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Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (GATT) VII
nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 26.5.1988 Sayı : 19823)
Kanun No,
3447

Kabul TariKri
12 . 5 . 1988

MADDE 1. — 1 Ocak 1981 tarihinde yürürlüğe giren ve Hükümetimizce 5 Şubat
1986 tarihinde imzalanan «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci
Maddesinin Uygulanmasına Dair AnSaşma» nın (eklinde belirtilen rezervler beyan edil
mek kaydıyla) onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ VII. MADDE
SİNİN UYGULANMASINA DAİR ANLAŞMA
GENEL GİRİŞ
1. Bu Anılaşma çerçevesinde Gümrük Kıymetinin beirlenmesfı için esas kaynak,
1 inoi Maddede tanımlandığı sekiliyle «Ticarî İşlemi Kıymeti» dir. Bu Madde, d'ğerleri meyanuıda, gümrük lkıymeıb'ınin parçalarını meydana getirdiği kabul ed'ilten belidi
bazı unsurların alıcı tarafından üstlenildiği, ancak ithali eşyası içinfiiilıenödenmiş ya
da ödenecek fiyatta ayarîamlıar öngören 8 inci Madde ille birilikte düşünülmelidir. S
inci madde, aynı zamanda, ticarî işlem kıymeti içinde saltıcıdan alicıya paradan ziyade
beVrlIı mıallar ve hizmetler şeklini alan bazı yükümlülük'lerıin dalhil ednl-mas'ıni de ön
görmektedir. 2 nci ve 7 nci Maddeler (7 nci Madde dahil ) gümrük kıymetinin 1 inci
Madde hükümleri çerçevesinde belirlenememesi hallinde, nasıl belirleneceği konusun
daki usulleri göstermektedir.
2. Gümrük kıymetinin 1 inci Madde hükümleri çerçevesinde beliirDenememek
durumunda, gürnruk idaresi ve ithalatçı, 2 nci' ve 3 üncü 'Maddelerin hükümleninin
uygulanması suret yi e kıymetin esasını belirlemek amacıyla istişarede bulunurlar. Ör
neğim, ithalatçının, aynı veya benzeri ithal eşyasının gümrük kıymeti hakkında, ithal
limanındaki gümrük idaresinin o anda elinde bulunmayan bazı bilgilere salıp olduğu
durumlar olabilir. Tam ters ne, Gümrük idaresi de aynı veya benzeri ithal eşyasının
gümrük kıymeti hakkında, ithalatçının kolaylıkla ©dinemeyeceği bazı bilgilere sahip
olabilir. Ticarî gizliliğin gereklerine r'ayet ederek iki taraf arasında istişarede bulun
ma, gümrük kıymeti için doğru bir temelin tespit edilmesi amacıyla bilgilerin teati
ediHmesini sağlayacaktır.
1

1

3. 5 inoi ve 6 nci Maddeler, ithal eşyasının veya aynı veyaı benzeni itJhal eşya
sının ticarî işlem kıymetine dayanılarak belirlenemediği durumlarda, Gümrük Kıy
metimin tespit edıılmesi için iki esas öngörmektedir. 5 inci Maddemin 1 inoi paragrafı
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uyarınca gümrük kıymeti ithal ülkesinde satıcıyla bağlantılı oltmayan alıcının ilthal
ettiği şekl'iyle satılan eşyanın fiyatı 'esas alınarak tespit edâlliır. İtlhalıatçı, ikeza, istediği
takdirde, ithalattan sonra işlbnmj'lş veya değ'ışikliğe <talbi tutulimuş eşyanın 5 inci Madde
çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlama hakkına sahiptir. 6 ncı Madde
uyarınca Gümrük kıymeti hesaplanmış kıymet esasına göre belirlenir. Bu iki metodun
bazı güçlükler ortaya çıkarması nedeniyle ithalatçı, 4 üncü Madde hükümlerine göre, me
todun uygulanış sırasını seçme hakkına sah'ip bulunmaktadır.
4. 7 nci Madde gümrük kıymetinin, daha önceki maddelerin hükümleri uya
rınca tespit edilemediği durumlarda, nasıl bellirîeneoeğimi açıklamaktadır.
GİRİŞİ
Bu Anlaşmanın Tarafları (bundan böyle Taraflar olarak 'anılacaktır), Çok Ta
raflı Ticaret Müzakerelerini göz önünde bulundurarak,
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (bundan böyle Genel Anlaşma
veya GATT olarak anılacaktır) amaçlarını geliştirmeyi ve Gelişme Yolundaki Ülke
lerin Uluslararası ticaretine ilave çıkarlar sağlamayı arzu ederek,
Genel Anlaşmanın VII nci maddesi hükümlerinin önemini kabul ederek ve uy
gulamalarında daha fazla yeknesaklık ve kesinlik sağlamak için kurallar gelitşirmeyi
arzu ederek,
Eşyanın keyfî ya da itibarî gümrük kıymetlerinin kullanılmasını önleyen, adil,
yeknesak ve tarafsız bir gümrük kıymeti sisteminin gerekli olduğunu kabul ederek,
Eşyanın gümrük kıymetinin esasının, mümkün olduğu ölçüde, değerlendirilecek
eşyanın ticarî işlem kıymeti olması gerektiğini kabul ederek,
Gümrük kıymetini ticarî uygulamalarla uyumlu, basit ve adil kıstaslara dayan
dırılması ve değerlendirme usullerinin tedarik kaynakları arasında fark gözetmeyen
genel bir uygulama olması gerektiğini kabul ederek,
Değerlendirme işlemlerinin damping ile mücadele için kullanılmaması gerektiğini
kabu ederek,
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır :
1

BÖLÜM I
GÜMRÜK KIYMETİNE İLİŞKİN KURALLAR
Madde 1|
1. İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın ticarî işlem kıymetidir, yani eşya,
ithal ülkesine ihraç amacıyla satıldığında, fiilen ödenmiş ya da ödenecek olan ve
8 inci madde hükümlerine uygun olarak ayarlanmış fiyattır; şu şartla ki,
a) Eşyanın alıcı tarafından kullanımı ya da başkasına devri konusunda aşağıda
belirtilenler dışında hiçbir kısıtlama olmamalıdır:
i) İthal ülkesi kanundan veya kamu idareleri tarafından konulmuş ya da gerekli
görülen kısıtlamalar;
i i) Eşyamn yeniden satılabileceği coğrafî bölgeyi sınırlayan kısıtlamalar; ya da,
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iii) Eşyanın kıymetini önemli ölçüde etkilemeyen kısıtlamalar.
b) Satış veya fiyat, değerlendirilmekte olan eşyaya ilişkin kıymeti, tespit edile
meyen şart ya da hükme tabi olmamalıdır.
c) 8 inci maddie hükümleri uyarınca bir ayarlama yapmak mümkün olmadıkça,
alıcı tarafından eşyanın sonradan yapılan satışı, devri ya da kullanımından hâsıl olan
kazancın hiçbir bölümü dolaylı veya dolaysız şekilde satıcıya dönmemelidir.
d) Alıcı ile satıcı bağlantılı olmamalıdır, veya bağlantılı iseler, ticarî işlem kıy
meti bu maddenin ikinci paragrafı hükümleri uyarınca gümrük amacıyla kabul edile
bilir olmalıdır.
2. a) Ticarî işlem kıymetinin birinci paragraf kapsamında kabul edilebilir
olup olmadığının tespitinde, alıcı ile satıcının 15 inci madde anlamında bağlantılı ol
maları, ticarî işlem kıymetinin kabul edilmemesi için tek başına yeterli bir neden teş
kil etmeyecektir. Böyle bir durumda satışa ilişkin şartlar incelenecek ve bağlantının
fiyatı etkilememiş olması halinde ticarî işlem kıymeti kabul edilecektir. İthalatçı veya
diğer kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, gümrük idaresinin bağlantının fiyatı et
kilediği görüşünü benimsemesine yol açacak ne'denlef varsa, bu nedenleri ithalatçıya
bildirecek ve cevaplayabilmesi için ona makul bir imkân tanınacaktır. İthalatçı talep
ettiği takdirde, bu nedenler kendisine yazılı olarak iletilecektir.
b) Bağlantılı kişiler arasındaki bir satışta, ithalatçının, ticarî işlem kıymetinin,
aynı veya hemen hemen aynı zamanlarda oluşan, aşağıdaki kıymetlerden birine çok
yaklaştığını kanıtlaması halinde bu ticarî işlem kıymeti kabul edilecek ve eşya birinci
paragraf hükümlerine uygun olarak değerlendirilecektir:
i) Aynı ya da benzeri eşyanın aynı ithal ülkesine ihracı için bağlantılı olmayan
alıcılara yapılan satışlardaki ticarî işlem kıymeti;
ii) 5 inci madde hükümlerine gör£ belirlenmiş olan aynı veya benzeri eşyanın
gümrük kıymeti;
iii) 6 ncı madde hükümlerine göre belirlenmiş olan aynı veya benzeri eşyanın
gümrük kıymeti;
(*) iv) Karşılaştırılan herhangi bir ticarî işlemdeki satıcıların bağlantılı olmama
ları kaydıyla, farklı bir üretim ülkesinden gelen aynı eşyanın aynı ithal ülkesine ih
racında bağlantılı olmayan alıcılara satışındaki ticarî işlem kıymeti.
Yukarıdaki kıstasların uygulanmasında, ticaret seviyeleri, miktar seviyeleri, 8 inci
maddede sayılan unsurlar ve alıcı ile kendisinin bağlı olmadığı satışlarda satıcının yük
lendiği masraflar ile alıcı ile bağlantısı olması halindeki satışlarda üstlenmediği mas
raflar arasında ortaya çıkan farklılıklar mutlaka dikkate alınacaktır.
c) Yukarıdaki 2/(b) paragrafında sayılan kıstaslar ithalatçının isteği üzerine ve
sadece kıyaslama amacıyla kullanılacaktır. 2(b) paragrafına dayanılarak yerine kaim
olacak kıymetler belirlenemez.
1

Madde 2
1. a) İthal eşyasının gümrük kıymeti birinci madde hükümlerine göre belirlenemiyorsa, gftmrük kıymeti, aynı ithal ülkesine ihraç amacıyla, satılan ve değerlen-
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dirilecek eşya ile aynı ya da hemen hemen aynı zamanda ihraç ©dilen aynı eşyanın
ticarî işlem kıymetidir.
b) Bu maddenin uygulanmasında, aynı ticarî seviyede ve hemen hemen aynı mik
tarda satılmış olan aynı eşyanın ticarî işlem kıymeti kullanılarak gümrük kıymeti be
lirlenecektir. Bu tür bir satış bulunmadığı takdirde, ticarî seviye ve/veya miktara iliş
kin farklılıklar dikkate alınarak ayarlanmış, değişik ticarî seviye ve/veya miktarda sa
tılmış aynı eşyanın ticarî işlem kıymeti kullanılacaktır. Ancak kıymetin artmasına ya
da azalmasına neden olan bu tür ayarlamalar, ayarlamanın makul ve doğruluğunu
açıkça gösteren delillere dayandırılmalıdır.
2. 8 inci maddenin 2 nci paragrafında belirtilen maliyet ve masrafların ticarî
işlem kıymetine dahil edildiği hallerde bu kıymet, uzaklık ve taşımacılık türü farklı
lıklar nedeniyle ithal eşyası ile söz konusu aynı eşyaya yapılan harcamalar arasında
olabilecek önemli farklılıklar dikkate alınarak bir ayarlama yapılır.
3. Bu maddenin uygulanması sırasında aynı eşyanın birden fazla ticarî işlem kıy
meti bulunduğu takdirde, ithal eşyasının gümrük kıymetinin tespitinde bunlardan en
düşük olanı kullanılır.
Madde 3
1. a) ithal eşyasının gümrük kıymeti 1 inci ve 2 nci madde hükümlerine göre
belirlenemiyorsa, gümrük kıymeti, aynı ithal ülkesine ihraç amacıyla satılan ve de
ğerlendirilecek eşya ile aynı ya da hemen hemen aynı zamanda ihraç edilen benzeri
eşyanın ticarî işlem kıymeti olacaktır.
b) Bu maddenin uygulanmasında gümrük kıymeti, aynı ticarî seviyede ve he
men hemen aynı miktarda satılmış olan benzeri eşyanın ticarî işlem kıymeti kullanıla
rak belirlenecektir. Bu tür bir satış bulunmadığı takdirde, ticarî seviye ve/veya mik
tara ilişkin farklılıklar dikkate alınarak ayarlanmış, değişik ticarî seviye ve/veya mik
tarda satılmış benzeri eşyanın ticarî işlem kıymeti kullanılır; ancak kıymetin artması
na ya da azalmasına neden olan bu tür ayarlamalar, ayarlamanın makul ve doğrulu
ğunu açıkça gösteren delillere dayandırılmalıdır.
2. 8 inci maddenin 2 nci paragrafında belirtilen, maliyet ve masrafların ticarî
işlem kıymetine dahil edildiği durumlarda, uzaklık ve taşımacılık türü farklılıklar ne
deniyle ithal eşyası ile söz konusu benzeri eşyanın maliyet ve masrafları arasında ola
bilecek önemli farklılıklar dikkate alınarak bir ayarlama yapılacaktır.
Madde 4
İthal eşyasının gümrük kıymeti 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeler hükümleri uya
rınca belirlenemiyorsa, gümrük kıymeti 5 inci madde hükümlerine göre belirlenir;
gümrük kıymeti bu maddeye göre de belirlenemiyorsa 6 nci madde hükümlerine göre
belirlenir; ancak ithalatçının isteği üzerine 5 inci ve 6 nci maddelerin uygulama sıraları
(*) Anlaşmanın 1 inci maddesinin 2 b) iv) paragrafında yer alan hüküm, Anlaş
ma Protokolünün 1, 1 paragrafı ile kaldırılmıştır.
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değiştirilebilir.
Madde 5
1. a) Eğer ithal eşyası ya da ithal edilmiş aynı veya benzeri eşya, ithal ülke
sinde ithal edilmiş olduğu şekilde satılmış ise, bu madde uyarınca ithal eşyasının güm
rük kıymeti, değerlendirilecek eşyanın ithali sırasında ya da hemen hemen aynı za
manda alıcı ile bağlantılı olmayan kişilere satılan en yüksek toplam miktardaki ithal
eşyasını ya da ithal edilmiş aynı veya benzeri eşyanın satışındaki birim fiyatına, aşağı
daki unsurlara ilişkin indirimler yapılmak suretiyle dayandırılır:
i) Bu ülkeye ithal edilen aynı tip veya aynı kategorideki eşya için genellikle
ödenmiş ya da ödenmesinde anlaşmaya varılmış komisyonlar ile bu satışlara ilişkin
genellikle uygulanan kâr hadleri ve genel harcamalar;
ii) İthal ülkesinde tahakkuk eden mutat taşıma ve sigorta harcamaları ile buna
bağlı harcamalar;
iii) Gerektiğinde 8 inci maddenin 2 nci paragrafında öngörülen maliyet ve mas
raflar; ve,
iv) Eşyanın ithali ve satışı nedeniyle ithal ülkesinde ödenecek gümrük vergisi
ve diğer millî vergi ve resimler.
b) Eğer ithal eşyası veya ithal edilmiş aynı veya benzeri eşya, değerlendirile
cek eşyanın ithali sırasında ya da hemen hemen aynı zamanda satılmamış ise, bu mad
denin 1 (a) paragrafındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla gümrük kıymeti, değer
lendirilecek eşyanın ithalinden sonraki en yakın tarihte, ancak bu ithalattan itibaren
90 gün içinde, ithal ülkesinde ithal edildikleri şekilde satışlarındaki ithal eşyasının ya
da ithal edilmiş aynı veya benzeri eşyanın birim fiyatına dayandırılacaktır.
2. Eğer ne ithal eşyası ne de ithal edilmiş aynı ya da benzeri eşya ithal ülke
sinde ithal edildiği şekilde satılmamış ise, ithalatçı talep ettiği takdirde, gümrük kıy
meti, ithal eşyasının işlenmesi veya değişiklik görmesini müteakiben alıcı ile bağlan
tılı olmayan kişilere en yüksek toplam miktarda yapılan satışındaki birim fiyatına
dayandırılacaktır; ancak işleme ve değişiklikten ileri gelen katma değerler ile, bu mad
denin 1 (a) paragrafında öngörülen indirimler dikkate alınmalıdır.
Madde 6
1. Bu madde hükümleri uyarınca ithal eşyasının gümrük kıymeti hesaplanmış
bir kıymete dayandırılır. Hesaplanmış kıymet aşağıdaki unsurların toplamına eşittir:
a) İthal eşyasının imalinde kullanılan malzemelerin ve imalat veya sair işlem
lerin bedeli veya kıymeti;
b) İhraç ülkesi imalatçıları tarafından değerlendirilecek eşya ile aynı tip ya da
kategorideki eşyanın ithal ülkesine ihracındaki satışına genellikle dahil edilen kâr ve
genel harcamalara eşit bir miktar;
c) 8 inci maddenin 2 nci paragrafı uyarınca her Tarafın seçmiş olduğu değer
lendirme konusundaki tercihine göre gerekli olan diğer bütün harcamaların bedeli ya
da kıymeti.
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2. Hiçbir Taraf hesaplanmış kıymetin tespiti amacıyla kendi toprakları üzerinde
yerleşmemiş bir kişiden hesaplarının ya da diğer kayıtlarının incelenmeye sunulma
sını veya buna müsaade edilmesini talepte bulunamaz veya bu kişileri zorlayamaz.
Ancak, bu madde hükümleri uyarınca gümrük kıymetinin belirlenmesi amacıyla eş
yanın imalatçısı tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunun ithal ülkesi yetkilileri ta
rafından başka bir ülkede araştırılması, eşyanın imalatçısının muvafakatıyla ve bu
yetkililerce söz konusu ülke hükümetine yeterli bir süre önceden ihbarda bulunulması
ve bu hükümetin araştırmaya karşı çıkmaması şartıyla mümkündür.
Madde 7
1. İthal eşyasının gümrük kıymeti 1 ila 6 ncı maddeler (6 ncı madde dahil) hü
kümlerine göre belirlenemiyorsa, bu Anlaşmanın ve Genel Anlaşmanın VII nci mad
desinin ilkeleri ve genel hükümlerine uygun makul yöntemlere ve ithal ülkesinde bu
lunabilen verilere dayanılarak tespit edilecektir.
2. Bu madde hükümleri gereğince belirlenen gümrük kıymeti aşağıdaki husus
lara dayandırılamaz :
a) ithal ülkesinde üretilen eşyanın bu ülkedeki satış fiyatı;
b) iki farklı kıymetten yüksek olanının gümrük açısından kabul edilmesini ön
gören bir sistem;
c) Eşyanın ihraç ülkesindeki iç pazar fiyatı;
d) Aynı ya da benzeri eşyanın 6 ncı madde hükümlerine uygun olarak hesaplan
mış kıymeti dışındaki maliyet değeri;
e) ithal ülkesinden başka bir ülkeye ihraç edilmek üzere satılmış eşyanın fiyatı;
f) Asgarî gümrük kıymetleri; veya
g) Keyfî veya itibarî kıymetler.
3. ithalatçı talep ettiğinde, bu madde hükümlerine göre belirlenen kıymet ve bu
kıymetin belirlenmesinde kullanılan yöntem kendisine yazılı olarak bildirilecektir.
Madde 8
1. Birinci madde hükümleri uyarınca gümrük kıymetinin belirlenmesinde ithal
eşyasının fiilen ödenmiş ya da ödenecek fiyatına aşağıdaki unsurlar ilave edilir. :
a) Eşyanın fiilen ödenmiş ya da ödenecek fiyatına dahil edilmemiş, ancak alıcı
tarafından yüklenilmiş olduğu ölçüde aşağıdaki unsurlar :
i) Alış komisyonları dışındaki komisyon ve simsarlık giderleri;
ii) Söz konusu eşya ile gümrük açısından tek eşya muamelesi gören konteynerlerin bedeli;
iii) işçilik veya malzeme dahil ambalaj bedeli;
b) Fiilen ödenmiş veya ödenecek fiyata dahil edilmediği ölçüde ve ithal eşya
sının üretimi ve ihracı amacıyla satışı ile ilgili olarak kullanılmak üzere, alıcı tarafın
dan doğrudan veya dolaylı şekilde bedelsiz veya indirimli bir bedel karşılığı sağlanmış,
aşağıda belirtilen malzeme ve hizmetlerin uygun biçimde paylaştırılmış kıymeti :
i) ithal eşyasına katılan malzeme, aksam,, parçalar ve benzeri unsurlar;
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ii) İthal eşyasının üretimi sırasında kullanılan aletler, damgalar, kalıplar ve ben
zeri unsurlar;
iii) İşçilik veya malzeme dahil ambalaj bedeli;
iv) İthal eşyasının üretimi için gerekli olan ve ithal ülkesi dışında herhangi bir
yerde üstlenilmiş mühendislik, geliştirme, sanat ve çizim çalışmaları, plan ve eskizler;
c) Fiilen ödenmiş veya ödenecek fiyata dahil edilmediği ölçüde değerlendirile
cek eşyanın satış şartı olarak, dolaylı ya da dolaysız, alıcının ödemek zorunda olduğu,
değerlendirilecek eşyanın royalty haklarına ilişkin bedeller;
d) Satıcıya doğrudan ya da dolaylı olarak dönen, ithal eşyasının her türlü tek
rar satışı, devri ya da kullanımından elde edilen hâsılatın tümünün kıymeti.
2. Her Taraf, kendi yasasının hazırlanmasında, aşağıdaki unsurların tümünün
ya da bir kısmının gümrük kıymetine dahil edilmesi veya hariç tutulmasına ilişkin
önlemler alır :
a) ithal eşyanın ithal limanı ya da yerine kadar yapılmış taşıma masrafları;
b) ithal eşyasının ithal limanı ya da yerine kadar taşınması ile ilgili yükleme,
boşaltma ve elden geçirme masrafları, ve
c) Sigorta bedeli.
3. Bu maddeye göre fiilen ödenmiş ya da ödenecek fiyata yapılacak ilaveler
objektif ve ölçülebilir verilere dayandırılacaktır.
4. Gümrük kıymetinin belirlenmesinde fiilen ödenmiş ya da ödenecek fiyata bu
maddede öngörülenlerin dışında hiçbir ilave yapılmayacaktır.
Madde 9
1. Gümrük kıymetinin belirlenmesinde paranın çevirilmesinin gerkli olduğu hal
lerde kullanılacak değişim oranı, söz konusu ithal ülkesi yetkili makamlarınca resmen
yayınlanan ve bu tür bir yayın belgesinde kapsanan &üre içinde bu paranın ticarî iş
lemlerdeki günlük kurunu ithalatçı ülke parası ile mümkün olduğu kadar etkin bir şe
kilde yansıtan oran olacaktır.
2. Kullanılacak değişim oranı, her Tarafın tercihine göre, ya ithalat sırasında
ya da ihracat sırasında yürürlükte olan orandır.
Madde 10
Gümrük değerlendirmesi amacıyla gizli niteliği olan veya gizlilik şartıyla sağ
lanmış bulunan tüm bilgiler, ilgili yetkililer tarafından çok gizli işlemi görecek, hu
kukî davalar çerçevesinde açıklanması zorunlu bulunduğu durumlar hariç, bunu sağ
layan kişi ya da hükümetin özel izni olmaksızın açıklanmayacaktır.
Madde 11
1. Her Tarafın mevzuatı, gümrük kıymetinin belirlenmesinde ithalatçının ya da
vergiyi ödemekle yükümlü herhangi bir kişinin ceza görmeden itiraz hakkına sahip ol
masını öngörecektir.
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2. Ceza görmeksizin ilk itiraz hakkı gümrük idaresi içinde bir makama ya da
bir kuruluşa yapılabilir, ancak her Tarafın mevzuatı cezasız olarak bir adlî makama
itiraz hakkı öngörecektir.
3. İtiraza ilişkin kararın bildirimi itiraz sahibine yapılır ve gerekçesi yazılı ola
rak kendisine verilir. İtiraz sahibi müteakip itiraz hakları konusunda da aydınlatılır.
Madde 12
Bu Anlaşmayı yürürlüğe koyan yasalar, yönetmelikler, adlî kararlar ve genel uy
gulamaya ilişkin genelgeler GATT'ın X uncu maddesine uygun olarak ithalatçı ülke
tarafından yayınlanır.
Madde 13
îthal eşyasının gümrük kıymetinin belirlenmesinde, bu gümrük kıymetinin nihaî
tespitinin geciktirilmesi zorunluysa, ithalatçı, buna rağmen, gerektiği takdirde eşya
için nihaî olarak ödeyebileceği gümrük vergilerini karşılayan teminat, depozito veya
bir başka uygun garanti sağlamak şartıyla, eşyalarını gümrükten çekebilecektir. Her
Tarafın mevzuatı bu şartlara uygulanabilecek hükümleri öngörecektir.
Madde 14
Bu Anlaşmanın birinci ekinde yer alan Notlar Anlaşmanın ayrılmaz bir parça
sıdır ve bu Anlaşmanın maddeleri bu maddelere ilişkin notlar ile bağlantılı olarak
mütalaa edilir ve uygulanır. II ve III No. lu ekler de bu Anlaşmanın ayrılmaz parça
larıdır.
Madde 15
1. Bu Anlaşmada :
a) «İthal eşyasının gümrük kıymeti» deyimi, ithal eşyasından ad valorem güm
rük vergisi alınması amacıyla tespit edilmiş bulunan eşyanın kıymeti anlamına gelin
b) «İthal ülkesi» deyimi, ithalatın yapıldığı ülke ya da gümrük bölgesi anlamı
na gelir; ve
c) «İmal edilmiş» deyimi, yetiştirilmiş, üretilmiş ve topraktan çıkarılmış anlamı
nı da kapsar.
2. a) Bu Anlaşmadaki «aynı eşyalar» deyimi, fizikî özellikleri, kalitesi ve ta
nındığı özellikleri de dahil olmak üzere bütün hususlarda aynı olan eşya anlamına
gelir. Görünüşteki küçük farklılıklar, diğer hususlarda tanıma uyan eşyanın aym eşya
sayılmasını önlemez.
b) Bu Anlaşmadaki «benzeri eşya» deyimi, bütün hususlarda aynı olmamakla
birlikte, bunların aynı fonksiyonları yerine getirmelerini ve ticarî açıdan birbirlerini
ikame etmelerini sağlayan benzeri özellikler gösteren ve benzer maddelerden oluşan
eşya anlamına giler. Eşyanın kalitesi, tanındığı özellikleri ve bir ticaret markasının bu
lunması, eşyanın benzer nitelikte olmasını belirlemek için nazara alınması gereken
faktörler arasındadır.
c) «Aynı eşya» veya «benzer eşya» deyimleri, ithalatçı ülkede yapılmış olması
nedeniyle 8 inci maddenin 1 (b) (iv) paragrafı uyarınca ayarlama yapılamayan mü-
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hendislik, geliştirme, sanat, çizim çalışmaları, plan ve eskizleri içeren veya yansıtan
eşyayı kapsamaz.
d) Bir eşya, ancak değerlendirilecek eşya ile aynı ülkede üretildiği takdirde
«aynı eşya» ya da «benzeri eşya» sayılır.
e) Duruma göre, değerlendirilecek eşyayı üreten aynı kişi tarafından üretilmiş
aynı ya da benzer eşya bulunmadığı takdirde, ancak o zaman farklı kişi tarafından
üretilen eşya dikkate alınır.
3. Bu Anlaşmadaki «aynı kategori ya da aynı tip eşya» deyimi, belirli bir en
düstri ya da belirli bir üretim sektörü tarafından üretilmiş bir grup veya bir dizi eşya
kapsamına giren eşya anlamına gelir ve bunlarla aynı veya benzer eşyayı kapsar.
4. Bu Anlaşmanın uygulanmasında kişiler, ancak aşağıdaki hallerde bağlantılı
sayılır :
a) Birbirlerinin işyerlerinde memur ya da idareci iseler;
b) Hukuken ortak kabul ediniyorlarsa;
c) işveren ve işçi iseler;
d) Herhangi bir kişi her ikisinin hisse senedi ya da oy hakkı ile çıkarılmış his
selerin % 5 veya daha fazlasının doğrudan ya da dolaylı sahibi, kontrol edeni veya
elinde bulunduranı ise;
e) Biri diğerini dolaylı ya da dolaysız kontrol ediyorsa;
f) Her ikisi de üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ya da dolaysız kontrol edil
mekte ise;
g) Her ikisi üçüncü b'iir kişiyi dolaylı ya da dolaysız kontrol ediyorlarsa; veya
h) Aynı ailenin üyesi iseler.
5. Biri diğerinin, her ne şekilde ifade edilirse edilsin, tek acentesi, tek dağıtıcısı
ya da tek satıcısı olması nedeniyle iş ortağı sayılan kişiler, bu maddenin 4 üncü pa
ragrafındaki kıstaslara uymaları halinde bu Anlaşma uyarınca bağlantılı sayılırlar.
Madde 16
Yazılı isteği üzerine ithalatçı, ithal ülkesi gümrük idaresinden ithal etmiş olduğu
eşyanın gümrük kıymetinin tespit yönteminin yazılı açıklanmasını isteme hakkına
sahiptir.
Madde 17
Bu Anlaşmanın hiçbir hükmü, bir gümrük idaresinin gümrük değerlendirmesi
amacıyla sunulan her türlü bildiri, belge veya beyannamenin doğruluk ya da gerçek
liğini arama hakkını kısıtlayacak ya da bu hakkına şüphe düşürecek şekilde yorum
lanamaz.
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BÖLÜM II

İDARE, DANIŞMA VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Kuruluşlar
Madde 18
Bu Anlaşmaya göre aşağıdaki komiteler kurulacaktır :
1. Anlaşmanın taraflarının her birinden oluşan bir Gümrük Kıymeti Komitesi
(bundan böyle «Komite» olarak anılacaktır) kurulacaktır Komite kendi başkanını
seçecek ve Taraflara, bu Anlaşmanın yürütülmesini ya da amaçlarının geliştirilmesini
etkileyebilen, bir Tarafın gümrük değerlendirme sisteminin idaresine ilişkin konular
üzerinde danışmalar yapma fırsatını vermek ve Taraflarca kendisine tevdi edilecek
diğer görevleri yerine getirmek amacı ile her sene normal olarak bir defa ya da bu
Anlaşmanın ilgili hükümlerince öngörülen usullere göre toplanacaktır. GATT Sekreteryası Komitenin de Sekreterliğini yüklenecektir.
2. Gümrük İşbirliği Konseyinin himayesinde Anlaşmanın II No. lu Ek'inde
belirtilen sorumlulukları yerine getirecek ve bu ekte yer alan içtüzüğe uygun olarak
çalışacak bir Gümrük Kıymeti Teknik Komitesi (bundan böyle Teknik Komite ola
rak anılacaktır) kurulacaktır.
Danışmalar
Madde 19
1. Diğer bir Taraf diğer bir Tarafın ya da Tarafların faaliyetleri sonucu, bu
Anlaşmadan doğan çıkarlarının doğrudan veya dolaylı bir şekilde ortadan kalktığını
ya da zarar gördüğünü veya bu Anlaşmanın herhangi bir amacına plasmanın engel
lendiğini düşünecek olursa, soruna karşılıklı olarak tatminkâr bir çözüm bulmak ama
cıyla söz konusu Taraf ya da Taraflarla görüşme talep edebilir. Her Taraf diğer bir
Taraftan gelen görüşme talebini anlayışla inceleyecektir.
2. İlgili Taraflar talep edilen müzakerelere derhal başlayacaklardır.
3. Bu Anlaşmanın işleyişini etkiliyen belirli bir konu üzerinde görüşmeler yapan
Taraflar, bu görüşmeleri makul olan en kısa süre içinde tamamlamaya çalışacaklardır.
Teknik Komite görüşmeler yapan Taraflara, istek üzerine, tavsiye ve yardımlarda
bulunacaktır.
Anlaşmazlıkların Çözümü
Madde 20
1. 19 uncu maddeye göre yapılan danışmalarda, ilgili Taraflar arasında tatminkâr
bir sonuca ulaşılamazsa, Komite, anlaşmazlık halindeki Taraflardan birinin talebi üze
rine ve böyle bir talebin alınmasından sonraki otuz güı içinde, karşılıklı tatminkâr bir
çözümü kolaylaştırmak amacıyla sorunu araştırmak üzere toplanacaktır.
2. Sorunun incelemesi ve takip edilecek usulün seçiminde Komite, anlaşmazlık
konularının ticarî politika mülahazalarına mı yoksa ayrıntılı teknik inceleme gerek
tiren sorunlara mı ilişkin olduğu hususunu dikkate alacaktır. Komite, kendi insiyatifi ile Teknik Komiteden aşağıda 4 üncü paragrafta öngörüldüğü şekilde, teknik in-
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celeme gerektiren sorunların bir araştırmasını yapmasını isteyebilir. Konuların teknik
nitelikli sorunlara ilişkin olduğunu düşünen anlaşmazlık halindeki Taraflardan biri
nin talebi üzerine, Komite, Teknik Komiteden böyle bir inceleme yapmasını talep
edecektir.
3. Anlaşmazlığın çözümlenmesi işleminin herhangi bir aşamasında, üzerinde
inceleme yapılan konular hakkında yetkili kuruluşlar ve uzmanlarla danışmalar ya
pılabilir; bu tür kuruluş ve uzmanlardan gerekli bilgi ve yardım talep edilebilir. Ko
mite, anlaşmazlık konusu ile ilgili olarak, Teknik Komite tarafından yapılmış bulunan
bütün çalışmaların sonuçlarını dikkate alacaktır.
Teknik Sorunlar
4. Yukarıdaki 2 nolu paragraf hükümleri çerçevesinde, talep edildiğinde, Tek
nik Komite »orunu inceleyecek ve anlaşmazlık halimdeki Taraflar arasında karşılıklı
anlaşma ile bu dönem uzatılmadıkça, teknik konunun kendisine intikal ettirildiği
tarihten itibaren üç ay içerisinde Komlite'ye rapor verecektir.
Özel Gruplar Kurulması
(Paneller)
5. Konunun Teknik Komite'ye intikal ettırilmedığı durumlarda, Komite'den
sorunun incelenmesinin talep edildiği (tarihten itibaren üç ay İçerisinde karşılıklı tat
minkâr bir sonuca ulaşılmadığı taktirde, anlaşmazlık halindeki Taraflardan birinin
talebi üzerine Komite bir özel grup kuracaktır. Sorunun Teknik Komite'ye havale
edildiği hallerde, Teknik Komıte'nim Komite'ye raporunu sunduğu tarihten itibaren
bir ay içinde karşılıklı tatminkâr bir sonuca ulaşılamadığı taktirde, anlaşmazlık ha
limdeki Taraflardan birinin talebi üzerine Komite özel bir grup kuracaktır.
6. a) Özel bir grup kurulduğu zaman, bu grup Ek III de belirtilen usullere
göre yönetilecektir.
ıb) Teknik Komite, anlaşmazlık konusunun teknik yönleri hakkında bir rapor
sunmuş ise, özel grup bu raporu anlaşmazlık konusunun teknik yönlerini incelemeye
esas almak üzere kullanacaktır.
Yükümlülüklerin yerime getirilmesi
7. İncelememin tamamlanmasından veya Teknik Komite ya da özel grup ra
porumun Komite'ye sunulmasından sonra, Komite sorunu derhal inceleyecektir. Özel
grup raporları ile ilgili olarak Kom! te, normal olarak raporun alınmasını takıp eden
otuz güm içerisinde gerekli tedbiri, alacaktır. Bu tedbir aşağıdakileri kapsayacaktır :
i) Sorunun oluş/umuna ilişkim açıklamayı havi bir bildir', ve
di) Anlaşmamın bir ya da daha fazla Tarafına yapacağı tavsiyeler veya uygun
göıreceği diğer sekilerdeki düzenlemeler.
8. Tavsiyelerin yöneltildiği b r Taraf bunları uygulamasının mümkün olmadı
ğımı düşündüğü taktirde, nedenlerini yazılı olarak derhal Komite'ye bildirecektir. Bu
durumda, Komite, ne tür bir tedbir alması gerektiğini inceleyecektir.
9. Komite şartlanın bu tür Wr tedbiri haklı kılacak ölçüde ciddî olduğunu
düşjüındüğü taktirde, Anlaşmamın bir ya da daha fazla Tarafına, bu Anlaşmadan
;

;
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doğan yükümlülüklerini, diğer bir veya daha fazia Tarafa karşı askıya alma yet
kisini, şartların böyle gerektirdiği sonucuna varmış ise, verebilir.
10. Komite, tavsiyelerde bulunduğu ya da belli düzenlemeler deoneyan ettiği
konuları gözetfım altında tutacaktır.
11. Taraflar arasında, bu Anlaşma çerçevesinde hak ve yükümlülüklere iliş
kin bir anlaşmazlık ortaya çıktığı taktirde, Taraflar XXIII üncü maddeye başvurma
hakkı dahul olmak üzere, GATT çerçevesinde sahip oldukları haklardan yararlan
madan önce, bu Anlaşmaya göre anlaşmazlıkların çözümlenmesi usullerinden tümüyle
geçmelddirler.
BÖLÜM III
ÖZEL VE FARKLI İŞLEM
Madde 21
1. Anlaşmaya Taraf olan Gelişme Yolundaki Ülkeler, Anlaşmanın bu ülke
ler IÇMI yürürlüğe girmesinden itibaren, Anlaşma hükümlerinin uygu anmasını, beş
yılı geçmeyen b r süre iç n erteleyebilirler. Anlaşmanın uygulanmasını ertelemeyi
seçen Anlaşmaya Taraf Gelişme Yolundaki Ülkeler buna göre GATT ÂKİT TA
RAFLAR Genel Direktörüne bildirimde bulunacaklardır.
2. Yukarıdaki birinci paragrafa ilave olarak, Anlaşmaya Taraf olan Gelişme
Yolundaki Ülkeler, birinci maddenin 2 b) ıi'i) paragrafı ve 6 ncı maddenin uygu
lanmasını, bu Anlaşrranın d'ğer bütün hükümlerinin uygulanmasını takip eden üç
yılı geçmeyen bur süre iç'n erteleyebilirler. Bu paragrafta bel'irtilcn hükümlerin er
telenmesini seçen Anlaşmaya Taraf Gelişme Yolundaki Ülkeler bu kararlaırını GATT
ÂKİT TARAFLAR Genel Direktörüne bildireceklerdir.
3. Anlaşmaya Taraf Gelişmiş Ülkeler, üzerinde karşılıklı olarak anlaşmaya
varılmış şartlarda, talepte bulunan Geî'şme Yolundaki Ülkelere teknik yardım sağ
layacaklardır. Bu esasa göre, Anlaşmaya Taraf GeLişmiş Ülkeler, d'ğerleri meyanında, personel eğitimi, uygulama tedbirlerinin hazırlanmasında yardım, gümrük kıy
metinin belirlenmesi konusundaki metodolojiye ilişkin bilgi kaynaklarından yarar
lanma ve bu Ank sımanın hükümlerinin uygulanması hakkında tavsiyeler de dahil
olmak üzere, teknik yardım programlan düzenleyeceklerdir.
1

BÖLÜM IV
SON HÜKÜMLER
Kabul ve Katılma
Madde 22
1. Bu Anlaşma GATT Âkit Tarafları hükümetleri ile Avrupa Ekonomik Top
luluğunun kabullerine, imza yoluyla veya diğer şekillerle açıktır.
2. Bu Anlaşma, GATT'a geçici olarak katılan hükümetlerin, geçici olarak ka
tılmalarını sağlayan belgelerinde yer alan haklarını ve yükümlülüklerini de dikkate
almak suretiyle ibu Anlaşmadan doğan hak ve yükümlülüklerin 'bilfiil uygulanma-
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sına ilişkin şartlar çerçevesinde imza yoluyla ya da diğer şekillerde kabullerine açık
olacaktır.
3. Bu Anlaşma, Anlaşmadan doğan hak ve yükümlülüklerin etkili bir şekilde
uygulanmasına ilişkin olarak bu Hükümet ile Taraflar arasında, üzennıde anlaşmaya
varılacak şartlar çerçevesinde, bu şartları belirten bir katılma belgesin n GATT ÂKİT
TARAFLAR Genel Direktörüne sunulması suretiyle diğer hükümetlerfn katılmasına
açık olacaktır.
4. Kabule ilişkin olarak, Genel Anlaşmanın XXVI, 5 a) ve b) Maddesi hü
kümleri uygulanır.
Rezervler
Madde 23
Diğer Tarafların muvafakati olmaksızın bu Anlaşmanın hiçbir hükmüne rezerv
konulamaz.
Yürürlüğe Girme
Madde 24
Bu Anlaşma, o tarihe kadar kabul etmiş veya katılmış hükümetler (*) içim!
1 Ocak 1981 tarihinde yürürlüğe girecektir. Diğer herbir hükümet için lise, Anlaş
mayı kabul veya katılma tarihini İzleyen otuzuncu günde yürürlüğe girecektir.
Ulusal Mevzuat
Madde 25
1. Bu Anlaşmayı kabul eden veya katılan her hükümet, Anlaşmanın kendisi
için yürürlüğe girme tarihinden geç olmamak üzere, kanun, tüzük ve idarî işlem
lerinin Anlaşma hükümlerine uygunluğunu sağlayacaktır.
2. Anlaşmanın bütün Tarafları, Anlaşmaya ilişkin olarak kanunlarında, tü
züklerinde ve bunların uygulanmasında yapmış oldukları bütün değişiklikleri Komite'
ye bildireceklerdir.
Gözden Geçirme
Madde 26
Komite bu Anlaşmanın amaçlarını dikkate alarak, uygulanmasını ve işleyişini
her sene gözden geçirecektir. Komite bu tür gözden geçirmelerin kapsadığı dönem
lerdeki gelişmeleri her sene GATT ÂKİT TARAFLARl'na bildirecektir.
(Değişiklikler
Madde 27
Taraflar, diğerleri meyanında, uygulamadan kazanılan tecrübeleri de dikkate ala
rak, 'bu Anlaşmada değiş'klikler yapabilirler. Komite tarafından belirlenen yöntem
lere uygun alarak yapılan bir değışikLk Taraflarca uygun görülmüşse, bu değişik
lik herhangi bir Taraf için o kabul edinceye kadar yürürlüğe girmez.
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Çekilme
Madde 28
Herhangi bir Taraf Anlaşmadan çekilebilir. Çekilme, GATT ÂKİT TARAF
LAR Genel Direktörü tarafından yazılı büdirimin alınması tarihinden itibaren alt
mış günün hitamında geçerli olur. Bu bildirimin alınması üzerine Anlaşmanın ta
raflarından bini Komite'yi derhal toplantıya çağırabilir.
Sekreterya
Madde 29
Gümrük îşbinlıği Konseyi tarafından sekretarya hizmetleri yüklenlılen münhası
ran Teknik Komıte'ye verilen sorumluluklıar dışında, 'bu Anlaşmanın sekreterya hiz
metleri GATT Sekreteryası tarafından yürütülür.
Tevdi
Madde 30
Bu Anlaşma, Anlaşmanın, onaylı bir örneğini, 27 nci Maddeye uygun olarak ya
pılan bütün değişikliklerii, 22 nci Maddeye uygun olarak yapılan 'kabul ve katılma
lara lillıişk'iın bildirimleri ve 28 inci Maddeye uygun olarak yapılan yazılı çekilme bil
dirimlerini bu Anlaşmanın bütün Taraflarına ve her GATT Âkit Tarafına derhaü
iletecek olan GATT ÂKİT TARAFLAR Genel Direktörüne tevdi edilir.
Kayıt
Madde 31
Bu Anlaşma, Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 102 nci Maddesi hükümlemne uy
gun olarak kaydedilecektir.
Bin dokuzyüz yetmiş dokuz yılı oniki Nisan gününde Cenevre'de İngilizce,
Fransızca ve İspanyolca her üç metin de aynı derece geçerli olmak üzere tek nüsha
olarak hazırlanmıştır.
EK I
TORUM NOTLARI
Genel Not
Değerlendirme yöntemlerinin peşpeşe uyıgülanmas*
1. Birinci ila 7 nci Maddeler, 7 nci Madde dalhıl, ıtftıal eşyasının gümrük kıy
metinin 'bu Anlaşma hükümlerine ıgöre nasıl tespit edileceğini tarüf eder. Değerlen
dirme yöntemleri uygulama sıralarına göre belirtilmiştir. Gümrük kıymetinin tespiti
için ilk yöntem birinci maddede tanraılanmıştıır ve ifihal eşyası ibu maddede öngörü
len şartların yerine getirildiği (her durumda, »bu madde hükümlerine uygun olarak
değerlendirilecektir.
(*) «.Hükümetler» deyiminin Avrupa Ekonomik Topluluğunun yetkili makamlarını
içerdiği kabul edilmektedir.
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2. Gümrük kıymetinin 'birinci madde hükümlerine uygun olarak 'belirleneme
diği hallerde, gümrük 'kıymetinin ibelirleneceği ilk maddeye ulaşıncaya kadar, bu
maddeyi takip eden diğer maddelere birbiri ardı sıra geçilecektir. 4 üncü Madde
hükümleri dışında, anealk gümrük kıymetinin belirli 'bir madde hükmüne göre 'be
lirlenmesi mümkün olmadığı hallerde, uygulama sırasını takip eden bir sonraki mad
denin hükümleri 'kullanılalbilir.
3. İthalatçı 5 inci ve 6 noı Maddelerin sıralarının değiştirilmesini talep etme
diği takdirde, normal uygulama «ırası takip edilecektir. İthalatçının talep etmesine
rağmen gümrük kıymetinin 6 ncı Madde hükümlerine göre belirlenmesinin imkân
sız olduğu ortaya çıkarsa, tespit edilebildiği takdirde gümrük kıymeti 5 inci Madde
hükümlerine göre belirlenecektir.
4. Gümrük kıymetinin 6 ncı Madde dalh'il, 1 ila 6 ncı Madde hükümlerine
göre belirlenemediği haillerde, gümrük kıymeti 7 nci Madde bükümlerine göre belir
lenecektir.
Genel olarak kabul edilmiş muhasebe ilkelerinin uygulanması)
L «Genel olarak kabul edilmiş muhasebe ilkeleri», hangi ekonomik kaynak
ve yükümlülüklerin aktif ve pasifler olarak geçirileceği, aktif ve pasiflerdeki hangi
değişikliklerin kaydedileceği, aktif ve pasifler ile bunlardaki değişikliklerin nasıl öl
çüleceği, ne tür bilgilerin açıklanması gerektiği ve nasıl açıklanacağı ve hang malî
tabloların hazırlanması gerektiğine dair, bir ülkede, belli bir zamanda mevcut genel
mutabakatı veya kararı 'belirleyici kapsamlı desteğini havi kurallar anlamındadır.
Bu kurallar genel uygulamaya ilişkin geniş yönergeler olabileceği gilbi ayrıntılı uy
gulama ve yöntemlerde olabilir.
(

2. Bu Anılaşma uyarınca, her bir Tarafın gümrük idaresi sözkonusu maddeye
uygun olarak ülkedeki genel kaibul görmüş muhasebe ilkeleri ile uyumlu bir şekilde
hazırlanmış bilgileri kullanacaktır, örneğin, 5 inci Madde uyarınca alışılagelmiş kâr
ve genel harcamalar, ithal ülkesinde genel olarak kaibul edilmiş muhasebe ilkelerine
uygun bir şekilde hazırlanmış (bilgiler kullanılarak belirlenecektir, öte yandan, 6 ncı
Madde uyarınca 'alışılagelmiş kâr ve genel harcamaların tespiti, üretim ülkesinde
genel olarak ka'buü edilknşi muhasebe ilkelerine uygun bir şekilde hazırlanmış bilgi
ler kullanılarak yapılacaktır. Diğer bir örnek olarak, ithal ülkesince üstlenilen, 8 inci
Maddenin 1 b) ii) paragrafında öngörülen bir unsurun değerlendirilmesi, bu ülkede
genel olarak kabul edilmiş muhasebe ilkelerine uygun bir şekilde hazırlanmış bilgîretiyle yapılabilir.
Birinci Madde Notu
Fiilen ödenmiş veya ödenecek fiyat,
Fiilen ödenmiş veya ödenecek fiyat, alıcının ithal eşyası için satıcıya ya da sa
tıcı yararına yaptığı veya yapacağı toplam ödemedir. Ödemenin mutlaka para trans
feri şeklinde olması gerekmez, ödeme kredi mektubu ya da ticarî belgelerle de
yapılabilir, ödeme doğrudan veya dolaylı bir şekilde yapılabilir. Dolaylı ödemenin
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bir örneği satıcının bir 'borcunun tamamen veya kısmen alıcı tarafından
dir.
8 inci Maddede bir ayarlama öngörülenlerin dışında, alıcının kendi
üstlendiği faaliyetler, satıcının yararına kabul edilse dahi, satıcıya dolaylı
me sayılmaz. Bu nedenle, hu tür faaliyetlerin bedeli gümrük kıymetinin
fiilen ödenmiş ya da ödenecek fiyata dahil edilmeyecektir.

tasfiyesi
hesabına
bir öde
tespitinde

Aşağıdaki bedel ve masraflar ithal eşyasının fiilen ödenmiş ya da ödenecek
fiyatından ayırdedilebilmeleri şartıyla gümrük kıymetine dahil edilmeyecektir :
a) Sınaî tesis, makine veya donatım gi'bi Mial eşyalarına ilişkin olarak ithal
den sonra üstlenilen inşaat, kurma, montaj, bakım veya teknik yardım masrafları,
lb) İthalden sonraki taşıma masrafları,
c) İthal ülkesinin vergi ve resimleri.
Fiilen ödenmiş ya da ödenecek fiyattan ithal eşyasının fiyatı anlaşılır. İthal eş
yasına ilişkin olmayan, alıcının satıcıya aktardığı temettüler veya diğer ödemeler
gümrük kıymetine dahil değildir.
Paragraf 1 a) iii)
Ödenmiş veya ödenecek fiyatı kabul edilemez hale sokmayan kısıtlamalar ara
sında eşyanın kıymetini önemli ölçüde etkilemeyen kısıtlamalar sayılabilir. Bir sa
tıcının 'otomobillerinin alıcısından bir model yıllının başlangıcını gösteren belirli bir
tarihten önce bu ötomohilleri satmasını ya da teşhir etmesini istemesi hu tür bir
kısıtlamaya örnek olarak gösterilecektir.
Paragraf 1 h)
Eğer satış veya fiyat, değerlendirilecek eşyaya ilişkin kıymeti tespit edileme
yen şart ya da hükümlere 'bağlı ise, ticarî işlem kıymeti gümrük açısından kabul
edilemez. Buna aşağıdaki örnekler verilebilir :
a) Satıcı ithal eşyasının fiyatını, alıcının belirli miktarlarda başka eşyalar da
alması şartıyla tespit eder;
b) İthal eşyasının fiyatı, ithal eşyasının fiyat veya fiyatlarına bağlıdır.
(

c) Fiyat ithal eşyasına ait olmayan bir ödeme esasına göre tespit edilmiştir.
Örneğin, ithal eşyası, mamul hale geldikten sonra belirli bir miktarını geri alma
şartı ile satıcının alıcıya (gönderdiği yarı mamul eşyadır.
Bununla beraber, ithal eşyasının üretimine veya pazarlamasına ilişkin şart ya
da mülahazalar ticarî işlem kıymetinin reddi sonucunu doğurmayacaktır. Örneğin,
alıcının satıcıya ithal ülkesinde üstlenilen mühendislik çalışmaları veya planlar sağ
laması 1 inci Madde uyarınca ticarî işlem kıymetinin reddi neticesini vermeyecek
tir. Aynı şekilde, satıcı ile bir anlaşma çerçevesinde olsa hile, eğer alıcı kendi he
sabına ithal eşyasının pazarlamasına ilişkin faaliyetleri yüklenmişse, bu faaliyetlerin
değeri gümrük kıymetinin Ibir parçasını oluşturmayacağı gi'bi, bu faaliyetler gümrük
kıymetinin reddi sonucunu doğurmayacaktır.
Paragraf 2
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1. 2 a) ve 2 b) paragrafları ticarî işlem kıymetinin kabul edilebilirliğini belir
leyen yöntemleri öngörmektedir.
2. 2. a) paragrafı alıcı ile satıcının bağlantılı olduğu hallerde satışa ait şartların
inceleneceğini ve ilişkinin fiyatı etkilememiş olması şartıyla, ticarî işlem kıymetinin
gümrük kıymeti olarak kabul eedileceğini öngörmektedir. Bundan alıcı ile satıcının bağ
lantılı olduğu bütün durumlarda şartların incelenmesinin yapılacağı anlamı çıka
rılmamalıdır. Böyle bir inceleme ancak fiyattın kabul edilebilirliği 'hakkında kuşku
duyulduğu zaman gerekli olacaktır. Gümrük idaresinin fiyatın kabul edilebilirliği
hakkında hiçbir kuşkusu olmadığı hallerde, bu fiyat ithalatçıdan daiha fazla bilgi
talep edilmeksizin kabul edilmelidir. Örneğin, gümrük idaresi daha önce ilişkiyi in
celemiş olabilir, ya da alıcı ile 'satıcıya ilişkin ayrıntılı bilgiye sahip bulunabilir ve
böyle bir inceleme ve bilgiye dayanarak ilişkinin fiyatı etkilememiş olduğu husu
sunda tatmin olmuş olabilir.
3. Gümrük idaresinin tamamlayıcı araştırma yapmadan ticarî işlem kıymetini
kabul edemiyeceği 'tanımlarda, satışa ait şartları inceleyebilmek için gerekli olabile
cek bu tür ayrıntılı bilgiyi sağlama fırsatı ithalatçıya verilmelidir. Bu cümleden ola
rak gümrük idaresi, ilişkinin fiyatı etkileyip etkilemediğini tespit etmek için, alıcı ile
satıcının ticarî ilişkilerini düzenleme şekli ve sözkonusu fiyata ulaşma biçimi dahil
olmak üzere, bu ticarî işlemle ilgili hususları incelemeye hazır olmalıdır. 15 inci
madde anlamında bağlantılı olmalarına rağmen, alıcı ile satıcının bağlantılı değillermişcesine birbirleriyle alış-veriş yaptıkları kanıtlanalbilirse, bu, fiyatın ilişkiden
etkilenmemiş olduğunu gösterir. Buna bir örnek olmak üzere, eğer fiyat sözkonusu
sanayinin normal fiyalt biçme usulüne ya da satıcının kendisiyle bağlantılı olmayan
alıcılarla yaptığı satuşlardaki fiyat tespit yöntemlerine uygun bir şekilde tespit edil
miş ise, bu, fiyatın ilişkiden etkilenmemıiş olduğunu gösterir. iBır başka örnek ola
rak, fiyatın firmanın emsal teşkil eden bir zaman süresi içinde (örneğin yıllık esasa
göre) aynı kategori veya aynı tür eşyanın satışında gerçekleştirdiği toplam kârı tem
sil eden bir kâr ile bütün masrafları karşılamaya yeterli olduğu kanıtlanabiliyorsa,
bu da fiyatın etkilenmediğini gösterir.
4. 2 b) paragrafı ithalatçıya ticarî işlem kıymetinin daha önce gümrük ida
resi tarafından kabul edilmiş bir «kıstas» kıymete çok yaklaştığını ve bu nedenle
birinci madde hükümlerine göre kabul edılbelır olduğunu gösterme fırsatı sağla
maktadır. 2 b) paragrafında öngörülen kıstaslardan birinin sağlandığı hallerde, 2 a)
paragrafı uyarınca etkilenme sorununun incelemesi gerekmez. Daha ayrıntılı soruş
turmalar yapmaksızın, gümrük idaresi, 2 b) paragrafından öngörülen kıstaslardan
birmin sağlandığı konusunda tatmin olunacak yeterli bilgilere sahipse, gümrük ida
resinin ithalatçıdan, kıstasın sağlanabildiğini göstermesini talep etmesi iç<n bir ne
den yoktur. 2 b) paragrafındaki «bağlantılı olmayan alıcılar» deyimi, hiçbir özel
durumda satıcı ile bağlantılı olmayan alıcılar demektir.
Paragraf 2 b)
Bir kıymetin bir başka kıymete çok yaklaşıp yaklaşmadığının tespitinde birkaç
faktörün ,göz önüne alınması gereklidir. Bu faktörlere ithal eşyasının niteliği, ince-
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leme konusu sanayi dalının niteliği, eşyanın ithal edildiği mevsim ve <kıymetlerdeki
farklılığın ticarî açıdan önemli olup olmadığı hususları dahildir. Bu faktörler, bir
durumdan diğerine çeşitlilik gösterebildiğinden, bu durumlara, belirli 'bir yüzde gibi
tek ıbir standart uygulamak imikânsız olacaktır. Örneğin, ticarî işlem kıymetinin 1
inci maddenin 2 b) paragrafında belirtilen «tkıstas» kıymete çok yaklaştığını belir
lerken, belirli tip eşyaya ilişkin ibir durumda kıymetteki küçük bir değişiklik kabul
edilemezken, haşka tip eşyayı 'İgihndiraı bir durumda, büyük bir değişiklik kaıbul
edilebilir.
İkinci Madde Notu
1. İkinci maddenin uygulanmasında gümrük idaresi, mümkün olduğu durum
larda, değerlendirilecek eşya ile aynı ticarî seviyede ve hemen hemen aynı miktar
daki aynı eşyanın satışını <esas alacaktır. Böyle bir satışın bulunmadığı durumlarda
aşağıdaki üç şarttan 'biri altında yapılmış aynı eşyanın satışı esas alınabilir :
a) Aynı ticarî seviyede falkat farklı miktarlardaki bir satış;
fb) Farklı ticarî seviyede fakat hemen hemen aynı miktarlardaki bir satış, ve
ya.
c) Farklı ticarî düzeyde ve farklı miktarlardaki bir satış.
2. Bu üç şarttan birine göre yapılmış bir satış bulunduktan sonra, duruma
göre şu hususlarda ayarlamalar yapılır :
a) Sadece miktara ilişkin faktörlerde;
b) Sadece «seviyeye ilişkin faktörlerde; veya
c) Hem ticarî seviye, hem miktara ilişkin faktörlerde.
3. «ve/veya» ifadesi satışların esas alınmasında esneklik sağlamakta ve yuka
rıda tanımlanan üç şarttan herhangi birinde gerekli ayarlamaları yapmaya imkân
vermektedir.
4. İkinci madde uyarınca aynı ithal eşyasının ticarî işlem kıymeti, 1 inci mad
deye göre kabul edilmiş bulunan, bu maddenin 1 b) ve 2 nci paragraflarında 'belir
tildiği şekilde ayarlanmış bir gümrük kıymeti demektir.
5. Kıymette bir artışa veya azalmaya sebebiyet versin veya vermesin, farklı
ticarî seviyeler veya farklı miktarlar nedeniyle ayarlama yapmanın bir şartı, böyle
bir ayarlama yapmanın uygunluğunu ve doğruluğunu açıkça ortaya (koyan kanıtla
ra dayanılatrak yapılmasıdır, örneğin, farklı seviyeler veya farklı miktarlara ilişkin
fiyatları içeren geçerli fiyatların yeraldığı (listeler gibi. Buna örnek olarak, değer
lendirilmekte olan ithal eşyası 10 birimlik bir sevkiyaütan oluşmakta ise ve tek
ticarî işlem kıymetinin bulunabildiği aynı ithal eşyası 500 birimlik bir satışın ko
nusu ise ve satıcının miktar indirimleri yaptığı biliniyorsa, gerekli ayaıUama, satı
cının fiyat listelerine başvurularak ve 10 'birimlik hir satışa uygulanan fiyat kulla
nılarak yapılabilir. Fiyat listesi diğer miktarlardaki satışlar dikkate alınarak iyi ni
yetli bir şekilde hazırlanmış olduğu sürece, mutlaka 10 birimlik hir satışın yapılmış
olması şartının aranması gerekmez. Bununla beraher, böyle objektif bir ölçünün
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bulunmaması halinde gutarük kıymetinin 2 nci madde hükümlerine göre tespit edil
mesi uygun değildir.
Üçüncü Madde Notu
1. Üçüncü maddenin uygulanmasında gümrük idaresi, mümkün olduğu durum
larda, değerlendirilecek eşya ile aynı ticarî seviyede ve hemen hemen aynı miktarlar
daki /benzer eşyanın satışını kullanacaktır. Böyle bir satışın bulunmadığı hallerde, aşa
ğıdaki üç (şarttan biri altında yapılmış benzer eşyanın satışı kullanılabilir:
a) Aynı ticarî seviyede fakat farklı miktarlardaki bir satış,
ib) Farklı ticarî seviyede fakat hemen hemen aynı miktarlardaki bir satış, veya
c) Farklı ticarî seviyede ve farklı miktarlardaki bir satış.
2. Bu üç şarttan birine göre yapılmış bir satış bulunduktan sonra durulma göre şu
hususlarda ayarlamalar yapılacaktır:
a) Sadece miktarlara ilişkin faktörlerde,
b) (Sadece ticarî seviyeye ilişkin faktörlerde, veya
c) Hem ticarî seviye, hemde miktara ilişk'in faktörlerde.
3. «ve/veya» ifadesi satışların kullanılmasında esneklik sağlamakta ve yukarıda
tanımlanan üç şarttan herhangi birinde gerekli ayarlamaları yapmaya imkân vermek
tedir.
4. Üçüncü madde uyarınca benzer ithal eşyasının ticarî işlem kıymeti, 1 inci mad
deye göre kabul edilmiş bulunan ve bu maddenin 1 b) ve 2 nci paragraflarında öngö
rüldüğü şekilde ayarlama yapılmış bir gümrük kıymeti demektir.
5- Kıymette bir artışa veya azalmaya sebebiyet versin veya vermesin, farklı ticarî
seviyeler veya farklı miktarlar nedeniyle ayarlama yapmanın bir şartı, böyle bir ayarla
ma yapmanın uygunluğunu açıkça ortaya koyan kanıtlara dayanılarak yapılmasıdır.
Örneğin, farklı seviyelere veya farklı miktarlara ilişkin fiyatları içeren, geçerli fiyatla
rın yeraldığı listeler gibi. Buna örnek olarak eğer, değerlendirilmekte olan Mıal eşyası
10 birimlik bir sevkiyattan oluşmaktaysa ve tek ticarî işlem kıymetinin bulunabildiği ben
zeri ithal eşyası 500 birimlik bir satışın konusu ise ve satıcının miktar indirimleri yap
tığı biliniyorsa, gerekli ayarlama satıcının fiyat listelerine başvurularak ve 10 birimlik
bir satışa uygulanan fiyat kullanılarak yapılabilir. Fiyat listesi diğer miktarlardaki sa
tışlar dikkate alınarak iyi niyetli bir şekilde hazırlanmış olduğu sürece, listede mutlaka
10 ünitelik bir satışın bulunması gerekmez. Bununla beraber, böyle objektif bir ölçünün
bulunmaması halinde gümrük kıymetinin 3 üncü madde hükümlerine göre belirlen
mesi uygun değildir.
Beşinci Madde Notu
1< «En yüksek toplam miktarda satılan eşyanın birim fiyatı» deyimi, ithalattan
sonra bu tür satışların yapıldığı ilk ticarî seviyede, bu tip eşyaları, satın aklıkları kişi
ler ile bağlantılı olmayan şahıslara en yüksek sayıda birimin satıldığı satıştaki fiyat
demektir.

