadır. 

Gümrük vergisine tabi olan ihraç ürünlerinin beyanda bulunmaması 

halinde yurtdışına çıkarılmak istenildiği anda da yükümlülük 

doğmaktadır. 

-Vergi Usul Kanunu Kapsamında Vergiyi Doğuran Olay 

Vergi Usul Kanununa göre vergiyi doğuran olay; Vergi alacağı, vergi 

kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun 

tekemmülü ile doğar hükmü ile karara alınmıştır (Vergi Usul Kanunu 

(1961), Md.19). 

Vergiyi doğuran olaylar her bir vergi kanunu itibariyle farklılık 

gösterebilmektedir. İthalatta vergiyi doğuran olay, Katma Değer 

Vergisi Kanun’un 10.Maddesi hükümlerine göre “gümrük vergisi 

ödeme mükellefiyetinin başladığı, gümrük vergisine tabi olmayan 

işlemlerde ise, gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihte meydana 

gelecektir” olarak tanımlanır (Altındağ, 2003:3). Benzer diğer bir 

durum da ise, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda, ithalatta 

vergiyi doğuran olay, ithalat vergilerine tabi eşyalarda Gümrük 

Kanunu’na göre gümrük yükümlülüğünün doğması, ithalat vergilerine 

tabi olmayan işlemlerinde ise gümrük beyannamesinin tescilidir 

(ÖTVK, (2002), Md.3). 
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Vergiyi doğuran olayın, vergilerin kanuniliği ilkesi gereği, bir kanun 

ile belirtilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, vergiyi doğuran olayın 

idari düzenlemelerden kaynaklanması mümkün değildir (Kaneti, 

1989:106). Vergiyi doğuran olayı ile birlikte, taraflar arasında oluşan 

karşılıklı olarak vergi borcu ilişkisi kurulmaktadır. Türk vergi hukuku 

çerçevesinde, vergiyi doğuran olay ile birlikte vergi borcu 

kendiliğinden doğmaktadır. Vergi borcu ilişkisinin vergiyi doğuran 

olaydan sonra geçireceği aşamaların uygulanabilir duruma gelmesi 

gerekmektedir. 

Vergiyi doğuran olayın ortaya çıkıp çıkmadığının, ortaya çıkmışsa 

gerçekleşme zamanın belirlenmesi vergi borcunun doğduğu zamanı 

bilme, dolayısıyla uygulanacak vergi kanununu, vergiye esas olacak 

matrahı, uygulanacak vergi oranını belirleme, ceza, gecikme 

zammı/faizi gibi vergi borcunu artıran ya da zamanaşımı gibi vergi 

borcunu sona erdiren durumların bulunup bulunmadığına karar 

verebilme açısından önem taşımaktadır (Uluatam ve Methibay, 

2001:109). 

Vergi Kanunlarına göre vergiyi doğuran olaylarda ise; Gümrük 

Vergisine bağlı olarak, ithalatta gümrük yükümlülüğünde, ithalatı 

esnasında alınan vergilere tabi olan malın serbest dolaşıma girmesi ve 

ithalatı üzerinden alınan vergiye tabi malın ithalat vergilerinden kısmi 

muafiyet sureti ile geçici olarak ithalatı halinde doğmaktadır. 

-AB Mevzuatında Vergi Yükümlülüğünün Doğması 

Avrupa Birliği mevzuatında vergi yükümlülükleri, Roma 

Antlaşmasının hükümlerine göre belirlenmektedir. Birlik üyesi ülkeler 
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de yerel bazı farklı düzenlemeleri olsa da genel olarak aynı sistematik 

düzen içerisinde vergi politikalarına sahiptirler. Avrupa Birliği’nde 

uygulanan vergi politikalarındaki koordinasyonun sağlanmasında 

atılan adımlar çok yavaş yürütülmektedir. Bu durumun en önemli 

nedeni ise AB üyesi ülkelerin ekonomilerindeki sert yapı ve Roma 

Antlaşmasında yer almış olan vergi yükümlülükleri ile ilgili 

düzenlemelerin değişime açık olmamasıdır. 

Avrupa Birliği mevzuatında topluluk gümrük kodunun yerini alacak 

olan Modernize Gümrük Kodunda ise vergi yükümlülüğü 44 ila 50. 

maddeleri arasında düzenlenmiş olup, vergi yükümlülüklerinin 

ithalatta ve ihracatta nasıl doğduğu iki kısım halinde belirtilmiştir. 

Modernize Gümrük Kodu denilen sistem ise, bütün gümrük ve ticaret 

işlemlerinin elektronik ortamda uygulanması esasına dayanmaktadır. 

Gümrük Kodunda ve dolayısıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu’ndan 

farklı olarak, kanuna aykırılık nedeniyle vergi yükümlülüğünün 

doğması, bu Kod’ un 46. ve 49. maddelerinde ve ayrı alt başlıklar 

halinde belirtilmektedir.  

2.2.GÜMRÜK VERGİSİNDE KIYMET 

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda değer ve miktarı ayrı maddeler 

içinde belirtmek suretiyle gümrük kıymeti kavramı vergi hukukundaki 

matrah kavramı yerine kullanılmaktadır. Uygulanacak gümrük vergisi 

ilgili malın kıymeti üzerinden hesaplanmaktadır. Kanunun 24. 

Maddesinde advolerem vergiler için ithal eşyanın gümrük kıymeti 

eşyanın satış bedelidir denilmektedir. Öte yandan Kanunun 32. 



 

72 | HÜSEYİN ALTINTAŞ 

 

Maddesinde ise spesifik gümrük vergileri için ağırlık tanımlanmaya 

çalışılmış ve brüt ağırlık, malın kendi ağırlığıyla bütün ambalaj 

maddeleri ile kapların ağırlıklarının toplamı, net ağırlık ise malın 

kendi ağırlığı olarak ifade edilmiştir. Uluslararası alanda gümrük 

kıymeti ile ilgili ilk düzenlemeye “Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 

Anlaşması (GATT)’nda” yer verilmiş olup, gümrük vergisinin 

matrahının gümrük kıymeti olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca ülkemiz ve 

birçok ülkede gümrük kıymeti tespiti Cenevre Kıymet Koduna göre 

yapılmaktadır (Kızılay, 2001:41). 

Gümrük kıymetinin, belirlenmesinde ithal eşyasının gümrük kıymeti, 

27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 23 ve 31. 

Maddeleri ve 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmi 

Gazete ‘de yayımlanmış olan Gümrük Yönetmeliğinin 43 ve 

57.maddeleri çerçevesinde belirtilmektedir. Malın gümrük kıymetinin 

belirlenmesine ilişkin yöntemlerin hangi esaslar doğrultusunda 

uygulanacağı ise Gümrük Yönetmeliğinin 44.maddesi içeriğinde 

belirtilmektedir. Yönetmeliğin 44. maddesinde beyanda bulunulan 

kıymetin gümrük kıymeti bazında kabul görülüp görülmeyeceği, 

satışlarına ilişkin hususlar da göz önünde bulundurulmak sureti ile 

öncelikle, ilk yöntemi olarak satış bedeli yöntemine göre 

hesaplanacaktır. Bu yöntemden diğer yönteme geçiş olabilmesi için 

beyanda bulunulan kıymetin bu yöntem içerisinde kabul edilemez 

olması gereklidir. Satış bedeli yönteminden vaz geçilmesi durumunda, 

aynı eşyanın satış bedeli yöntemine geçilmelidir. Bu yöntemde de 

gümrük kıymetinin aynı eşyanın satış bedelleri yöntemi üzerinde de 
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belirlenememesi halinde benzer olan eşyanın satış bedeli yöntemi, 

indirgeme yöntemi ve hesaplanmış kıymet yöntemlerine geçilmesi, ilk 

beş yönteme göre kıymet tespitinin hesaplanamaması durumunda ise 

son yönteme göre gümrük kıymeti hesaplanabilmektedir. 

Gümrük kıymetinin belirlenebilmesi için Gümrük Yönetmeliğinin 45-

50. maddeleri arasında, satış bedeli yöntemi: aynı eşyanın satış bedeli 

yöntemi, benzer olan eşyanın satış yöntemi, indirgeme yöntemi, 

hesaplanmış kıymet yöntemi ve son yöntem, olarak sıralanmaktadır. 

İlkten sona doğru yöntemler uygulanmaktadır. Bir önceki yönteme 

göre kıymet belirlenebiliyorsa bir sonraki yönteme geçilememektedir. 

İthal olan eşyanın beyan edilen kıymetinin gerçeklik ve doğruluğu 

konusunda karasızlık yaşanması halinde, beyan verenden ek belge ve 

bilgi istenmektedir. Mükellef tarafından ibraz edilen belge veya 

bilgiler kabul edilebilir niteliğe sahip değil ise ve fiili olarak ödenen 

veya ödenecek fiyatın belirlenmesinin mümkün atı yoksa ya da beyan 

edilen kıymetin gerçekliğini ispat için yeterli değil ise; beyan edilen 

kıymetin fiili olarak tahsil edilen veya tahsil edilecek fiyat olduğunun 

beyanda bulunan tarafından ispatlanamaması gerekçeleri ile satış 

bedeli yönteminden, bu durumu izleyen aynı veya aynısı yoksa benzer 

olan eşyanın satış bedeli yöntemine geçilerek gümrük kıymeti 

hesaplanır. Eşyanın gümrük kıymetinin Türk Lirası üzerinden beyan 

edilmesi mecburidir. Fatura ve ekli belgelerde yer alan yabancı paralar 

ise gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihteki T.C. Merkez Bankası 

döviz satış kurları üzerinden Türk Lirası’na dönüştürülür (Yayla ve 

Çelik, 2006:17). Gümrük kıymetinin tespitinde eşyanın CIF değeri 
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temel alınmakta olup, bu değer eşyanın fiyatına navlun ve sigorta 

bedelleri de dâhil edilerek ortaya çıkarılmaktadır. 4458 sayılı Gümrük 

Kanunu’nun 32. Maddesinde ise ağırlık esasına göre vergiye tabi 

eşyalara yer verilmiş olup bu tür eşyaya ilişkin hükümler 

düzenlenmektedir. Gümrük Yönetmeliği’nin 53 ve 54. maddelerinde 

kıymet tespitine ilişkin bazı özel durumlar belirtilmektedir. Şöyle ki, 

53. maddede ifade edildiği üzere, konsinye şeklinde teslim edilecek 

çabuk bozulabilen eşyaların, gümrük kıymetine ek olması gereken, 

fakat ihracatçı ve ithalatçı karşılıklı olarak düzenlenen sözleşme 

gereği kıymet unsurları gümrük yükümlülüğünün başlangıcından 

sonraki tarihten itibaren belli olacak malın, düzenlenen satış 

sözleşmesinde, fiyatın daha sonradan gözden geçirilmesini öngören 

hükümler içeren malın, boru hatları ya da elektrik telleriyle taşınan ve 

depolanmasının imkânının olmadığı sürekli akış halinde mevcut olan 

malın, gümrük kıymetinin tespit edilmesinde, beyanda bulunan kişinin 

talep etmesi üzerine, gümrük idarelerince basitleştirilmiş usul 

uygulanmaktadır. 54. maddede belirtildiği üzere, bilgisayarlarda 

kullanılmak amacıyla ithalatı gerçekleştirilen veri veya komutlar 

yüklü bilgi taşıyıcılarının gümrük kıymetinin belirlenmesinde, 

yalnızca taşıyıcı ortamın kendinin maliyeti veya kıymet değeri esas 

alınmaktadır. Bu sebeple, taşıyıcı ortamın maliyet ya da kıymet 

değerinden ayırt edilebilmesi koşulu ile gümrük kıymeti, veri ya da 

komutların maliyet ya da kıymetini kapsamaz, olarak belirtilmektedir. 
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2.3.GÜMRÜK VERGİSİNDE ORAN VE TARİFE 

Gümrük Kanunun 15. Maddesinde gümrük vergileri, yükümlülüğün 

başlangıcı tarihinde yürürlükte bulunan gümrük tarifesine göre 

hesaplanmaktadır (Gümrük Kanunu, (2009) Md.15). 

Bu hesaplama tarifesi ise Türk Gümrük Tarife Cetveli’ ne göre 

hesaplanmaktadır. TGTC, Bakanlar Kurulu tarafınca kabul edilen, 

eşyaların cinslerinin, nevilerinin ve nitelikleri esas olarak sistemli bir 

şekilde numaralandırılarak sınıflandırılmasıyla gümrük vergisi 

oranlarının gösterildiği bir cetvel olarak sunulmaktadır. Her yıl 

belirlenmiş olan TGTC, İthalat Rejimi Kararı ve eki listeler ile 

açıklanmaktadır. 2015 yılı için ise 06.02.2015 tarihli ve 29259 sayılı 

Bakanlar Kurulu kararıyla resmi gazetede yayınlanmış olup yürürlüğe 

girmiştir. Gümrük vergilerinin hesaplanmasında spesifik, advalorem 

ve karma olmak üzere üç tip tarife kullanılmaktadır. Spesifik tarife, bir 

malın gümrük vergisinin, malın miktarı üzerinden alınması 

uygulamasını ifade etmektedir. Advalorem tarife uygulamasında ise 

eşyanın gümrük vergisi kıymet üzerinden alınmaktadır. Karma tarife 

uygulamasında ise hem spesifik hem de advalorem tarife bir arada 

kullanılmaktadır. Türkiye’de her üç tarife tipi de uygulanmakta olup 

advalorem tarife daha yaygın olarak kullanılmaktadır (Dölek, 

2013:101-102).  

Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde malların sınıflandırılması ve belli 

bir sistem içerisinde tasnif edilmesine gümrük nomanklatürü adı 

verilmekte olup bu sistem etrafında hazırlanan eşya fihristlerine de 

tarife cetvelleri adı verilmektedir. Uzun yıllar boyunca dünya üzerinde 
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Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Sınıflandırması (STIC), ABD 

merkezli uygulama alanı bulan TSUS Gümrük Nomanklatürü ve 

Brüksel Tarife Nomanklatürü olmak üzere üç tür sınıflandırma 

kullanılmıştır. Üç farklı tarife sisteminin kullanılmasıyla ortaya çıkan 

karmaşayı önleyebilmek adına, 14.06.1983 tarihinde Belçika’nın 

Brüksel şehrinde Armonize Mal Tanıtımı ve Kodlama Sistemi 

Hakkında Uluslararası Sözleşme, imzalanarak GATT’a taraf olan 

ülkeler tarafından Brüksel Sistemi kabul edilmiştir. 01.01.1988 

tarihinde yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye 1952 

yılından beri uygulamakta olduğu Brüksel Nomanklatürü’nü 1983 

tarihinde imzalanan uluslararası sözleşmeye taraf olarak uygulamaya 

devam edeceğini teyit etmiştir (Dölek, 2013:104). 

Armonize Sistem Nomanklatüründe, eşya kodları 6 haneli rakamlar ile 

gösterilmekte, milli tarife cetvellerinde tanımı yapılacak eşyaya 12 

rakamlı kodlar vasıtasıyla pozisyon verilmektedir. Toplam 21 bölüm 

ve 96 fasılda sınıflandırılan eşyalar, iki rakamdan başlanarak ikişer 

rakam eklenmek suretiyle bölüm, fasıl, pozisyon ve alt pozisyonlarda 

tanımlanmaktadır. Birbirinin benzeri olan aynı nitelikteki aynı 

hammaddeden yapılan eşyayı kapsayacak şekilde oluşturulan gruba 

bölüm adı verilmekte olup eşyalar 21 bölüm altında sınıflandırılmıştır. 

96 numaradan oluşan fasıl bölümün kapsamını daraltarak aynı 

nitelikteki eşyayı sınıflandırmak için kullanılmaktadır. Bölüm 

başlıkları ve fasıl numaralarının yasal bağlayıcılıkları olmayıp sadece 

yol gösterici amaç taşımaktadırlar. Tarife pozisyonu bölüm ve fasıl 

numarası ile birlikte oluşan dörtlü rakam grubunu ifade etmekte olup, 
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ilk iki rakam fasıl numarasını, dörtlü rakam grubu ise pozisyon 

numarasını göstermektedir. Tarife alt pozisyonu ise pozisyon 

numarasını izleyen iki rakamla oluşturulmakta olup altı haneli olarak 

ifade edilmektedir (Selen, 2014:162)  

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarası, aşağıdaki tabloda da 

belirtildiği üzere her bir eşya için belirlenmiş olup 12 rakamdan 

oluşmuştur. İlk altı rakamın evrensel olduğu, daha sonra sırası ile 

birlikte iki rakam Türkiye’nin de tarafı olduğu Avrupa Birliği Kodu’ 

nu temsil etmektedir. Sonraki iki rakamın milli alt açılım kodu, son iki 

rakamın ise istatistik kodu olduğu ifade edilmiştir. 

Tablo 2.1: Eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 

Eşyanın GTİP 

Numarası: 

2101.20.20.00.19 

21 1 20 20 0 19 

 Fasıl 

No 

Pozisyon 

No 

Pozisyon 

Alt 

Numarası 

AB Kodu  

Milli alt 

açılım 

kodu 

İstatistik 

Kodu 

       

 

İthale konu olan eşyalara uygulanacak gümrük vergi oranları ve 

ödenecek toplu konut fonu miktarları, her yıl yayımlanmakta olan 

İthalat Rejim Kararı ekli listelerinde gösterilmektedir. Bu listeler 

aşağıda gösterilmiştir: 

(I) Sayılı liste, balık ve diğer su ürünleri ile işlenmiş tarım ürünleri 

dışında tarım ürünleri için öngörülen gümrük vergisi oranlarını 

belirtmektedir. 
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(II) Sayılı liste, sanayi mallarına uygulanacak gümrük vergisi oranları 

ile genelleştirilmiş tercihler sistemi (GTS) içerisinde tanınan tavizli 

vergileri belirtmektedir. 

(III) Sayılı liste, işlenmiş tarım ürünlerinden tahsil edilmesi düşünülen 

gümrük vergisi oranları ile tarım payına tekabül eden Toplu Konut 

Fonu (TKF) miktarlarını belirtmektedir. 

(IV) Sayılı liste, balıkçılık ve diğer su ürünlerinin gümrük vergisi 

oranları ile TKF miktarlarını belirtmektedir 

(V) Sayılı liste, gümrük vergileri geçici olarak indirilen veya askıya 

alınan, ağırlıklı olarak kimya ve elektronik sektörlerinde hammadde 

veya ara girdi olarak kullanılan bazı mallara uygulanan gümrük 

vergisi oranlarını belirtmektedir. 

(VI) Sayılı listede yer alan malların sivil hava taşıtlarında kullanılması 

kaydı ile yapılacak olan ithalatında gümrük vergisinin %0 olarak 

uygulanacağı ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin 

hükümlerinin tatbik edileceği hükme bağlanmıştır 

(www.ekonomi.gov.tr, 2017). 

2.4.EŞYANIN MENŞE-İ 

Eşyanın menşe-i kelime anlamı olarak bir eşyanın kökenini onun 

kaynağının nereden olduğu anlamında kullanılmaktadır. Eşyanın 

nerede hangi ülkede üretildiği anlamında kullanılan menşe-i kelimesi, 

üretilen eşyanın kimliği olarak tanımlanır. 
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Eşyanın menşe-inin belirlenmesinin önem arz etmesinin nedeni farklı 

ülkelerden ithal edilen eşyanın farklı ticari kurallara tabi tutulmasıdır 

(Kızılay, 2001:46). Menşe-i kavramı önem arz etmektedir, bu nedenle 

malın ithalatı esnasında gümrük vergilerinin hesap edilmesi, ticaret 

politikası üzerindeki önlemlerinin uygulanması ülkelere göre 

farklıklar göstermektedir. Bu durumun yanı sıra menşe, dış ticarete 

ilişkin istatistiki verilerin tutulması bakımından da menşe önem yer 

tutmaktadır. 

Eşyanın menşe-i, ülkelerin ürünlerinin kimliğinin kabul edilmesi bir 

belgeye sahip olunması menşe-i şahadetnamesi ile anlam 

kazanmaktadır. Menşe-i şahadetnamesi, eşyanın tercihli olmayan 

menşe statüsünü belirlemeye yarayan bir belgedir. Bu belge, vergi 

tutarlarının daha sağlıklı bir şekilde hesaplanmasında kullanıldığı gibi 

sakıncası olan eşyaların ithalinin önlenmesinde de kullanılır.  

Menşe şahadetnamelerinde yer alması gerekli olan bilgiler şu 

şekildedir; 

• Göndericinin ve alıcının isimleri, 

• Malın cinsi, özelliği ve ambalaj şekli, 

• Kolilerin marka, koli adedi ve numarası, 

• Eşyanın net ve brüt ağırlığı, 

• Eşyanın birim fiyatı ve değeri (CF, FOB, CFR vb.), 

• Eşyanın yüklemesinin yapıldığı aracın ismi ve hareket edeceği 

tarih, 
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• Yüklemenin yapılacağı limanı veya yeri, 

• Eşya Türkiye’de geçirdiği değişimi dolayısıyla Türk menşeli 

olarak kabul ediliyorsa bu durumun açıklanması 

(https://gumrukleme.com.tr, 2017). 

2.5.GÜMRÜK VERGİSİNDE TEMİNAT UYGULAMALARI 

Gümrük vergisinde teminat uygulamaları mevzuat kapsamında, 

gümrük idarelerinin gümrük vergilerinin ve diğer amme alacaklarının 

tahsilini gerçekleştirmek amacıyla teminat verilmesini uygun 

görülmesi durumunda, bu teminat kapsamında vergilerin %20 fazlası 

ile yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişiler tarafından 

ödenmesi olarak belirlenmiştir (Gümrük Kanunu (2009), Md.202/1). 

Gümrük kanun da aynı maddeye ilişkin olarak gümrük idareleri, 

teminatların alınmasında teminatın verilmesi istenen kişilerin yerine 

başka kişilerin de teminat vermelerini uygun görebilmektedir. Genel 

katma bütçeye dahil olan kamu kuruluşlarının, belediyelerin, 

sermayelerinin tamamı Devlete ait olan KİT’lerin ve Türkiye’deki 

yabancı misyon şeflerinin ödeyecekleri garanti mektupların teminat 

olarak kabule Müsteşarlık makamı yetkili olarak belirlenmiştir. Bu 

kapsamda Bakanlar Kurulu, teminat aranmayacak ve kısmi teminat 

uygulanacak halleri belirlemeye yetkili organdır (Gümrük Kanunu 

(2009), Md.202/3-4). 

Teminat tutarı, teminata konu olan gümrük vergileri bedellerinin net 

olarak tespit edilmesi durumunda bu bedel, diğer durumlarda ise 

tahakkuku gerçekleşen veya gerçekleşebilecek gümrük vergilerinin en 
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yüksek olan tutarları esas alınarak belirlenmektedir. Yükümlü veya 

yükümlü olması olası kişilerin isteği üzerine, gümrük idareleri, bir 

gümrük yükümlülüğünü gerekli olan ya da gerekli olabilecek iki veya 

daha fazla işlemi kapsamak üzere toplu bir şekilde teminat 

verilmesine izin verebilmektedirler. Zaman içerisinde değişkenlik arz 

eden gümrük vergileri için verilen toplu teminat bedelleri, söz konusu 

olan gümrük vergilerini her daim karşılayabilecek biçimde 

belirlenmesi gerekmektedir. Gümrük vergileri için uygun görülecek 

olan teminatlar ile bu teminatların değerlendirilmesi 6183 sayılı 

AATUHK hükümlerine tabi olup, yabancı ülke paralarının Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden belirlenen 

değeri üzerinden teminat olarak kabulüne Müsteşarlık yetkili 

kılınmıştır. Gümrük Kanunun 206. maddesince teminatların zaman 

içerisinde değerini kaybetmesi ya da yetersiz kalması durumunda, 

ilgili olan gümrük idareleri ek teminat olarak verilmesini ya da ilk 

belirlenmiş olan teminatın yeni yapılacak olan bir teminat ile 

değiştirilmesini isteyebilmektedir. Teminatın alınmasını gerektiren 

gümrük yükümlülüğü sona erdiğinde ise teminat durumu 

çözülmektedir (Gümrük Kanunu (2009), Md.204, 205,206/1-2).  

2.6.GÜMRÜK VERGİSİNDE İSTİSNA VE MUAFİYETLER 

Gümrük Vergisi Muafiyeti, teşvik edilen yatırım dahilinde ülkenin 

dışarıdan temin edeceği yatırım malı makine ve teçhizat için ithalat 

rejimi kararında gösterilmiş olan gümrük vergisinin tahsilatının 

sağlanmamasıdır (http://www.ekonomi.gov.tr, 2014). Gümrük 

http://www.ekonomi.gov.tr/
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vergisinin 4458 sayılı Gümrük Kanunun 167, 168, 169, 170 ve 171. 

Maddelerinde belirtilen şekilde muafiyet uygulaması yapılmaktadır. 

2.6.1. Gümrük Vergisinde Muafiyet ve İstisnaların 

Kavramsal Temelleri ve Yasal Dayanağı 

Vergiler tanımları gereği beraberinde kamu yükümlülüğü getirir, 

vergilemelerden doğan kamu yükümlülüğünün mükellefler arasında 

olabildiği kadar eşit bir şekilde dağıtımının gerçekleştirilmesi 

gereklidir. Vergi gerçekten kamu yükümlülüklerinin vergi 

mükellefleri arasında eşit bir şekilde dağıtılmasında kullanılan bir 

araçtır Bir bakıma gözlemlendiğinde ülkelerin demokratiklik 

seviyeleri uygulanacak olan vergi yükümlülüklerindeki eşitlik, 

hakkaniyetli olunması gibi ölçütleri çerçevesinde önem bulmaktadır 

(Türk, 1999:104). 

Devlet vergilendirme açısından herkesi vergi ödeme güçlerine göre 

ödeme konusunda bilgilendirmektedir. Eşitlik kavramı çerçevesinde 

halktan belirli oranlarda vergi almaktadır. Eşitlik ilkesi, Anayasa’nın 

10. maddesinde “kanun önünde eşitlik” adı altında düzenlenmektedir 

(Anayasa, (1982) Md.10). Anayasanın 10’uncu maddesinin birinci 

fıkrasında hem geneli kapsayacak şekilde herkesin kanun önünde 

eşitlik ilkesine yer verilmekte, hem de dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi 

düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedeniyle dayanılarak 

ayrım yapılmamasını özel olarak belirtmiştir. Bu belirtilen kısım 

eşitlik ilkesinin temel alanını oluşturmaktadır. Böylece Anayasa bu 

özelliklere dayalı bir sınıflandırmanın diğer özelliklere dayalı 
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sınıflandırmalara göre sıkı denetim içerisinde tutulacağı 

belirtilmektedir (İnceoğlu, 2001:49). 

Sosyal ve ekonomik, idari ve mali nedenler ile bazı kişilerin ya da 

vergi konularının vergi dışarısında bırakılabilir, vergilerin indirimi 

tanınabilir. Sosyal, ekonomik, mali ve idari nedenler ile yer alan bu tür 

uygulamaların vergi istisnası ve vergi muafiyeti uygulamalarının 

kaynağıdır (Akdoğan, 2006:194).  

Devlet, ödeme güçlüğü çekenlerden belirli kanunlar çerçevesinde 

uygulayacakları politikalarla vergiden muaf ve istisnalar oluşturarak 

tüketim ve üretimlerinde etkinlikleri sağlamaya çalışır. 

Kanun koyucu vergileri belirlerken veya mevcut vergilerde adalet 

ilkesine de aykırı olmayacak şekilde düzenlemeler yapar. Bu durum 

muaflık ve istisnalar çerçevesinde bazı mükellefleri vergi dışında 

bırakabilir. Mükelleflerin, vergi ile birlikte ortaya çıkan bedelin 

konusu için objektif mükellefiyet, mükellefiyetlik açısından 

baktığımızda da sübjektif mükellefiyet gerçekleşmektedir. Vergi 

teorisine göre sübjektif vergi yükümlülüğünü ortadan kaldıran 

hükümlere muaflık veya muafiyet tanımı yapılırken, objektif vergi 

yükümlülüğünü ortadan kaldıran hükümlere ise istisna denilir (Tuncer, 

2001:211). 

Vergi de muaflık kısaca bir mükellef veya mükellef grubunun vergi 

dışı tutulması olarak değerlendirilebilirken, istisna ise vergi 

konusunun vergi dışı tutulması anlamına gelmektedir. Bu muaflığın ve 

istisnanın kanunlarda açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 
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2.6.2. Muafiyet ve İstisnaların Sınıflandırılması 

Muafiyet ve istisnaların sınıflandırılmaları belirli bir süreye bağlı olup 

olmaması, sürekli mi yoksa geçici bir zaman için mi geçerli olması 

veya belirli bir koşula ya da koşulsuz olarak mı birçok yönüyle 

sınıflandırılabilmektedir. 

ÖTV ve Motorlu Taşıtlar Vergisi muafiyetinden yararlanacak olan 

engelli vatandaşların alacakları araçlar için koşulları sağlanıyorsa 5 

yıllık süre içinde ÖTV ödememektedirler. Bunun yanı sıra 197 sayılı 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa göre de vergiden muaf tutulurlar. 

Bu gibi muafiyet durumları belirli koşullara bağlı olarak 

işlenmektedir. Gümrük kanununda da şartlı muafiyet türlerine birçok 

yerde karşımıza çıkmaktadır. Kanunda belirtilen dahilde işleme rejimi 

kapsamında vergi muafiyetleri düzenlenmiştir. Bu tür 

sınıflandırmaları mali, idari ve sosyal açılardan sınırlandırma ve 

uygulama açısından ayırım yapılabilir. 

Devletin vergi toplaması görevi olduğu gibi bazı uygulamalar ile 

vergiye karşı özendirici de olması gerekmektedir.  Vergi teşviki 

vergilendirme yolu ile özel yatırımları özendiren bir mekanizma 

olması ile birlikte vergi yükünün azaltılması ve yatırımların artırılması 

bazında değerlendirilebilir. Muafiyet ve istisnalar ile vergi konusunda 

etkinlik açısından önemli bir bağ kurulabilmektedir. 

2.6.3. Muafiyet ve İstisnaların Vergi Harcamaları ile ilişkisi 

Vergi harcamaları; belirli bir ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşımı 

için oluşturulan ve gelir bazında kayıpları içeren, standart vergi 
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yapısından sapmalar olarak açıklanabilir (Giray, 2002: 28).Vergi 

harcamalarını, vergi yüklerini hafifletmek için veya muafiyet ve 

istisna ile karşılamak bunun yanı sıra vergilerde indirime gitmek 

olarak nitelendirebiliriz. 

Vergi harcamalarını yaparken belirli analizler çerçevesinde 

düzenlemek gerekir. Çünkü devletin asli gelirlerinden olan vergiler de 

adalet ve eşitlik sağlanmaz ise halkın gelir dağılımında 

adaletsizliklerine yol açabileceği öngörülür. Sadece ülke içerisindeki 

halkın değil yabancı yatırımcılarında bu vergi muafiyet ve 

istisnalarından oluşan kayıpları vergi ile düzenlenmeye çalışılmalıdır. 

Çünkü dış ticaretten alınan gümrük vergileri muafiyet ve istisna 

kapsamında etkin bir düzenlemeye tabi tutamazsak bir kısım gelir 

kayıpları da yaşanılabilir. Bunun için vergi harcamaları, muafiyet ve 

istisnalar vergi adaleti ve eşitliği ilkesi çerçevesinde ekonomik, siyasi, 

mali ve sosyal nedenlere dayandırılarak kayıt dışılığında önüne 

geçilmek suretiyle uygulanması gerekmektedir. 

2.6.4. Gümrük Muafiyetleri Türleri 

Gümrük muafiyeti kavramsal olarak gerçek ve tüzel kişilerin yurt 

dışından getirmiş oldukları belirli malların gümrük vergisinden 

arındırılmış olarak tanımlanır. Gümrük muafiyeti kavramını bu 

çerçevede dar bir anlamda kullandığımızda vergiden yoksun olarak 

açıklanmaktadır. Gümrük Kanunu’nun da belirtilen gümrük bölgesine 

giren veya gümrük bilgelerinden çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına 

uygulanacak denetimlerinin yapılıp serbest dolaşıma girecek mallara 
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ilişkin gümrük kuralları belirtilmektedir. Bu kurallar dâhilinde 

denetimlerin yapılması, belgelerin uygunluğu, yasaklı olmayan 

malların uygunluğu, bunların yanı sıra gereken vergi ve resimleri 

eksiksiz bir şekilde bildirilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler dâhilinde 

kanunlarda da açıkça belirtilmek suretiyle bazı mal gruplarına ve 

şahıslara özel muafiyet uygulamaları yapılabilmektedir. 

Gümrük vergilerine tabi olacak kişi gümrük yükümlüsüdür. Gümrük 

yükümlüsü gümrük yükümlülüğünü yerine getirecek kişidir. Gümrük 

yükümlüsü, gümrük muafiyetleri dâhilinde getireceği eşyaların 

yurtiçinde yerli üreticiyi zarara uğratmayacak, bununla birlikte iç 

piyasa dengesini bozmayacak şekilde düzenlenecek kanunlar 

çerçevesinde ithalat işlemlerine tabi tutulmalıdır. 

Gümrük vergisinin doğması ithal edilen eşyanın yurtiçinde serbest 

dolaşıma tabi olduğu anda gerçekleşir. Ancak eşyanın serbest bölgeler 

ve gümrük antrepolarında tutulması herhangi bir vergi ve muaflık söz 

konusu olmaz. Transit rejim söz konusu ise gümrüklü malın yurtiçine 

gelip belirli bir süre zarfında yurtdışına çıkarılmasıdır. Bu kapsamda 

da eşyanın gümrük vergisine tabi olmayacağı belirtilmektedir.  

Belirlenmiş olan eşyaların kanun kapsamında değerlendirilerek 

sınıflandırılması ve istisna ve muafiyetlerin uygulanmasında titizlikle 

hareket edilmesi gerekmektedir. 

Gümrük muafiyet çeşitleri şu şekilde sıralanabilir. 

• Tam - Kısmi Gümrük Muafiyetleri 

• Şartlı - Şartsız Gümrük Muafiyetleri  
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• Süreli - Süresiz Gümrük Muafiyetleri 

• Ekonomik Yönden Etkili Olan - Ekonomik Yönden Etkili 

Olmayan Gümrük Muafiyetleri  

• Tam - Kısmi Gümrük Muafiyetleri  

Kavramsal olarak tam gümrük muafiyeti, tahsil edilmesi gerekli olan 

gümrük vergilerinin tamamı ile vergi dışında tutulması olarak 

tanımlanır. Örnek olarak, transit yolcular haricinde, yolcu beraberinde 

getirilen serbest dolaşıma sokulmuş olan gayri ticari nitelikteki, ailevi 

kullanıma mahsusve kişisel ya da hediye olarak sunulmak üzere 

yurtiçine getirilen eşyaya tam muafiyet uygulanır. Gümrük kanununda 

ilgili maddesi olan 167’de sayılan eşyalar tam muafiyet kapsamında 

değerlendirilebilir. Ayrıca Gümrük Kanunun 131. maddesinde 

Bakanlar Kurulu, ithal vergilerinden tam muafiyet sureti ile geçici 

ithalat rejiminin yapılabileceği haller ve özel şartlar bu kapsamda 

tespit etmektedir (Gümrük Kanunu, (2009) Md. 131). 

Kısmi muafiyet uygulamasında ise tahsili gerekli olan gümrük 

vergilerinde muaflık ve istisnai durumlar belirtilerek verginin bir 

kısmının tahsil edilmesi olarak tanımlanır. Kısmi muafiyet 

kapsamında geçici ithalat rejimine tabi tutulan mallardan her ay için 

gümrük vergisi tahsil edilmektedir. Alınacak ithalat vergileri, geçici 

ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde, söz konusu 

malın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler 

tutarının %3'ü olarak tespit edilmektedir. Söz konusu vergiler, malın 

bu rejimden yararlandığı her ay için alınır ve bir aydan daha az 
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süreleri için tam ay olarak değerlendirilir. Alınacak ithalat vergilerinin 

bedeli, uygulanacak faizler dahil olmamak üzere, söz konusu malın 

geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu tarihte serbest dolaşıma dahil 

olması halinde alınacak vergileri aşamaz (http://ggm.gtb.gov.tr, 2017). 

Tam muafiyet kapsamında geçici ithalatı değerlendirilemeyecek olup 

bunun yanı sıra kısmi muafiyet ile de geçici ithalat rejiminden 

yararlanılamayacak ithali yasak olan mal, tüketilebilir niteliğe sahip 

mal, ayniyetin tespiti noktasında yapılması mümkün olmayan malın 

ve ülke ekonomisine zarar vereceği tespit edilen malların bu 

kapsamda değerlendirilemeyeceği belirlenmiştir. 

• Şartlı - Şartsız Gümrük Muafiyetleri  

Gümrük muafiyetleri belirli bir şarta bağlı olarak veya şartsız bir 

şekilde muafiyet düzenlemesine tabi tutulabilmektedir. Şartlı muafiyet 

düzenlemeleri Gümrük Kanununda 79/1’inci maddesinde açıkça 

belirtilmektedir. Bunlar dahilde işleme antrepo, transit geçici ithalat 

gibi işlemlerde düzenlenmektedir. 

Şartlı muafiyet düzenlemelerinde belirli şartların yerine getirilmesi 

gerekmektedir. Bu durum öncelikle teminat bağlamında 

değerlendirilir. Teminata bağlanmış eşyanın şartlı muafiyet 

düzenlenmesine tabi olabilmesi için söz konusu olan eşyanın tahakkuk 

edebilecek her türlü gümrük vergilerine karşın güvence altına alınması 

gerekmektedir. Bu durum gelecekte ortaya çıkabilecek vergilerin 

karşılığında alınması öngörülmektedir. Şartlı muafiyetin yerine 

getirilmesinde teminatın yanı sıra gümrük gözetimi de yer almaktadır. 

Gümrük gözetimi durumunda serbest dolaşımda olmayan eşyaların 

http://ggm.gtb.gov.tr/


TÜRKİYE VE AVRUPA GÜMRÜK VERGİLERİNİN YAPISI 
(GÜMRÜK MEVZUATI KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI) | 89 

 

gümrük statüleri değiştirilinceye, serbest bölgeye girilinceye, yeniden 

ihracı gerçekleşinceye ve imha olunasıya kadar geçen süre içerindeki 

kontrolü anlamı taşımaktadır. 

Şartsız gümrük muafiyetlerine de örnek olarak yurtiçine giriş yapan 

şahsın kişisel ürünleri olarak değerlendirebiliriz. Ancak bu 

düzenlemelerin tamam ile teminat altında olması sebebiyle salt mutlak 

bir muaflık söz konusu değildir. 

• Süreli - Süresiz Gümrük Muafiyetleri   

Süreli gümrük muafiyeti belirli bir süreye tabi olan muaflık söz 

konusudur. Süresiz gümrük muafiyeti ise belirli bir süreye tabi 

olmayan muafiyettir. Dâhilde işleme rejimi kapsamında teminat altına 

alınmış olup yurtiçine giren ürünlerden eşyanın ülke içerisinde 

bulunduğu süre de vergi alınılmayacağı belirtilmiştir.  

• Ekonomik Yönden Etkili Olan- Ekonomik Yönden Etkili 

Olmayan Gümrük Muafiyetleri  

Gümrük muafiyetleri sonuçları göz önünde bulundurularak 

değerlendirildiğinde ekonomik yönden etkili olan ve ekonomik etkili 

olmayan gümrük muafiyetleri kapsamında da değerlendirilebil-

mektedir. Ekonomik etkili olan gümrük muafiyetleri yatırımı teşvik, 

ihracatın ve turizmin artmasına yönelik olarak açıklanabileceği gibi 

ekonomik yönden etkili olmayan bazı ev ve şahsi eşyalar, diplomatik 

muafiyetler bu duruma örnek olarak gösterilebilir. 
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2.7. GÜMRÜK VERGİSİNDE VERGİLENDİRME SÜRECİ 

Gümrük Kanunu’nun dokuzuncu kısmının ikinci bölümünde gümrük 

vergilerine ilişkin olarak tahakkuk, tebliği ve ödemeye ilişkin 

konulara yer verilmektedir. Tarh aşaması ise bu bölümde yer 

alamamakla birlikte gümrük kıymetine ve tarifesine ilişkin konular 

ayrı ayrı ele alınacaktır. 

• Gümrük Vergisinde Tarh  

Vergi Usul Kanunu’nun 20. maddesinde belirtilen, vergi tarhı, vergi 

alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi 

daireleri tarafından hesap edilerek bu alacağı miktar itibari ile tespit 

eden idari muameledir (Vergi Usul Kanunu (1961), Md.20). 

Tanımdan da yola çıkılacağı üzere vergi tarhının bir idari işlem olması 

sebebiyle, tarhiyatın yetkili vergi dairesince yapılacağı belirtilmiştir. 

Vergilendirme süreciyle ilgili olarak, sürecin birden fazla işlem yer 

almasına karşılık, bunların bazıları iç işlem olup her birinin nitelikleri 

farklıdır. Vergi hukuku alanındaki düzenlemeler genel düzenleyici, 

yani kural; vergiyi doğuran olay sebebiyle bir kimsenin yükümlü 

durumuna girmesi sonucunu doğuranlar koşul ya da durum; buna 

karşılık bir matrahın belirlenmesi iç ve hazırlık; daha sonra yapılan 

tarh ise, öznel nitelikli işlemlerdir (Karakoç, 2007:254). 

Vergi Usul Kanunun da tarh işlemleri var olan durumu tespit edip 

yükümlendiren bir işlem özelliğine sahiptir. Mükellefe belirli 

sorumluluklar yüklemektedir. Mükellefin borcunu hesaplamakla 
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birlikte tarhiyat ile bunun hemen uygulamaya geçilmesi biraz daha 

zordur. 

Vergi usul kanunun içeriğinde beyannameye dayanmış olan tarhiyatı 

dışında, idarenin işlemlerine dayanan üç tür tarhiyat uygulaması 

vardır. 

İdarece Vergi Tarhı VUK’ nün mükerrer 30. maddesinde; “ ikmalen 

ve re ’sen tarhiyata konu hususlar haricinde kalan hallerde, 

mükelleflerin verginin tarhı için vergi kanunları ile belirli zamanlarda 

müracaat etmemeleri veya aynı kanunlarla kendilerine yüklenen 

mecburiyetleri yerine getirmemeleri sebebiyle zamanında tarh 

edilemeyen verginin kanunen belli matrahlar üzerinden idarece tarh 

edilmesi” olarak tanımlanmaktadır (Vergi Usul Kanunu (1961), 

Md.30-Md.205/2). Ayrıca verginin idarece tarhı, VUK‘ nün 131. 

maddesi gereğince düzenlenecek yoklama fişine dayandırılmaktadır. 

Gümrük Vergilerinde tarh işlemi ise; Gümrük vergilerine ait herhangi 

bir tarh ifadesi yer almamaktadır. Ancak ithalat işlemleri esnasında 

işlem yapan memur tarafından, mükellefçe verilen beyan 

doğrultusunda yapılan hesaplama bir tarh işlemi gibi olmaktadır. 

Gümrük vergilerinde tarh işleminin terim olarak yerini de tahakkuk 

almaktadır. Gümrük işlemleri süreci içerisinde yapılan muayene, 

arama ve denetim esnasında Gümrük BİLGE işlemleri tarafından 

görevli personelce yapılan işlem neticesinde gümrük vergisi 

hesaplanmaktadır. Bu sistem üzerinde tarh ve tahakkuk işlemleri 

birlikte yapıldığından tarh işlemi için ayrı bir işlem yapılmamaktadır. 

Bilge sistemi üzerinden yapılan işlemlerden dolayı ayrı ayrı ele 
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alınmayan tarh ve tahakkuk işlemleri, Vergi Usul Kanunu’ nda yer 

alan tarh-tebliğ-tahakkuk- tahsilat sıralamaları gümrük vergileri için 

söz konusu olmamaktadır.  

Gümrük vergisi kural olarak beyana tabi bir vergi olup bir gümrük 

rejimine tabi tutulmak istenen eşya, bu rejime uygun şekilde yetkili 

gümrük idaresine beyan edilmektedir (Gümrük Kanunu (2009), 

Md.58). Gümrük Kanunun 35. maddesinde Türkiye Gümrük Bölgesi 

karasularında veya hava sahalarında gümrük bölgeleri içerisinde 

beklemeksizin transit olarak geçen taşıt araçları taşınan eşya 

haricinde, Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde eşya için özet beyan 

verilmekte olup, özet beyan, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine 

getiren ya da eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine taşıma 

yükümlülüğünü üstlenen kişiler tarafından verilmektedir (Gümrük 

Kanunu (2009), Md.35). Gümrüğe beyanda bulunan kişi, önceden 

ibraz olunan özet beyan ile beyannamesini ilişkilendirmelidir. Gümrük 

beyanı yazılı, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla, sözlü olarak, eşya 

sahibinin bu eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutma isteğini ifade ettiği 

herhangi bir tasarruf yoluyla yapılabilmektedir (Gümrük Kanunu 

(2009), Md.59). Gümrük Kanunun 60. maddesinde gümrük 

işlemlerinin, şekil ve içeriği yönünden yönetmelik ile belirlenen 

beyanname ve diğer belgeler ile yapılması zorunludur. Malın beyan 

edildiği gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin uygulanması 

kapsamında gerekli olan tüm belgeler beyannameye ek olmakta, 

gümrük beyanı veri işleme tekniği yolu ile yapıldığında gümrük 

idareleri beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyannameyle 
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birlikte ibrazına gereksinim duymayabilmektedir (Gümrük Kanunu 

(2009), Md.60).  Beyannameler Kanunda yazılı şartlara göre 

düzenlendiği takdirde ve ait oldukları eşyanın gümrüğe sunulmuş 

olması ile tescil edilebilmektedir. Gümrük Kanunun 61’inci 

maddesinde tescil işlemi, beyana ilişkin olan bilgilerin yerel alan ağı 

veya geniş alan ağı kapsamından gümrük bilgisayar sistemine 

girilerek sistem tarafından tescil tarihi ve sayısı verilmesini ya da 

beyanname veya beyanname kapsamındaki belerin üzerine mühür 

işlenerek, verilecek olan sıra numarasıyla tarih konulması ve bu 

beyannamelere ait bilgilerin tescil defterlerine yazılmasını 

açıklamaktadır. Başkaca hüküm bulunmadıkça, eşyanın beyan edildiği 

gümrük rejimi kapsamında tüm hükümlerin uygulanmasında esas 

alınacak olan tarih, beyannamenin tescil edilmiş olduğu tarihi kabul 

edilmektedir. Tescil edilmiş beyanname, ait olduğu malın vergileri ve 

para cezalarından dolayı taahhüt niteliğinde beyan sahibini 

bağlamaktadır ve bu durum gümrük vergileri tahakkukuna esas 

tutulmaktadır (Gümrük Kanunu (2009), Md.61). 

Tescil edilmiş bir beyanname Kanunun 64. maddesine göre beyan 

sahibinin bulunmuş olduğu talebi üzerine ve malın yanlışlık ile 

beyanname konusu gümrük rejimine veya beyan edildiği rejime göre 

tabi tutulmasının özel sebepler ile artık mümkün olmayacağına ilişkin 

kanıtlayıcı belgeleri ibraz etmesi durumunda gümrük idareleri 

tarafından iptal edilebilmekte gerektiği durumda yeni bir rejim 

beyanında başvurulmasına izin verilebilmektedir. Türk Gümrük 

Sistemi yükümlünün beyanı esasına dayanmakta, eşyanın cinsi, nevi, 
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niteliği, “Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.)”, vergi oranı, 

istisna-muafiyet, kıymeti, menşei gibi unsurlar yükümlü tarafından 

beyan edilmekte ve beyandaki verilerin esas olarak kabul edilmesiyle 

işlemler yerine getirilmektedir. Beyanda doğal olarak denetim 

mekanizmasını gerektirmekte, yapılan beyanların gerçekliği ve 

doğruluğu eşyanın gümrük hattından geçişi sırasında veya sonradan 

yapılacak denetimlerle kontrol edilmektedir (Bulut, Dünya Gazetesi, 

24.01.2009). 

Gümrük Kanunu’nun 65. maddesine göre, gümrük idareleri, verilen 

beyanın gerçekliğini araştırmak üzere; beyannameyle ilgili ve 

beyannameye ekli olan belgelerin kontrolünü sağlayabilir ve 

beyannamenin içerisindeki bilgilerin doğruluğunu araştırmak 

amacıyla beyanda bulunan kişiden diğer belgeleri de vermesini 

isteyebilmektedir. Ayrıca malı muayene edebilmekte ve ayrıntılı 

muayene ve tahlil amacıyla numune alabilmektedir. Muayene işlemi 

sarı ve kırmızı hat olmak üzere iki hatta muayene memurları 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Sarı hat olarak nitelendirilen 

muayene işleminde eşya belge üzerinden kontrol görmekte ve 

muayene memuru beyannamedeki bilgileri ve eklerini inceleyerek 

tarife, kıymet, miktar ve dış ticaret yasak ve kısıtlamalarına en gel 

teşkil edecek bir durumun olup olmadığını kontrol ederek uygun 

bulması halinde beyannameyi onaylamaktadır. Kırmızı hatta ise 

eşyanın tam veya kısmi fiziki muayenesi yapılmakta olup gerekli 

durumlarda eşyadan numune alınmakta ve tahlile gönderilmek 

suretiyle kontrol işlemi gerçekleştirilmektedir. Yine sarı hatta olduğu 
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gibi kırmızı hatta da fiziki muayene ve tahlil sonucunda uygun 

bulunması halinde beyanname muayene memuru tarafından 

onaylanmaktadır. Gümrük vergilerinin hesaplanması gümrük 

yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine 

göre yapılmaktadır. Vergi miktarı gümrük kıymetine söz konusu eşya 

için gerekli olan vergi oranı uygulanarak belirlenmektedir (Kızılay, 

2001: 59). 

AB Mevzuatında Tarh İşlemi  

Avrupa Birliği Mevzuatında tarh işlemi Gümrük Kodunun 217’nci 

maddesinde ithalat ve ihracat vergilerinin gümrük idarelerince 

hesaplanmaları için gerekli olan tüm verilerinin elde edildiğinde 

yapılacağı ve müteakiben muhasebe kayıtlarına girileceği ifade 

edilmektedir. 

AB Mevzuatı Modernize Gümrük Kodu ile uygulanabilmesi açısından 

yeni mevzuatın, tamamı ile elektronik sistem ve kâğıtsız olarak 

işleyecek bir gümrük sistemi uygulanacağından, yasal ve elektronik 

altyapı tesisi konularında paralel ve eş zamanlı olarak çalışmanın 

yapılmasını zaruri kılmaktadır (Güzel, 2013). Mevzuat hükümlerince 

66. Maddede anlatılan ithalat veya ihracat vergilerinin gümrük 

idarelince belirleneceği hükmü ile asıl tarhiyatın bu şekilde yapılacağı 

belirtilmiştir. 

• Gümrük Vergisinde Tebliğ   

Tebliğ genel anlam olarak, bir şahıs hakkında hüküm ifade edecek bir 

yazının o kimseye önceden belirlenmiş usul ve şekillere göre 
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iletilmesidir (Karakoç, 2007: 261) Ancak gümrük vergileri dâhilinde 

tebliğ gibi bir durum söz konusu değildir. Gümrük mükellefi denetim, 

muayene sonrasında gümrük işlemlerini sistemsel olarak tahakkuk ve 

tahsil aşamasıyla gerçekleştiği için tebliğ mevzuat içerisinde yer 

almamaktadır. Tebliği sadece beyannameler idareciler tarafından 

işlemi bitirildikten sonra mükellefe sunulması olarak görebilmekteyiz. 

Gümrük Kanunu’nun 197/1 inci maddesine göre; gümrük vergileri 

tahakkukundan hemen sonra beyanname veya beyanname yerine 

geçen belge üzerinde yükümlüye tebliğ edilir. Beyan edilen ile idare 

tarafından belirlenen vergi tutarlarının eşit olması halinde ise ayrıca 

bir tebliğ evrakı kullanılmasına gerek yoktur ve bu durumda gümrük 

idaresinin malıteslimatının gerçekleşmesi, gümrük vergilerinin 

yükümlüye tebliği yerine geçmektedir (Gümrük Kanunu, (2009), 

Md.197/3). 

Gümrük Kanunu’nda tebligatın nasıl yapılacağı konusunda bir hüküm 

bulunmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre 

tebligat yapılmaktadır. Tebligat Kanunu’nun 51. Maddesine göre 

kendi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde Tebligat Kanunu’nun 

genel hükümlerine göre tevfikan yapılacağı belirtilmektedir.133Bu 

duruma göre tebligat önce yükümlünün bilinen adresine yapılmakta, 

adresi bulunmadığı durumlarda gazeteye ilanı yoluyla yapılmaktadır. 

Yükümlüye tebliğ edilecek ödeme emri AATUHK hükümlerine göre 

düzenlenmekte ve yükümlüye tebliğ tarihinde hüküm ifade etmektedir 

(Kızılay, 2001: 62). 
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• Gümrük Kanunu’nda Vergi Tahakkuku 

Gümrüğe sunulacak olan eşyanın hangi gümrük rejimine tabi 

tutulacağının belirlenebilmesi için öncelikli olarak beyanname 

verilmesi gerekmektedir. Verilecek olan beyannameler aracılığı ile 

yükümlü tarafından beyan edilmiş vergiler tekrardan idare tarafından 

kontrolü sağlanmakta ve herhangi bir hatanın veya eksikliğinin olduğu 

takdirde düzeltimi sağlanarak onaylanmaktadır. Burada ne kadar çok 

beyanname olsa da, mükellefin idareye sunmuş olduğu beyannameyi 

idareci bu beyannamelerin vergisini hesaplamaktadır. Mükellefçe 

sunulan beyanname ile idare tarafından hesap edilen vergi tutarı aynı 

olduğu durumlarda; alınacak olan vergilerin hesap edilmesi, verginin 

tebliği ve ödenecek durumagelmesi aynı anda oluşmaktadır. 

Gümrük personelince hesaplanan, denetimlerin ve muayenesinin 

yapılmasından sonra eşyanın teslim aşaması kısa bir süre içerisinde 

olması sebebiyle, vergilerinde gecikmeksizin ödenmesi gerekmek-

tedir. Vergi aşamalarında oluşan sıralamadan farklı olarak tüm 

işlemlerin kısa sürede olması sadece işlemin tahakkuk aşamasıyla 

birleştirildiği görülmektedir. Bu nedenledir ki tahakkuk işlemi, 

verginin hem hesaplanması hem de ödenecek aşamaya gelmesini ifade 

etmektedir. 

Denetim ve kontrollerde farklılık gösteren bazı durumlarda ise 

tahakkukun hesaplamalar esnasında tek başına yeterli olmayıp tahsil 

aşamasının da ortaya çıktığı bazı durumlar olabilmektedir. Bu durum 

teminat verme zamanlarında karşımıza çıkmaktadır. Yapılan bu 

denetim ve kontroller esnasında karşımıza çıkan bazı aksaklıklara 
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ilişkin olarak tahakkuk terimi kullanılmayıp tahakkukun kesinleşmesi 

olarak kullanılır. Tahakkukun kesinleşmesi eksik veya hiç alınılmamış 

olan vergiler için kullanılabilmektedir. Bu sebep ile vergilendirme 

sürecini gümrük mevzuatında ilk aşaması olarak tahakkuk, ikinci 

aşamasını ise tahakkukun kesinleşmesi olarak iki aşamada 

toparlayabiliriz. 

• Gümrük Vergisinde Tahakkuk 

Gümrük Vergilerinin Tahakkuku gümrük vergilerinde iki türdür. 

Beyan üzerine yapılan vergi tahakkuku ve yapılan denetimler 

sonucunda hiç alınmadığı veya eksik olarak alındığı anlaşılan veya 

verginin tahakkuk aşamasından sonra beyannamenin yerine geçen 

belgenin üzerinde tebliğ edilemeyen vergilerin tahakkuku olarak 

ayrılmıştır. 

Gümrük idareleri için oldukça kolay bir tahakkuk işlemidir. Çünkü 

vergilerin hesaplanması için, eşyanın gümrük kıymetinin ve vergi 

oranının tespitinde kullanımı için gerekli olan tarife cetvelindeki 

yerinin bilinmesi bu tahakkuk işlemini kolaylaştırmaktadır. Gümrük 

vergileri ile gümrük idaresince tahakkuku gereken diğer vergileri 

tahakkuk ettirmek veya muaflık hükümlerini uygulamak görevi, 

beyanın kontrolü ile görevli memura verilmiştir (Gümrük 

Yönetmeliği, (2009), Md.186/1). 

Gümrük işlemlerinde vergi hesaplamaları BİLGE sistemi ile 

yapılmaktadır. Bu BİLGE sisteminde oluşabilecek bir hata vergi 

yükümlüsünü hatadan kurtarabileceği anlamına da gelmemektedir. 

Yükümlüler, BİLGE sisteminde vergi türü/oranını değiştirme, yeni bir 
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vergi kaleme ekleme, mevcut vergi kalemlerinde birini çıkarma, ekli 

belgelerde değişiklik yapma, muafiyet ve istisna kodu girerek o eşyayı 

vergi dışı bırakma gibi işlemleri yapmak suretiyle tahakkuka esas olan 

veri oranı ve matrahları kendileri belirlemektedir (Genelge, 2010). 

Gümrük çalışanları tarafından yapılan bu işlemler mevzuat açısından 

verginin tahakkuku olarak nitelendirilir. Gümrük vergilerinin 

hesaplanmasında eşyanın fiziksel kontrolü, tespiti ve gerektiğinde 

ilgili kurumlara gönderilerek tahlili üzerinden vergi hesaplamaları 

yapılabilmektedir. Bu durumun yanı sıra sadece yükümlünün vermiş 

olduğu beyan, karne üzerindeki bilgiler ışında da gümrük idaresi vergi 

hesaplamasında bulunabilmektedir. Yapılan belge ve fiziksel 

kontroller neticesinde beyana aykırılık bulunmadığı takdirde eşya için 

alınması gereken vergiler tahakkuk ettirilerek yükümlüye beyanname 

üzerinde tebliğ edilmektedir (Gümrük Kanunu, (2009), Md.197/1). Bu 

işlemler sonrasında beyannameye konusu olan eşyanın, serbest 

dolaşıma girişi öngörülmüş ise vergilerin ödenmesini müteakip eşya 

ilgilisine teslim edilmektedir. Bu teslim işlemi ise aynı zamanda 

gümrük vergilerinin yükümlüye tebliği yerine de geçmektedir. 

Yapılmış olan denetimlerin neticesinde ödenmesi gereken gümrük 

vergilerinin hiç ödenmediğiveya ödenmesi gerekenden eksik bir 

şekilde ödendiğinin tespiti halinde, bulunan bu vergi farkları ise “ek 

tahakkuk“ olarak adlandırılmaktadır. Gümrük mevzuatında, ek 

tahakkuk yaratılmasına yol açan “ertelenmiş kontrol, ikinci kontrol ve 

sonradan kontrol” olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. 
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Tahakkukun Kesinleşmesi  

Gümrük idarelerince yapılan denetimler neticesinde, gümrük 

vergilerinin hiç alınmadığı veya alınması gereken verginin noksan 

alındığı gerekçesi ile ilgili idarelerce hesaplanmış olan ve yükümlüye 

tebliğ edilen vergilerde tahakkukun kesinleşmesi;  

• Tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde bir üst 

makama itirazın yapılmadığı durumda, 

• İtirazın üzerine verilen olumsuz kararlara karşı vergi 

mahkemesinde davanın açılmadığı durumda, 

• Vergi mahkemesinde davanın açıldığı durumlarda, 

mahkemelerce idarenin lehine kararın verilmiş olduğu ve bu 

kararlara karşı üst mahkemelerine başvuru yoluna gidilmediği 

durumda, 

Bu durumlar da öngörülmüş olan sürelerin bitti tarihte verginin 

tahakkuku kesinleşmiş olmaktadır. Bu tanımlamalar üzerine, itiraz ve 

dava süreleri sonucunda tahakkukun kesinleşmesi ile vergilerin 

kesinleşmesi anı anlama gelmemektedir. 

AB Mevzuatında Tahakkuk İşlemi 

Avrupa Birliği’nin Topluluk Gümrük Kodu’ nun 217. maddesinde 

ithalat ve ihracat vergilerinin gümrük idaresince hesaplanacağı ve bu 

hesaplamaların sonucunda bulunan vergi tutarlarının muhasebe 

kayıtlarına veya diğer eşdeğer kayıtlara geçirileceği hükmü altına 

alınmıştır. 
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Modernize Gümrük Koduna ilişkin tahakkuk işlemi ise tarh-tebliğ-

tebliğ zamanaşımı-muhasebe kayıtlarına girme ve son olarak ise 

tahsilat/ödeme olarak düzenlenmiştir. 

• Gümrük Vergisinde Tahsil 

Tahsil işlemleri Gümrük Kanunu’nun 74. Maddesinde, Türkiye 

Gümrük Bölgesine gelen malın serbest dolaşıma girişi, ticaret 

politikası önlemlerinin uygulanması, malın ithalatı için öngörülen 

diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken 

vergilerin tahsilatının gerçeklemesiyle mümkündür, olarak 

tanımlanmıştır (Gümrük Kanunu (2009), Md.74). 

Gümrük vergilerinin, eşyanın denetimleri ve belgelerinin incelenmesi 

sonucunda hesaplanarak vergi yükümlüsüne tebliği ile öngörülen süre 

içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Vergi yükümlüsü belirlenen vergi 

bedelini en kısa zamanda öder. Çünkü vergi bedelinin ödenmesine 

müteakip eşyanın gümrük idaresince serbest dolaşıma girmesi üzerine 

yükümlüye teslimi gerçekleştirilir. 

Gümrük Kanunu’na göre uygulanan kontroller ve denetmelerin 

sonucunda hiç alınmadığı veya eksik olarak alındığı belirlenen 

gümrük vergileriyle işlemleri daha sonra yapılması üzere teslimi 

gerçekleştirilen mala ilişkin gümrük vergilerinin, yükümlüsüne tebliği 

sağlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde tahsil edilmesi 

zorunludur (Gümrük Kanunu, (2009), Md.198/1). Bu sürenin 

kesilmesi veya durması, tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı 

gümrük idareleri nezdinde itiraz edilmesi ile olmaktadır. 
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Gümrük Kanunun 69. Maddesinde belirtilen malın ilgili rejime tabi 

tutulma şartlarının yerine getirilmesi ve malın yasaklayıcı veya 

kısıtlayıcı önlemlere tabi olmaması kaydı ile gümrük idareleri, tescil 

işlemlerinden sonra beyannamedeki bilgilerin kontrolünü sağlayarak 

veya belli hallerde kontrol etmeksizin, malın teslimini sağlarlar. Fakat, 

beyannamenin incelenmesi belirli bir süre içerisinde tamamlanmadığı 

ve bu inceleme esnasında malın hazır bulundurulmasına gerek 

olmadığı hallerde de malın teslimatı sağlanır (Gümrük Kanunu, 

(2009), Md.69/1) ibaresi ile teslim şart olduğu için 15 günlük ödeme 

süresi bu gibi durumlarda geçerli olmayabilir.  Tebliğ edilmiş olan 

gümrük vergilerine karşı idareye itirazda bulunulmaması ya da süresi 

içerisinde idari yargı mercilerine başvurulmaması hallerinde, süre 

bitimi ile verginin kesinleşmiş olup, idari yargı da davanın açılması 

durumunda ise ilgili mahkemece yükümlünün aleyhine verilen kararın 

gümrük idaresine tebliğ edildiği tarihte tahsilatları gerçekleştirilebilir.  

Bu durumların yanı sıra Gümrük kanunun 202. Maddesinde, gümrük 

mevzuatı çerçevesinde gümrük idarelerinin gümrük vergilerinin ve 

diğer amme alacaklarının tahsilini sağlamak amacıyla bir teminat 

verilmesini uygun görmeleri durumunda, bu teminat tutar olarak söz 

konusu vergilerin %20 fazlası ile yükümlü veya yükümlü olması 

muhtemel kişiler tarafından verilmektedir (Gümrük Kanunu, (2009), 

Md.202/1) ibaresi ile teminat karşılığında vergi bedeli güvence altına 

alınılmak istenmiştir. Bu teminat tutarlarını ise gümrük idareleri 

gümrük vergilerinin miktarları esas alınarak hesaplamaktadırlar.  
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Gümrük idarelerince alınmış olan teminatlar, gümrük yükümlülükleri 

sona ermesiyle teminatları iade edilebilir. Ancak Vergi 

yükümlülüğünü yerine getirmeyen yükümlüden alınmış olan teminat 

amme alacağının garantisi olması sebebiyle teminat hazineye 

aktarılabilir. 
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III.  BÖLÜM 

GÜMRÜK BİRLİĞİ İLE BİRLİKTE GÜMRÜK 

VERGİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE VE TÜRKİYE’YE 

ETKİLERİ 

3.1. GÜMRÜK BIRLIĞI VE DOĞURDUĞU 

YÜKÜMLÜLÜKLER 

Gümrük Birliği, ekonomi ve siyasi alanında çok çeşitli yönleriyle, 

gelişen ve sürekli değişimi ile birlikte iktisadi birleşme türü olarak 

farklı şekillerde tanımlamaları yapılmaktadır. 

Gümrük Birliği, İktisadi bütünleşme hareketinin bir aşaması olan ve 

birlik içerisinde bulunan devletlerarasında ikili anlaşma çerçevesinde 

gümrük tarifeleri ve benzeri sınırlamaları ortadan yok eden, birlikte 

yeri bulunamayan devletlere karşı belirli bir ortak gümrük tarifesinin 

uygulanmasını öngören bir birliktelik, olarak tanımlanmaktadır 

(Türkiye Bilimler Akademisi, Dünya Yayınları, 1995). 

Gümrük Birliği, 1950 yılında iktisatçı Jacop Viner tarafından ele 

alınan “Gümrük Birliği Sorunu” adlı eserinde orta atılmıştır. Bu esere 

göre Gümrük Birliği; 

• Gümrük birliğine bağlı üye devletlerarasında kabul edilen 

tarifelerin ortadan yok edilmesi, 

• Gümrük birliğine, birlik haricinde yapılacak olan ithalata karşın 

uygun olan ortak bir tarife uygulanması, 
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• Daha öncesinden belirlenmiş bir çizelgeye göre, gümrük 

gelirlerinin üye ülkeler arasında paylaştırılması, olarak 

tanımlanmıştır. 

Gümrük birliği, J.Meade’in “Gümrük Birlikleri Teorisi” adı altındaki 

kitabında Viner’ın yapmış olduğu çalışmasını geliştirerek izlemiştir. 

Viner çalışmasında gümrük birliğinin üretim etkisi üzerine 

geliştirirken, Meade ise, gümrük birliğinin tüketim etkisi üzerinde 

incelemelerinin yapmıştır. 

Viner’in analizindeki varsayımlar şunlardır; Tüketimde sabit oranlar 

ve üretimde sabit maliyetlerdir. Bu varsayımlar gerçek dünyayı 

yansıtmadıkları için eleştirilerin hedefi olmuş ve Viner’in sonuçlarının 

kabul edilebilirliği çok sınırlıdır. Daha sonraki analizlerde Viner’in 

varsayımlarının esnetilmesi ile ticaret saptıran gümrük birliği 

açısından refah azalmasının ortaya çıkmayacağı sonucuna varılmıştır 

(Ertürk, 1993: 12). Gümrük Birliği, ekonomi ve siyasi alanında çok 

çeşitli yönleriyle, gelişen ve sürekli değişimi ile birlikte iktisadi 

birleşme türü olarak farklı şekillerde tanımlamaları yapılmaktadır. 

3.1.1. Gümrük Birliği’nin kabulü İle Birlikte Türkiye’nin 

Yükümlülükleri 

Türkiye, Gümrük Birliği anlaşması ile Avrupa Birliği ortak pazarına 

girmesiyle ticari ve ekonomik yükümlülükleri de farklılık göstermeye 

başlamıştır. Türkiye’de 1/95 sayılı kara ile birlikte Gümrük Birliği ile 

ilişkisi olan ülkeler ile yeni bir Gümrük Birliği’ne dâhil olunmuştur. 

Bu durum Türkiye’nin Avrupa Topluluğunu oluşturan Gümrük 
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Birliğine dâhil olmamıştır; gümrük sahasının bir parçası değildir. 

Türkiye bu anlaşma ile Avrupa Topluluğu arasında yeni bir Gümrük 

birliğinin kurulmasına imza atmıştır. 

Türkiye kabul ettiği Gümrük Birliği ile birlikte, ticari uygulamaların 

ve politikaların hukuksal açıdan önemli yansıması ortaya çıkmaktadır. 

Avrupa Topluluğu’ndaki gibi mal gruplarının menşei kazanması 

yoktur. Türkiye’de bulunan mal grupları Avrupa Birliği menşei 

kazanamamasıyla taraflar arasında ticaret politikası önlemleri hayata 

geçirilememiştir. Bu durum ülkeler arası ticaret politikalarına önlem 

uygulayabilmektedir. 

Gümrük Birliği’nin, farklı ülkelerin oluşturduğu modellerden 

ayırabileceğimiz özelliği ise serbest dolaşım prensibidir. Serbest 

dolaşım, serbest ticaret anlaşmalarının yanı sıra menşe kurallarına 

dayanmayan bir düzenleme olarak hazırlanmıştır. Bu sistem de 

Türkiye’de veya Avrupa Birliği’nde serbest dolaşımda olan üçüncü 

ülkelerin mallarından tamamen veya bir kısmı elde olanlar da dâhil 

edilmek üzere, Türkiye veya Avrupa Birliği’nde üretimi 

gerçekleştirilen mallar ile ithalat işlemleri tamamlanmış olan, gerekli 

olarak alınan gümrük vergisi ile birlikte eş etkili vergi veya resimleri 

tahsil edilen, bu vergi veya resimleri bütünü veya bir kısmı iadeden 

yararlanmış olan diğer üçüncü devlet mallarının serbest dolaşımına 

dayanmaktadır. 

Türkiye Gümrük Birliği ile birlikte Ortak Dış Ticaret Pazarı (ODTP), 

malların serbest dolaşımı ilkesi nedeniyle bu ortaklık kapsamında 

Türkiye Cumhuriyeti’nin uyum sağlanması gerekli olan Topluluk 
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mevzuatı, Ortaklık Konseyi Kararı’nın 12. Maddesi içerisinde ifade 

edilmiştir. 

• İthalat esnasında ortak kurallarıyla ilgili mevzuat, 

• Otonom düzenlemelerle gerçekleştirilen tekstil ürünleri 

ithalatına ilişkin mevzuat, 

• Tekstil ve konfeksiyon ithalatında ortak kurallara ilişkin 

mevzuat, 

• İhracatta ortak kurallar ile ilgili mevzuat, 

• Yeni ticaret politikası aracıyla ilgili mevzuat, 

• Dampingli ve sübvansiyonlu ithalata karşı korunma ile ilgili 

mevzuat; 

• Bazı üçüncü devletler kaynaklı ithalatta ortak kurallarıyla ilgili 

mevzuat, 

• Tekstil ve konfeksiyon için hariçte işleme rejime ilişkin 

mevzuat, 

• Resmi destekli ihracat kredileri ile ilgili mevzuat, olarak 

sıralanabilmektedir. 

1/95 Sayılı Ortaklık Konsey Kararı Türkiye’nin uymakla yükümlü 

olduğu maddeleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

• Eşyaların serbest dolaşımı, 

• Teknik mevzuatın uyumu, 
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• Avrupa Birliği’nin Ortak Ticaret Politikasına ve tercihli gümrük 

rejimlerine uyum, 

• Türkiye Cumhuriyeti’nin Topluluk Ortak Politikasına uyumu ve 

tarım ürünleri ticareti durumunda uygulanacak tercihli rejim, 

• Gümrük Koduna uyum ve karşılıklı idari işbirliği, 

• Yasaların yakınlaştırılması, 

• Kurumsal hükümler (www.dtm.gov.tr, 2017). 

Bu hükümler çerçevesinde eşyaların ticaret politikası ve serbest 

dolaşımı ile ilgili hükümlerinde gümrük vergisi ve miktar daraltımı 

taraflar arasında uygulanacağı belirtilmektedir. Malların serbest 

dolaşımında Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin tercihli anlaşması 

hükümleri doğrultusunda Topluluğun Ortak Ticaret Politikasına 

uyumunun kuralları ile belirlenmiştir. Bu kurallar doğrultusunda 

belirlenmiş mal grupları içerisinde gümrük vergileri ve eş etkili 

vergiler ile miktar kısıtlamaları tamamen kaldırılmıştır. 

Türkiye, serbest ticaret anlaşmaları ile önemli avantajlar elde etmiş 

olmakla beraber, ülkelerin Türkiye ile yürütecekleri ticarette Avrupa 

Birliği’nin tanımış olduğu tavizleri de üstlenmiştir. Ayrıca gümrük 

birliği dışında olan ülkelerle de Gümrük Birliği ile belirlenmiş ortak 

gümrük tarifeleri doğrultusunda ticari iş birlikleri yapılabilmektedir. 

Türkiye 1 Mayıs 2004 tarihine kadar Avrupa Birliği’ne tam üyeliği 

sürecinde birçok Serbest Ticaret Antlaşmaları imzalamıştır. Bu 

antlaşmalar 30 Nisan 2004 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılmıştır.  

http://www.dtm.gov.tr/
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Türkiye 5 Şubat 2000 tarihi itibari ile 4458 sayılı Gümrük Kanunun 

yürürlüğe girmesi, malların menşei, gümrük değeri, Gümrük Birliği 

alanlarına girişlerinde ve çıkışlarında, gümrük işlemlerine ilişkin 

Topluluk Gümrük Koduna uyum sağlamıştır. Bu uyum ile birlikte 

Türkiye, Avrupa Birliği rekabet politikasına uyum çerçevesinde 

birçok tedbirler almıştır. Bu düzenlemeleri şu şekilde sıralayabiliriz;  

• Kamu teşebbüsleri ve ticari kalitedeki ülke tekellerinin, AB 

vatandaşlarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında 

ayrımcılık yapmaz durumuna gelmesi, 

• Ticari kalitedeki ülke tekellerinin baştan düzenlenmesi, 

• İhracatta Gözetim ve Koruma Önlemleri Değerlendirme Kurulu 

oluşturularak ithalat esnasında oluşabilecek haksız rekabetin 

önlenmesi, 

• Rekabet Kurulu’nun kurulması gibi çalışmalar aracılığı ile 

firmalara eşit rekabet koşulları oluşturularak tekelleşmenin 

önüne geçilmek (Uyar,2001:163). 

Belirtilen düzenlemeler ile daha rekabetçi Türk menşeli malların 

sadece Avrupa Birliği’ne üye ülkelere karşı değil dünya pazarında da 

rekabetini artırmaktadır. 
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3.1.2. Gümrük Birliği ile Birlikte Avrupa Birliği’nin 

Yükümlülükleri 

Avrupa Birliği’nin amacı, Batı Avrupa’nın gümrük birliği 

kurulmasıyla birlikte, siyasi entegrasyonun gerçekleşmesidir. Bu 

oluşturulacak olan gümrük birliği ile birlikte Avrupa’da ortak bir 

Pazar oluşturup iç politikalarında ve güvenlik alanında birlik ortaya 

çıkarılmasıdır. Bu oluşturulacak birliğin temeli gümrük birliğinden 

geçmektedir. Çünkü tarihte birçok bütünleşmeler gümrük 

birliktelikleriyle oluşmaktadır. 

Avrupa Topluluğu’nda ilk olarak 1951 yılında imzalanmış olan Paris 

Antlaşmasıyla Gümrük Birliği yürürlüğe girmiştir. Bu antlaşmayı 

25.03.1957 tarihindeimza altına alınan Roma antlaşması ile Avrupa 

Ekonomik Topluluğu’nu oluşturan ve bu antlaşmayla birlikte Avrupa 

Birliği’nin oluşumunun temeli atılmıştır. Roma antlaşmasıyla 

topluluğun hedeflere ulaşmak için kullanılacak araçlar şöyle 

sıralanmıştır (Kavak, 2005: 62). 

• Üye devletlerarasında, malların giriş ve çıkışlarında gümrük 

vergileri ve eş etkili diğer vergilerin, her türlü kısıtlamalarının 

ve eş etkili tüm önlemlerin kaldırılması,  

• Üçüncü devletlere karşı ortak bir gümrük tarifesinin 

uygulanması, 

• Üçüncü devletlere ortak bir ticaret politikasının belirlenmesi, 

• Üye devletlerearasında kişilerin, sermayenin ve hizmetlerin 

serbest dolaşımının sağlanması, 
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• Taşımacılık, tarım gibi belli özel sahalarda ortak politikalar 

yaratılması, 

• Ortak Pazar içinde bozulmayacak bir rekabet sisteminin 

kurulması, 

• Üye devletlerin ekonomi politikalarının eşgüdümünün 

sağlanması ve ödemeler dengesindeki bozukluklara çare 

bulmayı sağlayan yöntemlerin uygulanması,  

• Ortak Pazarın işleyebilmesi için milli yasaların 

uyumlaştırılması, 

• İşçilerin istihdam imkânlarının iyileştirilmesi ve yaşam 

düzeylerinin yükseltilmesine katkıda bulunması amacıyla bir 

Avrupa Sosyal Fonu’nun kurulması, 

• Topluluğun ekonomik gelişmesini pekiştirmek amacıyla bir 

Avrupa Yatırım Bankası (www.deltur.cec.eu.int, 2006) 

kurulması. 

Avrupa Topluluğunun Roma antlaşmasıyla birlikte kabul ettiği 

hükümlerde; üye olan ülkelerin mallarını karşılıklı olarak gümrük 

vergilerini ve kısıtlamalarını kaldırarak malların serbest dolaşımının 

sağlanması ve üçüncü devletlere karşı yapılan ticaretlerinde ortak 

gümrük tarifesinin uygulanmasını öngören bir birlik olarak tanımlanır. 

Avrupa Birliği’nin Türkiye ile arasında gerçekleştirmiş olduğu 

Gümrük Birliği antlaşması ile birçok yönden olumlu sonuçlara neden 

http://www.deltur.cec.eu.int/
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olacağı gibi olumsuz sonuçları da yer almaktadır. Bunları şu şekilde 

sıralayabiliriz:  

• Türkiye büyük bir ülkedir. Nüfusu fazla, nüfus artış hızı ise 

yüksektir. Türkiye’nin tam üye olarak Avrupa Birliği’nin karar 

organlarında söz sahibi olması, AB’nin asla kabul edemeyeceği 

siyasal bir sakıncayı oluşturmaktadır. 

• Ekonomik olarak ise, Türkiye’nin AB üzerinde oluşturacağı 

ekonomik yüklerdir. Bunlar Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye 

büyük mali yardımlar yapma zorunluluğu, Türkiye’nin çözüm 

bekleyen ağır sorunları, Türkiye’den AB ülkelerine doğru 

oluşacak büyük işgücü akımıdır. AB, Türkiye’ye sürekli olarak 

mali yardım yapma zorunda kalmak istememektedir. Türk 

işgücünün serbest dolasımı önemli sosyal ve ekonomik 

sorunlara yol açacaktır. 

• Kültürel sakınca ise AB ülkelerinin Türkiye’yi Avrupa 

kültürünün dışında sayması şeklinde özetlenebilir (Dura ve Atik, 

2003: 375).  

Avrupa Birliği, Türkiye’nin katılımıyla bu süreçle kayıplarının olması, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne geçiş sürecini etkilediği 

gözlemlenmektedir. 
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3.1.3. Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne Üyelik Süreci ve 

Yükümlülükleri 

Türkiye, ekonomik ve siyasal bütünleşmenin sağlanması için önceden 

ortak Pazar, daha sonraları ise Avrupa Ekonomik Topluluğu ve 

Avrupa Topluluğu ve son olarak ise 01.11.1993 tarihinde imzalanan 

Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği adını alan birliğe 31.07.1959 

tarihinde üye olmak üzere başvurusunu yapmıştır. Türkiye 12.09.1963 

tarihinde imzalanmış olan Ankara Antlaşması ile topluluk üyesi 

Türkiye’nin 01.12.1964 tarihinde parlamento onayıyla birlikte 

yürürlüğe girmiştir.  

Türkiye 5 yıl olarak planlanmış olan hazırlık döneminde sosyo-

ekonomik açıdan topluluğun koşullarına uyum sürecine geçmiştir. 

Ancak hazırlık dönemi geçici protokolde öngörülmüş olan usullere 

uygun bir şekilde uzatılarak 9 yıl sürmüş 31.12.1972 tarihinde sona 

ermiştir. Türkiye’nin 12 yıl sürecek olan geçiş dönemi ise 22 yıl kadar 

sürmesiyle Avrupa Topluluğuna geçişi ekonomi politikalarını 

uyumlaştırma süreciyle uzamıştır. 

Türkiye bu süre içerisinde Avrupa Birliği’ne karşı uyguladığı gümrük 

vergilerini kademeli bir şekilde sıfırlama yükümlülüğü altına girmiştir. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ithal etmiş olduğu sanayi ürünlerini 12 

ve 22 yıllık listeler halinde uygulayacağı tarifeler ile bir takvim 

oluşturmuştur. Genellikle tarıma dayalı ve emek yoğun sektörler 

dahilinde Türkiye 12 yıllık liste kapsamına alırken; teknolojiye dayalı 

olan ürünlerinin gümrük vergilerini 22 yıllık süre zarfında indirilmesi 
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yoluna gitmiştir. Bu durum aşağıdaki tabloda yıllar ve indirim oranları 

belirtilmiştir. 

Tablo 3.1: Türkiye’nin Avrupa Birliği Sürecinde Uyguladığı İndirim 

Oranları 

Türkiye’nin Katma Protokol’den kaynaklanan yükümlülüklerini, 

1970’li yıllarda meydana gelen “Petrol Krizi” ve 1980 yılındaki askeri 

darbe gibi ağır bunalımlar ödemeler dengesi sorunlarını ve demokratik 

yönden rejimin kesintiye uğraması nedeniyle yerine getirememiştir. 

Türkiye normalleşme sürecine geçtiği Avrupa Birliği ile dışa açılma 

politikası ve ihracata dayalı büyüme hedefiyle tekrardan Gümrük 

12 Yıllık Takvim 22 Yıllık Takvim 

Yıllar 

Yıllık 

İndirim 

Oranı (%) 

Toplam 

İndirim 

Oranı (%) 

Yıllar 

Yıllık 

İndirim 

Oranı (%) 

Toplam 

İndirim 

Oranı (%) 

1973 10 10 1973 5 5 

1976 10 20 1976 5 10 

1978 10 30 1979 5 15 

1979 10 40 1983 10 20 

1980 10 50 1985 10 30 

1981 10 60 1986 10 40 

1982 10 70 1988 10 50 

1983 10 80 1990 10 60 

1984 10 90 1991 10 70 

1985 10 100 1993 10 80 

   1994 10 90 

   1995 10 100 
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Birliği’nin katılım sürecine girmiştir. Bu süreç içerisinde 1 Ocak 1996 

tarihi itibariyle Gümrük Birliği oluşumuna katılmıştır. Bu süreci 

aşağıdaki tabloda tarih, yapılan anlaşmalar ve protokoller ile 

açıklanmaktadır. 

Tablo 3.2: Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne Katılım Süreci 

Yıllar Önemli Gelişmeler 

1959 31.07.1959 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti, AET’ye olan ortaklık başvurusu. 

1963 12.09.1963 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile AET’yi Gümrük Birliği 

sürecine ve tam üyeliğini gerçekleştirecek Ortaklık Anlaşması imza altına 

alınmıştır. 

1.Mali protokolün imzalanması. 

1964 1.12.1964 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile AET Anlaşması yürürlüğe 

girmiş olup, 1.’inci Ortaklık Konseyi toplantısı yapılmıştır. 

1966 16-17 Mayıs 1966’da 1’inci Türkiye Cumhuriyeti ile AET Karma 

Parlamentosu Komisyonu Belçika’nın Brüksel şehrinde toplanmıştır. 

1968 09.12.1968 tarihinde Katma Protokol hususunda görüşmeleri başlamıştır. 

1970 26.10.1970 tarihinde ilk kez Gümrük İşbirliği Komitesi toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. 23.11.1970 tarihinde Katma Protokol Brüksel’de 

imzalanmıştır. 2. Mali Protokol imzalanmıştır. Katma Protokol kabul 

edilmiş olup Türkiye AET müzakerelerine başlamıştır. 

1971 1.09.1971 tarihinde Katma Protokol’ün ticari olan maddeleri “Geçici 

Antlaşma” ile yürürlükte yer almıştır. 

1973 01.12.1973 tarihinde Katma Protokol yürürlüğe girmiş olup,  1. gümrük 

indirimi ile konsolide liberasyon listesinin uyumu gerçekleşmiştir. 

21.05.1973 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile AET genişleme görüşmeleri 

karşılıklı olarak mutabakat ile sonuçlanmış olup, 30.06.1973 tarihinde 1. 

Genişleme Anlaşması(Tamamlayıcı Protokol) Ankara’da imzalanmıştır. 

1974 01.01.1974 tarihinde geçici olarak tamamlayıcı protokol ile ilgili anlaşma 

yürürlükte yer almıştır. 

1976 01.01.1976 tarihinde Türkiye Katma Protokolden kaynaklanan 

yükümlülükleriniyerine getirmiş olup; 2. gümrük indirimi ve konsolide 

liberasyon listesi uyumu gerçekleştirildi. 
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1977 12.05.1977 tarihinde 3’üncü Mali Protokol Belçika’nın Brüksel şehrinde 

imzalanmıştır.  01.07.1977 tarihinde ise Topluluk tarafından Türkiye’ye 

tanınmış, yeni uygulanacak olan tarım tavizleri yürürlüğe konulmuştur. 

1978 4-11 Ekim 1978’de Türkiye Cumhuriyeti, 4. beş yıllık kalkınma plan süresi 

içerisinde yükümlülüklerinin bekletilmesi ve aynı dönem içinde yaklaşık 

olarak 8 milyar dolarlık yardımın yapılması talebinde isteminde bulundu. 

30.10.1978 tarihinde 3. Mali Protokolün onay işlemleri tamamlanmış oldu. 

1980 30.06.1980 tarihinde Ortaklık Konseyi tarım ürünlerinin tamamına yakın bir 

bölümünde Türkiye Cumhuriyeti’ne uygulanan gümrük vergilerinin 1987 

yılına kadar sıfır düzeyine indirilmesi kararı alınmıştır. 

1982 22.01.1982 tarihinde Avrupa Topluluğu, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerini 

dondurulması hususunda kararlaştırılmıştır. 

1986 16.01.1986 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile AET Ortaklık Konseyi 

toplanmıştır. Bu durumda 12.09.1980 tarihi itibari ile dondurulmuş bulunan 

Türkiye Cumhuriyeti ile AET ilişkilerinin tekrardan canlanma süreci 

başlamıştır. 

Tablo 3.2: (Devam) Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne Katılım Süreci 

1987 14.04.1987 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Topluluğu’na, 

Roma Anlaşması’nın 237. AKT Anlaşması’nın 98’inci ve 

EUROTOM Anlaşması’nın 205. maddelerine istinaden tam üyelik 

olması üzerine başvuruda bulundu. 

27.04.1987 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin tam üyeliğinin 

talebi Topluluk Bakanlar Konseyi tarafından incelenmesi üzerine 

Komisyon’a gönderilmiştir. 

1988 07.10.1988 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile AET arasındaki 

ticari ve iktisadi sıkıntıların ele alınması amacı ile oluşturulan Ad-

Hoc Komite, 1. toplantısını gerçekleştirmiştir. 

20-21 Aralık 1988 tarihinde Ad-Hoc Komite ikinci defa toplandı 

ve Türkiye Cumhuriyeti, 1978 yılında bekletmiş olduğu 

yükümlülüklerini yerine getirmek üzere hazırlanmış bir takvim 

sürecini Topluluğa vermiş olup ve bu takvim sürecine işlerlik 

kazandırmıştır. 

1989 18.12.1989 tarihinde Avrupa Topluluğu Komisyonu, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin tam üyeliğine ilişkin başvurusu konusundaki 

görüşünde, Avrupa Topluluğunun, kendi iç piyasasındaki pazarını 

tamamlayabilmesinden önce, sosyal, ekonomik ve siyasal alanda 

gelişmesine gereksinim duyulduğu hususlarına yer verilmiştir. 

1990 06.06.1990 tarihinde Topluluklar Komisyonu, Türkiye 

Cumhuriyeti ile her alanda işbirliğinin başlatılması ve 

hızlandırılması hususundaki önlemleri kapsayan bir İşbirliği 

Paketi’ni hazırlayarak Konseyin onayına sunuldu. 
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1991 30.09.1991 tarihinde Ortaklık Konseyi 1986 yılı sonrasında ilk 

defa toplanmıştır. 

1992 21.01.1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu 

arasında bir Teknik İşbirliği Programı imza altına alındı. 

09.11.1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu 

Ortaklık Konseyi’nin 33. dönem toplantısı gerçekleştirildi. 

03.12.1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu 

ilişkilerinin yürütülmesi noktasında ortaya çıkan ticaret ve 

gümrükler ile ilgili olan teknik sorunların çözüme kavuşturulması 

için kurulmuş olan ve 12.11.1982 tarihi itibari ile toplanamayan 

Gümrük İşbirliği Komitesi, 10. Dönem toplantısı gerçekleşmiştir. 

1993 24-25 Şubat 1993 tarihinde, 09.11.1992 tarihli Ortaklık 

Konseyi’nde, Ortaklık Komitesi gözetimi altında çalışması 

kararlaştırılan teknik komitelerden Gümrük Birliği Alt Komitesi 

toplantısı Belçika’nın Brüksel şehrinde yapıldı. 

8.11.1993 tarihinde Ortaklık Konseyi’nin 34. dönem toplantısı 

yapılmıştır. 

1994 19.12.1994 tarihinde Ortaklık Konseyi’nin 35. dönem toplantısı 

yapılmıştır. 

1995 06.03.1995 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği 

arasında Gümrük Birliği uygulamalarının gerçekleştirilmesi ile 

ilgili ve Gümrük Birliği döneminde uygulanacak olan usul, esas ve 

süreleri belirleyen 1/95 ve 2/95 sayılı kararlar Ortaklık Konseyi’nin 

36. dönem toplantısında kabul edilmiştir. 

30 Ekim 1995 tarihinde, Ortaklık Konseyi,1/95 sayılı Gümrük 

Birliği Kararı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük 

Birliği’nin daha iyi seviyelere gelmesi için gerekli koşulları yerine 

getirdiğini tespit eden 37. Toplantısını gerçekleştirdi. 

13 Aralık 1995 tarihinde, 1/95 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile 

Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararı Avrupa Parlamentosu 

tarafından onaylanmıştır. 

21 Aralık1995 tarihinde, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti 

arasında, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu ürünlerini kapsam 

içerisine alan Serbest Ticaret Anlaşması parafe edilmiştir. 
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Tablo 3.2: (devam) Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne Katılım Süreci 

1996 01.01.1996 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti il Avrupa Birliği 

entegrasyonunda 22 yıl süren Geçiş Dönemi’ni 31.12.1995 

tarihinde tamamlayarak, 01.01.1996 tarihi itibari ile tam üyelik 

sürecinde Son Döneme, sanayi ürünlerinde ve işlenmiş tarım 

ürünlerinde sağlanan Gümrük Birliği ile dahil olmuştur. 

19 Şubat 1996 tarihinde Gümrük Birliği Ortak Komitesi 1. dönem 

toplantısı gerçekleştirildi. 

25.07.1996 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği 

AKÇT Anlaşması Brüksel’de imzalandı ve 01.08.1996 tarihinde 

resmi gazetede yayımlanmış olup yürürlüğe girmiştir. 

1997 20.03.1997 tarihinde Ortaklık Komitesi 106. dönem toplantısı 

gerçekleştirildi. 

14-16 Nisan 1997 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği 

Karma Parlamento Komisyonu 40. dönem toplantısı yapılmıştır. 

24 Nisan 1997 tarihinde Ortaklık Komitesi 107. dönem toplantısı, 

29 Nisan tarihinde ise Otaklık Konseyi’nin 39. dönem toplantısı 

gerçekleştirilmiştir.30.05.1997 tarihinde Gümrük İşbirliği Komitesi 

6. dönem toplantısı gerçekleştirildi. 

12-13 Aralık 1997 tarihinde, Avrupa Birliği’nin Lüksemburg’da 

gerçekleştirmiş olduğu devlet ve hükümet başkanları toplantı 

sonucunda Slovenya, Romanya, Estonya, Bulgaristan, Litvanya, 

Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Letonya, Macaristan, 

Polonya ve Kıbrıs Rum Yönetimi tam üyelik için aday 

devletlerarasında gösterilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ise aday 

devletler içerisinde gösterilmemiştir. 

1998 16.02.1998 tarihinde Gümrük Birliği Ortak Komitesi 7. dönem 

toplantısı yapılmıştır. 25.02.1998 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile 

AB arasındaki tarım ürünleri ticareti hususunda geçerli olan tercihli 

rejime ilişkin antlaşma imzalanmıştır. 01.01.1998 tarihi itibari ile 

yürürlüğe girmiş bulunur. 

03.03.1998 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği ikili 

ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak Avrupa Birliği 

Komisyonunca hazırlanmış olan “European Strategy for Turkey” 

başlıklı belge açıklanmıştır. 

07.05.1998 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği AKÇT 

Temas Grubu bir kez daha toplanmıştır. 28.05.1998 tarihinde ise 

Gümrük İşbirliği Komitesi 21’inci dönem toplantısı 

gerçekleştirilmiştir 

04.11.1998 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 

hazırlanmış olan ve Avrupa Birliği’ne üyelik şartları için 

belirtilmiş olan Kopenhag kriterleri çerçevesinde kaydedilen 

gelişmelere ilişkin Komisyon görüşlerini kapsayan “İlerleme 

Raporu” yayımladı. 
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1999 01.01.1999 tarihinde AB’de Euro tek para birimi olarak 

kullanılmaya başlanılmıştır 

13.10.1999 tarihinde Avrupa Birliği komisyonu tarafından 

hazırlanmış olan ve Avrupa Birliği’ne üyelikler için belirlenmiş 

olan Kopenhag kriterleri çerçevesinde oluşturulan gelişmelere 

ilişkin Komisyon görüşlerini içeren “İlerleme Raporu” 

yayımlanmıştır. 

11-12 Aralık 1999’da Helsinki’de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi 

Zirve Toplantısında Türkiye Cumhuriyeti’ne adaylık statüsü 

tanınmıştır. 

2000 11.04.2000 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği 

Ortaklık Konseyi’nin 39. dönem toplantısı yapılmıştır. 13.10.2000 

tarihinde ise Avrupa Komisyonu Türkiye için 3. İlerleme 

Raporu’nu açıklamıştır.8.11.2000 tarihinde Avrupa Birliği 

Komisyonu Katılım ortaklığı bildirgesini taslak olarak ve 2000 

ilerleme raporunu açıklanmıştır. 

2001 26.02.2001 tarihinde Katılım Ortaklığına ilişkin maddeler ile 

Katılım Ortaklığı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin alacağı 

yardımların temelinin oluşumunu gerçekleştirecek Çerçeve 

Yönetmelik Genel İşler Konseyi’nin görüşmelerinde kabul 

edilmiştir. 

09.03.2001 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi Türkiye için 

Katılım Ortaklığı Belgesini kabul etmiş olup; 19.03.2001 tarihinde 

ise TBMM Topluluk Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal 

Programını kabul etmiştir.26.06.2001 tarihinde Türkiye 

Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi’nin 40. dönem 

toplantısı yapılmıştır.13.11.2001 tarihinde 5. İlerleme Raporu 

yayınlanmış olup 15.12.2001 tarihinde ise Leaken Zirvesi 

neticesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin katılım müzakerelerine 

yaklaştığı ve AB’nin geleceğine ilişkin ilgili konvansiyon 

çalışmalarına katılacağı ilan edilmiştir. 

2002-2004 Avrupa Birliği’ne giriş için Uyum Paketi TBMM’den geçirilmiştir. 

2004 17.12.2004 tarihli Brüksel Zirvesi'nde, Avrupa Birliği ile Türkiye 

Cumhuriyeti ilişkilerinde bir dönüm noktası daha gerçekleşmiş ve 

Brüksel Zirvesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi kriterleri yeteri 

ölçüde karşıladığı belirtilmiş, 03.10.2005 tarihinde müzakerelere 

başlanılması kararlaştırılmıştır. 

2005 03.10.2005 tarihinde Lüksemburg'da yapılan Hükümetler arası 

Konferans ile Türkiye Cumhuriyeti resmen Avrupa Birliği'ne 

girmesi ile ilgili müzakerelerine başlanmıştır. Aynı gün düzenlenen 

basın toplantısıyla Türkiye Cumhuriyeti için Müzakere Çerçeve 

Belgesi yayımlanmıştır. Böylece, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa 

Birliği arasındaki uzun süreli olan ilişki, çok önemli aşama 

kaydedilerek yeni bir sürece adım atılmıştır. 
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2006 12.06.2006 tarihinde tarama süreci tamamlanmış ilk fasıl olan 

“Bilim ve Araştırma” konusunda fiili müzakerelere başlanmıştır. 

Avrupa Komisyonu Manuel Barroso, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

üyelik sürecinin azami olarak 2021 yılına kadar süreceğini belirtti. 

11.12.2006 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Dışişleri Bakanlık 

Konsey Toplantısı’nda Avrupa Birliği komisyonunun önerisi 

üzerine Avrupa Birliği müktesebatının 35 başlığın 8’i üzerinde 

devam eden müzakereler askıya alınmıştır. 

2007-2018 Müzakereler devam etmektedir. 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı, 

http://www.ab.gov.tr ve http://www.euractiv.com.tr, 2017. 

3.2.GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN TÜRKİYE VE AVRUPA 

BİRLİĞİ EKONOMİSİ ÜZERİNDE OLUŞAN ETKİLERİ 

3.2.1.Gümrük Birliği’nin Türkiye Ekonomisine Etkileri 

Türkiye’nin dışa açık büyüme stratejisi ve Avrupa Birliği’ne tam 

üyeliğinin hedefi içerisinde oluşturduğu en kapsamlı ortaklık ilişkisi 

GB’dir. Türkiye’nin AB’ye uyum süreci içinde ve özel sektörün son 

dönemlerde rekabet gücünü kanıtlamış olması sebebiyle de ayrı bir 

önem taşımaktadır. Bu süreçte Türkiye GB’nin işleyişine ilişkin genel 

kuralların ortaya koyduğu 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’ndan 

çıkan yükümlülükleri yerine getirmek için çaba sarf etmiştir (Eriş, 

2002:25). 

Türkiye’nin AB uyum süresi çerçevesinde ekonomik yönden önemli 

adım atmıştır. AB uyum yasalarını uygulamasında Türkiye ekonomik 

yönden süreci hızlandırmıştır. 

Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne girmesi ve Ortaklık Konseyi kararı ile 

birlikte kabul edilen Mali İşbirliği Deklarasyonu’nda AB ile mevcut 
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mali ilişkilerin GB kapsamında yeniden oluşturulması 

kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’nin AB’nden sağlayacağı 

yardımlar beş maddeden meydana gelmektedir (Erkman, 1995:59).Bu 

yardımlar şu şekildedir; 

• Türkiye ile işbirliği neticesinde 1996 yılından itibaren beş yıllık 

dönem içinde bütçeden hibe sağlanacaktır. 

• Telekomünikasyon, enerji, ulaştırma ve çevre konularında 

altyapı projelerinin finansmanı için kaynak ayrılacaktır.  

• GB’nin tamamlanmasından sonra Türkiye’nin rekabet gücünün 

iyileştirilmesi için ek kredi imkânı sağlanacaktır.  

• Topluluğun Akdeniz ülkeleri için oluşturacağı bütçeden 

faydalanması kolaylaştırılacaktır.  

• Türkiye’nin isteği doğrultusunda Uluslararası Para Fonu (IMF) 

tarafından onaylanmış Programların uygulanmaya konulması 

için ek mali yardımların yapılması sağlanacaktır. Olarak 

maddeler halinde sıralanmıştır. 

Topluluğun anlaşma ile hazırlamış olduğu deklarasyonuyla, 1996–

2000 yılları arasında Avrupa Birliği, bütçe kaynaklı olarak hibe 

şeklinde 375 milyon, kredi çerçevesinde ise 750 milyon avro özel 

yardım kapsamında taahhütte bulunmuştur. Bu döneme ait Avrupa 

Akdeniz İşbirliği kapsamı içerisinde Akdeniz Ekonomik Kalkınma 

Alanı (MEDA -I) çerçevesinde 700 milyon avro hibe sağlanmasına, 

birlik dışındaki Akdeniz ülkelerine Avrupa Yatırım Bankası’ndan 

kredi verilmesi amacı ile oluşturulmuş olan Avrupa-Akdeniz İşbirliği 
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(EUROMED) çerçevesinde 300 milyon avro kredi ve Yenileştirilmiş 

Akdeniz Programı çerçevesinde de 400 milyon avro kredi verilmesine 

karar verilmiştir. Taahhüt edilen miktarlar ise 375 milyon avro, 205 

milyon avro ve 339,5 milyon avro olaraktoplamda 919,5 milyon 

avrodur. 339,5 milyon avroluk kredinin tamamı ise kullanılmıştır. 

EUROMED kapsamında taahhüt edilen (1997–1999) kredi de 124 

milyon avrosu kullanılmıştır. MEDA 1996–1999arasındaki dönemi 

kapsayan MEDA-1 Programı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’ne 

toplamda 55 milyon avrosu proje olmak üzere 376,4 milyon avro 

tutarında ödeme gerçekleştirmiştir.Bu kapsamda değerlendirilecek 

olan projeler özel sektörün modernleştirilmesi ve teşvik edilmesiyle 

ilgili 10, kamu sağlığının geliştirilmesi üzerine 5, temel eğitim ve 

mesleki eğitim sistemlerinin iyileştirilmesi hususunda ve tekrardan 

oluşturulması ile eğitim düzeyindeki gelişimlere yönelik 6, atık suların 

işlenmesi ile ilgili olarak 5, insan hakları ve demokrasi ile sivil 

toplumun güçlendirilmesi üzerine 29 proje toplamda ise 55 işbirliği 

projesini kapsamaktadır (Tuğrul 2012:77).  
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Tablo 3.3: Gümrük Birliği Döneminde Mali Yardımları 

Mali Yardım Kaynağı 

Taahhüt 

Edilen 

Tahsisat 

(Milyon 

Euro) 

Gerçekleşen 

Tahsisat 

(Milyon 

Euro) 

Açıklama 

Komisyon Yardımı 375 - 

Yunanistan 

tarafından bloke 
edildi 

 Yenileştirilmiş Akdeniz Politikası 400 339,5   

AYB Kredisi 750 556,5   

Akdeniz Ortaklık Programı 

Hibe 375 376,4 

MEDA-I programı 
kapsamında yıllık 

tahsisatlar: 1996-

33,143 milyon Avro 

1997-70,2 milyon 
Avro 1998-132,475 

milyon avro 199-

140,582 milyon avro 

Kredi 700 205 

EUROMED 

çerçevesinde Altyapı 

– 155milyon avro 
Adana Kanalizasyon 

- 45 milyon Avro 

Diyarbakır 

Kanalizasyon - 32 
milyon Avro KOBİ - 

40 milyon Avro 

Makro Ekonomik Yardım   200 - 
Sadece acil 
durumlarda 

kullanıldı 

TOPLAM   2.800,00 1.477,40 

%53 oranında 

gerçekleşme 

sağlandı 

Kaynak:http://www.abgs.gov.tr, 2017. 

Yukarıda belirtilen krediler dışında Türkiye bazı ek krediler beklentisi 

içinde olmuştur. Örneğin Türkiye Akdeniz Fonundan 5.5 milyar 

dolarlık ek bir kredi alabileceğini umut etmiştir. Ancak GB sonrası 

geçen sürede; mali işbirliği çerçevesinde tarafların imza attıkları 
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yardımlar bile AP geçmemiştir. Türkiye’nin insan hakları konusunda 

duyarlı olmadığı düşüncesiyle, krediler Türkiye’ye verilmemiştir 

(Bozkurt, 2001:329). 

GB’nin Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi üzerindeki etkileri en belirgin 

şekilde dış ticaret uygulamalarında kendisini göstermiştir. Türkiye 

Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında sanayi üretimi mallarının 

serbest dolaşımı üzerine oluşturulan bir ekonomik birleşim modeli 

olarak GB kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin, gerek Avrupa Birliği 

gerekse de üçüncü dünya ülkeleri ile ticaretinin uygulama kuralları 

değişmiştir (Soğuk ve Uyanusta, 2004:179).  

Türkiye-AB-GB bazı açılardan “saf” gümrük birliği modelinden farklı 

bir boyut almıştır. Tarafların OGT uygulamalarına rağmen gelirlerinin 

paylaştırılması söz konusu değildir ve gümrüklerde elde edilen 

vergileri gelir kaydetmektedir (Steffano, 2002:12). Ticari korunma 

politikası ortak nitelik oluşturmaktadırlar. Toplulukta, üçüncü ülkelere 

karşı anti-damping araçlarının kullanılmasından sorumlu AB 

Komisyonu’dur. Bu kurum rekabet politikasının tüm üye ülkeler 

tarafından uygulanmasını izlemektedir. Aslında GB’nin ekonomik 

olarak oluşturduğu etkileri anlamak için yalnızca 1996’dan günümüze 

bakmak yetersiz kalmaktadır. Çünkü Türkiye’nin AB ile GB’ni 

gerçekleştirmesine kadar otuz yıllık bir zaman dilimi vardır; ve bu 

zaman diliminde Türk ekonomisinde ciddi, köklü değişiklikler 

yaşanmıştır (http://www.dream.gen.tr, 2017). GB öncesinde; 1980-

1995‟e kadar Türkiye’nin dışa piyasaya açılımının gerçekleştirdiği 

dönemde; 

http://www.dream.gen.tr/
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• Türkiye’nin ihracatı yıllık ortalama olarak % 15 artış 

gösterirken, Avrupa Birliği’ne olan ihracatında da % 16 

oranında artış meydana gelmiştir.  

• Türkiye Cumhuriyeti’nin ithalat oranı % 12 artarken, Avrupa 

Birliği’nden ithalatımız % 15 oranında artış göstermiştir. 

• Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği ile ticareti 1980 

yılından sonraki dönemde genel dış ticaretine ilişkin izlenim 

tamamen paralel bir çizgide devam etmiştir.  

• 1980 yılında %46 gibi yüksek bir oranda açığı ortaya çıkaran 

Türkiye Cumhuriyeti’nin dış ticaret dengesi 1985 yılına kadarki 

dönemde %17,5 olarak gerilemiş, daha sonraki dönemlerde ise 

dış ticaret dengesi inişli çıkışlı bir süreç geçirmiş olup Gümrük 

Birliği öncesi %25 seviyelerine ulaşmıştır. Bu dönemde Avrupa 

Birliği ile ülkemiz arasındaki açık %29’dan %9,7’ye 

gerilemiştir. Sonraki dönemde ise Gümrük Birliği öncesi %20 

seviyelerine çıkış sergilemiştir. (Seki, www.tcmb.gov.tr, 2017). 

- Gümrük Birliği’nin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Statik 

Etkileri: 

Gümrük Birliği’nin ülkelere yönelik etkilerine baktığımızda, 

teknolojinin ve ekonominin değişmelere uğramadan, üretim 

faktörlerinin tekrardan dağıtılması ile meydana çıkan sonuç statik etki 

olarak adlandırılabilir. Statik Etki; GB’nin kısa dönem üretim etkisi ve 

ticaret hadlerine etkisini incelemektedir (Binhan, 2004:158). Statik 

etkilerin kapsamında ticaret yaratıcı etki, ticaret saptırıcı etki, gelir 
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dağılımı etkisi ile kamu gelirleri etkisi ve işlem maliyetleri etkisine 

yer verilmektedir (http://www.dream.gen.tr, 2006).  

Gümrük Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğe dahil olmayan 

ülkelere karşı olarak uygulamaya koymuş olduğu OGT sonucu, 

Türkiye ithalatı gerçekleştirebilmesi için OGT uygulanmış olan birliğe 

dahil olmayan ülkelere ait eşyaların AB eşyalarından daha az fiyatlı 

olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği 

ülkelerine karşı eşyaları ihracatı gerçekleştirebilmesi ise, AB ülkeleri 

ve birlik dışı ülkelere karşı daha ucuza mal üretebilmesine bağlıdır. 

Bu durumun AB’nin OGT’ nin uygulanması sonucu ile Türkiye, ülke 

içerisinde üretimini sağladığı mallarını, üçüncü dünya ülkelerinde 

ithalatı sağlayabilecektir. Bu durumun yanı sıra, gümrük birliği 

dışında olan ülkelerden yatırımın ve ihracat teşviklerinin gümrük 

vergisi ve fonlarından istisnası belirtilerek ithali gerçekleşen yatırım 

ve ara mallarına OGT uygulanacağı için bu tür malların ithalatı 

Avrupa Birliği’ne yönelik olacaktır. OGT ile birlikte ayrıca Türkiye 

Cumhuriyeti, dış rekabete açılacağı için, ülke içerisinde üretilen bazı 

malların ithalatı ucuzlayacaktır. Bu durum ile birlikte gümrük birliği 

üretim etkisi, tüketim etkisi, ticaret hadleri üzerindeki etkisi, vergi 

gelirleri üzerindeki etkisi, olarak statik etkileri incelenebilir. 

• Üretim Etkisi 

Gümrük Birliği ile birlikte ülkelerin bütünleşmeleri neticesinde 

üretimlerinde farklılaşma olabilmektedir. Gümrük Birliği kurulunca, 

birliğe üye olan ülkeler üretim alanında gümrük tarifelerinin 

http://www.dream.gen.tr/
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kaldırılması sonucunda, bazı girdileri daha ucuza alabilmektedirler. 

Bu durum ile birlikte üretimlerini artırabilmektedirler.  

Gümrük Birliği neticesinde oluşan değişimleri ticaret yaratıcı etkisi ve 

ticaret saptırıcı etkisibaşlıkları halinde incelenebilmektedir. 

• Ticaret Yaratıcı Etkisi 

Gümrük birliği ile üye ülkeler arasındaki ticarete ilişkin tarife ve 

kotalar kalkmış olacak, malların yüksek olan fiyatları düşecek, 

tüketicinin satın alma güçleri artırılacak ve dolayısı ile birlik 

içerisindeki ülkelerin ticaret kapasitesi artırılmış olacaktır (Uyar, 

2001:20).  

Tablo 3.4:Dış Ticarete Ait Temel Göstergeler (Milyon Dolar) 

Yıllar İhracat İthalat 
Dış Ticaret 

dengesi 

Dış Ticaret 

hacmi 

  Değer Değer Değer Değer 

1991 13 593 462 21 047 014 -7 453 552 34 640 476 

1992 14 714 629 22 871 055 -8 156 426 37 585 684 

1993 15 345 067 29 428 370 -14 083 303 44 773 436 

1994 18 105 872 23 270 019 -5 164 147 41 375 891 

1995 21 637 041 35 709 011 -14 071 970 57 346 052 

1996 23 224 465 43 626 642 -20 402 178 66 851 107 

1997 26 261 072 48 558 721 -22 297 649 74 819 792 

1998 26 973 952 45 921 392 -18 947 440 72 895 344 

1999 26 587 225 40 671 272 -14 084 047 67 258 497 

2000 27 774 906 54 502 821 -26 727 914 82 277 727 

2001 31 334 216 41 399 083 -10 064 867 72 733 299 

2002 36 059 089 51 553 797 -15 494 708 87 612 886 

2003 47 252 836 69 339 692 -22 086 856 116 592 528 

2004 63 167 153 97 539 766 -34 372 613 160 706 919 

2005 73 476 408 116 774 151 -43 297 743 190 250 559 
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2006 85 534 676 139 576 174 -54 041 498 225 110 850 

2007 107 271 750 170 062 715 -62 790 965 277 334 464 

2008 132 027 196 201 963 574 -69 936 378 333 990 770 

2009 102 142 613 140 928 421 -38 785 809 243 071 034 

2010 113 883 219 185 544 332 -  71 661 113 299 427 551 

2011 134 906 869 240 841 676 -  105 934 807 375 748 545 

2012 152 461 737 236 545 141 -  84 083 404 389 006 877 

2013 151 802 637 251 661 250 -   99 858 613 403 463 887 

2014 157 610 158 242 177 117 -   84 566 959 399 787 275 

2015 143 838 871 207 234 359 -   63 395 487 351 073 230 

2016* 142 557 355 198 610 256 -   56 052 902 341 167 611 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr, 2017. 

Gümrük Birliği’nin ticaret yaratıcı etkisi veya ticaret saptırıcı etkisi 

tablo incelenerek görülebilmektedir. Tablo 3.4’te 2001 yılından 2016 

yılına kadar ki ihracat, ithalat, dış ticaret açığı ve dış ticaret hacmi 

artış göstermiştir. Dönemsel olarak dünya da yaşanan krizlere bağlı 

olarak azalmalar gözlemlense de ihracatın ithalatı karşılama oranı 

genel de azalmıştır. Bu tablo ışığında Gümrük Birliği’nin ticaret 

artırıcı etkisin olduğu görülse de, bu etkinin ithalatın ihracattan daha 

büyük paya sahip olduğu izlenmektedir. 

Tabloya göre başlangıçta ithalatın ihracattan daha hızlı artış gösterdiği 

veriler ile karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun nedeni ise Türkiye 

ekonomisinin AB ekonomisine oranlara rekabet gücünün zayıf 

olmasından dolayıdır. Türkiye zamanla bu durumu bilgi akışı, 

teknolojik gelişimi ve transferi ve Ar-Ge çalışmaları ile ekonominin 

daha güçlü hale gelmesi ile birlikte ticaret artırıcı etkiyi ülke lehine 

dönmesini sağlayabilir. 
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• Ticaret Saptırıcı Etki 

Ticaret saptırıcı etkide ise, gümrük birliğine üye olmayan ülkelerin 

mallarına karşılık konulmuş olan ortak bir tarife sonucunda bu 

ülkelerin mallarının bedelleri pahalı hale gelmesi ile ticaretin gümrük 

birliğine üye olan ülkelere doğru yönelmesine neden olmaktadır. 

Ticareti gümrük birliği dışından birlik için kaydırmış olan bu etki 

oluşumuna ticaret saptırıcı etkisi denmektedir. Bunun sonucuyla 

birlikte, birliğin dışarısında kalan ülkeler ile gerçekleştirilen ticaret 

hacimlerinde daralmalar meydana gelmektedir. Gümrük Birliği ile 

birlikte gümrükler indirilince nispi olarak daha ucuz olan yabancı 

eşyalar tercih edilmiştir. Gümrük Birliği sonucunda birlik içerisinde 

pahalıya üretimini saplayan üye ülkenin ve OGT sonucunda malları 

pahalı hale gelen birliğin dışındaki ülkelerin üretimleriazalmaktadır. 

Üretim etkisindeki bu değişikliklere bağlı olarak birliğin içerisindeki 

fiyat herhangi bir devletin fiyatlarının altında kalır ise, bu devletin 

vatandaşlarının satın almalarındaki güçlerinin de artacağından birlik 

içerisinde ithalat da artış gösterecektir. Bu da Gümrük Birliği’nin 

tüketim etkisini ortaya çıkarmış olacaktır (www.turkab.net, 2017).   

  

http://www.turkab.net/
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Tablo 3.5:Türkiye’deki İhracatın Ülke Gruplarına Göre Dağılımı 

Kaynak:http://www.tuik.gov.tr, 2017. 

 

Yıllar 
Avrupa 

Birliği 

OECD 

Ülkeleri 

EFTA 

Ülkeleri 
KEİ EİT 

Türk 

Cumhur

iyetleri 

İKT 

1991 7.784 9.607 286 346 539 * 2.621 

1992 8.477 10.059 298 1.003 686 185 2.847 

1993 8.275 9.755 248 1.041 789 450 3 145 

1994 9.390 11.545 277 1.637 752 430 43 429 

1995 12.212 14.338 294 2.426 911 545 3 697 

1996 12.569 14.921 336 2.926 1.129 747 4.143 

1997 13.435 16.144 414 3.825 1.286 908 4.218 

1998 14.813 17.681 357 3.290 1.125 835 4.391 

1999 15.424 18.579 362 2.232 866 574 3.961 

2000 15.664 19.585 324 2.467 874 572 3.573 

2001 17.546 21.307 316 2.932 972 557 4.197 

2002 20.415 24.498 409 3.599 1.042 619 4.725 

2003 27.394 31.920 538 5.044 1.569 899 7.205 

2004 36.581 42.648 667 6.779 2.206 1.194 10.214 

2005 41.365 47.325 821 8.620 2.670 1.409 13.061 

2006 47.935 54.481 1.189 11.584 3.341 1.982 15.007 

2007 60.754 61.662 1.327 16.784 4.700 2.874 20.310 

2008 63.719 66.407 3.261 20.867 6.247 3.749 32.596 

2009 47.228 52.243 4.335 12.272 5.948 3.399 28.626 

2010 52.934 57.394 2.416 14.456 7.617 3.921 32.469 

2011 62.589 67.113 1.887 17.767 9.291 5.039 37.325 

2012 
59.389 66.289 2.601 18.791 

16.56

3 
5.840 55.218 

2013 
63.039 68.683 1.661 20.367 

11.89

8 
6.908 49.370 

2014 
68.514 76.674 3.795 19.687 

11.71

6 
7.107 48.625 

2015 63.998 75.368 6.202 14.590 9.566 5.289 42.737 

2016 68.356 77.063 3.266 13.080 9.604 3.993 41.242 

http://www.tuik.gov.tr/
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Tablo 3.6: Türkiye’deki İthalatının Ülke Gruplarına Göre Dağılımı 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr, 2017. 

Tablo 3.6’ ya göre, Türkiye’nin 1996 yılından itibaren AB ile olan 

ihracat ve ithalat dönemsel olarak önemli ölçülerde artış göstermiştir. 

Bunun yanı sıra diğer ülke grupları ile olan ithalatlarının ve 

Yıllar 
Avrupa 

Birliği 

OECD 

Ülkeleri 

EFTA 

Ülkeleri 
KEİ EİT 

Türk 

Cumhuri

yetleri 

İKT 

1991 10.677 15.235 541 416 161 * 3.192 

1992 11.514 16.659 791 1.744 506 89 3.516 

1993 14.913 21.587 727 2.766 980 190 3.718 

1994 11.644 16.291 563 2.166 922 190 3.558 

1995 18.026 25.216 892 3.998 1.137 287 4.624 

1996 24.321 31.919 1.112 3.897 1.197 304 5.587 

1997 26.119 35.641 1.287 4.495 1.107 399 5.233 

1998 25.282 33.496 1.169 4.358 948 449 4.238 

1999 22.530 29.053 926 4.308 1.123 457 4.078 

2000 28.527 36.821 1.155 6.746 1.543 628 6.321 

2001 19.823 26.886 1.481 5.553 1.238 283 5.540 

2002 25.689 34.155 2.512 6.588 1.548 468 6.072 

2003 35.140 45.545 3.396 9.298 2.736 623 8.195 

2004 48.103 62.309 3.911 15.368 3.218 946 10.631 

2005 52.696 69.583 4.440 20.480 5.108 1.267 14.459 

2006 59.401 77.813 4.522 27.021 8.102 1.967 19.111 

2007 68.612 91.857 5.775 34.809 9.972 2.669 21.524 

2008 74.802 102.902 6.218 45.632 13.221 3.242 29.179 

2009 56.586 75.142 2.781 28.295 7.011 1.872 17.970 

2010 72.391 94.162 4.002 32.979 11.607 2.923 22.200 

2011 91.439 121.327 5.845 38.770 17.305 3.642 31.417 

2012 87.657 113.723 5.238 41.509 16.429 3.558 31.690 

2013 92.457 124.206 10.652 41.270 14.802 3.600 32.074 

2014 88.783 116.518 5.716 40.926 13.443 2.997 29.107 

2015 78.681 101.502 3.137 31.525 9.310 2.687 22.406 

2016 77.499 100.483 3.161 24.181 7.739 2.604 23.178 
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ihracatlarının genel anlamda artış gösterdiği görülmektedir. Bu 

tablolar ışığında Türkiye’nin AB haricinde ticaretini gerçekleştirdiği 

diğer üçüncü dünya ülke ve ülke gruplarıyla dış ticaretlerine 

bakıldığında, GB oluşumu sonrasında diğer ülkeler ile gerçekleşen 

ticarette belirgin olarak bir değişiklik gerçekleşmemiştir. Bu durum ile 

birlikte istikrarlı bir şekilde artış olduğu anlaşılmaktadır. Bu anlamda 

Türkiye için ticaret sapmasının ortaya çıkmadığı, Türkiye’nin diğer 

ülkeler ile dış ticaretlerinde bir kaybın olmadığı sonucu ortaya 

çıkmaktadır.  

• Tüketim etkileri 

Gümrük Birliği sonucu gümrük vergisi ve diğer eş etkili vergilerin 

kaldırılması sonucu daha öncesine göre daha ucuza maledilen yabancı 

mallara talep artmaktadır. Gümrük Birliği ile birlikte birliğin 

içerisinde pahalı üretim yapan üye ülkelerin ve OGT ile birlikte 

ürünleri daha pahalı duruma gelen birliğin dışındaki ülkelerin de 

üretimlerinde azalma olmaktadır. Üretim etkisindeki bu değişiklik 

sonucu birlik içerindeki fiyat herhangi başka bir ülke fiyatının altına 

düşerse, bu ülkede satın alınma gücü artacağından birliğin içerisinde 

ithalatın artması söz konusu olacaktır. Bu ithalat artışının Gümrük 

Birliği’nin tüketim etkisini ortaya çıkardığı görülür (Kırdar, 2005: 

105). 

Türkiye de sermaye mallarının, ara malların ve tüketim mallarına 

ilişkin olarak ihracatın 1994 yılı sonrası artış gözlemlenmiştir. Türkiye 

de tüketim mallarının, ara malların ve sermaye mallarının ithalatının 

ise Gümrük Birliği’nin kabul edilmiş olduğu ilk yıllarda önemli 
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derece artış göstermiştir. Bu artış izlenilen yıllar itibari ile devam 

etmiştir. Bu durum Gümrük Birliği ile birlikte tüketim etkisinin ortaya 

çıktığı gözlemlenmektedir. 

Gümrük birliğinin kurulması neticesinde meydana gelen entegrasyon 

içindeki üye ülkelerin ekonomik olarak yapısal bir uygunluk var ise, 

birleşimin tüm üye ülkelerin lehlerine olacağı ve üye ülkelerin 

vatandaşlarının gelirlerinin artış göstereceği, gelir artışlarının talebi 

sürükleyeceği ve daha fazla tüketime fon ayrılıp aktarılacağı kabul 

edilmektedir. Birliğin içinde bulunan eşyaların ucuzlaması bu duruma 

etki yarattığı gibi üye ülkelerin vatandaşlarının üretim etkisi nedeni ile 

gelir seviyelerinin artması da bu duruma etki olarak çıkmaktadır. 

(Doğan, 2004:1).  

Gümrük Birliği ile birlikte gümrük vergileri kaldırılmaktadır. 

Vergilerin kaldırılmasıyla ithal edilen mallar tüketiciye daha ucuz 

olarak ulaşmaktadır. Ülkeye giren malların sonucunda tüketimde artış 

ve bu artış ile birlikte toplumun refah seviyesinde de yükselmeler 

ortaya çıkmaktadır.  

• Ticaret Hadleri Üzerindeki Etkisi 

Dış ticaret haddi alınan satılan malların miktarlarını ve bu malların 

değişim oranlarını gösteren bir ölçü olarak tanımlanabilir Avrupa 

Birliği ülkelerine yapılan dış ticaretin verilerine göre Avrupa 

Birliği’nin toplam ticaretin ise Türkiye Cumhuriyeti’nin payı Gümrük 

Birliği’nden sonra yükselmiştir ve birliğe dahil olan bu ülkeler ile 

yapılan ithalat daha çok yatırım malları ile ara girdilerinden 
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oluşmaktadır. Aynı zamanda ithalatta bu eşyaların payında azalış 

eğilimi ihracatta aynı türde eşyaların payını artırmaktadır. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin dış ticaretindeki verileri incelendiğinde Avrupa 

Birliği ülkeleri ile dengeli olarak bir dış ticaret ilişkisinden söz 

edilebilir. Avrupa Birliği kaynaklı dış ticaretteki açığının ise toplam 

dış ticaret açığı içerisindeki pay ise son yıllarda düşme eğilimine 

girmiştir (Nart, 2010: 2877).  

• Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi 

Gümrük Birliği’nin kurulması ile birlikte, toplulukta bulunan ülkeler 

arasında, birlik içi ticarette gümrük vergileri ve kotaları kaldırılmıştır. 

Bu uygulama üçüncü dünya ülkelerine karşıda ortak gümrük tarifesi 

oranları uygulanmaktadır. Gümrük Birliği dışındaki ülkelere 

uygulanan bu ortak tarife birliğe üye olunmadan önceki tarifeden daha 

az olur ve üçüncü ülkelerle yapılan ticarette azalma olması durumunda 

da gümrük vergilerinin miktarı azalmaktadır. 

Gümrük Birliği’nin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Dinamik Etkileri: 

Gümrük birliğinin statik etkilerinin yanı sıra dinamik etkileri de 

bulunmaktadır. Dinamik etkiler bir ülkenin ekonomisinin yapısını 

belirleyen ve bu faktörlerin zaman içerisinde oluşan değişimlerini ve 

gelişimlerini konu edinen etki olarak adlandırılabilir. Dinamik etkiler 

süreklilik arz eden ve çoğunluk ile kalkınmayı hızlandıran 

etkilerdendir (Seyidoğlu, 2016:204). 

Dinamik etkilerin orta çıkmasında ki etkenler biri, gümrük birliğinin 

kurulması ile birlikte statik yaklaşım çerçevesinde birliğe üye olan 
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ülkelerdeki istihdam seviyesi, prodüktivite, büyüme hızları ve talep 

yapısı ile ilgili değişimlere açıklık getirememesindendir. 

Ekonomideki üretim kapasitesinin diğer bir deyişle üretim imkânları 

eğrisinin zaman içinde devamlı olarak kuzeydoğu yönündeki hareketi, 

bizi geleneksel teorinin statik etkinlik kavramından dinamik etkinlik 

kavramına götürmektedir. Statik etkinlik, üretim imkanları eğrisinin 

toplum farksızlık eğrisi ile teğet olduğu noktada meydana gelmekte ve 

bu nokta ekonominin üretimdeki denge noktasını göstermektedir. 

Zaman içinde faktör arzlarında meydana gelen artışlar ve teknolojik 

gelişmeye bağlı olarak üretim imkanları eğrisinin kuzeydoğu 

yönündeki hareketi, bizi dinamik etkinliğe ulaştırmaktadır. Geleneksel 

teoride teknolojik seviye ve faktör arzı sabit varsayılmıştır (Karluk, 

2005:242). 

Gümrük birliğindeki dinamik etkiler orta ve uzun vadede oluşan pazar 

bütünleşmesinin doğurduğu yapısal değişikliklerdendir. Bu nitelikleri 

ile statik etkilere göre çok daha güçlü ve istikrarlı olduğu söylenebilir. 

Türkiye Cumhuriyeti ileAvrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliğinin 

orta ve uzun dönemde yer alacağı dinamik etkilerin, kısa vadede 

meydana çıkması olası statik etkilerden daha etkili ve kalıcı olması 

kuvvetle muhtemeldir (Atmaca, 1995:26). 

Gümrük Birliğinin dinamik etkilerinin en önemlisi, uygun 

makroekonomik politikalarla desteklenmesi halinde, Türkiye 

Cumhuriyeti'nedış piyasa sermayedarlarının girişini ve teknoloji 

transferini artıracak temel koşullarının yaratılmasının güçlü 

ihtimalidir. Sonuçta ise, Gümrük Birliği'nin ekonomilerin iç ve dış 
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dengeleri üzerinde kısa vadede ortaya çıkarak olan etkilerin, parasal, 

kur, maliye, borçlanma ve faiz olarak politikalarının uyumu ve 

eşgüdümlü bir şekilde saptanması mecburiyetini doğuracağı bir 

gerçekliktir. Bu kapsamda kaydedilecek başarı ile Gümrük Birliği'nin 

ülkemizde kısa dönemde olmasa da orta ve uzun dönemde sağlayacağı 

faydalar garanti altına alınmış olacaktır. Çünkü Gümrük Birliği'nden 

kaynaklanacak olan avantaj ve dezavantajlar bu politika 

uygulamalarının tutarsız bir şekilde yürütülmesi durumunda tam 

tersine dönme ihtimali taşımaktadır (Atmaca, 1995:27). 

Gümrük Birliği ile birlikte ortaya çıkan dinamik etkileri; ölçek 

ekonomilerinin etkisi, dışsal ekonomilerin etkisi, rekabet etkileri, 

teknolojik ilerleme etkileri, yatırımları özendirme ve sermaye etkileri, 

öğrenme etkisi, kutuplaşma (yoğunlaşma) etkisi olarak alt başlıklar 

haline ele alabiliriz. 

• Ölçek Ekonomileri Etkisi 

Gümrük Birliği ile birlikte ekonomik açıdan geniş bir piyasaya 

ulaşılması ölçek ekonomilerine yol açmıştır. Ölçek ekonomilerini bir 

firma veya sanayi dalında tesisleri genişletilerek, üretim hacmin ya da 

üretim fonksiyonu değişimi ile teknolojik yeniliklerin getirilmesi veya 

dış çevrelerde meydana gelmiş olan maliyet düşürücü etkenlerden 

yaralanarak verimliliği arttırmayı diğer bir söylem ile maliyet 

masraflarında bir düşüşün sağlanmasıyla elde edilen kazançlarını 

arttırmayı ifade etmektedir (Karluk, 1991:255). 

Ölçek ekonomilerinin ekonomik analizi; firmanın ortalama maliyet 

eğrisinin konumu ile ilgili olarak yapılan varsayıma bağlıdır. Şayet, 



TÜRKİYE VE AVRUPA GÜMRÜK VERGİLERİNİN YAPISI 
(GÜMRÜK MEVZUATI KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI) | 137 

 

firmanın ortalama maliyet eğrisindeki minimum nokta, dünya fiyatının 

üstünde olursa, korumacılık gerekli olacak ve yerli üreticinin arzı, 

yurtiçi piyasanın tümüne gerçekleşecektir. Oysa bu nokta malın dünya 

fiyatının altında olursa, firma serbest ticarete olumlu bakacaktır 

(Aynagöz, 2003:37). 

Gümrük birliği ile birlikte Türkiye’de ölçek yoğun sanayiler ve 

farklılaştırılmış olan malların üretimini sağlayan sanayiler rekabet 

güçleri bulunmamaktadır. Ancak rekabet edememe olasılıkları göreli 

olarak azalmaya başlamıştır. Emek yoğun olarak kullanıldığı 

sanayilerde ise rekabet gücünün az olsa da korunmaktadır. 

Türkiye’deki işlemlerin büyük bir kısmı düşük kapasiteyle 

çalışmaktadır. Bu durumun nedenleri arasında sermayenin sıkıntılı, 

pazarlama olanaklarının yetersiz ve elemanların vasıfsız olması gibi 

durumlar yer almaktadır. 

Türkiye’de KOBİ’lerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği giyim eşyası, 

dokuma ve deri sektörü Gümrük Birliği ile birlikte olumsuz yönde 

etkilenmemiştir. Orman ürünleri ve mobilya sektörüne olumlu etkileri 

kaliteli hammadde ve malzeme temini imkânı ve teknoloji transferinin 

artması şeklinde olmuştur. Metal eşya, makine teçhizat, ulaşım aracı 

sektöründe 2001 yılından itibaren makine imalat sanayiine getirilen 

CE işareti uygulaması ile kalite artırılmıştır (Kırdar, 2005:113).  

• Dışsal Ekonomiler Etkisi  

Firmaların birbirinden bağımsız almış oldukları kararlar sonucunda 

diğer firmalarda meydana gelen etkiler dışsal ekonomiler olarak 
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adlandırılmakta ve bu etkiler verimlilik ve büyüme hızında olumlu 

sonuçlar meydana getirmektedir. Dışsal ekonomileri, ekonomik 

entegrasyona giden üye olan ülke endüstrilerinde meydana gelmesi 

durumunda, maliyet azaltıcı etkilerinden dolayı, yerli yatırımcıların 

veya yabancı yatırımcılar için bir teşvik görevi görürler (Yıldırım ve 

Dura, 2007:148). 

Dışsal ekonomilerin etkisi ile birlikte rekabet ve teknolojinin 

gelişiminin yerli ve yabancı yatırımcıların ürünlerinin verimliliğini ve 

ürün kalitesini artırmaktadır. Bu durum ile birlikte yatırımcılardan 

girdi alan diğer yatırımcıların da daha düşük fiyata ve kalitesi yüksek 

girdi elde edilmesi mümkün hale gelmektedir. Bu sistem ekonomide 

performansında artış göstereceğini ortaya çıkarmaktadır. 

Dışsal ekonomilerin etkisi, ülkeler için olumlu etki veya olumsuz etki 

olmasına ilişik olarak toplumun refah seviyesinde artış ya da azalış 

olur. Bu durum göz önünde bulundurularak refah seviyesinin de düşüş 

olan ve sosyal maliyetleri artış gösteren faaliyetlere ilişkin ek 

vergilerin getirilerek, refahın artışını ve sosyal maliyetin düşüşünün 

destekleyen girişimlerde bulunulmalıdır. Türkiye’de Gümrük 

Birliği’ne üye olduktan sonra, ülkedeki üretici firmalar teknolojinin 

modernleşmesi ile birlikte üretimi artıracak olan birçok yenilik ile 

karşılaşılmıştır.  

• Rekabet Etkisi 

Rekabet; bir firma tarafından üretilen malların, ister iç piyasa 

tüketimde, isterse de dış tüketime hitap etmiş olsun, benzer firmalar 

tarafından üretimi gerçekleştirilen benzer mallar ile kalite ve fiyat 
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açısındanrekabet edebilecek düzeyde olması olarak, adlandırılabilir 

(Çimen, 1996:28). 

24 Ocak 1980 tarihinde alınan kararları Türkiye Cumhuriyeti’nin 

küresel pazarlara eklenmesini gerçekleştirmiş olan önemli bir dönüm 

noktası olarak kabul edilir. Genel kapsamda ise 24 Ocak 1980 

kararları ile ilgili iki temel görüşten de bahsetmek mümkün 

olmaktadır. İlk olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik açıdan 

kapılarını dünya piyasasına açan ve üretim çağını yakalamak için bir 

fırsatolarak ortaya çıkan görüştür. İkincisi görüşte ise Türkiye 

Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak ve yabancı sermaye içerisine 

girmesini açan, ticaret, sanayi ve tarım alanlarında ulusal hedef olarak 

uzaklaşmasına sebep olan uyum programlarını kapsayan politikalar 

tanımlanan bir görüştür (Öztürk, Nas ve İçöz, 2008: 15-32). 

Türkiye’de 24 Ocak 1980 ‘de alınan radikal kararlar ile ekonominin 

serbestleşmesi ve dışa açılımı ile birlikte yerli ekonominin rekabet 

gücü artmaya başlamıştır. 

Türkiye ekonomisinde alınan serbestleşme kararları ile birlikte 

devletin ekonomiye müdahalesi azalmıştır. Dönemsel olarak yaşanan 

krizler ile birlikte ulusal firmaların yabancı firmalara karşı rekabet 

güçlerini olumsuz yönde etkilemiştir. Türkiye’de kırılgan bir 

ekonomiye sahip olması da yaşanan krizler ile AB’ye karşı rekabette 

çok geride kalmıştır.  

Gümrük Birliği ile birlikte, sanayi mallarında oluşan gümrüklerin 

kaldırılması ile birçok Avrupalı üreticiler Türkiye’de pazarlama 

faaliyetlerine başlamış, kapalı ve korumacı bir yapı içinde gelişen 
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ölçek ekonomisine ulaşmış yerli firmalar, Gümrük Birliği ile yeni bir 

rekabet sürecine girmiştir. Türk sanayiinde yer alan yerli firmalar, bu 

dönemde, satış ve servise yönelik örgütlerin geliştirilmesi, yeni üretim 

tesisleri yatırımları gibi uzun dönemli hazırlık faaliyetlerinde 

bulunurken reklâm ve promosyon faaliyetleri, çeşitli satış 

uygulamaları ile tüketiciyi bilinçli hale getirme, markalarını 

yerleştirme ve satışlarını arttırma çalışmalarına hız vermiştir. Ayrıca, 

bu dönemde Türk mevzuatının Avrupa Birliği mevzuatına uyum 

çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Özellikle Rekabet Kurumu’nun 

oluşturulması ve Tüketicinin Korunması Kanunu’nun Avrupa Birliği 

kanunlarıyla uyumlaştırılması sağlıklı rekabet ortamı tesisinde büyük 

adımlar olarak değerlendirilmelidir (Tatlıdil ve Savaşçı, 2003:4). 

• Teknolojik İlerleme Etkisi  

Teknoloji, yeni bir ürünün meydana getirilmesine veya üretim 

mekanizmalarının geliştirilerek daha kaliteli olarak ve ucuza 

üretiminin sağlanması ve tüketiciye en iyi amaçla ulaşımın 

gerçekleşmesi için yardımcı olacak teknik bilgi, hüner ve beceriler 

olarak gösterilebilir (Çimen, 1996:25). Teknolojik gelişim ise, 

üretimdeki teknolojinin gelişimi daha az maliyet ile daha çok ürünün 

elde edilmesine yardımcı olmakta, ekonominin olumlu yönde 

etkilenmesi ile refaha düzeyinin artışına katkı sağlamaktadır. Bu 

durumun sonucu olarak ekonomik yapının, teknolojik gelişmeyle 

birlikte canlanmakta ve büyüme hızı artmaktadır (Çimen, 1996:27). 

Birliğin kurulması sonucu artan rekabet ortamı firmaların araştırma ve 

geliştirme yatırımlarını arttırarak teknolojik ilerleyişe yol açmaktadır. 
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Gümrük birliğinin teknolojik ilerlemeyi artış göstermesi, rekabetin 

artısına, ölçek büyümesine, yabancı sermayelerinartışına ve teknoloji 

kapsamına bağlıolarak meydana çıkmaktadır (Yıldırım ve Dura, 

2007:148). 

• Yatırımları Özendirme ve Sermaye Etkisi  

Gümrük birliğiyle birlikte milli gelirdeki meydana gelen artış 

tasarrufları ve yatırımı artışını da beraberinde getirmektedir. Gümrük 

birliği, tarifelerin yeniden artış göstermeyeceği hususunda iş 

adamlarına güven ortamının sağlanmasıyla yatırımlara riskin en aza 

indirilip karlılığı artırırken; piyasada oluşacak hacimlerinin 

genişlemesine, birliğin içinde üretimin daha etkin ve verimli ellerde 

toplanmasına buna bağlı olarak bölge ekonomilerine önemli ölçüde 

yabancı sermayedarların getirilmesine neden olur. Bu amaçladır ki 

gümrük birliğinin meydana gelmesi, üçüncü dünya ülke üreticilerinin 

ortak gümrük tarifesinden kaçınmak amacı ile bölge içindeki 

yatırımlarının artış göstermesine sebep olur (Uyar, 2000:127).  

Gümrük Birliği’nin yatırımları teşvik etkisi iki kanalla meydana 

gelmektedir. İlk olarak, Gümrük Birliği’nin etkisi ile milli gelirde 

meydana gelen artışların tasarrufları ve dolayısı ile yatırımları 

artırmaktadır. İkincisi olarak ise, Gümrük Birliği’nin doğrudan dış 

yatırımların büyüklüğü ve yeri üzerinde değişikliklere sebep 

olmasıdır. GB sonucu oluşan dinamik etkiler içinde yabancı 

sermayedarlarının yatırımlarındaki artışları ve azalışları, statik ticaret 

yaratıcı etkisi ve ticaret saptırıcı etkisi gibi refah artırıcı veya azaltıcı 

olarak da tanımlanabilmektedir (Çeştepe ve Mıstaçoğlu, 2012:125). 
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Gümrük Birliği ile birlikte Türkiye ekonomisinde AB ülkeleri ile AB 

pazarına serbestçe girmek isteyen üçüncü ülkelerin yatırımları 

gerçekleştirmesi beklenmekteydi. Gümrük Birliği sonrasıyla yabancı 

sermayedarların yatırımlarında bir miktarda olsa artış görülmüştür. 

Ancak gerçekleştirilen özelleştirmeler ve 2001 yılında yaşanılan 

ekonomik krizin neden olduğu düşük fiyatlı şirket satışları 

yatırımlarda azalma göstermiştir. Bu duruma göre bakıldığında 

Türkiye’de yabancı sermayenin yatırımlarının azlığını veya çokluğunu 

Gümrük Birliği’nin doğrudan etkisi vardır demek yanlış olmaktadır. 

• Öğrenme Etkisi 

Öğrenme eğrisi genellikle, firmaların uzun dönem hedefi olan 

pazardan daha çok pay almayı istemelerini açıklarken kullanılır. Daha 

büyük pazara üretim yapmak maliyetlerde de büyük miktarda 

düşüşlere neden olur. Ekonomik birleşme ile sağlanan büyük piyasa 

olanaklarından yararlanmak isteyen firmaların öğrenme etkisinin 

yardımıyla artan rekabet ortamında önemli avantajlar elde etmesi 

beklentisi vardır (Kırdar, 2005:36-38). 

• Kutuplaşma (Yoğunlaşma) Etkisi  

Gümrük birliği teori olarak, birliğe katılan ülkenin uluslararası 

piyasalarda oluşan rekabet gücünün bu entegrasyondan ne şekilde 

etkileneceğini birbirine zıt iki görüşle (kutuplaşma ve yakalama 

teorileri) açıklamaktadır. Yoğunlaşma teorisine göre az gelişmiş olan 

ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki gümrük birliği, gelişmekte olan 

ülkeler için bazı sakıncalar taşımaktadır. Bunlardan birincisi 
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gelişmekte olan ülke sanayinin gelişmiş ülke sanayileri ile rekabet 

edebilecek seviyeye ulaşmamış olmasıdır. İkincisi ise az gelişmiş olan 

ülkelerdeki sermaye ve emeğin yüksek gelir sağlanması amacıyla 

gelişmiş ülkelere göç etmesidir. Bu teori kapsamında, gümrük 

birliğinin, hem rekabet gücü yüksek olmayan sektörlerin hem de 

nitelikli emek ve sermaye gerektiren sektörlerin rekabet gücünü 

olumsuz yönde etkileyeceği tahmin edilmektedir (Vergil ve Yıldırım, 

2006:3).  

Gelişme düzeyleri farklı olan ülkeler, mal ve faktör hareketlerinin 

serbest olduğu bir ekonomik entegrasyona katılmaları halinde gelişme 

dengesizliği yaşarlar yani sonuçta zengin ülkeler daha zengin, yoksul 

ülkeler daha yoksul duruma gelirler (Seyidoğlu, 2006:217).  

3.3.TÜRK GÜMRÜK VERGİSİNDEKİ UYGULAMA 

PROBLEMLERİ, KAYIPLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

• Gümrük İşlemleri 

Türk Gümrük Vergisinde gümrük işlemleri uygulaması açısından 

Türkiye Gümrük Bölgesi’ne girecek eşyanın giriş gümrük idaresine 

gelmeden önce ve çıkacak eşyanın çıkış gümrük idaresinden çıkmadan 

önce elektronik yol ile verilen eşyanı beyanı olarak Türkiye Gümrük 

Bölgesi’ne giren ve çıkan eşya için özet beyan verilmektedir. 

Ülkemizde özet beyan; 

1- Deniz taşımacılığın da, en az yirmi dört saat öncesinde, 

2- Havayolu taşımacılığında, 
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a) Kısa mesafeli (4 saatten kısa mesafeler için)  uçuşlarda en geç 

uçağın havalanma sırasına kadar, 

b) Uzun mesafeli (4 saatten uzun mesafeler için)  uçuşlarda, 

Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk havalimanına iniş yapmasından 

en az dört saat öncesinde, 

3- Demiryolu taşımacılığında, giriş yapılacak olan gümrük idaresine 

gelmeden en az iki saat öncesinde, 

4- Karayolu taşımacılığında, giriş gümrük idaresine gelmeden en az 

bir saat öncesinde, verilmesi gerekmektedir. 

Türkiye Gümrük Bölgesi içerinde özet beyan verildikten sonra ambar 

bekleme süreleri: 

• Deniz yoluyla gelen malzemelerde ambar bekleme süreleri özet 

beyanın teslim edildiği tarihten itibaren 45 gün olarak 

belirlenmiştir. 

• Kara, hava ve demir yoluyla gelen malzemelerde ambarda 

bekleme süreleri özet beyanın verildiği tarihten itibaren 20 gün 

olarak belirlenmiştir. 

• Malzeme antrepoya gelmiş ve antrepo beyannameleri 

düzenlenmiş ise süre sınırsız olarak belirlenmiştir. 

• Yolcu beraberinde getirilip gümrük idaresine sunulan malın 

bekleme süresi 3 ay olarak belirlenmiştir. 

Gümrük idarelerince beyannamelerin ithalat rejimine tabi olması 

belirlenen süreleri durdurmaz. 20 veya 45 gün içerisinde malzemeler 
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gümrükten çekilmelidir. Bu durumun yanı sıra antrepo 

beyannamelerinde süreler sınırsız olarak belirlenmiş olup; ithalat 

rejimine ilişkin belirtildikten sonra ki süre ise 30 gün olarak 

belirlenmiştir. Bu süre içerisinde malzemeler gümrük idarelerinden 

çekilmediği zaman mal tasfiye rejimine tabi olur ve malzeme tasfiye 

edilmek üzere ayrılır. Tasfiyeye ayrılmış olan mal devlet malı olarak 

kabul edilir. 

Türkiye’de gümrük işlemleri çerçevesinde fiili ihracatta ihraç edilecek 

olan eşyanın, buna bağlı olarak gümrük beyannamesinin tescili 

esnasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük idareleri tarafından 

yapılacak olan denetiminden çıktığı esnada da aynı şekilde 

muhafazasının edilmesi ve bu hali ile Türkiye Gümrük Bölgesinden 

çıkış yapmak koşuluyla, fiili olarak ihraç edilmiş sayılmaktadır. 

Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkış tarihi, karayolu ile 

çıkışların da gümrük tarafından çıkış işlemleri tamamlanıp kara hudut 

sınırından fiili olarak çıktığı, sahil gümrüğünde deniz yolu ile 

çıkışlarında ise, eşyanın taşımasının gerçekleştirileceği deniz taşıtına 

fiili olarak yüklendiği tarih olarak belirlenmiştir. 

• Muayene Türleri: 

Türkiye Gümrük İşlemlerinde muayene türleri 4 grupta yapılmaktadır. 

Kırmızı, sarı, yeşil ve mavi hatlara göre belirlenmektedir. 

Kırmızı hat işlemi, malın fiziki muayenesi ile birlikte gümrük 

idaresine sunulan belgelerin kontrolünün de sağlandığı hattır. 
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Sarı hat işlemi, malın fiziki olarak muayenesine ihtiyaç olmaksızın 

mala ait beyanname ve eklerinin gerçekliğinin ve birbirleri arasındaki 

uygunluğun kontrolünün sağlandığı hattır. 

Mavi hat işlemi, malın veya bu duruma ilişkin yazılı beyan ve ilgili 

olan belgelerin veya ticari belge ve verilerin sonradan kontrolünün 

sağlandığı hattır. 

Yeşil hat işlemi, malın belge kontrolüne veya fiziki olarak muayeneye 

tabi olmadığı hat olarak ülkemiz sınırları içerisinde gerekli kontroller 

sağlanmaktadır. 

• Gözetim Uygulaması: 

Yurt içerisindeki üreticinin korunması ve ithalat sebebi ile ortaya 

çıkacak olan vergi kayıplarının önlenmesi amacı ile eşyanın 

ithalatında üzerinden vergi hesaplanacak kıymet ile ilgili, birim başına 

oluşacak asgari bir fiyat belirlenmesi uygulamaları olarak 

tanılanabilir. Gözetim uygulaması, belirlenmiş olan malın kıymet 

değerindeki birim fiyatının altında oluşabilecek değerin ortaya çıktığı 

zaman devreye girmektedir. Bir gümrük beyannamesi dahilinde ilgili 

olan gümrük tarife istatistik pozisyonundan 10 adet veya bu değerden 

daha az miktarlarda yapılacak olan ithalat, gümrük kıymetine 

bakılmaksızın gözetim uygulamalarından muaf olacaktır. 

• Gözetim Belgesi: 

Gözetim uygulamasına tabi olan malın sadece Ekonomi Bakanlığınca 

düzenlenecek gözetim belgesi aracılığı ile ithalatı sağlanabilir. 

Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescili esnasında ilgili olan 
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gümrük idarelerince aranmaktadır. Bu durumla birlikte gözetim 

belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenerek işlem 

gerçekleştirilir. 

Eşya kıymetinin gözetim değerinin alt seviyesinde kaldığı için, dış 

maliyetler yükseltilerek CIF kıymetin istenilmiş olan düzeye çıkartılır. 

Böylece eşyada oluşan vergi matrahı yükselmiş olur ve devlete vergi 

gelir artışı sağlanırken ithalatçı açısından maliyetlerinin yükseldiği 

için iç piyasadaki üreticiye avantaj olarak ortaya çıkmaktadır. 

Gözetim uygulamasına tabi malın mevzuatta belirtilmiş olan miktarın 

üzerinde ve belirlenen fiyat altında kalır ise; ithalatı sadece Ekonomi 

Bakanlığı tarafından düzenlenecek gözetim belgesiyle mümkün 

olacaktır. Gözetim belgesinin, gümrük beyannamesinin tescili 

esnasında ilgili olan gümrük idaresine ibrazı gereklidir. 

Gözetim belgesi, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne 

yapılacak başvuru sonucu elde edilebilecek olup 6 ay süre ile 

geçerliliği vardır. 

• Anti Damping 

Damping kavramsal olarak bir firmanın malını piyasadaki normal olan 

değerinin altında bir fiyat ile ihraç etmesi olarak açıklanabilir. 

İhracatçı olan firmaların mallarını yurtiçi piyasadan daha düşük fiyat 

ile satmaları uluslararası ticaret piyasasında haksız rekabet uygulaması 

olarak kabul edilir. Anti-damping vergisi uygulama sebebi ise, 

oluşabilecek dampinge karşı ithalatın sebep olduğu bu haksız rekabete 

karşı yurt içerisindeki üretimin korunmasıdır. Bu değerle ile birlikte 



 

148 | HÜSEYİN ALTINTAŞ 

 

ihracı gerçekleştirilecek olan malın üzerinden alınacak olan 

vergilerinde kayıpları söz konusu olmaktadır. 

• Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 

Ülkemizde, GTİP Gümrük Tarife Cetvelinde 12'li koda verilen ad 

olarak tanımlanır. Ülkemizde, tarife cetveli ile ilgili sorumlu kurum 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'dır. Gümrüklerde, mallar belirlenmiş 

olan bu kodlar üzerinde işlem sağlamaktadır. Her malın veya bu 

malların grupları için bir GTİP bulunmaktadır. 

Türkiye’de Gümrük Tarife cetvelinde 10’lu baz olan “Milli alt açılım 

kodu” farklı değerlerde oluşturulan vergi uygulamalarımız için açılmış 

olan pozisyonlar olmak ile birlikte pratikte kullanımı 

sağlanmamaktadır. Bu sebeple, ülkemizde gümrük vergileri 12’li 

bazda belirlenmiştir. Tarife cetvelinde, 12’li kod olan GTİP, 

ülkemizde ürünlerin en detay bazda sınıflandırıldığı, ürünlerin gümrük 

vergilerinin uygulanmasında ve istatistiksel amaçlar ile kullanımı 

sağlanan kod olarak belirtilmiştir. 

Kısaca Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu; 

-Tarife cetvelinde ilk 4 Rakam Eşyanın Pozisyon Numarasını, 

-İlk 6 Rakam Dünya Gümrük Örgütü'ne üye olan bütün ülkelerce 

kullanılan Armonize Sistem Nomanklatür kodunu, 

-7-8. rakamlar Avrupa Birliğine üye olan ülkeler tarafından 

kullanılan Kombine Nomanklatür kodunu, 
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-9-10. rakamlar farklı vergi uygulamaları sebebiyle açılmış olan 

pozisyonları gösteren kodları, 

-11-12. rakamlar ise Gümrük Tarife İstatistik kodlarını meydana 

getirmektedir. 

Bu kapsamda 0713.40.00.00.13 GTİP nolu “Kırmızı Mercimek” örnek 

olarak gösterilebilir. 

• Kaçakçılık Yöntemleri 

Transit Eşya Kaçakçılığı ve Yöntemi: 

Transit Rejimine tabi olan eşya ithalat ve ihracat olarak iki sınıfa 

ayrılmaktadır. İthalat, serbest dolaşımda olmayan eşya olarak 

açıklanabilirken, ihracat ise gümrük işlemleri tamamlanmış olan eşya 

olarak açıklanabilir. 

Transit rejimi serbest dolaşımda olmayan eşyanın nakil vasıtalarıyla; 

- Yabancı ülkeden yabancıya ülkeye, 

- Yabancı ülkeden Türkiye’ye, 

- Türkiye’den yabancı bir ülkeye, 

- Bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine nakli 

gerçekleştirilir. 

İhraç eşyasının nakli ise Türkiye’den yabancı bir ülkeye sevk 

edilmesine imkân veren bir gümrük rejimidir. 

Yabancı bir ülkeden üçüncü bir ülkeye sevk edilmek amacıyla giriş 

sınır kapısına gelen tır aracında kıymetsiz ve çok düşük vergi 
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oranlarına tabi (mesela ceviz kabuğu) eşya ile birlikte yüksek vergi 

oranlarına tabi bir veya birden çok eşya bulunmaktadır. Tırdaki 100 

kap eşyanın 1 kabı ceviz kabuğu iken diğer 99 kap eşya yüksek vergili 

eşyadır.   Eğer giriş kapısında eşya sadece belge muayenesine tabi 

tutulması durumunda giriş idaresine gerçeğe aykırı olarak tırda 99 kap 

ceviz kabuğu ve 1 kap kıymetli eşya bulunduğuna dair fatura 

sunulmaktadır.Ancak kaçakçının amacı tırdaki 99 kap kıymetli eşyayı 

transit güzergahı üzerinde kaçak olarak yurtta bırakmak ve yerine 99 

kap ceviz kabuğu yükleyerek varış gümrük idaresine 99 kap ceviz 

kabuğu ve 1 kap kıymetli eşya ile varış yapmaktır.Bu şekilde tır aracı 

muayenesi sorunsuz olarak neticelendikten sonra kaçakçı tarafından 

fatura değiştirilmekte ve giriş gümrük idaresi tescil birimine gerçeğe 

aykırı olarak tırda 99 kap ceviz kabuğu ve 1 kap kıymetli eşya 

bulunduğuna dair fatura sunulmaktadır. 

Transit eşyası mühür bozularak, halat ve branda kesilerek, dorse 

menteşeleri açılarak vb. yöntemlerle tır aracından boşaltılabilmektedir. 

Varış idaresine ulaşan bir tır aracının mührünün kopuk olması ancak 

eşyanın faturaya uygun olması ve transit kaçakçılığına dair başka bir 

emare olmaması halinde sadece mühür bozma suçundan işlem 

yapılabilmektedir. 

Son zamanlarda varış idarelerine kopuk mühürle gelen transit eşya 

taşıyan tır miktarında artış yaşanmaktadır. Ayrıca bu noktada diğer bir 

yöntem olarak transit yük taşıyan dorse ile aynı görünümde ve aynı 

plakalı ikinci bir dorse ile giriş yapan dorse değiştirilerek transit 

kaçakçılığı da yapılabilmektedir. 
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Bu tür kaçakçılıkların önlenmesi hususunda giriş ve varış 

idarelerindeki yük ve tır görüntü ve videolarının, X-Ray 

görüntülerinin, sunulan belgelerin incelenmesi faydalı olmaktadır. Bu 

incelemeler neticesinde merkez ve taşra idareleri tarafından alınacak 

ihbar kayıtları ile de firma, şahıs ve araçların bir sonraki yurt içerisine 

giriş ve yurtdışına çıkışlarında analiz açısında önem arz etmektedir. 

Bir başka önlem aracı olarak Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 

merkez teşkilatında oluşturulan ekip ile 7/24 gümrük sınır kapıları, 

transit yükleri ülkemiz sınırları içerisinde bulunduğu süre zarfında 

çıkış noktasına ulaşımına kadar GPRS üzerinde takibi 

yapılabilmektedir. Herhangi bir olumsuzluk durumunda mevcut 

konum taşra idarelerine iletilerek gerekli müdahale yapılmaktadır. Bu 

yöntem ile de ülkemiz ekonomisine hem kaçakçılık hem de vergisel 

anlamda birçok kazanım sağlamaktadır. 

Çift Plaka veya İkiz Konteyner Yöntemiyle Sınır Kapılarında 

Gerçekleştirilen Kaçakçılık: 

Yabancı bir ülkeden, sınır kapısına giriş yapan tır aracının ilk kaydı 

sadece plaka bilgileri üzerinde gümrük muhafaza memurlarınca 

yapılmaktadır.Daha sonra tır aracının ve yükün tescil işlemleri eşya ve 

araçla ilgili bilgileri tescil memuru tarafından yapıldıktan sonra sistem 

tarafından veya memur tarafından tır ve eşyanın muayene olacağı hat 

kriteri belirlenmektedir.Muayene ve XRAY işlemlerinin bitimine 

müteakip saha çıkış kapısında yine gümrük muhafaza memurları 

tarafından aracın yurda giriş kaydı yapılarak araç yurt içine giriş 

yapmaktadır. 
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Çift plaka ile kaçakçılık yöntemi için öncelikle iki tır aracının aynı 

anda yurda giriş veya yurttan çıkış durumunda olması gerekmektedir. 

Araç ve dorselerin, nakliye firmasının aynı olduğu durumlar olduğu 

gibi birbirinden tamamen farklı araçlar da olabilmektedir. Bu 

yöntemde ilk araç 1000 kap peçete beyanıyla sınır kapısına giriş yapıp 

tescil işlemleri tamamlanmıştır. Bu ilk tır aracının beyanı tamamen 

eşya ile uyumlu olup sarı hat veya kırmızı hat kriterine göre yapılacak 

tüm muayene ve tespitlerde bir olumsuzluk tespit edilemeyecektir. Bu 

ilk tır tescil işlemleri bittikten sonra yurda girmesinde bir sakınca 

olmadığı halde sınır kapısında park halinde ikinci tırı beklemektedir. 

İkinci tır ise bu ilk tırdan sonra kapıya giriş yapmaktadır. Bu tır 

içerinde yüksek vergilere tabi tek kalem veya birçok kalem eşya 

bulunmaktadır. Ancak tescilde verilen beyanda ilk araçta olduğu gibi 

1000 kap peçete beyan edilmektedir. 

Çift plaka ile kaçakçılıkta, Eşya sarı hat kriterine göre muayeneye tabi 

tutulduğunda bu yönteme gerek kalmamaktadır. Ancak bu ikinci 

tırdaki eşyanın tespitinin yapılmasına ve X-Ray taramasına karar 

verilmesi durumunda bu ikinci araç ilk aracın park ettiği yere yakın 

bir yere park edilmektedir. Uygun bir anda mıknatıslı özelliği bulunan 

ilk tırın plakası ikinci tıra ikinci tırın plakası da ilk tıra takılmaktadır. 

Bu şekilde içinde yüksek vergili eşyalar bulunan ikinci tırda tescil 

işlemleri biten ilk tırın plakası takılı olduğundan dolayı ikinci tır 

hemen yurda giriş yapmaktadır. İçinde beyana uygun 1000 kap peçete 

bulunan ve ikinci tıra ait plaka takılan birinci tır muayeneye ve X-
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Ray’ a tabi tutularak sorunsuz yurda giriş yapmaktadır. Bu şekilde 

kaçakçılığı sınır kapısındaki ayağı tamamlanmış olmaktadır. 

Bundan sonraki aşama ise ikinci tırdaki yüksek vergili eşyaların kaçak 

olarak yurda boşaltılıp yerine 1000 kap peçete yüklendikten sonra 

varış gümrüğüne belgelere uygun yük ile varış yapılması kalmaktadır. 

Söz konusu yöntemlerin tespitinde kapılarda görevli personelin tır 

araçlarını gözlemlemesinin, aynı cins ve miktarda yük getiren 

özellikle aynı görünümde ve aynı firmaya ait araçları belirlemesi 

önem arz etmektedir. Söz konusu yöntemle konteyner içerisinde 

getirilen kaçak eşyanın da yurda sokulması mümkün bulunmaktadır. 

Gözetim Belgesi: 

Yurtiçindeki üretici firmaların ürettikleri ürünün çok düşük 

kıymetlerle ithal edilmesi karşısında mağdur olduklarını Ekonomi 

Bakanlığı’na bildirmeleri üzerinde Ekonomi Bakanlığı’nca söz konusu 

ürünün ithal eğiliminin gözlemlenmesi için o eşyaya gözetim 

uygulaması başlatılmaktadır. 

Gözetim belgesine örnek verecek olursak; İthalatında brüt ağırlık 

üzerinden 100 dolar gözetim uygulaması bulunan bir eşya diyelim, bu 

eşyanın brüt ağırlığı 100 dolardan aşağı, mesela 80 dolardan ithal 

edilebilmesi için firmanın Ekonomi Bakanlığı’na başvurarak Gözetim 

Belgesi alması gerekmektedir.Gözetim Belgesi başvurunda 

bulunmayan firmanın bu eşyayı ithal edebilmesi için eşyanın brüt 

ağırlık başına kıymetini en az 20 dolar yükselterek, en az 100 dolar 

üzerinden beyan etmesi halinde Gözetim Belgesi aranmaksızın 

eşyanın ithalatına Gümrük Müdürlüğü’nce izin verilmektedir. 
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Gözetim belgesinde kaçakçılık yöntemi ise;  

Gözetim Belgesi’ne tabi eşyanın kaçakçılığa konu edilmesinde özel 

bir yöntem olmayıp genel yöntemler tercih edilmektedir. GTİP’i 

gözetimsiz GTİP’den beyan edilebilir veya taşıt aracının ön tarafında 

gözetimsiz rulmanlar var iken arka tarafta beyan harici rulmanlar 

bulunabilir. Gözetimli rulmanlar gözetimsiz eşyalarla birlikte aynı 

araçta yüklü olması durumunda toplam kap adeti aynı kalmak üzere 

gözetimli eşyanın kap adedi az, gözetimsiz eşyanın miktarı 

olduğundan çok beyan edilebilir. Bu son yönteme miktar kaydırması 

adı verilmektedir ve tam tespit yapıldığından bu durum ortaya 

çıkarılabilmektedir. 

Ayrıca Sınır kapılarından yurda giren araçlarda mevcut yükle ilgili 

genel olarak uygulamada her zaman tam tespit yapılmadığından dolayı 

gözetime tabi eşyalar transit kaçakçılığı kapsamında yurda 

boşaltılarak bunun yerine gözetime tabi olmayan eşya yüklenerek 

ithalat işlemi tamamlanabilmektedir. Mesela Kapıkule Sınır 

Kapısı’ndan yurda getirilen rulmanlar kodları ve özellikleri tır karnesi 

ve faturada detaylı beyan edilmeksizin sadece rulman beyanı ile yurda 

girişi yapıldıktan sonra bu eşyanın rejim hükümlerine aykırı olarak 

yurda bırakılmasına müteakip aynı miktarda fakat gözetime tabi 

olmayan rulmanların yüklenmesi halinde gözetimli rulmanlar kaçak 

olarak yurda sokulmaktadır. Bu hususun araç varış gümrük 

müdürlüğüne ulaştığı anda tespitinin yapılabilmesi için varış aracının 

halat, mühür, branda kontrolünün yapılması eğer araç girişte X-Ray’a 

sokuldu ise varışta da X-Ray’a sokulması, giriş ve varışta sunulan 
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belgelerle eşyanın geldiği ülkeden temin edilen belgelerin 

karşılaştırılması faydalı olacaktır. 

Anti Damping ve Kaçakçılık Yöntemi: 

Anti damping vergisi ülke içerisindeki üreticiyi ve ihracatçıyı koruma 

amaçlı bir vergidir. Bu vergiye tabi eşyanın üretildiği ülkedeki mesela 

Çin’de ki iç piyasa satışı fiyatı birim başına 10 lira iken aynı eşya 

Çin’den Türkiye’ye ihraç edilirken 5 liraya gönderiliyorsa burada 

Türkiye aleyhine ve zararına art niyetli bir durum ortaya çıkmakta ve 

bu duruma damping adı verilmektedir. Bundan dolayı bu eşya için 

Türkiye aleyhine olan bu durumun iç piyasadaki üreticilere vereceği 

zararı en asgariye indirmek için ithalatta eşyanın ÇİN deki iç piyasa 

fiyatına yakın bir fiyata denk gelecek ve yerli üreticiyi korumak 

amaçlı bir vergi konulmakta bu vergiye anti damping vergisi adı 

verilmektedir. 

Anti Dampinge karşı kaçakçılık yöntemini önlemek için gözetim 

belgesinden kaçınma yöntemleri kullanılarak sakınılabilir. 

Beyan Harici Eşya ve Kaçakçılık Yöntemi: 

Bir eşyanın beyan harici bırakılmasında kaçakçı açısından gözetilen 

fayda söz konusu eşyanın tabi olduğu gözetim uygulaması, KDV, 

ÖTV, gümrük vergisi, anti-damping vergisi, ilave gümrük vergisi vb. 

vergiler ile ithalatı için gerekli izin ve uygunluk yazılarından 

kaçınmak olabilmektedir. 

Gümrük mevzuatında gümrük vergileri genel olarak eşyanın kıymeti 

üzerinden hesaplanmaktadır. Bundan dolayı ithal edilmek istenen 
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1000 adet eşyayı gerçeğe aykırı olarak 800 adet beyan ederek sunulan 

faturadaki kıymet 800 adet ürüne ait olduğundan dolayı yapılacak 

ithalatta geri kalan 200 adet eşya herhangi bir faturaya bağlı 

olmaksızın vergileri ödenmeyerek kaçak olarak yurda sokulacaktır. 

Beyan harici eşya kaçakçılığında miktar yönünden gümrük idaresine 

hiç sunulmayan eşya söz konusudur. Mesela 10 kap fotokopi kâğıdı 

olarak beyan edilen eşya arasında bu 10 kap haricinde 2 kap su ısıtıcısı 

bulunması durumunda bu 2 kap su ısıtıcısı beyan harici eşyadır. Yine 

10 kap su ısıtıcısı olarak beyan edilen eşya arasında bu 10 kap 

haricinde 2 kap su ısıtıcısı bulunması halinde bu 2 kap su ısıtıcısı da 

beyan harici eşyadır. Buradaki amaç 2 kap su ısıtıcısını ithalat 

vergilerini (KDV, ÖTV, gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi vb.) 

ödemeksizin yurt içine sokma niyetidir. Ayrıca 10 kap fotokopi kâğıdı 

olarak beyan edilen eşya arasında 8 kap fotokopi kâğıdı ve 2 kap su 

ısıtıcı olması durumunda ise yükümlüsünce kapların tamamı gümrük 

idaresine beyan edilmiştir. 

Beyan dışı bırakılan bir kap bulunmamaktadır. Bundan dolayı bu 

şekildeki bir durumda beyan harici eşyadan ziyade aldatıcı işlem ve 

davranışlarla 2 kap su ısıtıcısının gümrük vergilerini kısmen ve 

tamamen ödemeksizin yurda sokma niyeti vardır. Beyan harici eşya 

ile ilgili diğer bir husus ise yabancı bir ülkeden yurda giriş yapmak 

üzere sınır kapısına gelen eşyalar arasında faturada hiçbir şekilde 

beyan edilmeyen bir eşyanın tespit edilmesi durumunda bu eşya ile 

ilgili adli açıdan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 

3/1’nci maddesi kapsamında takibatta bulunulabilmektedir. Ancak 
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yapılan tespitte faturada ve taşıma belgesinde yer aldığı halde miktarı 

fazla olduğu tespit edilen aynı cins eşya ile ilgili fazla olan kısım 

hakkında özet beyan fazlalık takibatı yapılmaktadır. 

Hayali İhracat ve Kaçakçılık Yöntemi: 

Hayali ihracat, ihraç edilen eşyanın olduğundan farklı beyan edilmesi 

suretiyle ihracattan kaynaklı teşvik sübvansiyon ve parasal iadelerden 

haksız olarak yararlanmaktır. Bu kaçakçılığın en çok rastlanan şekli 

ihracatta haksız KDV iadesi alınmasıdır. 

Yurt içerisinde üretilen bir ürünün üretimi esnasında hammadde, yan 

ürün, hizmet vb. alımlar esnasında üretici firma üzerine KDV yükü 

binmektedir ve bu firma ürünü satarken yüklendiği bu KDV’yi 

faturaya doğru olarak yansıtarak satmak durumundadır. Bir ihracat 

teşviki olarak yurt içinde üretilen bir ürünün ihraç edilmesi 

durumunda yüklenilen KDV imalatçıya veya ihracatçıya iade 

edilebilmektedir.  Bundan dolayı bu sistemin doğru ve devletin 

zararına olmayacak şekilde yürümesi için imalatçının yüklenilen KDV 

miktarını faturaya doğru olarak yansıtması KDV miktarını 

şişirmemesi gerekmektedir. Eğer ihracat faturasında KDV 

hesaplanmamışsa ihracatçı firma imalatçıdan veya tedarikçiden ihraç 

edeceği ürünün KDV’sini yüklenerek almış demektir ve bu KDV’yi 

ihracat sonrasında ihracatçı firma alacaktır. Ancak ihracat faturasında 

KDV hesaplanmış ve fatura üzerinde ihraç kayıtlı olduğu belirtilmiş 

ise ihracattan sonra KDV iadesi tedarikçi veya imalatçı firma 

tarafından geri alınacaktır. 
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Haksız KDV iadesi almak amacıyla gerçekleştirilen ihracatta ihraç 

edilen ürün iki şekilde yurt içinde temin edilebilmektedir. İlk temin 

şeklinde bir imalatçı firma mevcuttur ancak bu firma 100 TL ye mal 

ettiği ürünün üretiminde KDV yüklendiği halde ihracatçıya satış 

faturasında eşyanın değerini 1000 TL ve hesaplanan KDV yi 180 TL 

olarak beyan etmiştir. Dolayısıyla bu eşya bu kıymet üzerinden ihraç 

edilmesi durumunda haksız olarak 162 TL lik bir KDV iadesi alınmış 

olacaktır. Diğer bir yurt içi temin durumu ise ihraç edilecek ürünler 

çok düşük kıymetlerle merdiven altı imalathanelerden faturasız olarak 

toplanmakta ancak gerçekte herhangi bir üretimi olmayan ve sadece 

kâğıt üzerinde kurulu bir firma tarafından üretilmiş gibi gerçeğe aykırı 

fatura düzenlenmektedir. Bu firmanın kuruluş amacı sadece naylon 

fatura kesmektir. Maliye kayıtları incelendiğinde bu firmanın hiçbir 

alışı olmadığı halde yüksek kıymetli birçok satış faturasının olduğu 

görülecektir. Bu firmaların ömrü çok kısa olup yüksek KDV borçları 

ile birlikte bir zaman sonra ortadan kalkmakta ama kesmiş olduğu 

faturalardan dolayı haksız yere KDV iadeleri alınmıştır. İşte bu 

şekildeki eşyanın ihraç edilmesi durumunda haksız KDV iadesi 

alınmış olacaktır. Burada eşyanın miktar ve cins olarak beyana uygun 

olduğunu varsayarsak kıymet üzerinden yapılan bir kaçakçılık söz 

konusudur. Ama bunlara ek olarak eşyanın cinsinin farklı olması, 

kıymetsiz eşya olması, kalitesiz olması ve miktarının beyandan az 

olması durumunda ise kaçakçılık olayı daha nitelikli bir hal 

almaktadır. Mesela bir milyon kıymetle ihraç edilen saç bakım yağları 

yapılan analiz sonucunda su olduğu ortay çıktığından dolayı suçun 

somut unsuru net olarak tespit edilmiştir. Buna ek olarak beyan edilen 
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KDV tutarları ve eşyanın cinsi doğru beyan edilmiş olsa da eşyanın 

miktarının beyan edilenden çok az olduğunun tespit edilmesi veya 

eşyanın değersiz, çaput vs. olduğunun belirlenmesi durumunda da bu 

kaçakçılık söz konusu olacaktır. 

Bu kaçakçılığın tüm yönleriyle tespit edilebilmesi için üç yönlü bir 

araştırma yapılması önem arz etmektedir. Bunlardan ilki ihraç edilen 

eşyanın cinsinin ve miktarının doğru olup olmadığının tespitidir. Bu 

amaçla tam sayım ve tespit yapılmalı ve ayrıca ürün analize 

gönderilmelidir. Yine bu aşamada yapılacak diğer bir husus eşyanın 

kıymetinin yurtiçi piyasadaki kıymetle uyumlu olup olmadığının bir 

eksper tarafından belirlenmesi ve ayrıca aynı ürünü ihraç eden 

firmaların kıymetleri ile karşılaştırılmasıdır. 

İkinci aşama olarak ihracatçı firmanın mali kayıtlarından yola çıkarak 

eşyanın ilk üretimine kadar silsile halinde fatura takibi yapmaktır. 

Yapılan takip sonucunda ürünü üreten ilk firmaya ulaşılacaktır. Bu 

firmayla ilgili yapılan ilk incelemede firmanın hiçbir alımı olmadığı 

halde sadece satışı olduğunun görülmesi veya ödenmemiş KDV 

borçları olması yansıtılan KDV’nin gerçeğe aykırı olduğunu 

belirlemede bir kriterdir. Ancak firmanın bu üretim için alımlarının 

olduğunun görülmesi durumunda ise gerektiğinden maliye 

denetçilerinin de yardımı alınarak firmanın ürettiği üründe KDV yi 

doğru yansıtıp yansıtmadığı tespit edilecektir. Firmanın üretim 

tesidinde yapılacak denetimde ise firmanın bu adreste üretim 

döneminde faal olup olmadığı, faalse kaç işçi çalıştırdığı, teknik cihaz 

ve donanımının yeterli olup olmadığı, elektrik ve su faturalarının 
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tutarları, çevredeki işletme sahiplerinden bu işyeri ile ilgili alınacak 

bilgiler vb. durumlardan hareketle üretimin gerçekçi olup olmadığı 

belirlenebilecektir. 

Üçüncü aşama olarak ise firmanın daha önceden ihracatını yaptığı 

ürünlerle ilgili ihracat gümrük idaresine sunulan faturanın yüksek olup 

olmadığını belirlemek amacıyla varış ülke gümrük idareleri ile yapılan 

yazışma sonucunda o ülkeye sunulan faturayı temin etmek ve o 

ülkedeki ithalat gümrüğüne sunulan faturanın kıymetinin düşük 

olduğunu belirlemektir. Ayrıca KDV iadesi ihracattan sonra 

alındığından dolayı ihracat tamamlanmadan eşyanın KDV tutarının 

fazla hesaplandığı şüphesiyle yapılan araştırmaya konu eşya daha 

ihraç edilmediğinden dolayı bu eşya için Vergi Dairesine bir KDV 

iadesi başvurusu olmamıştır. Ancak yapılan araştırmada bu KDV’nin 

yüksek hesaplandığının anlaşılması suçun teşebbüsü için yeterli 

olmakla beraber firmanın aynı şekilde daha önceden yapmış olduğu 

ihracatlar da KDV iadesi almış olması teşebbüsü kuvvetlendiren bir 

husustur. Bu soruşturma esnasında daha önceden gerçekleşen ve 

henüz alınmayan KDV iadeleri ile ilgili önlem alınması amacıyla 

soruşturma hakkında firmanın bağlı olduğu vergi dairesine bilgi 

vermek uygun olacaktır. Bu kapsamda değerlendirdiğimiz de üç yönlü 

aşama ile birlikte vergi de uyum konusunda yeterlilik hasıl olmaktadır. 

Çünkü vergi uyumu “yeterli kayıt tutma, vergi beyannamelerini 

zamanında ve doğru bildirmeyi ve vergi borcunu tam olarak ödemeyi 

gerektirir”. Vergi uyumu mükellefin temel görevlerini eksiksiz yerine 

getirmesidir. Bu tanıma göre her türlü aksi davranışın da uyumsuzluk 
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olarak değerlendireceği açıktır. Bu manada vergi kanunlarına aykırı 

bir şekilde gümrük işlemlerinde usulsüz işlem yapmak ve vergi kaybı 

oluşturmak vergi uyumuna aykırı hareket etmektir. Bu durum devlet 

için bir vergi kaybıdır. Ama daha kritik bir veri daha ortaya 

çıkmaktadır. Bu düzeyde vergi uyumsuzluğu gösteren mükellefler 

gerekli çalışmalar yapılmazsa bu uyumsuzluğa devam edip vergi 

kaçıracaklardır (Saygın, 2013:19). 

Usulsüz Konteyner İşlemleri: 

Uygulamada limanda konteyner içerisinde bulunan eşyanın belge veya 

fiziki kontrolü neticelendikten sonra gümrük memuru tarafından 

oluşturulan kapı çıkış fişi ile söz konusu konteynerin Liman’dan çıkışı 

sağlanmaktadır. 

 Konteyner sallama şeklinde gerçekleştirilen kaçakçılık olayında 

içerisinde kaçak eşya olan mesela kaçak sigara olan konteyner 

limanda özet beyan statüsünde beklemektedir. Herhangi bir rejim 

beyanına tabi tutulmamaktadır. Ancak kaçakçı açısından söz konusu 

konteynerin Liman’dan sorunsuz olarak çıkarılabilmesi için gümrük 

işlemleri tamamlanmış bir beyannameye ve kapı çıkış formuna 

ihtiyacı bulunmaktadır. Bundan dolayı daha önceden gümrük işlemleri 

tamamlanmış bir beyannamede tahrifat yaparak ve sahte kapı çıkış 

formu düzenleyerek konteyner limandan çıkarılmaya teşebbüs 

edilmektedir.  

Bu kapsamda en son yakalama İstanbul Ambarlı Limanı’nda 

gerçekleştirilmek istenmiş ancak kapı çıkışta sunulan beyannameye 

konu eşyanın daha önceden limandan çıkarıldığına dair sistemden 



 

162 | HÜSEYİN ALTINTAŞ 

 

bilgi alınması üzerine sahte belgelerle limandan çıkarılmak istenen 

dört konteyner sigara ele geçirilmiştir.  

Kaçakçılar tarafından söz konusu eşyanın şüphe uyandırmaması için 

kaçak sigaralar mavi hat firmaları arasında yer alan oto firması adına 

gelen oto aksamları olarak beyan edilmiştir. 

Mahrece İade ve Kaçakçılık Yöntemi: 

İthalatı yapılmak amacıyla yurda gelen eşya gönderici ve alıcının 

anlaşamaması, eşyanın sipariş verilen eşyadan farklı olması, kalitesiz 

eşya olması, ithalat standartlarını sağlamaması, vergilerinin yüksek 

çıkması vb. sebeplerle ithalatından vazgeçilip geldiği ülkedeki firmaya 

iade edilebilmekte veya başka bir ülkeye gönderilebilmektedir. Ancak 

bu konunun kaçakçılık açısından da suiistimal edilebilmektedir. 

İthal edilecek eşyayı vergilerin daha az ödemek veya hiç ödememek 

veya eşyayı kaçak olarak yurda sokmak olan kaçakçı alınan 

önlemlerden dolayı bu amacına ulaşamadığı durumlarda ya özet beyan 

aşamasında eşyayı mahrece iade etmek istemekte ya da eşyayı gerçeğe 

uygun olarak beyan ederek antrepoya aldıktan sonra buradan mahrece 

iade etmektedir.  

Mahrece iade edilmek istenen eşyanın geri giderken transit 

hükümlerine göre yurtdışı edileceğinden dolayı giden eşyanın 

değiştirilip değiştirilmediğini kontrol etmek ve transit kaçakçılığına 

konu edilmemesi için gerekli önlemleri almak gerekmektedir. 
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Çifte Fatura ve Kaçakçılık Yöntemi: 

Çifte faturadan kasıt ithalatta kaçakçının eşyanın gümrük vergilerini 

kısmen düşük ödemek isteme gayesi yatmaktadır. Aslında eşyanın 

yurtdışından çıkış birim fiyatı ve o ülkeye sunulan faturadaki birim 

fiyatı 100 lira iken Türkiye’ye sunulan aynı tarih ve sayılı fatura da 

eşyanın kıymeti düşürülerek 50 lira olarak beyan edilmektedir. Bu 

şekilde eşya için 100 lira üzerinden vergi alınması gerekirken 50 lira 

üzerinden daha az vergi ödenmektedir. Bu hususun tespitinde ithal 

edilmek istenen eşyanın fiyatının emsallerine göre bariz şekilde düşük 

beyan edilip edilmediğinin tespiti gerekmektedir. Bu şüpheyi haklı 

kılacak durumların mevcut olması halinde yurtdışı gümrük idaresine 

ihracatta sunulan fatura temin edilerek yapılan kaçakçılık ortaya 

çıkarılabilecektir. 
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SONUÇ VE ÖNERILER 

Gümrük Vergileri, ülkemizde Osmanlı Devleti ile birlikte süregelen 

yapının değişim dönemleri ile şuan ki yapısı Avrupa ve Dünya da 

oluşan bazı ekonomik etkenler ve anlaşmalar çerçevesinde bazı 

düzenlemelere tabi olmuştur. Ülkemiz de bu uyumlar çerçevesinde 

ithalat ve ihracat kontrolleri ele alınarak etkin yapıya sahip olunması 

gerekmektedir. Bu düzenlemelerde ithalat kontrollerine ilişkin 

koordinasyon Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılmakta olup, ürünler 

gruplara göre çok sayıda kurum tarafından ithal edilecek eşyaların 

belge ve fiziki kontrolleri gerçekleştirilerek ürünlerin uygunluklarına 

ilişkin belgeler düzenlenmekte olup, mükellefler tarafından bu 

belgeler gümrük idarelerine bildirimi gerçekleşmektedir. Bu 

kapsamda aynı eşya grupları birden fazla kamu kurumları tarafından 

da birden fazla mevzuat çerçevesinde ithalat kontrolüne tabi tutulması 

ile ithalat kontrollerinin mevcut yapısı, gümrük işlemler gibi 

uygulamalar ile birlikte belge sayısı arttırmakta ve işlemlerin 

elektronik ortamda yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu düzenlemeler 

kurumlar arasında düzenlenecek anlaşmalar çerçevesinde birden fazla 

uygulamalara tabi olmadan oluşturulması hem zaman hem işlevsel 

olarak etkinliğin artabileceği öngörülmektedir. Bu kontrollere ilişkin 

mevzuat ayrıca gümrük idarelerince uygulandığı izlenimi ortadan 

kaldırılmalı bu amaçla kurumların yetkililerince yaşanan sorunlar ele 

alınmalı ve yeni düzenleme ile etkin yapıya kavuşturulmalıdır. 

Gümrük vergileri, uygulanış açısından Gümrük Birliği ile birlikte üye 

ülkelere ve anlaşma dışında bulunan ülkelere karşı uygulanışları 
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farklılık göstermektedir. Bu kapsamda ülkemizde gümrük vergisi 

kapsam olarak ülke ekonomine ve iç piyasa da bulunan üreticileri de 

koruyacak şekilde fiyat oranlamaları dikkate alınmalıdır. Sanayi ve 

Tarım ülkesi olması sebebi ile ülkemizde dış yatırımcıların ülke 

içerinde ki sermayedarların ekonomik düzeyleri dengelenmelidir. Bu 

da gümrük vergilerine getirilen ek ödemelerin ürünler bazında 

düzenlenmesi ile piyasaya giriş çıkışları ilgili bakanlıklarca 

oluşturulacak komisyonlarla korunması gerekmektedir. Son yıllarda 

dış piyasada daha güçlü hale gelinmesi ülke yatırımcılarının sanayi 

ağırlıklı yapıyı devlet destekli kontrolleri ile etkin bir yapı ortaya 

çıkarılmalıdır. 

Türkiye de etkin gümrük vergisi uygulamaları iç piyasa üreticilerinin 

devlet tarafından sağlanan kredileri ile denetimleri uygulanışları 

dönemsel olarak izlenmelidir. Kaçakçılığın ve yolsuzluğun önüne 

geçilmesi ile birlikte uygulanacak ağır vergi cezaları ile sağlam bir 

denetim yapısıyla etkinlik sağlanabilir. İthalat esnasında eşyanın 

gümrüklenmiş değerleri beyana tabi olarak gümrük idarelerince 

vergileri toplanılmalıdır. Herhangi bir kuralların ihlal edilmesi 

durumunda uygulanacak olan cezaların istisnalara mahal 

verilmeksizin er ya da geç mutlaka surette herkese uygulanacağı 

bildirilmeli ve bir an önce işleme tabi olmalıdır. Bu durum ülkemiz 

açısından güvenli ürünlerin ithal edilmesi anlamına da gelmektedir. 

Gümrük vergileri uygulamalarına sadece sanayi anlamında değil tarım 

ürünleri açısından da ele almak gerekir. Çünkü ülkemiz coğrafi yapı 

olarak tarıma ve hayvancılığa elverişli bir yapıya sahiptir. Gıda Tarım 
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ve Hayvancılık Bakanlığı kontrolüne tabi hayvan ve ürünlerin Türkiye 

de bulunan Gümrük Bölgesi’ne girişte yapılan kontroller sonucunda 

uygun çıkması halinde eşyanın ilgili gümrük rejimine girişinde ayrıca 

bir uygunluk yazının aranmaması gerekmektedir. Bu durum ile 

birlikte Gümrük Yönetmeliği’nin 181’inci maddesinin üçüncü 

fıkrasında belirtildiği şekilde ithalat kontrolleri eşyanın Türkiye 

Gümrük Bölgesi’ne girişinde, eşya taşıt üstündeyken yapılacak ve 

ülkemizde gerçekleştirilen ithalat kontrolleri AB mevzuatı ile uyumlu 

hale gelmiş olacaktır. AB mevzuatına göre, canlı hayvanlar ve 

hayvansal ürünler Topluluk sınır kontrol noktalarında ithalat 

kontrolünden geçmektedir. Her ne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı tarafından yapılan mevzuat çalışmaları ile AB’ye uyum 

sağlanmaya çalışılsa da ülkemizde Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığınca gerçekleştirilen ithalat kontrollerinin bazıları sadece 

sınırda tamamlanmaktadır. Çoğu mallar ülkeye girişte ithalat 

kontrolünden geçmesine rağmen, ithalatın gerçekleştirildiği iç 

gümrüklerde ürün gümrük rejimine tabi tutulurken uygunluk yazısı 

ibraz edilmesi gerekmektedir. Eşyanın Gümrük Bölgelerinde 

kontrollerinin tamamlanmayıp, söz konusu kontrollerin yurt içerisinde 

de devam etmesi ürün güvenliği açısından risk taşımaktadır. Sınırda 

sadece numune alınarak ülkeye girişi uygun görülen bir hayvan ya da 

bitkinin, ülke içindeki kontroller ve laboratuvar sonuçlarından zararlı 

olduğunun anlaşılması üzerine ülkeden çıkarılmasına karar verilmesi; 

insan, çevre, hayvan ve bitki sağlığı açısından tehlike oluşturmaktadır. 

Bu tehlikeleri en aza indirilmesi için söz konusu ürünlerin ithalat 

kontrollerinin AB’de olduğu gibi Gümrük Bölgelerinde 
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tamamlanması, ürün güvenliği mevzuatı açısından uygun bulunmayan 

ürünlerin ülkeye girişlerine izin verilmemesi gerekmektedir. 

Son olarak ülkemizde oluşturulacak olan Gümrük Vergisi 

uygulamaları ile Gümrük Birliği kapsamında Dünya ülkelerine karşı 

hem iç piyasa üreticilerini hem de AB pazarında rekabet gücü 

üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak oluşuma gidilmelidir. 
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sayılı Genelgesi. 

30.12.2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 

2010/1181 sayılı Karar. 

14.10.1988 tarihli karar Md. 1, 2, 11/A-B-C. 

Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesi 25.11.2011 tarih ve 

2011/5 sayılı. 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 02.10.2012 tarih ve 20401 sayılı 

yazısı. 

Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesi 28.06.2013 tarih ve 

2013/21 sayılı. 

19.9.2014 tarihli, 2861464 sayılı yazı Gümrükler Genel 

Müdürlüğü. 

28.11.2016 tarihli ve 2016/9594 sayılı kararname. 

488 Sayılı DVK Md.1,26. 

4458 Sayılı Gümrük Kanunu Md. 2, 3/5, 4, 8, 15, 35, 58, 59, 60, 61, 

69/1, 208, 194/1, 194, 167/2, 167, 181/1, 197/1-3, 198/1, 

202/1-2-3-4. 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Md. Ek6/2, 19, 20, 22, 29, 30, 

30/205, 112. 
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advalorem, 10, 43, 46, 75 

Anti-damping, 25, 26, 28, 29 
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Beyanname, 31, 94, 96, 98 

D 

damping, 26, 51 

Dış ticaret politikaları, 14 

Dış ticaret politikası, 52 
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gelir dağılımı, 50, 55, 126 

Gümrük Tarifesi, 9, 10 
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ihracat, 114 

ikame etkisi, 57 

ithalat, 14, 27, 36, 37, 42, 67, 

69, 70, 71, 107, 109, 134 
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mali yükler, 14 

mali yükümlülükler, 14, 38, 39, 

49 

menşei, 29, 94, 106, 109 

muafiyet, 25, 38, 68, 70, 82, 

83, 84, 85, 86, 87, 88, 94, 99 
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spesifik, 9, 10, 43, 46, 72, 75 

T 

tahakkuk, 19, 21, 27, 35, 37, 

63, 88, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 

101 

tahsil, 6, 7, 21, 25, 27, 31, 37, 

63, 66, 87, 96, 97, 106 

transit, i, 7, 8, 17, 36, 45, 60, 

65, 87, 88 

tüketici rantı, 54 

tüzel kişiler, 42, 43 

Ü 

Üretici rantı, 54 

V 

vergi oranı, 94, 95 

Vergi teorisi, 83 
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	AR

