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SUNUŞ

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ola-
rak Bakanlığımızın İstanbul ilindeki hizmet alanı ve 
faaliyetleri hakkında fikir sahibi olunması amacıyla 

hazırladığımız ve 6 aylık periyotlarla yayınladığımız  “İs-
tanbul Gümrük” isimli bültenimiz vasıtasıyla siz değerli 
okurlarımız ile yeniden bir araya gelmenin mutluluğu 
içerisindeyiz. 

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe gi-
rişimi ve devamındaki finansal darbe olarak nitelendiri-
lebilecek teşebbüslere karşın ülkemiz ekonomisi sekte-
ye uğramadan büyümeye devam etmiş ve özellikle dış 
ticaret işlemlerimiz Bakanlığımızın aldığı tedbirler ve 
uygulamaya koyduğu önlemler ile aksamadan yürütül-
müştür.

2017 yılının ilk 6 aylık döneminde İstanbul Gümrük 
İdarelerinden gerçekleştirilen ithalat, ihracat, antrepo 
ve transit işlemlerinde tekrar artış ivmesi yaşanırken, 
vergi performansında da önemli rakamlara ulaşılmıştır. 
Diğer yandan özellikle son 6 aylık dönemde terör ör-
gütlerinin önemli finans kaynaklarını oluşturan sigara 
ve uyuşturucu ile mücadelede rekor düzeyinde yakala-
malar yapılmıştır.

Bültenimizin bu sayısında, Türkiye’nin en büyük ih-
racat gümrüğü olan ve Çatalca’da yapılan yeni tesise 
taşınan Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nün, Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Büyükçek-

mece’deki toplu açılış töreninden telekonferansla katılarak 
gerçekleştirdikleri resmi açılış töreni, Başbakanımız Sayın 
Binali YILDIRIM’ ın katılımıyla gerçekleştirilen Bakanlığı-
mız 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlamaları, 2017 yı-
lının ilk yarısında Sayın Bakanımız Bülent TÜFENKCİ’ nin 
İstanbul’da katıldığı etkinlikler ve toplantılar, bakanlık bi-
rimleri ve bölge müdürlüğümüzün gümrük ve dış ticaret 
sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşları ile yapmış 
olduğu ortak çalışmalara ilişkin haberler ve gümrük mev-
zuatına ilişkin faydalı olacağını düşündüğümüz makaleler 
yer almakta olup, ayrıca etkin ve kararlı bir şekilde sürdü-
rülen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarımızdan örnekler de 
bültemizin ilerleyen sayfalarında bulunmaktadır.

Bültenimizin bu sayısında emeği geçen çalışma arkadaşla-
rıma teşekkür eder, gelecek sayıda birbirinden güzel hiz-
met ve etkinliklerin haberlerini ve istifadenize sunulan ma-
kaleleri siz değerli okuyucularımızla buluşturmak ümidiyle 
saygılar sunarım.
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13  BölGe Yöneticilerimiz Valimiz saYın
          Vasip şaHin’i makamında ziYaret etti

26 ocak dünya Gümrük Günü etkinlikleri çerçevesinde 25 ocak 
2017 tarihinde Bölge müdürümüz Halil ibrahim Bozkuş ve Bölge 
müdürlüğümüz Yöneticileri istanbul Valisi sayın Vasip şaHin’i ma-
kamlarında ziyaret etmişlerdir.

10    BaşBakanımız dÜnYa GÜmrÜk GÜnÜne teşriF etti

Bakanlığımız dünya Gümrük Günü programı, Başbakan sayın
Binali Yıldırım ve Gümrük ve ticaret Bakanı sayın Bülent
tÜFenkci’nin katılımıyla türkiye odalar ve Borsalar Birliği
(toBB) konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. No:4 Bakırköy/İSTANBUL Tel:+90 (0212) 463 6960 / http://istanbulbolge.gtb.gov.tr/

İletişim
0212 579 92 35

Grafi k Tasarım
Erhan Aydın

ctp baskı ve cilt
İstanbul Basım Ltd.Şti
0212 603 26 20
Ocak - Haziran 2017
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8   Halkalı GÜmrÜk tesisleri, cumHurBaşkanımızın   
        telekonFerans ile katılım sağladığı törenle  
        Bakanımız taraFından aÇıldı

cumhurbaşkanımız sayın recep tayyip erdoğan’ın Büyükçekme-
ce’deki toplu açılış töreninden telekonferans ile katıldığı Halkalı Gümrük 
müdürlüğü ve Büyükçekmece tasfi ye işletme müdürlüğünün yeni hiz-
met binaları Bakanımız sayın Bülent tÜFenkci tarafından açılmıştır.

6   cumHurBaşkanımız tÜrkiYe esnaF Buluşmasını
        onurlandırdı

Bakanlığımız esnaf ve sanatkarlar Genel müdürlüğü tarafından düzenle-
nen “türkiye esnaf ve sanatkar Buluşması” programına cumhurbaşkanı 
recep tayyip erdoğan ve Gümrük ve ticaret Bakanı Bülent
tÜFenkci tarafından katılım sağlanmıştır. 



19  Bakan Yardımcımız “Van demokrasi 
          Gecesi”ne katıldı

24

30

Bakan Yardımcımız sayın Fatih ÇiFtci esenyurt Van kültür evi
tarafından düzenlenen ‘Van demokrasi Gecesi’ adlı programa 
katılmıştır. sayın ÇiFtci gecede yaptığı konuşmada “Van’ın ve 
Vanlıların bugün burada birliği ve beraberliği çok çok önemli ve 
anlamlıdır.

18  Bakanımız istanBul ticaret odası
           meclis toplantısına katıldı

Gümrük ve ticaret Bakanı sayın Bülent tÜFenkci, istanbul ticaret
odası’nın (ito) mart ayı olağan meclis toplantısında yaptığı
konuşmada ekonominin gelişmesi yönünde 2016 yılında yaşanan
olumsuzlukları silme adına alınan tedbirlerin etkilerinin bu yıl şim-
diden görülmeye başlandığını vurgulayarak, sözlerine “Ben de 
inanıyorum gerçekten 2017 yılı, 2016’dan çok daha iyi geçecek. iş
dünyası temsilcilerimizle bütünleşen vatandaşlarımızın kendinden
emin duruşu sayesinde ve ekonomimizin olumlu gidişatıyla tüm
saldırıları ve beklentileri boşa çıkardık.

23   Bakanımız 23. istanBul uluslararası eV
          tekstili Fuarının aÇılışını GerÇekleştirdi

Gümrük ve ticaret Bakanı sayın Bülent tÜFenkci dünyanın 
ikinci büyük, türkiye’nin en büyük ev tekstili fuarı olan 23. 
istanbul uluslararası ev tekstili Fuarının açılışına katılmıştır.

19

11 18

24 mÜsteşarımız Başkanlığındaki
         Bakanlık Yönetici lerimiz iso’da
         sanaYici lerin sorunlarını di nledi

müsteşarımız sayın cenap aşcı 8 mart 2017 tarihinde
istanbul sanayi odası sektör temsilcileri
ile bir araya gelmiştir. 

30 Bakanımız saYın BÜlent tÜFenkci
         BölGemizde incelemelerde Bulundu

Bakanımız sayın Bülent tÜFenkci 22 şubat 2017 tarihinde
istanbul kırtasiye ofis Fuarının açılışına katılmış olup, yaptığı açı-
lış konuşması sonrasında fuar stantlarını ziyaret etmiştir.
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CUMHURBAŞKANIMIZ TÜRKİYE ESNAF
BULUŞMASINI ONURLANDIRDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
TÜFENKCİ’nin ev sahipliğinde 
İstanbul’da düzenlenen ve binlerce 

esnaf ve sanatkar ile oda, birlik, federasyon 
ve konfederasyonların temsilcilerinin katıldığı 
“Türkiye Esnaf Buluşması” programına Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
teşrif etmişlerdir.

Buluşmayı gerçekleştiren Gümrük ve Ticaret 
Bakanı TÜFENKCİ’ye ve esnaf teşkilatlarının yö-
neticilerine teşekkür ederek konuşmasına baş-
layan Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, konuşma-
sında  esnaf ve sanatkârları toplumun omurgası 
olarak gördüğünü söylemiş ve sözlerine  “İster 
tek kat olsun, ister 100 kat, tüm binalar bir orta 
direkten aldığı güçle ayakta durur, bizim mille-
timizin orta direği de esnaf ve sanatkarlarımız-
dır. Sizler ne kadar güçlüyseniz ülkemiz o kadar 
güçlüdür. Sizler ne kadar müreff ehseniz mille-
timiz de o kadar müreff ehtir. Sizler ne kadar 
huzurluysanız, halkımız da o kadar huzurludur” 
şeklinde devam etmiştir.

Cumhurbașkanı ERDOĞAN; “Türkiye, 
Tüm Meselelerin Üstesinden Gelecek 

Dirayete Sahip”
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Türkiye’nin başı ne zaman derde girse, esnaf ve sanatkarların 
hemen göreve koştuğuna, 15 Temmuz gecesi darbeciler uçak-
larıyla, helikopterleriyle saldırıya geçtikleri anda, ilk harekete 
geçenlerin esnaf ve sanatkarlar olduğuna dikkat çeken Cum-
hurbaşkanımız Sayın ERDOĞAN, “Şehitlerimizin, gazilerimizin 
mesleklerine baktığımızda, önemli bir bölümünü esnaf ve sa-
natkarlarımızın oluşturduğunu görüyoruz. Sizler ülkenize sahip 
çıktığınız sürece, Allah’ın izniyle bu devlete, bu millete kimse 
diz çöktüremez, kimse el aman dedirtemez. Dayanışma ruhu-
nun olduğu bir millet yıkılamaz. Rabbim tüm milletimizden ve 
sizlerden razı olsun” demiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKCİ,  söz konu-
su programda yaptığı konuşmasında esnafın AK Parti iktidar-
ları döneminde yakalanan istikrar ve güven 
ortamıyla yarınlara güvenle baktığını ifade 
ederek, “Esnafımız bu milletin omurgası, 
bu milletin sağduyusudur. Bizler millet 
olarak bu topraklara ahiliği yani kardeşli-
ği, adaleti bin yıl önce getirdik. Bu hamuru 
milletimiz bin yıl önce yoğurdu. Bu maya-
nın, bu gücün en önemli yapı taşlarından 
biri ahilik geleneğini devam ettiren esnafı-
mızdır.” şeklinde konuşmuştur.

Ahiliğin bilginin hikmetle, ticaretin ah-
lakla buluşması olduğunu anlatan Sayın 
TÜFENKCİ, insan odaklı ticaret anlayışına 
dikkati çekerek “Bizim ticaret anlayışımız 
Batı’dan farklıdır, ahilikte hamd vardır, 
şükür vardır, kanaat vardır, acımasız re-
kabet karşısında yardımlaşarak büyüme 
vardır. Onun için son olarak Esnaf Ahilik 
Sandığı’nı kurduk. Esnaf Ahilik Sandığı sa-

Bakan TÜFENKCİ “Esnaf Ve Sanatkârlarımızın 
Ülkemiz İçin Ne Kadar Önemli 

Olduğunun Farkındayız”

yesinde herhangi bir nedenle zor duruma düşen esnafımız, 
zanaatkarımız dükkanını kapatmak zorunda kalırsa evine işi-
ni kurana kadar belirli süre ekmek götürebilsin istedik. Sayın 
Cumhurbaşkanım, AK Parti hükümetlerinin ilk gününden bu 
yana esnafımıza yakın ve güçlü destek verdiniz. Bu sayede 
esnafımıza sicil aff ı, faizsiz kredi, ÖTV-KDV’siz araç gibi bir-
çok desteği sağladınız. Güçlü desteğiniz için zat-ı alinize tüm 
esnaf ve sanatkarlarımız adına şükranlarımız arz ediyorum.” 
ifadesini kullanmıştır. 
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HALKALI GÜMRÜK TESİSLERİ, CUMHURBAŞKANIMIZIN 
TELEKONFERANS İLE KATILIM SAĞLADIĞI TÖRENLE 
BAKANIMIZ TARAFINDAN AÇILDI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın  
katılımlarıyla  27 Mart 2017 tarihinde Büyükçekmece’de 
gerçekleştirilen toplu açılış töreni ile aynı gün ve saatte 

Halkalı Gümrük Müdürlüğü ve Büyükçekmece Tasfi ye İşletme 
Müdürlüğünün yeni hizmet binaları Bakanımız Sayın Bülent 
TÜFENKCİ tarafından açılmıştır. Sayın ERDOĞAN Halkalı Açılış 
Törenine telekonferans ile katılım sağlayarak “hayırlı olsun” di-
leklerinde bulunmuşlardır.   

Açılışa Bakanımız Sayın TÜFENKCİ’ nin yanı sıra, Müsteşarımız 
Sayın Cenap AŞCI, Müsteşar Yardımcısı Sayın İsmail YÜCEL, Güm-
rükler Genel Müdürü Sayın Mustafa GÜMÜŞ, Gümrükler Muhafa-
za Genel Müdürü Sayın Abdullah SOYLU, Tasfi ye Hizmetleri Genel 
Müdürü Sayın Harun USLU, Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbra-
him BOZKUŞ, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mehmet 
BÜYÜKEKŞİ, İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Osman GÜNAYDIN, 
Gümrük ve Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Arif 
PARMAKSIZ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Sayın Ali KOPUZ, Bölge ve Bağlantı Müdürlük 
Yöneticilerimiz ve personeli ile özel sektör temsilcileri tarafından 
katılım sağlanmıştır.

Sayın Bakanımız yaptığı açılış konuşmasında gümrüklerin  moder-
nizasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, Çatalca TEM 
Otoyolu’nun yanı başında bulunan Muratbey Mahallesi’ne taşınan 
bağlantımız Halkalı Gümrük Müdürlüğünün dış ticaret çevreleri ve 
Türkiye ekonomisi için faydalı olacağına inandığını belirtmiştir. 

Sözlerine “Ocak 2016 rakamlarıyla yaklaşık 150 milyon liraya mal 
olan yeni Halkalı  Gümrük Müdürlüğümüz bütün ihracat ve itha-
latımızın yüzde 10’unu karşılayan bir konumda bulunmaktadır. 
Böyle bir tesisin ekonomimize kazandırılmasından dolayı başta o 
dönemde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapan Hayati 
Yazıcı’ya, Gümrük ve Turizm İşletmelerine (GTİ), Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliğine (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisine (TİM) 
ve Bakanlığımız personeline ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” şeklinde 
devam etmiştir.

Bakanlık olarak gümrük kapılarını artan dış ticaret hacmine 
cevap verebilecek kapasiteye ulaştırmak için gece gündüz çalı-
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şıldığını ifade eden Sayın TÜFENKCİ, İstanbul trafi ğini zorlayan 
bağlantımız Erenköy Gümrük Müdürlüğünün de taşınacağını 
belirterek, “Hem bölgeyi trafi k açısından rahatlatacağız hem o 
bölgede ithalat-ihracat işlemleri yapan fi rmalarımızı rahatlata-
cağız. Hem Anadolu’da hem de Avrupa’da iki sahada birden iç 
gümrükleme yapan modern tesislerin de inşallah önümüzdeki 
dönemde temellerini atmış olacağız.” ifadelerini kullanmıştır. 

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Büyükçekmece’de hal-
ka hitap eden Cumhurbaşkanı Sayın ERDOĞAN’ın tören alanı-
na bağlanarak ilettiği “hayırlı olsun” dilekleri ile açılış kurdelesi 
Bakanımız ve diğer yetkililer ile birlikte kesilmiştir.

Ülkemizin ticaret hacmi en yüksek Gümrük Müdürlüklerinden 
biri olan Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Halkalı Gümrük Mü-
dürlüğünce Türkiye’den  Avrupa’ya kara yolu ile taşınan eşya-
nın büyük bölümünün gümrük işlemleri gerçekleştirilmektedir. 
Halkalı Gümrük Müdürlüğü her türlü gümrük işlemini yapma-
ya yetkili A sınıfı bir Müdürlüğü olup, Müdürlükten yoğunlukla 
tekstil ürünlerinin ihracatı yapılmakla birlikte her türlü ürünün 
ihracatı ve aynı şekilde ihtisas gerektirmeyen her türlü ürünün 
ithalatı yapılmaktadır.

55 bin m2 Gümrük Müdürlüğü binası, 43 bin m2 depo alanı, 13 
bin m2 sosyal tesis ve galeri  alanına sahip olan yeni tesis;

• 24 saat yükleme/boşaltma imkanı
• Kapalı devre kamera sistemleri ve 24 saat güvenlik,
• 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 vb hizmet alanları,
• Akıllı bina içerisinde modern ofi s alanları,
içermekte olup, tesiste başta gümrük idari birimleri olmak üzere 
dış ticareti destekleyici kurum, meslek odaları ve sivil toplum 
temsilcilikleri bir arada hizmet vermektedir.
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.
Yeni hizmet binamızın ticaret erbabına ve tüm personelimize 
hayırlı olmasını diliyoruz. 

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.
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ğunu bildirerek, projeyle gümrükten gümrüğe gerçek bir bilgi 
değişiminin sağlanacağını açıklamıştır. 

Ayrıca Türkiye’nin, kalkınmasını her alanda hızla sürdürdüğünü 
kaydeden Başbakan, şirket kurulması ve tasfi yesi konusundaki 
düzenlemelerle şirket kurma kolaylığında dünyada 84’üncü sı-
radan 14’üncü sıraya yükseldiğini söylemiştir.

Bakanlığımız Dünya Gümrük Günü Programı, Başbakan Sayın 
Binali YILDIRIM ve  Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent 
TÜFENKCİ’nin  katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.

Başbakan Binali YILDIRIM, söz konusu programda yaptığı konuş-
mada gümrüklerin güvenlik kadar önemli olduğunu vurgulamış ve 
Bölge Müdürlüğümüz Bağlantısı İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri tarafından Zeytinburnu açıklarında 
bir gemide gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 100 ton 464 
kg ağırlığında 3 milyon 300 bin paket kaçak sigara yakalaması ile 
ilgili olarak  “Cumhuriyet tarihinin deniz yoluyla tek seferde yapılan 
en büyük kaçakçılığı, titiz ve gayretli çalışmalar sonucu engellendi. 
Böylece 30 milyon lira değerinde, 100 tonu aşkın sigara kaçakçılığı 
önlenmiş oldu. Bu tarihi başarıdan dolayı Gümrük ve Ticaret Baka-
nımız Bülent TÜFENKCİ başta olmak üzere, ekibini tebrik ediyo-
rum.” ifadesini kullanmıştır. 

Sayın YILDIRIM,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, tır sistemi-
ne ilişkin teknik alt yapısı hazırlanan “e-TIR” projesine öncülük 
ettiğini anlatarak projenin, ulusal gümrük sistemleri ile diğer 
paydaşlar arasında güvenli veri değişimi ve eşyanın ülkeler ara-
sında güvenli, düzenli aktarımı imkanı getirdiğini vurgulamıştır. 

Projenin, pilot uygulama boyunca başarıyla sürdürüldüğünü 
anlatan Sayın YILDIRIM, sonuçların Birleşmiş Milletler bünye-
sindeki tır sözleşmesine taraf olan 70 ülkeyle de paylaşıldığını 
kaydetmiş, komşu ülke Gürcistan ile bu yıl içinde tamamlan-
ması planlanan “e-TIR” pilot projesinin uygulamaya konuldu-

BAŞBAKANIMIZ DÜNYA 
GÜMRÜK GÜNÜNE TEŞRİF ETTİ

Bașbakan Binali YILDIRIM: “Cumhuriyet
tarihinin denizde en büyük sigara

yakalamasından dolayı Gümrük ve Ticaret
Bakanımız Bülent TÜFENKCİ bașta olmak

üzere, ekibini tebrik ediyorum”
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Programda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent 
TÜFENKCİ, hükümet olarak ekonomi alanında önemli adım-
lar atıldığına dikkati çekerek, “Ekonomide her şey kontrol al-
tında. Ekonomimizi etkileyen, ekonomiyle ilişkili her konuda 
kolaylık sağlayan, iş adamlarımızı rahatlatan tedbirler alıyor, 
yeni teşvikleri uyguluyoruz.” şeklinde konuşmuştur.

Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik politikaların belirlenme-
sinde kamu ile özel sektör iş birliğinin artırılması amacıyla 
kurulan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu’nun, devlet ve özel 
sektör iş birliğinin göstergesi olduğunu ifade eden Sayın Ba-
kan  ayrıca gümrük işlemlerinin tek noktadan gerçekleşmesi-
ne olanak sağlayan Tek Pencere Sistemi ile ilgili olarak  , “Bu 
sistemde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörle iş 
birliği ve bilgi paylaşımı yapıyoruz. Tek Pencere’de tüm işlem-
ler ve bilgi akışı elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Sis-
tem, e-belge ve e-başvuru olmak üzere iki aşamadan oluşu-
yor. E-belge aşamasını tamamladık. 2017’nin ilk yarısında da 
e-başvuru aşamasını inşallah tamamlamış olacağız.” şeklinde 
konuşmuştur. 

Bakan TÜFENKCİ,  gümrük idarelerinin etkinliğini artıran pro-
jeleri hayata geçirdiklerini anlatırken, Avrupa Birliği ile Güm-
rük Kodu ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çalışmalarının 
devam ettiğini dile getirmiştir.

Terör örgütleriyle mücadelenin sınır kapılarında da etkin bir 
şekilde sürdüğünün altını çizen Sayın TÜFENKCİ, sözlerine 
“Suriye, İran ve Irak’a açılan kapılarımızın tamamına Yüz Tara-
ma Sistemleri kurduk. Yani içeri giren herkesin kimlik bilgile-
riyle birlikte yüzleri de bilgisayar sistemlerimize kaydediliyor. 
Plaka Tanıma Sistemlerini de bütün sınır kapılarına kurduk. 

Ülkemizin güvenliği ve asayişinin sağlanması noktasında di-
ğer kolluk kuvvetlerimizle yakın bir iş birliği içinde çalışıyo-
ruz. Tüm bu bilgileri paylaşıyoruz. Teknolojinin bütün imkan-
larından faydalanıyoruz.” şeklinde devam etmiştir.

Bakan Tüfenkci, son bir yılda sadece güvenliği sağlamak ve 
kaçakçılığı önlemek için 60 milyon liralık teknolojik yatırım 
yaptıklarını belirterek, bu dönemde 13 yeni X-Ray cihazı kur-
duklarını aktarmıştır.
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26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlamaları etkinlik progra-
mı kapsamında, Bölge Müdürlüğümüzce 24 Ocak 2017 
tarihinde MÜSİAD Konferans Salonunda, “Yetkilendiril-

miş Gümrük Müşavirliği Sistemi ve Antrepoculuk” konulu bir 
panel düzenlenmiştir.
 
MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Sayın Emin TAHA ve 
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Halil İbrahim 
BOZKUŞ tarafından yapılan açılış konuşmaları sonrasında; Tas-
fi ye Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Harun USLU, Gümrükler 
Genel Müdür Yardımcısı Sayın Halit HANOĞLU, Yetkilendiril-
miş Gümrük Müşavirleri Komite Başkanı Sayın Yusuf ÖLÇEN 
yaptıkları sunumlar ile yakın dönemde yapılan düzenlemeler 
ekseninde yeniden şekillenen Yetkilendirilmiş Gümrük Müşa-
virliği Sistemini özellikle antrepoculuk faaliyetleri özelinde ele 
almışlardır.
 

GÜMRÜK CAMİASI “YGM SİSTEMİ VE ANTREPOCULUK” 
KONULU PANEL’DE BİR ARAYA GELDİ

2008 yılında uygulanmaya başlanan Yetkilendirilmiş Gümrük 
Müşavirliği sisteminde dönem içerisinde uygulama farklılıkları 
yaşansa da sistem yürürlükte kalmaya devam etmiştir. En son 
olarak 2016 yılının Ekim ayında yayımlanan 6 Seri No.lu Güm-
rük Genel Tebliği ile YGM sisteminin işleyişine ilişkin pek çok 
yeniliğin yanı sıra antrepolarla ilgili işlem süreçlerini ilgilendi-
ren düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak 
2017 yılında da Bakanlığımızın misyonu ve çizdiği vizyon çerçeve-
sinde gümrük hizmetlerinin paydaşlarımıza hızlı, verimli ve kaliteli 
bir biçimde sunulması amacıyla sürdürdüğümüz çalışmalar kapsa-
mında MÜSİAD’ın ev sahipliğinde düzenlediğimiz ve yüksek dü-
zeyde katılımla gerçekleştirilen Panel son derece verimli geçmiştir.
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26 Ocak Dünya Gümrük Günü etkinlikleri çerçevesinde 
25 Ocak 2017 tarihinde Bölge Müdürümüz Halil İbrahim 
BOZKUŞ ve Bölge Müdürlüğümüz Yöneticileri İstanbul 

Valisi Sayın Vasip ŞAHİN’i  Makamlarında ziyaret etmişlerdir.

Söz konusu ziyarette Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim 
BOZKUŞ tarafından Dünya Gümrük Günü ve yapılan etkinlik-
ler hakkında bilgi verilerek, günün anısına İstanbul Valisi Sa-
yın Vasip ŞAHİN’e Sultan Abdülmecid Han’ın Osmanlı Dev-
leti Gümrüklerinin 1861 senesinden itibaren gümrük emaneti 
tarafından idare edilmesi ve gümrük memurlarının tayinlerine 
dair fermanının Osmanlı Arşivlerinden temin edilen bir örneği 
takdim edilmiştir.

BÖLGE YÖNETİCİLERİMİZ VALİMİZ SAYIN 
VASİP ŞAHİN’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Ayrıca Bölge Müdürlüğümüz çalışmaları ve özellikle 2016 yı-
lında gerçekleştirilen önemli faaliyetler ve etkinlikler hakkında 
kısaca bilgi verilmiştir.

Sayın Vali, Gümrük teşkilatının gerek ülkeye yasa dışı eşya giri-
şini önleme noktasında gerekse de dış ticarete verdiği katkılar-
dan dolayı son derece stratejik önemi olan bir kurum olduğunu 
ve zorlu bir görevi icra ettiğini belirterek, özveri ile çalışan tüm 
personele çalışmalarında kolaylıklar dilemiştir.

Ziyaret Sayın Valinin tüm gümrük çalışanlarının “26 Ocak Dün-
ya Gümrük Günü” nü kutlaması ve başarılar dilemesi ile son 
bulmuştur.
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Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğünce Sabiha 
Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri makamında ziyaret edil-
miştir. Daha sonra dış hatlar yolcu salonunda Mülki İdare Ami-
ri, Yer Hizmetleri- SGHL Jandarma Komutanlığı ve THY Yöne-
ticilerinin katılımı ile bir kokteyl düzenlenerek Dünya Gümrük 
Günü kutlanmıştır.

BAĞLANTI İDARELERİMİZDE DÜNYA 
GÜMRÜK GÜNÜ COŞKU İLE KUTLANDI

Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu ve Atatürk Havalimanı Kargo 
Gümrük Müdürlüğünce AHL Mülki İdare Amiri Makamında zi-
yaret edilerek, çiçek ve çini takdim etmiştir.

Halkalı Gümrük Müdürlüğü ve Trakya Serbest Bölge Gümrük 
Müdürlüğünce Çatalca Kaymakamı İnci BECEL SEZER Maka-
mında ziyaret edilmiştir.

Erenköy Gümrük Müdürlüğü ve Erenköy Tasfi ye İşletme Müdür-
lüğünce Ataşehir Kaymakamı Zafer KARAMEHMETOĞLU ma-
kamlarında  ziyaret edilmiş ve kendilerine İstanbul Gümrük ve 
Ticaret Bölge Müdürlüğü Bülteni ile çini tabak hediye edilmiştir. 

Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğünce Küçükçekmece Belediye 
Başkan Yrd. Mustafa KUZUGÜDEN, Küçükçekmece Kaymaka-
mı Harun KAYA, Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü İşletmecisi 
TCDD Müdürü Hasan YETİM ziyaret edilmiştir.

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünce Üsküdar Kaymakamı 
Mustafa GÜLER makamında  ziyaret edilmiştir.
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Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünce Karaköy 
Limanı Mülki İdare Amiri Sayın Niyazi CAN Makamında 
ziyaret edilmiştir. 

Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğünce Vali Yardımcısı Niyazı 
CAN ve İstanbul Liman Başkanı Muhammet ERDOĞAN ziyaret 
edilmiştir.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlü-
ğünce İstanbul  Cumhuriyet Başsavcısı  İrfan FİDAN ve Bakırköy 
Cumhuriyet Başsavcısı Selami  HATİPOĞLU’nun Makamlarına 
ziyaretlerde  bulunulmuştur. Yapılan ziyaretlerde Başsavcıları-
mıza Dünya Gümrük Günü ile hakkında bilgi verilerek, Güm-
rük Kaçakçılık olayları ile ilgili genel bilgilendirme ve değerlen-
dirme yapılmıştır. Ayrıca günün anısına Müdürlük logosunun 
bulunduğu çini tabak, çiçek ve çikolata takdim edilmiştir.

Ayrıca, Bağlantı İdarelerimiz hizmet binalarının girişlerine, 
yolcu salonlarına günün anlam ve önemini belirten afi şler asıl-
mış, Gümrük İdare amirlerince idari personel tebrik edilmiş 
günün anlam ve önemine ilişkin kısa bir konuşmalar yapılmış-
tır. Liman çalışanlarının ve geliş-gidiş kontrolleri yapılan gemi 
adamlarının, giriş çıkış yapan yolcuların, iş takipçilerinin, fi rma 
temsilcilerinin Gümrük Günü kutlanmış çikolata ikram edilmiş 
ve karanfi l dağıtılmıştır.

Dünya Gümrük Günü Etkinlikleri kapsamında meslekte 35 yılını 
tamamlayan ve başarılı olan personele Bölge Müdürlüğümüzde 
düzenlenen törenle Teşekkür Belgeleri takdim edilmiştir.
27 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen törende; Bölge Müdü-
rümüz Sn. Halil İbrahim BOZKUŞ törene katılan tüm personelin 
Dünya Gümrük Gününü kutlamış ve başarılarının devam etme-
si temennisinde bulunmuştur.

Meslekte 35 yılını tamamlayan ve başarılı 
olan personele Teşekkür Belgesi verildi
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 24. Olağan Genel Kurulu ve İh-
racat Şampiyonları Ödül Töreni’ne  Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN,  Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜ-
FENKCİ ve ilgili Bakanlar tarafından katılım sağlanmıştır.   

Söz konusu programda iş adamlarına hitap eden Cumhur-
başkanı ERDOĞAN, “Ekonomimizin geleceğiyle ilgili tah-
minlerde bulunan kuruluşların olumsuz tavırlarına rağmen 
sizler ülkenize olan güveninizle bu gidişi tersine çevirmeyi 

İHRACAT ŞAMPİYONLARI DÜZENLENEN 
TÖRENLE ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

başardınız. Onun için teşekkür ediyorum. Türkiye’nin ger-
çek potansiyelini, gerçek kapasitesini en iyi bizler biliyo-
ruz, sizler biliyorsunuz. 

Yurt dışında yaptığımız gözlemlerle ülkemizin imkanlarını 
karşılaştırdığımızda ekonomide bulunduğumuz yerin ke-
sinlikle hak ettiğimiz yer olmadığını gördük, görüyoruz. 
Bugün Türkiye, ekonomik büyüklük bakımından dünyanın 
17’nci, satın alma gücü bakımından ise 13’üncü büyük 
ekonomisidir” şeklinde konuşmuştur. 

Dış ticaretin, büyümenin lokomotifi  hâline gelmiş olmasından 
memnuniyet duyduğunu ve önümüzdeki dönemde hem ihra-
catın, hem dış ticaretin büyümeye katkısının artacağına inan-
dığını belirten Cumhurbaşkanı ERDOĞAN sözlerine“ En kısa 
zamanda işsizlikte yeniden tek haneli rakamları göreceğimiz-
den eminim. Ekonomideki diğer tüm göstergeler de hızlı bir 
toparlanmaya işaret ediyor” şeklinde devam etmiştir.

 “Türkiye’nin gerçek potansiyelini, gerçek kapasitesini en iyi 
bizler biliyoruz, sizler biliyorsunuz. Yurt dışında yaptığımız 

Cumhurbașkanı ERDOĞAN: “Dıș Ticaret, Büyümenin 
Lokomotifi Hâline Geldi”
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gözlemlerle ülkemizin imkânlarını karşılaştırdığımızda, ekono-
mide bulunduğumuz yerin kesinlikle hak ettiğimiz yer olma-
dığını gördük, görüyoruz. Bugün Türkiye ekonomik büyüklük 
bakımından dünyanın 17’nci, satın alma gücü bakımından ise 
13’üncü büyük ekonomisidir. Aynı şekilde kişi başına düşen 
millî gelir bakımından bulunduğumuz 64. sıranın da hiçbir 
şekilde gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. En basitinden 
Avrupa Birliği üyesi ülkeler inanın hepsi kâğıt üzerindedir. Ül-

kemin bulunduğu konumla onların aynı yerde olması mümkün 
değil.Yaşadığımız onca badireye rağmen 14 yılda 3 kattan fazla 
büyüttüğümüz ülkemizi yeniden aynı şekilde 3 kat daha büyüt-
mek bizlerin elindedir” diyen ve bunu gerçekleştirecek kadro-
ların temsilcilerinin salonda olduğunu söyleyen Cumhurbaşka-
nı ERDOĞAN, Türkiye’nin merkezinde yer aldığı coğrafyanın, 
dünyada kurulmaya çalışılan yeni düzenin siyasi, ekonomik ve 
askerî rekabet alanı durumunda olduğunu vurgulamıştır. 
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BAKANIMIZ İSTANBUL TİCARET ODASI 
MECLİS TOPLANTISINA KATILDI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKCİ ve Müsteşar 
Sayın Cenap AŞCI  İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Mart ayı ola-
ğan meclis toplantısına katılmışlardır. Sayın TÜFENKCİ toplantıda 
yaptığı konuşmada ekonominin gelişmesi yönünde 2016’da yaşa-
nan olumsuzlukları silme adına alınan tedbirlerin etkilerinin bu yıl 
şimdiden görülmeye başlandığını vurgulayarak, sözlerine “Ben de 
inanıyorum gerçekten 2017 yılı, 2016’dan çok daha iyi geçecek. İş 
dünyası temsilcilerimizle bütünleşen vatandaşlarımızın kendinden 
emin duruşu sayesinde ve ekonomimizin olumlu gidişatıyla tüm 
saldırıları ve beklentileri boşa çıkardık. Öyle ki uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Fitch, çark ederek Türkiye ekonomisi 
bu yıl yüzde 2,4, gelecek yıl ise yüzde 2,8 büyüme beklendiğini 
açıklamak zorunda kaldı. Ayrıca Fitch, Türkiye’de ılımlı ekonomik 
iyileşmenin beklendiğini ifade etti.

Bu kredi derecelendirme kuruluşları gerçekten siyasi davra-
nıyorlar, objektif davranmıyorlar. Eğer objektif davransalardı 
hemen darbenin akabinde Türkiye’nin notunu düşürmezlerdi. 
Türkiye kredi derecelendirme kuruluşlarının aksine hep onları 
şaşırtıcı büyüme oranlarını yakaladı. Onların öngörüleri Allah’a 
hamd olsun bugüne kadar tutmadı, bundan sonra da tutmaya-
cak. İnanıyoruz ki güçlü ekonomik yapımız ve kararlı politikala-
rımıza rağmen daha önce siyasi kaygılarla notumuzu kıran diğer 
kredi derecelendirme kuruluşları da hatalarından en kısa sürede 
döneceklerdir.” şeklinde devam etmiştir. Sayın TÜFENKCİ, İTO 
Meclis toplantısında yaptığı konuşmanın ardından meclis üyele-
rinin sorularını yanıtlamıştır.

Yeni antrepo açılış izinlerine ilişkin TÜFENKCİ, İstanbul’da 188 tane 
genel, 80 tane özel antrepo olduğunu, bunların doluluk oranı yüzde 
50 olduğunu anımsatmış, gümrüklerde kullanılan Bilge Sistemi’nde-
ki sorunlara ilişkin, “Yeni Bilge Sistemi yazılımını ihaleye verdik. Bu 
sisteme 2018’de geçilmesi hedefl enmektedir” cevabını vermiştir.

Kaçakçılıkla mücadelede cezaların gümrüklerde beyan edilen tuta-
ra göre verilmesine ilişkin ise Sayın BAKAN, bu konuyla ilgili yeni 
metni hazırladıklarını, 16 Nisan’dan sonra kararın çıkacağını söy-
lemiştir. Aynı sokakta yan yana açılan zincir marketlere ilişkin de 
“Yeni bir program yapıyoruz. Sokak sokak kaç tane market olduğu-

nu göreceğiz. Etki analiz yapalım, birlikte karar verelim, bu konuyu 
tartışalım.” değerlendirmesinde bulunmuştur.

Şehir içi mal taşımalarından KDV indirimi talebine ilişkin konuyu 
Bakanlar Kurulu’nda Maliye Bakanı’na ileceğini ifade etmiştir. İt-
hal edilen ürünlerin ücreti karşılığında özel laboratuvarlarda tahlil 
edilmesi sorusuna Sayın TÜFENKCİ, diğer bakanlıkların da labora-
tuvarların bir sistem içerisine alınmasına yönelik bir çalışma yaptık-
larını aktarmıştır.

Sayın TÜFENKCİ, İstanbul’da gıda depolama alanı eksikliğiyle ilgili 
olarak, “Bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığının lojistik ticaret mer-
kezleri oluşturma projesi var. Bu projeyi İstanbul’da uygulayabiliriz. 
Bu merkezler sadece ticari aktarma merkezi değil, toptan ticaretin 
yapıldığı bir merkez konumunda. Tuzla ve Çorlu’da bir yer temin 
ediyoruz. Böyle bir projeyi gerçekleştirmek istiyoruz.” açıklamasın-
da bulunmuştur.

İhracat işlemlerinde gümrük mührünün okunaklı olmamasından 
kaynaklanan sorunlara ilişkin ise “Konuyla ilgili genelge yayınladık. 
Ama artık  gümrüklerde mühür kullanmadan başka bir sisteme ge-
çelim. Bunun talimatını da verdim, çalışılıyor. Başka bir sisteme ge-
çelim, mühür işini bırakalım.” değerlendirmesinde bulunmuştur.

Sayın TÜFENKCİ; Türkiye kredi derecelendirme 
kurulușlarının aksine, hep onları șașırtıcı büyüme 

oranlarını yakalamıștır.
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BAKANIMIZ 9. AVM YATIRIMLARI 
KONFERANSININ AÇILIŞINA KATILDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKCİ 9 Mart 2017 
tarihinde Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD)’nin 
düzenlediği 9. AVM Yatırımları Konferansı’na katılmıştır. Bakanı-
mız söz konusu toplantının açılışında yaptığı konuşmada peraken-
de sektörünün öneminden bahsederek, sektörde 2015 yılı sonu 
itibarıyla yaklaşık 700 bin işletme bulunduğunu, bu sayının tüm 
işletmelerin yüzde 26’sına tekabül ettiğini söylemiştir.
Özellikle AVM yatırımlarının muhataplarının perakendeciler oldu-
ğunu dile getiren TÜFENKCİ, Türklerde AVM kültürünün çok eski 
olduğunu, tarihte büyük han, alışveriş çarşısı ve kervansarayların 
inşa edildiğini anlatmıştır.

Ayrıca Sayın TÜFENKCİ, Türkiye’nin kendisine güvenen hiçbir ya-
tırımcıyı mahcup etmediğinin altını çizerek, “Türkiye, dün olduğu 
gibi bugün de büyük fırsatlar içermektedir. İnşallah önümüzdeki 
dönemde hem AVM yatırımcısı hem de diğer alanlarda Türkiye’yi 
tercih eden, buraya gelmek isteyen birçok yatırımcıyı Türkiye’de 
ağırlamış olacağız.” ifadelerini kullanmıştır.

Ülke ekonomisinin son yıllarda arz-talep anlamında olumlu geliş-
me gösterdiğini dile getiren Bakan TÜFENKCİ, perakende sektö-
rünün bu büyümesinin sosyal ve ekonomik açıdan diğer sektörler 
üzerinde de birtakım etkileri olduğunu bildirmiştir.

Sayın TÜFENKCİ: “Türkiye, hiçbir yatırımcıyı mahcup etmedi”

BAKAN YARDIMCIMIZ “VAN DEMOKRASİ GECESİ”NE KATILDI

Sayın ÇİFTCİ; “Bu ülkenin refahı için uğrașan 
insanlarız”

Bakan Yardımcımız Sayın Fatih ÇİFTCİ Esenyurt Van Kültür Evi 
tarafından düzenlenen ‘Van Demokrasi Gecesi’ adlı programa ka-
tılmıştır. Sayın ÇİFTCİ gecede yaptığı konuşmada “Van’ın ve Vanlı-
ların bugün burada birliği ve beraberliği çok çok önemli ve anlam-
lıdır. Vanlıların Esenyurt’ta işbirliği yapmaları, teşkilatlanmaları ve 
Esenyurt Belediyesi ile birlikte güzel çalışmalar yapmaları Vanlılar 
adına, bizler adına bir onurdur. Biz bir milletiz, kimimiz doğuda, 
kimimiz batı, kuzeyde ve güneyde yaşar ama hepimiz bu ülkeden 
refahı için uğraşan insanlarız” ifadesini kullanmıştır. 

SAYIN ÇİFTCİ “İSTANBUL ESNAF VE 
SANATKARLAR ODASI BİRLİĞİ”Nİ ZİYARET ETTİ 

Bakan yardımcımız Sayın Fatih ÇİFTCİ İstanbul Esnaf Ve Sanatkârlar 
Odası Birliği’ni ziyaret ederek, burada Başkan, Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Oda Başkanları ile bir araya gelmiştir. Ziyarette Hükü-
met Sistemi Değişikliğinin önemi üzerinde durularak, bu sistemle 
beraber karar alma süreçlerinin hızlanacağı ve bürokrasinin aza-
lacağı yeni sistemin Ülkemizin 2023 hedefl erine ulaşma yolunda 
yaptığı ve yapacağı atılımlarda hızlı karar alma ve uygulama meka-
nizmasında oynayacağı hayati rol görüşülmüştür.
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Elmas SAKARYA
Gümrük MüdürüMAKALE

KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE 
İADESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERE BAKIŞ

Gümrük Kanunun 235/1-c maddesine göre Serbest Do-
laşıma Giriş rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin yapı-
lan beyanın muayene ve denetleme veya tesliminden 

sonra kontrolü sonucunda; eşyanın ithalinin lisansa, şarta, 
izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya 
yeterlilik belgesine tabi olduğu veya belge alınmış gibi beyan 
edildiğinin tespit edilmesi halinde gümrük vergilerinin tahsili 
ile gümrüklenmiş değerinin 2(iki) katı idari para cezasının ya-
nısıra Gümrük Kanunun 235/4. Maddesi gereğince eşyaya el 
konularak mülkiyetinin kamuya geçirilme kararı verilmekte ve 
eşya Gümrük Kanununun 177 ila 180. madde hükümlerine 
göre tasfi yeye tabi tutulmaktadır. 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama 
Notları) (Seri No:3) nin 87. Fasıl Genel açıklamalarına göre 
tescil edilmemiş taşıtlar yeni taşıtlar, en azından bir kez tes-
cil edilmiş olanlar ise eski taşıtlar olarak tanımlanmaktadır. 
Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmadan önce yurt 
dışında iken ilgili ülke trafik kuruluşlarında kayıt ve tescil 
görmesinden dolayı tebliğ hükümlerine göre “eski taşıt” 
olarak işlem görmesi gereken araçlar, yükümlülerce ‘’yeni 
‘’ olarak beyan edildikleri taktirde İthalat Rejimi Kararının 
7.maddesine göre Ekonomi Bakanlığından izin alınmadan 
ithal edil edilmiş olacağından bu araçlara GK 235/1-c hü-
kümlerine göre işlem yapılmaktadır.  

Taşıtın, serbest dolaşıma girişi sırasında veya daha sonra ya-
pılan incelemeler sonucunda sahte(çifte) fatura düzenlenmek 
suretiyle gümrük vergilerinin eksik ödendiğine ilişkin tespit 
üzerine de 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 3. 
maddesinin 2. fıkrasına göre adli mercilerde dava açılmakta 
ve taşıtlara el konulmaktadır.

Gerek sahte fatura düzenlemek suretiyle vergisi eksik ödene-
rek serbest dolaşıma girmiş ve 5607 sayılı Kanuna göre adli 

mercilerce el konulmuş, gerekse serbest dolaşıma giriş reji-
mine tabi tutulmadan önce yurt dışında iken ilgili ülke trafi k 
kuruluşlarında kayıt ve tescil görmesi veya yurtdışı yetkili oto 
servislerinde kayıtlarının bulunmasından dolayı artık eski ol-
masına karşın, yükümlülerce yeni olarak beyan edilmek sureti 
ile Ekonomi Bakanlığından izin alınmadan serbest dolaşıma 
girdiği anlaşılan ve 4458 sayılı kanunun 235/1-c kapsamın-
da el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmiş 
araçların, el konulma veya mülkiyetin kamuya geçirilmesin-
den önce 3. kişilere satılmış olması halinde, eşyanın serbest 
dolaşıma giriş işlemleri hakkında bilgisi bulunmaması dolayı-
sı ile mağdur durumda kalan 3. şahısların mağduriyetlerinin 
önlenmesi amacıyla, 18/01/2017 tarihli 6770 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nunun 12. Maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 
inci maddesinin (4) numaralı fıkrasına “Kara, deniz ve hava 
ulaşım araçları hakkında verilen el koyma kararları, bu araç-
ların siciline şerh verilmek suretiyle icra olunarak el koyma 
ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemlerine devam edilir.” 
cümlesi eklenmiş ve bu değişiklik 27.01.2017 tarihli 29961 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

A- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre mülkiyeti 
kamuya geçirilen taşıtlara ilişkin düzenlemeler
18/01/2017 tarihli 6770 sayılı Kanunun 13. maddesi ile 
27.01.2017 tarihinden önce 235 inci maddesi uyarınca el 
konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara 
ulaşım araçları ile ilgili olarak; 

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunun 
235.inci maddesi uyarınca el konularak mülkiyetin kamuya 
geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçları ile ilgili olarak bu 
maddenin yürürlüğe girdiği ayı takip eden altıncı ayın sonuna 
kadar (31.07.2017) ilgili gümrük idaresine başvurulması ve 
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taşıtın ilk iktisabında ödenen özel tüketim vergisinin %25’ine 
tekabül eden tutarın, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde 
ilgili tahsil dairesine ödenmesi halinde, el konularak mülki-
yetin kamuya geçirilmesi kararı kaldırılır ve el konulan araç, 
sahibine iade edilir. Bu karar gümrük idaresi tarafından ilgili 
mahkemeye bildirilir. Tasfi yesi tamamlanmış ulaşım araçları 
için bu fıkra kapsamında başvurular kabul edilmez.

Birinci fıkrada belirtilen oran bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ilk 
iktisabı gerçekleşmiş kara ulaşım araçları ile ilgili olarak, bu 
Kanunun 235 inci maddesi kapsamında el konularak mülkiye-
tin kamuya geçirilmesi kararı verilmesi gereken fi ilin gümrük 
idaresince tespit edilmesinden önce ve birinci fıkrada belir-
tilen süre içinde kendiliğinden bildirilmesi durumunda %15 
olarak uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit et-
meye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı müşte-
reken yetkilidir.” hükmünü içeren geçici 9. madde 4458 sayılı 
Gümrük Kanuna eklenmiştir. 

Maddenin vermiş olduğu yetkiye istinaden; maddenin uy-
gulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmek üzere, 
12.04.2017 tarihli 30036 sayılı Resmi Gazete’de “Gümrük 
Kanuna Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı Verilen 
Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik” ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 1-MÜRACAATA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Kanunun 235 inci maddesi uyarınca el konularak mülkiyetin 
kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçlarının iade-
sini talep eden kişilerin  31/7/2017 tarihi mesai saati bitimine 
kadar yönetmelik ekinde yer alan dilekçe ile mülkiyetin ka-
muya geçirilmesi kararını veren gümrük idaresine müracaat 
etmeleri gerekmektedir. 

Başvuru dilekçesi ekinde; açık adres, aracın tescil belgesi, ile-
tişim bilgileri, ilk iktisapta ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi 
dairesi bilgileri ile varsa mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı 
örneği ve araca el konulmasına ilişkin evrakların bulunması 
gerekir. İlk iktisabın gerçekleştiği yer vergi dairesi bilgisi ise, 
motorlu taşıtlar vergisi ile görevli herhangi bir vergi dairesin-
den aracın tescil belgesi ibraz edilmek suretiyle öğrenilir.

Aracın tasfi yesinin tamamlandığının anlaşılması halinde baş-
vuru reddedilmekte olup, Kanunun geçici 9’uncu maddesi 
kapsamına giren araçların tasfi ye işlemleri, anılan maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten, 31/7/2017 tarihi mesai saati bitimi-
ne kadar durdurulur.

2-ÖTV’NİN %25’İNİN HESAPLANMASINDA MATRAH
İlk iktisabın serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleştiğinin an-
laşılması halinde,  gümrük idaresince üç gün içinde, başvuru 
sahibi tarafından bildirilen aracın ilk iktisabı ile ilgili işlemleri ger-
çekleştiren vergi dairesinden, aracın ilk iktisabında ödenen özel 
tüketim vergisinin bildirilmesi istenir. Bu talep üzerine gümrük 
idaresi tarafından istenen, aracın ilk iktisabında ödenen özel tü-
ketim vergisi tutarı bilgisi, ilgili vergi dairelerince üç gün içinde 
gümrük idaresine bildirilir. Ödenen özel tüketim vergisi belir-
lenirken, Bakanlığımız denetim birimince yapılan araştırmaların 
neticesinde veya ilk iktisap gerçekleştirildikten sonra düzeltme 
beyanlarına dair yapılan ek tahakkuklarda matraha dâhil edile-

cektir. Ayrıca Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında işlem 
yapılması, söz konusu araçların ilk iktisabında ödenen vergilerde 
bir eksiklik tespit edilmesi halinde, gerekli vergi tarhiyatının ya-
pılmasına ve ceza uygulamasına engel teşkil etmemektedir.
İlk iktisabın, serbest dolaşıma girişte gerçekleşmesi halinde 
aracın ithalatında ödenen, serbest dolaşıma girişten sonra 
gerçekleşmesi halinde ise ilgili vergi dairesi tarafından bil-
dirilen ödenen özel tüketim vergisi tutarının  %25’ine isabet 
eden tutar kanundan yararlanmak için ödenmesi gereken 
tutar olup, başvuru sahibine ilgili gümrük idaresince posta, 
elektronik posta, faks ve benzeri iletişim yolları ile bildirilir. 
Ödeme, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili gümrük 
idaresine yapılır.

3-KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR 
27/01/2017 tarihinden önce serbest dolaşıma giriş rejimine 
tabi tutularak ilk iktisabı gerçekleşmiş araçlarla ilgili olarak, 
Kanunun 235 inci maddesi kapsamında el konularak mülki-
yetin kamuya geçirilmesi kararı verilmesi gereken fi ilin güm-
rük idaresince tespit edilmesinden önce ve 31.07.2017 tarihi 
mesai saati bitimine kadar gümrük idarelerine kendiliğinden 
bildirilmesi durumunda 7nci maddede belirlenen oran %15 
olarak uygulanır. Ödeme süresi içinde araca el konulmaz ve 
mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilmez.

4- ARACIN İADESİ
Yapılan ödemeyi müteakip ilgili gümrük idaresince gerekli iş-
lemler yapılarak araç sahibine iade edilir. Derdest davalarda, 
aracın iade edildiği bilgisi gümrük idaresince ilgili mahkeme-
ye bildirilir.Aracın muhafazası nedeniyle ortaya çıkan masraf-
lar için, başvuru sahibinden yıllık 250 TL tahsil edilir. Aracın 
kaldığı sürenin tam yıl olmayan kısmı için, belirtilen miktar 
esas alınarak aylık tutar üzerinden hesaplama yapılır. Bu he-
saplamada bir aydan az olan süreler tam ay olarak kabul edilir.

B-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa 
göre el konulan taşıtlara ilişkin düzenlemeler
18/01/2017 tarihli 6770 sayılı kanunun 31 maddesi ile 5607 
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesi-
nin ikinci fıkrası uyarınca gümrük vergilerinin kısmen eksik 
ödenmesi nedeniyle açılan kamu davalarında, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği 27.01.2017 tarihinden önce el konulan ve 
müsadere kararı verilmemiş kara taşıtları ile ilgili olarak; 

“1…
a) Taşıtın tasfi yesinin tamamlanmamış olması,
b) Maddenin yürürlüğe girdiği ayı takip eden altıncı ayın so-
nuna kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk 
iktisabında ödenmesi gereken ÖTV’nin %25 tekabül eden tu-
tarın başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili tahsil dai-
resine ödenmesi, şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde el 
koyma kararı kaldırılır ve el konulan aracın sahibine iadesine 
karar verilir. 

2- Birinci fıkrada belirtilen kamu davalarında, eşyanın müsa-
deresi yerine eşyanın gümrüklenmiş değerinin ödenmesine 
karar verilir.”
 Hükmünü içeren geçici 10. madde 5607 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanununa eklenmiştir. 
 Maddenin vermiş olduğu yetkiye istinaden; maddenin uy-
gulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmek üzere, 
09.05.2017 tarihli 30061 sayılı Resmi Gazetede 5607 Sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele  Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin 
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Eksik Ödenmesi Nedeniyle Elkonulan Kara  Taşıtlarının Sahip-
lerine İadesine İlişkin Usül ve Esaslar  Hakkında Yönetmelik 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

1-ÖN TESPİT DİLEKÇESİ ŞEKLİ VE SÜRESİ
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci 
fıkrası uyarınca gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi 
nedeniyle açılan kamu davalarında 27.01.2017 tarihinden 
önce el konulan ve müsadere kararı verilmemiş kara taşıtları 
için Kanunun geçici 10 uncu maddesi hükmünden yararlan-
mak isteyen kişiler tarafından, 31/7/2017 tarihi mesai saati 
bitimine kadar, ödemeleri gereken tutarın öğrenilmesi için  
“Ön Tespit Dilekçesi”nin ilgili gümrük idaresine verilmesi ge-
rekmektedir.

Ön Tespit Dilekçesinde, aracın tescil belgesi bilgilerine, baş-
vuru yapan kişinin açık adres ve iletişim bilgilerine, ilk iktisap-
la ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi bilgisine, varsa 
araca el koyma kararı örneğine ve araca el konulmasına ilişkin 
evrak suretine yer verilmesi gerekmektedir.

İlk iktisabın gerçekleştiği yer vergi dairesi bilgisi, motorlu ta-
şıtlar vergisi ile görevli herhangi bir vergi dairesinden aracın 
tescil belgesi ibraz edilmek suretiyle öğrenilir. İlk iktisapla il-
gili işlemlerin vergi dairelerinde gerçekleştirilmediğinin tespiti 
halinde ise bu durum dilekçe sahibine bildirilmesi gerekmek-
tedir.

2- ÖN TESPİT DİLEKÇESİ ÜZERİNE 
YAPILACAK İŞLEMLER
Ön Tespit Dilekçesini alan gümrük idaresince, aracın tasfi ye-
sinin tamamlanıp tamamlanmadığı ile araç hakkında müsade-
re kararı bulunup bulunmadığı araştırılır. Aracın tasfi yesinin 
tamamlandığının veya araç hakkında müsadere kararının bu-
lunduğunun tespit edilmesi halinde, talebin Kanunun geçici 
10 uncu maddesi kapsamına girmediği hususu dilekçe sahibi-
ne bildirilir. Ön Tespit Dilekçesinin verildiği tarihten itibaren 
işlemler sonuçlandırılıncaya kadar tasfi ye işlemlerine devam 
edilmez.

 Gümrük idaresi tarafından ilk iktisapla ilgili işlemlerin ser-
best dolaşıma girişten sonra gerçekleştirildiğinin anlaşılması 
halinde, ödenecek tutarın tespiti amacıyla üç gün içinde ilk ik-
tisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesinden ithalatta 
olması gereken katma değer vergisi matrahına ilişkin mevcut 
bilgiye de yer verilerek taşıta ilişkin ödenmesi gereken özel 
tüketim vergisi tutarının bildirilmesi istenir. Bu bilgi, ilk ik-
tisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi tarafından 
ilgili gümrük idaresine bildirilir.

Geçici kanun kapsamında işlemi yapılan söz konusu araçların 
ilk iktisabında oluşan vergi ziyaı ile ilgili özel tüketim vergisi 
mükellefl eri nezdinde tarhiyat yapılmasına ve ceza uygulan-
masına engel teşkil etmez.

İlk iktisabın aracın serbest dolaşıma girişinde gerçekleş-
mesi halinde, aracın ithalatında ödenmesi gereken özel tü-
ketim vergisi üzerinden; serbest dolaşıma girişinden sonra 
gerçekleşmesi halinde ise vergi dairesinden alınan öden-
mesi gereken özel tüketim vergisi bilgisi üzerinden, ilgili 
gümrük idaresince, hesaplanan %25’lik tutar ve bu tutarı 
ödemek üzere Kanunun geçici 10 uncu maddesinden ya-
rarlanmak için 31/7/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar 

başvuruda bulunulması gerektiği, dilekçe sahibine yazı ile 
bildirilir. Bu bildirimde dilekçeye konu araç bilgilerine de 
yer verilir.

3-KANUNDAN YARARLANMAK ÜZERE 
BAŞVURU ŞEKLİ VE ÖDEME 
Gümrük idaresince ödenmesi gereken tutarın bildirilmesi üze-
rine, Kanunun geçici 10 uncu maddesinden yararlanmak is-
teyen kişilerin 2. “Başvuru Formu” ile 31/7/2017 tarihi mesai 
saati bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulun-
maları gerekmektedir. Yapılan inceleme sonucu gerekli şartları 
sağlamadığı anlaşılan başvurular, eksikliklerin 31/7/2017 tarihi 
mesai saati bitimine kadar tamamlanması halinde kabul edilir.

Başvurunun iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması duru-
munda başvuru formunun postaya verildiği tarih, normal pos-
ta ile veya şahsen yapılması halinde ise başvuruda bulunulan 
idarenin evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih, başvuru tarihi ola-
rak dikkate alınır.

31/7/2017 tarihine kadar Ön Tespit Dilekçesi cevaplandırılma-
mış olanlar için ayrıca “Başvuru Formu” ile başvuru yapılması 
şartı aranmaz. Bu kişilerin 31/7/2017 tarihi itibariyle başvuru-
da bulunduğu kabul edilir. Bu kişiler, Ön Tespit Dilekçelerine 
cevaben kendilerine yapılan bildirimlerde belirtilen tutarları 
31/8/2017 tarihine kadar Gümrük idaresine ödemeleri kaydıy-
la, Kanun hükümlerinden faydalanabilir.

 4-ARACIN İADESİ 
Aracın iadesi kovuşturmayı yapan mahkemeden istenir. İade 
talebinde, ödemeye dair belgenin ibrazı zorunludur. Mahke-
me tarafından verilen iade kararının ibrazı üzerine araç sahibi-
ne iade edilir. Aracın muhafazası nedeniyle ortaya çıkan mas-
rafl ar için, başvuru sahibinden yıllık 250 TL tahsil edilir. Aracın 
kaldığı sürenin tam yıl olmayan kısmı için, belirtilen miktar 
esas alınarak aylık tutar üzerinden hesaplama yapılır.  
5-Aynı Araçla İlgili  İki Ayrı  Kanun Maddesi İhlali  Bulunması 
Halinde Uygulama

Aynı araçla ilgili olarak Gümrük Kanunun 235/1,c maddesi ile 
aynı zamanda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 
3/2 maddesi kapsamında işlem bulunması halinde sadece 
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/2 maddesi 
kapsamında işlem tesis edilir.

C- Sonuç
6770 sayılı Kanun ile Gümrük Kanununun 235/4 maddesine 
ek yapılmış ve kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında ve-
rilen el koyma kararlarının, bu araçların siciline şerh verilmek 
suretiyle icra olunarak el koyma ve mülkiyetin kamuya geçiril-
mesi işlemlerine devam edilmesine başlanılmış olup; kanunun 
yayımından evvel Gümrük Kanununa göre mülkiyetin kamuya 
geçirilmesi kararı verilen veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Müca-
dele Kanununa göre el konulan kara taşıtlarının sahiplerine 
iadesine ilişkin olarak da 6770 sayılı kanunun 13 ve 31 mad-
deleri ile geçiçi düzenlemeler getirilmiş, 31.07.2017 tarihine 
kadar başvuru yapılması halinde Vergi Dairesi tarafından he-
saplanacak ÖTV’nin %25’nin ilgiliye tebliğinden itibaren 1 ay 
içerisinde ödenmesi halinde araçların sahibine iadesi imkânı 
sağlanmış, ayrıca el koymayı gerektiren durumun tespitten 
önce gümrük idaresine kendiliğinden beyanda bulunulması 
halinde %25 lik oran %15 olarak belirlenmiş olup hali hazırda 
başvurular gümrük idarelerince alınmaya devam edilmektedir. 



23Haziran 2017

İSTANBUL GÜMRÜK

BAKANIMIZ 23. İSTANBUL ULUSLARARASI EV 
TEKSTİLİ FUARININ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKCİ  Başbakan Yar-
dımcısı Sayın Numan KURTULMUŞ‘un da  katılım sağladığı dün-
yanın ikinci büyük, Türkiye’nin en büyük ev tekstili fuarı olan 23. 
İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarının açılışına katılmıştır. 

Sayın TÜFENKCİ burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin tekstil 
sektöründe dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olduğunu vurgulaya-
rak, 2002 yılında 12,2 milyar dolar olan tekstil ihracatının 2016’da 
2,2 kat artarak 26,2 milyar dolara çıktığını ev tekstili ihracatının ise 
2016 yılında yüzde 2,3 artarak 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti-
ğini dile getirmiştir.

Tekstil ve hazır giyim sanayisinin üretim, istihdam ve ihracat bakı-
mından ekonomideki ağırlığı dikkate alındığında, bu sektöre girdi 
temin eden yan sanayinin de büyük katma değer sağladığına işaret 
eden Sayın TÜFENKCİ, bu sektörün hem istihdam, hem de ihracat 
noktasında önemli olduğunu anlatmıştır.

Ticaretin kolaylaştırılması noktasında gerekli adımları attıklarını be-
lirten Sayın Bakan, 2016 yılında Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması 
Endeksi’nde 136 ülke arasında Türkiye’nin 59. sırada bulunduğunu 
hatırlatmıştır. 

Sözlerine “Sıralamamızı etkileyen; pazara erişim, sınır yönetimi, 
altyapı ve iş ortamı olarak tanımlanan dört alt endeksteki duru-
mumuza baktığımızda; en iyi performansı 2014 yılına göre 2 sıra 

yükseldiğimiz ve böylece 136 ülke arasında 45. sırada yer aldığımız 
sınır yönetimi, sınır idaresinin etkinliği ve şeff afl ığı alanında sergile-
diğimizi görüyoruz.” şeklinde devam eden Sayın TÜFENKCİ 2016 
yılının zor bir yıl olduğunu, o zor yıla rağmen Türkiye ekonomisinin 
ne kadar sağlam olduğunu, kırılganlıklara karşı nasıl dirençli oldu-
ğunun gösterildiğini dile getirmiştir.

TÜFENKCİ, alınan tedbir ve teşviklerle 2017 yılına güçlü bir başlan-
gıç yaptıklarını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İhracat rakamlarına baktığımızda sürekli artan bir trendi görü-
yoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu istihdam 
seferberliği ile beraber işsizlik oranlarının nisan ayında bir miktar 
aşağı düştüğünü, mayıs ayından itibaren de daha fazla aşağı düşe-
ceğini görüyoruz.”

Sayın TÜFENKCİ: “ İhracat rakamlarına 
baktığımızda sürekli artan bir trendi görüyoruz “
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MÜSTEŞARIMIZ BAŞKANLIĞINDAKİ 
BAKANLIK YÖNETİCİLERİMİZ
SANAYİCİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ

Müsteşarımız Sayın Cenap AŞCI 8 Mart 2017 tari-
hinde İstanbul Sanayi Odası sektör temsilcileri 
ile bir araya gelmiştir. Sayın Müsteşarımız yap-

tığı konuşmada sanayicilerinin ülke ekonomisi açısından 
önemine değinerek, sözlerine “Üreten ve ürettikçe büyüyen 
Türkiye için sanayicimize elimizden gelen tüm desteği ve-
recek, kısa ve uzun vadede atmamız gereken tüm adımları 
kararlılıkla atacağız.” şeklinde ifade etmiştir.

Söz konusu toplantıya ayrıca Gümrükler Genel Müdürü Sayın 
Mustafa GÜMÜŞ, İç Ticaret Genel Müdürü Sayın Adnan YANKIN, 
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Sayın Hacı Hasan Mu-
rat ÖZSOY, Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ ve 
İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail MENTEŞE tarafından da katılım 
sağlanmıştır.

İSO Meslek Komiteleri üyelerinin Bakanlığımız görev ve faa-
liyet alanına giren 19 başlık altında 57 konuya ilişkin görüş 
ve önerilerini paylaştığı toplantıda, ağırlıklı olarak gümrük iş-
lem ve süreçleri ile alakalı hususlar ele alınmıştır. Toplantıda, 
mevcut uygulamaların ne şekilde iyileştirilebileceği ve gelişti-

rilebileceği ile ilgili olarak geniş kapsamlı bir istişare gerçek-
leştirilmiştir.

Toplantı, sanayicinin sorunlarına çözüm üretilmesi ve sektör sorun-
larının gündeme getirilmesi açısından yapıcı ve verimli geçmiştir. 

Sayın AȘCI: “Üreten ve ürettikçe büyüyen Türkiye için 
sanayicimize elimizden gelen tüm desteği verecek, 
kısa ve uzun vadede atmamız gereken tüm adımları 

kararlılıkla atacağız.”



25Haziran 2017

İSTANBUL GÜMRÜK

BAKANIMIZ BÖLGE YÖNETİCİLERİMİZ İLE 
BİR ARAYA GELDİ

Bölge Müdürlük Yöneticilerimiz 19 Nisan 2017 tari-
hinde Bakanımız Sayın Bülent TÜFENKCİ başkan-
lığında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıya katılmışlardır. 

Söz konusu toplantıya Bakanımız Bülent TÜFENKCİ’nin yanı 
sıra,  Bakan Yardımcımız Sayın Fatih ÇİFTCİ,  Müsteşarımız 
Sayın Cenap AŞCI, Bakanlık Yöneticilerimiz, Bölge Müdü-
rümüz Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ, Bölge ve Bağlantı Mü-
dürlük Yöneticilerimiz ile ayrıca Trakya ve Doğu Marmara 
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Yöneticileri tarafından 
katılım sağlanmıştır.

Söz konusu toplantıda Sayın Bülent TÜFENKCİ Gümrük ve 
Ticaret Müdürlerinin teşkilat bünyesinde kilit görevler üst-
lendiklerini vurgulayarak “Bu tür toplantılar, hedeflerin ça-
lışanlar arasında doğru anlaşılmasında ve faaliyetlerin etkin 
biçimde yönlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu 
nedenle karşılıklı konuşarak hem sorunları hem de çözüm-
leri daha iyi ifade edebileceğimizi düşünüyorum” ifadesini 
kullanmıştır. 

Sayın TÜFENKCİ, gümrük hizmetleri ile ticaretin daha kolay ve 
güvenli yapılması yolunda çalışmaların kararlıkla sürdürüldü-
ğünü belirterek, “Dış ticaret erbabımıza sağlıklı bir şekilde hiz-
metimizi sunmaya çalışıyoruz. 2016 yılında Küresel Ticaretin 
Kolaylaştırılması Endeksinde 136 ülke arasında 59. Sırada yer 
aldık. Söz konusu rapora göre ülkemizde ihracat sınır işlem-
lerinin tamamlanması için gereken süre 16 saat, ithalatta ise 
41 saat olarak ölçülmüştür. Geldiğimiz seviyelerin çok daha 
üstüne çıkmayı hedefl iyoruz. 2023, 2053, 2071 gibi hedefl eri 
dikkate aldığımızda daha çok çalışmamız, daha etkin yönetim 
metotlarını uygulamamız, daha yenilikçi yaklaşımları ortaya 
koymamız gerekiyor.” şeklinde konuşmuştur.  

İşlem sürelerinin kısaltılması gerektiğine vurgu yapan Sayın TÜ-
FENKCİ sözlerine  “İşlem sürelerinin azaltılmasının ticaret hacmi 
üzerinde önemli bir etkisi olacaktır. İthalatta sürenin %10 azal-
tılması ticareti % 6,3 arttırmaktadır. Bölge sayısının %10 azaltıl-
masının ticareti %11 oranında arttıracağı yönünde çalışmalar var. 
Ticaret ve gümrük süreçlerinin otomasyonu ile maliyetlerin %2,8 
düşeceğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu alanlardaki etkin 
çalışmalarımızı sürdürmemiz ülkemizin ve ticaret maliyetlerini 
azaltacaktır.” şeklinde devam etmiştir.

Şubat ayında yürürlüğe giren ve ülkemizin de taraf oldu-
ğu DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasına da değinen 
Bakan TÜFENKCİ, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının 
tam manasıyla uygulamaya girmesiyle birlikte üye ülkelerin 
toplam ticaret maliyetlerinde %14,3 oranında düşüş bek-
lendiği, anlaşmanın küresel ölçekte 1 trilyon dolarlık katkı 
sağlamasının hedeflendiği, ihraç edilen yeni ürün sayısının 
%20 artacağı değerlendirmesinde bulunmuştur. 
  
Ayrıca Gümrük Müdürlerinden gümrüklerde karşılaşılan so-
runları dinleyen Bakan TÜFENKCİ, vatandaşların hayatının 
kolaylaştırılmasının ve temel kamu hizmetlerine rahatça eri-
şimin sağlamasının, kamu yönetiminin ana misyonu olarak 
görüldüğünü belirterek, “Sizlerden vatandaşı dinlemenizi 
ve empati kurmanızı istiyorum. İnsan ve çözüm odaklı ça-
lışın, kapılarınızı daima açık tutun”  şeklinde konuşmuştur. 

Sayın TÜFENKCİ: “İnsan ve çözüm odaklı çalıșarak, 
kapılarınızı daima açık tutun.” 
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SAYIN TÜFENKCİ BAŞARILI 
TEKSTİL İHRACATÇILARINA ÖDÜL VERDİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKCİ, İstanbul 
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafın-
dan düzenlenen, “Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni” ne katılmış 
ve başarılı ihracatçı fi rmalara ödüllerini vermiştir. 

Bakanımız ödül töreninde yaptığı konuşmada;  Bakanlık olarak 
ihracatın hızlanması ve teslimattaki sorunların giderilmesi nok-
tasında adımlar attıklarını ve ihracatçılarla sürekli istişare ha-
linde olduklarını vurgulayarak “Hangi arkadaşımızın bir önerisi 
varsa yapmaya hazırız. Biz sizi hiçbir yerde yalnız bırakmayız.” 
ifadesini kullanmıştır. 

Hiçbir şart altında mali disiplinden taviz vermediklerini belirten 
Bakan TÜFENKCİ, devletin ekonomideki ağırlığını azaltıp özel 
sektör öncülüğünde büyümeyi hedefl ediklerini söylemiştir.

Bakan TÜFENKCİ, Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusun-
daki adımların Ekonomi Bakanlığı ile ciddi şekilde takip edil-
diğini ve 2017 yılı içerisinde Gümrük Birliğinin güncellenmesi 
adımlarının hayata geçirileceğini ifade etmiştir.

Laboratuvarlar tahlil işlemlerini tek noktada birleştirme projesi 
üzerinde çalıştıklarını bildiren Sayın TÜFENKCİ, sözlerine “Ba-

kanlıkların laboratuvarlarının tamamını gümrük idaresi altında 
toplayacağız. Böylece bakanlıklar arasında koşturmanıza son 
vermek istiyoruz. Bir yerden müracaat edip kısa zamanda tahlil 
sonuçlarını almanızı sağlayacağız, böylece işlemleri hızlandır-
mak istiyoruz” şeklinde devam etmiştir.

Hazır giyim ve tekstilin çok daha fazla potansiyeli olduğuna 
değinen Sayın TÜFENKCİ, ihracatçılara, verdikleri desteklerden 
yararlanma çağrısında bulunmuştur.

Törende konuşmalardan sonra hazır giyim alanında en fazla 
ihracat yapan fi rmalara plaketleri Bakan TÜFENKCİ tarafından 
takdim edilmiştir.

Sayın TÜFENKCİ: “ Ticaret erbabının Bakanlıklar arası 
koșușturmasına son vermek amacıyla laboratuvar 

tahlil ișlemlerini tek noktada birleștirme projesi 
üzerinde çalıșıyoruz.”
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 “SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI 
AÇISINDAN YENİ SINAİ MÜLKİYET KANUNU” 
KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ

Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Mekaniz-
ması (IPA) çerçevesinde  “Fikri Mülkiyet Haklarının 
Gümrüklerde Korunması” konulu Bakanlığımız Proje-

sinin hizmet sözleşmesi bileşeni kapsamında İstanbul’da 22 ve 
23 Mart 2017 tarihlerinde seminer gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu seminere Gümrükler Genel Müdürü Sayın Musta-
fa GÜMÜŞ, Proje Lideri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Önder 
GÖÇMEN,   Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ 

ve Bakanlığımız ile Bölge Müdürlüğü Yöneticilerimizin yanı 
sıra, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcileri 
tarafından katılım sağlanmıştır.

İki gün boyunca süren seminerde Bakanlığımız yetkilileri ile 
yerli ve yabancı uzmanlar tarafından Fikri Mülkiyet Hakları ko-
nusunda çeşitli eğitimler verilmiş olup, fi kri ve sınai mülkiyet 
kavramları, fi kri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına iliş-
kin cezai, hukuki ve sınır önlemleri, fi kri mülkiyetin korunma-
sında Gümrük İdaresinin rolü ve özel sektörün konuyla ilgili 
görüşleri tartışılmıştır. 
Ayrıca hak sahipleri tarafından temsil ettikleri markalarla ilgili 
çeşitli sunum ve tanıtımlar yapılmış olup, sahte ve orijinal eşya-
lara ilişkin görseller sergilenmiş ve katılımcılara aradaki farkları 
görme şansı tanınmıştır.  
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MAKALE

YABANCI BAYRAKLI YAT/TEKNELERDE
TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞ İŞLEMLERİ

 Gümrük Muhafaza Hizmetleri 
Şube Personeli

Ülkemizde, 1980’li  yılların sonunda başlayan ve 
2000’li yıllarda büyüyen deniz turizmi sektörünün bel 
kemiğini oluşturan  yerli ve yabancı bayraklı  ticari ve 

özel yatların sayısı Deniz Turizm Birliği’nin verilerine göre  22 
bin adedi aşmıştır. Bu sayının 18 bini gerçek ve tüzel  Türk 
vatandaşlarına ait olmasına rağmen  bunların   yaklaşık 6 bin 
adedinin de yabancı bayraklı  olduğu değerlendirilmektedir. 
Bu açıdan, “yabancı bayraklı yatlar/tekneler sorunu” öteden 
beri Ülkemizin gündeminde yer alan bir konu olarak hep süre 
gelmiştir.

Öncelikle yat/tekne sahiplerinin vatandaşı olduğu ülke dışında 
bir ülkenin bayrağını çekmenin ülkemize has bir durum 
olmadığının belirtilmesinde fayda vardır. Bu durum 20. 
yüzyılın başından itibaren tüm dünyada, gerek ticari gemilerde 
gerekse yatçılıkta var olan genele yaygın bir uygulama olduğu 
söylenebilir. İster ticari ister gayri ticari olsun deniz araçlarında 
bu yola başvurulmasının sebebi ülkeden ülkeye farklılık gösterse 
de yüksek vergiler, bürokrasi vb. faktörlerin bunlardan önde 
gelenleri olduğu kuşkusuzdur. Ülkemiz açısından bu yolun 
tercih edilmesinin esas sebepleri ise ithalatında tahsili gereken 
ÖTV ile mevzuatın maliki gerçekte Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olmakla birlikte yabancı bayrakları tekne/yatların, tam 
muafi yet sistemiyle geçici ithalat rejimi kapsamında ülkemiz 
kıyılarını kullanabilmesine imkan vermiş olmasıdır. 
Belirtilen sebeplerle, son yıllarda Ülkemizde Türk vatandaşlarına 
ait yabancı bayraklı yat/teknelerde yaşanan artış karşısında, 
Türk Bayrağına geçişi teşvik eden bir takım düzenlemeler 
yapılmıştır. Bu kapsamda, 2009/15315 sayılı Karar kapsamında 
30/11/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, 
8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 G.T.İ.P.’li 
eşyalarda uygulanacak ÖTV oranı % 0 (sıfır) olarak , KDV 

oranı %1 olarak belirlenmiş, Türk vatandaşları veya Türk 
Ticaret Kanununa göre kurulan tüzel kişiler tarafından yurt 
dışında kurulan veya yurt dışında kurulu bulunmakla birlikte 
hisselerinin bir kısmı Türk vatandaşlarına ait olan bir şirket 
tarafından iktisap edilmek suretiyle yabancı bayrak çekilmiş 
olan gemi, deniz ve iç su araçlarının bağlama kütüğüne 
kaydedilmesi amacıyla ithalini sağlamak üzere 2009/3 sayılı 
Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Getirilen düzenlemelerde, ÖTV muafi yeti ve KDV indiriminden 
yararlanmanın 3 ay gibi kısıtlı bir zamanda yapılamasının 
öngörülmesi ile başlangıçtaki 1 yıl için satış ve devir yasağı 
gibi hükümlerden dolayı uygulamanın yükümlüler tarafından 
anlaşılması zaman almış, yurtdışı yazışmalar ve talep edilen 
belgelerin sağlanmasının uzun sürmesi gibi nedenlerden birçok 
tekne/yat için, bu kısıtlı süre içinde geçiş sağlanamamıştır. 
Ayrıca geçişin az olmasının bir diğer nedeni de endişeler ve 
düzenlemeler ile ilgili bilgi eksikliğidir. İstanbul Deniz Ticaret 
Odası kayıtlarına göre söz konusu dönemde 1.237 tekne/
yat Türk Bayrağına geçiş yapmış olup, bu rakam hedefl enen 
sayının yaklaşık %25’i düzeyinde kalmıştır.

Sayılan sebeplerle günümüzde de denizcilik sektöründe yabancı 
bayraklı tekneler/yatlar sorunu halen devam etmektedir. 
Bu amaçla hazırlanan ve 27.01.2017 tarihli Resmi Gazete 
yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Kanunla; Yurtdışında 
bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan Türk Gümrük 
Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 
numaralarında yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonunda 
yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, 
Türkiye’deki gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak intikali 
veraset ve intikal vergisinden; bunların Türkiye’ye ithali ile 
kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemler, 492 sayılı Harçlar 
Kanununa bağlı (8) sayılı tarifede yer alan bağlama kütüğü 
ruhsatnamelerinden alınacak harçlar hariç olmak üzere, gümrük 
vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan 
müstesna olduğu  hüküm altına alınırken, 2017/9759 sayılı 
Kararla da yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin KDV oranı 
%1, ÖTV oranı ise %0 olarak belirlenmiştir. 

Uygulamaya ilişkin yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak 
çekilmiş olan gerçek ve tüzel kişilere ait yat, kotra, tekne, yolcu 
ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili için serbest dolaşıma 
girişini sağlamak amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nca çıkarılan 2017/3 sayılı Tebliğ’de; yat, kotra, tekne, 
yolcu ve gezinti gemilerine ilişkin gümrük işlemleri, liman 
başkanlıklarının ilgili gümrük idaresine kayıt veya tescilinin 
yapıldığının bildirimini müteakip altmış gün içinde tamamlanması, 
söz konusu bildirimi, İthalat Mevzuatı uyarınca aranan belgeler 
yerine geçeceği şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir.

Bununla birlikte, Bakanlığımız Gümrükler Genel 
Müdürlüğü’nün 2017/7 sayılı Genelgesinde; “Anılan Tebliğ 



29Haziran 2017

İSTANBUL GÜMRÜK

kapsamına giren yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin 
kıymetinin belirlenmesinde; 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 
23 ila 31 inci maddeleri kapsamında işlem tesis edileceği, 
bu kapsamda; serbest dolaşıma girecek eşyaya ilişkin ilgili 
gümrük müdürünün veya görevlendireceği bir müdür 
yardımcısının başkanlığında gümrük muayene memurunun 
bulunduğu en az üç kişilik bir komisyon tarafından kıymet 
tespiti yapılacağı, söz konusu komisyonca varsa eşyanın 
faturasına, serbest dolaşıma sokulacak eşya ile aynı veya 
yakın tarihte serbest dolaşıma giriş işlemi yapılan aynı veya 
benzer eşya için tespit edilen kıymetine, serbest dolaşıma 
sokulacak eşyanın sigortaya esas bedeline ilişkin hususların 
tamamı birlikte dikkate alınarak yapılacak değerlendirme 
sonucu eşyanın kıymeti tespit edileceği, bu şekilde tespit 
edilecek kıymetten amortisman düşülmeyeceği, söz konusu 
tespitte, gerek duyulması halinde Deniz Ticaret Odalarından 
görüş alınabileceği, ayrıca yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti 
gemilerinin mütemmim cüzü olmayan malzeme ve eşyasının 
tespitinde Liman Başkanlığının onaylayacağı demirbaş listesi 
esas alınacağı ve bunların depolarında serbest dolaşımda 
olmayan akaryakıt bulunduğunun tespiti halinde akaryakıtın 
vergilendirilmesi ile ilgili gümrük mevzuatı doğrultusunda 
işlem yapılması gerektiği” bildirilmektedir.

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nce de yukarıdaki 
mevzuat kapsamında yabancı bayraktan Türk bayrağına geçiş 
işlemlerinde daha etkin ve sağlıklı bir gümrük denetimi ve 
hizmeti sunmak amacıyla, söz konusu işlemleri yerine getirmek 
üzere bağlantı gümrük idarelerinden Haydarpaşa Gümrük 
Müdürlüğü, Pendik Gümrük Müdürlüğü ile Zeytinburnu 
Gümrük Müdürlüğü yetkili kılınmış; gelinen noktada, 
24.07.2017 tarihi itibariyle anılan Gümrük Müdürlüklerince 
toplamda 1215 adet yat/tekne yabancı bayraktan Türk Bayrağına 
geçiş işlemleri sorunsuz olarak tamamlamıştır. 

Söz konusu uygulama yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri 
çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup bu kapsamda yat/tekne 
sahip ve/veya ilgililerince, ayrıca dikkat edilmesi gereken 
hususlarla ilgili şunlar söylenebilir; Öncelikle Türk Bayrağına 

geçiş işlemlerinin Türkiye’deki ayağı ilgili liman başkanlığında 
başlayacağı için, bu işlemler sırasında yat/tekne nerede bağlı ise 
oradaki liman başkanlıklarından işlemlerin başlatılması ve liman 
başkanlıklarınca işlemleri tamamlanan yat/tekne sahiplerinin 
yine o yer gümrük idaresine yönlendirilmesi ve Türk Bayrağına 
geçişi yapılmak istenen yat/teknenin mutat donanım ve 
demirbaş eşyası dışındaki eşyaların ayrıca veya ayrı bir kalem 
olarak beyan edilmesi gerektiği bilinmesi belirtilen mevzuat 
hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştıracak ve işlemlerin kısa 
sürede ve sorunsuz tamamlanmasını sağlayacaktır. 

Ayrıca söz konusu düzenlemeden sadece GTİP ve ticari 
tanım olarak açıkça sayılan deniz araçları yararlanacak, bunlar 
dışındakiler için herhangi bir vergi indirimi ve diğer ticaret 
politikası önlemlerinden vazgeçme söz konusu olmayacaktır. 

Örneğin yapılan kontrollerde 8903 tarife pozisyonun 
altında sınıfl andırılan jetski ticari tanımlı deniz taşıtlarının da 
2017/9759 sayılı Karar kapsamında ÖTV %0 ve KDV %1 olarak 
serbest dolaşıma giriş rejiminde beyan edildiği tespit edilmiş 
olup, noksan beyan edilen ÖTV ve KDV için ek tahakkuk ve 
para cezası kararı düzenlenmiştir. 

Bu türden eşyaların doğrudan ve açıkça beyan edilmeksizin, 
ithal edilecek bir tekne/yatın demirbaşı gibi kabul edilerek 
işlemlerin tamamlanması da mümkün bulunmamaktadır. Bu 
kapsamda tekne/yatlarla birlikte bulunan jetskilerin, tekne/
yatların mütemmim cüzü olmadığı ve demirbaş eşya listesine 
kayıtlı bulunsa dahi demirbaş eşya olarak sınıfl andırılması 
mümkün olmadığından, bu ve buna benzer eşyaların serbest 
dolaşıma giriş işlemlerinde, eşyanın tabi olacağı gümrük 
vergisi için 6770 sayılı Kanun, eşyanın tabi olacağı ÖTV ve 
KDV için ise 03.02.2017 tarihli 29968 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2017/9759 sayılı Karara göre işlem yapılmaması 
gerekmektedir. 

Ayrıca, daha önce yabancı bayraklı yat/tekneler için geçici 
ithalat rejimi hükümleri kapsamında düzenlenen yat kayıt 
belgelerinin, yat kayıt belgesinde kayıtlı yat/teknenin serbest 
dolaşıma girişine müteakip kapatılması aşamasında süre, hak 
sahibi dışında kullanım v.b.  rejim ihlali bulunup bulunmadığı, 
bu nedenle 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238 inci 
maddesine temas eden bir fi ilin olup olmadığının kontrolü de 
özellikle önem arz etmektedir.

Son olarak; hem kapasite hem de tasarım ve üretim kabiliyetleri 
açısından dünyanın en önemli 3 yat imalatçısından biri olan 
ülkemiz gemi adamı yetiştirmede de dünyada çok önemli 
yere sahiptir. 105 eğitim kurumuyla dünyada Çin’den sonra 
ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca Türk Bayrağı,  Uluslararası 
Denizcilik Teşkilatının beyaz listesindedir. Bu bakımdan Türk 
Bayrağı prestijli bir bayraktır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı verilerine göre 
2017/Nisan dönemi itibariyle, tüm Ülke çapında 6 bine yakın 
yabancı bayraklı yat/teknenin %25’i Türk Bayrağına geçmiş 
bulunmakta olup, bu durum her şeyden önce Ülkemiz tanıtımı 
açısından faydalı olacağı gibi yat/tekne sahipleri açısından da 
yatlarının 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’na göre yurtta 
kalış süresi olan 5 yılın tamamlanmasını müteakip yurt dışına 
çıkma zorunluluğunu ortadan kaldıracak, ayrıca her yıl yat kayıt 
belgelerinin de yenilenmesine gerek kalmayacaktır. Bu nedenle 
gerek gümrük formaliteleri açısından gerek ise ekonomik 
yönden fayda sağlanacaktır. Bunun yanında elbette gümrük 
idareleri açısından da gümrük denetimine tabi yabancı bayraklı 
yatların sayılarının azalmasıyla gerek yatlara ilişkin olanlarda 
gerekse genel olarak diğer gümrük işlemlerinde daha etkin ve 
kaliteli hizmet sunumuna imkân sağlanacaktır. 

Kapasite, tasarım ve üretim kabiliyetleri açısından 
dünyanın en önemli 3 yat imalatçısından biri olan 
ülkemiz gemi adamı yetiștirmede de dünyada çok 

önemli yere sahiptir.

Yabancı bayraktan Türk bayrağına geçiș ișlemlerinde, 
İstanbul Bölgesinde “Haydarpașa, Pendik ve 

Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğü” yetkili kılınmıștır. 
24.07.2017 tarihi itibariyle toplamda 1215 adet yat/

teknenin yabancı bayraktan Türk Bayrağına geçiș 
ișlemleri sorunsuz olarak tamamlanmıștır.
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BAKANIMIZ SAYIN BÜLENT TÜFENKCİ 
BÖLGEMİZDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Bakanımız Sayın Bülent TÜFENKCİ Çatalca Gümrük 
Kompleksinde yer alan ve yapımı yeni tamamlanan TIR 
Parkı ve Halkalı Gümrük Müdürlüğünü ziyaret ederek 

Müdürlük Servislerinde yapılan iş ve işlemleri yerinde incele-
yen Bakanımız Müdürlükte bulunan mükellefl erin taleplerini 
de ilk ağızdan dinlemiştir. 

Bakanımız daha sonra Bölge Müdürlük hizmet binamızı ziya-
ret etmiş ve Bölge Müdürlüğümüz iş ve işlemleri ile ilgili bilgi 
almışlardır. 

Ziyarette Sayın Bakanımıza,  “Sultan Abdülmecid Han’ın Os-
manlı Devleti Gümrüklerinin 1861 senesinden itibaren gümrük 
emaneti tarafından idare edilmesi ve gümrük memurlarının ta-
yinlerine dair fermanı” nın Osmanlı Arşivlerinden temin edilen 
bir örneği Bölge Müdürümüz tarafından takdim edilmiştir.
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BAKANIMIZ REKABET KURUMU’NUN 
İSTANBUL TEMSİLCİLİK BİNASINI AÇTI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKCİ, Müs-
teşar Cenap AŞCI ve İstanbul Valisi Vasip ŞAHİN Re-
kabet Kurumu Başkanlığı İstanbul temsilcilik binasının 

açılışını yapmıştır.

Açılışın ardından binayı gezen Bakan TÜFENKCİ  burada yaptığı 
konuşmada, Rekabet Kurumunu yeniden yapılandırmanın ve ak-
sayan yönlerini ele almanın önemli olduğunu düşündüklerini ifade 
etmiştir.

Ekonomiyi her alanda büyütmek istediklerini, bunu yaparken de 
özel sektör ve girişimciliğin önünü sonuna 
kadar açan bir anlayışla hareket ettiklerini be-
lirten Sayın TÜFENKCİ, iş dünyası ve Türk gi-
rişimcilere güvendiklerini, onların Türkiye’ye 
sermaye ve yabancı ortaklıklar getirmesi için  
geçmişte de, şimdi de çeşitli düzenlemeleri 
hayata geçirdiklerini anlatmıştır.

Bunları yaparken tekelci piyasalar oluşma-
ması için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade 
eden Bakan TÜFENKCİ, tek fi yat oluşumu 
ya da aşırı fi yat oluşumları noktasında Re-
kabet Kurumunun önemli işlev göreceğini 
düşündüklerini, bu anlamda kurumun yet-
kilerinin genişletilmesinin gerekebileceğini 
vurgulamıştır.

Sayın TÜFENKCİ, gelecek dönemde Rekabet 
Kurumunun işlevini artıracak veya yapısını 

yeniden düzenleyecek bir çalışmayı ortaya koyarak Türk iş dünyası-
na daha fazla katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetmiştir.

Açılış töreninin ardından Rekabet Kurumu tarafından düzenle-
nen “Dijitalleşme ve Yakınsama Bağlamında Televizyon Yayın-
cılığı Sektör İncelemesi Raporu Tanıtım ve Değerlendirme” pa-
neline katılan Sayın TÜFENKCİ, panelde yaptığı konuşmada da, 
ekonomik büyüme ve kalkınmanın olmazsa olmazının rekabet 
disiplini olduğunu belirterek, Rekabet Kurumunun daha reka-
betçi piyasaların oluşumuna katkı verecek çabalarını önemse-
diklerini ifade etmiştir.
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MAKALE

GÜMRÜK BEYANININ 
KONTROLÜNDE KONŞİMENTO

Kontrol Şube Personeli

Bugünkü anlamda olmasa da konşimentonun tarihini gümrüğün tarihi-
ne kadar götürmek hiç şüphesiz yanlış olmayacaktır.  Çünkü gümrük 
ve dolayısı ile gümrük beyanı için gemiye yüklenen yükün miktarına ve 
durumuna ait bilgiye havi belgeler hep kullanıla gelmiştir.

Ancak, üzerinde mutabık kılınan tarihi kayıtlara göre; bugünkü anlamda 
ilk konşimento 11. yy’ da “1063 Ordınammenta et Conssuetudo Maris 
de Trani Yasası” ile ortaya çıkmıştır. Bu yasaya göre gemide malların kay-
dının tutulma zorunluluğu, şüphe götürmez bir şekilde malların taşıtan 
tarafından teslim alındığı hususunda bir delil olmaktaydı. İtalya’nın Trani 
şehrinde ortaya çıkan bu yasa zaman içinde tüm Akdeniz Şehir devlet-
lerine yayılmıştır. Böylece gemi kaptanlarının teslim aldıkları malların bir 
gemi katibi ya da görevlisi tarafından  gemi defterine kaydı şart olmuş-
tur. Bu kaydı tutan memur teslim aldığı malları doğru yazacağına ilişkin 
bir sadakat andı ve yeminle bu kaydı tutmaktaydı. Bu memurlar gemide 
kaptanın altında görev yapsalar da resmi kamu görevlisi niteliğine haiz 
kişilerdi. Parşömen deftere yapılan bu kayıtlar gemi kaptanı ve bir şahidin 
nezaretinde yapılmakta ve anılan yasa hükmüne göre bu kayıt gemi tara-
fından teslim alınan mal ile ilgili bir delil niteliği taşımaktaydı. Yukarıda da 
sözü edildiği üzere bu kayıt memuru, gemi kaptanının ya da yükleyicinin 
bir acentesi ya da temsilcisi olmayıp, resmi bir görevli olmaktaydı. Hem 
gemi kaptanı Ya da taşıyan hem de yükleyicinin çıkarını korumak üzere 
tayin edilmiş tarafsız bir memurdu. Dolayısı ile bu deftere yapılan kayıtlar 
konşimentonun ilk versiyonu olup ‘’Book Of Loading’’ olarak tanımlan-
maktadır.

Gelişen ve değişen ticaret hayatıyla birlikte konşimento yanında başka 
denizde taşıma senetleri de kullanılmaya başlanmıştır. Bunlar deniz yük 
senedi (seawaybills), gemi teslim talimatları (“ship’s delivery order”) ve 
elektronik konşimento olarak sıralanabilir.

Yine günümüzde hava taşımalarında, aynı anlamda ve benzeri bilgileri 
kapsayan hava konşimentosu kullanılırken, kara nakliyatında taşıyıcılar 
tarafından konşimento yerine düzenlenen yük senedi (CMR), demiryolu 
ile yapılan taşımalarda ise benzeri bilgileri içeren CIM ve CIV belgeleri 
gibi uluslararası kabul görmüş taşıma belgeleri kullanılmaktadır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun uygulanmasına dair Gümrük Yönetme-
liğinin 118 inci maddesinde de konşimento tanımlanarak, konşimentoda 
bulunması gereken bilgilere yer verilmiştir.

Buna göre, konşimentolarda; “taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı, 
kaptanın adı ve soyadı, geminin adı ve tabiyeti ve yükletenin adı ve soyadı 
veya ticaret unvanı, alıcının adı ve soyadı veya ticaret unvanı, yükleme 
limanı, boşaltma limanı veya buna dair talimat alınacak yer, gemiye yük-
lenen veya taşınmak üzere teslim alınan eşyanın cinsi, ölçüsü, sayı veya 
tartısı, markaları ve dıştan belli olan hal ve mahiyetleri, navluna ait şartlar” 
ile ilgili bilgilerin bulunması gerekmektedir.

Öte yandan, konşimentolarla ilgili Gümrük mevzuatından daha fazla hu-
kuki düzenleme bulunduran 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 
metinlerine baktığımızda; denizde taşıma senetleri, konşimento ve di-
ğer denizde taşıma senetleri olarak ayrılmıştır. Kanunun konşimentonun 
yer aldığı 4 üncü Kısmının Altıncı Ayrımına ilişkin genel açıklamalarda 
diğer taşıma senetlerine ilişkin olarak yük senedinden ve 1526 ncı mad-
dede elektronik konşimentodan söz edilmektedir. Diğer denizde taşıma 

senetleri başlıklı 1242 nci madde ise taşıyanın taşınacak eşyayı teslim 
aldığını göstermek üzere düzenlediği konşimentodan başka her tür se-
nedin karine gücünü düzenlemektedir. Bununla birlikte, TTK’nın 1526 
ncı maddesinde hangi belgelerin güvenli elektronik imza ile düzenlene-
bileceğine yer vermektedir. Ayrıca, TTK’da Konşimentonun Tanımı, Ni-
teliği, İşlevi ve Türleri ile konşimentoda bulanması gereken bilgilere de 
yer verilmiştir.

Buraya kadar, konşimentonun tanımını yaparak konşimento ile ilgi-
li mevzuattan bahsettik. Yazımızın asıl konusu olan gümrük beyanının 
kontrolünde konşimentonun kullanımına gelirsek; 
Hiç şüphesiz, gümrükleme süreci; taşımanın başlaması bir başka deyiş-
le konşimentonun düzenlenmesi ile başlamakta, konşimentodaki kayıtlı 
eşyanın sahibine teslim ile sona ermektedir. Buna göre gümrük beyan-
namelerinde eşya ile ilgili temel bilgilerin dayanağını özet beyan, özet 
beyanın dayanağını da konşimento oluşturmaktadır. 

Bu minvalde, gümrük beyanını doğruluğunu kontrol edebilmek için 
öncelikle konşimentonun incelenmesi ile kontrol sürecine başlamak ge-
rekmektedir. Konşimento; gümrük beyannamesinde beyan edilen tarife, 
kıymet ve menşe bilgilerinin doğruluğunu kontrol edebilmek açısından 
da önemli bir kaynaktır.  

Peki konşimento bilgilerinden yola çıkarak tarife, kıymet ve menşe ko-
nularında gümrük beyanını nasıl kontrol edebiliriz? Örnekler üzerinden 
konuyu incelemek gerekirse;
Kıymet Kontrolünde;  konşimentolar üzerinde navlun ücretlerinin nere-
de ödendiği veya ödeneceğini gösteren “FREIGHT COLLECT-PAYABLE 
AT DESTINATION” ile “FREIGHT PREPAID” şeklinde iki farklı ibare ka-
yıtlı bulunmakta, FREIGHT COLLECT-PAYABLE AT DESTINATION” iba-
resi navlunun varış yerinde (Türkiye’de), “FREIGHT PREPAID” navlunun 
mahreç-çıkış yerinde ödendiğini ifade etmektedir, dolayısıyla konşimen-
tosunda “FREIGHT PREPAID” ibaresi bulunan bir eşyanın teslim şeklinin 
CF veya CIF, buna karşılık konşimentosunda “FREIGHT, COLLECT-PA-
YABLE AT DESTINATION” ibaresi kayıtlı bulunan eşyanın teslim şeklinin 
de FOB olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Bu çerçevede, konşimen-
tolar üzerinde yapılacak incelemelerde teslim şekli CIF veya CF şeklinde 
yapılan beyanların doğruluğunun, eşyaya ilişkin konşimentoda beyanı 
doğrulayan “FREIGHT PREPAID” ibaresinin olup olmadığının mutlaka 
araştırılarak,  şayet böyle bir ibare yoksa veya bunun yerine “FREIGHT 
COLLECT veya PAYABLE AT DESTINATION” ibarelerinin birisinin varlığı-
nın tespiti durumunda, taşımacı fi rmalardan navlun faturalarının temini 
cihetine gidilerek, eşya faturası ile yapılan beyanın karşılaştırılması ge-
rekmektedir. Bu şekilde işlem yapılması halinde navlundan kaynaklanan 
vergi kayıpları engellenmiş, ayrıca ibraz edilen faturaların sahteliği de tes-
pit edilmiş olacaktır. Menşe Kontrolünde; anti damping vergisi, ek mali 
yükümlülük gibi ticaret politikasına önlemine tabi olan ve menşe tespiti 
önem taşıyan eşyalar ile ilgili olarak muayene aşamasında veya ikincil 
kontrollerde konşimento üzerinde kayıtlı yükleme limanı bilgilerinden 
yola çıkarak  beyannamelerde yazan bilgilerle konşimentolarda yazan 
bilgilerin de karşılaştırılması yoluna gidilmesi ile konteynerin deniz trafi ği 
araştırılarak, menşe saptırması yapılıp yapılmadığı anlaşılabilecektir.
Tarife Kontrolünde; Her ne kadar eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozis-
yonunun (GTİP) konşimentoda kayıtlı olması yasal bir zorunluluk olmasa 
da taşıyıcılar tarafından konşimento ihraç ülkesindeki gümrük beyanna-
mesindeki bilgiler esas alınarak düzenlendiğinden, bazı konşimentolarda 
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tarife pozisyonu belirtilmekte olup, bu konşimentolar beyanname bilgi-
leri karşılaştırılarak farklı GTİP beyanı durumunda fi ziki muayene sonucu 
tarife saptırması tespit edilebilecektir.

Bunlarla birlikte, gümrük mevzuatına göre eşyanın gümrük gözetimi al-
tındaki bir limandan bir diğer limana deniz yolu ile taşındığı hallerde be-
yanname eki konşimentolarda konteyner numarası, acentelerce basılan 
güvenlik mühür numaralarının yer alması kaydıyla; denizyolu ile yapılan 
bu tür transitlerde hareket idaresince gerekli görülecek hallerin dışında 
mühürlemeden vazgeçebilmektedir. Bu noktada, olası suiistimalleri ön-
lemek için eşyanın orijinal mühürle taşınıp taşınmadığının konşimento 
üzerinden orijinal mühür numarasının kontrol edilmesi önem arz etmek-
tedir.

Diğer taraftan, yukarıda belirtildiği üzere konşimento üzerinde orijinal 
mühür numarası  kayıtlı olduğundan eşyanın konteynerlerle limanlardaki 
geçici depolama yerlerinde fi ziki muayenesinde, muayene arz edilme-
den önce öncelikle konteynerin daha önce açılıp açılmadığının kontrolü 
için de konteynerlerde takılı bulunan mühür numarasının,  mutlak suret-
le konşimentodaki kayıtlı mühür numarası ile karşılaştırılarak, mührün 
orijinalliği konusunda öncelikle bir  tespit yapılması gerekmektedir. 

Bunlara ilaveten, Bakanlar Kurulu Kararları ile yürürlüğe konulan muh-
telif ilave gümrük vergisi uygulamalarına ilişkin “İthalat Rejimi Kararına 
Ek Karar”lar kapsamı eşyalardan, bu Kararlarda yer alan geçici maddeler 
ile ya anılan Kararların yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek 
üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyalar 
ya da kararların  yayımı tarihinden önce yüklemesi yapılmış olan eşyalar 
(bu durumda Kararın yayımı tarihinden sonra beyannamenin tescili için 
bir süre öngörülmektedir ) için   ilave gümrük vergisi tahsil olunmayacağı 
yönünde düzenlemeler bulunmaktadır.

Uygulamada, uluslararası ticarette yükleme tarihine ilişkin özel bir belge 
bulunmadığından, mevzuat dahilinde  başlamış işleme yönelik değerlen-
dirmelerde,  uluslararası geçerliliği olan taşıma senetlerinin  (konşimento, 
CMR v.b.) düzenlenme tarihleri/yükleme tarihleri esas alınmaktadır.

Bu kapsamda, gerek ilave gümrük vergisi muafi yetine ilişkin  uygulama-
larda gerek ise yukarıda bahsettiğimiz beyanın kontrolü ile ilgili diğer uy-
gulamalarda, konşimentoların incelenmesi, özelikle de aşağıda farklarına  
değineceğimiz üzere bu kontrolün “ara konşimento üzerinden değil de 
ana konşimento üzerinden yapılması” çok büyük bir önem taşımaktadır.
Şöyle ki; ana konşimento taşıyıcı tarafından ihracatçının ihraç 
ülkesine ibraz etmiş olduğu gümrük evrakı üzerinden yurt dı-
şında düzenlenirken, ara konşimento Türkiye’deki forwarder 
tarafından ithalatçıdan alınan bilgiler üzerinden yurt içinde dü-
zenlenmektedir. Bu nedenle, kimi zaman ara konşimento ana 
konşimentodan farklı olarak yükleme tarihi, yükleme limanı, kilo 
gibi farklı ve gerçeği yansıtmayan bilgileri içerebilmekte, böylece 
bazı forwarder fi rmaları tarafından suistimale konu edilebilmek-
tedir. Bu bilgiyi verdikten sonra, kısaca ana konşimento (Master Bill Of 
Lading) ile ara konşimento (House Bill Of Lading)  arasındaki farklara kı-
saca değinelim; Ana konşimentolarda, ihracatçı fi rma konteyner taşıyıcı 
nakliyecilerce nakliye organizasyonu yaptığında, konteyner yüklemesi 
yapılan gemi limandan ayrıldığında konteyner taşıyıcı fi rma ihracatçıya, 
acenta tarafından imzalanmış bir konşimento ibraz eder. Söz konusu 
konşimento gerek taşıyıcının acentası tarafından taşıyıcı adına imzalan-
dığı için gerekse de taşıyıcının maktu formuna basıldığından, taşıyıcının 
sorumluluğunda tanzim edilmiş olmaktadır. İşte bu şekilde doğrudan 
taşıyıcı veya taşıyıcı acentası tarafından basılan konşimentolara ana kon-
şimento denilmektedir. Dış ticaret işlemlerinde taşıyıcıları doğrudan 
sorumluluk altına bıraktıkları için en güvenilir konşimento olarak kabul 
edilmektedir.

Ara konşimento-
larda; Forwarder 
fi rmaları ihracat-
çılara konşimento 
düzenleyebilmeleri 
için (ki düzenlenen 
bu konşimento ara 
konşimento) mut-
laka taşımayı yapa-
cak taşıyıcı fi rmalar 
ile taşıma sözleş-
mesi imzalamaları 
bunun sonucunda 
da taşıyıcı fi rmalar-
dan kendi namları-
na düzenlenmiş bir 
konşimento  (ana 
konşimento) alma-
ları gerekmektedir. 
Ara konşimentolar 
ana konşimentola-
rın aksine alıcılara 
tam kontrol olanağı 
sağlamadığından, 
dış ticarette özellikle akreditifl i işlemlerde bankalar tarafından ka-
bul edilen bir konşimento türü değildir.  

 Son olarak; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 1 inci maddesinde, 
“bu kanuna ekli (1)  sayılı tabloda yazılı kağıtların Damga Vergisine 
tabi olduğu, bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya 
imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhan-
gi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan bel-
geler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve 
elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği”, 3 üncü 
maddesinde “Damga Vergisi mükellefi nin kağıtları imza edenler ol-
duğu”, 26 ncı maddesinde ise “Resmi dairelerin ilgili memurları ken-
dilerine ibraz edilen kağıtların Damga Vergisini aramaya ve vergisi hiç 
ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tespit etmeye 
veya bunları tutanağı düzenlenmek üzere, vergi dairesine gönderme-
ye mecbur oldukları” hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, 
“vergi alacağının vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya 
hukuki durumun tekemmülü ile doğacağı”; 114 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında ise, “vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın ba-
şından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergi-
lerin zamanaşımına uğrayacağı” hüküm  altına alınmıştır. 

Bu minvalde, Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “III. Ticarî işlemler-
de kullanılan kâğıtlar” başlıklı bölümünün 1/b fıkrasında maktu damga 
vergisine tabi olan konşimentolarda “ana konşimento ve ara konşimento 
ayrımına “ gidilmediğinden ana konşimentolar gibi ara konşimentolar da 
damga vergisine tabi olup,  cari gümrük işlemlerinde özelikle özet beyan 
onay/ambar giriş işlemlerinde söz konusu konşimentoların yükümlüsü 
olan Forwarder fi rmaları tarafından ödenip ödenmediğinin defter ka-
yıtlarından/gümrük vezne alındıları üzerinden   kontrol edilmesi, aksine 
bir  tespit edilmesi halinde tahsil zamanaşımı olan 5 yıl içerisinde  tahsil 
edilmek üzere yükümlüsün bağlı olduğu vergi dairelerine bilgi verilmesi 
gerekmektedir. 

Bu noktada, tescil edilmiş özet beyanda kayıtlı taşıma senetleri sayıları 
dikkate alındığında, konşimentoların damga vergisi tahsilatı bakımından 
kontrolünün önemi daha da iyi anlaşılacaktır.   
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SAYIN TÜFENKCİ: “İHRACAT VE TRANSİT 
BEYANNAMESİNİ BİRLEŞTİRİP İHRACATÇININ 
HIZLANMASINI, FORMALİTEDEN KURTULMASINI 
SAĞLAYACAĞIZ”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ ve Müsteşar Cenap 
AŞCI, 4 Mart 2017 tarihinde Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin  
(UND) 39. Olağan Genel Kurulu’na katılmıştır.

Bakan TÜFENKCİ yaptığı konuşmada, Türkiye’nin coğrafi  konumu-
nu dolayısıyla lojistik ve taşımacılık açısından önemli bir potansi-
yele sahip olduğunu belirtmiş, taşımacılık ve lojistiğin son yıllarda 
büyük gelişme gösterdiğini ifade ederek, “Dış ticaret hacmimizin 
artması, lojistik sektöründeki yatırım ihtiyacını da beraberinde ge-
tirmektedir. Ticaretin en önemli ayaklarından birini lojistik hizmet-
leri oluşturmaktadır” demiştir.

Sayın TÜFENKCİ, ulaştırmanın dünya ticaretine etkisiyle ilgili yapı-
lan araştırmada, ihracatta gümrük  vergilerinin ihraç edilen malların 
değerinin yüzde 2’sini, uluslararası taşımacılığın ise ihraç malları 
değerinin yüzde 4,45’ini bulduğu bilgisini paylaşmıştır.

Ayrıca lojistik hizmetlerinin önemine değinerek, “Günümüzde re-
kabet avantajının yolu tedarik sürecini ve lojistik hizmetlerini en iyi 
şekilde yönetmekten geçmektedir. Bu nedenle lojistik hizmetleri 
artık ticarete destek sağlayan yardımcı bir sektör olmaktan çıkıp 
başlı başına bir sektör olmuştur. Lojistiğini iyi yöneten şirketler de 
maliyetlerinde yüzde 15 ile 50 arasında tasarruf sağlamaktadır.” 
ifadesini kullanmıştır.

Türkiye’nin dünyayla rekabet edebilmesi için hızın çok önemli 
olduğunu vurgulayan Sayın Bakan, gümrüklerdeki hızlandırma 
işlemlerinin yanı sıra iş birliklerine yaptıkları iyileştirmelerle de 
ihracatçıların maliyetlerini düşürmeye başladıklarını dile geti-
rerek konuşmasına;  “İhracat beyannamesi ile transit beyan-
namesini birleştireceğiz. Artık ayrı ayrı beyanname vermeden, 
ihracat ve geçiş beyannamesini birleştirip hızlanmanızı ve for-
maliteden kurtulmanızı sağlamış olacağız. Yine sizlerin istedi-

ği konuda Maliye Bakanımız ile çalışıyoruz.. Bu hafta kararını 
vereceğiz...  Türk ihraç malları taşıyan araçların yurt dışına çı-
kışlarda artık 900 litre mazotunu inşallah ihracatı artırmak için 
vereceğiz. Sınır kapılarında 550 litrelik vergisiz akaryakıtı 900 
litreye çıkarıyoruz. Bunlar sadece iki kapıda yapılıyor. Şimdi 
bunun kapı sayısını da çoğaltacağız. Gürcistan’a giderken de 
vereceğiz, Batıya, kuzeye, güneye giderken de o kapılardan bu 
kadar litre alarak gitmiş olacaksınız. Yani Kapıkule’den çıktığı-
nızda bu ÖTV’siz mazotla inşallah Almanya’ya varmış olacaksı-
nız. Bunu birçok kapıda hayata geçireceğiz.

Suriye’deki iç karışıklıklardan dolayı transit geçişi yasaklamış-
tık. Geçen hafta almış olduğumuz kararla beraber, Başbakanı-
mızın talimatıyla beraber Suriye’den transiti de serbest bıraktık. 
Artık orada malları Türkiye üzerinden taşıyacağız.” şeklinde de-
vam etmiştir.

Sayın TÜFENKCİ: “Kapıkule’den Almanya’ya 
ÖTV’siz mazotla varılacak”
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BAKANIMIZ 3. İSTANBUL 
AYAKKABI SARACİYE FUARINA KATILDI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ,  3. 
İstanbul Ayakkabı Saraciye Fuarına katılmıştır.  
Burada stantları gezen Sayın Bakan, katılımcılar-
la sohbet ederek sektör hakkında bilgi almıştır.

Yabancıların bu fuarlara gelmesi ve sipariş ver-
mesinin, gelecek dönemde ayakkabı sektörün-
deki ihracatın daha da artacağını gösterdiğini 
vurgulayan Sayın TÜFENKCİ,  Türkiye’nin 2017 
yılına güçlü bir şekilde girdiğini ve büyümede 
kredi derecelendirme kuruluşlarının aksine yüz-
de 4 ve üzerinde, yüzde 4,5’lik bir rakamın ya-
kalanacağını dile getirmiştir.

Gümrük vergilerinin canlı hayvanda sıfırlan-
dığını anımsatan Sayın TÜFENKCİ, ayrıca 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Et 
Balık Kurumu vasıtasıyla et ve canlı hayvan 
ithalatı yaptığına dikkati çekerek, “Ben bu tür 
spekülasyonlara inanmıyorum. Buna güvene-
rek hareket edenlerin de zarar edeceğine inanıyorum. Özellikle 
et girişlerinin hızlanmasıyla beraber, daha doğrusu Et Balık Ku-
rumunun ithalatının bu anlamıyla hızlanmasıyla beraber bunun 
gerçekleşmeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Zaten biz kontrol 
ediyoruz piyasaları.” şeklinde konuşmuştur.

Rusya ile ilişkilerin normalleştiğini ve bu ülkeyle ticarette hedef-
lerinin olduğunu vurgulayan Sayın Bakan domates ile ilgili de 
değerlendirmelerde bulunarak, domatesin bir sembol olduğunu, 
Türkiye’nin ihracat payına bakıldığında domatesin çok bir anlamı 
olmadığını dile getirmiştir.

BAKAN YARDIMCIMIZ “VANLI İŞ ADAMLARI 
DERNEĞİ”Nİ ZİYARET ETTİ VE “İSTANBUL 
BÜYÜK VAN BULUŞMASI”NA KATILDI
Bakan Yardımcımız Sayın Fatih ÇİFTCİ 12 Nisan 2017 tarihinde 
İstanbul Vanlı İşadamları Derneğini ziyaret etmiş ve  yaptığı ziya-
rette gündem ve ekonomi ile ilgili konular görüşülmüştür. Sayın 
ÇİFTCİ burada katılımcılara ülkemizin ve milletimizin çok önemli 
bir dönemden geçtiğini ve yapılacak olan referandumun önemin-
den söz etmiştir. 

Aynı günün devamında Bakan Yardımcımız Sayın Fatih ÇİFTCİ 
İstanbul Van Vakfını tarafından İstanbulda düzenlenen “Büyük 
Van Buluşması” etkinliğine katılmıştır. 
Gecede konuşma yapan Sayın ÇİFTCİ ülkemizin kalkınması 
ve gelişiminde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin rolünü 
anlatmıştır.  
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BAKANIMIZ HAL ESNAFIYLA 
İFTARDA BULUŞTU

Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKCİ, İstanbul 
Yaş Meyve Sebze Bostan Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği 
(İSMEYDER) tarafından düzenlenen iftar programına katılmış-
tır.  Konuşmasında sebze-meyve sektörünün Türkiye ekonomi-
si için önemine değinen  Sayın TÜFENKCİ, sektörün, yarattığı 

istihdam ve yaptığı çalışmalar ile ekonominin önemli unsurları 
arasında yer aldığını söylemiştir.

Üreticinin kazandığı, kayıt dışılığın azaldığı, insanların ucuz 
meyve-sebze yemesi noktasında çalışmalara son noktayı koy-
mak üzere olduklarının bilgisini veren Sayın  TÜFENKCİ, şun-
ları kaydetti:”Gıda Komitesi’nden almış olduğumuz kararlar 
doğrultusundaki kararları tek tek hayata geçireceğiz. Özellikle 
almış olduğumuz kararları sektörle istişare ederek hayata ge-
çiriyoruz. Uzun istişarelerimiz neticesinde tespit ettiğimiz hu-
suslarla beraber, sizin önerilerinizi dinliyoruz, dinlemeye de 
devam edeceğiz. Bir yandan ekonomiyi büyütürken, bir yandan 
da terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizdeki 
kararlılığımızla Türkiye önemli noktalara geldi.”

Türkiye’de herkesin desteği ile birlik ve beraberliğin devam 
edeceğini vurgulayan Sayın TÜFENKCİ, barış ve kardeşlik için-
de Türkiye’nin hep beraber büyütüleceğini dile getirmiştir.

BAKANIMIZ “TÜRKİYE’DE İŞ ORTAMI” 
TOPLANTISINA KATILDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKCİ, Dünya Bankası 
İş Ortamı Raporu’nun değerlendirildiği “Türkiye’de İş Ortamı” top-
lantısında katılmıştır. 

Sayın TÜFENKCİ toplantıda yaptığı konuşmada, iş dünyasının is-
tikrar, güven, öngörülebilir ve güçlü hükümet istediğini belirterek, 
Türkiye’nin 16 Nisan referandumu ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemine “evet” diyerek yeni bir sisteme geçildiğini anımsatarak, 
ülkenin bundan sonra hem demokrasiyi geliştirerek hem de eko-
nomiyi güçlendirerek yoluna devam edeceğini söylemiştir. 

Bu yılın ilk çeyreğinde güçlenen güven ortamıyla birlikte yabancı 
yatırımların yükseldiğine işaret eden Sayın TÜFENKCİ, sözlerine 
“Ekonomideki olumlu gidişatın uluslararası raporlarda karşılığını 
bulmasını istiyoruz, özellikle. Yaptıklarımızı arkadaşlarımız anlat-
tılar, anlatacaklar da. Yapabilecek ne varsa birinci elden, özellikle 
anket doldurucular tarafından ifade edilmesini arzu ediyoruz.” şek-
linde devam etmiştir. 

Türkiye’nin diğer uluslararası raporlar gibi Dünya Bankası İş Orta-
mı raporlarını da dikkatle izlediğini belirten Bakan TÜFENKCİ, her 

yıl özellikle ilgili kurumlarla raporu ve Türkiye’nin durumunu ince-
lediklerini ve üzerinde çalıştıklarını kaydetmiştir.

Türkiye’de elektronik ticaretin daha güvenli yapılabilmesi için Gü-
ven Bankası gibi uygulamaların özellikle e-ticaretin önündeki en-
gelleri kaldırmaya ve güven unsurunu getirmeye yönelik önemli 
değişiklikleri gerçekleştirdiğini anlatan Sayın TÜFENKCİ, Karekodlu 
Çek uygulamasına ilişkin neler yaptıklarından da bahsetmiştir.

Sayın TÜFENKCİ, gümrüklerdeki ödemelerin banka kartları vası-
tasıyla yapılması noktasında Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma 
gerçekleştirdiklerini ve ilk uygulamayı 1 Temmuz 2017’de hayata 
geçirmiş olacaklarının altını çizmiştir.

Bakan TÜFENKCİ, basın mensupları tarafından Rusya’nın 
Türkiye’ye yönelik bazı kısıtlamaları kaldırmasına ilişkin görüş-
lerinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanının girişimiyle Rusya 
tarafından uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını anımsatarak 
sözlerine şöyle devam etti: “Daha sonraki görüşmeler netice-
sinde bu kısıtlamaların son artıklarının da kaldırıldığı ifade edi-
liyor. Dolayısıyla Rusya, Türkiye’nin önemli ticaret partnerle-
rinden birisi. İki ülkenin devlet başkanları tarafından konulmuş 
hedefl er var. Bu hedefl eri yakalayabilmemiz için bu kısıtlama-
ların kaldırılması ve iki ülke arasındaki ticaretin normalleşmesi 
gerekir. Türkiye bu anlamda adımlarını atmıştır. Rusya’nın da 
sevindirici bir şekilde bu adımları attığını görüyoruz. Bir ivme 
yaşanıyor. Özellikle 2017’nin başından itibaren Rusya’ya yap-
mış olduğumuz ihracatların arttığını görüyoruz.”

Bakan TÜFENKCİ; “Ekonomideki olumlu gidișatın uluslararası 
raporlarda karșılığını bulmasını istiyoruz.”
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GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI SAYIN 
BÜLENT TÜFENKCİ: KIRTASİYE 
SEKTÖRÜNDEKİ İHRACATIMIZ ARTIYOR”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKCİ Tüm Kırtasiye-
ciler Derneği (TÜKİD) ile TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri AŞ 
iş birliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle 
gerçekleştirilen İstanbul Kırtasiye Ofi s Fuarı açılışına katılmıştır.

Sayın TÜFENKCİ kırtasiye sektörünün Türkiye’de büyüme potan-
siyeli olduğunu kaydederek, sözlerine “Hem sektörün ticaret hac-
mini, hem üretimini geliştirelim. Aynı zamanda da gençlerimizi, 
çocuklarımızı hem de ofi s anlamında yetişkinlerimizi sağlıklı ürün-
lerle buluşturalım.” şeklinde devam etmiştir.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye yöne-
lik değerlendirmelerinin “siyasi” ve “haksız” olduğunu belirterek, 
Türkiye’nin aynı görünüme sahip ülkelerle arasında büyük fark-
lılıklar bulunduğunu, buna rağmen her not indiriminden sonra 
Türkiye’nin ve milletin bu kuruluşları şaşırtacak şekilde büyük sıç-
ramalar yaptığını dile getirmiştir.
 
Ekonomi anlamında Türkiye’nin müthiş bir potansiyele sahip oldu-
ğunu ve olağanüstü girişimcilerinin bulunduğunu dile getiren Sa-
yın TÜFENKCİ, “Tüm dünyayı etkileyen küresel ekonomik krizden 
sonra kırtasiye sektöründeki ticaret hacmimiz yüzde 22 oranında 

arttı. 2010 yılında 2,2 milyar dolar olan kırtasiye ihracatımız bugün 
3,2 milyar dolara yükseldi.” diye konuşmuştur.
 
Geçen yıl kırtasiye ihracatının yüzde 2,2 artarak 3,2 milyar dolara, 
ithalatın ise yüzde 1,5 azalarak 5,3 milyar dolara gerilediğini dile 
getiren TÜFENKCİ, “Bizim bu noktada ithalatımız daha yüksek. 
Özellikle yerli üreticilerimize bu anlamda geniş bir alan var. Bu 
alanları özellikle yerli kırtasiye üretimi noktasında, bu açığı kapat-
ma konusunda, seferber olurlarsa ihracatımızı artırabiliriz.” ifadele-
rini kullanmıştır.

BAKANIMIZ SAYIN BÜLENT TÜFENKCİ 
İSTESOB’DA BİRLİK BAŞKANLARI İLE 
BİR ARAYA GELDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ, Bakan Yardımcısı 
Fatih ÇİFTCİ ve Müsteşar Cenap AŞCI, İstanbul Esnaf ve Sanat-
karlar Odaları Birliği’ni (İSTESOB) ziyaret etmiştir. Sayın Bakan 
burada Türkiye ekonomisinin güçlenmesi için esnafa sağlanan 
imkanlarla ilgili bilgiler vermiştir. Esnafın toplumun belkemiği 
olduğunu belirten Sayın TÜFENKCİ, esnafın yüzü güldüğünde 
kendilerinin de mutlu olduğunu ifade etmiştir.

Sayın TÜFENKCİ, “Enfl asyon baskısı altında, faiz baskısı altında, 
istikrarsız yönetimlerle neler yaşandığını biliyoruz. Gecelik faizin 

yüzde 1000’leri bulduğu, enfl asyonun yüzde 50’leri yüzde 60’ları 
bulduğu bir ortamda küçük esnafımızın ayakta duramayacağını 
zaten herkes biliyordu. Nitekim yazar kasaların atılmasına kadar 
varan artık bıçağın kemiğe dayandığı noktada bir dizi eylemleri de 
ortaya koymak zorunda kalmıştı esnafımız. Oysa bu esnafl arımızın 
kolay kolay yapacağı bir eylem de değildi.” şeklinde konuşmuştur.

Ayrıca kendi namına çalışan Bağ-Kur’lu esnafın önceden peşin 
ödeseler dahi Bağ-Kur indiriminden yararlanamadığını hatırlatarak, 
“Oysa SSK’lılar ve SSK’lı çalıştıran işverenler bundan faydalanıyor-
lardı. Biz Bağ-Kur primini peşin ödeyenlere de yüzde 5’lik bir indi-
rimi sağlayalım dedik ve uygulamaya gittik.” bilgisini verdi.
Borçlarını ödeyemeyen esnafın SSK giderlerini, vergi borçlarını 
yeniden yapılandıran düzenlemenin faaliyete geçtiğini belirten Tü-
fenkci, şoförler için ÖTV ve KDV muafi yetini bir defaya mahsus 
getirdiklerini anımsatmıştır. 

Daha önce esnafa 30 bin lira faizsiz kredi verdiklerini ifade eden Sa-
yın TÜFENKCİ, son düzenlemeyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletme-
leri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) aracılığıyla esnafa 
faizsiz olarak bir yıl ödemesiz, iki yıl vadeli 11 milyar liralık bir kredi 
kullandırdıklarını anlatmıştır.

Bakan TÜFENKCİ; “Temel amacımız esnafımızı 
büyütüp tüccar yapmaktır.”
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MAKALE

DRONE’LARIN GÜMRÜK  
TARİFE SINIFLANDIRMASI

Şenol ALKAN 
Şube Müdürü V.

İlk motorlu uçağın 11 saniyede 40 metre uçarak havacılıkta 
yeni bir çığır açmasının üzerinden 146 yıl geçmiş ve teknolojik 
gelişmeler artık dünyanın en ücra köşelerine bile gidebilen in-
sansız hava araçlarını, yani “drone’ları hayatımıza sokmuştur.

Temel ve basit anlamda insansız hava aracı olarak tanımlanan 
ve  20. yy başlarında askeri  amaçlı gözlem ve saldırı için kulla-
nılmaya başlanan, uzunca zaman askeri alanda hizmet ettikten 
sonra günümüzde artık  bir çok alanda kullanılmaya başlananan 
drone’ların, gümrük tarife sınıfl andırmasına geçmeden önce 
kullanım alanları, tarife sınıfl andırması  bakımından önemli bir  
kriter olarak karşımıza çıktığından, bunlara kısaca değinilmesi 
gerekmektedir.

İnsansız hava araçlarının sivil kullanımı konusunda iki ana ay-
rımdan söz edebiliriz. Bunlardan ilki pilotsuz uçaklardır. Askeri 
drone’lardan çok daha küçük ebatlara sahip ve quadcopter gibi 
popüler örnekleri olan drone’lar ise ikinci grubu oluşturmakta 
olup, gümrük tarife sınıfl andırması bakımından inceleyeceği-
miz bu drone’lar, genelde üzerlerinde kameralar bulundur-
makta ve bu kameralar 4K (ultra hd) görüntü kalitesine kadar 
desteklemektedir. Tabi özellikler bunlarla sınırlı değildir; harita 
üzerinde belirlenen noktaları gezme (tabi ki bu ekstra yazılım 
ile yapılabilmekte), cep telefonuna ya da tablete anlık görüntü 
aktarımı sağlayabilme (canlı yayın), bir görüntü üzerinden işa-
retlediğiniz nesneyi takip etme özellikleri de ihtiva etmektedir. 
Ayrıca GPS destekli olmaları sayesinde home (ev) olarak be-
lirlediğiniz noktaya hiçbir şey yapmadan tek tuş ile otomatik 
geri gelme, engel tanıma sistemi sayesinde bir yere çarpmadan 

engel kalkana kadar irtifa yükseltip noktaya varış gibi birçok 
özellikler, cihazlarda bulunanlar arasında yer almaktadır.

Drone’ların bu özelikleri sayesinde son dönemler kullanım 
alanlarında; yangın söndürme, doğal yaşamı gözleme, tarım, 
havadan çekim yapma, deprem sonrası hasar ve radyasyon 
tespiti,kargo taşımacığı, spor, acil sağlık müdahalesi, haberleş-
me, reklamcılık,meteoroloji, sınır güvenliği, arama ve kurtar-
ma, arazi ölçüm, hobi/eğlence ve  hatta balık avcılığı gibi   gibi 
çok sayıda farklı konu belirmektedir.

Bilindiği üzere, Armonize Sistem genel olarak iki temel sınıf-
landırma sistematiğine dayanmaktadır; bunlardan ilki eşyanın 
yapıldığı maddeye göre sınıfl andırma, diğeri ise eşyanın ne 
amaçla satın alındığı, ana fonksiyonu ve kullanıldığı yere göre 
sınıfl andırmadır. Drone’lar tarife cetvelinde ismen sınıfl andırıl-
maya gidilmediği için sınıfl andırma sistematiği içinde kullanım 
amacının göz önüne alınması gerekmektedir.

Bu minvalde,  eşya sınıfl andırmasında kullanılan külliyata ba-
kıldığında Drone’lar için 8525.80 (dijital kameralar, görüntü 
kaydedici kameralar), 8802.11 (boş ağırlığı 2000 kg. geçmeyen 
helikopterler) ve 9503.00 (motorlu olan oyuncak ve modeller) 
tarife alt pozisyonlarında bir takım ayrım kriterlerine gidildiği 
görülmektedir. Bunlardan;
19.11.2015 tarihli, 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
nan 22 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıfl andırma 
Kararları’nda); “Perakende satılacak şekilde, set halindeki eşya 
aşağıdakilerden oluşmaktadır:
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- Entegre dijital kameralı “drone” denilen uzaktan kumanda-
lı dört kanatlı helikopter (“quadcopter” olarak da bilinir) (Bo-
yutları yaklaşık olarak 29 cm x 29 cm x 18 cm, ağırlığı 1.160 
gram’dır).

- bir adet 5.8 GHz uzaktan kumanda,
- bir adet 2.4 GHz Wi-Fi alan artırıcı,
- bir adet “akıllı telefon” için montaj düzeneği.

Helikopter, uzaktan kumanda üzerindeki kollarla kontrol edil-
mekte, uzaktan kumanda, üzerine akıllı telefonun sabitlenebi-
leceği ve böylece operatörün telefon ekranını Wi-Fi sinyali ile 
gelen video görüntülerini izlemek için kullanmasını sağlayan 
bir montaj düzeneği ile teçhiz edilmiştir. Kullanıcı, hem video 
(1080p HD) hem de fotoğraf (14 MP) çekebilmektedir; bu-
nunla birlikte kamerayı akıllı telefon üzerinden kontrol etmek 
için üreticinin sağladığı ayrı bir programı (uygulama) kullan-
maktadır. Wi-Fi alan artırıcısının menzili yaklaşık 300 metredir 
ve uçuş süresi şarj edilmiş batarya ile yaklaşık 25 dakikadır.” 
şeklinde tanımlanan eşya 8525.80 tarife alt pozisyonunda sı-
nıfl andırılmıştır.

Ayrıca, 11.02.2017 tarih 29976 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama 
Notları) (Seri No:4)’de, 88. Fasılda yer alan Hava Taşıtları, Uzay 
Taşıtları ve Bunların Aksam ve Parçaları ile ilgili; 

“8802.11.00.00.00 Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.’ı geçme-
yenler

Bu GTİP, “drone” olarak bilinen, farklı ebatlarda, otonom ola-
rak (İstikameti önceden  programlanmış) veya kullanıcı tarafın-
dan uzaktan kontrol edilerek işleyen çok rotorlu  helikopterleri 
kapsar.

Fakat, oyuncak veya eğlence amaçlı modellerin karakterini ta-
şıyanlar 95.03 pozisyonunda sınıfl andırılır. (Bu pozisyona ait 
açıklama notlarına bakınız)

Bunun yanı sıra, belirli bir işi (fotoğraf-video çekimi, arazi ölçü-
mü vs. yerine getirmek üzere başka alet ve cihazlarla birleşik 
olarak tasarlanmış olan ve birleşik haldeki eşyaya esas özelli-
ğini bu alet ve cihazların verdiği makinalar ilgili alet ve cihazın 
bulunduğu tarife pozisyonunda sınıfl andırılır (örneğin; 85.25, 
90.15).” denilirken,

95. Fasılda yer alan Oyuncaklar, Oyun ve Spor Malzemeleri; 
Bunların Aksam, Parça ve Aksesuarları ile ilgili;     
   “9503.00.75  Plastik maddelerden olanlar ve
    9503.00.79  Diğer maddelerden olanlar
Bu alt pozisyonlar, farkı ebatlardaki çok rotorlu helikopterleri 
(“Drone” olarak da bilinir) kapsar. Bunlar 88.02 pozisyonunda-
ki ürünlerden örneğin hafi f oluşları, kısıtlı irtifaları, uçabilecek-
leri mesafe veya zaman sınırı, maksimum hız, otonom olarak 
uçamamaları veya yük taşıyamamaları gibi özellikleriyle ayrılır.

Bunlar kolay bir şekilde uzaktan kumandayla kontrol edilirler 
ve sofi stike elektronik cihazlarla mücehhez bulunmazlar (ör-
neğin GPS sistemleri, gece uçuş/görüş gereklilikleri gibi).” de-
nilmektedir.

04.11.2015 tarihli, TR330000150005 Referans Numaralı BTB 
açıklama notunda; “Radyo Frekansı (2.4 GHz) kontrollü mik-
ro işlemci sayesinde uzaktan kumanda edilebilir. Dış aksamı, 
pervaneleri ve uzaktan kumandası plastikten mamuldür. Dört 
pervaneli 31,5 cm genişliğinde 7,5 cm yüksekliğindedir. Gü-
cünü şarj edilebilen Li-poly bataryadan alır. Gövdesinin altında 
bulunan kamera ile kumanda kontrollü fotoğraf ve video çeki-
mi yapabilir, Anlık görüntü aktarma özelliği yoktur sadece SD 
karta kayıt yapabilir. Azami kalkış ağırlığı (kendi ağırlığı ile bir-
likte) 500 gr. geçmeyen. Ürün kutusu içinde uzaktan kuman-
da, multikopter, USB şarj kablosu, tornavida, 4 yedek pervane, 
SD Kart ve okuyucusu mevcuttur.”  olarak tanımlanan eşya ise  
9503.00.75.00.00 GTİP’te sınıfl andırılmıştır.

Yukarıda sınıfl andırmalarda öngörülen GTİP’lerden; 
8525.80.30.00.00 GTİP’te(dijital kameralar) gümrük vergi-
si bulunmamakta, ÖTV ise %20; 8525.80.99.00.00 GTİP’te 
(diğer görüntü kaydedici kameralar) gümrük vergisi:%14, 
ÖTV ise bulunmamaktadır, ancak her iki GTİP de Ürün Gü-
venliği ve Denetimi 2017/9 tebliğ gereğince serbest dolaşı-
ma girişte  TAREKS denetimine tabidir. Sınıfl andırma öngö-
rülen diğer 8802.11.00.00.00 GTİP’te (Boş haldeki ağırlığı 
2.000 kg. geçmeye helikopterler) gümrük vergisi:%7,5,ÖTV 
ise %0,5 olup,    İthalat 2017-1 Tebliğ Ek-3/d eki gereğince 
serbest dolaşıma giriş rejimi ve geçici İthalat rejimine ilişkin 
gümrük beyannamelerinin tescilinde, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığının (Sivil Havacılık Genel Müdürlü-
ğü) uygunluk yazısının ibrazı gerekmektedir. Bunlara karşın, 
9503.75.00.00.00 GTİP’te (plastik maddeden motorlu olan 
oyuncak ve modeller) ise gümrük vergisi:%4,7, ÖTV ise yer 
almamaktadır, ancak Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2017-10 
Tebliğ gereğince; serbest dolaşıma giriş rejiminde Oyuncak-
lar Hakkında Yönetmelik kapsamında   TAREKS denetime 
tabi tutulmaktadır.

Buna göre, tarife sınıfl andırması bakımından, drone’ların tarife 
önlemleri ve ürün güvenliği ve denetimi veya uygunluk yazı-
sı kapsamında tabi olduğu mevzuat ile ayrıca Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğünün) İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı 
çerçevesinde yürütülen prosedürler farklılaşacağından, bu kap-
samda yapılan gümrük kontrollerinde;” kameralarının görüntü 
kaydedici özelliğinin olup olmadığı,  termal özellik içerip içer-
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mediği, kulanım amacının görüntü elde etmek, askeri/savun-
ma,  arazi ölçüm veya taşıma ya da hobi/eğlence vb. ne olduğu 
“gibi hususlar dikkatlice incelenerek “ tarife saptırması” yapılıp 
yapılmadığına    dikkat edilmesi,  bilhassa önem arz etmektedir.

Drone’ların yukarıda bahsettiğimiz sivil ve ticari alanlardaki 
kullanımları bir yana, bu insansız hava araçlarının giderek artan 
popülaritesi bir dizi güvenlik sorunlarını da gündeme getirmiş-
tir. Bu sorunlar öylesine önemli hale geldi ki artık güvenlik kon-
feranslarında düzenli olarak tartışılmaktadır ve birçok güvenlik 
araştırmalarına da konu olmaktadır.

Drone’ların mükemmel çekim yapabilme kabiliyeti nedeniyle 
özel hayatın gizliliğini tehdit edebilmesi, kolayca silaha dönü-
şebilme özelliği nedeniyle terör saldırılarında kullanılabilmesi, 
uzun mesafeler kat etmesi nedeniyle yasak maddelerin taşına-
bilmesi ve   radarda görülmeme ihtimali ve kolayca her yerden 
uçurabilmesi nedeniyle hava trafi ğini tehlikeye düşürebilme-
leri, casusluk vb.  bütün ülkelerde gündemde olan güvenlik 
sorunları arasında yer almakta olup, bu güvenlik sorunları ile 
beraber çok önemli bir bölümü ithal edilen drone’ların kayıt 
altına alınması için gümrük kontrolleri etkinliği daha da önem 
kazanmaktadır.

Bu güvenlik sorunları bütün ülkelerde bir takım yasal düzenlemele-
ri de beraberinde getirmiştir. Ülkemizde de ilk sorun 2015 yılı Mart 
ayında drone’ların havalimanları çevresinde uçurulması sebebiyle 
çıkmıştır. Bir şahıs Atatürk Havalimanı çevresinde uçuş sahasını 
tehlikeye düşürecek nitelikte drone uçuşu yaptığı için hakkında tra-
fi k güvenliğini tehlikeye sokma suçundan dava açılmıştır.

Hali hazırda drone’lar ile ilgili yasal mevzuatı incelediğimizde, 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) İnsansız Hava 
Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) 22 Şubat 2016 tarihinde 
yayımlanmıştır.
Anılan Talimatın 2 nci maddesinde Talimat kapsamı dışında 

olan İHA’lar belirtilmiş; 5 inci maddesi ile, Talimatın konusunu 
oluşturan İHA’lar azami kalkış ağırlıklarına göre 4 sınıfa ayrıl-
mış, azami kalkış ağırlığı 500 gr ile 4 kg ağırlığında (İHA0) olan 
ve 4 kg ile 25 kg ağırlığında (İHA1) olan İHA’ların ve bunla-
rı kullanacak pilotların SHGM tarafından oluşturulan internet 
tabanlı “Kayıt Sistemi”ne kayıt edilmesi; ayrıca, azami kalkış 
ağırlığı 25 kg ile 150 kg aralığında olan (İHA2) ikinci gruptaki 
İHA’lar ile azami kalkış ağırlığı 150 kg ve daha fazla olan (İHA3) 
İHA’ların Türk hava araçları tesciline kayıt yaptırmaları zorunlu 
hale getirilmiştir.

Söz konusu Talimat ve gümrük mevzuatı çerçevesinde, İHA 
cinsi eşyanın ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi ve ki-
şisel kullanıma mahsus olması şartıyla yolcu beraberi veya 
posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi halinde, 
herhangi bir GTİP ayrımı yapılmaksızın eşyanın gümrük iş-
lemlerinde;”  SHT-İHA Talimatının 6 ncı maddesi gereği tüm 
İHA sınıfl arı için SHGM tarafından düzenlenecek olan ‘İthal 
Teknik Uygunluk Yazısı’nın aranması, Anılan Talimatın 12 
nci maddesinin 2 nci fıkrası çerçevesinde, Türk Uçak Sicili-
ne ilk defa kayıt edilecek İHA2 ve İHA3 sınıfındaki İHA’ların 
tescil işlemlerinin yapılabilmesini teminen, Gümrük Müdür-
lüğünce ‘Hava Aracı Kati İthal Yazısı’ aslı ile serbest dolaşı-
ma girişe ilişkin beyanın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne 
gönderilmesi”  gerekmektedir.

Ayrıca Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Yolcu 
Beraberi veya Posta ve Hızlı  Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen 
ve  Ticari Miktar ve Mahiyet Arz Etmeyen  İHA’ların Gümrük 
İşlemleri” konulu  18.03.2016 tarihli,  14657644 sayılı yazıla-
rı gereğince ;” Kıymetinin 1500 AVRO’yu geçmemesi halinde 
2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 62 nci maddesi 
uyarınca tek ve maktu vergi tahsil edilmesi, kıymetinin 1500 
AVRO’yu geçmesi halinde ise Kararın 63 üncü maddesi çerçe-
vesinde eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranın 
uygulanması gerekmektedir.

Yazımızda buraya kadar, drone’ların kullanım alanları ve teknik 
özeliklerine göre tarife sınıfl andırması ile güvenlik sorunlarını 
beraberinde getirdiği yasal düzenlemeler çerçevesinde gümrük 
kontrollerinde dikkat edilmesi gerek hususlara yer verdik. Bun-
lara ilaveten   drone’ların kullanım alanları ve teknik özellikleri 
itibariyle gümrüklü sahalarda hem   kaçakçılıkla mücadelede 
hem de gümrük kontrolleri ve araç takip sistemlerinde kulla-
nılarak gümrük denetimi etkinliği arttırmak üzere Bakanlığımız 
envanterine alınmasının faydalı olacağını belirtmekte fayda bu-
lunmaktadır.

Son olarak; yakın gelecekte drone pazarının 12 milyar dolara 
ulaşması beklenmektedir. Ülkemiz en çok drone ithal eden 10 
ülke arasında yer almakta olup, bu açıdan drone pazarı Ülke-
miz için ekonomik bir  tehdit olarak algılansa da bunu fırsat 
haline getirip İsrail ve ABD gibi bu pazardan en büyük payı 
alabiliriz. Çünkü Türk mühendisler tarafından üretilen yerli 
İHA Bayraktar, “silahlı olması ve havada en uzun süre kalma” 
rekoruna sahip olması dolayısıyla Heron’dan çok daha üstün 
özelliklere sahip olarak oldukça uygun bir maliyetle imal edi-
lerek İsrail yapımı İHA’nın pabucunu dama atmıştır. Bu itibar-
la,  Ülkemizin var olan bu potansiyeli ile pazardan pay almak 
için drone’lar ile ilgili teknik gelişmeleri yakından takip ederek,  
üretime yönelmek suretiyle artık ithalatçı konumdan ihracatçı 
konuma geçmeliyiz. 

Dronlar kullanım alanları ve teknik özellikleri itibariyle gümrüklü 
sahalarda hem kaçakçılıkla mücadelede  hem de gümrük kontrolleri ve 

araç takip sistemlerinde kullanılabilir.
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KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPASİTEMİZ 
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ENVANTERİNE 
EKLENEN CİHAZLARLA GÜÇLENDİ
Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriye-
ti Gümrük Bölgesinde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği 
yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının asli görevlerindendir.

Bakanlığımız, bir yandan yasal ticareti kolaylaştırıp önündeki 
engelleri kaldırırken, diğer yandan yasadışı ticareti engellemek 
adına önemli çalışmalara imza atmakta, kaçakçılık faaliyetleri 
ile mücadelesini merkez ve taşra teşkilatı ile birlikte, büyük bir 
kararlılıkla ve etkin bir biçimde yürütmektedir.

Ülkemiz ithalat ve ihracatına ilişkin gümrük işlemlerinin yarı-
sından fazlasını gerçekleştiren İstanbul Gümrük ve Ticaret Böl-
ge Müdürlüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında oldukça 
önemli bir aktördür. Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Gümrük 
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri; İstanbul Bo-
ğazı ile Karadeniz’de Karaburun’dan başlayıp Şile’ye, körfezde 
Tuzla kıyılarından başlayıp adaları da içine alan Silivri burnuna 
kadar tüm İstanbul karasularını kapsayan geniş bir alan ile İs-
tanbul ilindeki gerek gümrüklü sahalar gerekse şehir içerisinde 
kaçakçılıkla etkili ve özverili bir biçimde mücadele etmektedir.

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

Bu bağlamda, Bölge Müdürlüğümüz birimleri de beşeri ve ida-
ri yapının yanı sıra gerekli her türlü teknik ekipman ve cihaz 
ile donatılmaktadır. 2017 yılı ilk yarısında Ambarlı Kumport 

Limanında ve Pendik Limanında birer adet yeni Mobil X-Ray 
cihazı kurulumu tamamlanarak faaliyete geçmiştir.

Yeni Hassas Burunlarımız Görev başında 
Uyuşturucu, tütün ürünleri ve patlayıcı madde kaçakçılığı ile 
mücadelede en önemli yardımcılarımızdan olan dedektör kö-
pek kapasitemiz her geçen gün artmaktadır. 2017 yılı ikinci 
yarısında eğitimini tamamlayan 3 adet Narkotik Dedektör Kö-
peği “Baron, Kamilla, Aika” ile 1 adet Çay ve Tütün Dedek-
tör köpeği “Rocky” Bölge Müdürlüğümüzde görevlendirilmiş 
olup, Bölge Müdürlüğümüz idaresinde 2’si Çay ve Tütün, 1’i 
Patlayıcı ve 19’u ise narkotik olmak üzere toplamda 22 dedek-
tör köpeği mevcuttur.
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“KONTEYNER LİMAN TAKİP SİSTEMİ” 
İLE SİGARA KAÇAKÇILARINA 
BÜYÜK DARBE VURULDU

Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKCİ’nin önemle 
üzerinde durduğu “Konteyner Liman Takip Sistemi” sayesinde 
Ambarlı Limanı’nda Mısır’dan gelen 5 konteyner içerisinde yak-
laşık 3 milyon paket kaçak sigara ele geçirilmiştir.

Sayın TÜFENKCİ başarılı operasyona imza atan gümrük mu-
hafaza ekiplerimizi kutlayarak “Konteyner ve Liman Takip 
Sistemi’nin ilk aydan meyvesini alıyoruz” demiştir.

Sistem ile ilgili olarak “Biz bu sistemle ülkemize giriş yapan eş-
yanın limana gelişinden limandan ayrılışına kadar liman idare-
since gerçekleştirilen tüm işlemlerin gümrük idaresince elekt-
ronik ortamda takibini amaçlıyoruz.” şeklinde açıklama yapan 
Sayın TÜFENKCİ bu sistem sayesinde gümrük denetimlerinin 
etkinliğinin artırıldığına dikkati çekerek, limanda işlemlerin hız 
kazanması ile fi rmalara zaman ve maliyet avantajı sağlandığına 
vurgu yapmıştır.

Bakan TÜFENKCİ, sistemin konteyner trafi ğinin yaklaşık % 
60’nı oluşturan Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne bağlı limanlar, 
Mersin Limanı ve Gemlik Gümrük Müdürlüğüne bağlı liman-
larda uygulandığını belirterek, “Hedefi miz 2017 yılı sonunda 
sistemi tüm limanlarda hayata geçirmek” demiştir.

Konteyner ve Liman Takip Sistemi ülkemize giriş ve ülkemiz-
den çıkış yapan konteynerlere ilişkin bilgilerin elektronik or-
tamda kayıt altına alınması ve limanlardaki konteyner ve eşya 
hareketlerinin elektronik ortamda takibini teminen Bakanlığı-
mız ile liman işletmelerinin sistemleri arasında entegrasyon ile 
elektronik bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla kurulmuş ve 
Bakanlığımızca Ambarlı Limanında faaliyet gösteren 4 Liman 
İşletmesinde 16 Kasım 2016 tarihi itibariyle uygulamaya alın-
mıştır. 

Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Ambarlı Gümrük Müdürlüğü 
denetimindeki Liman Çıkış Kapısına 16 Mayıs 2017 tarihinde 
uluslararası bir fi rma adına “oto yedek parça” cinsi eşya taşı-
dığına dair çıkış evrakları sunulan 5 adet konteyner Konteyner 
ve Liman Takip Sistemi üzerinden sorgulandığında, söz konu-
su çıkış fi şlerinin ve ilgili olduğu belirtilen gümrük işlemlerinin 
sahte olarak kağıt üzerinde üretildiği anlaşılmıştır.

Bunun üzerine söz konusu 5 adet konteyner X-Ray taramasına 
sevk edilmiş olup, yapılan X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk 
görülmesi üzerine konteynerler Çay-Tütün Dedektör Köpeği 
LILLY marifetiyle aramaya tabi tutulmuştur.

Dedektör köpeğin konteynerlere tepki vermesi üzerine oluştu-
rulan heyet huzurunda 5 adet konteyner açılmış ve içerisinde 
Gümrüklenmiş Değeri yaklaşık 30 milyon TL olan, 3 milyon 
paket sigara tespit edilmiştir.

El konulan sigaralarla ilgili olarak Büyükçekmece Cumhuriyet 
Başsavcılığı nezdinde tüm yönleriyle soruşturma başlatılmıştır.
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RİSK ANALİZLERİ ŞUBEMİZ KAÇAK 
YAKALAMALARINA ÖNEMLİ DESTEK VERİYOR
30 Nisan 2012 tarihinde İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür-
lüğü bünyesinde faaliyete geçen Risk Analizleri Şubesince deniz ve 
hava yoluyla gelen eşyalara yönelik olarak önceden verilmiş özet 
beyan bilgileri üzerinden emniyet ve güvenlik amaçlı olarak risk 
analizi yapılmakta ve analiz sonucu tespit edilen riskli unsurlar fi zi-
ki muayeneye ve X-Ray taramasına sevk edilmektedir. 
Risk Analizi Şubesince yapılan değerlendirmeler kapsamında 2017 
yılı Ocak-Haziran döneminde yapılan yönlendirmeler ile ağırlıklı 
olarak sigara, tütün mamülleri, ilaç, ticari eşya vb. olmak üzere  pi-
yasa değeri toplamda 23 milyon TL (yaklaşık) olan kaçak eşya tespit 
edilmiştir. Bu yakalamalardan başlıcaları aşağıda sıralanmıştır. 

*Hindistan’dan Tunus’a gitmek üzere Ambarlı Limanı’na gelen, 
nihai varış ülkesi Libya olan buzdolabı taşıyan konteyner riskli 
bulunarak X-ray taramasına yönlendirilmiş ve  X-Ray taramasında 
şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine İstanbul Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, 

buzdolabı kolilerinin arkasına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 11 
milyon TL olan, 18 milyon 450 bin adet “Tramadol” cinsi ağrı kesici 
ilaç ele geçirilmiştir.
 
*Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nde 20.03.2017 tarihinde tescil edi-
len ve 22.03.2017 tarihinde varış bildirimi onaylanan bir özet be-
yan muhteviyatı eşyanın bulunduğu riskli olarak değerlendirilen 2 
adet konteynerde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 
TL olan, 1 milyon 90 bin paket kaçak sigara yakalanmıştır.
 
*Ambarlı Gümrük Müdürlüğünde 07.06.2017 tarihinde tescil 
edilen 3 adet özet beyanın ilişkilendirildiği ithalat beyanna-
mesinde “mangal kömürü” olarak beyan edilen eşya riskli ola-
rak değerlendirilerek X-ray taramasına sevk edilmiş, yapılan 
incelemede beyan harici olarak gümrüklenmiş değeri 750 bin 
TL olan, 341 çuval 4.400 kg nargile tütünü cinsi eşya tespit 
edilmiştir.

ERENKÖY HİZMET BİNASI GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA 
AKILLI KART SİSTEMİ UYGULANMAYA BAŞLADI
Bağlantı Gümrük İdarelerimizde yet-
kisiz iş takiplerinin önlenerek konu 
ile ilgili olarak oluşabilecek suistimal-
lerin önüne geçilebilmesi için güm-
rük hizmet binalarına giriş ve çıkış-
larda turnike sistemleri kurularak, bu 
turnikelerde kullanılmak üzere güm-
rük idarelerinde doğrudan ve dolaylı 
temsil yoluyla iş takibi yapacak kişiler 
için akıllı kart özelliği bulunan giriş 
kartları basılmasına yönelik çalışma-
lar neticesinde ilk olarak 10.05.2017 
tarihinde bağlantımız Erenköy Güm-
rük Müdürlüğünde öncelikle Gümrük 
Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yar-
dımcılarını kapsayacak şekilde uygu-
lama başlatılmıştır.

Bu doğrultuda Gümrük Müşavirleri 
için 396 adet, Gümrük Müşavir Yar-
dımcıları için ise 1154 adet kart basıl-
mış ve dağıtımı tamamlanmıştır. İleriki 
dönemde doğrudan temsilciler, staj-
yerler ve gümrük işlem takip kartı sa-
hibi kişiler de aşamalı olarak uygulama 
kapsamına alınacaktır.   

Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Ata-
türk Havalimanı Kargo, Ambarlı, Hal-
kalı, Haydarpaşa, Pendik ve Sabiha 
Gökçen Havalimanı Gümrük Müdür-
lüklerinde de gerekli teknik altyapı ça-
lışmalarının tamamlanmasını müteakip  
söz konusu uygulamanın başlatılması 
planlanmaktadır.
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İSTANBUL GÜMRÜKLERİNDE KAÇAKÇILIKLA 
MÜCADELE ÇALIŞMALARI ARTARAK DEVAM EDİYOR

Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı İstanbul Deniz ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüklerinin koordineli ve özverili çalışmaları neticesinde; 2017 yılı ilk 

yarısında 645 olayda; akaryakıt, uyuşturucu, tekel maddesi, tıbbi malzeme ve ticari eşya 
olmak üzere yaklaşık 450 milyon TL gümrüklenmiş değeri olan kaçak eşya yakalanarak 

kaçakçılara darbe vurulmuştur. 

İran’dan Hollanda’ya gitmek üzere Pendik Limanı Ro-
Ro Sahasına gelen İran pasaportuna sahip bir şahsın 
idaresindeki tır aracı şüpheli görülmesi üzerine 15.03.2017 
tarihinde Pendik Gümrük Muhafaza ekiplerince söz konusu 
araca operasyon yapılmıştır. Narkotik Dedektör Köpekleri 
Madzi, Füli ve Akira’nın destek verdiği operasyon sırasında  
yapılan kontrollerde TIR aracının çekicisinin yağ tankında 
gizlenmiş olan ve Hollanda’ya gideceği anlaşılan yaklaşık 
210 kg likit eroin maddesi ele geçirilmiştir. Normal eroine 
göre oldukça kıymetli olan likit eroinin piyasa değerinin 
yaklaşık 42 milyon TL olduğu anlaşılmıştır.

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 

bir TIR aracında yapılan aramada akıl almaz bir kaçakçılık yöntemi 
ortaya çıkartıldı. İran’dan Fransa’ya gitmek üzere Pendik Limanı 

Ro-Ro sahasına gelen bir TIR aracı, risk kriterleri kapsamında 
değerlendirilerek araç arama hangarına alındı. Narkotik Dedektör 

Köpeği Füli ve Narkotik Dedektör Köpeği Madzi’nin aracın dorse dingil 
kısmına tepki vermesi üzerine dorsenin dingil kısmında yapılan 

aramalarda araç dorsesinin üzerine bindiği üç dingilin tekerlek ile 
birleştiği noktalarda, özel düzenekle kapatılmış zulalar bulundu. Özel 

hazırlanmış dingil içerisinde şeff af naylon veya bez ile ambalajlanmış 
60 kilo Afyon Sakızı ele geçirildi.

Bölge Müdürlüğümüz koordinesinde bağlantımız 
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğü personelince yürütülen 
risk analizi kapsamında Pendik Limanı Ro-Ro 
sahasına gelen TIR aracında yapılan aramalar 
esnasında Narkotik Dedektör Köpeği Füli’nin söz 
konusu aracın dorse dingil kısmına tepki vermesi 
üzerine araçta yapılan incelemede tahmini 
değeri 1.000.000 TL olan daralı ağırlığı 50 kilo 
uyuşturucu cinsi eşya ele geçirilmiştir.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğü ekiplerince Belçika’dan Türkiye’ye giriş 

yapmak üzere Pendik Limanı Ro-Ro sahasına gelen 
çekici ve tır araçlarında   yapılan inceleme esnasında 

Narkotik Dedektör Köpekleri Akira, Füli, Linda ve 
Kıttı aracın yakıt deposunun bulunduğu kısma tepki 

vermesi üzerine, yapılan aramada daralı ağırlığı 
2.680 kg, net ağırlığı 2.500 kg olan yaklaşık 5 milyon 

TL  “Asetik Anhidrit” cinsi eşya tespit edilmiştir.



45Haziran 2017

İSTANBUL GÜMRÜK

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünden alınan istihbari bilgi üzerine 
Jebel Ali Limanından hareketle, İstanbul’a geleceği ve sonrasında 

Ukrayna’ya hareket edeceği bilgisi alınan 2 adet konteynerla ilgili olarak; 
bağlantımız İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlü-

ğünce yapılan araştırmada ülkemiz üzerinden transit geçeceği görülen 2 adet 
konteynerlerin, Türk bayraklı bir gemide olduğu ve geminin 29.05.2017 tarihinde 
Ambarlı Limanına geleceği bilgisi edinilmiş olup, yapılan incelemede toplamda 

Gümrüklenmiş değeri yaklaşık 10 milyon olan 1.220.000 paket beyan harici 
yabancı menşeili sigara tespit edilmiştir. 

Bağlantımız İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğü’nce Ataköy Marina’da bağlı olan, Delaware bayraklı lüks bir 

motor yatın sigara kaçakçılığında kullanıldığına dair istihbarat çalışması 
neticesinde yapılan kontrolde yatın yaşam mahali kısmının tamamen 

sigara kutuları ile dolu olduğu, yapılan sayımda 300 paket Gümrüklenmiş 
Değeri 2.6 milyon TL olan sigara olduğu tespit edilmiştir.

Singapur bayraklı bir gemide bulunan konteynerler İs-
tanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğü’nce risk değerlendirmesine alınmış olup,  
söz konusu gemide bulunan Güney Amerika mahreçli 
bazı konteynerlerin kokain kaçakçılığı açısından riskli 
olduğunun tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede 
piyasa değeri yaklaşık 12 milyon 500 bin TL 62 kilo 
kokain ele geçirilmiştir.

Fransa’dan Kırgızistan’a gitmek üzere Pendik 
Limanına gelen bir TIR aracı İstanbul Gümrük 
Muhafaza Kaçakçılık ve  İstihbarat   Müdürlüğü 
personelince risk kriterleri kapsamında değer-
lendirilmiş olup,  yapılan aramada tırın içerisinde 
Gyrokopter (iki kişilik havayolu taşıma aracı) cinsi 
eşya ele geçirilmiştir.

Atatürk Havalimanı’na gelen ve Gümrük Kontrol 
Noktasını geçtikten sonra ülkemize giriş yapmak üzere 

iken şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın valizinde 
Gümrüklenmiş Değeri: 65.121,84 TL olan toplamda 150 

adet vizon derisi cinsi eşya tespit edilmiştir.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğü ve Emniyet 

ekiplerince ortaklaşa yürütülen operas-
yon kapsamında; Brezilya’dan hareketle 

İspanya üzerinden Ambarlı Limanına 
gelen bir konteynerde yapılan aramada 

42,5 milyon TL değerinde toplam 212 
kg. kokain yakalanmıştır.
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HAVALİMANI YOLCU SALONLARINDA 
GÜMRÜK KONTROLLERİ

Havalimanı yolcu salonunun bulunduğu İstanbul Gümrük ve 
Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Atatürk Havalimanı Yolcu 
Salonu ve Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüklerin-
ce ticari eşyaya ilişkin gümrük işlemleri ve kontrollerinin yanı 
sıra yolcu beraberi eşya ile ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Ka-
nunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 1567 sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 5549 sayılı 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 
ilgili mevzuat çerçevesinde çıkartılan 2016/1 sayılı Nakit Kont-
rolleri Genelgesi uyarınca gümrük kontrolleri yürütülmektedir.

Bu çerçevede, yapılan kontrollerde gümrük mevzuatına göre 
kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olan ve yolcuların 
beyanlarına aykırı olarak üzerleri ve eşyaları arasında tespit 
edilen eşyalarla ilgili olarak Gümrük Kanunun 235 inci mad-
desi 3 üncü fıkrasına göre işlemler gerçekleştirilerek vergilerin 
iki katı para cezası tahsil edilmekte veya eşyalar gümrüğe terk 
kaydıyla alınmaktadır. Ayrıca, yolcu salonlarında kırmızı hatta 
beyan edilen ve muafi yet kapsamı dışında olan ve sözlü beyan 
kapsamına giren eşyalarında vergilendirilerek yurda girişi sağ-
lanmaktadır.

Ayrıca, Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Gümrük Müdürlükleri 
personeli ile Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince 
kaçakçılıkla etkin mücadele çerçevesinde, ülkemize yolcu bera-
beri kaçak eşya girişini engellemek amacıyla, gerek risk analizi 
esaslı gerekse ihbara dayalı gerçekleştirilen koordineli çalışma-
lar sonucunda 2017 yılı ilk yarısında önemli yakalamalar ger-
çekleştirilmiştir.

Bununla birlikte, yolcu çıkışında nakit kontrollerinin daha et-
kin yapılmasını teminen bahsi geçen Gümrük Müdürlüklerimiz 
bünyesinde pasaport kontrol noktalarından sonra gelmek üze-
re sabit Gümrük Muhafaza Kontrol Noktaları oluşturulmuştur.
Bu noktalarda yurtdışına çıkış yapan yolculara yönelik yapılan 
kontroller 7 gün 24 saat nöbet esasına göre daimi olarak sür-
dürülmektedir.

AHL Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü
Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Atatürk Havalimanı Yolcu Sa-
lonu sonunda görev yapan gümrük muhafaza memurları ile Ka-
çakçılık ve İstihbarat Amirliği personelinin müşterek ve yerel risk 
kriterleri dikkate alınarak yapmış oldukları koordineli çalışmalar 
sonucunda 2017 yılı ilk yarısında  Atatürk Havalimanından ül-
kemize giriş yapan yolcularda tespit edilen 194 adet kaçakçılık 
yakalama olayında toplamda yaklaşık 23 milyon TL değerinde 
kaçak eşyaya el konulmuş ve adli işlem başlatılmıştır.

Ayrıca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar-
da 2017 yılı ilk yarısında 2 farklı olayda 16,5 kilo extacy ve 1,2 
kilo esrar maddesi ele geçirilmiştir. Yakalanan uyuşturucu mad-
delerin değeri 2 milyon TL nin üzerindedir. 

Bununla birlikte, AHL Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü’nde; 
2017 yılı ilk yarısında 1.609 adet Nakit Beyan Girişi ve 234 Adet 
Nakit Beyan Çıkış işlemi yapılmış olup, yurtdışına çıkış yapan 
yolculara yönelik yapılan nakit kontrolleri neticesinde 1.019 
Adet Nakit Açıklama Tutanağı düzenlenmiştir. 

Yolcuların X-Ray cihazı geçişlerinde yapılan kontroller esnasında 
beyan edilmemiş olarak yurt dışına çıkarılmaya çalışılırken ya-
kalanan döviz cinsi eşyaların değer bazında dağılımı aşağıdaki 
gibidir.

Söz konusu döviz cinsi eşyaya 1567 sayılı Türk Parasının Kıyme-
tinin Korunması Hakkında Kanuna muhalefetten Merkez Banka-
sına teslim edilmek üzere el konulmuştur. 

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü:
Bağlantımız Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’nce 
2017 ilk yarısında tespit edilen 42 adet kaçakçılık yakalama ola-
yında yaklaşık 2 milyon TL değerinde kaçak eşyaya el konulmuş 
ve adli işlem başlatılmıştır. Yakalanarak el konulan eşyaların ara-
sında ağırlıklı olarak elektronik eşya, ilaç, kıymetli maden ve si-
gara gibi ürünler dikkat çekmektedir.

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’nde 01.01.2017 
tarihinden itibaren 193 adet Nakit Beyan Girişi ve 15 Adet Na-
kit Beyan Çıkış işlemi yapılmıştır. Bununla birlikte, 07.09.2016 
tarihinden yurtdışına çıkış yapan yolculara yönelik yapılan nakit 
kontrolleri neticesinde 274 Adet Nakit Açıklama Tutanağı düzen-
lenmiştir.
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İSTANBUL SANAYİ ODASINDA “YETKİLENDİRİLMİŞ 
YÜKÜMLÜ STATÜSÜ” SEMİNERİ DÜZENLEDİ 

Bakanlığımızca; belirlenmiş koşulları sağlayan, gümrük mevzu-
atına göre serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde 
yerleşik ve en az üç yıldır fi ilen faaliyette bulunan gerçek veya 
tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına, gümrük mevzu-
atının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye 
Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet 
ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlan-
malarını imkan sağlamak amacıyla yetkilendirilmiş yükümlü 
statüsü oluşturulmuştur. Yekilendirilmiş yükümlü statüsü ko-
nusunda bilgilendirmek ve statü başvurusunda doldurulması 
gereken soru formu ile ilgili Risk Yönetimi ve Kontrol Genel 
Müdürlüğünce hazırlanan “Soru Formu Hazırlama Rehberi” 
nin tanıtımına ilişkin olarak ilki  2 Aralık 2016 tarihinde düzen-
lenen seminerin ikincisi İstanbul Sanayi Odasının ev sahipliğin-
de 11 Nisan 2017 tarihinde düzenlenmiştir. 

İSO Genel Sekreter Vekili Sayın Haktan AKIN,  Risk Yönetimi, 
Kontrol Genel Müdürü Sayın H. Hasan Murat ÖZSOY ve Bölge 
Müdürümüz Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ tarafından yapılan açılış 
konuşmaları sonrasında Ticaretin Kolaylaştırılması Daire Başkanı 
Sayın Jale ARSLAN tarafından başvuru sürecine ilişkin genel bir de-
ğerlendirme yapılmıştır.
Bakanlığımız yetkilileri, Bölge Müdürlüğümüz ile bağlantı Müdür-

lük Yöneticilerimizin de hazır bulunduğu Seminer,  dış ticaret sektörü 
temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşmiştir.

Gümrük ve Ticaret Uzmanları tarafından yapılan sunum ile soru for-
mu doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilen-
dirme yapılmıştır. Akabinde soru cevap şeklinde devam eden Semi-
ner, son derece verimli bir şekilde tamamlanmıştır.
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İSTANBUL PERAKENDE SATIŞ İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNE BAKIŞ
İstanbul Perakende Satış İşletme Müdürlüğü, 22.12.2011 tarih 
ve 28150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2474 sayılı 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme 
Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Güm-
rük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak 02/01/2012 ta-
rihinde faaliyetine başlamış olup, İşletme Müdürlüğüne bağlı 
biri Anadolu Yakasında Erenköy Perakende Satış Mağazası, 
diğeri Avrupa Yakasında Sirkeci Perakende Satış Mağazası ol-
mak üzere iki tane perakende satış mağazasıyla faaliyetlerini 
yürütmektedir.

Görev ve Yetkileri:
Perakende Satış İşletme Müdürlüklerinin görevleri, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin 27’nci 
maddesinde tanımlanmış olup, bu görevler aşağıdaki şekilde 
özetlenmiştir:

-Perakende satış kararı alınan eşyanın ambara teslim alınma iş-
lemlerini yapmak,

-Perakende satış kararı alınan eşyanın fi yatlandırma işlemlerin-
den önce piyasaya arzı ile ilgili kontrollerini yapmak,  arızalı 
olup olmadığının kontrollerini yaparak arızalı olduğu tespit edi-
lenlerin bakım ve onarımlarını yaptırmak,

-Perakende satılma imkânı olmadığı anlaşılan eşya ile arızalı 
olup bakım ve onarımı sağlanamayan eşyanın tasfi ye ambarına 
teslim işlemlerini gerçekleştirmek, imha edilmesi gereken eş-
yanın imhasını yapmak

-Satılacak eşyanın durumuna, piyasadaki benzerlerinin fi yatla-
rına bakılarak fi yat araştırması yapılıp perakende satış fi yatını 
belirlemek, Fiyatı belirlenerek satılmak üzere ambardan reyon-
lara teslim edilen eşyanın etiketleme işlemlerini yaparak pera-
kende satışını gerçekleştirmek,

-Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve 
derneklerin fi yatı kesinleşmiş eşya taleplerini karşılamak, fi yatı 
kesinleşmemiş eşya için tahsis işlemlerini yürütmek,

-Perakende satışı yapılan eşyanın satış bedellerinin gün sonun-
da ilgili bankaya yatırılmasını sağlamak ve kayıtlarını Döner 
Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne intikal ettirmek,

-Mağazaların güvenliğini sağlamak için gerekli işlemleri ve ma-
ğazanın sayım işlemlerini yapmak,

-Döner sermaye kaynaklı mal ve hizmet alımları ile yapım işle-
rini 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gere-
ğince yapmak.

İstanbul Perakende Satış İşletme Müdürlüğü’nce antrepolarda 
tasfi yelik hale gelen eşyadan perakende satışa haiz olan eşya 
teslim alınarak, en kısa sürede işlemleri tamamlanıp, müşteri-
lerin beğenisine sunmak üzere perakende mağaza reyonlarına 
çıkışı sağlanmaktadır. Mağaza reyonlarında sunulan eşya çeşit-
liliği, hızlı sirkülasyon ile birlikte müşteri portföyü değişmekte 

ve bu doğrultuda her geçen gün satış hasılatı da artmaktadır. 
İşletme Müdürlüğünce yürütülen iş ve işlemlerin iyileştiril-
mesine yönelik olarak 2016 yılı içerisinde; Mağaza reyon-
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larının daha modern, daha rahat ve temiz görünüme ka-
vuşturulması amacıyla yenileme ve düzenleme çalışmaları 
yapılmış ve yapılmaya da devam etmektedir. Müşteri gi-
riş-çıkışın kolaylaştırılması amacıyla otomatik açılır kapanır 
kapı yapılmıştır. İşletme Müdürlüğü Mağazalarının bulun-
duğu sahanın çevre düzenleme ve fi ziki şartlarının iyileşti-
rilmesi ve güzelleştirilmesi amacıyla Mağazaların iç ve dış 
cephe boyaması yapılmıştır. 

*2017 yılı toplam hedefl enen hasılat 
6.000.000.-TL. olup, gerçekleşen hasılat ilk 
6 ayın toplamıdır.
2016 yılında gerçekleştirilen net hasılat 
2015 yılına göre %41 oranında artış göstere-
rek yaklaşık 6 milyon TL dir.

Bununla birlikte İşletme Müdürlüğünde görevli tüm personelin 
“Halkla İlişkiler, Temel İletişim ve Müşteri İlişkileri Yönetimi” 
hususunda gelişiminin sağlanması amacıyla eğitimler düzenlen-
miş, Ayrıca personeli çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik 
olarak personele ait kişisel eşya dolapları temin edilerek kulla-
nımlarına sunulmuştur. 
     
TASİŞ gümrüklü eşya satışında resmi ve öncü kuruluş unvanıyla 
hedefl enen yıllık performans rakamlarının üzerine çıkarak geli-
rini artırmak adına her türlü özveride bulunmaktadır. İstanbul 
Perakende Satış İşletme Müdürlüğü’ne bağlı mağazaların 2016-
2017 yıllarında gerçekleşen hasılatı hedefl enen hasılatın üze-
rindedir.

2015-2016 Yılı İçerisinde Gerçekleşen Hasılat (TL)
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MEVZUAT 
DEĞİŞİKLİKLERİNE BAKIŞ

Veysel MADEN
Gümrük ve Ticaret Müfettişi

Bölge Müdür Yardımcısı V.

88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) hak-
kında Kararnameye ilişkin 6 Sıra no.lu Tebliğin 3 üncü maddesinin 12 
numaralı bendinde takas, fon kesintisi yapılmayacak işlemler arasında 
sayılmıştır. Takaslı ithalat ve ihracat işlemlerinin takibinin yapılmasına 
ilişkin olarak da 2017-01 Sayılı Genelge yayınlanmıştır. Genelgeye 
göre, takas işleminde tarafl arın aynı gerçek veya tüzel kişi olması şartıy-
la, “Takas İşlemleri Takip Başvuru Formu”nun ve takasa ilişkin sözleş-
menin ilgili gümrük idaresine verilmesi, ithalat ve ihracat beyanname-
lerinde ödeme şeklinin “Özel Takas” olarak beyan edilmesi,  teminat 
verilmesi ve ithalat/ihracat işlemlerinin 1 yıl içerisinde tamamlanması 
halinde söz konusu takas ödemeli ithalat işlemlerinde KKDF kesintisi 
yapılmayacaktır.

Marka, coğrafi  işaret, tasarım, pa-
tent, faydalı model ile geleneksel 
ürün adlarına ilişkin hakların ko-
runması ve bu suretle teknolojik, 
ekonomik ve sosyal ilerlemenin 
gerçekleştirilmesine katkı sağlamak 

üzere 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 29944 sayılı R.G de yayımla-
narak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile markayı, coğrafi  işareti, tasarımı, 
patent ve faydalı modeli ifade eden Sınai Mülkiyet Haklarının tescili,  
kapsamı, sona ermesi, haklara tecavüz sayılan haller, korunması, koru-
madan yararlanacak kişiler, hak sahibinin ileri sürebileceği talepler, ihlal 
sonucu oluşan tazminat, ihtiyati tedbir talebi ve ihtiyati tedbirin niteliği 
belirlenmiş olup, Kanunun yayımından evvel Sınai Mülkiyet Haklarının 
hukuki yapısını belirleyen KHK lar yürürlükten kaldırılmıştır. Marka, 
coğrafi  işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adı 
başvurularına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsayan  Sınai Mülki-
yet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik de 24.04.2017 tarih 
ve 30047 sayılı R.G. de yayımlanmıştır.

11.01.2017 tarih ve 29945 sayılı R.G de yayınlanan İthalat Rejimi Ka-
rarına Ek Karar ile parfüm, saç spreyleri, 
diş macunları, ayakkabı boyaları, mumlar, 
şampuanlar gibi eşyaların ithalatında %17 
ila %25 arası ilave gümrük vergisi (İGV) ge-
tirilmiştir. 2017/10310 tarihli İthalat Rejimi 
Kararına Ek Karar ile de Güneş Gözlükleri-
ne %29,8 varan oranlarda İGV getirilmiştir. 
95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına 
Ek Karar ile yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve 
sandalyeler, dişçilik veya berber koltukları veya benzeri koltuklar, bun-
ların aksam ve parçaları, plastik maddelerden mobilyalar, uyku tulum-
ları,  bürolarda kullanılan türden metal mobilyalara uygulanan oranlar 
yenilenmiş, %15 ila %30 arası İGV alınmaya başlanmıştır. 2017/9750 
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Çapı 200 mm.yi geçmeyen ince ve 
kalın borular, tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan te-
kerlekli traktörler, vites kutuları vb. eşyalardan %5 ila %30 arası İGV 
alınmaya başlanmıştır, Amerika Birleşik Devletleri menşeli 2 fi rma 
tarafından ihraç edilen birinci elyaf yü-
zey (kraftlayner) kağıtları cinsi eşyaya 
%12,24 ila 15,06 arası dampinge karşı 
önlem; Kore Cumhuriyeti menşeli ftalik 
anhidrit cinsi eşyaya % 8,44 Dampinge 
Karşı Önlem; Çin Halk Cumhuriyeti 
menşeli fotovoltaik (solar) modül ve pa-

neller cinsi eşyaya %20 ile 25 arası dampinge karşı önlem uygulamaya 
konmuştur. 
12.01.2017 tarih ve 29946 sayılı R.G de yayımlanan Gümrük Yö-
netmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 03.07.2017 
tarihinden itibaren manifesto bilgileri ve çıkış bildiriminin bilgisayar 
veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine gönderilmesi imkanı ile 
orijinal manifesto ve konşimentolar gümrük kontrolleri kapsamında 
gerekli görüldüğünde gümrük idaresine ibraz edilmek üzere Kanunun 
13 üncü maddesinde belirtilen belge saklama süresince muhafaza 
edilmesi yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca, kaptanlara da yabancı li-
manlardan gelen ve yabancı limanlara giden deniz taşıtının Türkiye 
Gümrük Bölgesindeki limana varışından veya çıkısından önce en az iki 
saat önce Denizyolu Genel Bildiriminde bulunabilme imkanı yanında 
gelen ve giden deniz taşıtının kontrolü ile ilgili yeni düzenlemeler ge-
tirilmiş, dahilde işleme rejimine konu olup gümrük idarelerine sözlü 
beyan edilebilecek eşyalar arasına “Serbest bölgelerde yerleşik fi rma-
nın demirbaşına kayıtlı olup, dâhilde işleme izni kapsamında tamir ve 
bakım işlemine tabi tutulacak eşya” da eklenmiştir. 

6770 sayılı Kanunun 12 maddesi ile 
“Kara, deniz ve hava ulaşım araçları 
hakkında verilen el koymakararları, 
bu araçların siciline şerh verilmek 
suretiyle icra olunarak el koyma 
ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi 
işlemlerine devam edilir.” cümlesi 
4458 sayılı Gümrük Kanununun 
235 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasına eklenmiş, araçların sahip-
lerinin ellerinden alınmasına son verilerek doğacak mağduriyetlerin 
önüne geçilmesi amaçlanmış; Kanunun yayımından evvel Gümrük 
Kanununa göre mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen veya 
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre el konulan kara ta-
şıtlarının sahiplerine iadesine ilişkin olarak da 6770 sayılı kanunun 13 
ve 31 maddeleri ile geçiçi düzenlemeler getirilmiştir.

Türk sahipli yabancı bayraklı teknelerin Türk bayrağına geçişinin 
önündeki vergisel engellerin kaldırılarak Türk bayrağı çekmelerini teş-
vik etmek amacıyla 6770 sayılı Kanunun 38inci maddesi ile 26.9.2011 

tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye 9 sayılı geçici 
madde eklenmiştir. Yabancı 
bayrak çekilmiş olan yat, kotra, 

tekne ve gezinti gemilerinin 27.01.2017 tarihinden önce yurt dışın-
da -bulunan  veya yabancı bayrak çekmiş olan 8901.10.10.00.11, 
8901.10.90.00.11 ve 89.03 G.T.İ.P numaralarında yer alan mallardan 
yat, kotra, tekne ve gezinti teknelerinin gümrük vergisi dahil her türlü 
vergi, resim, harç, fon ve paylardan muaf olarak Türk Bayrağına geç-
melerine imkan tanınmıştır. 
4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin üçüncü fıkra-
sı hükmü gereğince, yolcuların söz konusu muafi yet limiti dışında 
beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyaları arasında veya taşıma 
araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış 
gibi getirdikleri cep telefonunun gümrük vergileri iki kat olarak alınıp 
eşya sahibine teslim edilmektedir. 03.02.2017 tarihinden itibaren iki 
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takvim yılı içerisinde bir kişi adına ulusal ağda tek bir IMEI kaydının 
olması gerektiğinden bahisle, 1 adet muafi yet sınırını aşan ve vergileri 
alınarak teslim edilen telefonların getiren kişi veya üçüncü kişiler adı-
na ulusal ağa tanıtılmaması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla, 
Bölge Müdürlüğü tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna 
1 adet muafi yet sınırını aşan telefonların kişi ve IMEI numaralarının 
bildirilmesine başlanılmıştır.

Ülkemize giriş ve ülkemizden çıkış 
yapan konteynerlerin takibinin sağ-
lıklı yapılması için bunlara  ilişkin bil-
gilerin elektronik ortamda kayıt altına 
alınması ve limanlardaki konteyner 
ve eşya hareketlerinin elektronik or-
tamda takibini teminen Konteyner ve 

Liman Takip Sistemi uygulamaya konulmuş,  Bakanlık ile entegrasyon 
sağlamış liman işletmelerinin sistemleri arasındaki  işlemlerin ne şe-
kilde yürütüleceğine dair 2017/3 sayılı Genelge yayınlanmış, geminin 
gelişine ilişkin tüm işlemler elektronik ortama alınıncaya (03.07.2017) 
kadar ve alındıktan sonra geminin geliş işlemlerinde yapılacak işlem-
ler belirtilmiştir.  
11.02.2017 tarihli, 29976 sayılı R.G de yayımlanan TIR İşlemleri Seri 
No: 6 GGT ile Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) de-
ğişiklik yapılmış; Tebliğ’de TIR Karnesi kapsamında yapılan taşıma-
larda gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması, bunun 

yanında risk analizinin daha erken ve 
etkili yapılabilmesinin sağlanması ama-
cıyla sınır gümrük idarelerinde (Ro-Ro 
dahil) uygulanmak üzere taşıtın Türki-
ye Gümrük Bölgesine girişi öncesinde 
taşıyıcılar tarafından TIRCUS Programı 
veya Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 

Birliği’nin (IRU) TIR-EPD Sistemi üzerinden gümrük idaresine elektro-
nik olarak ön beyanda bulunulmasına, yabancı taşıyıcıların da bu be-
yanı yapabilmesine ve ön beyanda yer alan bilgilere ilişkin düzenleme 
yapılmıştır. Ön beyanın yürürlük tarihi ise 25.04.2017 olarak belir-
lenmiş, TIR karnesi himayesinde taşınan eşya için taşıtın giriş gümrük 
idaresine varışından önce elektronik ortamda ön beyan verilmesine 
başlanarak bu ön beyan üzerinden TIR/Transit Takip Programın üze-
rinden işlemlerin elektronik ortamda takibine imkan sağlanmıştır.

25.04.2017 tarihinden itibaren giriş gümrük idarelerinde TIR 
Karnesi’nin Volet-1 tescili esnasında memur tarafından karnedeki bil-
gilere ilişkin veri girişi yapılması uygulamasına son verilmiş, bu bilgi-
lerin TIRCUS Programından veya TIR-EPD Programından TIR Karnesi 
numarası ile TIR Transit Takip Programı Volet-1 Tescil Ekranı’na akta-

rılmasına başlanılmış,  
Bağlantı yolu, transit yol, yükleme ve boşaltma 
yerleri, duraklama ve park yasağı başlıklı mad-
deler Tebliğden çıkarılmış, eski Tebliğde ek-5 
ve ek-6’da  önceden tanımlanan güzergahlar 
yerine yeni Tebliğde güzergahın gümrük ida-
resince belirleneceği belirtilmiş, özet beyanda 
yapılan düzenlemeye paralel olarak eksiklik ve 
fazlalıkların ispat edilebilmesi için gerekli belge-

lerde konsolosluk ve elçilik tasdikinin aranmaması yönünde düzenle-
me yapılmıştır.

TIR karnesinde yer alan bilgiler doğrultusunda özet beyan modülün-
den “TIR İhracat” kaydı düzenlenerek tescil edilen ihracata ilişkin TIR 
karnesi kapsamındaki transit işlemlerinin de elektronik ortamda ta-
kibine imkan sağlanmış, TIR karnelerinin Volet-1 ve Volet 2 yaprak 
bilgilerinin tescil defterine kaydı işlemi sona erdirilmiş, hareket veya 
giriş gümrük idaresine yollanarak Volet-1 yaprakları ile karşılaştırılma-

sı uygulamasına son verilmiştir.
21.05.2014 tarihli ve 26006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güm-
rük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile izinli alıcı yetkisi ve 
ithalatta yerinde gümrükleme izni uygulamalarına ilişkin yasal düzen-
lemeler gerçekleştirildiğinden, TIR Karnesi ile yapılacak taşımalarda da 
anılan kolaylaştırmalardan faydalanılmasını teminen Tebliğ’de düzen-
leme yapılmış ve söz konusu Yönetmeliğin izinli gönderici ile ilgili hü-
kümlerinde yapılan değişiklikler de Tebliğ’e yansıtılmıştır.
Tebliğ ile, taşıt onay belgesinin en fazla üç defa yenilenebileceği hük-
mü getirilmiş, hareket gümrük idaresinde taşıyıcı fi rma temsilcisi veya 
sürücü tarafından, kaçakçılık yapılacağına dair ihbar, istihbarat, kuvvetli 
şüphe bulunan, gümrük idarelerinde risk verileri mevcut olan veya ATS 
cihazı takılan eşyanın sevkinde taşımaya ilişkin bilgiler, hareket veya 
giriş gümrük idaresinde işlemlerin tamamlanmasını müteakip bu ida-
relerce çıkış veya varış gümrük idaresine bildirilme zorunluluğu geti-
rilmiştir.

14.03.2017 tarihli ve 3007 sayılı R.G de Yetki-
lendirilmiş Yükümlü Sertifi kasının verilmesine 
ilişkin koşullar ile Sertifi ka kapsamı izin ve yet-
kilerin verilmesine ilişkin koşulların Sertifi ka 
sahiplerince sağlanmaya devam edilip edilme-
diğinin Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Tica-
retin Kolaylaştırılması Şubelerince izlenmesine ilişkin usul ve esasları 
düzenlemek amacıyla Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği 
yayınlanmıştır.

Tüm Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifi kası sahiplerinin izleme faaliyetine 
tabi olduğu, sertifi kanın düzenlendiği tarihten itibaren üç yılda bir yetki-
li Bölge Müdürlüğünde yer alan Ticaretin Kolaylaştırılması Şubelerince 
izleneceği ve izleme faaliyetlerinin Sertifi ka sahiplerinin Tebliğde belir-
tilen şartları sağlamaya devam edip etmediğinin incelenmesini kapsa-
dığı, , sertifi ka sahiplerince, sertifi kanın düzenlendiği tarihten sonraki 
on iki aylık dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın 
sonuna kadar hazırlanan güncel soru formunun süresi içerisinde ibraz 
edilip edilmediğinin kontrol edileceği, İzleme kapsamındaki Sertifi ka 
sahiplerince 5inci maddede belirtilen koşulların sağlanmaya devam 
edilip edilmediği hususunun, Bakanlık veri tabanları üzerinden yapıla-
cak sorgular ile dosyada yer alan ve ibraz edilen belgeler üzerinden Ti-
caretin Kolaylaştırılması Şubelerince kontrol edileceği, düzenlenmiştir. 
Yapılan inceleme neticesinde, Sertifi kası sahiplerince bu sertifi kanın 
verilmesine ilişkin koşullardan herhangi birinin sağlanmaya devam 
edilmediğinin anlaşılması halinde, Yönetmeliğin 154 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılarak yetkilendirilmiş yükümlü sta-
tüsünün otuz gün süreyle askıya alınacağı, askıya alma işleminin uy-
gulandığı hallerde, askıya alma süresinin sonunda yapılan incelemede 
kaybedildiği anlaşılan koşulların tümünün tekrar sağlanamamış olması 
halinde, Yönetmeliğin 155 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında bu koşul ya da koşullar sağlanana kadar yetkilendirilmiş 
yükümlü sertifi kasının Ticaretin Kolaylaştırılması Şubelerince geri alına-
cağı, yapılan inceleme neticesinde sahip olunan ihracatta yerinde güm-
rükleme izni veya izinli gönderici ve izinli alıcı yetkisi kapsamında eşya 
taşıtılan izinli gönderici veya izinli alıcı haricindeki taşıyıcı için aşağıdaki 
gerekli koşulların karşılanmadığının anlaşılması durumunda, söz konu-
su taşıyıcıya koşulları sağlayana kadar izin veya yetki kapsamında eşya 

taşıtılmasına izin verilmeyeceği hükümle-
rine yer verilmiştir. 
Canlı evcil hayvanların bakım ve muhafa-
zasının külfetli olduğu ve tasfi ye sürecinde 
hayvanların sağlıklarını yitirebildiği dikkate 
alındığında, 4458 sayılı Gümrük Kanu-
nu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu hükümleri kapsamında tasfi ye-

numarası ile TIR Transit Takip Programı Volet-1 Tescil Ekranı’na akta-

kilerin verilmesine ilişkin koşulların Sertifi ka 
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lik hale gelen evcil canlı hayvanların ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı idaresince verilecek sağlık raporuna istinaden bir defa satı-
şa sunulması ve satışın gerçekleşmemesi halinde 23.02.2012 tarihli 
2012/2 sayılı Genelgenin 5 inci maddesine göre; talep edilmesi halinde 
uyuşulacak bedelle kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel kanunla 
kurulmuş vakıf ve derneklere verilmesi uygulamasına başlanılmıştır. 

Gümrük İdarelerinde “Gümrük İdarelerinin Standardizasyonu Eylem 
Planı”nın 2.2 no.lu maddesi çerçevesinde; “Tescil ve onay işlemlerinin 
sistem tarafından yerine getirilerek, muayene işlemleri dahil tüm işlem-
lerin tek memur eliyle yürütülmesi” hususunda çalışmalar devam et-
mekte olup; BİLGE işlemlerinde Onay aşaması kaldırılmış, 31 Ağustos 
2016 tarihi itibarıyla Ankara Gümrük Müdürlüğünde pilot uygulaması 
başlayan ve 2 Kasım 2016 tarihi itibarıyla Haydarpaşa, 28 Kasım 2016 
tarihi itibarıyla da Halkalı Gümrük Müdürlüğüne yaygınlaştırılan Tes-
cil ve Onay aşamalarının birleştirilmesi 23.05.2017 tarihinden itibaren 
tüm gümrük müdürlüklerinde başlamıştır.  

7020 sayılı 18.05.2017 tarihli 
Bazı Alacakların Yeniden Yapı-
landırılması İle Bazı Kanunlar-
da ve Bir Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun ile Kanun 
hükümlerinin  31.3.2017 tari-

hinden (bu tarih dâhil) önce 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü do-
ğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari 
para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakların-
dan, kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi gel-
diği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan 
alacaklar (bu maddede vadeye ilişkin belirtilen hükümler saklı kalmak 
kaydıyla) hakkında uygulanacağı, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip 
edilen alacaklardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil);
a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçme-
miş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bun-
lara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları 
yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 
esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i 
alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre 
ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, 
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı bu Ka-
nunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla 
bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,
b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçme-
miş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında 
gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı ol-
maksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para 
cezalarının %50’sinin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen 
ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin,
c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari 
para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı 
ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i 
amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-
ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu 
Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla 
cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, 

gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının,
tahsilinden vazgeçileceği hükme bağlanmıştır. Konu ile ilgili olarak 
7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapı-
landırılmasına İlişkin Tebliğ 03.06.2017 tarihli RG de yayınlanmıştır. 

7020 sayılı kanunun 20 maddesi ile  3.6.2011 tarihli ve 640 sayılı 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesinden sonra gelmek üzere 

“Bakanlık görev alanı kapsamındaki teb-
liğler, ilgili Kanunlarda belirtilen usullerle 
bağlı kalınmaksızın, Maliye Bakanlığı ile 
yapılacak Protokol çerçevesinde 213 sayı-
lı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi 
hükümlerine göre kurulan teknik altyapı 

kullanılarak elektronik ortamda yapılabilir. Elektronik ortamda yapılan 
tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci 
günün sonunda yapılmış sayılır.” Hükmü eklenerek posta işlemlerinin 
hızlı ve zamanında yapılmasını sağlamak üzere elektronik tebligata 
imkân sağlanmış olup, bakanlıkça bu yönde alt mevzuat çalışmalarına 
başlanılmıştır.   

1.5.2017 tarihli ve 2017/10238 sayılı Kararnamenin eki karar ile 
17.10.2016 tarih 2016/9391 sayılı,  17.10.2016 tarih 2016/9422 sa-
yılı, 12.12.2016 tarih 2016/9640 sayılı, 12.12.2016 tarih 2016/9647 
sayılı 22.8.2016 tarihli 2016/9127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile 
yürürlüğe konulan İthalat Rejimi kararına Ek Kararlarının geçici 1 inci 
maddesi “bu kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edil-
mek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan 
eşyanın bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde 
ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük 
mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, bu karar 
hükümleri uygulanmaz.” şeklinde değiştirilmiş ve bu sayede 45 gün-
lük süre özet beyan verilmiş olması halinde de eşyadan ilave gümrük 
vergisi alınmayacağı hükme bağlanmıştır.  

Gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma giriş talebinde bulunu-
lacak şahsi eşya, genel amaçlarla serbest dolaşıma girecek diğer 
eşya, işyeri nakli suretiyle serbest dolaşıma girecek sermaye malları 
ve diğer malzemeler, engellilerin kullanımına mahsus eşya ile kriz 
hallerinde zarar görenlere gönderilen eşyanın;  Serbest Dolaşıma 
Girişi esnasında muafi yet tanınacak halleri ve bu muafi yetin kulla-
nılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere 29.9.2009 ta-
rihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yürürlüğe 
giren 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulan-
ması Hakkında Kararın ilgili maddelerine dayanılarak 06.06.2017 
tarih ve 30088 sayılı R.G de  2 seri nolu  Gümrük Muafi yeti Tebliği 
yayımlanmıştır. 

11.05.2017 tarihli 30063 sayılı 
RG de yayımlanan 2017/1051 
sayılı “Serbest Bölgelerde Türk 
Lirası İle Yapılabilecek Ödemeler 
Hakkında Karar” ile serbest böl-
geler ile diğer ülkeler arasındaki 
ticarete ilişkin ödemelerin Türk 
Lirası ile de yapılabileceği,  ser-

best bölgelerde birinci fıkra dışında kalan tüm ödemelerin Türk Lirası 
ile yapılacağı, kira, ruhsat, izin, belgeler ile işleticiler tarafından sağla-
nan hizmet ve faaliyetlere ilişkin tarife ve ücretlerin Türk Lirası üzerin-
den belirleneceği ve ödeneceği hükümlerine yer verilmiştir.  
6770 sayılı Kanun ile 488 sayılı DAMGA VERGİSİ Kanununda ve 492 
sayılı HARÇLAR Kanununda yapılan değişiklik ile yolcu taşıma işleri de 
istisna kapsamına alınmıştır.
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İSTANBUL BÖLGE İFTARINDA BİR ARAYA GELDİK 

Bölge Müdürlüğümüz Geleneksel İftar yemeği 20 Haziran 2017 
tarihinde Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ, Bölge 
Müdür Yardımcılarımız, Bağlantı Müdürlük Yöneticilerimiz ve Bölge 
Müdürlüğümüz çalışanlarının katılımıyla gerçekleşmiştir.

Bölge Müdürümüz iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, geçen yıl 
yaptığımız iftar programı sırasında Atatürk Havalimanında gerçek-
leşen hain saldırıda şehit olan tüm vatandaşlarımız ve personelimiz 
Umut SAKAROĞLU’na Allahtan rahmet dilemiş, Ramazanı şerifi n 
birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, İstanbul gümrük personeli 
ve ailelerine hayırlar getirmesini temenni etmiş, bu vesile ile tüm 
personelin Kadir gecesini ve Ramazan Bayramını tebrik etmiştir.

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ 
TARAFINDAN İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ
Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa GÜ-
MÜŞ, Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim 
BOZKUŞ, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürü Sayın Musa AYDEMİR, İstanbul 
Ticaret Odası Başkanı Sayın İbrahim ÇAĞLAR İs-
tanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) ta-
rafından düzenlenen iftar programına katılmışlar-
dır. Gümrük Müşavirleri mesleğinin 108. Yaşının 
kutlandığı gecede, İstanbul Gümrük Müşavirleri 
Derneği Başkanı Sayın Serdar KESKİN ve Yöne-
tim Kurulu üyeleri tarafından mesleğe verdikleri 
katkı, destek ve emek için Yöneticilerimize plaket 
takdim edilmiştir
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2017 YILININ İLK YARISINDA PAYDAŞLARLA 
DİYALOĞUMUZ ARTARAK DEVAM ETTİ

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ YÖNETİM 
KURULU BÖLGE MÜDÜRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ

11 Mart 2017 tarihindeki seçimlerde seçi-
len İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 
(İGMD) Yönetim Kurulu Üyeleri 21 Nisan 
2017 tarihinde Bölge Müdürümüz Sayın Ha-
lil İbrahim BOZKUŞ tarafından Makamında 
kabul edilmiştir. 

Söz konusu ziyarette heyet tarafından güm-
rük iş ve işlem süreçleri ile ilgili talep ve öne-
riler dile getirilmiş olup, karşılıklı fi kir alışve-
rişinde bulunulmuştur. 

Ayrıca Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbra-
him BOZKUŞ yeni yönetim kuruluna yapa-
cakları çalışmalarda başarılar dilemiştir.

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ TEMSİLCİLERİ İLE 
BİR ARAYA GELİNDİ
Bölge Müdürlüğümüz Yöneticileri  ve İstanbul Gümrük Mü-
şavirleri Derneği (İGMD) temsilcileri tarafından 23 Mayıs 
2017 tarihinde bir çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ, Bölge 
Müdürlüğümüz ve bağlantı Müdürlük Yöneticilerimiz ile 
İGMD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serdar KESKİN ve Yö-
netim Kurulu Üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda dernek 
temsilcileri tarafından gümrük idarelerinde yaşanan güncel 
ve mesleki sıkıntılar dile getirilmiş olup, gümrük uygulama-
larının daha verimli ve etkin bir biçimde sunulabilmesine 
yönelik olarak talep ve beklentiler ile çözüm önerileri görü-
şülmüş, fi kir alışverişinde bulunulmuştur.

MÜSİAD LOJİSTİK SEKTÖR TEMSİLCİLERİ VE 
İZMİR YÖNETİMİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İstanbul ve 
İzmir Yönetimi ve Lojistik sektör temsilcilerinden oluşan heyet 
11 Mayıs 2017 tarihinde Bölge Müdürlüğümüze bir çalışma zi-
yareti gerçekleştirmiştir.

Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ, Bölge Müdür Yar-
dımcılarımız, MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Sayın Emin 
TAHA, MÜSİAD İzmir Başkanı Sayın Ümit ÜLKÜ ve MÜSİAD İzmir 
Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Şenol GÜNAYDIN’ın hazır bulunduğu 
toplantıda, Bakanlığımızın faaliyetleri ve projeleri, Bölge Müdürlüğü-
müz çalışmalarına ilişkin bilgilendirme sunumu sonrasında, sektör 
talep ve beklentileri ile çözüm önerileri gündeme getirilmiştir.

Toplantı sonrasında ziyaret anısına karşılıklı olarak hediyeler 
sunulmuştur.
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İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER 
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BÖLGEMİZİ ZİYARET ETTİ

İstanbul Demir ve Demir 
Dışı Metaller İhracatçıla-
rı Birliği (İDDMİB) Başkanı 
Rıdvan MERTÖZ ve berabe-
rindeki heyet 5 Mayıs 2017 
tarihinde Bölge Müdürümüz 
Halil İbrahim BOZKUŞ ta-
rafından Makamında kabul 
edilmiştir.

Söz konusu ziyarette heyet 
tarafından demir ve demir 
dışı metal ürünlerinin ihracat 
ve ithalatına yönelik gümrük 
idarelerimizdeki iş ve işlem 
süreçleri ile ilgili talep ve 
öneriler dile getirilmiş olup, 
karşılıklı fi kir alışverişinde 
bulunulmuştur.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE 
ÇALIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bölge Müdürlüğümüz Yöneticileri  ve 
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Ku-
rulu Üyeleri tarafından 28 Mart 2017 
tarihinde bir çalışma toplantısı gerçek-
leştirilmiştir. 
Söz konusu toplantıya Bölge Müdürü-

müz Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ, Bölge 
Müdürlüğümüz ve bağlantı Müdürlük 
Yöneticilerimiz ile İHKİB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Sayın Hikmet TANRIVERDİ 
ve sektör temsilcileri tarafından katılım 
sağlanmış olup, toplantıda hazırgiyim ve 
konfeksiyon ürünleri ihracat süreçlerinde 

yaşanan sıkıntılar dile getirilmiş, gümrük 
iş ve işlem süreçlerinin iyileştirilmesine 
yönelik fi kir alışverişinde bulunulmuştur. 
Ayrıca 2017 yılı ihracat hedefl eri ve bu 
hedefl ere ulaşma noktasında sektör tem-
silcilerinin gümrük idarelerinden talep ve 
beklentileri gündeme getirilmiştir.
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BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAPILAN ZİYARETLER

BÜRO MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI 
BÖLGE MÜDÜRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ
Büro Memur-Sen 
Genel Başkanı 
Vecdi YANBAZ 
başkanlığındaki 
heyet 04 Nisan 
2017 tarihinde 
Bölge Müdü-
rümüz Sayın 
Halil İbrahim 
BOZKUŞ’u maka-
mında ziyaret etmişlerdir.
Yapılan ziyarette Büro Memur-Sen yetkilileri tarafından kamu 
görevlilerinin mali ve özlük hakları ile çalışma şartlarına ilişkin 
sorunlar ve talepler dile getirilmiştir.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinde gümrüklerden sorumlu 
kurumlar ve KİK Sekretaryası yetkilileri 21 Mart 2017 tarihinde Böl-
ge Müdürlüğümüze bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. 
Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve 
Umman ülke temsilcilerinin bulunduğu toplantıda, Bölge Müdürü-
müz ve Bakanlık uzmanları tarafından bilgilendirme ve sunumlar 
yapılmıştır. 
Söz konusu toplantıda transit ticarete yönelik uygulamalar ile de-
miryolu taşımacılığına ilişkin konular ve bu uygulamalara yönelik 
kontrol ve güvenlik boyutlarına ilişkin gümrükçe yapılan çalışma-
lar, ayrıca serbest bölgelere ilişkin konular görüşülmüş, tarafl arca 
gümrük alanında var olan iyi işbirliğini daha da geliştirmeye yönelik 
karşılıklı fi kir alışverişinde bulunulmuştur.  
Toplantı sonrasında Bölge Müdürümüz Halil İbrahim BOZKUŞ 
tarafından Körfez İşbirliği Konseyi üye ülke temsilcilerine ziyare-
tin anısına çini takdim edil-
miştir.Ayrıca söz konusu 
heyet aynı gün bağlantımız 
AHL Serbest Bölge Gümrük 
Müdürlüğü ve AHL Kargo 
Gümrük Müdürlüğünü zi-
yaret ederek iş ve işlemleri 
yerinde uygulamalı olarak 
incelemiştir.

ARNAVUT GÜMRÜK İDARESİ HEYETİ 
İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNDE 
İNCELEME ZİYARETİNDE BULUNDU
Arnavutluk Gümrük İdaresi Heyeti 07 Mart 2016 tarihinde Böl-
ge Müdürümüz Sn. Halil İbrahim BOZKUŞ tarafından Maka-
mında kabul edilmiştir.

Gerçekleşen ziyarette iki ülke gümrük işlemleri hakkında görüş 
alışverişinde bulunulmuş ve ziyaret anısına karşılıklı olarak he-
diyeler sunulmuştur.

Heyet aynı gün bağlantımız İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünü 
ziyaret ederek, burada incelemelerde bulunmuştur. 

KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ÜYE 
ÜLKE TEMSİLCİLERİ BAĞLANTI 
MÜDÜRLÜKLERİMİZDE İNCELEME 
ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Murat AYDIN ve beraberin-
deki heyet 23 Şubat 2017 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz Sayın 
Halil İbrahim BOZKUŞ’ u Makamında ziyaret etmiştir.
Söz konusu ziyarette kurumlar tarafından gerçekleştirilen işlemler 
ve faaliyetler ile ilgili karşılıklı olarak bilgilendirme yapılmıştır.

İSPANYA VE FRANSA GÜMRÜK 
İDARELERİNDEN BÖLGEMİZE ZİYARET 
Bakanlığımız Güm-
rükler Muhafaza Ge-
nel Müdürlüğünce 
yürütülmekte olan 
“Türk Gümrük İdare-
sinin Deniz Gözetim 
Kapasitesinin ve Ope-
rasyonel Prosedürle-
rinin Geliştirilmesi” 
başlıklı Eşleştirme 
Projesinin birinci bileşeni olan  “Türk Gümrüklerinde Bölgesel 
Birimlerin Operasyonel Kapasitesinin Tespit Edilmesi” başlıklı 
faaliyeti kapsamında İspanya ve Fransa Gümrük İdareleri temsil-
cileri tarafından 20-21 Haziran 2017 tarihlerinde Bölge Müdürlü-
ğümüze bir inceleme ziyareti gerçekleştirilmiştir. Söz konusu zi-
yaret kapsamında yetkililer Bölge Müdürümüz Sn. Halil İbrahim 
BOZKUŞ tarafından Makamında kabul edilmiş ve karşılıklı ola-
rak gümrük işlemleri hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş-
tur.  Bununla birlikte heyet aynı gün bağlantımız İstanbul Deniz 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli 
eşliğinde Ambarlı Müdürlüğünü ziyaret ederek, iş ve işlemleri 
yerinde uygulamalı olarak incelemiştir.  

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI 
BÖLGE MÜDÜRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ 
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IPA TWİNNİNG PROJESİ KAPSAMINDA 
İTALYAN UZMANLARDAN BÖLGEMİZE 
ZİYARET 
AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2012 Yılı Program-
laması kapsamında “Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu 
VII” Projesinin bileşenlerinden biri olan “Gümrük Laboratuvar-
larının Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi” çerçevesinde İtalyan 
uzmanlardan oluşan heyet 08-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
Bölgemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.

Projenin amacı olan Gümrük Laboratuvarlarının teknik ve ida-
ri konularda günümüz şartlarına uygun geliştirilmesine yö-
nelik olarak heyet tarafından bağlantımız İstanbul Gümrük 
Laboratuvarı’nda Gıda Birimi’nin tarife sınıfl andırması ve buna 
ilişkin analizler ile ilgili çeşitli incelemelerde bulunulmuştur. 

Heyet 11 Mayıs 2017 tarihinde Bölge Müdürümüz Halil İbra-
him BOZKUŞ tarafından Makamında kabul edilmiş olup, yapı-
lan incelemelere ilişkin karşılıklı olarak değerlendirmelerde bu-
lunulmuştur. 

RUSYA FEDERASYONU FEDERAL 
GÜMRÜK SERVİSİ’NDEN BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ZİYARET

Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi (FGS) Kuzey Kaf-
kasya Bölge Müdürlüğü tarafından 04 Nisan 2017 tarihinde 
Bölge Müdürlüğümüze bir ziyaret gerçekleştirilmiş olup, söz 
konusu ziyaret kapsamında yetkililer Bölge Müdürümüz Sayın 
Halil İbrahim BOZKUŞ tarafından Makamında kabul edilmiştir.
Gerçekleşen ziyarette iki ülke gümrük işlemleri hakkında görüş 
alışverişinde bulunulmuş ve yapılan ziyaretin faydalı olması te-
mennisinde bulunarak ziyaret anısına karşılıklı olarak hediyeler 
sunulmuştur.

Heyet bağlantımız AHL Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü, AHL 
Kargo Gümrük Müdürlüğü ve Ambarlı Gümrük Müdürlüğünü 
de ziyaret etmiş ve burada gerçekleşen gümrük iş ve işlemlerini 
yerinde incelemiştir.

SELEC GENEL MÜDÜRÜ BÖLGE 
MÜDÜRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ
Merkezi Romanya Bükreş’te bulunan ve uluslararası bir örgüt 
olan Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) 
Genel Müdürü Sayın Toni JAKIMOVSKI ve beraberindeki heyet 
05 Mayıs 2017 tarihinde Bölge Müdürlüğümüze bir çalışma zi-
yareti gerçekleştirmiştir. Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim 
BOZKUŞ ve Bölge Müdürlük Yöneticilerimizin hazır bulunduğu 
toplantıda, karşılıklı olarak bilgilendirme ve sunumlar yapılmış 
olup, sınır aşan suçlarla mücadele kapsamında güvenlik boyut-
larına ilişkin olarak gümrükçe yapılan çalışmalar ile ilgili fi kir 
alışverişinde bulunulmuştur.  Toplantı sonrasında ziyaret anısına 
karşılıklı olarak hediyeler sunulmuştur. 

ABD KONSOLOSLUĞUNDAN BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ZİYARET

ABD Konsolosluğu Genel Hizmetler Müdürü Dean PETERSON 
24 Şubat 2017 tarihinde Bölge Müdürlüğümüze bir ziyaret ger-
çekleştirilmiş olup, söz konusu ziyaret kapsamında yetkililer 
Bölge Müdürümüz Sn. Halil İbrahim BOZKUŞ tarafından Ma-
kamında kabul edilmiştir. Gerçekleşen ziyarette iki ülke gümrük 
işlemleri hakkında fi kir alışverişinde bulunulmuştur.
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EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ 

ADAY MUHAFAZA MEMURLARINA 
YETİŞTİRME EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
Bakanlığımızca yapılan sınav sonucunda başarılı olan ve ger-
çekleştirilen kura sonucunda Bölge Müdürlüğümüze atanarak 
göreve başlayan Gümrük Muhafaza Memurlarına yönelik olarak 
20.03.2017-09.05.2017 tarihleri arasında “Aday Gümrük Mu-
hafaza Memuru Yetiştirme Eğitimi” verilmiştir.  

ADLİ KOLLUK PERSONELİNE 
“MEVZUAT GELİŞTİRME” 
EĞİTİMİ VERİLDİ

Bakanlığımız Eğitim Dairesi Başkanlığından alınan 22.12.2016 
tarihli ve 21222159 sayılı yazı eki 22.12.2016 tarihli ve 
21204776 sayılı Bakanlık Makamından alınan Onay ile Bölge 
Müdürlüğümüz bağlantıları İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçak-
çılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İstanbul Deniz Gümrük Mu-
hafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü emrinde görevli adli 
kolluk personelinin uygulamada verimliliğin arttırılması adına, 
soruşturma teknikleri, gümrük mevzuatı, ceza kanunu konu-
larını içeren ‘Mevzuat Geliştirme’ eğitimi verilmiştir. Eğitim 
26.12.2016 tarihinden itibaren 4 (dört) hafta süre ile 4 (dört) 
farklı grup halinde gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu eğitimin son gününde Bölge Müdürümüz Sayın Ha-
lil İbrahim BOZKUŞ aramıza katılan yeni çalışma arkadaşları-
mıza hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, eğitimde göstermiş 
oldukları başarıdan dolayı puan sıralamasında ilk üçe giren aday 
Muhafaza Memurlarına Başarı Belgesi takdim etmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Silah Taşıma, Bulun-
durma ile Kullanım Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca 
“2017 Yılı 1. Dönem Silah Atışları” 02-12 Mayıs 2017 tarihlerinde 
Bölge Müdürlüğümüz Poligonunda gerçekleştirilmiştir.

“2017 YILI 1. DÖNEM SİLAH 
ATIŞLARI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE DRAFT SURVEY EĞİTİMİ DÜZENLENMİŞTİR
Bölge Müdürlüğümüz emrinde görevli Muaye-
ne Memuru, Muhafaza Memuru ve Memurlara 
yönelik olarak 24 Mayıs 2017 tarihinde Bölge 
Müdürlüğümüz eğitim salonunda teorik, 25 Mayıs 
2017 tarihinde ise Beylikdüzü Gümrük Müdürlüğü 
ve Ambarlı Gümrük Müdürlüklerinde uygulamalı 
olarak Draft Survey Eğitimi düzenlenmiştir.

Söz konusu eğitim TC. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlı-
ğı tarafından görevlendirilen uzman tarafından 
verilmiş olup, eğitimde Gümrük idarelerinde katı 
ve sıvı maddelerin ölçüm, boşaltma işlemleri, 
hesaplamalarda kullanılan 54A-54B gibi cetveller, 
plats fi yatları, hesaplamaları konularında bilgi 
verilmiştir.

İLK YARDIM 
EĞİTİMİ 
VERİLDİ
6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu” gereği Bölge Müdürlüğümüz 
ve bağlantı idarelerimizde görevli 
personele 14-15 Şubat 2017 ve 08-09 
Haziran 2017 tarihleri arasında Bölge 
Müdürlüğümüz hizmet binasında  Te-
mel İlk Yardım Eğitimi verilmiştir.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu” gereği Bölge Müdürlü-
ğümüz ve bağlantı idarelerimizde 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” 
oluşturulmuş olup, söz konusu 
kurul tarafından belirlenen yangınla 
mücadele grubunda görevli per-
sonele yönelik olarak 03.02.2017 
tarihinde Bölge Müdürlüğümüz 
hizmet binasında Yangın Güvenliği 
Eğitmeni Günhan ÇILI tarafından  
yangın güvenlik eğitimi verilmiş ve 
ayrıca  yangın söndürme tatbikatı 
yapılmıştır. 

YANGIN GÜVENLİK 
EĞİTİMİ VERİLDİ
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2017 Yılı İlk Yarısında Rakamlarla 
Bölge Müdürlüğümüz

*İŞLEM GÖREN YOLCU VE ARAÇLAR
Bölge Müdürlüğümüz işlem hacmi Türkiye’nin artan dış ticaret hac-
mine paralel olarak artış eğilimindedir. 2017 yılı Ocak-Haziran ayları
arasındaki dönemde Bölge Müdürlüğümüz bağlantı Müdürlüklerinde
yaklaşık gelen giden olmak üzere yaklaşık 1 milyon konteyner, 200 
bin tır ve 4 bin gemi işlem görmüş olup, aynı dönemde İstanbul hu-
dut kapılarından giriş-çıkış yapan yolcu sayısı ise 25 milyon olarak
gerçekleşmiştir.

*DIS TICARET HACMI
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2017 yılı Ocak-Haziran
dönemine ait geçici Türkiye dış ticaret verilerine göre; 77 milyar dolar
olan ihracatın yaklaşık 40 milyar doları yani Türkiye geneli ihracatın % 
52’si, 108 milyar dolar olan ithalatın ise yaklaşık 61 milyar doları yani 
Türkiye geneli ithalatın % 56’sı İstanbul iline kayıtlı fi rmalar tarafından 
gerçekleştirilmiştir.
Bununla birlikte 2017 yılı Ocak- Haziran aylarını içeren dönemde ithalat 
verilerine göre bağlantı Müdürlüklerimiz arasında AHL Kargo Gümrük 
Müdürlüğü 12,7 milyar dolar ile birinci sırada, Ambarlı Gümrük Mü-
dürlüğü 7,1 milyar dolar ile ikinci sırada, Halkalı Gümrük Müdürlüğü 
ise 6,5 milyar dolar ile üçüncü sıradadır. Aynı dönem içerisinde ihracat 
verilerine göre bağlantı Müdürlüklerimiz arasında Halkalı Gümrük Mü-
dürlüğü 10 milyar dolar ile birinci sırada, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü 
4,7 milyar dolar ile ikinci sırada, Erenköy Gümrük Müdürlüğü ise 4,6 
milyar dolar ile üçüncü sıradadır. 2017 yılı Ocak- Haziran döneminde 
İstanbul’dan en çok ihracat yapılan ülke 4,5 milyar dolar ile BAE ol-
muştur. BAE’yi 3,6 milyar dolar ile Almanya, İngiltere 3 milyar dolarla 
izlemiştir. Aynı dönemde İstanbul’dan en çok ithalat yapılan ülke 7,1 
milyar dolar ile Çin olmuştur. Çin’i 6,2 milyar dolar ile Almanya, 4 mil-
yar dolarla Rusya izlemiştir.

*BEYANNAME SAYISI
2017 yılı Ocak-Haziran aylarını kapayan dönemde Bölge Müdürlü-
ğümüz bağlantı Müdürlüklerince bir önceki yılın aynı döneminde
göre yaklaşık %3 oranında artış ile 760 bin adet ithalat beyanname-
si, 4% lük artışla yaklaşık 970 bin adet ihracat beyannamesi tescil 
edilmiştir. Bununla birlikte, yine aynı dönemde yaklaşık 250 bin 
antrepo beyannamesi ile 90 bin adet transit beyannamesinin güm-
rük işlemleri bağlantımız Gümrük Müdürlüklerince yapılmıştır.

*LABORATUVAR VERİLERİ
Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı İstanbul Laboratuvar Müdürlü-
ğünde 2017 yılı Ocak- Haziran ayları içerisinde toplam 9.860 adet
beyanname işlem görmüş olup, analizi yapılan numune sayısı
21.203 dur. İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünce tüketicinin sağlı-
ğının korunması amacıyla piyasa gözetimi ve denetimine yönelik 
analizler de yapılmaktadır. Bu çerçevede 2017 yılı Ocak-Haziran 
ayları içerisinde Tasfi ye İşletme Müdürlükleri ile Emniyet Kaçakçı-
lık birimlerinden gönderilen 39 adet numunenin piyasa gözetimi 
ve denetimi kapsamında analizi gerçekleştirilmiştir.

*TASFİYE VERİLERİ
Bağlantımız Erenköy, Bakırköy ve Büyükçekmece Tasfi ye İşlet-
me Müdürlüklerince 2017 yılı Ocak-Haziran aylarını kapsayan 
dönemde 4 Adet ihale, 1.428 Adet e- ihale gerçekleştirilmiştir. 
Bu satışlardan yaklaşık 30,4 milyon TL gelir elde edilmiştir. 
Aynı dönemde bağlantımız İstanbul Perakende Satış İşletme 
Müdürlüğünce yapılan satışlardan 3,9 milyon TL’nin üzerinde 
gelir elde edilmiş olup, toplamda Tasfi ye ve Perakende İşlet-
me Müdürlüklerince 2017 yılı Haziran ayı sonu itibariyle yak-
laşık 34,3 milyon TL tutarında net hasılat elde edilmiştir.

     Firdes AVAR        Mustafa BABA
  Memur                Memur
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Vergi Tahsilat Rakamlarımızdaki 
Artış Devam Ediyor
Dış ticaret hacminin artış göstermesi ile birlikte günümüzde gümrük
vergileri ülkemiz için toplam vergi gelirleri içerisinde önemli gelir kay-
naklarından birisi haline gelmiştir.

Gümrük idarelerince ithal anında tahsil edilen gümrük vergilerinin, et-
kin bir biçimde ve gelir kaybına neden olunmaksızın zamanında tah-
sili kamu gelirlerinin korunması ve artırılması açısından büyük önem
taşımaktadır. Bu doğrultuda gümrük idarelerince gerekli tedbirler 
alınmakta, elektronik sistemlerden de yararlanılmak suretiyle tahsilat
işlemlerinde maksimum performans gösterilmektedir.

Türkiye dış ticaretinde önemli bir payı bulunan ve dış ticaret hacminin
yarısından fazlasının gümrük işlemlerini gerçekleştiren İstanbul Güm-
rük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Gümrük Müdürlüklerince
toplanan vergiler yıllar içerisinde artış eğilimindedir. Şöyle ki; 2013
yılında 19,5 milyar TL vergi tahsilatı yapılmış, 2016 yılı sonu itibariyle
bu rakam 27,5 milyar TL ye ulaşmıştır.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye genelinde tüm kurum-
larca toplanan yaklaşık 246 milyar 071 milyon TL tutarında verginin 
%22’si Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük idarelerince top-
lanmıştır.

Bakanlıkça yapılan vergi tahsilatının % 30’unu, toplam vergi
gelirlerinin ise % 6’sını oluşturmuştur.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde İstanbul ilinde faaliyet 
gösteren gümrük idarelerince tahsil edilen vergiler bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %16 oranında artmıştır. 
Bu dönemde, İstanbul gümrüklerince yaklaşık 1,2 milyar TL 
gümrük vergisi, 14 milyar TL KDV ve 400 milyon TL diğer ver-
giler olmak üzere toplam 15,5 milyar TL tutarında vergi tahsi-
latı yapılmıştır.

Vergi gelirleri açısından 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi ve-
rileri ile 2017 yılı aynı dönem verileri karşılaştırmalı olarak 
incelendiğinde aşağıdaki grafi kten de anlaşılacağı üzere; Tür-
kiye genelinde tahsil edilen vergi gelirlerinin %14 oranındaki 
artış ile yaklaşık 216 milyar TL’den 246 milyar TL’ye yükseldi-
ğini, Bakanlığımızın toplam vergi gelirleri içerisindeki payının 
önemli oranda değişmemesine rağmen Bölge Müdürlüğümüz 
bağlantısı Müdürlüklerce tahsil edilen toplam vergi tutarının 
%16 oranında artarak yaklaşık 13,4 milyar TL’den 15,5 milyar 
TL’ye ulaştığını söyleyebiliriz.

2013-2016 Yılları Arasında İstanbul Gümrüklerince 
Tahsil Edilen Vergiler ( Milyar TL)

2016-2017 Yılı İlk Yarısında Türkiye Genelinde Tahsil Edilen Vergiler  (Milyar TL)

2017 Yılı İlk Yarısında Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 
Tahsil Edilen Vergiler İçinde İstanbul Gümrük ve 
Ticaret Bölge Müdürlüğünün Payı (%)

*Bu bölümde açıklanan veriler bilgi amaçlı olup, resmi istatistiki veri olarak kullanılamaz.
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BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 
VERİLEN BAĞLAYICI TARİFE 
BİLGİSİ 

Bölge Müdürlüğü
Bağlayıcı Tarife Bilgisi Heyeti

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 8. 
ve 9. maddesinde açıklamış olup,  BTB, en basit ifadeyle eşyanın 
gümrük işlemlerinde esnasındaki kimlik numarası olarak nitelen-
dirilebilecek 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu numa-
rasını kısaca GTİP’ini belirlemek için Gümrük İdaresinden alınan 
ücretsiz ve yazılı olarak verilen bir karar olarak tanımlanabilir.
Gümrük Mevzuatında BTB verilmesinin belli başlı amaçları ara-
sında sınıfl andırma kurallarının doğru ve yeknesak bir şekilde 
uygulanması suretiyle sınıfl andırmanın uyumlaştırılmasını ve 
böylece dış ticaret rejiminin dış ticaret erbabı arasında doğru 
ve eşit olarak uygulanmasını sağlamak sayılabilir. Ayrıca alınan 
BTB’nin,  beyan sürecini ve gümrük işlemlerini hızlandırmak 
ve böylece gümrük kontrolünü ve uluslararası ticareti mümkün 
olduğunca kolaylaştırmak ve dış ticaret işlemlerinin maliyetini 
azaltmak, dış ticaret erbabına eşyanın Gümrük Tarife Cetvelinde 
sınıfl andırılmasına ilişkin hukuki geçerliliği olan resmi bir bilgi 
sağlamak gibi işlevleri bulunmaktadır. Gümrük İdaresi bu kararı 
GGT Seri no:14 Tebliği kapsamında vermekte olup söz konusu 
Tebliğ ile Bölge Müdürlüğümüz BTB vermeye yetkili kılınmıştır.

BTB başvurusu yazılı veya elektronik ortamda yetkilendirilmiş 
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılabilmekte olup, 

eşya Bölge Müdürlüğünce kurulacak heyetçe incelerek eşya-
nın GTİP’i tespit edilir ve tutanağa bağlanır. BTB verme süre-
since başvuru yapılan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
özellikli eşyanın tarife pozisyonunu tespit edilmesi için fi zik-
sel ve kimyasal tahlile veya ekspertize ihtiyaç duyduğu takdir-
de gümrük laboratuvarına yada gümrük idaresinin belirleyece-
ği bir resmi kuruluşa gönderilir. (Üniversite, sanayi odası vs.) 
Bu durumda tahlil veya ekspertiz masrafl arı başvuru yapan 
tarafından karşılanır. BTB başvurusu yapılan Bölge Müdürlüğü 
başvuruyu 3 ay içinde sonuçlandırır. Bu mümkün olmadığında 
gümrük idaresi süre bitiminden önce gerekli gördüğü ek süre-
yi belirtmek suretiyle başvurana tebliğde bulunur. Verilen BTB 
gümrük idarelerini yalnızca hak sahibine karşı BTB verildiği 
tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olacak 
eşya için bağlar. 

2017 yılının ilk yarısında Bölge Müdürlüğümüze 226 adet 
BTB başvurusu yapılmış olup, 6 adet başvuru gerekli ko-
şulları sağlamadığı için reddedilmiş,1 adet başvuruda ise 
mükellefince vazgeçilmiştir. 123 adet başvuru BTB verilmek 
suretiyle sonuçlandırılmış olup, geri kalan başvurular ince-
leme aşamasındadır. 

Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenen Bağlayıcı Tarife Bilgisi Kararlarından Örnekler:

*Referans no TR.340000.17.0007
32 tuşlu, elde veya uzatma hortumu vasıtasıyla zemin üzerine 
konularak çalınabilen, dokumaya elverişli maddelerden mamul 
uzun süreli kullanıma uygun bir mahfazaya sahip, eşyanın yanın-
da basit bir oktav formu olan, nota sesi çıkartan, gürültü şeklinde 

ses çıkarmayan 
kısmen kaliteli 
işçilik ve plastik 
malzemeden 
imal olunan 
melodika cinsi 
eşya.
GTİP: 
920590300000

*Referans no 
TR.340000.17.0218
Yüzü ve tabanı %100 
polyester örme tüylü 
mensucattan mamul ev 
içinde giymek için tasar-
lanmış ev terliği, yüzü 
ve tabanı birbirlerine 
dikilerek birleştirilmiştir. 
Ön kısmında baykuş 
fi gürü bulunmaktadır.
GTİP:6405.20.91.00.13

*Referans no 
TR.340000.17.0209
1 litre 
kapasiteli,elektrikle 
çalışan,karıştırma ve so-
ğutma suretiyle çalışan 
evde kullanılan dondur-
ma makinesi. 
GTİP:8509.40.00.00.19

*Referans numarası  
TR.340000.17.0226  
Üst kısmımda kapak şeklinde usb 
fl ash bellek bulunan metalden 
mamul sıvı mürekkepli bilyalı uçlu 
kalem.
 GTİP:8523.51.10.00.00
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Bizden Haberler

Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı AHL Serbest Bölge Gümrük 
Müdürlüğü ve Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğün-
de Gümrük Müdürü olarak görevli iken Bakanlık Makamının 
Onayı ile Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Böl-
ge Müdürü görevini vekaleten yürütmek üzere görevlendirilen 
Sayın Osman Bölükbaşı DARA 26 Ocak 2017 tarihinde Bölge 
Müdürlüğümüzden ayrılmıştır. 

Bölge Müdürlüğümüzde Şube Müdürü olarak görevli iken Bakanlık Ma-
kamının Onayı ile Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne 
Bölge Müdürü Yardımcısı olarak görevlendirilen Sayın Tuncer ÖZVERİ 
06 Mart 2017 tarihinde Bölge Müdürlüğümüzden ayrılmıştır. 

Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ tarafından Sayın Tun-
cer ÖZVERİ’ye yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunulmuş, 
Bölge Müdürlüğümüze vermiş olduğu değerli hizmetlerden dolayı te-
şekkür edilerek, plaket verilmiştir. 

ŞEHİDİMİZİ ANDIK
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 28 Haziran 2016 tarihinde ger-
çekleştirilen hain terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma 
töreni gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu saldırıda hayatını kaybeden Muhafaza Memuru 
Umut SAKAROĞLU ve tüm şehitlerimiz için düzenlenen anma 
töreni  bir dakikalık saygı duruşuyla başlamış, ardından İstiklal 
Marşı okunmuş ve daha sonrasında  hain terör saldırısında ha-
yatını kaybeden şehitler için Kur’an-ı Kerim okunmuştur. Bölge 
Müdürlük Yöneticilerimiz ve personelimizin katılım sağladığı 
anma töreni şehit yakınlarının 28 Haziran Anıtı’na çiçek bırak-
masıyla sona ermiştir.

Bölge Müdürlüğümüzde Şube Müdürü Vekili olarak görev 
yapan Gümrük ve Ticaret Uzmanı Betül GÜVEN TEMELLİ 18 
Mayıs 2017 tarihli Bakanlık Makamı Onayı’na istinaden Bakan-
lığımız Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne  görevlen-
dirilmiştir. 

26.09.2016-15.11.2016 tarihleri arasında Bölge Müdürlü-
ğümüzde düzenlenen ‘’Aday Memur Yetiştirme Eğitimini’’ 
başarı ile tamamlayarak 03.04.2017 tarihli Bakanlık Onayı 
ile asaletleri tasdik edilen Bölge Müdürlüğümüz personeli-
ne yemin töreni düzenlenmiştir. 
Bölge Müdürlük Yöneticilerimizin hazır bulunduğu tören-
de yapılan yemin sonrasında, asaletini alan memurlar, asli 
memur olarak görevlerine başlamışlardır.
Asaletini alan arkadaşlarımıza memuriyet hayatlarında 
başarılar dileriz.



BAĞLANTI MÜDÜRLÜKLERİMİZ

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

Büyükçekmece Tasfiye İşletme Müdürlüğü
Muratbey Mahallesi Güzide Sokak No:20 Çatalca İstanbul 

Telefon: 0 212 778 12 81



Halkalı Gümrük Müdürlüğü
Adres: Muratbey Mah Güzide Sok No:20  Çatalca/İST.

Tel: 0212 778 11 80

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

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
Tel: 0212 549 41 80

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



Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğü
Adres: Sahil Kennedy Cd. Liman Sok. No:1 

Zeytinburnu/İST.
Tel: 0212 679 10 56

Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü
Adres: Kılıç Ali Paşa Mah. Meclisi Mebusan Cad. No:6  
Beyoğlu / İstanbul   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






