
BÖLÜM XI: İTHALATTA YAPILAN İŞLEMLER 
 

 
70. Nasıl İthalatçı Olunur ?  

 
Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip 
olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma 
yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.  

 
Ancak,   

 
- Özel anlaşmalara dayanan ithalatta,  
 
- Kitap ve diğer yayınların ithalatında,  
 
- Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Dış Ticaret Müsteşarlığı 

perakende satışına izin verilen malların ithalatında,  
 

vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz.  
 

Tacir olmayan gerçek kişiler, özelliği ve niteliği itibariyle, özel, şahsi ve ailevi kullanıma 
mahsus olduğu anlaşılan veya hediye amaçlı olarak getirildiği açıkça belli olan maddeleri 
ithal edebilirler. Buna ilişkin usul ve esaslar Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığınca 
belirlenir.  

 
Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının 
korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat 
hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir.  

 
İthalatı kanunlarla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddelerin ithali ancak, bu 
kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilir.  

 
İthalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken 
belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar (Kambiyo mevzuatı 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla).  

 
Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından aksine bir talimat verilmediği sürece, İthalat 
Yönetmelik eki İthalat Tebliğleri hükümleri çerçevesinde yetkili kuruluşlardan alınan 
belgeler, ilgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları kaydıyla, 
düzenlendiği takvim yılı içerisinde geçerlidir.  

 
İthal edilecek malların bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak bankalarca veya özel finans 
kurumlarınca yapılacak işlemler kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir.  

 



İthal edilecek malların gümrüklere gelmesini müteakip, İthalat Rejimi Kararına Ekli 
Listelerde belirtilen oranlarda varsa Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu ödenmesi 
gerekir.  
 
KAYNAKLAR 

 
Dış Ticaret ve Yatırım Mevzuatı, Ankara, İGEME, Mithatpaşa Cad. No.60, Kızılay, 
Ankara, Tel: 312 – 417 22 23, Fax: 312 – 417 22 33, İGEME KOBİ Danışma Hattı, 
Tel: (312) 4180917 Faks: 312 425 71 76, e-mail: igeme@igeme.org.tr, internet: 
http://www.igeme.org.tr 
 
71. Kesin İthal Başvurularında İstenilen Belgeler Hangileridir ? 

 
Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren mallardan 
(ATA Karnesi kapsamında gelenler dahil); Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve 
kullanılmamış malların bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler 
saklı kalmak kaydıyla), gümrük idarelerince sonuçlandırılır.  

 
Bunun dışındaki tüm kesin ithal başvuruları ; 

 
- Biri asıl iki nüsha proforma fatura,  
 
- Malların yurda giriş şeklini de belirtir ilgili Gümrük İdaresinden alınacak gümrük 

beyannamesi, 
 
- Harçlar Kanunu uyarınca gerekli harcın yatırıldığını gösterir makbuz aslı,  
 
- Kiralama yoluyla geçici olarak ithal edilen mallara ilişkin başvurularda, kiralama 

sözleşmesi, 
 
- Kullanılmış mallara ait kesin ithal taleplerinde malların ekonomik ömrünü tevsik 

eden Ticaret ve Sanayi Odaları veya Yüksek Öğretim Kurumlarından alınacak ekspertiz 
raporu,  

 
ile birlikte Müsteşarlığa yapılır.  

 
Müsteşarlık uygun gördüğü başvuruları, ilgili kuruluşlara ve gümrük idaresine bildirir. 
Ayrıca Türk müteahhitlik firmalarının yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde kullandığı 
makina ve teçhizatların kesin ithal talepleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel 
Müdürlüğü'ne yapılır. 
 
KAYNAKLAR 
 
Dış Ticaret ve Yatırım Mevzuatı, Ankara, İGEME, Mithatpaşa Cad. No.60, Kızılay, 
Ankara, Tel: 312 – 417 22 23, Fax: 312 – 417 22 33, İGEME KOBİ Danışma Hattı, 
Tel: (312) 4180917 Faks: 312 425 71 76, e-mail: igeme@igeme.org.tr, internet: 
http://www.igeme.org.tr 
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72. Bedelsiz İthalat Nedir? Bedelsiz İthalat Hakkından Kimler Yararlanabilir? 

 
Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda 
getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari 
mahiyette eşyanın yurda ithalidir. Bu ithalatta ödenmesi gereken bazı vergiler 
bulunmaktadır. Bu vergiler ithal anında gümrük idarelerince tahsil edilir.  

 
Bedelsiz İthalat Hakkı 

 
a) Yurtta bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamış olmaları kaydıyla Türkiye gümrük 

bölgesi dışında en az 24 ay (Türkiye’de bir takvim yılında 45 güne kadar kalışlar yurt 
dışındaki ikamet süresinden sayılır) ikamet ettikten sonra kanuni ikametgahlarını 
kesin olarak Türkiye'ye nakledenler, 

 
b) Kararname ile yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu 

görevlerinden dönen kamu görevlileri (Bunlar için Türkiye gümrük bölgesi dışında en 
az 24 ay ikamet şartı aranmaz),  

 
İkametgahlarını naklettikleri son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt 

dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle 
(kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel 
kara nakil vasıtaları gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edebilirler. 

 
c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle ikametgahlarını Türkiye'ye nakleden kişiler ile 

Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden 
Türkiye gümrük bölgesine kesin olarak nakleden kişilerin (evlilik suretiyle Türk 
vatandaşlığına geçenler hariç) ikametgahlarının naklinden önceki Türkiye'ye son giriş 
tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı 
ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski 
olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının ithalinde 
gümrük vergileri aranmaz. Bunların Türkiye gümrük bölgesi dışında 24 ay ikamet 
etmeleri şart değildir. 

 
d) Veraset yoluyla ithalat 

 
Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de ikamet eden 

veya Türkiye’ye kesin olarak dönen Türk uyruklu mirasçılarına intikal eden kullanılmış 
bir adet motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithalinde gümrük vergileri 
aranmaz. 

 
Muafen araç ithaline ilişkin diğer bilgiler; 
 

- Muafen ithal edilmiş olan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları, serbest 
dolaşıma girdiği tarihten itibaren 12 ay geçmedikçe, gümrük idaresine bildirilmeden belli 



bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, 
kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz.  
 

- Motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithali aile ünitesine tanınır. Verilen 
hak şahsın taşıması gereken şartlara bağlı olduğundan, otomobil ithal başvurusu hak 
sahibi tarafından bizzat yapılır ve eşlerden biri, diğeri adına kayıtlı aracı ithal edemez. 

 
e) Türkiye gümrük bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin Türkiye gümrük 

bölgesine nakli Türkiye gümrük bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin 
Türkiye gümrük bölgesine nakli dolayısıyla ithal edilen sermaye malı ve diğer 
malzeme gümrük vergilerinden muaftır. 

  
muafiyet; 

 
1) Mücbir sebep halleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye gümrük bölgesine nakletmek 

üzere yabancı ülkedeki faaliyetini sona erdirmeden önce en az 12 ay süre ile teşebbüsçe 
fiilen kullanılmakta olan, 

 
2) Nakilden sonra da aynı amaçla kullanılacak olan, 

 
3) Söz konusu teşebbüsün niteliği ile büyüklüğüne uygun bulunan, 

 
Eşya ve malzeme ile sınırlıdır. 
 
Aşağıda sayılan eşya muafiyet kapsamı dışındadır: 
 
a) Üretim veya hizmet endüstrisi makinası olmayan, taşınabilir laboratuar veya dış 

yayın yapma birimleri gibi ulaşım araçları, 
 
b) İnsanların tüketimine mahsus erzak veya hayvan yemleri, 
 
c) Ham, yarı mamul veya mamul madde stokları ile akaryakıtlar, 
 
d) Satıcıların mülkiyetinde bulunan küçük veya büyükbaş hayvanlar. 
 
Bu madde hükümlerine göre motorlu nakil vasıtalarının ithali mümkün değildir. 
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