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KÜRESELLEŞME VE GÜMRÜK VERGİSİ 

Doç. Dr. Veli KARGI1      Arş. Gör. Tacim YAYĞIR2 

 

Özet 

Küreselleşme ile birlikte Devletin küçültülmesi, ekonomik faaliyetlerinin azaltılması ve bu 

şekilde piyasa ekonomisine daha fazla ağırlık verilmesine ilişkin görüşler önem kazanmıştır. Bu 

süreçte Dünya ticareti giderek serbestleşmiştir. Uluslararası ekonomik ilişkilerde eski korumacılık 

anlayışının yerine serbest ticaret görüşü benimsenmektedir. Sadece dış ticaret alanında değil, mali ve 

parasal alanlarda da liberalleşme sürecinin geliştirilmesi gerektiği savunulmaktadır. Devletin vergi, 

borçlanma, para gibi araçları piyasa ekonomisinin işleyişini bozmayacak şekilde kullanması 

savunulmaktadır.  

Küreselleşmenin doğurduğu rekabete ayak uydurmak amacıyla devletler vergilendirme 

yetkilerini uluslararası ya da uluslar üstü ekonomik bütünleşmelere katılarak veya uluslararası 

anlaşmalar yaparak sınırlandırabilmektedirler. Türkiye’de özellikle DTÖ ve AB Gümrük Birliğinin 

esaslarını üye olmasından dolayı uygulamakta ve gümrük vergisinin oranlarını genellikle bu esaslara 

göre belirlemektedir. Ülkemizde tarife indirimleri, ticaretin serbestleştirilmesi gibi sebeplerle gümrük 

vergisinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı oldukça düşmüş ve gümrük vergisi nicelik olarak 

önemini kaybetmiştir. 

Çalışmada öncelikle küreselleşme kavramı, Gümrük vergisinin konusu, yükümlüsü vb. 

konular hakkında bilgi verdikten sonra, Küreselleşmenin Gümrük vergi gelirlerini nasıl etkilediği 

konusu üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelime: Küreselleşme, Gümrük Vergisi, Vergi Gelirleri  

Jel Code:  F00, H27, H71 

 

GLOBALIZATION AND CUSTOM TAX 
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Abstract  

With globalization, opinions about the downsizing of the State, the reduction of its economic 

activities and the more emphasis on the market economy became important. In this process world 

trade has become increasingly liberalized. In international economic relations, the idea of free trade 

is adopted instead of the old protectionism. It is argued that the liberalization process should be 

developed not only in foreign trade but also in financial and monetary areas. It is argued that the state 

will use taxes, borrowing, money and other instruments in a way that will not interfere with the 

operation of the market economy. 
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In order to keep pace with globalization, governments can restrict their taxation powers by 

participating in international or transnational economic integration or by making international 

agreements. In Turkey, it applies the principles of the WTO and the EU customs union, in particular, 

because it is a member, and generally determines the ratios of customs tariffs on these bases. As a 

result of the tariff reductions and liberalization of trade in our country, the share of customs duties in 

total tax revenues has fallen considerably and the customs tax has lost its importance quantitatively. 

The concept of globalization, the subject of customs duty, liability etc. After giving 

information about the issues, it will focus on how globalization affects the customs tax revenues. 

Keywords: Globalization, Customs Tax, Tax Revenues 

Jel Code:  F00, H27, H71 

 

KÜRESELLEŞME KAVRAMI 

Günümüzde birçok yapıyı olumlu veya olumsuz etkileyen pek çok değişim olduğunu 

görmekteyiz. Bu değişimlerin içerisindeki en önemli kavramlardan birisi de küreselleşmedir. 

(Abdula, 2012, s. 7). Tüm alanları etkilemesi bakımından küreselleşmenin, üzerinde fikir birliği 

oluşacak yeterli bir kavramsal olgunluğa ulaşmadığı görülmektedir (Kargı ve Yayğır, 2016, s. 3).  

Dolayısıyla küreselleşme ile ilgili literatürde çeşitli tanımlar bulunmaktadır. 

Üzerinde fikir birliği olmayan küreselleşme kavramı ile ilgili genel bir tanım vermeden önce 

toplumsal kuramcıların küreselleşmeyi tanımlarken üzerinde durdukları hususları ifade etmek de 

fayda bulunmaktadır (Ersel, 2012, s. 17-18); 

 Toplumsal faaliyetler, bu faaliyetleri gerçekleştirenlerin coğrafi konumundan 

bağımsız olarak da gerçekleşebileceğinden dolayı (internet, e-posta vb.) küreselleşme 

“konumsuzlaşma” ile ilişkili bir kavramdır. 

 Küreselleşme toplumsal karşılıklı bağımlılığın mevcut siyasi ve coğrafi sınırlar 

ötesinde gelişmesiyle ilgili bir kavramdır. 

 Yukarıda ifade edilen toplumsal faaliyetler (mali yatırımlar vb.) geçmişe göre çok 

daha hızlı gerçekleşmektedir. 

 Küreselleşme kavramı uzun bir süreci ifade etmektedir. 

 Çok boyutlu bir kavram olan küreselleşme, toplumsal yaşamın farklı alanlarında farklı 

şekillerde meydana gelmektedir. 

Küreselleşme kavramı eski bir süreci ifade eden yeni bir sözcüktür denilebilir. Çünkü küresel 

ekonominin bütünleşmeye başlaması Avrupa sömürgecilik dönemiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Fakat 

küreselleşme süreci 1980’li yıllardan sonra bilgisayar teknolojilerindeki gelişme, ticaret engellerinin 

kaldırılması ve çok uluslu şirketlerin ekonomik ve politik güçlerinin artması ile hız kazanmış ve 

küreselleşme kavramı daha sık kullanılmaya başlanmıştır (Ellwood, çev. Genç, 2003, s. 13). 

Dar anlamda küreselleşme, sermaye hareketlerini dünya geneline yayılması olarak ifade 

edilebilir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle sermayenin akış hızı artmış, trilyonlarca dolar 
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günümüzde el değiştirmektedir. Ancak küreselleşme ekonomik alanda görüldüğü gibi siyasi, 

teknolojik ve kültürel anlamda da kendisini göstermektedir (Aydemir ve Kaya, 2007, 264). 

Geniş anlamda küreselleşme ise ülkelerin ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel değerlerinde siyasi 

tercihler ve teknolojik gelişmelerden dolayı değişim oluşturan ve bu değişimlerin karşılıklı etkileşim 

sonucu dünya geneline yayılması sürecini ifade etmektedir (Saraç, 2006, s. 7). 

Adams ise (2008, s. 725) küreselleşmeyi; Ticaretin ve doğrudan yabancı yatırımların artması ile 

fikri mülkiyet haklarının uygulanması yoluyla üretim faktörlerinin (sermaye ve emek) hareketliliğinin 

artması ve buna bağlı olarak ta dünyanın daha fazla entegrasyon içerisine girmesi olarak 

tanımlamaktadır. 

Küreselleşme kavramı 1980’li yıllardan itibaren sıkça kullanılmaya başlansa da küreselleşmeye 

yön veren olay ve etkenler M.Ö. 1492 yılına kadar dayanmaktadır (Lucky, 2003, 

http://globalization.icaap.org/content/v3.1/01_imade.html). Küreselleşmenin tarihsel gelişimi 

incelendiğinde küreselleşmenin başlama tarihleri ile ilgili üç yaklaşım bulunmaktadır (Saraç, 2006, 

s. 7-8); 

 Konuya geniş bir açıdan bakan birinci yaklaşıma göre küreselleşme kavramının temeli Roma 

ve Çin gibi eski uygarlıklara kadar gitmektedir. Hatta bu yaklaşıma göre küreselleşmenin 

insanlık tarihi ile birlikte başladığı kabul edilebilmektedir. 

 Konuya daha dar açından bakan ikinci yaklaşıma göre küreselleşme kavramının temeli 

coğrafi keşiflerin başladığı ve sömürgeciliğin arttığı 16. yüzyıl olarak gösterilmektedir. 

 Üçüncü yaklaşım ise küreselleşme kavramının başlangıç noktası olarak teknolojik 

gelişmelerin yaşandığı 1980’li yılları temel almaktadır.  

Küreselleşme temelde telekomünikasyon, teknolojik gelişmeler gibi destek verici faktörler, 

ticaretin serbestleştirilmesi, tarife ve kotaların kaldırılması gibi hükümet politikaları, dış ülkelere eşya 

satan ve dış ülkelerden kaynak kullanan şirketlerin stratejilerinin etkisiyle meydana gelmektedir 

(Ekin, 1999, s. 50). 

Ekonomik anlamda küreselleşme kavramı ticaret, üretim, sermaye ve emek hareketlerindeki 

engellerin kaldırılması ve teknolojinin yaygın kullanımı ile dünyanın tek bir pazarda buluşması olarak 

ifade edilmektedir (Gürkan, 2001, s. 1-2). Diğer bir deyişle, ulusal yerel unsurların tüm dünyaya 

yayılması, uluslararası unsurların ise ulusal hale gelmesidir denilebilir (Levitte, 1983, 

https://hbr.org/1983/05/the-globalization-of-markets). Ekonomik küreselleşmenin ilk ve günümüzde 

de devam eden nedeni ticari faaliyetlerdir (Eşkinat, 1998, s. 99). 

Ekonomik küreselleşme kavramı esas olarak üç saç ayağına dayanmaktadır (Gültekin ve 

Üyümez, 2015, s. 406); 

1. Ticari küreselleşme 

2. Mali küreselleşme 

3. Üretimin küreselleşmesi 

Üretimde küreselleşme, günümüzün önemli bir olgusu olan üretimin farklı bölgelerde 

yapılarak yayılmasını ifade etmektedir. Üretimin küreselleşmesinde “Çok Uluslu Şirketlerin” büyük 
bir önemi bulunmaktadır. OECD teşkilatı içerisinden gerçekleştirilen “Çok Taraflı Yatırım 

Anlaşması(Multilateral Agreement On İnvestment) da çok uluslu şirketlerin önemini göstermektedir. 

Nitekim gelişmekte olan ülkeler tek başına teknoloji üretemedikleri ve yeterli ölçüde sermaye 

http://globalization.icaap.org/content/v3.1/01_imade.html
https://hbr.org/1983/05/the-globalization-of-markets
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biriktirecek güce sahip olmadıkları için mevcut durumdan (üretimin küreselleşmesinden) fayda 

sağlamaya çalışmaktadırlar (Gürkan, 2001, s. 5). 

Ekonomik küreselleşmenin bir diğer ayağı olan mali küreselleşme, 1980’lerden sonra 

serbestleşme ve kuralsızlaştırma (deregülasyon) ilkerinin etkisiyle mali sermayenin serbest bir 

şekilde sınırlardan girip çıkmasını ifade etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde 1970’li yıllarda 

sermaye akımlar 10 milyar dolar iken, 1990’lı yıllarda sermaye akımlarının 100 milyar doları aşması 

mali küreselleşmenin bir göstergesidir. Bankacılık, iletişim ve habercilik alanında yaşanan 

gelişmelerin mali küreselleşmeye etkisi olmuştur (Gürkan, 2001, s. 6). 

Mali küreselleşme “ulusal finans piyasalarını ayıran sınırların ortadan kalkması, finans 

piyasalarını çesitli kontrol ve sınırlamalardan arındırılarak uluslararası rekabete açılması, 

piyasaların konvertibiliteye sahip olmaları, kurların dalgalanmaya bırakılması, uluslararası 

sermaye akımlarının artması ve yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları gibi yeni kurumsal yatırımların 

finans piyasalarındaki rollerinin artması” olarak da ifade edilmektedir (Aydemir ve Kaya, 2007, s. 

271). 

 

Ticari küreselleşme kavramı ise, ticarete engel olabilecek gümrük tarife ve kotaların 

kaldırılması suretiyle uluslararası ticaretin serbestleşmesini ifade etmektedir (Seyidoğlu, 2009, s. 

217). II. Dünya Savaşı sonlarında ABD’nin Bretton Woods kasabasında 1944 yılında toplanan 44 

ülke dünya ticaretinde serbestleşmeyi hedefleri arasına almıştır (Gürkan, 2001, s. 8). 

 

Üretimde küreselleşme ile mali küreselleşmeden daha eski olan ticari küreselleşme 1947’de 

23 ülke tarafından imzalanan ve 1948’de yürürlüğe giren GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 

Anlaşması) çerçevesinde gümrük tarifelerinin ve kotalarının kaldırılması suretiyle uluslararası 

ticaretin dünya geneline yayılması çalışmaları ile başlamıştır. Uluslararası ticaretin serbestleşmesine 

yönelik faaliyette bulunan GATT'ın kuruluş amacı, ithalat vergilerini azaltmak, uluslararası ticaretin 

önündeki tüm engelleri kaldırmak ve ticarette ayırımcı uygulamalara son vermek olarak 

belirlenmiştir. 1951 yılında İngiltere - Troquay’da yapılan müzakerelerde, Türkiye’nin GATT’a 

katılması görüşülmüştür. Türkiye anlaşmayı 1953 yılında imzalamıştır.3    

 

IMF’nin verdiği kredilerin tahsilatında yaşanan sorunların ortaya çıkması, üye sayıları ile 

alınan kararların artması sonucu uyuşmazlıkların ortaya çıkması ve GATT’ın uyuşmazlıkları 

çözmede yetersiz kalmasının sonucunda GATT yerini Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) bırakmıştır. 

Türkiye, 1 Ocak 1995 yılında DTÖ’ne üye olmuştur. 

 

DTÖ çok kapsamlı olup GATT’ye göre yeni hükümler de içermektedir. “Tarım Ürünleri, 

Hizmetler, Fikri Mülkiyet Hakları, Ticaretle İlgili Yatırım Tedbirleri ve Ticaret Politikalarını Gözden 

Geçirme Mekanizması DTÖ kapsamına alınmıştır. Keza daha önce anlaşma kapsamında olmayan ve 

Tokyo Round sonunda kabul edilen ve uyulması ihtiyari olan 6 Sübvansiyonlar ve Telafi Edici 

Vergiler (tedbirler), Ticarette Teknik Engeller, İthal Lisansları Prosedürü, Devlet Alımları, Gümrük 

Değerleme ve Anti - Damping kodları (anlaşmaları) DTÖ kapsamına dâhil edilmiş ve aynı zamanda 

uyma zorunluluğu getirilmesi.”4 DTÖ’nün getirmiş olduğu bazı yeniliklerdir.  

 

DTÖ’nün temel amaçları, uluslararası ticaretin serbestleşmesi amacıyla gümrük vergilerini 

kaldırmak, gümrük vergileri dışında engeller varsa, bu engelleri önce gümrük vergisine dönüştürmek 

sonrasında ise bu engelleri kaldırmak, ticaretteki her türlü engelleri kaldırmak şeklinde özetlenebilir 

(Gürkan, 2001, s. 9). 

 

                                                             
3http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/uluslararasi_mevzuat/gatt95.pdf, (Erişim Tarihi: 23.01.2017).  
4http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/uluslararasi_mevzuat/gatt95.pdf, (Erişim Tarihi: 23.01.2017).  

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/uluslararasi_mevzuat/gatt95.pdf
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/uluslararasi_mevzuat/gatt95.pdf
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Günümüz ticari ilişkilerinde küreselleşme ve bölgeselleşme akımları birlikte görülmektedir. 

Nitekim ülkeler uluslararası ticaretten daha fazla pay alabilmek için bölgeselleşme eğilimi içerisinde 

bulunmaktadırlar (Üyümez ve Gültekin, 2015, s. 408). Ülkelerin küreselleşme ve bölgeselleşme 

görüşmelerindeki artış uluslararası ticareti karmaşık bir hale getirmiştir (Bhagwati, 1995, s. 4). 

Bölgeselleşme coğrafi olarak birbirine yakın bulunan ve aralarında ekonomik ilişki bulunan ülkelerin 

aralarındaki ticareti serbestleştirme çalışmaları olarak ifade edilebilir. 

 

DTÖ uygulamalarının günümüz gerekliliklerini karşılayamaması ülkeleri ikili ve bölgesel 

ticaret anlaşmaları yapmaya yöneltmiştir. Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) son dönemde gerek 

gelişmiş ülkeler arasında, gerekse kuzey-güney ve güney-güney ticari ve ekonomik ilişkilerinde 

yaygınlaşmış bulunmaktadır.5  

 

Tablo 1: Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları 

 

 
Kaynak: www.ekonomi.gov.tr, (Erişim Tarihi: 24.01.2017). 

 

Türkiye’nin imzalanan STA sayısı 23 olup, günümüzde yürürlükte bulunan STA sayısı 

19’dur.6 

 

Küreselleşmenin ekonomiye etkisi bulunduğu gibi, kamu gelirleri ve vergi gelirleri üzerine de 

etkisi olmaktadır. Küreselleşme ile birlikte devletlerin ikili veya çok taraflı anlaşmalarla kendilerini 

sınırlaması gerekmiştir. Bu nedenle vergi politikası belirlenirken uluslararası yükümlülükler dikkate 

alınmaktadır (Sarıaslan, 2010, s. 339). 

 

                                                             
5http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/SerbestTic?_afrLoop=249292205238505#!%40%40%3F_af
rLoop%3D249292205238505%26_adf.ctrl-state%3Dv84fekuix_33, (Erişim Tarihi: 24.01.2017).  
6http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/D%C4%B1%C5%9F%20%
C4%B0li%C5%9Fkiler/Serbest%20Ticaret%20Anla%C5%9Fmalar%C4%B1/ekler/%C3%9Clkemizin%20STA'lar%C4%B1n
%C4%B1%20yans%C4%B1tan%20tablo.pdf?lve, (Erişim Tarihi: 24.01.2017).  

http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/SerbestTic?_afrLoop=249292205238505#!%40%40%3F_afrLoop%3D249292205238505%26_adf.ctrl-state%3Dv84fekuix_33
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/SerbestTic?_afrLoop=249292205238505#!%40%40%3F_afrLoop%3D249292205238505%26_adf.ctrl-state%3Dv84fekuix_33
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/D%C4%B1%C5%9F%20%C4%B0li%C5%9Fkiler/Serbest%20Ticaret%20Anla%C5%9Fmalar%C4%B1/ekler/%C3%9Clkemizin%20STA'lar%C4%B1n%C4%B1%20yans%C4%B1tan%20tablo.pdf?lve
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/D%C4%B1%C5%9F%20%C4%B0li%C5%9Fkiler/Serbest%20Ticaret%20Anla%C5%9Fmalar%C4%B1/ekler/%C3%9Clkemizin%20STA'lar%C4%B1n%C4%B1%20yans%C4%B1tan%20tablo.pdf?lve
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/D%C4%B1%C5%9F%20%C4%B0li%C5%9Fkiler/Serbest%20Ticaret%20Anla%C5%9Fmalar%C4%B1/ekler/%C3%9Clkemizin%20STA'lar%C4%B1n%C4%B1%20yans%C4%B1tan%20tablo.pdf?lve
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Yabancı malların ülke sınırlarından girişi sırasında alınan Gümrük Vergileri ticaretin 

serbestleşmesinde önemli yer tutmaktadır. Nitekim ticarette küreselleşme Gümrük Vergilerinin 

kaldırılmasını hedef almaktadır. Çalışmanın devamında Gümrük Vergileri anlatılıp, küreselleşmenin 

Gümrük Vergilerine etkisi incelenmeye çalışılacaktır. 

 

GÜMRÜK VERGİSİ 

  

 Tarihi en eski olan vergilerden birisi de gümrük vergileridir (Nadaroğlu, 1989, s.368). Adam 

Smith, gümrük vergilerinin harcama vergilerinden çok daha eski bir geçmişinin olduğunu 

belirtmektedir. Bu verginin İngilizce’de gelenek anlamına gelen “customs” kelimesi ile ifade 

edilmesinin sebebi de uygulanma tarihi bilinmemesine karşın ödenmesine alışılmış geleneksel bir 

vergi olmasıdır(Edizdoğan, 1981, s. 56). 

 Ticareti kısıtlamada kullanılan en eski ve en geleneksel yöntemlerden biri olan gümrük 

vergilerinin günümüzdeki temel amacı gelir sağlamaktan ziyade yerli üretimi yabancı rekabete karşı 

korumaktır. Son yıllarda gümrük birliği ve serbest ticaret anlaşmalarına bağlı olarak birçok ülkede 

gümrük vergilerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı azalmıştır (Edizdoğan ve Çelikkaya, 

2010, s. 255). 

 Türkiye’de Cumhuriyet döneminde hiçbir dış etki olmadan hazırlanan ilk gümrük vergisine 

ilişkin kanun 1929 yılında kabul edilen 1499 sayılı “Gümrük Giriş Tarife Kanunu”dur. Daha 

sonrasında 5383 sayılı Gümrük Kanunu kabul edilmiş ve advalorem sisteme geçilmiştir. Ardından 19 

Temmuz 1972 tarihinde kabul edilen ve 1 Şubat 1973 yılında yürürlüğe konulan 1615 sayılı Gümrük 

Kanunu yasalaşmıştır. Türkiye, 1 Ocak 1989 tarihinden itibaren Gümrük İş Birliği konseyince 

hazırlanan “Armonize Mal Tanımı ve Kotlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme”ye katılarak 

dört basamaklı Brüksel Sistemi’nden altı basamaklı Armonize Sisteme geçmiş, 1.1.1996 tarihinde 

Gümrük Birliği uygulamaları Türk gümrüklerinde başlatılmıştır (Edizdoğan ve Çelikkaya, 2010, s. 

256).  

Ülkemizde uygulanan gümrük mevzuatı son halini 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4458 

sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Gümrük Yönetmeliği ile almıştır (Şenyüz, 

2005, s. 575). Gümrük Kanunu yaklaşık 260 maddeden oluşurken, Gümrük Yönetmeliği yaklaşık 760 

maddeden oluşmaktadır. Vergi Usul Kanunu’nda yer alan kurallar gümrük vergisi için 

uygulanmamaktadır. Nitekim gümrük vergileri Vergi Usul Kanunu’nun kapsamı dışında bırakılmıştır 

(VUK, md. 2). Gümrük idarelerin sorumlulukları ülkeden ülkeye değişmekte olup gümrük idareleri 

geleneksel olarak, gelir toplama, ticaret uyumluluğu ve ticareti kolaylaştırma, kültürel mirasın 

korunması ve fikri mülkiyet yasalarının uygulanması gibi hükümet politikalarının uygulanmasından 

sorumludur (Widdowson, 2007, 31). 

  

 

Gümrük Vergisinin Konusu, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef, Matrah 
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 Gümrük vergisi eşyaların ithalatında alınan bir vergidir. Verginin konusunu Türkiye 

Cumhuriyeti gümrük bölgesine giren eşya7 oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesi, 

Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsamakta olup, Türkiye kara suları, iç sular ve hava sahası 

gümrük bölgesine dâhildir (GVK, md. 2). Gümrük vergisinin konusunu taşınabilir eşyalar 

oluşturmaktadır. Bu nedenle taşınmaz mallar ya da hizmetler gümrük vergisinin konusunu 

oluşturmazlar (Bulut, 2007, s. 140). Sekiz çeşit gümrük rejimi bulunmaktadır; 

1. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi 

2. Dâhilde İşleme Rejimi  

3. Hariçte İşleme Rejimi 

4. Transit Rejimi 

5. Antrepo Rejimi 

6. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi 

7. Geçici İthalat Rejimi 

8. İhracat Rejimi 

Transit rejimi, antrepo rejimi, dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve 

serbest bölgeler rejimi çerçevesinde kullanılan yerler bu tür rejimlerin tam bir ithalat olarak 

nitelendirilmemesinden dolayı Türkiye gümrük hattı dışında sayılmaktadır. Herhangi bir eşyanın 

vergiye konu olabilmesi için kesin ithal edilmesi yani serbest dolaşıma giriş rejimine tabi olması 

gerekmektedir (Şenyüz, 2005, s. 576). 

Yükümlü deyimi, gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu olan bütün kişileri ifade 

etmektedir (GK, md. 3/11). Gümrük vergilerinin yükümlüsü beyan sahipleri olup, dolaylı temsil 

durumlarında, hesabına gümrük beyanında bulunulan kişi de gümrük vergisinin yükümlüsü olarak 

kabul edilmektedir (GK, md. 181/2). Diğer bir deyişle gümrük vergisinin mükellefi, ithal eşyanın mal 

sahibidir. Mal sahibi deyimiyle, konşimento, yük senedi ve ordino gibi belgelerde eşyanın teslim 

edileceği kişi ifade edilmektedir. Kişinin açıkça belirtilmemesi halinde eşyanın taşıyıcıları yükümlü 

olarak kabul edilebilmektedir (Edizdoğan ve Özker, 2003, s. 379). 

İthal işleminin gerçekleşmesi ile gümrük vergisinde vergiyi doğuran olay doğmaktadır. İthal 

işleminin gerçekleşmesi eşyanın serbest dolaşıma girmesi,8 gümrük giriş beyannamesinin tescili, 

kısmi muafiyet halinde geçici ithalatın gerçekleşmesi şeklinde olabilmektedir (Kızılot ve Taş, 2013, 

s. 329).  

Gümrük vergileri, eşyanın gümrük kıymeti veya miktarı üzerinden alınmaktadır. Fakat 

gümrük vergisinin hesaplanmasında, gümrük kıymeti ile miktar tek başlarına yeterli olmamaktadır. 

                                                             
7Gümrük Vergisi Kanunu’na göre eşya kavramı her türlü madde, ürün ve değeri ifade etmektedir.   
8“Serbest dolaşımda bulunan eşya” deyimi, tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye 
Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muafiyet 
düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik değer 
taşımadığı tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine 
tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde, yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen 
veya üretilen eşyayı ifade eder (GK, md. 3). Gümrük vergisi ödenmeyen bir eşya serbest dolaşıma girememektedir. 
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Gümrük kıymeti ve miktarın yanında gümrük tarifesi9 ile eşyanın menşei10 gümrük vergisinin 

hesaplanmasındaki temel unsurlardır (Öner, 2015, s. 334). Gümrük vergisinin hesaplanmasında, 

eşyanın kıymeti (advalorem) veya fiziki miktarı (spesifik) matrah olarak esas alınmaktadır. Bazı 

durumlarda ise gümrük vergisi maktu olarak tahsil edilmektedir (Öner, 2015, s. 335). 

Gümrük vergisinin matrahı, ithal eşyanın gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başladığı 

tarihteki normal fiyatı11 olup, matraha eşyanın Türkiye’de alıcısına teslimine kadar yapılan nakliye, 

sigorta, ambalaj, yükleme masrafları, yurt dışında ödenen vergi ve resimler vb. masraflar normal 

fiyata dâhil edilmektedir (Bilici ve Bilici, 2015, s. 178). 

Gümrük Vergisinin Oranları, Tahakkuku Ve Ödenmesi 

Gümrük vergisi oranları, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ek 

listelerde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)’na göre ilgili sütunlarda yer alan 

oranlardır. İthalat Rejimi Kararı ekli listelerden (Öner, 2015, s. 336); 

 I sayılı listede, balık ve diğer su ürünleri ile işlenmiş tarım ürünleri hariç tarım ürünleri 

için öngörülen gümrük vergisi oranları, 

 II sayılı lisede, sanayi ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi oranları 

 III sayılı listede, işlenmiş tarım ürünlerinden tahsili öngörülen gümrük vergisi oranları 

ile tarım payı olarak ödenecek Toplu Konut Fonu miktarlar, 

 IV sayılı listede, balık ve diğer su ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi oranları ve 

Toplu Konut Fonu oranları, 

 V sayılı listede, gümrük vergileri askıya alınan ve ağırlıklı olarak kimya ve elektronik 

sektörlerinde hammadde veya ara girdi olarak kullanılan bazı maddelere uygulanan 

gümrük vergisi oranları, 

 VI sayılı listede, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus bazı ürünler yer 

almaktadır. 

I ve IV sayılı listelerde yer alan eşyanın vergi oranlarının belirlenmesinde Türkiye, STA’ları 

dikkate almak kaydıyla söz sahibidir. III sayılı listede yer alan işlenmiş tarım ürünlerinde Türkiye, 

bu eşyanın tarım payıyla ilgili vergi oranını belirlemektedir. Diğer listelerde yer alan eşyalarda ise, 

AB ile Gümrük Birliği’nden dolayı AB tarafından tespit edilen vergi oranları uygulanmaktadır (Öner, 

2015, s. 337). 

    Mükellefin vereceği giriş beyannamesine dayanılarak gümrük vergisi alınmaktadır. Beyan, 

kural olarak yazılı yapılmakla birlikte istisnai durumlarda sözlü beyan da yeterli görülmüştür. Yolcu 

beraberinde getirilen eşyanın vergiden istisna olması veya vergiden istisna olmamakla birlikte, ticari 

                                                             
9Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanmaktadır 
(GK, md. 15). Gümrük vergisi oranları Bakanlar Kurulunca çıkarılan İthalat Rejimi Kararı ile belirlenmektedir.  
10Ödenecek gümrük vergileri eşyanın menşeine göre değişebilmektedir. Eşyaya uygulanacak olan kota, anti-damping vb. 
tedbirler menşe üzerinden yürütülmektedir. Menşe, eşyanın ekonomik milliyeti olarak tanımlanmaktadır. 
http://www.gtagrup.com/esyanin-mensei-kavrami-nedir-,21.html, (Erişim Tarihi: 25.01.2017).  
11Normal fiyat, birbirinden bağımsız bir alıcı ile bir satıcının tam ve serbest rekabet şartları altında uyuştuğu fiyat olarak 
ifade edilmektedir. 

http://www.gtagrup.com/esyanin-mensei-kavrami-nedir-,21.html
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miktar ve nitelikte olmaması sözlü beyanın yeterli görüldüğü hallere örnek olarak verilebilir (Bilici, 

2015, s. 159). 

 Gümrük idaresi, beyanın doğruluğunu tespit amacıyla kısmen veya tamamen muayene ve 

kontrol edebilir. Beyan üzerine veya kontrol sonucuna göre gümrük vergisi, muayene memuru 

tarafından tahakkuk ettirilmektedir. Tahakkuk işlemi mükellef veya temsilcisine ya da yetkili gümrük 

komisyoncusuna sözlü olarak bildirilir ve imzası alınır. Vergi, makbuz karşılığında Türk Lirası olarak 

peşin ödenir. Maliye Bakanlığına iktisadi gerekçelerle verginin ödenmesini teminata bağlamak 

koşuluyla 6 ay süreyle erteleme yetkisi verilmiştir.  (Arslan, 2004, s. 322). 

 Gümrük vergilerinin ilk amacı hazineye gelir sağlamak olmakla birlikte, bu vergiler ithal 

ürünlere yüksek oranlar uygulamak kaydıyla yerli sanayiyi yabancı ürünlerin rekabetinden korumak 

amacıyla da uygulanmaktadır (Nadaroğlu, 1989, s. 369). Gümrük vergisinin bir diğer amacı ise 

ödemeler bilançosundaki açıkların azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktır 

(Edizdoğan ve Çelikkaya, 2010, s. 261). 

 KÜRESELLEŞMENİN GÜMRÜK VERGİSİNE ETKİSİ  

 Ekonomik küreselleşmenin bir ayağı olan ticari küreselleşmenin temel amacı gümrük tarife 

ve kotalarının kaldırılarak uluslararası ticaretin serbestleşmesidir. Ticari küreselleşmenin doğurduğu 

rekabete ayak uydurmak amacıyla devletler vergilendirme yetkilerini uluslararası ya da uluslar üstü 

ekonomik bütünleşmelere katılarak veya uluslararası anlaşmalar yaparak sınırlandırabilmektedirler 

(Hacıköylü, 2015, s. 22). Bu sınırlamalara Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü, ikili veya çok taraflı 

Serbest Ticaret Anlaşmaları örnek olarak verilebilir.  

 Günümüzde uluslararası ticaretin serbestleşmesini düzenleyen anlaşmaları imzalayan ve 

DTÖ’ne üye olan ülkelerin bu anlaşmalar kapsamında gümrük vergisi oranlarını yükseltmeleri bir 

hayli zordur. Yine ülkelerin aralarında oluşturdukları gümrük birlikleri ve ikili STA’lar da ülkelerin 

gümrük vergisini yükseltmelerini zorlaştırmaktadır (Bulut, 2007, s. 146). Türkiye’de özellikle DTÖ 

ve AB Gümrük Birliğinin esaslarını üye olmasından dolayı uygulamakta ve gümrük vergisinin 

oranlarını genellikle bu esaslara göre belirlemektedir. Ülkemizde tarife indirimleri, ticaretin 

serbestleştirilmesi gibi sebeplerle gümrük vergisinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı oldukça 

düşmüş ve gümrük vergisi nicelik olarak önemini kaybetmiştir (Üyümez ve Gültekin, 2016, s. 346).  

 

 

Tablo 2: Türkiye’de Gümrük Vergisinin Toplam Vergi Gelirleri İçerisindeki Payı (1992 – 

2016) 
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Kaynak: www.gib.gov.tr’deki verilerden faydalanılarak hazırlanmıştır.  

 Yukarıdaki tablo incelendiğinde Türkiye’de gümrük vergisinin toplam vergi gelirleri 

içerisindeki payının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Günümüzde gümrük vergisi toplam vergi 

gelirlerinin yaklaşık %2’sini oluşturmaktadır. Bu oran 2001 ve 2002 yıllarında ise %1’in altına 

düşerek toplam vergi gelirleri içerisindeki oranı %0,9 olmuştur. Gümrük vergilerinin toplam vergi 

gelirleri içerisindeki payının bu kadar düşük olmasının temel nedeni ise küreselleşme gereği 

imzalanan uluslararası ve uluslar üstü ekonomik anlaşmalardır. Türkiye’de gümrük vergisinin toplam 

vergi gelirleri içerisindeki payı aşağıda grafik ile de gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Grafik 1: Türkiye’de Gümrük Vergisinin Toplam Vergi Gelirleri İçerisindeki Payı (1992 – 

2016) 

YILLAR

GÜMRÜK VERGİLERİ 

GELİRLERİ (BİN TL)

VERGİ GELİRLERİ 

TOPLAMI (BİN TL)

GÜMRÜK VERGİLERİNİN TOPLAM VERGİ 

GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ PAYI  (%)

1992 1.725 141.602 1,2

1993 13.023 264.273 4,9

1994 21.842 587.760 3,7

1995 48.433 1.084.350 4,4

1996 62.051 2.244.094 2,7

1997 123.538 4.745.484 2,6

1998 175.915 9.228.596 1,9

1999 238.961 14.802.280 1,6

2000 385.991 26.503.698 1,4

2001 382.058 39.735.928 0,9

2002 594.337 59.631.868 0,9

2003 888.767 84.316.169 1

2004 1.219.854 101.038.904 1,2

2005 1.369.594 119.250.807 1,1

2006 2.080.930 137.480.292 1,5

2007 2.440.594 152.835.111 1,5

2008 2.770.001 168.108.960 1,6

2009 2.465.856 172.440.423 1,4

2010 3.239.829 210.560.388 1,5

2011 4.653.092 253.809.179 1,8

2012 5.194.839 278.780.848 1,8

2013 5.409.003 326.169.164 1,6

2014 6.542.794 352.514.457 1,8

2015 8.280.339 407.818.455 2

2016 9.040.652 458.657. 754 1,90

http://www.gib.gov.tr'deki/
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Kaynak: www.gib.gov.tr’deki verilerden faydalanılarak hazırlanmıştır. 

Genel olarak ithalatta ödenen vergi gümrük vergisi olarak anlaşılmakla birlikte ithalatta ödenen 

tek vergi gümrük vergisi değildir. İthal eşyaya gümrük vergisinin yanında KDV ve ÖTV 

uygulanmaktadır. KDV, her eşya ithalatı ile bu eşyalar için yurtdışından temin edilen hizmetler 

üzerinden alınmaktadır. ÖTV ise ÖTV kanununa ekli dört listede bulunan eşyaların ithalatı üzerinden 

bir defaya mahsus alınmaktadır. Ayrıca ülkeler yerli üretimi koruma, mali veya diğer amaçlarla 

gümrük vergisi olarak adlandırılmayan ancak uygulandığı eşyaya gümrük vergisi etkisi yaratan 

gümrük vergisine eş etkili çeşitli vergi mali yükler de uygulayabilmektedirler (Bulut, 2007, s. 139). 

Gümrük vergisine eş etki oluşturan vergi ve diğer mali yükümlülüklerin uygulanmasında 

Anayasa’nın 167. maddesi önem taşımaktadır. Nitekim Anayasa’nın 167. maddesinde “Dış ticaretin 

ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret 

işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek malî yükümlülükler koymaya ve bunları 

kaldırmaya kanunla Bakanlar Kuruluna yetki verilebileceği” ifade edilmektedir.  

Günümüzde Türkiye’de gümrük vergisinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı oldukça 

düşük seviyelerde olsa da, Bakanlar Kurulu ithalatta ekonomik gelişmelerin gerektirdiği durumlarda 

ekonomiye hızlı ve etkili müdahale edebilmekte ve uygulandığı eşyaya gümrük vergisi etkisi 

oluşturan vergi ve diğer mali yükümlülükler uygulayabilmektedir.       

Bu vergi ve mali yükümlülüklerin bir kısmı eşyanın ithalatı sırasında gümrük idarelerince tahsil 

edilmekte iken, bir kısmı da gümrük idarelerine beyanda bulunulmadan önce yükümlüler tarafından 

ilgili idareler adına açılan hesaplara yatırılarak ödeme gerçekleşmektedir (Hacıköylü, 2015, s. 22). 

İthalat sırasında ödenen vergiler ve diğer mali yükümlülükler ile bunları düzenleyen mevzuat ve 

tahsili yapmaya yetkili idareler aşağıdaki tabloda verilmiştir; 

1.2

4.9

3.7

4.4

2.7 2.6

1.9
1.6

1.4

0.9 0.9 1
1.2 1.1

1.5 1.5 1.6
1.4 1.5

1.8 1.8
1.6

1.8
2 1.90

Yıllar İtibariyle GV'nin Vergi Gelirleri 
İçerisindeki Payı

GV'NİN VERGİ  GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ PAYI

Vergi / Diğer Mali Yükümlülükler Yasal Dayanak Tahsilatı Yapan İdare 

Gümrük Vergisi 474 Sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli 

Hakkında Kanun 

İthalat Sırasında İlgili Gümrük İdaresi 

Katma Değer Vergisi 3065 Sayılı KDV Kanunu İthalat Sırasında İlgili Gümrük İdaresi 

http://www.gib.gov.tr'deki/
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Kaynak:https://www.gumrukportali.com/hakkimizda/detay.aspx?SectionID=JIxh%2bIai9S4UzKR%2bpL%2bf2g%3d

%3d&ContentID=IdPu%2fkxDTHAN79ENtiNHuA%3d%3d, (Erişim Tarihi: 27.01.2017).   

    

SONUÇ 

Küreselleşme günümüzde birçok yapıyı olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Küreselleşme 

kavramı 1980’li yıllardan sonra sık kullanılmaya başlansa da küreselleşme süreci Avrupa 

sömürgecilik tarihine kadar gitmektedir. Birçok alanı etkileyen küreselleşme kavramının ekonomik 

anlamdaki tanımı ticaret, üretim, sermaye ve emek hareketlerindeki engellerin kaldırılması ve 

teknolojinin yaygın kullanımı ile dünyanın tek bir pazarda buluşması olarak ifade edilmektedir.  

Ekonomik küreselleşme kavramının ayağı olan ticari küreselleşme kavramı ise, ticarete engel 

olabilecek gümrük tarife ve kotaların kaldırılması suretiyle uluslararası ticaretin serbestleşmesini 

ifade etmektedir. Ticari küreselleşmenin bir sonucu olarak 1948 yılında Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 

Genel Anlaşması (GATT) yürürlüğe girmiştir. GATT'ın temel kuruluş amacı ithalat vergilerini 

azaltmak, uluslararası ticaretin önündeki tüm engelleri kaldırmak olarak belirlenmiştir. Türkiye 

anlaşmayı 1953 yılında imzalamıştır. Daha sonraki yıllarda GATT yerini Dünya Ticaret Örgütüne 

(DTÖ) bırakmıştır. Türkiye, 1995 yılında DTÖ’ne üye olmuştur. DTÖ’nün temel amacı da, 

uluslararası ticaretin serbestleşmesi amacıyla gümrük vergilerini kaldırmak olarak belirlenmiştir.  

Özel Tüketim Vergisi 4760 Sayılı ÖTV Kanunu ÖTV Kanunu Eki Listelere ve Aranan 

Belgelere Göre Gümrük İdaresi Veya 

Vergi Dairesi 

Damga Vergisi 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu Beyanname Tesciline Bağlı Olarak İthalat 

Sırasında İlgili Gümrük İdaresi 

Anti Damping Vergisi 3577 Sayılı İthalat Haksız Rekabetin Önlenmesi 

Hakkında Kanun 

İthalat Sırasında İlgili Gümrük İdaresi 

Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi 3577 Sayılı İthalat Haksız Rekabetin Önlenmesi 

Hakkında Kanun 

İthalat Sırasında İlgili Gümrük İdaresi 

Ek Mali Yükümlülük 2976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun 

İthalat Sırasında İlgili Gümrük İdaresi 

Telafi Edici Vergi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu İlgili Gümrük İdareleri 

Toplu Konut Fonu (Tarım Payı) 2976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun 

İthalat Sırasında İlgili Gümrük İdaresi 

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu 

(KKDF) 

4684 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun ve 88/12944 Sayılı KKDF Hakkında 

Karar 

İthalattan Önce Finans Kuruluşları 

Tütün Fonu 4629 Sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında 

Kanunun Geçici 1/A maddesi 

İthalat Sırasında İlgili Gümrük İdaresi 

Maden Fonu 4629 Sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında 

Kanunun Geçici 1/A maddesi 

İthalat Sırasında İlgili Gümrük İdaresi 

Fikir Ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği 

Taşıyıcı Maddeler İle Bu Eserleri 

Çoğaltmaya Yarayan Teknik Cihazların 

İthalat Bedelleri Üzerinden Yapılacak 

Kesinti 

5846 Sayılı Fikir ve Saat Eserleri Kanununun 

44. Maddesi 

İthalattan Önce Finans Kuruluşları 

Çevre Katkı Payı 2872 Sayılı Çevre Kanununun 18. Maddesi İthalattan Önce Finans Kuruluşları 

Bandrol Ücreti 2011/1406 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İthalat Sırasında İlgili Gümrük İdareleri 

https://www.gumrukportali.com/hakkimizda/detay.aspx?SectionID=JIxh%2bIai9S4UzKR%2bpL%2bf2g%3d%3d&ContentID=IdPu%2fkxDTHAN79ENtiNHuA%3d%3d
https://www.gumrukportali.com/hakkimizda/detay.aspx?SectionID=JIxh%2bIai9S4UzKR%2bpL%2bf2g%3d%3d&ContentID=IdPu%2fkxDTHAN79ENtiNHuA%3d%3d
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Günümüzde ülkeler uluslararası ekonomik bütünleşmelere katılmakla birlikte aynı zamanda 

bölgeselleşme akımı içerisinde de bulunabilmektedir. Bu anlamda Türkiye’nin imzalanan Serbest 

Ticaret Anlaşması sayısı (STA) 23 olup, günümüzde yürürlükte bulunan STA sayısı ise 19’dur. DTÖ, 

AB Gümrük Birliği gibi ekonomik bütünleşmelere dâhil olan ülkeler vergilendirme yetkilerini 

sınırlandırabilmektedir. Nitekim Türkiye’de DTÖ ve AB Gümrük Birliği’ne üye olduğundan dolayı 

gümrük vergisinin oranlarını DTÖ ve AB Gümrük Birliği esaslarına göre belirlemektedir. Gümrük 

vergisi ithal bir eşyada alınan en yaygın ve en geleneksel vergidir.  

Küreselleşme gereği imzalanan uluslararası ve uluslar üstü ekonomik anlaşmalar, Türkiye’de 

gümrük vergisinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payını oldukça düşürmüştür. Nitekim nicelik 

olarak önemini yitiren gümrük vergisinin günümüzde toplam vergi gelirleri içerisindeki payı yaklaşık 

olarak %2 olup, bu oran hayli düşüktür.  

Yerli üretimi koruma, mali veya diğer amaçlarla gümrük vergisinin yanında gümrük vergisi 

olarak adlandırılmayan ancak uygulandığı eşyaya gümrük vergisi etkisi yaratan çeşitli vergi ve mali 

yükler de uygulayabilmektedirler. Antidamping vergisi, sübvansiyona karşı telafi edici vergi, toplu 

konut fonu vb. Türkiye’de bu amaçla uygulanan vergilere örnek olarak verilebilir. Ancak bu vergi ve 

diğer mali yükümlülükler mevzuatta çok karmaşık şekilde bulunmaktadır. Mevzuattaki bu 

karışıklığın giderilmesi konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayabilecektir.   
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