
 

 

 

 

İTHALAT REHBERİ 

 

GİRİŞ 

NASIL İTHALATÇI OLUNUR? 

 Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi ithalat yapabilir. 

 İthalatçı Belgesine gerek duyulmamaktadır. 

 Özel anlaşmalara dayanan malların, kitap ve diğer yayınların ve ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde 

Müsteşarlıkça perakende satışına izin verilen malların ithalatında vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz. 

 İthalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan 

gümrük idarelerine başvururlar. 

 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. 

İTHALATA BAŞLARKEN 

İTHALAT YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? 

İthal edilmesi düşünülen ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P) numarasını tespit etmek suretiyle 

ürünün tabi olduğu kota, kısıtlama, vergi vb. belirlemek öncelik taşımaktadır Bu işlemler için bir gümrük 

müşavirinden destek alınması uygun görülmektedir. Ancak ön bilgi için Dış Ticaret Müşavirliği (www.dtm.gov.tr) 

ve İgeme www.igeme.org.tr) web sayfalarından ve yayınlarından vergi oranı ve mevzuat konusunda bilgi alınması 

mümkündür. 

 

İthal edilmesi düşünülen malın iç pazarda satılabilirlik analizi ve fizibilitesini yapmak önem taşımaktadır. (Örn. 

Rakip ürünlerle karşılaştırma, kar-zarar hesapları) 

 

Öncelikle malın yurda getirilmesi sürecinde ortaya çıkacak maliyeti iyi hesaplamak gerekmektedir. Ödenmesi 

gerekebilecek vergi, nakliye gümrük komisyon masrafları net olarak ortaya konmalı ürünün maliyeti ona göre 

hesaplanmalıdır. 

 

Ürünün tedarik eden firma ile bağlantıları sonuçlandırmadan önce söz konusu malın yurda girişi konusunda kota, 

yasak vb. kısıtlamaların olup olmadığını araştırmak gereklidir. Örneğin Uzak Doğu menşeli ürünlerin bir kısmında 

kota ya da telafi edici vergi uygulaması söz konusu olabilmektedir. 

 

Malı yurda sokmak için tabi olunan izinler olup olmadığını araştırmak, varsa bu çerçevede ön hazırlık yapmak çok 

önemlidir. Ürüne bağlı olarak belli standartlara uygunluk konusunda mevzuat araştırması yaparak ilgili 

kuruluşlardan onay alınması işlemleri takip edilmelidir. 

 

Yurtdışında düzenlenen fuarları ziyaret etmek ve ihracatçılarla temas kurmak, pazar araştırması yapmak ürün 

tedariki için önem taşımaktadır. 

 

İthalat için gerekli finansman kaynaklarına sahip olunduğundan emin olmak gerekmektedir. Çünkü yurt dışından 

ilk kez ithalat yaparken genel olarak satıcılar ürün bedelini peşin olarak almayı tercih etmektedirler. Bu durumda 

ithalat sonrası malın yurt içinde satılması ve tahsilat yapılması süreci daha uzun olduğundan finansman sıkıntısı 

çekilebilmektedir. 

http://www.dtm.gov.tr/
http://www.igeme.org.tr/


İTHALAT İLE İLGİLİ YASAL UYGULAMALAR 

Ticari Nitelikli Eşyanın İthalatında Aranan / Aranabilecek Belgeler 

Gümrük Beyannamesine Eklenmesi Gereken / Gerekebilecek Belgeler 

 Orijinal Fatura (Ayrıntılı Fatura)  

 İthal Eşyasına Ait Kıymet Bildirim Formu 

 Menşe Şahadetnamesi/EUR.1 ve A.TR Dolaşım Belgeleri  

 Çeki Listesi 

 Konşimento veya Yük Senedi (Deniz veya havayoluyla gelen eşya için) 

 Navlun Faturası ve/veya Sigorta Poliçesi 

 İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu (İthal konusu eşyanın işlenmiş tarım ürünü olması 

halinde) 

 Uygunluk Yazısı/Uygunluk Belgesi; Onay Belgesi, Bakım, Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesi; Proforma 

Fatura; İzin Yazısı/İzin Belgesi 

 Fon Alındı Makbuzu (Vadeli akreditif, mal mukabili ve kabul kredili ödeme şekillerine göre ithal edilen eşya için) 

Beyannamenin Tescilinden Sonra, Eşyanın Tesliminden Önce İbrazı Gerekli Belgeler 

 İthal Araç Karayolu Uygunluk Belgesi 

 Uygunluk Belgesi 

 Kontrol Belgesi 

 İthal Lisansı 

 Gözetim Belgesi 

 

Detaylı bilgi için Gümrük Müsteşarlığı Web Sayfasına bakınız. 

Kontrol Belgesi'ne ilişkin; 

Dış Ticarette Standardizasyon (2002/4) sayılı Tebliğ kapsamında yer alan maddelerin ithalatında, bu maddelerin 

insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesi ilgili 

gümrük idaresince aranır. Kontrol Belgesi alınması için bkz. anılan tebliğ  

 

Dış Ticarette Standardizasyon (2002/5) sayılı Tebliğ kapsamında yer alan maddelerin insan sağlığı ve güvenliği, 

hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden uygunluğu Tarım ve Köy işleri Bakanlığı'nca tespit edilerek düzenlenen 

Kontrol Belgesi fiili ithal sırasında ilgili gümrük idarelerince aranmaktadır. Kontrol Belgesi alınması için bkz. anılan 

tebliğ  

 

Dış Ticarette Standardizasyon (2002/3) sayılı Tebliğ Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi 

Kararı kapsamında yer alan madde ve atıkların ithalatında, bu madde ve atıkların çevrenin korunması yönünden 

uygunluğu Çevre Bakanlığı tarafından yapılan kontroller sonucunda belirlenerek, verilen Kontrol Belgesi ilgili 

gümrük idaresince aranır. Kontrol Belgesi alınması için bkz. anılan tebliğ  

 

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2002/1) Ek 1'de belirtilen ürünlerin ithalatında uygunluk değerlendirmesi; 

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılır. Testlerin yurt içinde yapılmasının mümkün olmaması halinde, bu 

testlerle ilgili olarak uluslararası akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış bulunan test raporlarının Türk Standartları 

Enstitüsü'ne ibrazı gereklidir. TSE tarafından yapılan uygunluk değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması halinde, 

ithalatçıya, gümrüklere ibraz edilmek üzere, "Uygunluk Belgesi" verilir. Olumsuz sonuç alınması halinde ise, 

keyfiyet ret sebeplerini de içeren bir yazı ile ilgili firmaya, gümrük idaresine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (Dış 

Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) bildirilir ve bu ürünlerin ithalatına gümrük idaresince izin verilmez. 

 

 



İthalat İşlemlerinde Kullanılan Belgeler 

Ticari Belgeler 

 Faturalar (Proforma / Ticari / Navlun vb.)  

 Çeki Listesi  

 Koli Listesi  

 İmalatçı Analiz Belgesi  

 Diğer (Ekspertiz raporu, spesifikasyon belgesi vb.) 

Resmi Belgeler 

 Dolaşım Belgeleri (A.TR / EUR - 1)  

 Menşe Şahadetnamesi  

 Kontrol Belgesi  

 Uygunluk Belgesi  

 Sağlık Sertifikası  

 Veteriner Sertifikası  

 Helal Belgesi  

 Radyasyon Belgesi  

 Boykot Sertifikası  

 ATA Karnesi 

 Taşıma Belgeleri 

 Konşimento 

 

İTHALATTA ÖDEME YÖNTEMLERİ 

Açık Hesap : İthalatçı açısından taşımadığından tercih edilmekle birlikte ihracatçı firmalar genel olarak bu 

yöntemi terci etmemektedir. 

 

Peşin Ödeme : Bu yöntem malın teslim alınmasından önce ödeme yapılmasını gerektirdiği için ithalatçı için çok 

riskli olarak değerlendirilmektedir.  

 

Konsinye Teslim : İthalatçı açısından risk taşımadığından tercih edilir ancak genelde satıcı tarafından genelde 

kabul görmez. 

 

Mal Mukabili Ödeme : İthalatçı açısından riskli değildir. 

 

Vesaik Mukabili Ödeme : Genelde alıcı ve satıcının birbirini belli bir süredir tanıdığı ve belli bir güvenin 

bulunduğu durumlarda kullanılmaktadır. 

 

Akreditifli Ödeme : Dış Ticarette iki taraf için de güven sağlaması nedeni ile tercih edilen bir ödeme şeklidir. 

Ancak küçük meblağlı ithalatlar için  

banka masrafları yüksek geleceğinden çok kullanılmamaktadır. 

İthalatta Alınan Katma Değer Vergisi (KDV) 

İthalatta alınan Katma Değer Vergisi, gümrük vergisi ile birlikte gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya 

yetki verilen bankalara Yeni Türk Lirası olarak ödenir. Eğer ürünler gümrük vergisine tabi değilse KDV, gümrük 

beyannamelerinin verilme süresi içinde ödenir. İthal edilen mallarda da aynen iç piyasadaki Katma Değer Vergisi 

(KDV) oranları, malın gümrüklenmiş değeri için de uygulanır.  

 



İthalatta Toplu Konut Fonu 

İthalat Rejimi Kararı Ek’indeki III Sayılı Liste’de yer alan işlenmiş tarım ürünlerinin, IV Sayılı Liste’de yer alan 

balıkçılık ve su ürünlerinin ithalatında Toplu Konut fonu ödenir. Ancak, Gümrük Kanunu’nun 167.Maddesi’nde yer 

alan hallerde; gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulacak eşyalardan Toplu Konut Fonu tahsil 

edilmez.  

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ( KKDF )  

Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatlarda Kaynak Kullanımını 

Destekleme Fonu’na ( KKDF ) % 3 oranında kesinti yapılmaktadır. 

 

 

İTHALATA İLİŞKİN BAŞVURU KAYNAKLARI 

İthalat Mevzuatı www.dtm.gov.tr 

 

Gümrük Mevzuatı www.gumruk.gov.tr 

 

Katma Değer Vergisi Mevzuatı www.maliye.gov.tr 

 

Çeşitli Fonlara İlişkin Mevzuat - (Toplu Konut Fonu, Savunma Sanayi Destekleme Fonu; Tütün Fonu, 

Madencilik Fonu, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu vb.)  

 

www.dtm.gov.tr 

www.igeme.org.tr 

Yurt dışı Firma Bilgileri 

www.kompass.com 

www.europages.com 

www.alibaba.com 

Yurt dışı Firma Talepleri 

www.dtm.gov.tr 

www.oaib.gov.tr 

 

 

 

http://www.dtm.gov.tr/
http://www.izto.org.tr/TicaretNoktas%C4%B1/D%C4%B1%C5%9FTicaretK%C3%B6%C5%9Fesi/D%C4%B1%C5%9FTicaretDan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/%C4%B0thalatRehberi/%C4%B0thalata%C4%B0li%C5%9FkinBa%C5%9FvuruKaynaklar%C4%B1/tabid/410/ctl/Edit/mid/1116/Default.aspx?popUp=true
http://www.maliye.gov.tr/
http://www.dtm.gov.tr/
http://www.igeme.org.tr/
http://www.kompass.com/
http://www.europages.com/
http://www.alibaba.com/
http://www.dtm.gov.tr/
http://www.oaib.gov.tr/

