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4. GÜMRÜK TARİFELERİ VE TÜRKİYE GÜMRÜK TARİFE 

GİRİŞ CETVELİ 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde gümrükleme işlemlerinde uygulanan gümrük tarifeleri hakkında genel 

bilgi aktarımı yapılırken, spresifik olarak da Türkiyenin Gümrük Tarife cetveli üzerinde 

durulacaktır. 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Gümrük tarife çeşitlerini araştırınız? 

2. Armonize sistem hakkında araştırma yapınız? 

  



 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım 
Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya geliştirileceği 

Gümrük tarifeleri ve 

Türkiye gümrük 

tarifeleri giriş cetveli 

Gümrükleme işlemlerinde 

kullanılan tarifeler ve bu 

tariflerin uygulanış biçimleri 

Ana hat anlatımı, örnekleme, 

interaktif katılım ve bölüm 

sınav soruları ile anlaşılması 

kolaylaştırılacaktır.  
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GİRİŞ 

TARİFE; Uluslararası ticarete konu olacak eşyanın cins, nev’i ve niteliklerine göre 

sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı ve bu eşyadan ithalatta alınması 

gereken  gümrük vergisi oranlarını gösteren cetvel olarak tanımlanabilir. 

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde kullanılan 12 rakamlı kodun ismi Gümrük Tarife 

İstatistik Pozisyonu (GTİP)’dur. Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm 

ülkelerce kullanılan Armonize Sistem (HarmonizedSystem-HS) Nomanklatürü kodunu, 7-8 

inci rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür 

(CombinedNomenclature-CN) kodunu, 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız 

nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 inci rakamlar ise istatistik kodlarını 

göstermek için kullanılmaktadır. 

Tarifeler, uygulanma şekilleri itibariyle ikiye ayrılırlar ve bu ayrımda Spesifik tarife de 

kendi altında ikiye ayrılmaktadır.  

1-  Advalorem Tarife 

2-  Spesifik Tarife 

a)  Kanuni Tarife(Kanuni Vergi Haddi);  

b) Tavizli Tarife( Tavizli Vergi haddi);  

Gümrük Tarife Cetvelinde "Aynı seviyedeki alt pozisyonlar" başında tek tire (-) işareti 

1’inci seviye alt pozisyonları, iki tire (--) işareti 2’nci seviye alt pozisyonları belirtir. Bir 

pozisyonun altında birden fazla alt pozisyon olması halinde; bu alt pozisyonların muayyen bir 

eşya ile ilişkisi, sadece ilgili tek tireli (-) alt pozisyonların kapsamına dayanılarak 

değerlendirilirler. Bu değerlendirme neticesinde, eşyayı en özel niteleyen tek tireli alt pozisyon 

belirlendiğinde ve bu alt pozisyonun da kendi içinde alt ayrımlara (-- işaretli alt pozisyonlara) 

tabii tutulması halinde eşyanın hangi iki tireli alt pozisyona girdiğinin belirlenmesi; iki tireli 

alt pozisyonların içeriğine göre tespit edilecektir. 
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GÜMRÜK TARİFELERİ VE TÜRKİYE GÜMRÜK TARİFE GİRİŞ CETVELİ 

4.1. Gümrük Tarifesi 

 
Tarife kelimesi, genel anlamda gümrük tarifesi teriminin kısaltılmışı olarak 

kullanılmaktadır. Gümrük Tarifesi de; ithal ve ihraç edilen çeşitli eşya üzerinden, belirli 

esaslara göte tahsil edilen vergi oranlarını gösteren cetveli ifade etmektedir. 

Bugün gelinen noktada, birçok ülkenin ihracattan gümrük vergisi alınması uygulamasını 

kaldırdığı (TEV hariç olmak üzere) göz önüne alındığında, tarifenin çok genel olarak tanımını; 

ithalattan alınan gümrük vergisi oranlarını gösteren cetvel olarak yapabiliriz. 

Bununla birlikte bu tanım da, bugün için kullandığımız ya da kullanmamız gereken 

anlamda bir tarifi içermekte de yetersiz kalmaktadır. Çünkü, tarife, sadece vergi oranlarını 

gösteren bir cetvel değildir. Veriye konu olan eşyanın nasıl ve şekilde sınıflandırılması 

gerektiğini gösteren bir listedir.  

Özetle; Tarife, eşyaların sınıflandırılması ve bu eşyalara uygulanacak vergi oranlarını 

gösteren, iki kısımdan oluşan bir cetveldir. 

Belirtilmesi gereken önemli bir konu da; bir ithalat işleminde, ithalata konu eşyayı nasıl 

onikili sayısal kod ile(GTİP Gümrük Tarife ve istatistik Pozisyonu) beyan ediyor isek, ihracat 

işlemlerinde de ihracata konu eşyayı gümrük beyannamesinde yine aynı onikili sayısal 

kod(GTİP) ile beyan etmek zorundayız. 

Bu bilgiler ışığında TARİFE; Uluslararası ticarete konu olacak eşyanın cins, nev’i ve 

niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı ve bu eşyadan 

ithalatta alınması gereken  gümrük vergisi oranlarını gösteren cetvel olarak tanımlanabilir.42 

4.1.1. Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde Kullanılan 12 Rakamlı Kod Ve Kodu 

Oluşturan Sayıların Anlamları 

TGTC’de kullanılan 12 rakamlı kodun ismi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 

(GTİP)’dur. Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan 

Armonize Sistem (HarmonizedSystem-HS) Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar Avrupa 

                                                           
42Aynur Önür, İthalat Uygulaması Ders Notları, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 

İstanbul, 2011, s.51. 
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Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür (CombinedNomenclature-CN) 

kodunu, 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları 

gösteren kodlarını, 11-12 inci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmaktadır. 

Örnek: 

GTİP:     540761               90                90                     11 

       AS Nom.Kodu     CN Kodu         Milli alt             İstatistik  açılım kodu       

  

4.1.2. Tarife Çeşitleri 

Tarifeler, uygulanma şekilleri itibariyle ikiye ayrılırlar; 

1-  Advalorem Tarife 

2- Spesifik Tarife 

Bu tarife türlerini de kendi içinde uygulanacak oranlar dikkate alınarak iki kısma ayırabiliriz; 

a)  Kanuni Tarife(Kanuni Vergi Haddi); Eşyanın getirildiği ülkeye göre hiçbir indirim(taviz) 

yapılmaksızın uygulanacak tarife. 

b) Tavizli Tarife( Tavizli Vergi haddi); Eşyanın getirildiği ülkeye göre, belirli şartların yerine 

getirilmesi durumunda uygulanacak indirimli tarife. 

4.1.2.1. Advalorem Tarife 

İthal edilecek eşyanın kıymetinin belirli bir oranı şekilde gümrük vergisi alınması 

uygulamasına “Advalorem Tarife” denilir.  

Bu tarifede, eşyanın kıymeti esas alınır ve bu kıymet, kitabımızda da ayrıntılı olarak 

irdelendiği üzere, uluslararası ödeme şekillerine göre ve belirli kriterler dikkate alınarak tespit 

edilebilir. 

Advalorem tarifelerin, gümrük vergisi matrahındaki değişiklikleri izleyebilmeleri, vergi 

adaletinin sağlanması, enflasyonla mücadelede dış koruma sağlama gibi bir takım avantajları 

vardır. Bu avantajlarının yanında en büyük dezavantajının ise, eşyanın kıymetinin tespitinde 

ortaya çıkan güçlük olarak ifade edebiliriz. 



 

89 

 

Bu tarifeyi genel olarak Avrupa Ülkeleri benimsemiştir. Ülkemiz ise 1950 yılında 

BürekselNumanklatörü’nü kabul etmek suretiyle, o tarihe kadar uyguladığı spesifik tarife 

uygulamasını terk ederek Advalorem Tarife Sistemine geçmiştir. 

Bununla birlikte, çok az da olsa, bir kısım eşyaya istisnai olarakspesifik tarifenin 

uygulandığını da belirtmek gerekir.43 

4.1.2.2. Spesifik Tarife 

İthal edilen eşyanın, niteliğine göre, adet, ağırlık ve hacim gibi fiziksel birimi 

üzerindenbelli bir miktar gümrük vergisi alınmasına Spesifik Tarife denilir 

Bu tarifede gümrük vergisinin matrahını, eşyanın kg, metre, litre gibi fiziki birimleri 

oluşturur. Bunlar içerisinde en çok kullanılan ise ağırlık birimidir. 

Spesifik Tarife, uygulama basitliği, istikrarlılığı gibi avantajlara sahipse de vergi 

matrahındaki değişiklikleri izleyememe ve farklı kalitedeki eşya arasında ayrım yapamaması 

gibi dezavantajları da bünyesinde barındırmaktadır.  

Spesifik Tarifenin uygulandığı ülkelerin başında ABD ve Kanada gelmektedir. 

4.1.3. Tarifenin Ekonomik Etkileri 

Tarifenin ekonomik etkilerini 4 ana başlık altında sayabiliriz; 

1- Gelir Etkisi 

2- Koruma Etkisi 

3- Tüketim Etkisi 

4- Bölüşüm Etkisi 

4.1.4. Tarifenin Gelir Etkisi 

Gümrük tarifelerinin bilenen en eski amacı, ülkeye giren eşyadan gümrük vergisi almak 

suretiyle ülke hazinesine gelir sağlamaktır. Bu açıdan  bakıldığında, gümrük vergileri, özellikle 

az gelişmiş ülkeler açısından önemli bir gelir kaynağıdır. 

                                                           
43 Aynur Önür, 2011, s.70; Aynur Önür, 2010, s.46 
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Bu amaca yönelik olarak, gümrük vergileri genel olarak halkın yoğun olarak tüketmiş 

olduğu eşyaya konulmaktadır.  Ancak burada dikkat edilmesi gerekecek nokta, eşyanın talep 

esnekliğidir. Bu esneklik çok ise, yüksek tarife tüketimi ve dolayısıyla da vergi gelirlerini 

düşürebilir. 

Gümrük vergi oranlarının yükselmesi aynı zamanda ithal eşyanın fiyatını da yükseltir. 

Dolayısıyla ithal eşya talebi kısılı ve yerli eşya talebi yükselir. Bu yolla dış ticaret açığında da 

daralma söz konusu olur.  Ancak, talep esnekliği düşük, yani, halkın çok talep ettiği veya ithali 

zorunlu olan özellikle hammadde, ara malı ve yatırım eşyasında yüksek oranların 

uygulanmasında, bunların fiyatları da yükseleceği için maliyet enflasyonu kaçınılmaz olabilir. 

Sonuçta ülkemizde üretilen eşyanın da fiyatları yükselecek ve vergi oranlarının arttırılmasının 

sağlayacağı  avantaj bu şekilde silinecektir.44 

4.1.5. Tarifenin Koruma Etkisi 

Gümrük tarifeleri, ithal eşyanın yurt içi fiyatlarını yükselterek, aynı ve/veya benzeri 

eşyayı üreten(ithal ikamesi) yerli üreticileri dış rekabetten koruyabilirler. Bu yolla yerli üretim 

artar.  

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, tarifenin koruma etkisi altındaki bir eşyanın 

üretiminin arttırılmasının kaynak israfına da yol açabileceğidir.  Diğer bir ifade ile üretimde 

kullanılmayan her ilave birim kaynağın verimliliği bir öncekine göre daha düşüktür.   

Bu şekilde, eşyanın yurtiçinde üretilmesi nedeniyle uğranılacak kayba gümrük 

tarifelerinin  üretim maliyeti denir. 

4.1.6. Tarifenin Tüketim Etkisi 

Gümrük tarifeleri, iç fiyatları yükselterek, bir yandan yerli üretimi özendirirken, diğer 

taraftan da tüketimin kısılmasına neden olurlar. İthal eşyanın talep esnekliği ne kadar yüksek 

ise, fiyat artışı dolayısıyla tüketimdeki azalma da o kadar fazla olacaktır. 

Gümrük vergileri, ithal edilen eşyayı pahalılaştırdığı ve tüketimi kıstığı için tüketici 

refahının azalmasına yol açar. Bu duruma da gümrük tarifelerinin tüketim maliyeti denilir. 

                                                           
44 Gürsoy, A.g.e., s.161. 
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4.1.7. Tarifenin Bölüşüm Etkisi 

Gümrük tarifeleri, milli gelirin tüketicilerden üreticilere doğru yeniden bölüşümüne 

neden olur. Eğer milli gelir, iç piyasa için üretim yapan bir grup lehine değiştirilmek istenir ise 

yüksek gümrük vergileriyle o grup dış rekabete karşı korunur.  

Bununla birlikte unutulmaması gereken nokta, yukarıda bahsetmiş olduğumuz üretim 

ve tüketim maliyetleri nedeniyle, bu vergiler yoluyla bir grubun gelirleri yükselse de bir bütün 

olarak bakıldığında toplumun genel refahında düşüş görülebilir.  

4.1.8. Tarifenin Etkilerine Bütün Ülkelerin Yaklaşımları 

Bu konuda sanayileşmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında farklı 

yaklaşımlar  dikkati çekmektedir. Şöyle ki;  

Sanayileşmiş ülkeler, gümrük vergilerinin kaldırılması ve ülkelerarası eşya 

harekeliliğinin daha serbest yapılmasını istemektedirler. Bu durum da üretim fazlasını dünya 

pazarlarına aktarmak suretiyle yurtiçi ekonomik istikrarı korumak istemeklerinden 

kaynaklanmaktadır. Genel olarak ihracatçı durumda olan bu ülkeler, eşyalarına uygulanan 

vergilerin uluslararası serbest ticareti engellediğini savunurlar. 

Buna karşılık, gelişmekte olan ülkeler de korumacılık istemektedirler. Bunun nedeni de 

yurtdışından gelen rakip eşyadan çekinen kendi iç pazarlarını ve yeni gelişen sanayiilerini 

korumak istemeleridir. 

Ancak, hemen belirtelim ki bu yaklaşımlar genel olup, istisnai uygulamalar söz konusu 

olabilecektir. 

4.1.9. Armonize Sistem 

Armonize sistem, oluşturulan bir komite ile birçok uluslararası kuruluş, gümrük ya da 

ekonomik birlik tarafından ortak laşa yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan ve dünyada 

mevcut tüm taşınabilir eşyayı kapsayan 21 bölüm ve 96 fasıldan oluşan bir sınıflandırma 

sistemidir. 

Bu sistemde belirtildiği gibi tüm eşya 21 bölüm ve 96 fasılda toplanmıştır. Bu 

fasıllardan başka, 1 fasıl(97. Fasıl) Armonize sistemde ileride kullanılmak üzere, son 2 fasıl da 

(98 ve 99 uncu fasıllar) akit taraflarca özel olarak kullanılmak üzere saklı tutulmuşlardır. 
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4.1.9.1. Armonize Sistemin Yapısı 

Armonize sistemin yapısını, biçim ve kapsam yönünden olmak üzere 2 kısımda 

inceleyebiliriz. 

1. Biçim yönünden Armonize Sistemin yapısı: Biçim itibariyle armonize sistem, 21 

bölüm, 96 fasıl, 1241 pozisyon 5019 ayrı katagorideki eşya şeklinde düzenlenmiştir. 

Bu sistemde Bölümler; aynı özelliklere sahip  ya da genellikle aynı hammaddeden 

mamul maddeleri ihtiva eden başlıklar halinde belirtilmiştir. Örneklemek gerekir ise; I. Bölüm: 

Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünler.  XI Bölüm Dokumaya Elverişli Maddeler ve Bunlardan 

Mamul Eşya. 

Bölümleri Fasıllar izlemekte ve bu sistemde numaralandırma fasıllardan başlamaktadır. 

Örnekleme yaptığımızda; 01. Fasıl: Canlı Hayvanlar, 97. Fasıl: Sanat Eserleri, kolleksiyon 

eşyası ve antikalar. 

Fasılları Pozisyonlar ve onları da Alt Pozisyonlar izlemektedir. 

Örnekleme yapmak gerekir ise;  87.03 Binek otomobilleri ve ...diğer taşıtlar. 

Burada (87)  sayısı “Tüm Motorlu Kara Taşıtları ve benzeri taşıtları, (03) sayısı ise bu 

taşıtlardan “Binek Otomobilleri”ni göstermektedir. Her iki sayının birleşmesiye oluşan 4 

rakamlı kod bir pozisyonu ifade etmektedir(Örneğin; 87 03) 

Devamla, 8703.21 “Binek otomobillerden silindir hacmi 1000 cm3’ü geçmeyenler. Bu 

örnekte, 8703 Pozisyonu. 21 rakamı da Alt Pozisyonu ifade etmektedir. 

Eğer, bir pozisyonun alt pozisyonları bulunmuyor ise 5. ve 6. rakamlar (00) rakamı ile 

ifade edilebilir. 

Bu şekilde, Armonize Sistem, biçimsel yapısı itibariyle 5019 ayrı katagorideki eşyayı 6 

rakamlı bir kodlamayla sınıflandıran bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu 6 rakamlı 

kod’a“Armonize Sistem Kodu” denilmektedir.45 

                                                           
45Yaser Gürsoy, A.g.e., s.102.; www.gumruk.gov.tr 
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Armonize sistemle ilgili sözleşmeye göre, 6 rakamlı kod’un kullanılması gelişmekte 

olan ülkeler için isteğe bağlı, ancak, diğer akit taraflarca zorunlu bulunmaktadır.   

Taraflar, bu 6 rakamlı kod’tan sonra gelmek üzere istedikleri takdirde isttistiki veya 

diğer amaçlarla bu rakama 2 veya daha fazla rakam ilave ederek 8’li veya daha fazla kodlama 

yapabilirler. 

Nitekim, tarife cetvelimizde, Gümrük Birliği’nin gerçekleşmesinden sonra 6 rakamlı 

kod’a 2 rakam ilavesiyle “Kombine Nomanklür No’su” (7. ve 8. rakamlar), buna, farklı vergi 

uygulamalarımız nedeniyle 2 rakam ilavesiyle “Milli Alt Açılım No’su” (9. ve 10. rakamlar) 

ve son olarak 2 rakam daha ilave edilmek suretiyle “İstatistik No’su”(11. ve 12. rakamlar). Bu 

şekilde, 12 rakamlı  Gümrük tarife İstatistik Pozisyonu(GTİP) oluşturulmuştur. 

4.1.9.1.1. Bölüm, Fasıl, Pozisyon Ve Alt Pozisyon Notları 

Armonize Sistem’de bölüm, fasıl, pozisyon ve alt pozisyonlarlar için bazı notlar 

bulunmaktadır. Bu notlar sistemin uygulanmasında ve eşyanın takibinde önemli bir yer 

tutmaktadır. Diğer bir ifade ile herhangi bir eşyanın tarifedeki yerinin tam tespit edilebilmesi 

için belirtilen bu notlar dikkate alınmaktadır. 

4.1.10. Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 

Herhangi bir eşyanın tarifedeki yerinin tespit edilmesinde yol gösterici olan önemli bir 

unsur da tarifenin yorum kurallarıdır. Toplam 6 adet yorum kuralı mevcuttur. Yorum kurallarını 

düzenleyen ilk beş kural gerekli değişiklikler yapılmış olmak kaydıyla, aynı pozisyonda yer 

alan alt pozisyonlardaki sınıflandırmaları düzenlemekte, 6’ncı kural ile ise, eşyanın aynı alt 

pozisyonlar arasındaki yerinin tespitine yönelik bir açıklama getirmektedir46.   

Şimdi bu kurallara yakından bakarsak; 

Kural 1 

İlk kuralda, “Bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları sadece yol gösterici niteliktedir. Yasal 

amaçlar için eşyanın tarifedeki yerinin saptanması, pozisyon metinlerine, ilgili herhangi bir 

                                                           
46 www.gumruk.gov.tr 
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bölüm veya fasıl notuna göre ve bu pozisyon veya not hükümlerinde aksi belirtilmedikçe 

aşağıdaki kurallara göre yapılır.” denilmektedir. 

Kuralın her iki cümlesi ayrı ayrı incelenirse; 

Birinci tümceden çıkan sonuç şudur; Tarife, uluslararası ticarete konu olan eşyayı, 

Bölüm, Fasıl ve Tali Fasıllara ayırarak sistematik bir şekilde göstermekte olup, Bölüm, Fasıl ve 

Tali Fasıllar içerdikleri eşyayı mümkün olduğunca kısa ve öz başlıklarla tanımlarlar. Bununla 

birlikte, birçok hallerde kapsadıkları eşyanın çok sayıda ve çeşitli oluşları nedeniyle Bölüm ve 

Fasıl başlıkları bunların tamamını göstermeye ve belirtmeye yeterli olmamakta, dolayısıyla 

eşyanın Tarifedeki yerinin saptanmasında yasal bir dayanak oluşturmamaktadırlar. 

İkinci cümle ise, sınıflandırmanın, Pozisyon metinleriyle, Bölüm veya Fasıl Notlarına 

ve lüzumu halinde, pozisyon ve notlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça, (2), (3), (4) ve (5) 

numaralı Kurallara göre yapılacağını belirtmektedir.  

Kural 2 

2 (a) - Tarifenin belirli bir pozisyonunda bir eşyaya yapılan herhangi bir atıf, imali 

bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış eşyanın, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış 

eşyanın ayırdedici niteliğini ithal anında içermesi şartıyla, bu eşyanın imali bitirilmemiş veya 

aksamı tamamlanmamış olanlarını da kapsar. Böyle bir atıf, imali bitirilmiş veya aksamı 

tamamlanmış eşya ile yukarıdaki hükme göre böyle sayılan eşyanın sökülerek veya monte 

edilmeden getirilmiş olanlarını da içerir.”  

2 (a) kuralının birinci cümlesi tamamlanmamış veya bitirilmemiş eşyayla ilgili, ikinci 

cümlesi ise birleştirilmemiş veya demonte şekilde sunulan eşyayla ilgili hükümler 

getirmektedir. 

Tamamlanmamış veya bitirilmemiş eşya; İlk kısım, belirli bir eşya ile ilgili herhangi bir 

pozisyonun kapsamını, yalnızca imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşyayı değil, ithal 

anında bu eşyanın asıl özelliğine sahip olmak şartıyla imali bitirilmemiş veya aksamı 

tamamlanmamış olanını da içine alacak şekilde genişletmektedir. 

Özel bir pozisyonda belirtilmedikçe, bu kuralın şartları, son şeklini almamış eşya için 

de geçerlidir. "Son şeklini almamış eşya" tabiri, doğrudan kullanıma hazır olmayan, bitirilmiş 

eşya veya aksamın yaklaşık şekil veya taslağına sahip ve istisnai haller dışında sadece bitirilmiş 
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eşya veya aksamının tamamlanması için kullanılabilecek eşya anlamındadır. Örneğin, tüp 

şeklinde, vidalı kapakla kapatılmak üzere vida ağzı açılmış biçimde bir ucu açık bir ucu kapalı, 

vida ağzı açılmış olan ucun altında kalan kısmı istenilen şekil ve boyutlarda genişletilebilecek 

biçimde tasarlanmış olan plastik şişe taslakları. 

Öte yandan, bitirilmiş eşyanın esas şeklini henüz almamış yarı mamuller (çubuklar, 

diskler, borular vb. gibi) "son şeklini almamış eşya" olarak değerlendirilemezler. 

İkinci kısım ise, birleştirilmemiş veya demonte şekilde sunulan tamamlanmış veya 

bitirilmiş eşyanın, monte edilmiş eşya ile aynı pozisyonda tasnife tabi tutulacağını ifade eder. 

Eşyanın bu şekilde sunulması, genellikle paketleme, satış veya nakliye gereksinimleri veya 

uygunluğu gibi nedenlere dayanmaktadır. 

Bu kural, demonte veya birleştirilmemiş halde sunulan eşyaya ve bu kuralın birinci 

bölümüne istinaden tamamlanmış veya bitirilmiş eşya gibi işlem görmesi şartıyla 

tamamlanmamış veya bitirilmemiş eşyaya da uygulanır. 

"Birleştirilmemiş veya demonte eşya" tabiri, parçaları sadece birleştirme işlemini 

gerektiren, örneğin, bağlantı elemanları (vidalar, somunlar, cıvatalar, vb.) veya perçinleme ya 

da kaynak yoluyla birleştirilebilen eşyayı ifade eder. 

Montaj yönteminin karmaşıklığı dikkate alınmaz. Bununla birlikte, nihai şeklini vermek 

için, eşyanın parçalarının daha ileri bir işçilik görmemesi gerekir. 

Bir eşyanın montajı için gerekli parçalarının sayısı fazla ise, bu eşyanın montajının 

tamamlanmasından arta kalan parçalar ayrı olarak sınıflandırılır. 

2 (b) - “Tarifenin belirli bir pozisyonunda herhangi bir maddeye yapılan atıf, bu 

maddenin karışımlarını, bileşimlerini ve diğer maddelerle birleştirilmiş veya karıştırılmış 

hallerini de kapsar. Aynı şekilde, belirli bir maddeden mamul bir eşyaya yapılan herhangi bir 

atıf, tamamen veya kısmen bu maddeden mamul eşyayı da içerir. Birden fazla maddeden 

meydana gelen eşyanın tarifedeki yeri, aşağıda (3) numaralı kuralda belirtilen hususlara göre 

saptanır.” hükmü karışım veya bileşik halde bulunan maddeler ve iki veya daha fazla maddeden 

oluşan eşya ile ilgilidir.  

Bu kural, ya belirli bir maddeye (örneğin; 05.03 pozisyonu - at kılı) ya da belirli bir 

maddeden mamul eşyaya (örneğin, 45.03 pozisyonu - tabii mantardan mamul eşya) atıf yapılan 
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pozisyonlara ve yalnızca, pozisyonlarda, Bölüm veya Fasıl notlarında aksine bir hüküm 

bulunmadığı hallerde uygulanır (örneğin, 15.03 pozisyonu -domuz yağı karıştırılmamış). 

Öte yandan, bir Bölüm veya Fasıl Notunda veya bir pozisyon metninde belirtilen hazır 

karışımlar, (1) No.lu Kuralda yer alan esaslara göre sınıflandırılırlar.47 

Bu kural, belirli bir maddeyi belirten pozisyonun kapsamını kısmen bu maddeden 

mamul eşyayı da içine alacak şekilde genişletmekte olup, pozisyon metnindeki tanıma uymayan 

(kural 1 de belirtildiği gibi) eşyayı kapsayacak şekilde genişletilemez. Diğer bir ifade ile, eşyaya 

katılan yeni maddenin pozisyon metninde belirtilen eşyanın asli karakterini değiştirmemesi 

gerekir. 

Yine, kuralın gereği olarak maddelerin karışım veya bileşimleri ve birden çok maddeyi 

içeren eşya, eğer ilk bakışta iki veya daha çok pozisyonda sınıflandırılabiliyorsa, (3) No.lu 

Kuraldaki prensiplere göre sınıflandırılmalıdır. 

Kural 3 

3 no.lu kural, “(2-b) kuralının uygulanması nedeniyle veya başka herhangi bir nedenle 

eşyanın ilk bakışta iki veya daha fazla pozisyonda sınıflandırılabilmesi halinde o eşyanın 

tarifedeki yerinin saptanması aşağıdaki şekilde yapılır” demekte, 2 (b) kuralının 

uygulanmasıyla veya başka bir nedenle ilk bakışta iki veya daha çok pozisyona girebilecek 

şekilde olan eşyanın sınıflandırılmasında üç yöntem sağlamaktadır. Bu yöntemler, kuralda 

belirtilen sıraya göre uygulanır. Buna göre; sınıflandırmada 3 (b) Kuralı sadece 3 (a) Kuralının 

yetersiz kalması halinde, 3(c) Kuralı ise, 3(a) ve 3(b) Kurallarının yetersiz kalması halinde 

uygulanır. Bu nedenle öncelik sırası: (a) özel tanımlamalar, (b) asli karakter, (c) geçerli 

olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusu şeklindedir. 

Ayrıca, yine belirtmek gerekirse bu Kural, Bölüm, Fasıl Notlarında veya pozisyon 

metinlerinde aksine bir hüküm bulunmadığı hallerde uygulanabilir. 

3 (a)- “Eşyayı en özel şekilde tanımlayan pozisyon, daha genel şekilde tanımlayan 

pozisyona göre öncelik alır. Bununla beraber, iki veya daha fazla pozisyonun her birinin, 

birbirleriyle karıştırılmış veya birleştirilmiş eşyanın sadece birine ya da perakende satılacak 

hale getirilmiş takımın sadece bir parçasına atıfta bulunması halinde, bu pozisyonların, 
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pozisyonların birisi eşyanın tam ve kesin tanımını verse bile, söz konusu eşyayı eşit derecede 

özel şekilde tanımladığı mütalaa edilir.” kuralına göre eşyayı en özel şekilde niteleyen pozisyon 

daha genel şekilde niteleyen pozisyona göre öncelik alır. 

Herhangi bir pozisyonun bir eşyayı diğerinden daha özel şekilde niteleyip 

nitelemediğinin tespit edilmesi hususunda kesin kurallar konulması mümkün değildir. Fakat 

genel olarak denilebilir ki: ismen yapılmış bir tanım, sınıf şeklinde yapılan bir tanımdan daha 

öncelik alır. Örneğin, kendinden motorlu saç ve sakal traş makinaları 85.10 pozisyonunda 

sınıflandırılırlar, bunlar, elle kullanılan elektro-mekanik aletler olarak 85.08 pozisyonunda veya 

kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik ev aletleri olarak 85.09 pozisyonunda 

sınıflandırılmazlar. Ayrıca, eğer eşya, kendisini daha açık bir şekilde tarif eden bir tanıma 

uyuyorsa, bu tanım daha eksik yapılmış bir tanımlamadan öncelik alır. 

Bununla beraber, iki veya daha fazla pozisyondan her biri, karışım halinde veya bileşik 

eşyayı meydana getiren maddelerin sadece bir kısmına veya perakende satılacak hale getirilmiş 

takım halinde bulunan eşyanın sadece bir kalemine atıfta bulunuyorsa, içlerinden birisi eşya 

hakkında daha kapsamlı veya kesin tanım verse de bu pozisyonlar, bu eşya ile ilgili eşit 

derecede özel (spesifik) sayılırlar. Bu durumda, eşyanın sınıflandırılması 3 (b) veya 3 (c) 

Kuralına göre yapılır.48 

3 (b) - “(3-a) kuralının uygulanmasıyla, tarifedeki yeri tayin edilemeyen bileşik 

ürünlerin ve çeşitli maddelerden oluşan veya çeşitli eşyanın birleşmesiyle meydana gelen 

mamuller ile perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşyanın tarifedeki yeri, 

bunlara esas niteliğini veren madde veya eşya saptanabildiği takdirde buna göre bulunur.” 

hükmü sadece karışımlar, çeşitli maddelerden oluşan bileşik eşya, çeşitli eşyanın 

birleşmesinden meydana gelen bileşik eşya ve perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde 

bulunan eşya ile ilgilidir ve sadece 3 (a) kuralı yetersiz kaldığı hallerde uygulanabilir. 

Tüm bu durumlarda bir eşyanın tarifedeki yeri, eşyaya mümeyyiz vasfını veren madde 

veya eşya hangisi ise, o madde veya eşyadan ibaretmiş gibi sınıflandırılır. 
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Mümeyyiz vasfını veren madde eşyanın cinsine göre değişir. Bu nitelik örneğin, eşyayı teşkil 

eden çeşitli maddelerin veya onu meydana getiren çeşitli eşyanın içeriği, hacmi, ağırlığı veya 

miktarı, kıymeti veya eşyanın kullanımındaki önemine göre belirlenir. 

Bu kurala göre çeşitli eşyadan yapılmış birleşik eşya tabirinden, sadece çeşitli eşyanın 

birleşmesinden oluşan ve parçaları birbirine ayrılmaz bir bütün teşkil edecek şekilde 

birleştirilmiş olan eşya değil, aynı zamanda ayrılabilir parçaları olan eşya da anlaşılır. Ancak 

bu unsurlar birbirini tamamlayıcı olmalı ve ayrı parçalar halinde satışa arz edilmeyecek bir 

bütün oluşturmalıdır. Örneğin, ayrılabilen kül tabağı ve kaidesi bulunan kül tablaları veya 

evlerde kullanılan uygun şekil ve büyüklükte ve yeterli sayıda boş baharat kavanozları bulunan 

ve özel olarak düzenlenmiş çerçevesi (genellikle ağaçtan) olan baharat dolabı. 

Bu kuralın uygulanmasında bileşik eşyayı meydana getiren ürünlerin özel bir 

gereksinimi gidermek amacıyla bir araya getirilmiş olma ve perakende satılacak halde bulunma 

koşulları bulunmaktadır. Genel bir kural olarak, bu birleşik eşya parçaları ortak bir ambalaj 

içine konulur. Örneğin, 

- Plastik mahfaza içine konulmuş (42.02 pozisyonu), bir cetvel (90.17 pozisyonu), bir 

hesap diski (90.17 pozisyonu), bir çizim pergeli (90.17 pozisyonu), bir kurşun kalem (96.09 

pozisyonu) ve bir kalem açacağı (82.14 pozisyonu) içeren çizim takımları 90.17 pozisyonunda, 

sınıflandırılırlar. 

Kuralda yer alan "perakende olarak satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan 

eşya" tabirinden ise;  

- İlk bakışta farklı pozisyonlarda sınıflandırabilen, en az iki farklı parçadan mamul eşya,  

- Özel bir gereksinmeyi karşılamak veya belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya 

getirilmiş ürünler veya parçalardan mamul eşya ile, 

- Yeniden paketlemeye gerek kalmadan kullanıcılara doğrudan satış için uygun biçimde 

düzenlenmiş eşya (örneğin;kutular içinde, kılıfın içinde vb. gibi), Anlaşılır. 

Yukarıda sözü edilen takımların sınıflandırılması, takıma mümeyyiz vasfını veren eşya 

veya birlikte kabul edilen eşya gruplarına göre yapılır. 
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Bu Kural, üretim sanayiinde (örneğin, içeceklerde olduğu gibi) belirli miktarlar halinde 

ayrı ayrı paketlenmiş eşyaya uygulanmaz (ortak ambalaj içinde olsun olmasın) ve ayrıca 

aşağıda yazılı ürünlerin bir araya getirilmiş olanları bu kural anlamında takım oluşturmaz. 

3 (c) - “(3-a) veya (3-b) kuralları uyarınca tarifedeki yeri saptanamayan eşya, her biri 

geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda kabul edilir.”  

(3) No.lu Kuralı özet olarak belirtmek gerekirse, farklı GTİP’lerde yer alan iki veya 

daha fazla eşyanın, perakende satılacak hale getirilerek, set halinde ithal edilmek istenmesi 

durumunda “set halindeki eşya” olarak değerlendirilerek GTİP tespiti yapılmalı, bu tespit 

sırasında tarifenin yorumu ile ilgili genel kurallar gereği, seti meydana getiren eşyadan 

mümeyyiz vasfı oluşturan eşya belirlenerek bu eşyanın GTİP’i setin GTİP’i olarak kabul 

edilmeli (3-b kuralı), mümeyyiz vasfı oluşturan eşya belirlenemiyorsa seti oluşturan her bir 

eşyanın ait olduğu GTİP tespit edilerek bu GTİP’lerin sonuncusunda sınıflandırılmalıdır (3-c 

kuralı). Örneğin, tıraş jeli, tıraş losyonu, tıraş makinesi bir bütün olarak set halinde gelmiş ise, 

tıraş makinesinin (asli karakter) GTİP’inde beyan edilmelidir.  

Kural 4  

“Yukarıdaki kurallara uygun olarak sınıflandırılmayan eşya, bu eşyaya en çok benzeyen 

eşyanın bulunduğu pozisyonda sınıflandırılır.” şeklinde tanımlanan 4 no.lu kural, 1 ila 3 

numaralı kurallar çerçevesinde sınıflandırılamayan eşya ile ilgilidir. Bu tür eşya, bu eşyaya en 

çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyonda sınıflandırılacaktır. 

Yapılan sınıflandırmada, eşya öncelikle benzeri diğer eşya ile mukayese edilerek ona en 

çok benzerlik gösteren eşya tespit edilecek, daha sonra bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın yer 

aldığı pozisyonda sınıflandırılacaktır. Benzerlik; özellik, nitelik, kullanım amacı gibi bir çok 

faktöre dayanmaktadır. 

Kural 5 

Yukarıda belirtilen hükümlere ilaveten, eşya konusunda aşağıdaki kurallar da uygulanır;  

5 (a) “Fotoğraf makinası mahfazası, müzik aleti mahfazası, silah mahfazası, çizim aleti 

kutuları, kolye kutuları ve benzeri kutular, özellikle belli bir eşyaya veya takım halindeki eşyaya 

göre şekil verilmiş veya bu eşyaya uygun olarak yapılmış olup uzun süre kullanılmaya uygun 

ve ait oldukları eşya ile birlikte ithal edilen kutular, normal olarak bu eşya ile birlikte satılan 
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türde iseler, beraber satıldıkları eşya ile birlikte sınıflandırılırlar. Ancak bu kural, bir bütün 

olarak esas niteliği mahfaza olan eşyaya uygulanmaz.” şeklinde tanımlanan bu kural, sadece 

aşağıda gösterilen kaplara uygulanır; 

- Belli bir eşyaya veya eşya takımına göre şekil verilmiş veya uygun hale getirilmiş 

kaplar. Bunlar eşyaya uygun olarak yapılmışlardır. Bazı kaplar ise, içine konulacak eşyanın 

formuna göre şekillendirilmişlerdir. 

- Uzun süreli kullanıma elverişli kaplar. Bunlar, ait oldukları eşyayı uzun süre muhafaza 

etmeye dayanacak şekilde yapılmışlardır. Bu kutular eşyanın kullanılmadığı zamanlarda da 

muhafaza hizmetini sürdürürler (örneğin, taşıma veya depolama sırasında). Bu kriterler, bunları 

basit ambalajlardan ayırmaya yararlar. 

- Muhafaza ettikleri eşya ile birlikte sunulan ambalaj kapları (nakliye amacıyla eşya ayrı 

ayrı paketlenmiş olsun olmasın). Ayrıca, ayrı olarak sunulan kutular yer aldıkları pozisyonlarda 

sınıflandırılırlar. 

- Normal olarak bu gibi eşya ile birlikte satılan türden kaplar. 

- Bir bütün olarak esas niteliği mahfaza olmayanlar. 

Örnek olarak, beraber sınıflandırılacak olduğu eşya ile birlikte sunulan, mücevherat 

kapları ve mahfazaları (71.13 pozisyonu), elektrikli traş makinası mahfazası (85.10 pozisyonu), 

dürbün mahfazaları, teleskop mahfazaları (90.05 pozisyonu), müzik aletleri mahfazaları, 

kutuları ve çantaları (92.02 pozisyonu) verilebilir. 

5 (b) “(5-a) kuralındaki hükümler saklı kalmak şartıyla, içindeki eşya ile birlikte sunulan 

ambalaj maddeleri ve ambalaj mahfazaları bu eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan 

türden ambalaj maddeleri olmaları şartıyla bu eşya ile beraber sınıflandırılırlar. Bununla 

beraber, bu tür ambalaj maddeleri veya ambalaj mahfazalarının, sürekli kullanıma elverişli 

olduklarının açıkça belli olması halinde bu hüküm uygulanmaz.” kuralı, normal olarak ait 

oldukları eşyanın ambalajlanmasında kullanılan ambalaj maddeleri ve ambalaj mahfazalarının 

sınıflandırılmasını yapar. Bununla beraber, bu tür ambalaj maddeleri veya ambalaj mahfazaları 
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tekrar kullanıma elverişli olmaları halinde bu kurala göre sınıflandırılmaz (örneğin, sıkıştırılmış 

veya likit gazlar için demir ve çelikten yapılmış bazı metal varil veya kaplar).49 

5 (b) Kuralı, 5 (a) Kuralına bağlıdır ve bu nedenle, 5 (a) Kuralında belirtilen türden 

mahfazalar, kutular ve benzeri kapların sınıflandırılması bu kuraldaki hükümlerin uygulanması 

suretiyle yapılacaktır. 

Kural 6 

6 no.lu Kural ise, “Yasal amaçlar için, eşyanın bir pozisyonun alt pozisyonlarında 

sınıflandırılması, sadece aynı seviyedeki alt pozisyonların mukayese edilebilirliği dikkate 

alınarak, bu alt pozisyonlardaki ilgili alt pozisyon notlarına ve gerekli değişiklikler yapılmış 

olarak, yukarıdaki kurallara göre şartlar ile bu pozisyonla saptanacaktır. Metinde aksi 

belirtilmedikçe bu kuralın tatbikinde ilgili Bölüm ve Fasıl Notları da uygulanır.” hükmünü 

getirmektedir.  

Gümrük Tarife Cetvelinde "Aynı seviyedeki alt pozisyonlar" başında tek tire (-) işareti 

1’inci seviye alt pozisyonları, iki tire (--) işareti 2’nci seviye alt pozisyonları belirtir. Bir 

pozisyonun altında birden fazla alt pozisyon olması halinde; bu alt pozisyonların muayyen bir 

eşya ile ilişkisi, sadece ilgili tek tireli (-) alt pozisyonların kapsamına dayanılarak 

değerlendirilirler. Bu değerlendirme neticesinde, eşyayı en özel niteleyen tek tireli alt pozisyon 

belirlendiğinde ve bu alt pozisyonun da kendi içinde alt ayrımlara (-- işaretli alt pozisyonlara) 

tabii tutulması halinde eşyanın hangi iki tireli alt pozisyona girdiğinin belirlenmesi; iki tireli alt 

pozisyonların içeriğine göre tespit edilecektir. 

Yorum kuralında belirtilen “...Metinde aksi belirtilmedikçe bu kuralın tatbikinde ilgili 

Bölüm ve Fasıl Notları da uygulanır.” ifadesi de bölüm ya da fasıl notunda yer alan bir ibarenin, 

alt pozisyon notunda yer alan aynı ibareden farklı olmasında önem kazanır. Bu durumda fasıl 

yada bölüm notu değil eşyayı daha özel tanımlayan ilgili alt pozisyon notu uygulanır. 
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                                  BU BÖLÜMDE NELER ÖĞRENDİK?  

 

Bu bölümde gümrükleme işlemlerinde uygulanan gümrük tarifeleri hakkında genel 

bilgileri öğrendik. Tarife pozisyonu, alt pozisyonlarını, milli alt açılımları ve istatistik 

kodlarıyla GTİP i oluşturan kısımların neleri ifade ettiğini öğrendik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


