




Halil İbrahim BOZKUŞ
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BAŞLARKEN

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
olarak, Bakanlığımızın İstanbul ilindeki  gümrük, 
tasfiye ve gümrük muhafaza hizmetleri çerçe-

vesindeki faaliyetlerini belirli aralıklara sizlerle pay-
laşarak, Bakanlığımızın tanıtımına dolayısıyla marka 
değerine önemli bir katkı sağlayacağı düşüncesiyle 
“İstanbul Gümrük” adıyla  hazırladığımız bültenimi-
zi, siz değerli paydaşlarımızla buluşturmanın sevinci-
ni ve gururunu yaşıyoruz. 

Bakanlığımızın gümrük işlemlerinin yarısından fazla-
sını gerçekleştiren Bölge Müdürlüğü olarak, Bakan-
lığımızın ortaya koyduğu  “kolay ve güvenli ticaret” 
misyonu ile dış ticaret erbabının önünü açan ancak 
yasadışı ticarete geçit vermeyen bir anlayışla, ülke-
miz 2023 yılı hedeflerini de göz önünde bulundura-
rak, sunduğumuz hizmetlerimizi etkin ve verimli bir 
biçimde sürdürme gayreti içerisinde olmaya devam 
ediyoruz.

Bakanlığımızın hizmet alanı ve faaliyetleri hakkında 
fikir sahibi olunması gayesiyle hazırlanan Bültenimi-
zin her sayısında genel olarak Bakanlığımızın etkin-
likleri, Bölge Müdürlüğümüz faaliyetleri, sektör tem-
silcilerimiz ile yapmış olduğumuz ortak çalışmalar, 
gümrük mevzuatına ve uygulamalarına ilişkin bilgi-
lendirici nitelikte makaleler yer alacak, iş ve işlemle-
rimize kısa bir bakış imkanı sunulacaktır.

Bu çerçevede, bültenimizin bu ilk sayısında 26 Ocak 
Dünya Gümrük Günü kutlamalarımıza, Sayın Baka-

nımızın İstanbul Ticaret Odasında ve İstanbul Sanayi 
Odasında katıldığı etkinliklere, sektörün önde gelen si-
vil toplum kuruluşları ile yaptığımız çalışmalara ilişkin 
haberlere; ayrıca gümrük işlemlerinin hızlandırılarak 
ticaretin kolaylaştırılması çalışmaları kapsamında ha-
yata geçirilen yetkilendirilmiş yükümlü, tek pencere, 
uzlaşma ve tasfiye yönetim sistemi ile ilgili makaleler 
ile mevzuat değerlendirmelerine yer verilmektedir. Bu-
nunla birlikte, yap-işlet-devret modeliyle günün şartları-
na uygun olarak modern biçimde inşa edilen yeni güm-
rük kompleksinde hizmet vermeye başlayan ve Türkiye 
ihracatının kalbinin attığı yer olan Yeni Halkalı Gümrük 
Müdürlüğümüz de bu sayımızda tanıtılmaktadır.

6 aylık periyotlarla yılda 2 defa çıkarılması planlanan 
bültenimizin ilk sayısının sizlere sunulmasında emeği 
geçen çalışma arkadaşlarıma bu vesile ile teşekkürle-
rimi sunuyor, gelecek sayıda  tüm çalışan ve paydaş-
larımızın katkılarıyla içeriği daha zengin bir bülteni siz 
değerli okuyucularımızla yeniden buluşturmak dileği ile 
hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.     



Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
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Uluslararası Gümrük Camiası, her yıl 26 Ocak tarihinde 
bugünkü adıyla Dünya Gümrük Örgütü’nün ilk toplan-
tısının yapıldığı 26 Ocak 1953 tarihini hatırlamak ve 

toplumda gümrüklerin işleyişi hakkında farkındalık oluşturmak 
üzere  “Dünya Gümrük Günü’’nü kutlamaktadır.

1953 yılında kurucu üye olarak katıldığımız Gümrük İşbirliği 
Konseyi, 1994’den bu yana Dünya Gümrük Örgütü çatısı altın-
da faaliyet göstermektedir. Bu yapı, dünya ticaretinin %98’ini 
temsil eden 180 ülke gümrük idaresini bir araya getirmekte, bu 
yönüyle gümrük uygulamaları açısından küresel düzeyde temel 
ilke ve kuralları belirlemektedir. Dünya Gümrük Örgütü tarafın-
dan belirlenen 2016 yılının teması “Dijital Gümrükler: Giderek 
Artan Katılım” birbiriyle bağlantılı, anlaşılır ve ölçeklenebilir bir 
gümrük sistemi oluşturmayı amaçlamakta, gümrük işlem ve fa-
aliyetlerinin etkin ve koordineli şekilde yürütülmesinde önemli 
rol oynayan elektronik gümrük işlemleri ve otomasyon sistem-
lerine vurgu yapmaktadır. Bu yılki tema çerçevesinde, hem 
gümrük idareleri hem de paydaşlarımız özel sektör kuruluşları, 
dijital gümrüklerin temelini oluşturan bilgi ve iletişim teknoloji 
uygulamalarını sergileme ve paylaşma fırsatı bulacaklardır.

Gümrük idarelerimizde, taşımanın elektronik mesajlar yoluy-
la takip edilmesini sağlayan “Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi 
(NCTS)” ve gümrük işlemlerinin elektronik ortamda gerçek-
leşmesine imkan sağlayan “Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri 
Sistemi (BİLGE)” gibi uygulamalar yıllardır kullanılmaktadır. 
Otomasyonu esas alan yeni projelerimizi de sırayla hayata ge-

Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent TÜFENKCİ

Bakanımızın Dünya Gümrük Günü Mesajı
çirmekteyiz. Gümrüklerde denetimlerin etkinliğinin artırılması, 
gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması ile ti-
caret erbabının maliyetlerinin azaltılmasına yönelik “Tek Pen-
cere Sistemi” ve 2023 yılı ihracat hedefl erimiz doğrultusunda 
yürürlüğe konan “Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması” gibi 
projelerimizin uygulanma alanlarının artmasına yönelik çalış-
malarımız devam etmektedir. Ulusal gümrük sistemleri arasın-
da güvenli veri değişimini sağlayan “eTır Pilot Projesi” ve ha-
vaalanlarında yolcuyu rahatsız etmeden daha hızlı ve konforlu 
geçiş yapılmasına imkan tanıyan “Varış Öncesi Yolcu Bildirim 
Sistemi” gibi projeler ile bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıy-
la gümrük işlemlerini kolaylaştıran birçok yeni proje başlatıl-
mıştır. Ayrıca, “Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi”, “Menşe ve 
Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Kontrolü”, “Akarya-
kıt Kaçakçılığı İle Mücadele Veri Tabanı Projesi” gibi gümrük 
idaremizin idari kapasitesini ve etkinliğini arttıran projeler de 
başarıyla uygulamaya alınmıştır.

Gümrüklerde dijitalleşme konusu Bakanlığımız tarafından 
2016 yılında da birinci öncelikle ele alınacak, geçmiş yıllarda 
temelleri atılan projelerimizin gelişimine yönelik gayretlerimiz 
devam edecektir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gümrükler-
de kullanımının, Dünya Gümrük Örgütü tarafından 2016 yılı 
için “Dijital Gümrükler” teması altında teşvik edilmesini mem-
nuniyetle karşılıyor; “ Daha hızlı ve güvenli ticaret” hedefi yle 
başlattığımız yeni uygulamaların ülkemize ve milletimize ha-
yırlı olmasını diliyor, tüm gümrük camiasının Dünya Gümrük 
Günü’nü tebrik ediyorum.
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“2023 YOLUNDA DİJİTAL GÜMRÜKLER” 
KONULU PANEL DÜZENLENDİ 
Dünya Gümrük Örgütünün ilk toplantısının yapıldığı 26 Ocak günü her yıl farklı bir tema 
belirlenerek üye ülkelerde ve Dünya Gümrük Örgütü merkezinde Dünya Gümrük Günü 
olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. 2016 yılının teması olarak da “Dijital Gümrükler: 
Giderek Artan Katılım” belirlenmiştir.

26 Ocak Dünya Gümrük Günü Bölge Müdürlüğümüzce 
çeşitli etkinlikler ile kutlanmıştır.
26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlamaları etkinlik prog-

ramı kapsamında; 2016 yılının temasına uygun olarak, 21 Ocak 
2016 tarihinde İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 

ve İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin öncülüğünde ve İs-
tanbul Ticaret Odasının ev sahipliğinde, “2023 Yolunda Dijital 
Gümrükler” konulu bir Panel düzenlenmiştir.

   İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Dursun TOPÇU’nun 
açılış konuşmasıyla başlayan Panelde; Gümrükler Genel Müdü-
rü Sn. Mustafa GÜMÜŞ; Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdü-
rü Sn. H. H. Murat ÖZSOY, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürü Sn. Halil İbrahim BOZKUŞ, Bilgi İşlem Dairesi Başkan-
lığından Daire Başkanı Sn. Hasan BAYTOK, İstanbul Gümrük 
Müşavirleri Derneği Başkanı Sn.Serdar KESKİN, İstanbul Güm-
rük Müşavirleri Derneği Başkan V. Sn. Mümin GÜNLER ve İTO 
25. Nolu Gümrük Müşavirleri Meslek Komitesi Üyesi Sn. Metin 
KORKMAZ yaptıkları sunumlarla “Dijital Gümrükler” kavramının 
önemini ve gerekliliğini vurgulamışlardır.  Özellikle, Bakanlığımız 
temsilcilerince; 2023’e giden yolda sürdürülebilir ihracat artışı ve 
dış ticaret hacminin artması gibi uzun dönemli hedefl erin ger-
çekleştirilmesinde kilit bir rolü olan Bakanlığımızca geliştirilen 
ve “daha güvenli ve daha kolay ticaret” misyonuna hizmet eden 
elektronik sistemlerimiz ile ilgili olarak detaylı bilgi verilmiştir. 
Soru-cevap bölümüyle karşılıklı görüş alışverişi havasında ta-
mamlanan ve oldukça yüksek düzeyde katılımla gerçekleştirilen 
panel, son derece verimli geçmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent TÜFENKCİ
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25 Ocak 2016 tarihinde Bölge 
Müdürümüz Sn. Halil İbrahim 
BOZKUŞ ve Bölge Müdürlüğü 
Yöneticilerimiz İstanbul Valisi 
Sn. Vasip ŞAHİN’i  Makam-
larında ziyaret etmiştir. Söz 
konusu ziyarette Bölge Mü-
dürümüz tarafından Dünya 
Gümrük Günü ve yapılan et-
kinlikler hakkında bilgi veri-
lerek, günün anısına Valimiz 
Sn. Vasip ŞAHİN’e Bakanlık 
logosunun bulunduğu bir çini 
takdim edilmiştir. Sayın Vali-
miz tüm gümrük çalışanları-
nın “Dünya Gümrük Günü”nü 
kutlayarak çalışmalarında ba-
şarılar dilemiştir.

Dünya Gümrük Günü Etkinlikleri kapsa-
mında,  Bölge Müdürlüğümüz ve bağ-
lantı Müdürlüklerimizde çalışan başa-
rılı personele Bölge Müdürlüğümüzde 
düzenlenen törenle Teşekkür Belgeleri 
takdim edilmiştir.
26 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen 
törende; Bölge Müdürümüz Sn. Halil 
İbrahim BOZKUŞ törene katılan tüm 
personelin Dünya Gümrük Gününü 
kutlamış ve başarılarının devam etmesi 
temennisinde bulunmuştur.

Bölge Yöneticilerimiz Valimiz 
Sn. Vasip ŞAHİN’i Makamında Ziyaret Etti

Başarılı Personele Teşekkür Belgesi Verildi
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    “Dünya Gümrük Günü” İstanbul Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğinde 27 Ocak 2016 tari-
hinde düzenlenen gala yemeğiyle coşkulu bir biçimde kut-
lanmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Fatih 
ÇİFTCİ’nin teşrif ettiği kutlama yemeğine Bakanlık bürok-
ratlarının yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarının İstan-
bul yöneticileri, gümrük ve dış ticaret camiasının önemli 
temsilcileri ve İstanbul Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü 
personeli tarafından katılım sağlanmıştır.

   Yemeğin ilerleyen saatlerinde Türk Sanat ve Tasavvuf 
Müziği sanatçısı Sami ÖZER tarafından birbirinden güzel 
eserler seslendirilmiştir.

26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ COŞKUYLA KUTLANDI
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BAĞLANTI İDARELERİMİZDEKİ 
KUTLAMALAR
26 Ocak Dünya Gümrük Günü, bağlantı Müdürlüklerimizde düzenlenen 
çeşitli etkinlikler ile coşkuyla kutlanmıştır.

Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünce Dış Hat-
lar Terminali Geliş Yolcu Salonunda yolculara ikramda bulunmak 
üzere stantlar kurulmuş, Havalimanı Birim Amirleri, Kuruluş Tem-
silcileri ve personel katılımıyla kokteyl düzenlenmiştir. Sabah sa-
atlerinde  yolculara karanfi l verilerek ikramda bulunulmuştur. Ha-
valimanında görev yapan basın kuruluşları davet edilerek yapılan 
etkinlikler görüntülenmiş ve basın mensuplarına Dünya Gümrük 
Günü ile bu yıl işlenen tema olan ‘’Dijital Gümrükler’’ kapsamında 
Bakanlığımızın elektronik işlemleri ve gümrük idaremizin işleyişi 
hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, Havalimanı Mülki İdari Amirleri 
ziyaret edilerek günün anısına çiçek ve çini tabak takdim edilmiştir.

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük  Müdürlüğünce  26 Ocak 
Dünya Gümrük Günü  kutlamaları çerçevesinde yolcuların gö-
rebileceği alana günün anlam ve önemini belirten afi şler asılmış 
olup,  yolculara, Müdürlük personeline ve dış hatlar gelen yolcu 
salonunda bulunan yolcu ve uçuş ekiplerine karanfi l ve çikolata 
dağıtılmıştır. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri 
Makamında ziyaret edilerek, Bakanlık logolu bir çini ve çiçek tak-
dim edilmiştir.

Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce günün anlam 
ve önemine istinaden Müdürlük sahası içerisin-
de bulunan kişilere çiçek ve çikolata ikramında 
bulunulmuştur.

Erenköy Gümrük Müdürlüğü ve Erenköy Tas-
fi ye İşletme Müdürlüğünde yöneticiler ve  Mü-
dürlük personeli ile özel sektör temsilcilerince 
26 Ocak 2016 saat 10:00’da saygı duruşu ve 
akabinde İstiklal Marşı okunarak Atatürk Büs-
tüne çelenk konulmuştur. Ayrıca, Müdürlük sahası içerisinde bulu-

nan kişilere çeşitli ikramlarda bulunulmuştur.

Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünce Çatalca Kaymakamı 
Sayın İnci SEZER BECEL ve Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Sayın 
Güngör KARAKOÇ Makamında ziyaret edilmiştir. Ayrıca Serbest 
Bölge Müdürü Sayın Vuslat ÇAKIR ve Müdür Yardımcıları ziyaret 

edilmiş olup, Müdürlük içerisinde hizmet alan 
kişilere şeker ve çikolata ikramlarında bulunul-
muştur.

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünce Karaköy 
Mülki Amiri Sayın Niyazi CAN ziyaret edilmiş 
olup, ayrıca günün anlam ve önemine istina-
den Müdürlük sahası içerisinde bulunan kişile-
re çikolata ikramında bulunulmuştur.
 
Pendik Gümrük Müdürlüğünce 7-12 yaş aralı-
ğındaki 32 çocuğa Müdürlük liman sahasında 

yer alan RO-RO gemisi gezdirilerek, dedektör köpek ile kontrol ve 
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arama aşamaları yerinde uygulamalı olarak gösterilmiş olup, ço-
cuklara günün anlamına istinaden hediyeler verilmiştir

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile 
İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdür-
lüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi SALİHOĞLU, Büyük-
çekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet GÜLAY, Küçükçekmece 
Cumhuriyet Başsavcısı Ali DOĞAN, Bakırköy Cumhuriyet Başsav-
cısı Selami HATİPOĞLU ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi 
TOSUN Makamlarında ziyaret edilerek, kendilerine çini tabak ve 
çiçek takdim edilmiştir
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BAKAN YARDIMCIMIZ BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ 

Bakan Yardımcımız Sayın Fatih ÇİFTCİ, 27 Ocak 2016 
tarihinde Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret ederek, Böl-
ge Yöneticilerimiz ile bir araya gelmiştir. Gümrükler 

Genel Müdürü Sn. Mustafa GÜMÜŞ ve 1.Hukuk Müşaviri Sn. 
Suavi ÖNAL’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Bölge Müdürü-
müz Sn. Halil İbrahim BOZKUŞ tarafından Bölge Müdürlüğü-
müz iş ve işlemleri ile ilgili olarak sunum yapılmıştır. Sayın 
Bakan Yardımcımız daha sonra bağlantımız Ambarlı Gümrük 
Müdürlüğü ve Çatalca’daki Halkalı Gümrük Müdürlüğünün 
Yeni Hizmet Binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulun-
muştur. Bakan Yardımcımız Sayın Fatih ÇİFTCİ söz konusu 
ziyaretin akşamında 26 Ocak Dünya Gümrük Günü Kutlama-
ları çerçevesinde Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenen gala 

yemeğine teşrif etmiştir. Söz konusu yemekte Sayın ÇİFTCİ 
2016 Yılının Dünya Gümrük Örgütü tarafından uluslararası 
gümrük camiası için Dijital Gümrük temasının işleneceği ve 
teşvik edeceği yıl olarak seçildiğini, Dijital Gümrükler kav-
ramı ile birbiri ile bağlantılı, anlaşılabilir gümrük sisteminin 
amaçlandığını, elektronik gümrük işlemleri ve otomasyon 
sistemine vurgu yapmakta olduğunu belirtmiştir. Ayrıca 
Gümrük idarelerinin bugün toplumun sağlığının korunması, 
ürün ve arz zincirinin güvenliğinin sağlanması başta olmak 
üzere bir çok faaliyetin etkin bir şekilde yürütülmesine çalış-
makta olduğunu, uluslararası ticaretin güvenliği ile ticaretin 
kolaylaştırılması arasında denge tesisi görevini yürüttüğünü 
ifade etmiştir.
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BAKANIMIZ TÜFENKCİ, 
İSTANBUL TİCARET ODASI MECLİS 
TOPLANTISINDA SEKTÖRE HİTAP ETTİ

Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent TÜFENKCİ, 
İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Şubat ayı meclis top-
lantısına katılmıştır. TÜFENKCİ yaptığı konuşmada, 

ihracata ivme kazandıracak adımların atıldığını ve atılmaya da 
devam edileceğini ve kısa zaman içinde gümrüklerde bekleme 
sürelerinin en aza indirileceğini, bu kapsamda en azından ge-
lişmiş ülkelerdeki gümrükleme maliyetine yakın bir seviyeye 
gelineceğini ifade etmiştir.
   Ayrıca, TÜFENKCİ, Bakanlık olarak gümrüklerde altyapı iyi-
leştirme çalışmalarının devam ettiğini, Halkalı Gümrük Mü-
dürlüğünü kısa zamanda taşıyacaklarını ve Erenköy Güm-
rük Müdürlüğünü taşıma çalışmalarının ise hızlandırıldığını 
söylemiştir. Türkiye’nin 3. ülkeler için lojistik üs olması ile 
ilgili ne düşündüğünün sorulması üzerine, Türkiye’nin sa-

hip olduğu avantajın kullanılması gerektiğine işaret ederek, 
transiti destekleyen ve kolaylaştıran önlemleri alacaklarını, 
ülkenin lojistik üs olması, 3. ülkelere giden transitin kolay-
laşması için gerekli adımları attıklarını belirtmiştir.
   Sayın Bakanımız konuşmasında gümrüklerde ve sınır ka-
pılarında yaşanan bekleme sürelerine ile ilgili olarak; Ba-
kanlıkça çaba ve gayretlerinin bekleme sürelerini azaltmak 
yönünde olduğunu, beklemeler kapsamında diğer Bakanlık-
lar ile ilgili konuları da çözmek üzere yakın zamanda bütün 
Bakanlıkları tek havuzda toplayıp bekleme sürelerini azalta-
caklarını dile getirmiştir.

TÜFENKCİ: Gümrüklerde bekleme 
süreleri en aza indirilecek.“ “
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İHRACATÇI BİRLİKLERİ İLE 2016 YILI 
İHRACAT HEDEFLERİ KONUŞULDU

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhra-
catçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekre-
terliğinin ev sahipliğinde 22 Şubat 

2016 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz 
Yöneticileri ile yemekli bir toplantı dü-
zenlenmiştir.
   İTKİB Genel Sekreterliği bünyesinde 
yer alan Hazır Giyim, Tekstil, Deri ve 
Halı İhracatçı Birlikleri Başkan ve Baş-
kan Yardımcıları ile Bölge Müdürümüz 
Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ, Bölge 
Müdürlüğümüz Yöneticileri ve bağlantı 
Gümrük Müdürlerinin katılım sağladığı 
toplantıda, sektörün ihracat ve ithalat 
işlemlerine ilişkin süreçlerinin iyileş-
tirilmesine yönelik fi kir alışverişinde 
bulunulmuştur. Ayrıca 2016 yılı ihracat 
hedefl eri ve bu hedefl ere ulaşma nok-
tasında gümrük idarelerince yapılması 
gereken hususlar masaya yatırılmıştır.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE 
HUKUK GRUP BAŞKANLIĞI KURULDU 

Bakanlık Makamının 05.02.2015 tarihli Onayı ile Bakanlığı-
mız Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik ya-
pılarak Bölge Müdürlükleri’nde Hukuk Grup Başkanlıkları 

kurulmuştur. Bununla birlikte Bakanlık Makamı’nın 21.12.2015 
tarihli Onayı ile yürürlüğe giren “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taş-
ra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik”  çerçevesinde Hukuk Grup Başkanlığının yanı sıra 
Ambarlı ve Erenköy Hukuk Büroları kurularak 01.03.2016 tarihi iti-
bariyle Bölge Müdürlüğümüzde bünyesinde faaliyete başlamıştır. 
Başkanlık ve bürolarda toplam 29 avukat görev yapmaktadır. 
Bölge Müdürlüğümüz emrinde görevli avukatlarımızın 
Taşra Çalışma Yönetmeliğine göre görevlerinden bazıları şunlardır:
*Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davaları takip etmek, bu dava-
lara ilişkin icra işlemlerini 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve 
İfl as Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yerine getirmek.

Bölge Müdürlüğümüz emrinde görevli 29 
avukat tarafından yılda yaklașık 60.000 

adli ve idari dava yürütülmektedir.

*Takip ettikleri dosyaları öncelikle zamanaşımı yönünden incele-
yerek gerekli önlemleri zamanında almak, gerekli bilgi ve belgeyi 
ilgili merkez ve taşra biriminden istemek, dava ve icra takiplerinin 
zamanında görevli ve yetkili merciler nezdinde açılmasını sağla-
mak, takip etmek ve sonuçlandırmak.
*Takip ettikleri dava ve icra dosyaları ile ilgili evrakı düzenli bir 
şekilde dosyalayıp arşivlemek ve bu dosyalara ilişkin yazı işleri ve 
adli kalem işlemlerini yerine getirmek.
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İSTANBUL TİCARET ODASI SEKTÖR 
TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELİNDİ

Bölge Müdürlüğümüz Yöneticileri ve İstanbul Ticaret 
Odası sektör temsilcileri  03 Mayıs 2016 tarihinde dü-
zenlenen bir çalışma toplantısında bir araya gelmiştir.  

   Söz konusu toplantıya Bölge Müdürümüz Sn. Halil İbrahim 
BOZKUŞ, Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantı Gümrük Müdür-
lüklerimiz Yöneticileri ile İTO Sektör Temsilcileri tarafından ka-
tılım sağlanmış olup, toplantıda gümrük idarelerimizde iş ve 
işlem süreçlerinin iyileştirilmesi, sektör talep ve beklentileri ile 
çözüm önerileri gündeme getirilmiştir.
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MAKALE

GÜMRÜKTE UZLAŞMA Özlem DEMİROĞLU
Gümrük ve Ticaret Uzmanı

Şube Müdür V.

D ış ticaretin giderek serbestleştiği günümüzde güm-
rük vergileri, ülkelerin kendi yerli sanayilerini koru-
mak için kullandığı geleneksel bir ticaret politikası 

aracı olma özelliğini devam ettirmektedir. Her ne kadar 
gümrük vergisi oranları tüm dünyada eskiye oranla çok düş-
müş olsa da gümrük vergileri halen devlet için önemli gelir 
kaynaklarından biridir. 
   Gümrük vergileri ile ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların 
nitelikleri ve sonuçları diğer vergi uyuşmazlıklarından farklılık 
göstermektedir. Gümrük vergilerinden kaynaklanan ihtilaf-
larda idare ile yükümlü arasındaki uyuşmazlık, idari aşamada 
veya yargı aşamasında çözümlenebilmektedir. Gümrük ile ilgili 
uyuşmazlıklarda yargıya gidilmeksizin idari aşamada çözüm 
için ise iki farklı yol bulunmaktadır. Bunlardan birisi itiraz, di-
ğeri de uzlaşmadır. 
   Uzlaşma müessesesi, Türk Vergi Sistemine 1963 yılında gir-
miştir. Ancak; Vergi Usul Kanunu’nun ikinci maddesi hükmüne 
istinaden, gümrük idaresince uzlaşma müessesesi, Gümrük 
Kanunu’nda uzlaşmaya ilişkin ayrı bir düzenlemenin yapıldığı 
2011 yılına kadar kullanılmamıştır. Gümrük Kanunu’nun 244 
üncü maddesinde 25/02/2011 tarih ve 27857 sayılı Mükerrer 
Resmi Gazete’de 6111 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile 
Gümrük Kanunu kapsamındaki kamu alacaklarının uzlaşma 
müessesesine konu edilebilmesinin yasal altyapısı sağlanmış-
tır. Böylece yükümlülerin gümrük ihtilafl arından kaynaklanan 
vergi ve cezalar için de uzlaşma müessesesinden faydalanabil-
mesinin önü açılmıştır.

   Gümrük Kanunu’nun 244 üncü maddesinde 25/02/2011 tarih 
ve 27857 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 6111 Sayılı Kanun 
ile yapılan değişiklik ile Gümrük Kanunu kapsamında kamu ala-
caklarının uzlaşmaya konu edilebilmesinin kanuni dayanağının 
sağlanmasını müteakip Gümrük Kanununun 244 üncü mad-
desine dayanılarak hazırlanan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği, 
27/08/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete’de yayınlan-

mış ve uygulama 31/08/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş-
tir. Sonuç olarak, uzlaşma, itiraza alternatif olarak yükümlüler 
tarafından başvurulabilecek bir çözüm yolu olarak uygulamada 
yerini almıştır. İhtilafın giderilmesine ilişkin bu iki yöntemden 
hangisinin kullanılacağı yükümlünün tercihine bağlıdır.

   Yükümlü tarafından birinci seçenek olan uzlaşmanın tercih 
edilmesi halinde, ikinci seçenek olan itiraz veya dava açma sü-
resi durmaktadır. Dolayısıyla, yükümlü tarafından önce uzlaş-
manın tercih edilmesi, sonradan itiraz hakkının kullanmasına 
engel olmayacaktır. Ancak, tam tersi bir durumda yani önce 
itiraz hakkının kullanılması halinde; yükümlü artık uzlaşma 
hakkını kullanamayacaktır, çünkü uzlaşma talebi sadece henüz 
itiraz başvurusu yapılmamış gümrük vergileri ve cezalar için 
yapılabilmektedir.

   Uzlaşma, gümrük idaresi ile yükümlü arasında karşılıklı an-
laşma ile kısa zamanda çözüm getiren idari bir çözüm meka-
nizması olarak değerlendirilebilir. 6111 sayılı Kanun ile güm-
rük mevzuatına dahil edilen uzlaşmayla; yargı organlarının 
yükünün hafi fl etilmesi ve vergi alacağının kısa sürede tahsili 
amaçlanmıştır. Yükümlüler açısından bakıldığında ise uzlaşma 
uygulaması ile; vergi veya cezaya muhatap olan yükümlünün 
yargıya gitmeden önce gümrük idaresi ile ihtilafı çözümlemesi 
amaçlanmıştır. 
   Uzlaşma sürecini ve pratikte uygulamayı kısaca özetlemek 
için öncelikle uzlaşma kapsamında olan alacaklar, uzlaşma baş-
vurusu yapılması ve başvurunun akabinde yapılan işlemleri ele 
alabiliriz.  

Yargıya gidilmeksizin idari așamada çözüm 
için iki farklı yol bulunmaktadır. Bunlardan 

birisi itiraz, diğeri de UZLAȘMADIR. 
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   Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine göre, 
beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirle-
nen veya gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan 
sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük ver-
gileri alacakları ile Gümrük Kanunu’nda ve ilgili diğer kanunlar-
da öngörülen cezaların tümü uzlaşma kapsamındadır.  

   Uzlaşmaya konu olabilecek alacaklar genel olarak Yönetme-
liğin 1 no.lu ekinde yer alan vergiler ile 2 no.lu ekinde yer alan 
para cezalardır.  Bununla birlikte, ek listelerde belirtilmeyen ve 
gümrük idarelerince tahsili gereken alacaklar ile daha sonra ya-
pılacak düzenlemelerle getirilen alacaklar da uzlaşmaya konu 
olabilmektedir. Yükümlü tarafından yapılan uzlaşma talebi, 
kendisine tebliğ edilen alacakların tamamı için yapılabileceği 
gibi vergiler veya cezaların tür itibariyle bir kısmı için de yapı-
labilmektedir. Ancak, aynı tür vergi veya cezanın bir kısmı için 
uzlaşma talebinde bulunulması mümkün bulunmamaktadır. 
Diğer taraftan, ilgili mevzuat uyarınca alacağın tahsilat aşama-
sına geldiği durumlarda söz konusu alacak uzlaşmaya konu 
edilememektedir. Ayrıca, gümrük vergilerinin matrahına giren, 
ancak aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen ver-
gi ve benzeri mali yükler ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan kaçakçılık suçlarına 
ilişkin alacaklar ve eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine 
ilişkin kararlar da uzlaşmaya konu edilememektedir.

   Uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi için, yetki sınırlarına 
göre Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyon-
ları ve Merkezi Uzlaşma Komisyonları kurulmaktadır. 

   Yükümlünün alacağın tebliğinden itibaren 15 günlük süresi 
içinde yapmış olduğu uzlaşma talebinin, dilekçenin ilgili Güm-
rük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü uzlaşma komisyonu kayıtlarına 
girdiği tarihten itibaren azami 45 gün içinde sonuçlandırılması 
esastır. Ancak, uzlaşma görüşmelerinin belirlenen süre içinde 
sonuçlandırılamaması veya daha ayrıntılı bir inceleme veya 
araştırma yapılmasını gerektirmesi hallerinde belirtilen süre 
aşılabilmektedir.
Uzlaşma görüşmeleri üç şekilde sonuçlanabilmektedir. Bunlar;
-Yapılan görüşme sonucunda uzlaşma sağlanması durumu, 
-Yükümlünün uzlaşma davetine icabet etmemesi veya tutana-
ğı almaktan imtina etmesi halinde uzlaşma temin edilememesi 
durumu, 
-Yapılan görüşme sonucunda uzlaşma sağlanamaması durumu.
Uzlaşma görüşmesi esnasında uzlaşma sağlanamamış olsa 

dahi;  yükümlünün Gümrük Kanunun 242. maddesinde belirti-
len itiraz süresinin son günü mesai saati bitimine kadar komis-
yonun nihai teklifi ni kabul ettiğini bir dilekçe ile ilgili gümrük 
müdürlüğüne bildirmesi halinde uzlaşma vaki olmuş sayılmak-
tadır. 
   Uzlaşmanın en önemli sonuçlarından biri, uzlaşma vaki oldu-
ğu takdirde gümrük uzlaşma komisyonlarının düzenleyecekleri 
uzlaşma tutanaklarının kesin olması ve gereğinin ilgili gümrük 
müdürlüğünce derhal yerine getirilmesidir. Uzlaşma konusu 
yapılan alacaklar, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tu-
tanağının tebliğinden itibaren genel usullere göre bir ay içinde 
ödenmektedir.

   Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halle-
rinde yükümlü, uzlaşmanın vaki olmadığına dair düzenlenen 
ve kendisine tebliğ olunan tutanağın tebliğinden itibaren süresi 
içinde itiraz/dava yoluna gidebilmektedir. İtiraz ve dava yoluna 
ilişkin hususlar gümrük mevzuatında belirtilen genel hükümle-
re tabidir. 
   Gümrük uzlaşma uygulaması nispeten yeni bir uygulama ol-
masına rağmen genel olarak değerlendirildiğinde yükümlüler 
açısından yoğun olarak başvurulan bir uygulama olmuştur. 
Gümrük uzlaşma müessesinin uygulamaya girmesi öncesin-
de gümrük idaresinin taraf olduğu ceza, idari ve hukuk dava 
sayılarının oldukça yüksek olduğu da dikkate alındığında; uz-
laşma müessesesinin, yükümlülerin yanı sıra devlet açısından 
da emek ve zaman kaybını ortadan kaldırdığı değerlendiril-
mektedir. Nitekim konu ile ilgili istatistikler 2015 yılında Bölge 
Müdürlüğümüze yapılan uzlaşma başvurusunun yaklaşık 2280 
adet iken 2016 yılının ilk 5 ayı içerisinde 1400 adedi geçtiğini 
göstermektedir. Başvuruların yaklaşık % 88’inin uzlaşma yö-
netmeliğine uygun olduğundan kabul edildiği ve kabul edilen 
başvuruların da % 95’inin uzlaşma ile sonuçlandığı dikkate alın-
dığında uzlaşma uygulamasının amacına ulaştığı değerlendiril-
mektedir.   

2015 yılında Bölge Müdürlüğümüze 
yapılan uzlașma bașvurusu yaklașık 
2280 adet iken, 2016 yılının ilk 5 ayı 

içerisinde bașvuru sayısının 1400 adedi 
geçtiği görülmektedir.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE
UZLAŞMA EĞİTİMİ VERİLDİ

Bölge Müdürlüğümüzde 25 Şubat 2016 tarihinde İstanbul 
Gümrük Müşavirleri Derneği Üyelerinin katılımı ile uzlaşma 
sürecinde yaşanan sıkıntılar ile ilgili olarak bir bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirilmiştir.
   Bahse konu toplantıda Bölge Müdür Yardımcısı Sn. Faruk 
ŞEN ve Şube Müdürü Sn. Özlem DEMİROĞLU tarafından 
Uzlaşma Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin bir sunum 
yapılmış, akabinde soru-cevap şeklinde görüş alışverişinde 
bulunulmuştur.
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MÜSTEŞARIMIZ, BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE 
İNCELEMELERDE BULUNDU

Sayın Müsteşarımız Cenap AŞCI, 02.03.2016 tarihinde 
Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret etmiştir. Sayın Müsteşa-
rımıza Bölge Müdürümüz Halil İbrahim BOZKUŞ tara-

fından Bölgemiz iş ve işlemleri ile ilgili olarak bilgi verilmiştir.

Ayrıca, söz konusu ziyarette yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, 
yerinde gümrükleme, izinli alıcı ve izinli gönderici ile ilgili ola-
rak Bölge Müdürlüğümüz uygulamaları ve Tek Pencere Siste-
minin işleyişi hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
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TEKSTİL SEKTÖRÜNDE GÜMRÜK  UYGULAMALARINA YÖNELİK 

EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Bölge Müdürlüğümüz ve İTHİB (İstanbul Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçılar Birliği) Genel Sekreterliği 
ev sahipliğinde 06 Mart 2016 tarihinde Bölge Müdür-

lüğü Yöneticilerimiz ve bağlantı Gümrük Müdürlük persone-
limizin katılımları ile tekstil, iplik ve kumaş konularında eği-
tim semineri düzenlenmiştir. Bölge Müdürümüz Sayın Halil 
İbrahim BOZKUŞ ve İTKİB Genel Sekreter Yardımcısı Sayın 
Süleyman ÇAKIROĞLU’nun açılış konuşmalarını yaptığı se-
minerde, tekstil ve konfeksiyon eşyalarının sınıfl andırılması 
ve tarifelendirilmesi, İhracatçı Birliklerinin faaliyetleri,  İthalat 
Kayıt Sistemi ve Riske Dayalı Denetim Sistemi (RDDS) uygu-
lamalarına ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.
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LABORATUVAR ANALİZ VE RAPORLAMA 
PROGRAMI (LARA) HAYATA GEÇTİ 

LARA Programı, Gümrük Laboratuvarlarındaki tahlil 
işlemlerinin kâğıtsız ortamda hızlı, kolay, eksiksiz yü-
rütülmesine, arşivlenmesine, merkez ve taşradan taki-

bine ve verilerin izlenmesine imkan veren, BİLGE sistemine 
entegre bir yazılım programı olup, bu programa tüm gümrük 
laboratuvarları dahil edilmiştir. 
   Gümrük beyannameleri muhteviyatı eşyaya ilişkin olarak la-
boratuvar analizine ihtiyaç duyulması halinde, Muayene Me-
muru sistem üzerinden tahlil talebi oluşturmakta ve taranan 
evrakların (fatura, beyanname, dekont, numune alma tutanağı 
gibi) sisteme eklenmesi ile evrak ve beyanname Laboratuvar 
Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilmektedir.  
   LARA programı vasıtasıyla,  tescil edilmiş bir gümrük be-
yannamesi muhteviyatı eşyanın muayene memurunca tahlil 
edilmek üzere laboratuvara sevkinden itibaren tüm işlemler 
elektronik ortamda yürütülmekte, böylece 6 gümrük labora-
tuvarı arasında bağlantı sağlanmakta, daha önce herhangi bir 
ticari isimli eşya numunesi için yapılan analizler ve elde edilen 

LARA Programı, ilk defa 01.02.2016 tarihinde
 AHL Kargo Gümrük Müdürlüğünde

 pilot olarak uygulanmıș olup, 
15.03.2016 tarihi itibariyle tüm 

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
tarafından kullanılmaya bașlanmıștır.

İthalatçılar, ihracatçılar ve dolaylı temsilcileri laboratuvar analizine tabi tutulan eșyalarına ilișkin bilgileri
https://uygulama.gtb.gov.tr/LaraTahlilSorgulama/Ekranlar/Index.aspx adresinden görüntüleyebileceklerdir.

sonuçlar görülebilmekte, verilerin derlenmesi ve ulaşılabilir kı-
lınmasıyla da işlem süreleri kısalmaktadır. 
   Ayrıca, LARA Programı sayesinde bir eşya için yapılan ana-
liz ve inceleme sonuçlarının laboratuvar müdürlükleri arasında 
farklı değerlendirilmesi sonucunda yaşanan sorunların önüne 
geçilecek ve dolayısıyla laboratuvar müdürlükleri arasında iş-
lemler yeknesaklaşmış olacaktır.  
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İSTANBUL LABORATUVAR  MÜDÜRLÜĞÜ DTO 
TARAFINDAN DÜZENLENEN TOPLANTIYA KATILDI

İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü tarafından 02-04 Mart 2016 tarihleri arasında 
İsvicre’nin Cenevre kentinde 17 Dünya Ticaret Örgütü (DTO) üyesi tarafından 
yürütülmekte olan Çevresel Ürünler Anlaşması (EGA) Müzakerelerinin 12. 
Toplantısına katılım sağlanmıştır.

6. AVRUPA GÜMRÜK KİMYAGERLERİ 
SEMİNERİNE KATILDIK

İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünde görevli kimyager Dr. Ayşe Özgür ÖZSAR ve Dr. 
Fulya ELGİN tarafından 21-26 Haziran 2016 tarihleri arasında Hollanda’nın Ams-
terdam kentinde düzenlenen 6. Avrupa Gümrük Kimyagerleri Seminerine katılım 
sağlanmıştır.  Seminerde, İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünde görevli kimyager Dr. 
Ayşe Özgür ÖZSAR tarafından mevcut cihazlar NMR ve SNIF-NMR’in Gümrük Labo-
ratuvarları açısından önemi üzerine bir sunum yapılmıştır.
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HALKALI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
YENİ BİNASINA TAŞINDI

1983 yılında Sirkeci Gümrük Müdürlüğü’nün, Türkiye Cum-
huriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletme Müdürlüğü’ne 
hizmet vermesi için Halkalı’ya taşınması sonucu kurulan 

Halkalı Gümrük Müdürlüğü, ilk önce Halkalı Giriş Gümrük 
Müdürlüğü olarak faaliyete başlamış, 2000 yılında Halkalı Çıkış 
Gümrük Müdürlüğü ile 2006 yılında da Halkalı Tekstil İhtisas 
Gümrük Müdürlüğü ile birleştirilmiştir.
   Her türlü gümrük işlemini yapmaya yetkili olan Halkalı Güm-
rük Müdürlüğü bünyesinde 109 Muayene Memuru, 18 Muha-
faza Memuru, 70 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)-
Memur ve diğer kadro unvanlarında toplam 197 personel 
görev yapmaktadır. 
   İşlem hacmi ve personel sayısı ile Gümrük Müdürlükleri ara-
sında ilk sıralarda yer alan Halkalı Gümrük Müdürlüğü, yap-
işlet-devret modeliyle günün şartlarına uygun olarak Muratbey 
Mahallesi/ Çatalca’da 217 dönümlük bir alanda inşa edilen yeni 
gümrük kompleksine taşınarak, 21 Mart 2016 tarihi itibariyle 
yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır.
“55.800 metrekare Gümrük Müdürlüğü binası, 43.000 met-
rekare depo alanı ve 13.000 metrekare sosyal tesis ve galeri  
alanından oluşan yeni tesis; 
• 24 saat yükleme/boşaltma imkanı,
• Kapalı devre kamera sistemleri ve 24 saat güvenlik,

A sınıfı Gümrük Müdürlüğü olup, her türlü 
gümrük ișlemini yapmaya yetkilidir. Türkiye’nin 
en çok ihracat ișlemi yapılan gümrük idaresidir.

2015 yılı dıș ticaret verilerine göre, Türkiye 
genelinde 19,8 milyar dolar ile ihracat 

ișlemlerinde birinci; ithalat ișlemlerinde ise 
14,5 milyar dolar ile üçüncü sırada yer almıștır.



23Haziran 2016

İSTANBUL GÜMRÜK

Müdürlükten her türlü ürünün ithalatı 
yapılmakla birlikte, “yetkili olduğu ihtisas 

ürünleri tekstil ürünleri, düz cam, telsiz ve 
telekomünikasyon ürünleri, pil ve akümülatör 

ürünleri olarak sıralanabilir.

• Güvenli Tır Parkı alanları,
• Yurtiçi nakliye araçları için ayrı giriş-çıkış kapıları,
• Modern Bilgi teknolojileri ve elektronik altyapı imkanları,
• Geçici depolama, antrepo, serbest depo ve soğuk hava de-
poları,
• Banka, restoran, market, kargo vs. hizmet alanları,
• Akıllı bina içerisinde modern ofi s alanları,
içermektedir.
Yeni Hizmet Binası içerisinde 4 bağımsız blokta 3 adedi ithalat 
sahasında bulunan ve geçici depolama/antrepo hizmetine hazır, 
1 adedi ise ihracat sahası içerisinde yer 
alan serbest depolamaya müsait depolar tesis edilmiştir. 
Her depo birimine nakliye aracı (Tır/kamyon) yanaşma imkânı 
bulunmaktadır.

Halkalı Gümrük Müdürlüğü, tașındığı yeni tesis ile 
ișlem hacminin yanı sıra sahip olduğu modern teknik 
ve fiziki altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesi ile de 
bölgenin ve Avrupa’nın önemli ve örnek gösterilen 
Gümrük İdarelerinden biri olacaktır.

2015 yılında 1,4 milyon adet beyanname ile 
Türkiye genelinde en çok gümrük beyannamesi 

tescil edilen Gümrük Müdürlüğü olmuștur.
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HALKALI GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 
FAALİYETE BAŞLADI
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taş-
ra Teşkilatında Düzenleme Yapılma-
sı Hakkındaki 11.01.2013 tarihli ve 
11.01.2013/4222 sayılı Kararname ile 
kurulan Halkalı Gar Gümrük Müdür-
lüğü,  21 Mart 2016 tarihi itibariyle 
hizmet vermeye başlamıştır. Halkalı 
Gar Gümrük Müdürlüğünde demiryo-
lu ile gidecek eşyaların ihracatı, itha-
latı ve transit işlemleri yapılmaktadır.
Müdürlük bünyesinde 30 personel 
görev yapmaktadır. Halkalı Gar Güm-
rük Müdürlüğünün denetiminde top-
lam 5 adet geçici depolama yeri bu-
lunmaktadır.

BAKANIMIZ ULUSLARARASI 
AYAKKABI MODA FUARINI ZİYARET ETTİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent 
TÜFENKCİ, CNR EXPO Yeşilköy’de Tür-
kiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Ge-
liştirme Eğitim Vakfı, Türkiye Ayakkabı 
Sanayicileri Derneği, Türkiye Umum 
Ayakkabıcılar Federasyonu, İstanbul 
Ayakkabı Esnafı Sanatkârlar Odası ve 
KOSGEB desteğiyle 2 Nisan 2016 tari-
hinde düzenlenen Uluslararası Ayakka-
bı Moda Fuarını ziyaret etmiştir.
   Fuarda üretici fi rmalarla görüşen Sa-
yın TÜFENKCİ, ziyaret ettiği bir stantta 
Türklerin ayakkabıda İtalyanların pabu-
cunu dama attığını, ayakkabıda üretim 
ve tasarımın yerli olmasının, üretimin 
her aşamasında Türk insanın emeğinin 
bulunmasının kendilerini ziyadesiyle 
gururlandırdığını dile getirmiştir.
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BAKANIMIZ BEYOĞLU ESNAF VE 
SANATKAR TEMSİLCİLERİ İLE BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE BULUŞTU

Sn. Bakanımız Bölge Müdürlüğümüz ziyaretinin ardın-
dan “22. İstanbul Kırtasiye, Kağıt, Okul ve Ofi s Ürünleri 
Fuarının açılışına katılarak stantları ziyaret etmiştir.

   Fuarın açılış konuşmasını yapan Sayın TÜFENKCİ, Bakanlık 
ve hükümet olarak ticaret erbabının her anlamda yanlarında 
olduklarını dile getirerek, ithalat aşamasında gerçekleştirilen 
ürün güvenliği denetimlerini, risk analizine dayalı olarak elekt-
ronik ortamda daha güvenli ve daha hızlı yapmayı hedefl edik-
lerini, kırtasiye ürün grubunun hem iç piyasada gözetimi ve de-

netimi, hem de ithalat aşamasındaki uygunluk denetimlerinin 
Bakanlığımız tarafından gerçekleştirildiğini, çocukların sağlığı-
na zarar verebilecek her türlü ürünü “güvensiz ürüne karşı sıfır 
tolerans” prensibi ile kontrol altına aldıklarını ve denetimlerin 
aralıksız devam ettiğini ifade etmiştir.

Sayın Bakanımız Kırtasiye sektöründe 2015 yılında 1,5 
milyar dolar ihracat ve 3,7 milyar dolar olan ithalatın, 

bu sene özellikle ihracat ağırlıklı olarak artmasının 
hedeflendiğini belirtmiștir.

BAKANIMIZ KIRTASİYE, KAĞIT, OKUL VE 
OFİS ÜRÜNLERİ FUARININ AÇILIŞINA KATILDI

Bakanımız Sn. Bülent TÜFENKCİ 06 Nisan 2016 tarihinde 
Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında 
“Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği”  üyelerinin kabul 
ederek, Beyoğlu esnaf ve sanatkarlarının sıkıntılarını dinlemiş-
tir. Bakan TÜFENKCİ Beyoğlu’nun İstanbul ve Dünya için çok 

önemli olduğunu vurgulayarak, Esnafımızın, ticaret erbabı-
mızın orada yaşayanlarla birlikte korunması gerektiğini, bir 
yerin yaşayabilmesi için oradaki esnafın yaşaması gerektiğini, 
Beyoğlu kent estetiğine ve kültürüne katkı veren sayısız esnaf 
ve sanatkarın da mekanı olduğunu ifade etmiştir.
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Mevzuat 
Değişikliklerine Bakış

Veysel MADEN
Gümrük ve Ticaret Müfettişi

Bölge Müdür Yardımcısı V.

*6655 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun ile 3065 sayılı KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi de-
ğiştirilerek; “Dâhilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamın-
da ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 
31.12.2015 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Ka-
nununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi 
hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itiba-
riyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmündeki 
eşya teslim tarihlerine ilişkin süre 31.12.2020 tarihine kadar 
uzatılarak imalatçı ihracatçılara sağlanan kolaylık devam etti-
rilmiştir.

*Anayasa Mahkemesinin 
2015/117 sayılı Kararı ile; 
13.12.1968 tarihli ve 1072 sa-
yılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri 
Oyun Alet ve Makinaları Hakkın-
da Kanununda yer alan Langırt 
ibarelerinin Anayasa’ya aykırı 
olduğundan İPTALLERİNE karar 
verilerek, langırt ithali yasağı kal-

dırılmıştır. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No 
13’de yapılan değişiklik ile “Langırt” serbest dolaşıma girişine izin ve-
rilmeyecek eşya listesinden çıkarılmıştır. 

*İthalatta haksız rekabet hallerinden dampinge veya sübvansiyona 
konu olan ithalatın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının ko-
runması amacıyla Bakanlık tarafından yapılan inceleme neticesinde 
muhtelif ürünlere önlemler uygulanmaktadır. 2016 yılının ilk 6 ayında;

     3903.19.00.00.00 GTİP’li “Diğerleri” tanımlı Mısır Arap Cumhu-
riyeti menşeli eşyalara (CIF %) 11,3 oranında dampinge karşı kesin 
önlem,

    8415.83.00.90.00 GTİP’li “fancoil” tanımlı Çin Halk Cumhuriyeti 
menşeli eşyalara (CIF %) 56,50 oranında dampinge karşı kesin önlem,

     6802.23 GTİP’li “Granit” tanımlı Vietnam menşeli, Dong A Gra-
nite Stone Co. ve Enterprise 380 Phu Tai Joint Stock Co. haricindeki 
şirketlerden alınan eşyalara 174 ABD Doları/Ton oranında dampinge 
karşı kesin önlem,

     2915.12.00.00.12 GTİP’li “Sodyum Formiat” tanımlı Çin Halk 
Cumhuriyeti menşeli eşyalara (CIF %) 31 oranında dampinge karşı 
kesin önlem,

      52.01 GTİP’li “Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş)” 
tanımlı Amerika Birleşik Devletleri menşeli eşyalara (CIF %) 3 oranın-
da dampinge karşı kesin önlem,gibi pek çok önlem uygulamaya ko-
nulmuştur. 

*20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımla-
nan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Siste-
mi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız 
koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte 
olup bu çerçevede;

      2016/1 sayılı ithalat Tebliğinin 19. maddesine istinaden düzenle-
nen SPK Uygunluk Yazısının 20.01.2016 tarihinden itibaren,

      “Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığının Kontrolüne Tabi 
Ürünlerin İthalat Denetimi Teb-
liği (Ek-4)” gereğince tebliğ eki 
kapsamındaki ürünler için verilen 
belgelerin 15.02.2016 tarihinden 
itibaren,

    İthalat: (2016/1) sayılı Tebliğ’in 
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Eki’nde 
yer alan kimyasal maddelerin ithaline 
ilişkin 4. Kısım 4. Bölümü” gereğince 
verilen belgelerin 17.02.2016 tarihin-
den itibaren;
       2016/1 sayılı İthalat Tebliğinin 
15. maddesine istinaden EK-3 ‘de 
yer alan eşya listesi için Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu tarafından düzenlenen TAEK Uygunluk Yazısının 

22.03.2016 tarihinden itibaren,
       “89/14391 sayılı Türk Para-
sı Kıymetini Koruma Hakkında 
32 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
2. ve 7. maddeleri” gereğin-
ce Borsa İstanbul A.Ş. tarafın-

dan verilen belgelerin 
08.03.2016 tarihinden 
itibaren,
       Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından dü-
zenlenen Tehlikesiz Atık 
İhracat İzni belgesinin 
03.03.2016 tarihinden 
itibaren,

      Kültür ve Turizm Bakanlığı (Te-
lif Hakları Genel Müdürlüğü) ta-
rafından düzenlenen Kültür Fonu 
veya Kültür Fonu Kapsam Dışı 
Yazısı belgelerinin 20.04.2016 ta-
rihinden itibaren, 

        
“Kişisel Koruyucu Donanımların İtha-
lat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği 
ve Denetimi 2016/11)” gereğince 
Ekonomi Bakanlığı tarafından düzen-
lenen TPS-Kişisel Koruyucu Donanım 
İthalat İzni ‘nin 06.04.2016 tarihin-
den itibaren,
   
     “1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu”, 
“Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi 
Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2016/20)” ve “Beşeri Tıbbi 
Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği” kapsamında Sağlık Bakanlığı 
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tarafından düzenlenen “Tıbbi ve Beşeri 
Ürünler Kayıt Belgesi” 15.04.2016 tari-
hinden itibaren 

      Katma Değer Vergisi Genel Uygu-
lama Tebliği” kapsamında Maliye Ba-
kanlığı tarafından düzenlenen “Vergi 
Dairesi İstisna Belgesi” 02.05.2016 ta-
rihinden itibaren 

       Tek Pencere Sistemi 
e-belge uygulaması kapsamı-
na alınması uygun bulunmuş 
bunların yanında daha on-
larca belgenin fi ziki ortamda 
temini yerine e-belge olarak 
beyannamelere eklenmesine 
başlanmış olup bu sayede 
suiistimallerin önüne geçilmesi yanında işgücü kaybı da azaltılmıştır. 

*Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü Kararı (2016/1) ile 
“Gümrük ve ithale ilişkin vergiler, gider vergileri, motorlu taşıtlar ver-
gisi, veraset ve intikal vergisine ilişkin davalar ile temyiz başvurularını 
çözümlemek ile Danıştay 7 nci Dairesi görevlendirilmiştir. 

*22.01.2016 tarih ve 29601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 
Gümrük Kanununun 218 inci maddesinde belirtilen işleticilerin yü-
kümlülükleri yeniden tanımlanmış; eşya, yolcu ve taşıt trafi ğine iliş-
kin olarak kullandıkları otomasyon sistemlerine, yazılımlara ve CCTV 
kamera sistemlerine gümrük idaresince erişimin sağlanması ve/veya 
bunlardan gümrük idaresince kullanılan sistemlere veri aktarımının 
düzenli ve kesintisiz olarak yapılması yükümlülüğü getirilmiş olup 
araç ve konteyner kimlik tanımlama sistemlerini ve Radyasyon tespit 
sistemlerini sağlama yükümlülükleri madde metninden çıkarılmıştır. 
79 uncu maddede yapılan değişiklik ile geçici depolama yerinin tanı-
mı değiştirilmiş, gümrük idarelerince teslim alınan kişisel kullanıma 
mahsus kara taşıtlarının konulduğu yerlere yönelik olarak tanım ge-
nişletilmiştir. 86 ncı maddede yapılan değişiklik ile buradaki araçlara 
mevzuatta belirtilen süreler içerisinde gümrükçe onaylanmış bir iş-
lem veya kullanım belirlenerek buna ilişkin işlemlere başlanmayan 
kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları hakkında herhangi bir adli veya 
idari takibat olmaması halinde tasfi ye hükümleri uygulanacağı hük-
mü getirilmiştir. 199 uncu maddede yapılan değişiklik ile numune 
almak için ayrıca güvenlik bantlı ve numaralandırılmış torbalar kulla-
nılabileceği belirtilmiştir. 

     Yapılan düzenleme ile Ortak Transit Sözleşmesi Ek I 44(1) inci 
maddesinde belirtilen izinli gönderici statüsü ve izinli alıcı statüsü ha-
ricindeki basitleştirmelere ilişkin izinlerin verilebilmesi için 224 üncü 
maddede aranan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, ikti-
sadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin 

tamamı bir iktisadi devlet te-
şekkülüne veya kamu iktisa-
di kuruluşuna ait bağlı mües-
seselerin başvurularında bu 
maddede belirtilen şartların 
aranacağı belirtilmiştir.

*Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişik-
lik yapılarak atık madeni 

yağdan baz yağ üretimi madeni yağ üretim faaliyetinin içine alına-
rak madeni yağ lisansı veya dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılabile-
ceği hükmü getirilmiştir. 

*3065 sayılı KDV Kanununa  13/1-ı bendi eklenerek; Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üretici-
lerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe, 
kepek, razmol, balık unu, sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-
köpek mamaları hariç), saman, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri 
hayvan yemleri teslimi vergiden müstesna kılınarak hayvancılık ile iştigal 
edenlere maliyet avantajı sağlanmıştır. 

*Et fi yatlarını 
düşürmek ama-
cı ile Et ve Süt 
Kurumu Genel 
M ü d ü r l ü ğ ü n -
ce Kullanılmak 
Üzere Sığır Eti 
İthalatında Tarife 
Kontenjanı Uygu-
lanması Hakkında 
2014/6582 sayılı 
Karar çerçevesin-
de Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere Bosna-Her-
sek Cumhuriyeti menşeli sığır eti ithalatında 15.000 ton tarife kontenjanı 
açılmıştır. Ayrıca muhtelif tarihlerde yeni tarife kontenjanlı açılarak et fi -
yatlarının artmasının önüne geçilmiştir. 

     Gümrük Yönetmeliğinin 
563 üncü maddesinin altıncı 
fıkrasına “Gümrük müşavir ve 
müşavir yardımcıları dışındaki 
kişiler, gümrük müşavirliği ya-
pacak olan tüzel kişilerde ortak 
olamayacakları gibi, yönetim 
organında da görev alamazlar. 
Ayrıca, gümrük müşavir ve mü-
şavir yardımcıları dışındaki kişi-

lere gümrük müşavirliği işlemleri ile sınırlı da olsa şirketi temsil 
ve ilzam yetkisi verilemez.” düzenlemesi ilave edilmiştir. Mevcut 
şirketler için Geçici 8 inci madde ile şartları sağlamak için altı 
aylık uyum süresi verilmiştir. 

*1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İt-
halat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulan-
masına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikler ile Giriş Konteyner 
Kayıt ve Takip Formuna ilişkin işlemler sahibi, işletmecisi veya 
bunların temsilcisi tarafından veri işleme tekniği yoluyla yapılması 
ve işlemlerin takibatının da bu yolla yapılması sağlanmıştır. Geçici 
madde ile konteyner sahipleri, işletmecisi veya bunların temsilcile-
rince sisteme entegrasyon için 1/12/2016 tarihine kadar süre ve-
rilmiştir. 

*Gümrük Laboratuvarlarındaki tahlil işlemlerinin kağıtsız or-
tamda hızlı, kolay, eksiksiz yürütülmesine, arşivlenmesine, 
merkez ve taşradan takibine ve verilerin izlenmesine imkan 
veren, BİLGE sistemine entegre bir yazılım programının oluş-
turulması için yürütülen çalışmalar sonucunda “Laboratuvar 
Analiz ve Raporlama Programı” (LARA) 15.03.2016 tarihi iti-
bari ile tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından 
kullanılmaya başlanmıştır.
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*Uluslararası Deniz Trafi ğinin Kolaylaştırılması Sözleşme-
sine Katılmamız Hakkında Karar ile 9 Nisan 1965 tarihinde 
Londra’da kabul edilen Uluslararası Deniz Trafi ğinin Kolaylaştı-
rılması Sözleşmesine katılmamız uygun bulunmuştur. 

     BKK 2016-8566 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönet-
melikte yapılan değişiklik ile Finansman ve faktoring şirketle-
ri, Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, Posta ve 
Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile kargo şirketleri, Kıymetli 
madenler aracı kuruluşları ile bunların şube, acente, temsilci 
ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri yükümlü listesine 
dahil edilmiştir. 

*Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğin-
de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 2008 yılında çı-
karılmış olan yönetmelikte yer alan tanımların güncel mevzuat 
ile uygunluğu sağlanmış, sonradan kontrol sonucunda varsa, 
vergilendirme için önemli olan tespitler, muhtemel vergi tutarı 
değişiklikleri ve yol gösterici nitelikteki tespitler yazılı olarak 

sonradan kontrole tabi tutulan kişiye bildirilmesi hükmü ge-
tirilerek rapor öncesi on gün içerisinde görüşlerini müfettişe 
bildirilmesine imkan tanınmıştır. 

     25.04.2014 tarihli ve 28982 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren Tasfi ye Genel Tebliği (Elektronik İhale 
Seri No:1) ile tasfi ye işletme müdürlüklerince gerçekleştirilen 
tasfi yelik haldeki taşıt ihalelerinin tamamı e-ihale kapsamına 
alınmış, 2016 yılında pilot uygulamalara başlanması ile tüm 
işletme müdürlükleri tarafından eşya ihaleleri e-ihale sistemi-
ne aktarılması çalışmaları hız kazanmıştır. Bu sayede eşyaların 
hızlı tasfi yesi ile daha fazla müşteriye ulaşması, rekabet ortamı-
nın derinleşmesi, ihalelerde haksızlıkların önlenmesi sağlanmış 
olacaktır. 

*3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Ka-
nunu gereğince gümrük idarelerince tahsil edilerek Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumuna aktarılacak bandrol ücretleri ile 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca tahsil edilecek bandrol 
ücretlerine ilişkin usul ve esasların düzenleyen 2015/7757 sa-
yılı Bakanlar Kurulu kararında yapılan değişiklik ile;
    -İnternet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya herhangi bir 
yazılım veya donanım ilavesi ile radyo ve/veya televizyon ya-
yınlarını alabilen cep telefonları %6, 
    -İnternet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya herhangi bir 
yazılım veya donanım ilavesi ile radyo ve/veya televizyon ya-
yınlarını alabilen bilgisayarlar %2, 
    -Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya 
cihazları, Navigasyon cihazları %8, 
bandrol ücretlerine bandrol ücretine tabi tutulmuştur.
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BAKANIMIZ İSTANBUL SANAYİ ODASI 
MECLİS TOPLANTISI’NA KATILDI 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ, İstanbul 
Sanayi Odası (İSO) Meclisinin “Üretim Odaklı Yeni 
Ekonomi Anlayışının Ticaret ve Sanayimiz Açısından 

Önemi ve Etkileri” başlıklı aylık olağan toplantısına katılmıştır.
Bakanımız söz konusu toplantıda İstanbul’un Türk Ekonomi-
si için önemine değinerek, İstanbul’da imalat sanayinin ih-
racat toplamının yüzde 55,7’sini oluşturduğu ve bu rakamın 
Türkiye’nin yarısından fazlası olduğunu ifade etmiştir.
  

   Ayrıca 2016 yılında ihracat rakamının 155,5 milyar dolar ol-
masını beklediklerini kaydederek, ihracatçıların rekabet gücü-
nü artırmak istediklerinin altını çizen Sayın  TÜFENKCİ, bunun-
la ilgili gümrüklerdeki birçok iş ve işlem süreçlerinin esasında 

dörtte birinin bizim Bakanlığımıza, dörtte üçünün de başka 
bakanlıklarla ilgili olduğunu belirterek yeni geliştirecekleri pro-
je ile birlikte laboratuvar sistemini tek bir yerde toplayıp ihra-
catçıyı rahatlatacaklarını, buradaki işlemleri basitleştireceklerini 
anlatmıştır. 

   Yine ihracatın ve gümrük işlemlerin kolaylaştırılması ve hız-
landırılmasıyla ilgili Serbest Lojistik Ticaret Merkezleri oluştu-
racakları bilgisini veren Sayın TÜFENKCİ, şöyle devam etmiştir:
“Daha ham bilgi ama üzerinde çalışılıyor. Nedir bu merkezler? 
Depolarının olduğu, uluslararası anlamda serbest olarak mal 
alım satımı yapıldığı, yurtiçinde ve yurtdışında üretilen mal-
ların alınıp satıldığı, aynı zamanda yurtiçinde de depolandığı, 
dağıtım kanallarının olduğu, havaalanları, liman ve karayoluyla 
entegre bir sistemi de bazı yerlerde uygulayacağız. Dubai’de, 
Singapur’da uygulanan bölgelerin benzerlerini Türkiye’de oluş-
turmak istiyoruz. Doğu, Güneydoğu illerimizde sınır ticaret 
merkezleri oluşturmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmaları baş-
lattık. Fakat sınır ticaret merkezlerini sınır ticaretinden farklı-
laştıracağız. Sınır ticareti şu anda o illere bir fayda sağlamıyor. 
Oradaki odalarımızla birlikte o ile entegre olmuş ama o il ve 
çevresini ilgilendiren merkezler oluşturarak o ildeki insanları-
mızın da kalkınmasını sağlamak istiyoruz.”
 
   Sayın TÜFENKCİ, sanayiciyi, ihracatçıyı taklit ve sağlıksız 
üründen korumak gerektiğini belirterek, dünya ile rekabet 
ederken iç piyasada sanayicinin korumasız bırakılmaması ge-
rektiğini de dile getirmiştir.
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BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN 
TRIESTE LİMANINA İNCELEME ZİYARETİ 

Türkiye-İtalya arasında düzenli 
çalışan RO-RO hattı ile İtalya/
Trieste Limanı ve Gümrüğü-

nün yerinde incelenmesi amacıyla 17-
20 Mayıs tarihleri arasında bir çalışma 
ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bölge Mü-
dürümüz Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ 
başkanlığındaki heyette Pendik Güm-

rük Müdürü Ünsal YILDIRIM, Halkalı 
Gümrük Müdürü Nihat KINIK, Erenköy 
Gümrük Müdürü Cihangir TÜYSÜZ yer 
almış olup,  bahse konu ziyarette Ulus-
lararası Tır Sözleşmesi ve Ortak Transit 
Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin 
İtalya/ Trieste ve Pendik Ro Ro Limanın-
da karşılaşılan sorunlar ele alınmış ve 

konuya ilişkin olarak fi kir alışverişinde 
bulunulmuştur. Trieste Limanı ziyaret 
edilerek yetkililerden bilgi alınmış, 
Limandaki nakliyecilerimiz ile görü-
şülerek sorunları ilk ağızdan dinlen-
miştir. Bununla birlikte, Milano/İtalya 
Başkonsolosumuz Sayın Hami AKSOY 
makamında ziyaret edilmişti.
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AMBARLI LİMANINDA 
RO-RO HİZMETİNE BAŞLANDI 

Dünya ticaretinin hacim olarak 
her geçen gün arttığı günü-
müzde birden fazla ulaştırma 

türünün entegrasyonuyla yapılan kom-
bine taşımacılık türlerinden biri olan 
Ro-Ro taşımacılığı, uluslararası eşya 
taşımacılığında mesafeleri kısaltması, 
aktarımlar sırasında eşyada meydana 
gelebilecek hasarların asgariye indiril-
mesi, geçiş belgelerinden kaynaklı so-
runların yaşanmaması, sınır geçişlerin-
den kaynaklanan gecikmelerin ortadan 
kaldırılması ve ulaşımı kolaylaştırması 
nedeniyle tercih edilen bir taşımacılık 

şeklidir. Ro-Ro gemilerinin limanda bekleme sürelerinin daha az olması, gemilerin 
hızı, insan gücünden tasarruf imkanı da bu taşıma şeklinin tercih edilmesinin diğer 
nedenleri arasında yer almaktadır.
   Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Pendik Gümrük Müdürlüğü Ro-Ro taşımacılığının 
üssüdür. Istanbul Pendik’den Italya’nın Trieste ve Fransa’nın Toulon Limanına düzenli 
Ro-Ro seferi gerçekleştiren U.N Ro-Ro Isletmelerinin 3. Hattı Ambarlı Limanında 24 
Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen bir açılış töreni ile hizmete girmistir. Ambarlı Limanı 
ve İtalya’nın Trieste Limanı arasında haftada 3 sefer düzenlenmekte olup, seferler kap-
samında her türlü ihracat ve ithalat eşyası taşınmaktadır
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MAKALE

YETKİLENDİRİLMİŞ 
YÜKÜMLÜ STATÜSÜ

Demet ÇAKMAKCI
 Gümrük ve Ticaret  Uzmanı

Şube Müdür V.

Uluslararası ticaret hacminin artış göstermesiyle bir-
likte ülkelere giren ve çıkan her eşyanın kontrolü sı-
nırlı bütçe ve insan kaynaklarıyla gitgide zorlaşmış, 

işlemlerin hızlandırılması ihtiyacı doğmuştur. Gümrük işlem-
lerinde otomasyona geçilmesi ve her eşyanın kontrolünden 
ziyade belli kriterler altında oluşturulan risk profi lleri bazlı 
bir takip sistemi işlemlerin hızlı ve güvenli yürütülebilmesine 
olanak sağlamıştır.
   
   Bu gelişmelerle birlikte, gümrük ve ilgili diğer mevzuatla-
rın getirdiği yükümlülüklere uyan güvenilir firmalar ayrışmış 
ve bu firmaların işlemleri belge üzerinden kontrol suretiy-
le gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Zaman içerisinde, firma 
talepleri ve uluslararası alanda yaşanan ticaretin kolaylaştı-
rılması çalışmalarına ulusal gümrük idarelerinin uyum sağ-
lama isteği neticesinde, güvenilir firmalara birtakım basit-
leştirmeler tanınmış ve sevkiyatları ile ilişkili belgeleri daha 
sonra yapılacak kontrollerde ibraz etmek üzere saklamaları 
kaydı ile her seferinde gümrük idarelerine sunmaları usu-
lünden vazgeçilmiştir. 

   Nüfus ve ticaret hacminin artışı ve özellikle 11 Eylül 2001’de 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan terör olayının ardın-
dan uluslararası ticarete yönelik güvenlik tedbirlerini arttırma 
ihtiyacı ile birlikte, daha sıkı fi ziki kontrollerin de zaman ve 
insan faktörü gibi kısıtlar yüzünden uygulanamaması dolayı-
sıyla, gümrük idaresi ile uyum içinde faaliyetlerini sürdüren 
güvenilir fi rmaların arttırılması ve riskli görülen fi rmalara yö-
nelik daha etkin bir kontrol mekanizmasının benimsenmesi 
yoluna gidilmiştir.

   ABD’nin gündeme taşıdığı ticarette arz zinciri güvenliği-
nin sağlanması ve korunması girişiminin DGÖ’nün de gün-
demine taşınması ile birlikte, DGÖ’ye üye ülkeler, gümrük 
idaresi ile işbirliği halinde olan fi rmaların diğer fi rmalardan 
ayrıştırılarak hızlı ve güvenli ticaretin yaygınlaştırılması ama-
cıyla SAFE Standartlar Çerçevesini (WCO SAFE Framework 
of Standards to Secure and Facilitate Global Trade- Küresel 
Ticareti Güvenli Kılma ve Kolaylaştırmaya Yönelik SAFE Stan-
dartlar Çerçevesi) hazırlamışlardır. Böylece, güvenli ve hızlı 
ticaret yolunda uluslararası ilk girişim SAFE Standartlar Çer-
çevesi ile DGÖ tarafından başlatılmıştır.

   SAFE Standartlar Çerçevesi, ulusal yetkilendirilmiş yükümlü 
programları aracılığı ile uluslararası arz zinciri güvenliğinin 
sağlanması amacıyla hazırlanmış ve anlaşmaya taraf olan tüm 
üye ülkelerde asgari olarak uygulanması gereken koşulları or-
taya koymuştur. 2003 yılında başlayan görüşmeler neticesin-
de 2005 yılında imzalanan SAFE Standartlar Çerçevesi, 2007, 
2010 ve 2012 yıllarında revize edilmiş ve kapsamı genişle-
tilmiştir.  
   DGÖ’ye üye bir topluluk olan Avrupa Birliği’nin de bu ulus-
lararası gelişime kayıtsız kalmayarak 13 Nisan 2005 tarihin-

de 648/2005 sayılı Tüzükle “Güvenlik Değişikliğini Topluluk 
Gümrük Koduna, 1875/2006 sayılı Komisyon Tüzüğü ile 18 
Aralık 2006’da Topluluk Gümrük Yönetmeliği’ne dâhil etmesi 
sonucunda AB mevzuatına dâhil edilen yetkilendirilmiş yüküm-
lü kavramına, ülkemiz mevzuatında ilk olarak AB mevzuatına 
uyum çalışmaları kapsamında 18.06.2009 tarihinde yapılan de-
ğişiklikle Gümrük Kanununda yer verilmiştir. Gümrük Kanunu 
ile sağlanan bu hak, 10 Ocak 2013 tarihinde Gümrük İşlemleri-
nin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile hayata geçirilmiştir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Nedir?
Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine 
getiren, izlenebilir ve düzenli kayıt tutabilen, mali yeterlilik, 
emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto 
kontrolünü yapabilen güvenilir fi rmalara gümrük işlemlerin-
de birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir sta-
tüdür. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip fi rmalar di-
ğer fi rmalara göre daha imtiyazlı muamele görmekte ve daha 
fazla rekabet gücüne sahip olmaktadırlar.

Yetkilendirilmiș yükümlü statüsüne sahip 
firmalar diğer firmalara göre daha imtiyazlı 
muamele görmekte ve daha fazla rekabet 

gücüne sahip olmaktadırlar.
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   Bu statü ülke ekonomisi açısından da, ticaretin kolaylaştı-
rılması, gümrüklerde iş yoğunluğunun azalması ve daha riskli 
işlere yoğunlaşma, işlem sürelerinin ve beklemelerin kısal-
ması dolayısıyla maliyetlerin azaltılması, eşyanın hızla üreti-
me sokulması ve uluslararası rekabet gücü artışı gibi faydalar 
sağlamaktadır.

   Sistemin diğer bir önemli boyutu ise, karşılıklı tanıma an-
laşmalarıdır. Karşılıklı tanıma anlaşmalarının imzalanması su-
retiyle bir ülkede güvenilir kabul edilen ticaret erbabı diğer 
ülkede de güvenilir kabul edilmekte ve o ülkede de gümrük 
uygulamalarında daha az kontrole tabi tutulma, öncelikli 
kontrol gibi kolaylıklardan faydalanabilmektedir.

   Ülkemizde ilk karşılıklı tanıma anlaşması Güney Kore ile 9 
Haziran 2014 tarihinde imzalanmış olup, 2016 yılı itibariyle 
pilot uygulama çalışmalarına başlanmıştır.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne 
Sahip Olmak İçin Gereken Koşullar Nelerdir?
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvuruları yetkili Bölge 
Müdürlüklerine yapılmakta, Bölge Müdürlüğünce gerçekleş-
tirilen ön incelemenin ardından başvuru dosyası Bakanlığı-
mız Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletilmek-
te, koşulların tamamının sağlandığının anlaşılması halinde 
belgenin düzenlenerek teslimi için yine Genel Müdürlükçe 
Bölge Müdürlüğüne bildirimde bulunulmaktadır. Söz konu-
su statüye sahip olabilmek için fi rmaların başvuru öncesinde 
aşağıdaki koşulları sağlamış olmaları gerekmektedir. 

-Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazla-
sına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde 
temsil yetkisini haiz çalışanlarının, 5237, 213, 1918, 5607, 
3628, 1567, 5015, 5549, 2313, 3298 sayılı Kanunlara mu-
halefetten dolayı ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması 
ve gümrük ve ilgili diğer mevzuat açısından da vergi ve ceza 
borcu bulunmaması şartıyla sağlanan Güvenilirlik Koşulu

�-Başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının 
sonradan yapılacak gümrük kontrollerinin doğru ve etkin bir 

şekilde yapılabilmesine elverişli olması şartıyla sağlanan Ti-
cari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir Olması Koşulu

-Taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda bulun-
ması ve hakkında ifl as işlemleri başlatılmamış olması şartıyla 
sağlanan Mali Yeterlilik Koşulu

-Binalarının, sevkiyat sahalarının ve kargo bölümlerinin izin-
siz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte olması, eşyanın 
değiştirilmesini, kaybını veya yabancı eşya eklenmesini en-
gelleyecek tedbirler alınması ve iş yapılan kişi ve fi rmaların 
emniyet ve güvenliğini kontrol etmesi şartıyla sağlanan Em-
niyet ve Güvenlik Koşulu

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Kapsamında 
Tanınan Kolaylıklar Nelerdir?
Bu yetki kapsamında, Onaylanmış Kişi Statüsü kapsamında 
tanınan tüm kolaylıklar tanınmakla birlikte,  bunlara ilave ola-
rak sağlanan kolaylıklar maddeler halinde sıralanmıştır.

*İhracatta Yerinde Gümrükleme: İhracatta yerinde gümrükle-
me izni, ihracat eşyasının gümrük işlemlerinin izin sahibi fi r-
manın kendi tesislerinde yapılarak bir iç gümrüğe getirilme-
den doğrudan sınır gümrük idaresine sevk edilebilmesidir.

*İzinli Gönderici: İzinli gönderici uygulaması; eşyanın transi-
tine yönelik gümrük işlemlerinin fi rmanın kendi tesislerinde 

Yetkilendirilmiș Yükümlü Statüsü, 
ticaretin kolaylaștırılması, gümrüklerde 
iș yoğunluğunun azalması ve daha riskli 

ișlere yoğunlașma, ișlem sürelerinin 
ve beklemelerin kısalması dolayısıyla 

maliyetlerin azaltılması, eșyanın hızla üretime 
sokulması ve uluslararası rekabet gücü artıșı 

gibi faydalar sağlamaktadır.
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yapılarak transit eşyasının hareket gümrük müdürlüğüne su-
nulmaksızın, doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk edilebil-
mesidir.

   Sonuç olarak, ihracatta yerinde gümrükleme ve izinli gön-
derici uygulamaları ile gümrük idaresince eşya üzerindeki 
anlık kontrollerden vazgeçilerek beyana ve eşyaya yönelik 
kontroller, işletmenin tesisinde ve kayıtları üzerinden sonra-
dan yapılacaktır.

*Daha az ve öncelikli kontrol: Yetkilendirilmiş yükümlü ser-
tifi kası sahipleri diğer yükümlülere göre daha az belge kont-
rolüne ve muayeneye tabi tutulacaktır. Belge kontrolü veya 
eşya muayenesinin yapılması gerektiğinde ise, söz konusu 
kontroller öncelikli olarak yapılacaktır. 

*Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı,

*İthalatta yerinde gümrükleme: İmalatçı olan ithalatçılarımız 
için başlatılacak olan yeni kolaylık “ithalatta yerinde gümrük-
leme” uygulamasıdır. İthalatta yerinde gümrükleme uygulama-
sı ile esasen sınır gümrüğünden giriş yapan eşyanın izinli alıcı 
yetkisine sahip taşıyıcı fi rma tarafından iç gümrüğe uğramadan 
doğrudan fi rmanın tesislerine götürülmesine ve gümrük işlem-
lerinin burada yapılmasına imkan tanınacaktır. Böylece imalatçı 
ithalatçılarımızın da gümrük işlemleri kolaylaştırılacaktır.

*İzinli alıcı: İzinli alıcı yetkisi ile birlikte yetkilendirilmiş yü-
kümlü statüsü sahibi fi rmaların eşyasının transitine yönelik 
gümrük işlemleri taşıyıcı fi rmanın tesislerinde yapılarak tran-
sit eşyasının varış gümrük müdürlüğüne sunulmaksızın, doğ-
rudan fi rma tesislerine taşınması mümkün olacaktır.

   İthalatta yerinde gümrükleme ve izinli alıcı uygulamaları 

kapsamında, tercihe bağlı olarak ithal eşyasının taşıyıcının 
veya ithalatçının tesislerine getirilerek gümrük işlemlerinin 
burada yapılması mümkün olacaktır. 
“İthalatta Yerinde Gümrükleme” ve “İzinli Alıcı” uygulama-
ları elektronik alt yapı çalışmalarının tamamlanmasını müte-
akiben başlayacaktır.

   Dünya uygulamalarına ilişkin istatistiklere de bakacak olur-
sak; ABD, AB, Güney Kore, Çin, Singapur, Japonya ve Ka-
nada başta olmak üzere dünyada 64 ülkede yetkilendirilmiş 
yükümlü uygulaması bulunmaktadır. 

AB’de 13.885 yetkilendirilmiş yükümlü bulunmakta olup 
bunların yarıdan fazlası Almanya’da geri kalanlar ise başta 
Hollanda ve Fransa olmak üzere diğer üye ülkelerde faali-
yet göstermektedir. ABD’de yaklaşık 10.693, Güney Kore’de 
533 ve Japonya’da 518 adet yetkilendirilmiş yükümlü bu-
lunmaktadır. ABD’de dış ticaretin yaklaşık %50’si, AB ülke-
lerinde ise %30’u, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi 
fi rmalar tarafından yapılmaktadır.

   Her geçen gün ülkemizde de statü sahibi fi rma sayısı artış 
göstermekte olup, 01 Haziran 2016 itibariyle Bölge Müdür-
lüğümüze bağlı 18 adet fi rma yetkilendirilmiş yükümlü sta-
tüsü almaya hak kazanmıştır. 

   Uygulamanın yaygınlaştırılmasına yönelik olarak firma 
tesislerinde, Bakanlığımız ve Bölge Müdürlüğümüz per-
sonelince de katılım sağlanarak desteklenen pilot uygula-
malar gerçekleştirilmekle birlikte, yükümlüler ile bir ara-
ya gelinen her platformda hem firmalar hem de ülkemiz 
ekonomisi açısından ticaretin kolaylaştırılması ve rekabet 
gücünün artışını destekleyen bu uygulamanın tanıtılması 
ve yaygınlaştırılması adına bilgi paylaşımları yapılmaktadır.
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2004 yılı, ülkemizde etiğe dayalı bir 
yönetim sisteminin oluşturulmasında 
dönüm noktasıdır. Bu tarihte çıkarılan 

5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Ku-
rulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanun” ile Kamu Görevlileri 
Etik Kurulu kurulmuştur. Kamu Görevlile-
ri Etik Kurulu tarafından hazırlanan “Kamu 
Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ise, 
kamu görevlilerinin, görevlerini yerine ge-
tirirken uymaları gereken genel etik ilke ve 
standartları toplu olarak ortaya koymaktadır.

Kurumlarda etik davranma bilinci ve farkın-
dalığı oluşturmak amacıyla 2008 yılından iti-
baren her yıl 25 Mayıs günü Ülkemiz gene-
linde “Etik Günü”, aynı günün yer aldığı hafta 
da “Etik Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Bu çerçevede 26 Mayıs 2016 tarihinde Bölge 
Müdürlüğümüz Konferans Salonunda Bölge 
Müdür Yardımcısı Yalçın ÖZDEN’in sunu-
muyla bir bilgilendirme toplantısı gerçekleşti-
rilmiştir.  Ayrıca bağlantı Müdürlüklerimizde 
de Etik Haftası nedeniyle bilgilendirme top-
lantıları yapılmıştır.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE 
ETİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ
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MAKALE

TEK PENCERE 
SİSTEMİ 

Özge DEMİREL              
Gümrük ve Ticaret Uzmanı
Şube Müdür V.

İ thalat ve ihracat işlemlerine ilişkin olarak gümrük be-
yannamesine eklenmesi gereken belgeleri temin edebil-
mek adına dış ticaret erbabı bir çok kurum ve kuruluşa 

başvuru yapmak, işlem sürecini takip etmek, gerekli yazış-
malarda bulunmak gibi masraf ve zaman kaybına neden 
olan süreçlerde bulunmak durumunda kalmaktadır. 
   Rekabet ortamının teknoloji ile beraber yoğun olarak hisse-
dildiği ve teknolojik kolaylıklardan yararlanmayan ülkelerin 
rekabette geri sıralarda kaldığı göz önünde bulunduruldu-
ğunda yukarıda bahsi geçen sürecin kolaylaştırılması tica-
ret erbabı ve dolayısıyla ülke ekonomisi için oldukça önem 
arz etmektedir. Diğer taraftan ticaretin kolaylaştırılması 

rekabet unsurları açısında önemli olmakla birlikte kontrol 
ve denetimlerin de etkin ve yerinde olması gerekmektedir. 
Bu amaçla, Birleşmiş Milletler Ticaretin Kolaylaştırılması ve 
Elektronik Ticaret Merkezi  (UN/CEFACT)  33 No.lu Kararı 
ile uluslararası ticaret ve taşımacılıkla uğraşanların gerekli 
bilgi ve belgelerini  “Tek pencere” olarak adlandırılan tek 
bir noktadan sunmalarına ve sonucu yine tek bir noktadan 
almalarına imkân sağlayan ve dolayısıyla işlem süreçlerinin 
uzunluğu nedeniyle gümrükte yaşanan zaman kaybını önle-
yen bir sistemin kurulmasını tavsiye etmiştir.
    Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNE-
CE) da Tek Pencere Sistemini, ithalat, ihracat ve transit iş-

Ayşe ÖZDEMİR                    
Gümrük ve Ticaret Uzmanı                

Şube Müdür V 
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lemleri ile ilgili mevzuat düzenle-
meleri çerçevesinde, uluslararası 
ticarete ve taşımacılığa konu olan 
eşya için gerekli bilgi ve belgele-
ri, ticaretin ilgilileri ve taşıyıcıları 
tarafından uluslararası geçerliliği 
olan standart bir formatta, tek bir 
başvuru noktasına sunulabilmesi 
olarak tanımlamıştır.
    Gümrük işlemleri, liman işlem-
leri, teknik kontroller ve belge-
lendirme gibi işlem ve süreçlere 
bağlı olarak gümrüklerde ortaya 
çıkan zaman kaybı ve maliyet-
leri azaltmak için ilgili kurum ve 
kuruluşlar arasında entegre bir 
yönetim sistemi tesis edilmesi 
amacıyla kurulan “Tek Pencere” 
sistemi ile gerekli onaylar, elekt-
ronik ortamda yine aynı başvuru 
noktasına iletilip eşyanın kont-
rollerinin de koordinasyon ve iş-
birliği içerisinde, ilgili kurum ve 
kuruluşlarca aynı yer ve zamanda 
yapılması sağlanmaktadır. 
   Dünyada hali hazırda Singa-
pur,  Güney Kore, Almanya, İs-
veç, Finlandiya,  ABD, Guatemala 
ve Makedonya başta olmak üzere 
birçok ülkede uygulanmakta olan 
Tek Pencere Sisteminin uygula-
mada sağlayacağı faydaları:
• Kaynakların daha etkin kullanı-
mı,
• Belge kontrollerinin sistem ta-
rafından yapılarak, kontrollerde 
verimliliğinin ve etkinliğinin artı-
rılması,
• Kullanıcı hatalarının ortadan 
kalkması,
• Verinin mükerrer sunulmasının 
ve kullanımının önüne geçilmesi,
• Belgede sahteciliğin önlenmesi,
• Gümrük işlemlerinin takip edi-
lebilirliğinin artırılarak, daha şef-
faf hale getirilmesi,
•İşlemlerin sadeleştirilmesi, ko-
laylaştırılması ve daha hızlı ta-
mamlanması,
•Beyanname kontrol süresinin 
azaltılması,
•Gümrük idarelerinde gümrük 
işlemlerinin kağıtsız ortamda uy-
gulanır hale getirilmesi,
• Ticaret erbabının zaman ve pa-
rasal maliyetlerinin azalması, ola-
rak sıralamak mümkündür.

    Ülkemizde de, artan dış ti-
caret hacmi karşısında, ticaretin 
kolaylaştırılması, dış ticaret iş-

Tek pencere, Gümrük ișlemleri, liman ișlemleri, teknik 
kontroller ve belgelendirme gibi ișlem ve süreçlere 
bağlı olarak gümrüklerde ortaya çıkan zaman kaybı 

ve maliyetleri azaltmak için ilgili kurum ve kurulușlar 
arasında entegre bir yönetim sistemi tesis edilmesi 

amacıyla kurulmuștur.
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lemlerinde zaman ve maliyet artırıcı unsurların kaldırıl-
ması, gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırıl-
ması ihtiyacı karşısında Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 
2011 yılında Güney Kore örnek alınarak, Dünya Güm-
rük Örgütü Veri Modeli’ne uygun bir Tek Pencere Siste-
mi kurulmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. 2011 
yılında Sapanca’da gerçekleştirilen “Gümrükler 2023 
Vizyonu Birinci Arama Konferansı”nda Tek Pencere Sis-
teminin modeli ve yol haritası belirlenmiştir. Bu kapsam-
da, 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek 
Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi ile Tek 
Pencere sisteminin kuruluşuna ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ile yapılacak çalışmaların koordinasyonuna 
ilişkin görev ve yetki Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve-
rilmiş olup, Genelgenin yayımlanmasını müteakip çalış-
malar hız kazanmıştır.

   Tek pencere sisteminin ülkemizde iki aşamalı olarak uy-
gulamaya geçirilmesi öngörülmüştür:
1) “e-belge” : Gümrük beyannamesi ekinde aranacak olan 
izin, onay ve belgelerin ilgili kurum tarafından Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığına elektronik ortamda gönderilerek doğru-
dan gümrük işlemlerinde kullanılması ve takibi.
2) “e-başvuru” : İzin, onay ve belgelere ilişkin başvuruların 
doğrudan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına yapılarak ilgili ku-
ruma iletilmesi ve başvuru sonucunun elektronik ortamda 
alınması. 

   Sistemin, “e-belge” aşamasına ilişkin teknik çalışmalar 
tamamlanmış olup, ilgili kurumlar da aşama aşama sisteme 
dahil olmaktadır. Sistemin uygulamaya alınan “e-başvuru” 
aşamasında ise  izin/belge talebinde bulunan yükümlüler 
başvurularını ilgili kuruma iletmek üzere ilk olarak Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı’na yapmakta, gelen başvurular sınıflan-
dırılarak ilgili kuruma aktarılmakta, ilgili kurumca gerekli 
değerlendirmeler yapılıp izin, onay ve belge düzenlenmesi-
ni müteakip Bakanlığımıza bilgileri iletilmekte ve yükümlü-
ler başvuru sonuçlarını Bakanlığımızdan almaktadır. 

   Sistem aşağıda belirtilen şekilde işlemektedir:
*Kendi adına başvuru yapacak mükelleflerin Bakanlıkça be-
lirlenen Gümrük Müdürlüklerinden “Merkezi Bilge V2 Prog-
ramı Kullanıcı Yetkisi” almalarını müteakip (dolaylı temsil-
ciler mevcut şifreleri ile giriş yapabilmektedir.) “https://
uygulama.gtb.gov.tr/tekPencere/” web adresi üzerinden 
yaptıkları belge başvurularının değerlendirilmesi neticesin-
de ilgili kurum tarafından düzenlenen belgeler Tek Pencere 
sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gönde-
rilmektedir.

*Belgeler için Tek Pencere e-belge sistemi tarafından 20 ha-
neli belge numarası/belge satır numarası (örn: Referans No: 
13950889730760000112/1) oluşturulmaktadır.

*Sistem tarafından verilen referans numarası ile belge tarihi 
yükümlü tarafından beyannamenin 44 no.lu “Beyan Edilen 
Dokümanlar” kutusunda “belge referans no” ve “belge tari-
hi” alanlarında beyan edilmektedir.
*Sisteme dahil olan belgeye ilişkin bilgiler ilgili kurum ta-
rafından doğrudan elektronik ortamda iletildiğinden, be-

yanname ekinde ayrıca kağıt ortamında ıslak imzalı belge 
aranmamaktadır.

�*Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda 
belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek pencere sistemi üze-
rinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır. 
Tek Pencere Sisteminin uygulanmasına Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığınca çıkartılan 2014/1 sayılı Genelge ile 14 Ocak 
2014 tarihi itibariyle Şeker Kurumu ile başlanmış olup, 
2016 yılı Mayıs ayı itibarı ile 19 kurum ve bu kurumlar ta-
rafından düzenlenen 57 adet belge sisteme ilave edilmiştir.

   Tek Pencere Sistemi uluslararası ticarete konu eşyanın 
gümrüklemeye bağlı çeşitli işlemlerden kaynaklanan mali-
yetlerinin en aza indirilmesi ve böylece uluslararası piyasa-
larda daha rekabetçi bir düzeye ulaşılmasının büyük önem 
taşıdığı günümüzde gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve 
kolaylaştırılması, belgede sahteciliğin önlenerek gümrük 
denetimlerinin etkinleştirilmesi, kırtasiyeciliğin azaltılarak 
zaman ve maliyet açısından tasarrufun sağlanabilmesi için 
önemli bir adım olmakla birlikte, sisteme dahil olan kurum 
ve belge sayısının arttırılması amaçlanan hedeflerin gerçek-
leştirilmesinde önem arz etmektedir. ,

   Sistem ile birlikte ilgili devlet kurumları nezdinde daha 
hızlı işleyen, işbirliği ve koordinasyon içerisinde daha iyi 
bir risk yönetimi sağlayan, şeffaflık ve sonucunda da daha 
etkin bir devlet uygulaması ortaya çıkacaktır. Ticaret erba-
bı yönünden bakıldığında ise bilgi ve belgelerin toplanması 
ve ayrı ayrı kurumlara sunulmasından kaynaklanan zaman 
sıkıntısı ve maliyetlerin azalması, işlemlerin hızlı sonuçlan-
masına bağlı olarak daha iyi bir stok yönetimi ve böylece 
rekabet gücünün artması ve şeffaflık sağlama gibi yararlı so-
nuçlar elde edilebilecektir.

19 kurum ve bu kurumlar tarafından düzenlenen 
57 adet belge sisteme ilave edilmiștir. Ayrıca, 

gümrük idarelerince verilen izinler de tek pencere 
sistemine dahil edilmiștir.



SİSTEME DAHİL OLAN KURUMLAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Şeker Kurumu
Borsa İstanbul A.Ş.
Eti Maden A.Ş
Türk Standartları Enstitüsü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
“Güvenliği Enstitü Müdürlüğü (İSGÜM)
Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Sermaye Piyasası Kurulu
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Hazine Müsteşarlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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İSTANBUL GÜMRÜKLERİNDE 
KAÇAK EŞYAYA GEÇİT YOK

Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları 
kapsamında, 2016 yılının ilk yarısında 544 olayda toplam 542.235.905,87 TL 

değerinde eşya yakalanarak, kaçakçılara büyük bir darbe vurulmuştur.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri 
tarafından gerçekleştirilen bir 
operasyonda 4 milyon 249 bin TL 
değerinde kaçak güneş gözlüğü 
yakalanmıştır.

Muhafaza ekiplerince, İstanbul 
Ambarlı Gümrük Limanında 

gerçekleştirilen operasyonda 
yasadışı yollarla ülkemize 

sokulmak istenen 700 bin paket 
kaçak sigaraya el konulmuştur.

Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu 
Gümrük Müdürlüğünde kaçakçılıkla 
mücadele kapsamında yürütülen 
çalışmalarda, 2016 yılı Ocak ayında 
Gümrüklenmiş Değeri 7.036.016 TL 
olan cinsel uyarıcı, zayıfl ama, vücut 
geliştirme vb. çeşitlerde sahte ilaç 
yakalanmıştır.

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat  Mü-

dürlüğü ve AHL Kargo Gümrük 
Müdürlüğü ekiplerinin yapmış 

olduğu titiz bir çalışma 
neticesinde 4.073.212,50 TL 

değerinde kaçak cep telefonu 
ele geçirilmiştir.
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İstanbul Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğü ve Gümrükler Muha-
faza Genel Müdürlüğü Operasyon 
Şube koordinesinde, kaçakçılıkla 
mücadele kapsamında yürütülen 
bir çalışma kapsamında 335.000 
paket gümrük kaçağı sigara ele 
geçirilmiştir.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri 
tarafından gerçekleştirilen bir ope-
rasyonda 2.272.879,18TL değerinde 
karton kutu ve çuval benzeri mal-
zeme marifetiyle ambalajlı, beyan 
harici, kullanılmamış elmas ucu eşya 
yakalanmıştır.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 

yapılan bir aramada, naylon içerisine 
sarılarak zulalanmış halde bulunan 

57.795 gram ağırlığında KEHRİBAR 
TAŞI (AMBER TAŞI) ele geçirilmiştir. 

Yakalanan eşyaların piyasa değerinin 
400.000 ila 570.000 TL arasında olduğu 

belirlenmiştir.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 
yürütülen bir çalışmada 8 adet 

satranç tahtalarına gizlenmiş 
vaziyette yaklaşık 13,6 kg 

kokain tespit edilmiş ve piyasa 
değerinin yaklaşık 2.400.000 TL 

olduğu tahmin edilen uyuşturucu 
maddeye el konularak kontrollü 

teslimat operasyonu başarı ile 
sonlandırılmıştır.
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İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu 
kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince ya-
pılan bir çalışmada, toplamda 37 demet 
olan 37.000 gram uyuşturucu madde 
yakalanmış olup, yakalanan eşyanın 
piyasa değeri yaklaşık 740.000 TL’dir.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğü’nce kaçakçı-
lıkla mücadele kapsamında yürütülen 
bir çalışmada; yurt dışından Ambarlı 
Limanına gelen ve Ambarlı Limanından 
denizyolu ile Haydarpaşa Gümrük 
Müdürlüğü Liman Sahasına sevk edilen 
2 adet konteynerde yapılan incelemede, 
beyan harici Gümrüklenmiş Değeri 
7.363.005,30 TL olan toplam 887.500 
paket sigara cinsi eşya yakalanmıştır.

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü 

ekiplerince yapılan bir çalış-
mada  toplamda 148 adet  yılan 

derisi yakalanmış olup, yakalanan 
eşyanın piyasa değeri yaklaşık 

712.531-TL’dir.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 
yapılan bir çalışmada 1.805.600,60 

TL değerinde kaçak saat ele 
geçirilmiştir.
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   Yine aynı dönemde; eğitimlerini tamamlayan 4 adet Nar-
kotik Dedektör Köpeğin bağlantı Müdürlüklerimize görev-
lendirmesi yapılmıştır. 

   Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 4 
adet el tipi kimyasal ve patlayıcı madde tanımlama cihazı da 
2016 yılının ilk 6 aylık döneminde Bölge Müdürlüğümüz en-
vanterine eklenmiştir. Bu cihaz, aramalar esnasında tespit edi-
len kimyasalların tanımlanmasına yönelik yapılması gereken, 
günlerce süren laboratuvar çalışmalarını birkaç saniye içerisin-
de yaparak, hızlı ve kesin bilgi edinilmesini sağlamakta olup, 
gümrük kontrollerinin hızlı ve etkin bir biçimde yapılmasına 
imkan tanımaktadır. Ayrıca, kargo gönderileri içeresinden çıkan 
isimsiz, ambalajsız kutu, şişe vb. içerisinde ne olduğu tanım-
lanamayan toz ve likit halde bulunan kimyasalların fi ziki teş-
hisleri esnasında 
soluma ve temas 
etmekten kay-
naklanacak sağlık 
risklerini de önle-
mektedir. 

   Bölge Müdür-
lüğümüz ilgili bi-
rimlerince kulla-
nılmaya başlanan  
kimyasal ve pat-
layıcı madde ta-
nımlama cihazları, 
2016 yılı Ocak-Ha-
ziran döneminde 
toplamda 128 kilo 
55 gram muhtelif 
türlerde uyuşturu-
cu maddenin yaka-
lanmasında büyük 
katkı sağlamıştır.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ENVANTERİNE 
EKLENEN CİHAZ VE EKİPMANLAR İLE GÜÇLENDİ
   Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cum-
huriyeti Gümrük Bölgesinde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla 
işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve 
soruşturmak Gümrük ve Ticaret Bakanlığının asli görevle-
rindendir. Bakanlığımız, bir yandan yasal ticareti kolaylaş-
tırıp önündeki engelleri kaldırırken, diğer yandan yasadışı 
ticareti engellemek adına önemli çalışmalara imza atmakta, 
kaçakçılık faaliyetleri ile mücadelesini merkez ve taşra teş-
kilatı ile birlikte, büyük bir kararlılıkla ve etkin bir biçimde 
yürütmektedir.

   Ülkemiz ithalat ve ihracatına ilişkin gümrük işlemlerinin 
yaklaşık %60’ını gerçekleştiren İstanbul Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürlüğü de kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 
oldukça önemli bir aktördür. Bölge Müdürlüğümüz bağlan-
tısı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükle-
ri; İstanbul Boğazı ile Karadeniz’de Karaburun’dan başlayıp 
Şile’ye, körfezde Tuzla kıyılarından başlayıp adaları da içine 
alan Silivri burnuna kadar tüm İstanbul karasularını kapsa-
yan geniş bir alan ile İstanbul ilindeki gerek gümrüklü saha-
lar gerekse şehir içerisinde kaçakçılıkla etkili ve özverili bir 
biçimde mücadele etmektedir. 

   Kaçakçılıkla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla, özel-
likle son yıllarda Bakanlığımız düzeyinde teknik ve idari 
yapı, insan kaynağı ve mevzuat altyapısının güçlendirilmesi 
adına çok önemli çalışmalar yürütülmektedir. 

   Bu bağlamda, Bölge Müdürlüğümüz birimleri de beşeri 
ve idari yapının yanı sıra gerekli her türlü teknik ekipman 
ve cihaz ile donatılmaktadır. 2016 yılının ilk 6 aylık döne-
minde,  Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı 
kapsamında temin edilen 5 adet Mobil Bagaj X-Ray cihazı 
Bölge Müdürlüğümüze tahsis edilmiş olup, bağlantı Mü-
dürlüklerimizin kullanımına açılmıştır. Bu cihazların hava-
limanlarının şut altı bölümlerinde kullanılması esas olmakla 
birlikte, ihtiyaç duyulması halinde görev sahası içerisinde 
başka noktalarda da kullanılması mümkün bulunmaktadır. 
Günde ortalama 12 uçağa ait valizler bu cihazlar vasıtasıyla 
hızlı ve etkin bir biçimde taranabilmektedir.
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KBRN EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Bakırköy Tasfi ye İşletme Mü-
dürlüğü İhale Salonunda 21- 25 Mart 2016 tarihleri arasında 
“Temel Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikeler” 
eğitimi verilmiştir.
   Söz konusu eğitimde Bölge Müdürlüğümüz personeline 
KBRN tehdit ve tehlikeleri hakkında farkındalığın artırılması, 
bir KBRN olayı meydana geldiğinde ilk etapta alınması gereken 
kişisel tedbirlerin önemi ve kişisel koruma bilincinin oluşturul-
masına yönelik olarak örnek olaylar üzerinden bilgilendirme 
eğitimi yapılmıştır.

2016 YILI KUPASI DÜZENLENEN 
5. FUTBOL TURNUVASINDA SAHİBİNİ BULDU 

Bölge Müdürlüğümüzce geleneksel olarak her 
yıl düzenlenen 5. Futbol Turnuvasında  14 takım 
mücadele etmiș olup, turnuvanın açılıș maçında 
Bölge Müdürlüğümüz ile Dilovası Gümrük Mü-
dürlüğü karșı karșıya gelmiștir.

Bölge Müdürümüz Sn. Halil İbrahim BOZKUŞ ve Doğu Mar-
mara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sn. Musa AYDEMİR’in 
açılışını yaptığı söz konusu müsabaka 6 Mart Pazar Günü Ha-
lıcıoğlu Hasköy Spor Tesislerinde gerçekleşmiştir.
15 Mayıs 2016 tarihinde fi nal maçı gerçekleştirilen  turnuva-
nın 2016 şampiyonu Dilovası Gümrük Müdürlüğü olmuştur.

BÖLGEMİZDE DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜ KUTLANDI

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bölge Müdürlüğümüz-
de çalışan kadın personelin katılımları ile düzenlenen 
etkinlikte Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim BOZ-

KUŞ günün anlam ve önemine istinaden konuşma yaparak,  
Bölge Müdürlüğümüzde çalışan personelimizin Dünya Kadın-
lar  Günü’nü kutlamıştır. 
   Diğer taraftan, Bölge Müdürümüz Yeşilköy Gümrük Müdürü 
Elmas SAKARYA ve Bakırköy Tasfi ye İşletme Müdürü Rukiye 
YONLUK’u Makamlarında ziyaret ederek bayan yöneticilerimi-
ze çalışmalarında başarılar dilemiştir.
   Ayrıca Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan kadın per-
sonelden kıdem derecesi en yüksek ve en düşük personele çini 
tabak takdim edilmiş ve Bölge Müdürlüğümüzde çalışan tüm 
kadın personele karanfi l çiçek verilmiştir.
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GÖREVE YENİ BAŞLAYAN MEMURLARA
UYUM EĞİTİMİ VERİLDİ

Bakanlığımızca yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı 
olup B Grubu Kadrolar için bilgisayar ortamında ger-
çekleştirilen kura sonucunda Bölge Müdürlüğümüze 

atanarak göreve başlayan 30 Gümrük Memuru, 17 Muayene 
Memuru ve 34 Muhafaza Memuru olmak üzere 81 kişi 27 Ni-
san – 06 Mayıs 2016 tarihleri arasında Bölge Müdürlüğümüz 

Konferans Salonunda düzenlenen “Aday Memur Uyum Eğitim 
Programı’na katılmışlardır. Programın son gününde görev ya-
pacakları gümrük idareleri belirlenen aday memurlarla bir araya 
gelen Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ, aramıza 
katılan yeni çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun dileklerinde 
bulunarak, başarılar dilemiştir.



47Haziran 2016

İSTANBUL GÜMRÜK

TAHSİLAT SEMİNERİ DÜZENLENDİ
    IPA 2012 Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu VIII 
Projesi kapsamında Gümrük Borcunun Tahsili ve Gümrük Ver-
gilerinin Geri Verilmesi/Kaldırılmasına İlişkin Mevzuat ve Uy-
gulamanın AB Mevzuatı ve Uygulamaları ile Uyumlaştırılması” 
konuları hakkında 30 Mayıs- 3 Haziran 2016 tarihleri arasında 
Bakanlığımız uzmanları ve proje ortağı İspanyol uzmanların 
katılımıyla seminer düzenlenmiştir. Seminer Programının 30-
31 Mayıs 2016 tarihlerinde Gümrük Memurları için düzenle-
nen ilk bölümünde Gümrük İdaresi Tarafından Alınan Kararlar, 
Borçlu Kavramı,  Teminatların Yönetimi, Vergilerin Tebliğ ve 
Tahsilatı ve Gümrük Vergilerinin Muhasebeleştirilmesi ile ilgili 
olarak eğitim verilmiştir.
   Seminerin Gümrük Müşavirlerinin katılımıyla 02-03 Haziran 
2016 tarihlerinde gerçekleştirilen ikinci bölümünde ise Güm-
rük İdaresi Tarafından Alınan Kararlar, Geri Verme/Kaldırma, 

Borçlu ve Dolaylı Temsilci Kavramları, Tebliğ, Gümrük Vergi-
lerinin Muhasebeleştirilmesi, Teminatların Yönetimi ve Tahsilat 
konularında bilgilendirme yapılmıştır.

ŞUBE MÜDÜRÜMÜZE VEDA
    Bölge Müdürlüğümüzde görevli Şube Müdürü Mehmet Ne-
cati YAĞMUR’un 13.08.2016 tarihinde emekliliğe ayrılacak 
olması nedeniyle, Bölge Müdür Yardımcılarımız, Şube Müdür-
lerimiz ve bağlantı Müdürlerimizin katılımıyla 02 Haziran 2016 
tarihinde veda töreni yapılmıştır.

   Söz konusu törende, Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim 
BOZKUŞ tarafından Bölge Müdürlüğümüz ve Kurumumuza 
vermiş olduğu değerli hizmetlerden dolayı Sayın YAĞMUR’a 
teşekkür edilmiş, kendisine bundan sonraki hayatında sağlık ve 
mutluluk dileklerinde bulunularak plaket ve teşekkür belgesi 
sunulmuştur.
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RAMAZANIN BEREKETLİ 
SOFRALARINDA BULUŞTUK

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Geleneksel 
İftar yemeği, 28 Haziran 2016 tarihinde Bölge Müdürü-
müz Sn. Halil İbrahim BOZKUŞ, Bölge Müdür Yardımcıla-

rımız, Şube Müdürlerimiz ve Bölge Müdürlüğümüz çalışanları-
nın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
 
   Bölge Müdürümüz Sayın BOZKUŞ iftar yemeğinde yaptığı 
konuşmada, Ramazan ayının getirdiği huzur ve bereketin  
çalışanlarımızın iş ve aile yaşantısına yansımasını dileyerek, bu 
vesile ile tüm personelin Ramazan Bayramını kutlamıştır.

Ayrıca, bağlantı Müdürlüklerimizde görevli personelimiz de Ramazan ayı vesilesi ile düzenlenen 
iftar yemeklerinde bir araya gelmiștir.
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BAŞIMIZ SAĞOLSUN

ŞEHİDİMİZİ SON 
YOLCULUĞUNA UĞURLADIK

28.06.2016 tarihinde Atatürk Havalimanında meydana gelen hain terör saldırısı 
sonucunda AHL Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünde görevli Gümrük Muhafaza 
Memurumuz Umut SAKAROĞLU şehit olmuştur.

   Şehidimiz için Atatürk Havalimanı Camiinde Bakanımız Sn. Bülent TÜFENKCİ, Müste-
şarımız Sn. Cenap AŞCI, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Sn. Abdullah SOYLU, Bölge 
Müdürümüz Halil İbrahim BOZKUŞ ile Bölge Müdürlüğümüz personeli ve vatandaşları-
mızın geniş katılımıyla bir cenaze töreni düzenlenmiştir.  Şehidimizin cenazesi 30.06.2016 

tarihinde Hatay’ın Arsuz 
İlçesi Karaağaç Köyü Şar-
konak Mezarlığında defne-
dilmiştir. Hain saldırıda şehit 
olan Gümrük Muhafaza Me-
murumuz Umut SAKAROĞ-
LU başta olmak üzere emni-
yet mensupları, Havalimanı 
çalışanları ve vatandaşları-
mıza  Allah’tan rahmet, ya-
kınlarına ve yüce Milletimize 
başsağlığı diliyoruz.
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•İstanbul Deniz Gümrük Mu-
hafaza Kaçakçılık ve İstihbarat  

Müdürlüğü’nce  2016 yılı Ocak ayı 
içerisinde, Emniyet Genel Müdür-
lüğü personeline 3 grup halinde 

olmak üzere “Gemi Arama ve Gemi 
Aramada Dikkat Edilecek  Hususlar” 

konulu bir eğitim verilmiştir.

•13.05.2016 tarihinde, Atatürk Havalimanı Dış 
hatlar terminalinde AHL Yolcu Salonu Gümrük 

Müdürlüğünce, Tax-free, Nakit Beyan, Ata Karnesi 
gibi işlemler ile ilgili olarak 2 grup halinde tüm 

personelin katılımı ile hizmet içi eğitim düzenlen-
miştir. Ayrıca söz konusu eğitim programı kap-

samında, TAV AŞ.’nin desteği ile Başkent Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Recep TAYFUN tarafından, 
iletişimsel eylem ve davranış analizi konularında 

eğitim verilmiştir.

DİĞER EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ 
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•Erenköy Tasfi ye İşletme Müdür-
lüğünde asaleti onaylanan memur 
arkadaşlarımız için yemin töreni 
düzenlenmiştir. Diğer taraftan, 

Müdürlükte görevli tüm personele 
Etik Eğitimi verilmiş, ayrıca tüm 

Özel Koruma ve Güvenlik Görev-
lisi Personel için hizmet içi eğitim 

düzenlenmiştir.  

•Pendik Gümrük Müdürlüğünde 
2016 yılı ilk 6 ay içerisinde farklı 

tarihlerde Asayiş, Narkotik ve Etik ko-
nularında seminerler düzenlenmiştir.  

•Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Silah 
Taşıma, Bulundurma ile Kullanım Usul ve Esaslarına 
İlişkin Yönetmelik uyarınca “2016 yılı 1. Dönem Silah 
Atışları” 09-18 Mayıs 2016 tarihlerinde Bölge Müdür-
lüğümüz Poligonunda gerçekleştirilmiştir.
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2016 Yılının İlk Yarısında 
Rakamlarla Bölge Müdürlüğümüz 

*İŞLEM GÖREN YOLCU VE ARAÇLAR
2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Bölge Müdürlüğümüz bağ-
lantı Müdürlüklerinde yaklaşık, 900 bin konteyner, 225 bin tır 
ve 4.5 bin gemi işlem görmüştür. Aynı dönemde İstanbul hu-
dut kapılarından giriş-çıkış yapan yolcu sayısı ise 24,5 milyon 
olarak gerçekleşmiştir.

*DIŞ TİCARET HACMİ
2016 yılı ilk altı aylık döneme ait Türkiye dış ticaret verilerine 
göre; 71 milyar dolar olan ihracatın 39 milyar doları yani Türki-
ye geneli ihracatın % 55’i, 99 milyar dolar olan ithalatın ise 58 
milyar doları yani Türkiye geneli ithalatın % 59’u İstanbul iline 
kayıtlı fi rmalar tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Bu dönemde ithalat verilerine göre bağlantı Müdürlüklerimiz 
arasında AHL Kargo Gümrük Müdürlüğü 10 milyar dolar ile bi-
rinci sırada, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü 7.5 milyar dolar ile 
ikinci sırada, Halkalı Gümrük Müdürlüğü ise 6.8 milyar dolar 
ile üçüncü sıradadır. Bölge Müdürlüğümüz ihracat verilerine 
göre bağlantı Müdürlüklerimiz arasında Halkalı Gümrük Mü-
dürlüğü 10 milyar dolar ile birinci sırada, AHL Kargo Gümrük 
Müdürlüğü 6.3 milyar dolar ile ikinci sırada, Ambarlı Gümrük 
Müdürlüğü ise 4.8 milyar dolar ile üçüncü sıradadır.
2016 yılı ilk yarısında İstanbul’dan en çok ihracat yapılan ülke 
4.8 milyar dolar ile İngiltere olmuştur. İngiltere’yi 3.5 milyar 
dolar ile Almanya, 1.8 milyar dolarla İran izlemiştir. Aynı dö-
nemde İstanbul’dan en çok ithalat yapılan ülke 8.5 milyar dolar 
ile Çin olmuştur. Çin’i 7 milyar dolar ile Almanya, 4 milyar do-
larla ABD izlemiştir.

*BEYANNAME SAYISI
2016 yılının ilk yarında Bölge Müdürlüğümüz bağlantı Müdür-
lüklerince bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 lik artışla 
747.228 adet ithalat beyannamesi, 7% lik artışla 937.838 adet 
ihracat beyannamesi tescil edilmiştir. Bununla birlikte, yine 
aynı dönemde 236.606 adet antrepo beyannamesi ile 75.053 
adet transit beyannamesinin gümrük işlemleri bağlantımız 
Gümrük Müdürlüklerince yapılmıştır.

*LABORATUVAR VERİLERİ
İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünde 2016 yılı ilk yarısında 
toplam 40.371 adet numunenin analizi yapılmıştır. Ayrıca Pi-
yasa Gözetimi ve Denetimi çalışmaları kapsamında 1449 adet 
numune analize tabi tutulmuştur.

Firdes AVAR      Tarık İNCE  
  Memur            Memur
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İSTANBUL GÜMRÜKLERİNİN VERGİ TOPLAMA 
PERFORMANSINDA ARTIŞ YAŞANDI

Gümrük hizmetini sunan gümrük idaresinin geleneksel 
fonksiyonlarından biri ithal anında alınması gereken 
gümrük vergileri, fon ve diğer mali yükleri kamu adı-

na tahsil etmektir. 

Bütçe gelirlerinin önemli bir kalemini oluşturan gümrük vergi-
lerinin etkin bir biçimde ve gelir kaybına neden olunmaksızın 
zamanında tahsili ve takibi amacıyla gümrük idarelerince ge-
rekli tedbirler alınmakta, elektronik sistemlerden de yararla-
nılmak suretiyle tahsilat işlemlerinde maksimum performans 
gösterilmektedir. 

    Dünya ticaretindeki daralmanın da etkisiyle, 2015 yılının 
ilk 6 ayında yaklaşık 107 milyar dolar olarak gerçekleşen itha-
lat miktarı, 2016 yılının aynı döneminde %7 oranında azalma 
göstererek yaklaşık 100 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Türkiye dış ticaretinde önemli bir payı bulunan ve dış ticaret 
hacminin yarısından fazlasının gümrük işlemlerini gerçekleş-
tiren İstanbul gümrüklerine ait verilere bakıldığında ise; 2015 
yılının ilk yarısında 34.3 milyar dolar değerinde gerçekleşen 
ithalat, Türkiye’nin ithala-
tında yaşanan genel dü-
şüşe rağmen 2016 yılının 
aynı döneminde  %2 ora-
nındaki artış ile 35 milyar 
dolara ulaşmıştır. 

Diğer taraftan, 2016 yı-
lının ilk 6 ayında İstan-
bul ilinde faaliyet göste-
ren gümrük idarelerince 
tahsil edilen vergiler bir 
önceki yılın aynı döne-
mine göre %24 oranında 
artmıştır. Bu dönemde, 
İstanbul gümrüklerince 
yaklaşık 1 milyar TL güm-
rük vergisi, 12.2 milyar 
TL KDV ve 291 milyon TL 

diğer vergiler olmak 
üzere toplam 13.4 mil-
yar TL tutarında vergi 
tahsilatı yapılmıştır.

    2016 yılının ilk ya-
rısında Türkiye gene-
linde tüm kurumlarca 
toplanan yaklaşık 217 
milyar TL tutarında 
verginin %19’u Güm-
rük ve Ticaret Bakanlı-
ğına bağlı gümrük ida-
relerince toplanmıştır. 
İstanbul Gümrük ve 
Ticaret Bölge Müdür-
lüğü bağlantısı Güm-
rük Müdürlüklerince 
toplanan vergiler ise, 

Bakanlıkça yapılan vergi tahsilatının % 33’ünü, toplam vergi 
gelirlerinin ise % 6’sını oluşturmuştur. 

    Vergi gelirleri açısından 2015 yılının ilk 6 ay verileri ile 2016 
yılının ilk 6 ay verileri karşılaştırmalı olarak incelendiğinde 
aşağıdaki grafi kten de anlaşılacağı üzere; Türkiye genelinde 
tahsil edilen vergi gelirlerinin %11 oranındaki artış ile yaklaşık 
195 milyar TL’den 217 milyar TL’ye yükseldiğini, Bakanlığımı-
zın toplam vergi gelirleri içerisindeki payının önemli oranda 
değişmemesine rağmen Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Mü-
dürlüklerce tahsil edilen toplam vergi tutarının %24 oranında 
artarak 10.8 milyar TL’den 13.4 milyar TL’ye ulaştığını söyle-
yebiliriz. 

    Sonuç olarak, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü-
ğü bağlantısı Gümrük İdarelerince 2015 yılında 2014 yılına 
oranla %8 oranındaki artışla 25 milyar TL tutarında vergi tahsil 
edildiği göz önüne alındığında, vergi toplama performansında 
2016 yılının ilk yarısında da bir önceki yıl yakalanan artış tren-
dinin devam ettiği anlaşılmaktadır.
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MAKALE

TASFİYE YÖNETİM 
SİSTEMİ 

Betül GÜVEN TEMELLİ
Gümrük ve Ticaret Uzmanı

Şube Müdür V.

Kaçakçılıkla mücadelede yakalanan eşya ile ülkemize yasal yollarla getiri-
len, ancak yükümlülerince gümrük işlemleri mevzuata uygun şekilde ta-
mamlanmayan eşya 4458 sayılı Gümrük Kanununun 177-180 inci mad-
deleri hükümleri uyarınca tasfi yelik hale gelir. 
Tasfi ye edilecek eşya için 6 adet tasfi ye yöntemi bulunmaktadır. Buna 
göre eşya,
a) İhale yoluyla satış,
b) Yeniden ihraç amaçlı satış,
c) Perakende satış,
d) Kamu kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis,
e) Özel yol,
f) İmha yoluyla tasfi ye edilebilmektedir.
   25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürür-
lüğe giren Tasfi ye Yönetmeliği bu yöntemlerin nasıl uygulanacağına dair 
yolu göstermektedir. Özetle, antrepo, geçici depolama yeri veya ambarda 
bekleyen ve tasfi yelik hale gelen eşyanın öncelikle tasfi ye listelerinin ha-
zırlanarak ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilmesi, burada eşyanın ger-
çekten tasfi yelik hale gelip gelmediğinin kontrol edilmesi ve tasfi yelik hale 
geldiği tespit edilen eşyanın bulunduğu yerde görülerek tespit ve tahakkuk 
belgesi (TTB)  düzenlenerek, tasfi ye edilmesi şeklinde anlatılabilecek olan 
sürecin yönetimi ve kontrolü oldukça zordur.
   Tüm bu sürecin etkin olarak uygulanabilmesi gümrük birimleri arasında 
koordinasyonu ve entegre bilgisayar sistemleri ile destekli bir çalışmayı 
zorunlu kılmaktadır. Öyle ki, birimler arasındaki işlemlerin birbirinden 
bağımsız programlar veya kağıt ortamında devam etmesi süreci hantal 
ve hataya açık bir hale getirmektedir. Bu nedenle, Bakanlığımız Tasfi ye 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde Tasfi ye 
Yönetim Sistemi (TYS) programı hazırlanarak, 2016 yılı başında uygula-
maya alınmıştır.

   Tasfi ye Yönetim Sistemi (TYS) ile tasfi ye işletme müdürlükleri ile güm-
rük müdürlüklerine ait ambarlarda bulunan eşyanın kaydı, çıkışı, stokların 
takibi ile eşyanın tasfi yesini kapsayan tüm işlemlerin elektronik ortamda 
yapılması, yönetilmesi, kontrol edilmesi ve bu sayede hızlı ve sağlıklı işle-
yen bir tasfi ye süreci amaçlanmaktadır.
   Tasfi ye hizmetlerinde görevli gümrük çalışanlarının TYS’yi etkin bir şe-
kilde kullanabilmesini teminen, sistem kullanılmaya başlanmadan önce, 
Tasfi ye Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 05-22.10.2015 tarihleri arasında 
Gümrük/Tasfi ye İşletme Müdürlüklerinden iki veya üç grup halinde top-
lam 60 kişiye 4 er günlük “Eğiticilerin Eğitimi” semineri verilmiştir. Buna 
ilaveten, 01.01.2016 tarihinde uygulamaya geçen sistemin kullanımının 
yaygınlaştırılması ve yaşanan sorunların yerinde tespitinin 

sağlanması için Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde 16- 18 Mayıs 2016 
tarihleri arasında Avrupa ve Anadolu  yakasında iki ayrı eğitim daha 
düzenlenmiştir. Bakanlığımız otomasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
oluşturulmuş ortak bir altyapı olan BİLGE içerisinde yer alan sisteme 
internet üzerinden erişim mümkündür.
   İnternet üzerinden kullanılan sistem temel olarak ambar-ambarlama/
gümrük (ASB)/tasfi ye-satış-perakende işlemlerinin yürütüleceği fark-
lı modüllerden oluşmaktadır. Tasfi ye hizmetlerinde görevli gümrük 
çalışanları görev alanları ile uyumlu TYS profi lleri üzerinden veri girişi 
yapabilmektedir. 
   Bakanlığımızca en iyi bilişim projesi ödülüne layık görülen Tasfi ye 
Yönetim Sistemi ile bilgisayar üzerinden yapılacak işlemlerden bazıları 
şöyledir:
*Herhangi bir birim için ambar açma ve kapatma,
*Ambara eşya alınması ve çıkarılması,
*Ambarlar arası transfer işlemi yapılması, 
*Ambar stoku takibi,
*İşletme Müdürlüğü görev alanında olan ambarlar tarafından düzen-
lenmiş olan tasfi ye listelerinin incelenmesi
*İşletme müdürlükleri ambarında bulunan eşya için, işletme müdürlü-
ğünde görevli muayene memuru tarafından tespit ve tahakkuk belgesi 
(TTB) düzenlenmesi
*Tasfi ye listesine eşya eklemek veya çıkarmak,
*Yeni bir tasfi ye listesi oluşturmak,
*Listenin ambar Gümrük Müdürlüğüne bağlı ise ASB servisine, Tasfi ye 
İşletme Müdürlüğüne bağlı ise Ambarlama Servisine gönderilmesi,
*Tasfi ye İşletme Müdürlüklerinden TTB düzenlenmek üzere gelen tas-
fi ye listeleri işlemleri,
*Tasfi ye listelerin kontrolü ve TTB’lerin oluşturularak muayene memu-
runa gönderilmesi,
*TTB takibatı,
*İmha kararı oluşturmak,
*Muayene memurunca TTB’nin düzenlenerek Ambarlama Servisine 
gönderilmesi
*Perakende Kararı Oluşturma
*Fiyat Tespit İşlemleri
*Reyon İşlemleri
*Vezne İşlemleri
*Vezne/reyon işlemlerine ilişkin her türlü defter, stok, liste takibi 
   TYS ile ilgili sorunların hızlıca çözümlenmesi için program içindeki 
yardım modulü kullanılarak direk iletişime geçilebilmektedir.
Yaklaşık 7 aydır kullanılmakta olan programa ilişkin iyileştirme çalışma-
ları kurulan bu irtibat ağı sayesinde etkin bir şekilde sürdürülmektedir. 
Taşra birimlerince sisteme veri girişi aşamalı olarak yapılmakta, 
01.01.2016 tarihinden önce ambarlara alınmış ve halen ambarlarda bu-
lunan eşyaya ilişkin bilgilerin TYS’ye girilmesinde büyük yol kat edilmiştir.

Tasfiye Yönetim Sistemi (TYS) ile eșyanın tasfiyesini 
kapsayan tüm ișlemlerin elektronik ortamda 
yapılması, yönetilmesi, kontrol edilmesi ve bu 

sayede hızlı ve sağlıklı ișleyen bir tasfiye süreci 
amaçlanmaktadır.

Tasfiye Yönetim Sistemi Bakanlığımızca en iyi 
bilișim projesi ödülüne layık görülmüștür.
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AHL Kargo Gümrük Müdürlüğü 
Adres: AHL Kargo Terminali Yeşilköy/İST
Tel: 0212 465 52 40/44/45 

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü
Adres: Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir / İST.

Tel: 0216 364 29 01

Erenköy Gümrük Müdürlüğü
Adres: Kayışdağı Yolu Cd. 34755 Ataşehir/İST
Tel: 0216 364 29 75/76

AHL Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü         
Adres: AHL Dış Hatlar Terminali Yeşilköy/İST 

Tel: 0212 465 52 49/50 

AHL Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
Adres: AHL Serbest Bölgesi Yeşilköy/İST.
İletişim: 0212 465 00 69 

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
Adres: Marmara Mahallesi Liman Caddesi No:49 Kat:2 

Beylikdüzü/İST. / Tel: 0212 875 70 71/72

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü
Adres: Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No:1 
Bakırköy/İST. / Tel: 0212 465 80 14/19

Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
Adres: Dolum Tesisleri yolu Ambarlı-Avcılar/İST.

Tel: 0212 676 60 62
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Halkalı Gümrük Müdürlüğü
Adres: Muratbey Mah Güzide Sok No:20  Çatalca/İST.

Tel: 0212 678 47 91

Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü
Adres: Kanarya Mah. İstasyon Cad. No:28 Küçükçekmece/İST.
Tel: 0212 678 47 91/678 48 21

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
Adres: Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü 

Burhan Felek Cad. No:2 Selimiye /İST.
Tel: 0216 346 92 21

İstanbul Deri Serbest Bölge Müdürlüğü
Adres: İstanbul Deri ve Serbest Bölge 
Gümrük Müdürlüğü Orhanlı Mevki Tuzla/İST.
Tel: 0216 394 18 87

İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü
Adres: İkitelli Organize San. Sit.2.kısım Bedrettin Dalan cd. 

Aykosan san.sitesi. İkitelli-Başakşehir-İSTANBUL

İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü
Adres: Yeşilköy Mah. A.H.L cad. No: 7 Bakırköy/İST.
Tel: 0212 465 72 48/465 31 10

İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğü

Adres: Haydarpaşa Liman İçi Üsküdar / İstanbul 
 / Tel: 0216 550 80 53

İstanbul Perakende Satış İşletme Müdürlüğü
Adres: Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı yanı No:6/B 
Ataşehir/İST. / Tel: 0216 540 86 91
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Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğü
Adres: Sahil Kennedy Cd. Liman Sok. No:1 

Zeytinburnu/İST.
Tel: 0212 679 10 56

Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü
Adres: Meclis-i Mebusan Cad. İstanbulport T1No’lu 
Salon Fındıklı/Beyoğlu / Tel: 0212 243 21 39

Sabiha Gökçen Havalimanı 
Gümrük Müdürlüğü
Adres: Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
K Binası Kat:2 Kurtköy/İSTANBUL
Tel: 0216 585 55 31

Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü
Adres: Yeşilköy Mahallesi, Yeni Havaalanı 
Caddesi No:1 Bakırköy/İST.
Tel: 0212 465 80 15/16

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğü

Adres: Atatürk Cad. Yeşilköy Mah. No:4 
Bakırköy / İST. - Tel: 0212 463 69 04

Pendik Gümrük  Müdürlüğü
Adres:Pendik Gümrük Müdürlüğü Kemiklidere mevkii 

Güzelyalı-Pendik/İSTANBUL
Tel: 0216.4944406- 0216.4944410

Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
Adres: Ferhat Paşa Serbest Bölge Mah. Lale Sok. Dış Kapı No:1,  

İç Kapı No:101 Çatalca/İST. - Tel: 0212 786 60 02



İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. No:4 Bakırköy/İSTANBUL Tel:+90(0212) 463 69 00 / http://istanbulbolge.gtb.gov.tr/




