




SUNUŞ

Bakanlığımızın İstanbul ilinde sunduğu hizmetleri, 
ürettiği iş ve yürüttüğü proje ve faaliyetleri 

belirli aralıklarla sizlerle buluşturmamıza vesile 
olan “İstanbul Gümrük” isimli bültenimizin 
dördüncü sayısında siz değerli okurlarımız ile 
yeniden bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz.

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz, 
bağlantıları 20 Şube Müdürlüğü, 25 İdare 
Müdürlüğü ve toplam 2450 personeli ile gümrük 
işlemleri, gümrük vergileri tahsilatı, kaçakçılıkla 
mücadele, tasfiye satışları, hukuk ve laboratuvar 
hizmetleri alanlarında önemli hizmetler sunmaktadır.

2017 yılında 4 milyonu aşkın gümrük beyannamesi 
kapsamı dış ticaret işlemi İstanbul’daki gümrük 
idarelerince gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 34 milyar 
Türk Lirası vergi tahsilatı yapılmıştır. Kaçakçılıkla 
mücadele çalışmaları kapsamında 800 milyon 
Türk Lirası değerindeki  eşyaya el konulmuş 
olup, uyuşturucu yakalamalarında bir önceki yıla 
göre %385 oranında artış yakalanarak 92 olayda 
uyuşturucu yapımında kullanılan madde de dahil 
olmak üzere toplam 10 ton uyuşturucu madde 
ile 7 milyon paket tütün ürünü personelimizin 
çalışmalarıyla yakalanmıştır. Bununla birlikte Tasfiye 
işletmelerimizce 60 milyon Türk Lirası tutarında 
eşya satışı gerçekleştirilmiş,  laboratuvarımızda 
38 bin eşya numunesinin analizi yapılarak hem 
hazinenin vergi kaybı önlenmiş ve hem de tüketici 
sağlığını tehdit eden eşyaların ithali engellenmiştir.

Yoğun bir çalışma yılının ardından, yeni bir yıla 
ülkemiz ve milletimiz adına yeni umutlarla adım 
attığımız bu günlerde sizlerle buluşturduğumuz 
bültemizin bu sayısında Bakanımız Sayın 
Bülent TÜFENKCİ’nin İstanbul’da katıldığı 

etkinlikler, Bakanlık yöneticilerinin yine bölgemiz 
özelindeki faaliyetlere ilişkin katılımları, Bölge 
Müdürlüğümüzün dış ticaret sektörünün önde 
gelen kurum ve kuruluşları ile yapmış olduğu ortak 
çalışmalara ilişkin haberler, gerçekleştirilen eğitimler, 
etkinlikler,  ayrıca son dönemde yapılan mevzuat 
düzenlemeleri ile yeniden şekillenen onaylanmış kişi 
ve yetkilendirilmiş yükümlü statüsü ile antrepolar ve 
dahilde işleme izinlerinde ayniyat uygulamalarına 
ilişkin makaleler yer almakta olup, bunun yanı sıra 
etkin ve yoğun bir şekilde sürdürülen kaçakçılıkla 
mücadele faaliyetlerimizden bazı örnekler ile geride 
bıraktığımız yılda Bölge Müdürlüğümüz işlem 
hacmine ilişkin istatistiki veriler kısaca paylaşılmıştır.
Bu vesile ile, 2018 yılının Ülkemiz ve gümrük 
camiası açısından hayırlara vesile olması 
dileğiyle tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızın 
26 Ocak Dünya Gümrük gününü kutlar,  ülkemiz 
dış ticaretinin gümrükleme sürecini en hızlı 
ve etkin bir şekilde tamamlama gayretiyle 
çalışan tüm yönetici ve personelimiz ile 
paydaşlarımıza teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Halil İbrahim BOZKUŞ
Bölge Müdürü
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BAKANIMIZ “FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ 
GÜMRÜKLERDE KORUNMASI PROJESİ”NİN KAPANIŞ 
TÖRENİNE KATILDI

BAKANIMIZ İHRACAT HAFTASI ETKİNLİĞİNİN İKİNCİ GÜN 
AÇILIŞINI YAPTI

BAKAN YARDIMCIMIZ BAŞKANLIĞINDA BAKANLIK 
BÜROKRATLARIMIZ TÜRKİYE İHRACAT HAFTASI 
KAPSAMINDA DÜZENLENEN PANELE KATILDI

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ, REKABET 
KURUMU’NUN 20’NCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE 
DÜZENLEDİĞİ “REKABET ZİRVESİ”NE KATILMIŞTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ, Avrupa Birliğinin Katılım 
Öncesi Mali Yardım Mekanizması (IPA) çerçevesinde Bakanlığımız 
tarafından yürütülen “Fikri ve Sınaai Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde 
Korunması Projesi”nin İstanbul’da düzenlenen kapanış törenine 
katılmıştır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 02 Kasım 2017 tarihinde 
düzenlenen, Başbakanımız Binali YILDIRIM’ın teşrif ettikleri 
İhracat Haftası Etkinliğinin ikinci gün açılışı Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ tarafından yapılmıştır. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde her yıl 
geleneksel olarak düzenlenen İhracat Haftası etkinlikleri 2017 
yılında 01-03 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmiştir. 
İhracat Haftası kapsamında düzenlenen panellerde, sektör 
temsilcileri katılımcılardan gelen soruları ilk ağızdan dinleyerek 
cevaplandırmışlardır. 

Sözlerine Rekabet Kurumu’nun 20. yılını tebrik ederek başlayan Bakan 
TÜFENKCİ, günümüzde sağlıklı işleyen bir piyasa ekonomisinin, 
arzulanan refah düzeyine erişebilmek bakımından bilinen ve denenen en 
iyi alternatif yöntem olduğunu belirtmiştir.

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

basarmedya.com
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BAKANIMIZ TÜSİAD TARAFINDAN DÜZENLENEN 
“KÜRESEL TİCARET - POLİTİKADAN EYLEME” BAŞLIKLI 
KONFERANSA KATILDI 

BAKANIMIZ İSTOÇ 1. FESTİVAL GÜNLERİ’NİN AÇILIŞINA 
VE AHİLİK HAFTASI ETKİNLİĞİNE KATILDI

BAKANIMIZ SAYIN BÜLENT TÜFENKCİ CNR EXPO’DA 
FUAR AÇILIŞI YAPTI

BAKANIMIZ İSTANBUL ESNAF VE SANATKAR ODALARI 
BİRLİĞİ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISINA KATILDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKCİ, 21 Eylül 
2017 tarihinde Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 
tarafından düzenlenen “Küresel Ticaret: Politikadan Eyleme” başlıklı 
konferansa katılmıştır. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKCİ, 20 Eylül 2017 
tarihinde 1. İSTOÇ Festivaline katılarak, esnaf ile Ahilik Haftası 
içerisinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etmiş, 
ahiliğin, Anadolu’nun bağrından çıkarak 800 yıldır esnafta bir disiplin 
ve medeniyet oluşturan önemli bir kültür olduğunu söylemiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKCİ, CNR 
Expo’da tek çatı altında gerçekleştirilen CNR Food İstanbul, 
CNR Ambalaj İstanbul, Ev Dışı Tüketim Ürünleri ve Tedarikçileri 
Buluşması’nın açılışında yaptığı konuşmada, üç sektörün bir 
araya gelerek gerçekleştirdiği fuarın önemine işaret etmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ, 20 Aralık 2017 
tarihinde düzenlenen İstanbul Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği 
(İSTESOB) Başkanlar Kurulu toplantısına katılmıştır. 

Bakan Yardımcımız Sayın Fatih ÇİFTCİ, 22 Kasım 2017 tarihinde 
Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret ederek, Bölge Yöneticilerimiz ile 
bir araya gelmiştir. 

BAKAN YARDIMCIMIZ BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ

MÜSTEŞARIMIZ “TÜRKİYE’DEKİ MARKALAR VE 
TÜRK EKONOMİSİNDEKİ ROLLERİ” SEMİNERİNE 
KATILDI
“Fikri Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunması” konulu 
Avrupa Birliği Projesi kapsamında “Türkiye’deki Markalar ve Türk 
Ekonomisindeki Rolleri” Semineri İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
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Dünya’da küreselleşme ile birlikte artan 
ticaret hacmine göre ticaretin basitleşmesi 

ve kolaylaşması, ticaretin güvenli bir şekilde 
yapılması öncelikli unsur haline gelmiştir. 

Dünya ticaretinde değişen şartlar ülke olarak 
bizim de durmaksızın gelişmemizi, idari ve 
fiziki yapımızın hızlı ve etkin bir şekilde 
sürdürmemizi gerektirmektedir. Bu kapsamda 
dünyanın en iyi, en güvenli ve en hızlı işleyen 
gümrük idarelerini oluşturarak üreten büyüyen 
“Büyük ve Güçlü Türkiye”nin ticaret kapısı olma 
hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. 

Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan, kuşakların 
ve coğrafyaların kavşak noktası olan ülkemizin 
dünyanın ilk on ekonomisinde yer almasını sağlamak 
amacıyla Bakanlık olarak gümrük hizmetlerimizin 
tamamında elektronik sistemleri esas alan, ticareti 
daha kolaylaştıran ve daha güvenli hale getiren 
uygulamalara ağırlık veriyoruz. Gümrük kapılarını 
modernize ediyor, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni 
gümrük kapıları açıyoruz. Teknolojinin sunduğu 
en son imkânlarla kaçakçılığa geçit vermiyor, 
yasadışı ticaretle daha etkin mücadele ediyoruz. 

Ülkemizi dünyanın “Hızlı ve Kolay Ticaretin 
Güven Kapısı” olma vizyonu çerçevesinde 
gümrüklerimizde gerçekleştirdiğimiz yeniliklerden 
Tek Pencere Sistemiyle gümrük işlemlerimizi 
tek noktada yürütüyor, ticaret erbabınızın 
zaman ve kaynak maliyetlerini azaltıyoruz. 

Gurbetçi vatandaşlarımız ve ülkemize 
gelen turistlere araçları için önceden beyan 
uygulamasını başlattık. Sınır kapılarımızda 
kaybedilen zamanın önüne geçtik. Yaşanan 
bekleme ve kuyrukta beklemeye son verdik.

BİLGE programı ile Gümrük Beyannamelerinde 
tescil ve onay işlemlerini birleştirdik. İhracat 
işlemlerinde E-Fatura uygulamasını başlattık. Hızlı 
kargo taşımacılığını karayoluna açtık. 

Uluslararası Ticari taşımalara kolaylık 
getirdik. Tır Ön Beyan ve Karayolunda Transit 
Rejiminde Ön Beyan Uygulamalarıyla etkin 
risk analizi ve gümrük işlemlerimiz hız kazandı. 

Uygulamaya koyduğumuz GET-APP projesiyle 
gümrük İşlemlerini ithalatçı ve ihracatçımızın 
izlemesine açıyoruz. Böylece ithalatçımız 
veya ihracatçımız, eşyasının gümrükteki 
durumunu baştan sona kadar anında internet 
üzerinden takip edebilecektir. Yeni uygulamayla 
beklemenin, keyfi uygulamaların ve yüksek 
maliyetlerin önüne geçilecek, ticaret erbabımızın 
küresel rekabet gücü artırılmış olacak. 

Gümrük idarelerimizin tamamında otomasyon 
sistemi mevcut olup, ithalat ve ihracat 
işlemlerimizin %100’ü elektronik ortamda 
gerçekleştirilmektedir. 1 dakikada ihracat 
işlemlerinin %47’sını tamamlıyoruz. 2002 yılında 
bir ihracat beyannamesinin işlemleri ortalama 
olarak 15 saatin üzerinde (15 saat 2 dakika) 
tamamlanırken, 2017 yılında bu süreyi 4 saat 
47 dakikaya indirdik. Eşyanın muayenesi ile 
birlikte belge kontrolünün de yapıldığı kırmızı 
hat oranı 2010 yılında %10 seviyesinde iken, 
2017 yılında bu oranı %5,2 seviyesine çektik.
Kapılarımızdaki teknik tedbirleri en üst seviyeye 
çıkardık. Kaçakçılıkla mücadelede en etkin 
araçlarımızdan biri olan Araç ve Konteyner Tarama 
Sistemleri, yaygın adıyla x-ray cihazları, kara 
kapılarımızla limanlarımızın tamamına yakınına 
yerleştirdik. Uygulamaya koyduğumuz Plaka 
Tanıma Sistemiyle araçların plakaları yüksek başarı 
oranına sahip yazılım ve donanımlar vasıtasıyla 
otomatik olarak okunup kayıt altına alınacak ve bu 
sayede gümrük işlemlerinin hızlandırılması,  kara 
kapılarından giriş ve çıkışlarda uzun kuyrukların 
oluşmasının önüne geçilmesi, olası kaçakçılık 
faaliyetlerinin engellenmesi sağlanacaktır.
26 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştireceğimiz 
Dünya Gümrük Günü’nün iş ortamının güvenliği 
konusuna vakfedildiğini ve bu yılki temanın 
“Ekonomik kalkınma için güvenli bir iş ortamı” 
çerçevesinde, ulusal ve uluslararası platformlarda 
işbirliği çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 
Bu vesilesiyle başta gümrük işlemlerinin etkin 
bir şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen 
personelimiz başta olmak üzere, tüm gümrük 
camiasının Dünya Gümrük Günü’nü tebrik ediyorum.

BAKANIMIZIN “26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ” MESAJI

Bülent TÜFENKCİ 
 Gümrük ve Ticaret Bakanı 
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Avrupa Birliğinin Katılım Öncesi Mali Yardım Mekanizması 
(IPA) çerçevesinde Bakanlığımız tarafından yürütülen 

“Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunması 
Konusundaki AB Hizmet Alım Projesi” kapsamında gümrük 
personelinin FSMH mevzuatı bilgisini artırmak, AB 
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Emniyet 
Genel Müdürlüğü), Kültür ve Turizm Bakanlığı (Telif Hakları 
Genel Müdürlüğü), Türk Patent ve Marka Kurumu’nun da 
içinde bulunduğu ilgili kamu kurumları ve diğer paydaşlar 
arasındaki diyaloğu derinleştirmek ve toplumsal farkındalık 
seviyesini artırmak amacıyla eğitim ve farkındalık 
başlıkları altında çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu proje 7 Mart 2016 tarihinde başlamış ve 2017 yılı 
Ekim ayında başarıyla tamamlanmış olup, projenin kapanış 
töreni Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin 
teşrifleri ve Müsteşar Sayın Cenap AŞCI’nın da katılımları 
ile 27 Eylül 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiştir.

Bakan TÜFENKCİ  söz konusu törende yaptığı konuşmasında fikri 
ve sınai mülkiyet haklarının, dünyada ticaretin küreselleşmesiyle 
birlikte geliştiğini aktararak, “ Bir ekonomiye şekil veren en 
önemli kavram o ekonomideki üretim faktörleridir. Klasik 
üretim faktörleri; emek, sermaye, ham madde ve 
girişimcidir. Bunların kısıtlı olması nedeniyle, üretimi artırmak 
ve ekonomik büyümeyi sağlamak için teknoloji ve yenilik de 
üretim faktörlerini etkilemektedir.” ifadelerini kullanmıştır.

Teknoloji ve yeniliğin sadece fikri mülkiyet haklarının 
korunduğu yerde ortaya çıktığını dile getiren Sayın Bakan, “Bu 
bağlamda, ekonomik gelişme ile mülkiyet haklarının etkin 
biçimde tesisi ve korunması arasında yakın bir bağlantı 

vardır. OECD araştırmalarına göre, gelişmiş ekonomilerde son 
otuz yılda gerçekleşen büyüme büyük oranda, Ar-Ge ve yenilik 
çalışmalardan kaynaklanmaktadır.” şeklinde konuşmuştur.

Bakan TÜFENKCİ, fikri ve sınai mülkiyetin, ekonominin en 
büyük sermayelerinden olduğunu belirterek, “Fikri mülkiyet, 
talebi ve sektörleri etkileyen bir güç haline gelmiştir. Fikri 
ve sınai hakların korunması, ticaretin tamamı, rekabet, 
vergiler, tüketicilerin korunması üzerinde gitgide etkisi 
artan bir unsur olmuştur. AB Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından 
yapılan çalışmaya göre; 2011 ila 2013 yılları arasında AB’de 
istihdamın yüzde 28’i, fikri ve sınai mülkiyet haklarına dayalı 
endüstriler tarafından sağlanmıştır.” bilgisini vermiştir.
Sözlerine “Fikri mülkiyet haklarının korunması; terör 
örgütlerinin para kaynağını engelleyecek, devletin vergi 
kaybını azaltacak ve istihdamı arttıracak” şeklinde devam 
eden Sayın TÜFENKCİ Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet 
hakları ihlallerine hiçbir şekilde müsamaha gösterilmesinin 
mümkün olmadığını vurgulayarak “Fikri mülkiyet haklarının 
korunması ülkemizin uluslararası alandaki saygınlığı açısından 
da oldukça elzemdir. Bugün pek çok gelişmiş ülke tarafından 
suç olarak görülen fikri mülkiyet ihlallerine ilişkin hazırlanan 

BAKANIMIZ “FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET 
HAKLARININ GÜMRÜKLERDE KORUNMASI 
PROJESİ”NİN KAPANIŞ TÖRENİNE KATILDI

Sayın TÜFENKCİ: ”Fikri mülkiyet haklarının korunması; Terör 
örgütlerinin para kaynağını engelleyecek, devletin vergi kaybını 
azaltacak ve istihdamı artıracak”
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raporlarda, etkin mücadelemizin sonucunda giderek azalmakla 
birlikte ülkemizin halen sahte eşya ihraç eden bir ülke olarak 
gösterilmesi oldukça üzücüdür. Bu değerlendirmeler çoğunlukla 
eşyanın menşe ülkesine yani üretildiği ülkeye göre değil, kaynak 
ülkesine yani geldiği ülkeye göre yapılmaktadır. Türkiye, 
coğrafi konumu itibariyle önemli bir transit ülkesidir. Ülkemiz 
dünya dış ticaret hacminin yüzde 48’inin yapıldığı bir 
coğrafyanın merkezinde yer almaktadır. AB’ye giriş yapan 
birçok eşya ülkemiz üzerinden geçmektedir. Türkiye bir 
transit ülkesi olması itibarıyla AB’ye giden sahte ve korsan 
üretim yakalamalarında, kaynak ülke olarak ismi geçmektedir. 
Ayrıca sahte üretim çerçevesinde yakalanan eşyanın sadece 
kaynak ülkesiyle değerlendirilmesi, menşe ülkelerin göz 
ardı edilmesine sebep olmaktadır.” şeklinde devam etmiştir.

AB’nin bu tür değerlendirmeleri menşei ülkeler üzerine 
yoğunlaştırmasının, sahtecilik ve korsanla mücadeleyi daha etkin 
hale getireceğini vurgulayan Sayın TÜFENKCİ, bugün gelinen 
noktada ülke gümrüklerinde fikri ve sınai mülkiyet hakları 
ihlalleri ile çok daha etkin mücadele ettiklerini aktarmıştır.

Sahte ve korsan eşyanın uluslararası ticarete konu edilmeden 
evvel gümrüklerde durdurulmasının, fikri ve sınai mülkiyet 
ihlalleri ile mücadelenin en önemli araçlarından biri olduğunu 
aktaran Bakan TÜFENKCİ konuşmasını “Bakanlığımızda 
1,5 yıldır verimli bir şekilde yürütülmüş olan bu AB 
projesi ile fikri sınai mülkiyet hakları konusunda uygulama 
kapasitemiz iyileştirilmiştir. 19 aylık bir sürede yoğun tempoda 
gerçekleştirilen projemizin, fikri sınai mülkiyet hakları alanında, 
sahtecilik ve korsan mallarla ilgili gümrük idarelerimizdeki 
etkinliği artırmak, daha iyi mevzuat ve muhafaza araçlarının 

geliştirilmesini sağlamak, fikri mülkiyet ihlalleri ile mücadelede 
iş birliği ve koordinasyonu çoğaltmak ve özellikle sahte ve 
korsan eşya ile ilgili güvenlik ve sağlık riskleri alanlarına odaklı 
çözümler üretmek bakımından önemli bir misyonu yerine 
getirdiğini düşünüyorum. Bu misyonun gerçekleştirilmesine 
katkı sağlayan tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum.” 
şeklinde tamamlayarak, projeye verdikleri katkılardan 
dolayı proje ekibine teşekkür belgesi takdim etmiştir
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Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 02 Kasım 
2017 tarihinde düzenlenen, Başbakanımız 

Binali YILDIRIM’ın teşrif ettikleri İhracat Haftası 
Etkinliğinin ikinci gün açılışı Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent TÜFENKCİ tarafından yapılmıştır. 

Sayın TÜFENKCİ burada yaptığı konuşmasında 
ihracatta lojistik ve gümrük uygulamaları 
kapsamında katılımcılara bilgi vermiştir.

Bugünkü dünya düzeninde milletlerin refah içerisinde 
yaşamasının yolunun ticaretten geçtiğini ifade 
eden Sayın  TÜFENKCİ, günümüzde dünyanın 
en gelişmiş ülkelerinin aynı zamanda en fazla 
ticaret yapan ülkeler olduğunu vurgulamıştır. 

Ticaretin, zenginliğin kapısını açan anahtar olduğuna 
işaret eden Sayın TÜFENKCİ, hükümetin, yaptığı 
plan, program ve reform çalışmalarıyla ticaret erbabı 
ve ihracatçıların yanında olduğunu ifade etmiştir.

BAKANIMIZ İHRACAT HAFTASI 
ETKİNLİĞİNİN İKİNCİ GÜN AÇILIŞINI 
YAPTI

Sayın TÜFENKCİ: “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
ihracatçıların yanında olmaya devam edeceğiz” 
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Türkiye’nin, firmalara sağlanan vergi ödeme kolaylıkları 
alanında bir yıl içinde büyük yol katederek 40 
basamak yukarı tırmandığını belirten Sayın Bakan, 
söz konusu tabloların, artık uluslararası örgütlerin 
Türkiye’nin başarılarını göz ardı edemediğini, 
tüm dünyaya gösterdiğine dikkati çekmiştir.
 
2002 yılından 2017’ye kadar geçen süre içinde ihracatı 
sürekli arttıran ve yeni pazarlara açılan bir Türkiye 
olduğuna dikkati çekerek, 2017 büyüme oranlarında 
ihracatın önemli katkısı olduğunu söylemiştir.

Konuşmasında pazar çeşitliliğinin ihracattaki önemine 
değinen Sayın TÜFENKCİ, sözlerine “Avrupa pazarının 
ihracatımız içindeki önemi hala sürüyor ve artarak 
devam ediyor fakat bunun yanında Asya, Kuzey Afrika, 
yakın ve Ortadoğu pazarlarının da ihracatçıların artan 
ilgisine mazhar olduğunu görmekteyiz. 2006 yılında 
ihracatçılarımızın yüzde 34,5’i yakın ve Ortadoğu pazarını 
tercih etmekteyken, 2016 yılında bu oran yüzde 50’ye 
yükseldi. 2016 yılında ülkemizin ihracat gerçekleştirdiği 
224 ülkeden 193’üne yaptığımız ihracatta 11 yıllık 
süreç itibariyle artış görüldü. “ şeklinde devam etmiştir.

Gümrüklü Sahalardaki Eşya Takip ve Analitik Performans 
Ölçme Sistemi’ni kısa adıyla GETAP’ı çok kısa zamanda 
hayata geçireceklerini söyleyen Sayın TÜFENKCİ, ayrıca 
ticaretin kolaylaştırılması, firmaların gümrük idareleri 
ile ilgili ihtiyaçlarına cevap verilmesi, Bakanlığımız 
ve özel sektör arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi 
ve öncelikle ihracat rakamları yüksek firmaların 
gümrük idarelerinde yaşadıkları sorunların hızlı bir 
şekilde çözülmesi amacıyla bu firmalara danışmanlık 
hizmeti sağlanacağının da müjdesini vermiştir.

Sayın TÜFENKCİ: “GETAP Projesi sayesinde firmalar tüm işlemlerini 
anlık olarak izleyebilecek”
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BAKAN YARDIMCIMIZ BAŞKANLIĞINDA 
BAKANLIK BÜROKRATLARIMIZ TÜRKİYE 
İHRACAT HAFTASI KAPSAMINDA 
DÜZENLENEN PANELE KATILDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde 
her yıl geleneksel olarak düzenlenen İhracat 

Haftası etkinlikleri 2017 yılında 01-03 Kasım 
tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmiştir. İhracat 
Haftası kapsamında düzenlenen panellerde, sektör 
temsilcileri katılımcılardan gelen soruları ilk ağızdan 
dinleyerek cevaplandırmışlardır. 

Söz konusu etkinlikler kapsamında düzenlenen 
“İhracatçılarımız Soruyor” Paneli’ne Bakan 
Yardımcımız Sayın Fatih ÇİFTCİ başkanlığında 
Müsteşarımız Sayın Cenap AŞCI, Gümrükler Genel 
Müdürü Sayın Mustafa GÜMÜŞ, Risk Yönetimi 
ve Kontrol Genel Müdürü Sayın Hacı Hasan Murat 
ÖZSOY, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Sayın 
Abdullah SOYLU tarafından katılım sağlanmış olup, 
etkinlik kapsamında aynı gün düzenlenen “Lojistik 

ve Gümrük Uygulamaları” Paneli’ne  Bölge Müdürümüz Sayın Halil 
İbrahim BOZKUŞ konuşmacı olarak katılım sağlamış olup, ihracat 
sürecinin en önemli adımlarından biri olan gümrük uygulamaları ile ilgili 
sektörün talep ve beklentilerine yönelik gelen soruları yanıtlamışlardır.
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Rekabet Kurumu’nun 20. yılını tebrik ederek sözlerine başlayan 
Bakan TÜFENKCİ, günümüzde sağlıklı işleyen bir piyasa 

ekonomisinin, arzulanan refah düzeyine erişebilmek bakımından 
bilinen ve denenen en iyi alternatif yöntem olduğunu belirtmiştir.

Sağlam temellere sahip kurumlar tarafından tanımlanan kuralların 
varlığı ve bu kuralların gözetilmesi, serbest piyasanın kendisi kadar 
önemli olduğunu aktaran Bakan TÜFENKCİ, Rekabet Kurumunun 

bağımsız bir otorite olarak gerçekleştirdiği piyasa gözetimi 
fonksiyonu ile diğer ekonomi politikalarını tamamlayan 
önemli bir rol üstlendiğini, Rekabet hukuku ve Rekabet 
Kurumunun girişim özgürlüğünün ve ekonomik kaynakların 
etkin kullanılmasının teminatı olduğu gibi makro ekonomik 
hedeflere de katkı sunduğunu belirtmiştir. 

Rekabet Kurumu’nun kartel ve tekellere karşı mücadelesinde 
kararlılık kadar şeffaflığı da ön plana çıkarmasının, 
kurumun etkin yönetim gücünü ortaya koyduğunu söyleyen 
Sayın TÜFENKCİ, Rekabet Kurumu’nun bugüne kadar 
gösterdiği titiz çalışmaların gelecekte de artarak devam 
etmesi gerektiğini, dünya ekonomisinin geldiği nokta ve 
küresel belirsizlik ortamının yeni fırsatları ve yeni riskleri 
beraberinde getirdiğini kaydetmiştir. 

Günümüzde ekonomik faaliyetlerin boyutlarının ulusal 
sınırları her zamankinden daha fazla aştığını aktaran Bakan 
TÜFENKCİ, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Dünya genelinde pazar gücüne sahip büyük firmaların 
ekonomilerdeki ağırlıkları daha yoğun hissedilmekte ve 
bilişim teknolojileri geleneksel pazar yapılarını hızla 
değiştirmektedir. Böyle bir ortamda Rekabet Kurumu 
stratejik amaç ve araçlarını gözden geçirerek bu ortama 
uyum sağlaması gereken kurumların başında gelmektedir. 
Bu gereklilik hem ulusal hem bölgesel hem de uluslararası 
ölçekte bir bakış açısı gerektirmektedir. 20. kuruluş yıl 
dönümünde düzenlenen bu toplantıların da isabetli biçimde 
bu istikamette planlanmış olması mutluluk vericidir.”

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ, 
REKABET KURUMU’NUN 20’NCİ KURULUŞ YIL 
DÖNÜMÜ NEDENİYLE DÜZENLEDİĞİ “REKABET 
ZİRVESİ”NE KATILMIŞTIR

Sayın TÜFENKCİ: “Rekabet Kurumu’nun faaliyetlerine 
başlaması Türkiye ekonomisi bakımından milattır”
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın  Bülent TÜFENKCİ, 21 
Eylül 2017 tarihinde Türk Sanayicileri ve İşadamları 

Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen “Küresel 
Ticaret: Politikadan Eyleme” başlıklı konferansa katılmıştır. 

Sayın Bakan konferansın açılışında yaptığı konuşmada, global 
kriz sonrası küresel ticaretin daraldığını ve ülkelerin daha 
korumacı olduğunu kaydederek, serbestleşme çalışmalarının 
azalması, dünyanın farklı yerlerinde yaşanan siyasi gelişmeler 
gibi nedenlerle küresel ticaretin azaldığını anlatmıştır.

Küresel ekonomik krizden sonra serbestleşme beklediklerini 
ancak ülkelerin bunun aksine korunmacı bir tutum takındığını 
belirten Sayın TÜFENKCİ, 2014 ve 2015 yılları itibarıyla 
ticarete konu toplam ürün başına düşen gelirin azalmaya 
başladığını, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin küresel 
ticarette alınan korumacılık tedbirlerinden daha fazla 
etkilendiğini, bu tedbirleri daha az uyguladıklarını bildirmiştir.

Bakan TÜFENKCİ, dış ticarete konu olan ürünlerin 
niteliklerini artırmaları, gelişmiş pazarlara daha nitelikli 

ürün ihraç etmeleri gerektiğini, bunun büyük önem arz 
ettiğini ve Türkiye’nin orta ve yüksek teknolojili ürünlerin 
ihracatının artırılması gerektiğini söyleyerek son dönemde bu 
ürünlerin ihracatının yükselişiyle ilgili rakamları paylaşmıştır. 

İhracatta en önemli pazarlarının Avrupa Birliği olduğunun 
altını çizen Sayın Bakan sözlerine şöyle devam etmiştir: 
“Biz Gümrük Birliği’nin güncellenmesini gerçekten 
önemsiyoruz. Ama son dönemlerde siyasi gelişmelere bağlı 
olarak özellikle Almanya’nın Gümrük Birliği güncellenmesini 
bir şantaj aracı olarak kullanmasını doğrusu yadırgıyoruz. 
Özellikle uluslararası ticarete öncülük ettiğini ifade eden bir 
ülkenin diğer ülkeler noktasında ekonomik anlamda bir şantaja 
yönelmesi ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesini şantaj aracı 
olarak kullanması, bunun güncellenmeyeceği noktasında birtakım 
beyanlarda bulunması doğrusu bizi üzüyor. Biz inanıyoruz 
ki Gümrük Birliği’nin güncellenmesi evet Türkiye için önemli 
bir kazanç. Ama aynı zamanda AB için de bir kazanç. Bizim 
istememizle olacak bir konu da değil. Bunu iki taraf birlikte 
kararlaştırdı. AB ve Türkiye’nin menfaatine olan, iki tarafın 
da kazanacağı, ticaret hacminin büyüyeceği bir güncelleme.”

Bakan TÜFENKCİ, Gümrük Birliği anlaşmasının zamanla 
Türkiye’nin aleyhine geliştiğini ve sorunlar doğurduğunu 
kaydederek, güncelleme yapılmasının adaleti sağlama adına 
çok önemli olduğunu vurgularak “Biz bunu önemsiyoruz. 

BAKANIMIZ TÜSİAD TARAFINDAN DÜZENLENEN 
“KÜRESEL TİCARET - POLİTİKADAN EYLEME” 
BAŞLIKLI KONFERANSA KATILDI 

Sayın TÜFENKCİ:“ Gümrük Birliği’nin güncellenmesini 
çok önemsiyoruz”
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Bu noktada görüşmelerimizi sürdürüyoruz, şu 
anda herhangi bir kopukluk yok. Kendi seyri 
içerisinde devam ediyor. Ama biz bunu biraz 
daha hızlandırmak istiyoruz ve bunu 2018’in 
sonuna doğru belli bir yola koymak istiyoruz.” 
diye ifade etmiştir.

Ticaretin kolaylaştırılması müzakerelerine 
de Türkiye’nin büyük destek verdiğini dile 
getiren Sayın TÜFENKCİ, bu konuda yaptıkları 
çalışmalardan bahsetmiştir.

Gümrüklerde 19 Bakanlığın işlem yaptığını, 
burada sadece Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 
tasarrufu olmadığını belirterek, ticaretin 
hızlanması konusunda ve gümrüklerde 
bekleme süresini kısaltılması adına yaptıkları 
uygulamaları anlatan Bakan TÜFENKCİ
üreticinin, ihracatçının, iş adamlarının, 
şirketlerin her zaman yanında olduklarını 
belirterek, tedbirlerden, teşviklerden firmaların 
yararlanmasını istediklerini sözlerine eklemiştir.
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İTİRAZ VARSA ÇÖZÜM MUTLAK VAR

Türk Dil Kurumu kaynaklarına göre itiraz “ortaya atılan bir 
düşünceyi yada alınan bir kararı benimsemeyerek karşı çıkma, 

söylenecek karşı söz, karşı söyleme gibi anlamlarda kullanılmakta 
iken gümrük mevzuatı bakımından çözüme ihtiyaç duyulan her 
aşamada kullanılan yol yöntem olarak karşımıza çıkan çok geniş 
uygulama alanına sahip bir  kavramdır. 
Gümrük idareleri ile muhatap olan her yükümlü idarelerce yapılan 
her türlü iş ve eyleme itiraz edebilirler. 
İTİRAZ dediğimiz yol devlet kaynaklarına vergi rekortmeni 
olarak geçen sanayicinin de, kırmızı hatta işlem yapmak isteyen 
bir gurbetçinin de zaman zaman başvurması gereken  zorunlu 
istikamettir bir manada. 
Bilindiği üzere gümrük idareleri başta 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yayımlanan Yönetmelik, 
Tebliğ, Genelge ve tasarruflu yazı ve benzeri ikincil düzenlemelere 
göre işlem yapmakta olup,  bu işlemlerin ikmali esnasında genel 
hukuk alanında kullanılan Vergi Usul Kanunu (VUK), İdari 
Yargılama Usul Kanunu (İYUK),  Amme Alacakları Tahsili Usulü 
Hakkındaki Kanun (A.A.T.U.H.K)  gibi birçok Kanunda emredilen 
düzenlemelerden de etkilenmektedir. 
Bu geniş yasal uygulama ve işlem ağında zaman zaman gümrük 
idareleri ve yükümlüler arasında ihtilaflar oluşabilir ki bu ihtilaflar 
bilinen haliyle “gümrük uyuşmazlıkları “ olarak adlandırılırlar. 
Gümrük uyuşmazlıklarında gümrük idarelerinin yaptığı bir işlem 
veya kullanımın yasalara uygun olmadığı iddiasında bulunan kişi 
gümrük idareleri arasında yaşanılan uyuşmazlıklarında İTİRAZ 
müessesini kullanmalıdır.  

 İtiraz,   Gümrük Kanununun 242 nci maddesinde belirlenmiştir. 
MADDE 242- 1. Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük 
vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 
on beş gün içinde bir üst Makama, üst Makam yoksa aynı Makama 
verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir.
2. İdareye intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak 
ilgili kişiye tebliğ edilir.
3. İtiraz dilekçelerinin süresi içinde yanlış Makama verilmesi 
halinde, itiraz süresinde yapılmış sayılır ve idarece yetkili Makama 
ulaştırılır.

4. İtirazın reddi kararlarına karşı işlemin yapıldığı yerdeki idari 
yargı mercilerine başvurulabilir.
Maddenin bütünü incelendiğinde yükümlüler sadece vergi ve 
cezalara değil aynı zamanda gümrük idarelerince alınan idari 
kararlara da itiraz edebilirler.
Karar ifadesi, Gümrük Kanunu 6 ve 7 nci maddelerinde 
belirlenmiştir. Zaman zaman yükümlüler gümrük mevzuatında 
belirtilen bir hususun nasıl anlaşılması yada uygulanması  
gerektiğini anlamak adına gümrük idarelerinden yardım istemesi 
şeklinde düşünülebilecek kararlara verilebilecek  en iyi örnek 
BTB ve TB kararlarıdır. BTB(bağlayıcı tarife bilgisi) ve TB 
(tarife bilgisi) talebi ile yükümlüler bir eşyanın tarifesinin ne 
olduğu hususunda gümrük idarelerinden bağlayıcı veya ihtiyarı 
bir karar vermesini isteyebilirler.  İdarelerce tespit olunan tarife 
ile yükümlülerce öngörülen tarifenin farklı olması halinde yine 
yükümlülerce itiraz yolu kullanılmaktadır. 

Hukukun temel ilkelerinden biri “ USULÜN ESASTAN 
MUKADDEM” olduğudur. Bu temel ilkeye göre yükümlülerce 
yapılan her türlü itiraz öncelikle usul yönünden (kararın tebliğinden 
itibaren 15 gün içinde itiraz edilip edilmediği, itiraz eden kişinin 
yetkili olup olmadığı, vs. yönlerden)  değerlendirilerek uygun 
bulunması halinde esastan incelemeye alınmaktadır. 

Bu nedenledir ki yükümlüler kendilerine tanınan tebliğ tarihinden 
itibaren 15 günlük itiraz süresine uymak zorundadır. Bu 
sürenin bitiminden sonra yapılan müracaatlar esası bakımından 
değerlendirilmeksizin idarelerce usul yönünden reddedilmektedir. 

İtirazın muhatabı gümrük idareleri itirazın yapıldığı tarihten 
itibaren 30 gün içinde bir karar almak zorundadır. Ancak itirazın 
niteliğine bağlı olarak 30 gün içinde bir karar alınması mümkün 
değilse bu noktada idareler karar vermek için ihtiyaç duydukları 
süreyi de belirtmek suretiyle yükümlüye bilgi vererek süre almak 
zorundadırlar. 

İdarenin yasal karar alma süresi olan 30 gün içerisinde yükümlüye 
bir karar tebliğ etmemesi veya süre uzatımı almamış olması itirazın 
zımni olarak reddedilmiş sayıldığını gösterir. 

İTİRAZ VARSA ÇÖZÜM MUTLAK VAR

Seniha COŞKUN 
Şube Müdürü V.

Makale

İTİRAZ MÜESSESESİ NEREDE 
DÜZENLENMİŞTİR ?

PEKİ NASIL İTİRAZ EDELİM ?
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Gümrük İdarelerinin itirazların ret kararlarına karşı söz konusu 
kararların tebliğ tarihinden itibaren dava açma süresi içinde, 
işlemin yapıldığı Gümrük Müdürlüğü’nün veya Gümrük Ticaret 
Bölge Müdürlüğü’nün bulunduğu yerdeki idari yargı mercilerine 
başvurulabilir.

Uygulamada yükümlülerce idari itirazların süresi içinde kararı 
veren idarenin bağlı bulunduğu bir üst Makama (karar gümrük 
idaresince alınmış ise itiraz Bölge Müdürlüğüne yapılmalı) bir 
üst Makam yoksa aynı Makama 15 günlük itiraz süresi içinde 
müracaat edilmeyerek konunun Adli Makamlara taşındığı da 
görülmektedir. Bu noktada Adli Makamlar Merci tecavüzü şeklinde 
kararlar vererek,  itirazın uyuşmazlığın yaşandığı idarenin bir üst 
Makamınca değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedirler.

Tabi ki itirazların büyük çoğunluğunu eşyanın tarife uyuşmazlıkları 
oluşturmaktadır. 

Tarife her ne kadar yeknesak uygulanan bir cetvel ise de bu 
yeknesaklık sadece cetvelde ve bu cetvele bağlı olarak yayımlanan 
diğer kaynaklar ve uymakla zorunlu olduğumuz Dünya Gümrük 
Örgütü (DGÖ) düzenlemelerinde açıkça geçen eşyalar için 
geçerlidir. 

Teknolojik gelişmeler ve eşyaların önüne geçilemez işlevsellikleri 
dikkate alındığında eşyanın tarifedeki yerinin tespiti için özel bir 
çalışma yapılması gerekir. Bu çalışmada öncelikle yasal mevzuat 
incelenir ama bu mevzuatın yeterli olmadığı eşyalarda vardır. 
Bu durumda eşyalar için özel bir inceleme özel bir sınıflandırma 
yapılmalıdır ki bu sınıflandırmayı yapmak için de 6 yol vardır. 
Bunlara  Tarifenin Yorum Kuralları denir. 

Her yorumun bir nebze sübjektiflik içerdiği de dikkate alındığında, 
her tarife tespiti bir İTİRAZ adayıdır aslında. 

Tarife uyuşmazlıkları kadar yoğun olmamakla birlikte ithal 
eşyasının beyan edilen kıymeti de zaman zaman itiraza konu 
olabilir. Bu durumda 2012/29 sayılı Genelge ile izlenecek yöntem 
belirlenmiş olup gümrük idareleri bu genelgede belirtilen şekilde 
işlem tesis etmektedirler. Kıymet Araştırmalarının talep edildiği 
tarihten itibaren bir yılda sonuçlanması esastır. Bu süreden sonra 
alınan cevaplar çerçevesinde vergi farkı ortaya çıkarsa gerekli 
işlemler yerine getirilir

Yükümlülerin itirazların sonuçlanmasından önce eşyalarını 
gümrükten çekmek istemeleri noktasında da - herhangi bir dış 
ticaret düzenlemesi ve kısıtlaması olmayan eşyalar için- Gümrük 
Yönetmeliğinin 587 nci maddesi eşyaların gümrükte gereksiz 
bekletilmesinin önüne geçilmesi için yükümlülere tanınmış bir 
haktır. 

Ülkemiz ticaretinin büyük çoğunluğunun Bölge Müdürlüğümüz 
ve bağlantı gümrük idarelerinde gerçekleştirildiği dikkate 
alındığında her itiraz faaliyet alanına bağlı olarak Bölge 
Müdürlüğümüz bünyesindeki Şube Müdürlüklerinde ayrı ayrı 
değerlendirilmektedir
Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma 
Yönetmeliğinin 11 nci maddesinde
Dış Ticaret, Tarife, Kıymet ve Vergiler Şubesinin görevleri 
şunlardır:
…
b) Tarife, menşe, kıymet, matrah, vergi oranı, teslim, ödeme şekilleri 
ve gümrükçe tahsil edilen vergi, resim, fon, mali yükümlülükler 
ve gözetim uygulamalarıyla ilgili ihtilafların çözümüne ilişkin 
çalışmaları yürütmek.
…
ç) Bağlayıcı tarife bilgisi verilmesi ile bağlayıcı tarife bilgisi 
dışında tarife tespiti ile ilgili başvuruları sonuçlandırmak, iptal ve 
itiraz işlemlerini yürütmek.
vb.
şeklinde yapılan görevlendirme üzerine kıymet ve tarife itirazları 
(ihtilafların çoğunluğu tarife ve kıymet itirazlarıdır.)  Bölge 
Müdürlüğümüz bünyesinde 23 muayene memuru ve 8 memur olarak 
görev yapan DTKV-2 Şube Müdürlüğünce değerlendirilmektedir. 
Anılan Şube Müdürlüğünde kasım ayı itibariyle yaklaşık 1600 
itirazın karara bağlandığı görülmüştür. 

Gümrük İdareleri yapılan itirazları incelerken, anlaşmazlığa konu 
beyanname ve sair her türlü belgeyi inceleyebilir. Gerek görmesi 
halinde anlaşmazlık konusu eşyadan numune alabilir, numune 
alınması mümkün değil ise eşyanın kendisi veya fotoğraf, katalog, 
prospektüs gibi eşyayı görmeden fikir verecek diğer belgeleri 
inceleyebilir. 
Malumdur ki her itiraz bir sonuca ihtiyaç duyar. 
Her sonucun doğru olmasını teminen birden fazla süzgeçten ve 
aşamadan geçerek doğru nihayetlenmesi Bölge Müdürlüğümüz 
çalışma prensibidir. 
Biliyoruz ki idarelerimizce ve Bölge Müdürlüğümüzce alınan 
kararın Adli Makamlar nezdinde idaremiz aleyhine sonuçlanması 
halinde ortaya çıkan yargılama gideri Devlet kaynaklarımıza 
külfettir. Her itirazın değerlendirilmesinde bu bilinçle hareket 
ediyor ve diyoruz ki itiraz varsa Bölge Müdürlüğümüzde bu itirazı 
doğru nihayetlendirmek için yeterli kadro ve imkan mutlak var…

YÜKÜMLÜLER GÜMRÜK İDARELERİNE İTİRAZ 
ETMEK YERİNE MAHKEMEYE GİDEMEZLER 
Mİ ?

TARİFE İTİRAZLARI SONUÇLANANA KADAR 
EŞYASINA İHTİYAÇ DUYAN YÜKÜMLÜ NE 
YAPMALI?

İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜNÜN İTİRAZ UYGULAMALARI 
AÇISINDAN YAPILANMASI NEDİR?

İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE 
KULLANILAN KAYNAKLAR NELERDİR? 

İTİRAZLARIN ÇOĞUNLUĞUNU NE 
OLUŞTURUR?
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKCİ, 20 
Eylül 2017 tarihinde  düzenlenen 1. İSTOÇ Festivaline 

katılmıştır. Sayın TÜFENKCİ burada yaptığı konuşmasında 
esnaf ile Ahilik Haftası içerisinde bir araya gelmenin 
mutluluğunu yaşadığını ifade etmiş, ahiliğin, Anadolu’nun 
bağrından çıkarak 800 yıldır esnafta bir disiplin ve 
medeniyet oluşturan önemli bir kültür olduğunu söylemiştir.

Konuşmasında üretimin dünya standartlarında ve kaliteli 
yapılmasının önemine dikkati çeken Bakan TÜFENKCİ, 
çabalarının, Türk patentli ürünler hakkında tüm dünyada “Bu Türk 
malı ise sağlam, kaliteli üründür” denilmesi yönünde olduğunu 
aktarmış ve firmaların kaliteli ve pazarın ihtiyacına yönelik üretim 

yapmasının gelecek endişelerini yok edeceğini söylemiştir.
Artık ticaretin, pazarın şeklinin değiştiğini, ulusal rekabet 
ortamından küresel rekabet ortamına ve yarışına girildiğini ifade 
eden Sayın TÜFENKCİ , “Bugün kalitenin ve standartların 
ölçüleri değişiyor. İSTOÇ bünyesinde faaliyet gösteren 
firmalarımız bu değişimleri yakından takip etmeli. Üretimde 
teknolojiyi yakından takip etmezsek rekabet gücümüzü, trendleri 
kaçırırsak pazar payımızı kaybederiz. Hem esnaf, hem üretici, 
hem de ticaret erbabı olarak özel gayret göstermeliyiz. Biz de 
hükümet olarak size destek vermeliyiz. Artık bir ülke veya 
bölge ile değil, tüm dünya ile rekabet ediyoruz.” demiştir.

Patent ve markalaşma konusunda Hükümet olarak verdikleri 
desteklere değinen Sayın Bakan, bürokrasideki engelleri kaldırma 
noktasında hükümet olarak biraz daha adım atmaları gerektiğini, 
2019’da yürürlüğe girecek yeni sistemle bürokrasideki 
yavaşlığın ve tıkanıklığın daha hızlı açılacağını vurgulamıştır.

Sayın TÜFENKCİ:  “Üçüncü çeyrekte 
yüzde 7’nin üzerinde büyüyeceğiz”

BAKANIMIZ İSTOÇ 1. FESTİVAL GÜNLERİ’NİN 
AÇILIŞINA VE AHİLİK HAFTASI ETKİNLİĞİNE 
KATILDI



İSTANBUL GÜMRÜK

19
Aralık 2017

Ayrıca  Sayın TÜFENKCİ “Ekonominin bütün yönleriyle 
çarkının dönmesini sağladık ve ilk çeyrekte yüzde 5,2, ikinci 
çeyrekte yüzde 5,1 büyüdük. İnşallah üçüncü çeyrekte de 
yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme yakalayacağız. Bu yılı yüzde 
5’in üzerinde bir büyüme ile bitirmiş olacağız. Allah’ın izniyle 
2018’de çok daha iyi bir yıl geçirmiş olacağız. Etrafımızdaki 
sıkıntılara rağmen insanımızın işini, aşını büyütmeye, 
daha fazla insanımıza iş ve aş üretmenin peşindeyiz. 
Refah düzeyini daha yükseklere çıkartalım, daha fazla 
gencimize iş bulalım istiyoruz.” açıklamasında bulunmuştur.
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GÜMRÜK PENCERESİNDEN 
STRES ÇARKINA BİR BAKIŞ

İçinde bulunduğumuz çağ teknoloji çağı, bilgi çağı. Hal böyleyken, 
gün geçmiyor ki  yeni bir ürün piyasaya çıkmasın! Bu ürünlerin 

çoğunlukla ithal olması nedeniyle de gümrüklerde   her geçen gün  
yeni bir ürünle karşılaşmaktayız. Drone, akıllı tahta, selfie çubuğu, 
elektrikli kaykay…   ilk akla gelenler arasındadır. Hiç şüphesiz 
bunlardan  bir tanesi de  son zamanlarda Ülkemizde de popüler olan   
Küçükten büyüğe herkesin elinde gördüğümüz, çağımızın modern 
tespihi veya  yeni neslin  stres topu  olarak nitelendirebileceğimiz 
“stres çarklarıdır”. Bu yazımızda, stres çarklarının  gümrük 
penceresinden  gerek  gümrük tarife sınıflandırılması bakımından 
gerek ise  Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamına dahil olması  
bakımından  değerlendirmesine geçmeden önce  uzmanların 
kendi alanlarında yaptığı görüşlere  kısaca yer verilecektir.

Öncelikle, bu aletin mucidinin kim olduğuna bir bakalım. 
Stres çarkı, ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan 62 yaşındaki 
Catherine Hettinger isimli bir kadın tarafından  7 yaşındaki 
kızını eğlendirmek için yaklaşık 20 yıl önce tasarlanarak 
patenti alınmıştır. Ancak bu olayın  arkasında oldukça trajik 
bir durum vardır. Catherine Hettinger 8 yıl boyunca  patentini 
elinde tuttuktan sonra  2005 yılında   yenileme ücreti olan 
400  doları ödeyemeyince patent hakkı boşa düşmüştür. İşte 
mucidine hiç para kazandırmayan stres çarkının  dünya çapında 
milyonlarca satması da bu dönem sonrasına rastlamaktadır.

KIZINI EĞLENDİRMEK İÇİN STRES ÇARKINI 
TASARLAYAN  TALİHSİZ MUCİD PATENTİNİ 
ALMASINA RAĞMEN İCADINDAN HİÇ PARA 
KAZANAMAMIŞTIR.

Yukarıda bahsedildiği  gibi  mucidi tarafından eğlence amaçlı 
tasarlanan  stres çarkları  gerçekten eğlendiriyor mu veya 
gerçekten stres atıyor mu yada aksine daha çok mu stres 
yapmaktadır? Şimdi uzmanların bu konuda değerlendirmelerine 
bir bakalım; Uzmanlar;“ Çocukların stresli oldukları için ürünü 
almadıklarını ifade ederek, çocukla stres kavramı arasındaki 
ilişkinin, çocuğun oyun ve oyalama araçlarından yoksunluğundan 
kaynaklandığını, bu boşluk doldurulmadığı takdirde ise 
çocuğun panik halde olması, sıkılması şeklindeki hallerinin de 
tabii ki stres gibi görüldüğünü, bu nedenle de   strese bağlı bir 
yönelimden dolayı değil, oyun boşluğundan kaynaklı stres 
çarkına bir yönelim söz konusu olduğunu” ifade etmektedir.
Uzmanlar ayrıca;“Otistik ya da dikkat eksikliği olan çocukların stres 
çarkının dönüşünü sürekli takip etme eğiliminde olmaları, onlarda 
dikkati toplamak için kullanılabileceğini, ancak stres çarkı sağlıklı 
çocukta  antisosyal kişilik gelişimine zemin hazırlayabileceğini, 
farklı ve dikkat çekici renklerin bu cihaz üzerinde kullanılması 
sağlıklı çocuklarda o renkleri bilinçaltında takibe zorlayacağı 
için dikkat dağınıklığına neden olabileceği, çocukların 
gelişim döneminde 14-15 yaşına kadar bu olumsuz etkilerin 
gözlemlenebileceğini, bu nedenle ailelerin çocuklarına bunu 
kullandırtma noktasında dikkatli olmaları gerektiğini ve çocukların 
da bağımlılık yapabileceklerini” önemle vurgulamaktadır.

STRES ÇARKLARI STRES Mİ  ATIYOR YOKSA 
STRES Mİ YAPIYOR?

BİRÇOK ÜLKEDE STRES ÇARKLARININ 
KULLANIMINA YASAKLAMA GETİRİLMİŞTİR

Şenol ALKAN 
Şube Müdürü V.

Makale
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Nitekim,  Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bazı eyaletler, 
İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde özellikle okullarda 
çocukların dikkatinin dağılmasına yol açtığı gerekçesiyle 
stres çarkı kullanımına bir takım  yasaklamalar getirmiştir. 
Ayrıca uzmanlar, çocukların bu oyunları sınıfa sokmaları 
nedeniyle olumsuzluklar yaşandığını da belirtmektedirler.
  Yukarıda, stres çarklarına ilişkin uzmanların kendi 
alanlarındaki değerlendirmelere kısaca yer verdikten sonra,  
asıl konularımızdan ilki olan stres çarklarının gümrük tarife 
sistematiği içinde sınıflandırılmasına artık geçebiliriz;
 Bilindiği üzere,  Armonize Sistem genel olarak iki temel 
sınıflandırma sistematiğine dayanmaktadır;  bunlardan 
ilki eşyanın yapıldığı veya başka bir deyişle mamul 
olduğu maddeye göre sınıflandırma, diğeri ise eşyanın 
ne amaçla satın alındığı, ana fonksiyonu ve kullanıldığı 
yere göre sınıflandırmadır. Bu noktada, Stres çarklarında 
tarife cetvelinde ismen sınıflandırılmaya gidilmediği için 
sınıflandırma sistematiği içinde mamul olduğu maddeye 
göre mi yoksa kullanım amacına göre mi sınıflandırılacaktır?

Bu kapsamda,  öncelikle bir değerlendirme yapabilmemiz için 
stres çarklarının teknik ve yapısal özeliklerine bir göz atmamız 
gerekmektedir. Stres çarkları çeşitli tasarım ve şekillerde 
modelleri bulunan, başta plastik olmak üzere çelik, pirinç, çinko, 
titanyum, bakır, tahta, demir, seramik gibi malzemelerden üretilen 
ve genelde üç kollu bir yapıya sahip  olan; sadece orta kısmında 
veya hem kollarında hem orta kısmında rulman ile donatılmış  
yada  tamamen rulmansız olarak üretilebilmektedir. Buna ilaveten, 
rulmanlı olanlarda monteli merkez dışındaki rulmanlar aslında 
yedek rulman düşünülerek üretilmekle birlikte (merkezdeki 
rulman yıpranmadan dolayı bozulduğunda diğer rulmanları 
çıkartıp merkeze takılması için), eşyanın salınım yaparak daha 
hızlı dönme gibi bir fonksiyonunu da yerine getirmektedir. 
Stres çarklarının yapısal ve teknik özelikleri bu şekilde 
olmaktadır. Peki kullanım alanı/amacı nedir? Oyuncak olarak 
mı değerlendirmemiz gerekir yoksa el egzersiz aleti mi ya da 
üzerine monteli merkez dışındaki rulmanlar (yedek rulmanlar) 
olmaksızın da kullanılabildiğinden ve değişik ebatlarda 
üretilen bu rulmanların pekala sanayide  rulman olarak da  
ticaretinin yapılabilmesi mümkün bulunduğundan  bilyalı 
rulman olarak mı bir değerlendirme yapmamız gerekmektedir?

Bu minvalde, ilk bakışta  stres çarkları  gümrük tarife cetvelinde 
salt  mamül olduğu madde dikkate alındığında 3926  (plastikten 
diğer eşya) ve 7326 (demir ve çelikten diğer eşya)… vb. tarife 
pozisyonlarında, buna karşılık kullanım amacı/yeri   dikkate 
alındığında ise 8482 (rulmanlar) veya  9503 (oyuncaklar) yada   
9506 (kültür-fizik aletleri) tarife pozisyonlarının uygun alt 
pozisyonlarında sınıflandırılması gerektiği düşünülebilmektedir.
Ancak, stres çarkları mamul olduğu maddenin ötesinde özellikle 
çocuklar tarafından eğlence amaçlı kullanıldığından Armonize 
Sistem sistematiğine göre eşyanın yapıldığı veya başka bir 
deyişle mamul oldu maddeye göre değil de eşyanın ne amaçla 
satın alındığı, ana fonksiyonu ve kullanıldığı yere göre bir 
sınıflandırmaya dayanan diğer sınıflandırma sistematiğine göre 
gümrük tarife sınıflandırılması  yapılmalıdır. O halde, daha 
önce belirtildiği üzere stres çarkları özelikle çocuklar tarafından 
eğlence amaçlı olarak kullanılmakta olduğundan ve esas olarak  
el egzersiz aleti de  olmadığından,  Gümrük Tarife Cetvelinin 

9503 (oyuncaklar) tarife pozisyonun açıklama notunun “Bu 
pozisyon kişilerin (çocuklar veya büyükler) esasen eğlenmesine 
yönelik olarak hazırlanan oyuncakları kapsar” lafzına istinaden 
Genel Yorum Kuralı Yorum Kuralları (1) ve (6)’ya göre 
hale göre 9503.00.95.00.00 veya 9503.00.99.00.00 GTİP’te 
sınıflandırılması gerekmektedir.Öyle ki  DE14712/17-1 Referans 
No’lu  Avrupa Birliği Bağlayıcı Tarife Bilgisinde stres çarkları 
9503.00.95 KN kodunda sınıflandırıldığı değerlendirilmektedir.
Bu şekilde, 9503 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan stres 
çarkları üzerindeki metal rulmanlar dışında  plastik maddelerden  
mamul olduğu takdirde, Gümrük Tarife Cetvelinin Genel 
Yorum Kurallarının (2-b) nolu kuralının ; “ Tarifenin belirli bir 
pozisyonunda herhangi bir maddeye yapılan atıf, bu maddenin 
karışımlarını, bileşimlerini ve diğer maddelerle birleştirilmiş 
veya karıştırılmış hallerini de içine alır. Aynı şekilde, belirli 
bir maddeden mamul bir eşyaya yapılan herhangi bir atıf, 
tamamen veya kısmen bu maddeden mamul eşyayı da içine 
alır.” hükmüne istinaden,  9503.00.95.00.00  GTİP’te (plastik 
maddeden olanlar/gümrük vergisi: %4,7) 9503.00.99.00.00 
GTİP’e (Diğerleri/gümrük vergisi:%0) göre  plastik maddeden 
mamul oyuncaklara daha özel bir şekilde atıf yapıldığından, 
mamul olduğu diğer maddelerin  ağırlıkları ne olursa olsun 
9503.00.95.00.00  GTİP’te  sınıflandırılması gerekmektedir.

STRES ÇARKLARINDA BÜYÜK TEHLİKE!
Son olarak, ikinci konumuz olan  stres çarklarına ilişkin 
Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında da bir 
değerlendirme yapmak gerekir ise; öncelikle Ülkemiz 
açısından da bağlayıcılığı olan söz konusu ürünlerin Avrupa 
Teknik Komitesi CEN/TC 52 tarafından hazırlanan “CR 
14379:2002 Oyuncakların Sınıflandırılmasına İlişkin Klavuz 
Doküman No: {Oyuncak Güvenliği Direktifi (2009/48/
EC) Uygulaması Gri Alan Promlemi}, Oyuncak Güvenliği 
Yönetmeliği ve TS EN 71-1 Oyuncak Güvenliği Standardı 
Kapsamında değerlendirildiği belirtilmekte; söz konusu bir 
veya birden fazla rulmana sahip metal ve plastikten imal 
edilmiş, el ve parmakların hareketiyle farklı hız ve sürelerde 
döndürülebilen ve oyun kurgulanabilen ürünlerin, ilgili 
klavuz, standart ve yönetmelik doğrultusunda çocukların 
oyunlarda kullanabileceği el becerilerini geliştirmeye yönelik 
(3 yaş üstü çocuklar için) oyuncak olarak aktarılmaktadır. 
Bu çerçevede, stres çarkları Bakanlığımızca hazırlanarak 
yürürlüğe konulan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği 
kapsamına dahil bulunmaktadır. Bu itibarla, anılan Yönetmelik 
çerçevesinde stres çarklarının serbest dolaşıma giriş rejimine 
ilişkin beyannamenin tescilinde  Oyuncakların İthalat 
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/10) 
uyarınca   TAREKS denetimine tabi tutulması, kapsam dışı 
olarak beyan edilmesi halinde ise gümrük idarelerince  aynı 
Tebliğ uyarınca fiili denetime yönlendirilmesi, gerekmektedir.
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKCİ, 
CNR Expo’da tek çatı altında gerçekleştirilen 

CNR Food İstanbul, CNR Ambalaj İstanbul, Ev Dışı 
Tüketim Ürünleri ve Tedarikçileri Buluşması’nın 
açılışında yaptığı konuşmada, üç sektörün bir araya 
gelerek gerçekleştirdiği fuarın önemine işaret etmiştir.

Türkiye’nin, perakende sektörü cirosunun son 5 
yıllık performansını devam ettirerek orta vadede 
yılda ortalama yüzde 9 büyümesinin beklendiğini 
ifade eden Sayın TÜFENKCİ, şunları kaydetti:

“Gıda perakende sektörü toplam perakende satışlarının 
yüzde 62’sini oluşturmaktadır. Gıda sektöründe 
2017 yılının ilk yarısında ülkemizin ihracatının 
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 
oranında arttığını görüyoruz. İthalatımız ise yüzde 
14,9 oranında artmıştır. Biz aslında gıda alanında 
daha yapacağımız çok iş olduğunu görüyoruz. 2016 
yılında yaşadığımız hain darbe girişimiyle Türkiye 
ekonomisinin sarsıldığını görüyoruz. Bu sarsıntıyı 
kısa sürede atlatarak Türkiye yoluna, dünyayı da 
şaşırtacak büyüme rakamlarıyla devam ediyor.”

Bakan TÜFENKCİ, Türkiye’nin büyüme oranları 
hakkında bilgi verirken, 2018’e daha inançlı, 
azimli şekilde gireceklerini, 1,5 yıllık süreçte 
seçim olmadığını, öngörülebilir bir zaman dilimi 
bulunduğunu ve bu süreçte Türkiye’deki büyüme 
oranlarının büyütülmesi gerektiğini söylemiştir. 
Ayrıca yabancının fuarlara ilgisinin iyi olduğuna işaret 
ederek, “İstanbul bir dünya markasıdır. Paris, Dubai, 
Münih, Berlin neyse İstanbul da odur. Berlin, Fransa 

BAKANIMIZ SAYIN BÜLENT TÜFENKCİ 
CNR EXPO’DA FUAR AÇILIŞI YAPTI

Sayın TÜFENKCİ: “Berlin ve Fransa ne kadar 
güvenliyse İstanbul da o kadar güvenlidir”
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ne kadar güvenliyse İstanbul da o kadar güvenlidir.” demiştir.
Üretenin, ticaret yapanın, esnafın yanında olmaya devam 
edeceklerini vurgulayan Sayın TÜFENKCİ, “Bu işi 
yaparsanız Türkiye’nin önü açılır’ dediğiniz her projede 
biz sizin yanınızda olmaya hazırız.” ifadesini kullanmıştır. 

Bakan TÜFENKCİ, ikinci el araç düzenlemesini 
bitirdiklerini ve Başbakanlığa gönderdiklerini belirterek, 
“Özellikle ikinci el araç piyasasının düzenlenmesi 
noktasında bu mesleği yapan komisyoncuların, galericilerin 
belli nitelikte olmasını, her önüne gelenin bu işi 
yapmamasını istiyoruz. Emlak düzenlemesini ikinci el 
araç düzenlemesi yürürlüğe girdikten sonra Başbakanlığa 
göndermek istiyoruz.” açıklamasında bulunmuştur. 

Düzenlemelerin amacının suistimalleri ve dolandırıcılığı 
önlemek olduğuna dikkat çeken Sayın TÜFENKCİ sözlerine: 

“İkinci el araç düzenlememizi bitirdik ve Başbakanlığa 
yayımlanmak üzere gönderdik. Özellikle ikinci el araç piyasasının 
düzenlenmesi noktasında bu mesleği yapan komisyoncuların, 
galericilerin belli nitelikte olmasını, her önüne gelenin bu 
işi yapmamasını istiyoruz. Emlak düzenlemesini ikinci el 
araç düzenlemesi yürürlüğe girdikten sonra Başbakanlığa 
göndermek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı paydaşlarla 
devam ettiriyoruz. Emlak işi yapanların belli nitelikte olmasını 
istiyoruz. Sözleşmelerin şeffaf ve izlenebilir olmasını 
istiyoruz. Komisyon ücretlerinin net olarak belirlenmesini 
istiyoruz. İkinci el araçta eğer etiketinde‚ ‘bu araç hasarsızdır, 
bakımı tam olarak yapıldığı‘ söyleniyorsa belli bir kilometre 
garanti verilmesini istiyoruz. Hem ikinci el araç hem de 
emlak düzenlemesindeki amacımız, bu ticaretin belli kurallar 
içerisinde yapılmasını sağlamak ve buradaki suistimalleri 
ve dolandırıcılığı önlemek.” şeklinde devam etmiştir.
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ, 20 Aralık 
2017 tarihinde düzenlenen İstanbul Esnaf ve Sanatkar 

Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanlar Kurulu toplantısına 
katılmıştır. 

Sayın TÜFENKCİ burada yaptığı konuşmasında, esnaf ve 
sanatkarların, ticaretle birlikte toplumu inşa eden, toplumu 
ayakta tutan, iktisadi ve sosyal hayatın omurgası, ekonominin 
temel direği olduğunu söylemiştir.Son dönemde ekonomide 
yaşanan güçlü büyümenin vatandaşın refahına ve gündelik 
hayatına yansıdığını, yılın 10 ayında elektrik üretiminin yüzde 
7,8, beyaz eşya üretiminin yüzde 11,1 arttığını, söz konusu 
dönemde beyaz eşya satışlarının yüzde 20,5 yükseldiğini 
kaydeden Sayın TÜFENKCİ Türkiye’nin, girişimcisini ve 
üretim yapanını hiçbir zaman mahcup etmediğini ifade ederek, 
“Bundan sonra da mahcup etmez. Türkiye, genç nüfusuyla, 
potansiyeliyle umut vadeden ülkelerin başında gelmektedir.” 
şeklinde konuşmuştur. 

Son bir yılda oluşturulan ilave istihdam sayısının 1 milyon 355 
bin olduğunu bildiren Sayın TÜFENKCİ, son 7 yılda küresel 
krize rağmen dünyada eşi görülmemiş bir rekorla 6,6 milyon 
ilave istihdam oluşturduklarını kaydetmiştir. Ekonominin 
yıllık ortalama ilave 1 milyon istihdam oluşturur hale geldiğini, 
OECD ülkeleri arasında en yüksek istihdam artışı sağlayan 
ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Sayın TÜFENKCİ, 
daha çok üretim ve istihdam için çalıştıklarını, çalışmaya 
devam edeceklerini, 2018’in büyümenin devam edeceği, 
üretim ve istihdamın artacağı bir yıl olacağını söylemiştir.
 
Finansman, vergi ve sosyal güvenlik başta olmak 
üzere esnafın birçok alanda önemli kazanımlar elde ettiğini 
aktaran Sayın TÜFENKCİ, Hazine desteği ve Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle verdikleri 
Halkbank kredilerinde limitleri artırdıklarını hatırlatmıştır.
Sayın TÜFENKCİ, farklı esnaf kollarına sağlanan destek 
ve teşviklere değinirken, daha önce, emekli olduktan sonra 
iş yerini devam ettirenlere yüzde 15’lik prim kesintisi 
yapıldığını, bunu ortadan kaldırdıklarını söylemiştir.
Ayrıca esnafın değişen ticarete ayak uydurması için 
çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:“Esnaf 
ve sanatkarlarımızı elektronik ticaret mecrasında daha 
fazla ticaret yapar hale getirmek istiyoruz. Bununla ilgili 
PTT ile bir anlaşma, protokol yapmak üzereyiz. Böylelikle 
esnaflarımızın oluşturulan platformda düşük maliyetle yer 
alıp dükkanında ne satıyorsa, hangi ticareti yapıyorsa o 
platformda, internette yer alsın, bunun masraflarını ve diğer 
şeylerini biz karşılayalım ucuz bir şekilde... PTT de kargosunu 
yapsın ve esnafımız e-ticarette yer alsın istiyoruz. 2018’in 
ilk çeyreğinde bunu da hayata geçirip esnafımızın 
e-ticarette yoğun bir şekilde olmasını istiyoruz. Daha geniş 
kitlelere daha az maliyetlerle ulaşmasını sağlayacağız.”

BAKANIMIZ İSTANBUL ESNAF VE SANATKAR 
ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANLAR KURULU 
TOPLANTISINA KATILDI

Sayın TÜFENKCİ: “Türkiye girişimcisini ve üretim 
yapanını hiçbir zaman mahcup etmez”
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ, 10 Aralık 
2017 tarihinde düzenlenen İş Dünyası Konfederasyonu 

(BİRKONFED) Olağanüstü Genel Kuruluna katılmıştır. 
Sayın TÜFENKCİ burada yaptığı konuşmada büyüme 
performansını yılın ikinci çeyreğinde devam ettirdiklerini 
belirterek, “Yanlı ve siyasi olarak Türkiye’nin notunu 
düşürmeye çalışanlar, 2017’de büyüme rakamlarını art arda 
revize edenler, 2018 için kötü senaryo çizenler, bir kez daha 
2018’in sonunda mahcup olacaklar.” ifadesini kullanmıştır.
 
Ayrıca faizlerin yüksekliğinin yatırımın önündeki en 
büyük engel olduğunu belirterek sözlerine “Ekonomi 
Bakanlığı ile birlikte çalıştığımız sınır illerindeki sınır 
ticaretine bugüne kadar alışılmışın dışında, bambaşka 
bir formatta, sınır ticaretini geliştiren ve kolaylaştıran, 
o bölgedeki insanların kazanacağı bir sistemi yakın 
zamanda hayata geçireceğiz. Bunu da 2018 müjdesi olarak 
kamuoyu ile paylaşacağız.” şeklinde devam etmiştir.

Sayın TÜFENKCİ, konuşmasında ABD Başkanının Kudüs açıklamalarına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’dan 
başka esaslı tepki koyan bir lider olmadığını vurgulayarak, “Biz millet olarak zulme hiç bir zaman razı olmadık, bundan sonra da 
olmayız. 2019’a giderken Türkiye’nin birlik ve beraberliğini bozmak veya her türlü kırılganlığını kullanmak için fırsat kollayanlar, 
bu anlamıyla insanlarımızı ötekileştirmeye çalışanlar olabilir. Ama biz birliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak 80 milyon bir ve 
kardeş olarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz. Hem insanımızın refah düzeyini artıracağız hem 
de iş adamlarımız ve esnafımızı daha da büyüteceğiz. 2018’de 2017’den daha güzel günler yaşayacağız.” ifadesini kullanmıştır.

BAKANIMIZ BIRKONFED OLAĞANÜSTÜ 
GENEL KURULU’NA KATILDI

Sayın TÜFENKCİ: ”Sınır ticaretini geliştiren ve kolaylaştıran, o bölgedeki 
insanların kazanacağı bir sistemi yakın zamanda hayata geçireceğiz.”
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ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ 
YÜKÜMLÜ STATÜSÜNE  İLİŞKİN SON DÜZENLEMELER

07.10.2016 tarih 
29850 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 
Gümrük Yönetmeliğinde 
değişiklik yapılmasına 
dair Yönetmelik ile, 
Gümrük Yönetmeliğinin 
22 nci maddesinin 
birinci fıkrasında yer 
alan “A, B veya C sınıfı”  
ibaresi yürürlükten 
kaldırılmış olup, artık 
sınıf ayrımı olmaksızın 
tek tip Onaylanmış 
Kişi Statü Belgesi 
(OKS) düzenleneceği, 
geçerliliğini koruyan 
tüm A ve B sınıfı 

onaylanmış kişi statü belgelerinin süresinin 15/8/2017 tarihine 
kadar uzatıldığı, 15/8/2017 tarihinden önce düzenlenmiş olan ve 
geçerliliğini korumaya devam eden tüm C sınıfı onaylanmış kişi 
statü belgelerinin de 15/8/2017 tarihi itibariyle mevcut belgenin 
geçerlilik süresi sonuna kadar geçerli olmak üzere onaylanmış 
kişi statü belgesi olarak değiştirildiği hüküm altına alınmıştır.

23.11.2016 tarih ve 29897 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Sıra No:1)’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4) ile de 15.08.2017 tarihi 
itibariyle geçerli olacak tek tip belgeye ilişkin ilave düzenlemeler 
getirilmiştir. Bu düzenlemeyle birlikte statü belgesi sahiplerine 
sunulan basitleştirilmiş işlem ve uygulamalar, eksik beyan, 
beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalar, kısmi teminat, 
götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında 
A.TR düzenleme ve vize etme olarak güncellenmiştir. En göze 
çarpan düzenleme, mavi hat yetkisinin kaldırılarak, yerine beyanın 
kontrol türüne ilişkin kolaylaştırma imkânının getirilmesidir.

1 seri nolu Tebliğ’in, 23.11.2016 tarihinde yapılan değişiklikle, 
42/A maddesinde düzenlenen beyanın kontrol türüne ilişkin 
kolaylaştırmalardan faydalanacak belge sahiplerinin iki koşulu 
sağlamaları gerekmektedir. İlki, dış ticaret sermaye şirketleri, 
sektörel dış ticaret şirketleri, grup ihracatçıları, grup ithalatçıları, 
Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti 
yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç imalatçı olmak, 
ikincisi ise yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi 
statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı ayın ilk 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE DÜZENLENMİŞ 
OLAN (721) ADET A VE B SINIFI ONAYLANMIŞ 
KİŞİ STATÜ BELGESİ SAHİBİ FİRMA, BELGE 
SÜRESİNİN 15.08.2017 TARİHİNDE BİTECEK 
OLMASI DOLAYISIYLA BAŞVURUDA BULUNMUŞ 
VE FİRMALARIN MAĞDURİYET YAŞAMAMALARI 
ADINA 15.07.2017-15.09.2017 TARİH ARALIĞI 
GİBİ KISA BİR SÜREDE (671) ADET BELGE 
DÜZENLENEREK KULLANIMA AÇILMIŞTIR.

gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem 
ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari beş milyon 
FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması ya da ithalat 
ve fiili ihracat toplamının asgari yirmi milyon ABD doları tutarında 
olması. Bu koşulları sağlayarak söz konusu yetkiyi almaya hak 
kazanan statü belgesi sahiplerine ait gümrük beyannamesi kapsamı 
ithalat ve ihracat eşyası, bu yetkisi olmayan statü belgesi sahiplerine 
göre daha az muayeneye tabi tutulabilmektedir. Bununla birlikte 
42/A yetkisi bulunan statü belgesi sahipleri adına tescil edilmiş olan 
ve “1000” dışında kalan rejim kodlu ihracat beyannameleri yapılacak 
risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görebilmektedir. 

Söz konusu düzenlemelere istinaden, Bölge Müdürlüğümüzce 
düzenlenmiş olan (721) adet A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü 
Belgesi sahibi firma, belge süresinin 15.08.2017 tarihinde bitecek 
olması dolayısıyla başvuruda bulunmuş ve firmaların mağduriyet 
yaşamamaları adına 15.07.2017-15.09.2017 tarih aralığı gibi kısa 
bir sürede (671) adet belge düzenlenerek kullanıma açılmıştır.
Diğer taraftan, OKS sahibi veya geçerlilik süresi bulunan C 
sınıfı belge sahiplerinin de, ekte EK-9 başvuru formunu ve 
kapasite raporunu sunmaları ve ithalat ihracat performanslarının 
da yeterli olduğunun tevsiki halinde belge kapsamında 42/A 
yetkisi talepleri Bölge Müdürlüğümüzce değerlendirilmektedir.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesine ilişkin değişikliklerin yanı sıra, 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesine ilişkin usul ve esasları 
belirleyen Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde 
de 13.10.2017 tarih ve 30209 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Yönetmelik ile yeni bir takım düzenlemeler getirilmiştir.

Bu düzenlemelerden en dikkat çekenleri özet başlıklar halinde 
sıralamak gerekirse;

• Bu değişikliklerden, başvurular esnasında yetki almak isteyen 
firmaların en fazla dikkat etmeleri gereken konu Geçici 4. Madde 
yapılan düzenleme ile aşağıda belirtilen şartlardan en az birine 
sahip olmayan kişilerin 31/12/2019 tarihinden önce yapacakları 
sertifika başvurularının kabul edilmeyeceği hükmüdür. Bu şartlar;

a) 10 uncu maddenin yedi ilâ onuncu fıkralarında sayılan belgelerden 
en az birine sahip olmak,

b) Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki 
takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk 
gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon 
FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak,

c) Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim 
yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye 
dönük bir yıl içerisinde 121 inci maddenin birinci fıkrasının 
(b) bendinde sayılan koşullardan en az birini karşılamış olmak,

ç) Sivil havacılık mevzuatı uyarınca Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü tarafından bilinen gönderici olarak belirlenmiş olmak,

Demet ÇAKMAKCI
Gümrük ve Ticaret Uzmanı 

Şube Müdürü V.

Makale
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d) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge 
merkezi belgesine sahip olmak,
e) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, 
bakım, onarım faaliyetine ilişkin belgeye sahip olmaktır.
• Bir diğer düzenleme ceza karar sayılarının hesaplanmasına ilişkin 
olarak yapılmış; Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c) ila (ı) bentlerinin 
uygulanmasında, gümrük idaresi tarafından tespit edilmeden önce 
ihlalin beyan sahibi tarafından tespit edilerek gümrük idaresine 
bildirilmesine istinaden düzenlenen ceza kararlarının dikkate 
alınmayacağı,  (ğ) bendinin uygulanmasında, hava yolu taşımacılığı 
kapsamında tescil edilen özet beyanlara ilişkin olarak Kanunun 241 
inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi uyarınca düzenlenen 
ceza kararlarının dikkate alınmayacağı, Yönetmeliğin söz konusu 
maddesinin uygulanmasında, ceza kararının beyannamenin tescil 
yılından daha sonraki bir yılda düzenlenmiş olması halinde Kanunun 
241 inci maddesinin birinci fıkrasındaki tutarın üç, yirmi beş ve yetmiş 
beş katı tutarlarının hesaplanmasında ceza kararının düzenlendiği 
tarihte öngörülen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası 
tutarının dikkate alınacağı, ayrıca (g) bendinin uygulanmasında, 
başvuru sahibinin temsilci sıfatıyla TIR Karnesi işlemlerinden 
kaynaklı olarak aldığı cezaların yanı sıra, başvuru sahibinin temsilci 
sıfatıyla TIR Karnesi işlemleriyle ilgili olarak aynı dönem içerisinde 
sistem üzerinde yaptığı beyanların da 
dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.

• Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde 
ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde; 
yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği 
yetki belgesine, gümrük müşavirliği 
izin belgesine ya da gümrük müşavir 
yardımcılığı izin belgesine sahip olan veya 
en az iki yılı yönetici konumunda olmak 
üzere asgari altı yıl gümrük işlemleri ile 
ilgili birimlerde çalışmış olan personel 
istihdam etmek veya Yetkilendirilmiş 
gümrük müşaviri, gümrük müşaviri veya 
gümrük müşavir yardımcısı istihdam eden tüzel kişilerden ya da 
faaliyet alanı itibariyle gümrük, dış ticaret ve lojistik işlemlerine 
ilişkin en az üç yıldır danışmanlık hizmeti veren firmalardan 
gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik 
eğitim ve danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu getirilmiştir.
• Başvuru esnasında aranacak belgelere ilişkin Yönetmeliğin 10 
uncu maddesine, güncel imza sirküleri aslı ya da örneğinin de 

sunulması gerektiği eklenmiş, ayrıca  Ek-1/A’da yer alan başvuru 
formu ve söz konusu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde 
sayılan belgenin 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza 
Kanunu uyarınca elektronik imzalı olmaları gerektiği, (b), (c) ve 
(ç) bentlerinde sayılan belgelerin ise, düzenleyen kuruluşun veri 
tabanı üzerinden elektronik olarak kontrol edilebilmeleri şartıyla, 
elektronik ortamda oluşturulmuş örnekleri asıl nüsha veya kâğıt 
ortamındaki örneği yerine kabul edilebileceği belirtilmiştir.

• Yine 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında da değişikliğe 
gidilmiş, ISO 9001 sertifikasının; başvuru sahibinin gümrük, dış 
ticaret, üretim, lojistik, yönetim ve idari organizasyon faaliyetlerini, 
ISO 27001 sertifikasının da; gümrük ve dış ticaret işlemlerini 
ve bu işlemlerine ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve 
bilgi işlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak 
amacıyla kullandığı güvenlik önlemlerini, kapsaması gerektiği ve 
bu faaliyetlerin yürütüldüğü tüm idari bina ve tesislere ilişkin olarak 
alınmış olması gerektiği hükme bağlanmıştır. Ancak bu maddenin 
yürürlük tarihi, yayımından itibaren 3 ay sonra olarak belirlenmiştir.
• Yönetmeliğin 10 uncu maddesine “(13) Birinci fıkranın (a) 
bendinde yer alan soru formu Bakanlıkça belirlenecek elektronik 
formatta düzenlenir ve 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik 

İmza Kanunu uyarınca elektronik imzalı 
ibraz edilir.” Hükmü eklenmiş, yürürlük 
tarihi yayımından itibaren 3 ay sonra 
olarak belirlenmiş, ayrıca yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılacak 
başvurularda ıslak imzalı olarak da ibraz 
edilebileceği hüküm altına alınmıştır.
• Yönetmelikte belirtilen başvuru ve inceleme 
sürelerine ilişkin değişiklikler yapılmış 
ve Bölge Müdürlüğünün on beş iş günü 
olan inceleme süresinin başvuru sahibine 
bilgi verilmesi kaydıyla on beş iş günü 
uzatılabileceği, yine Genel Müdürlükçe 
inceleme süresinin de aynı şekilde bilgi vermek 

kaydıyla on beş iş günü uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır.

• Bir diğer önemli değişiklik de, izinli gönderici 
uygulamasının iş akışları değiştirilmiş ve onaylanmış 
kişiler ve yetkilendirilmiş yükümlüler dışındaki ihracatçı 
firmaların da rejim kodu sınırlaması olmaksızın bu 
uygulamadan faydalanmaları mümkün hale getirilmiştir.
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ, 28 
Ekim 2017 tarihinde düzenlenen Malatyalı İşadamları 

Derneği’nin 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmıştır.
Sayın TÜFENKCİ, burada yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin, dünyada yaşanan tüm sıkıntılara, 
krizlere, çalkantılara rağmen hedefleri doğrultusunda 
kararlı yürüyüşünü sürdürdüğünü belirtmiştir.

Sayın Bakan sözlerine “Bir yandan terörle mücadele 
ediyoruz, bir yandan da ülkeyi büyütmeye çalışıyoruz. 
Büyüme rakamlarımızdan ihracata kadar ekonomide 
aldığımız sevindirici haberler bize geleceğimiz için güven 
veriyor. Çalışarak, üreterek, istihdam sağlayarak ülkesine, 
milletine katkıda bulunmak isteyen herkese devletimizin 
kapıları sonuna kadar açıktır.” şeklinde devam etmiştir.

Üretmeye odaklanılması gerektiğine işaret eden Sayın 
TÜFENKCİ, Türkiye’nin milli gelirinin 236 milyar 
dolardan 860 milyar dolara, kişi başı milli gelirinin ise 3 
bin dolarlardan 11 bin dolarlara yükseldiğini hatırlatarak, 
bu yükseliş yaşanırken ortaya çıkan zenginliğin herkes 
tarafından istifade edilmesini sağladıklarını ifade etmiştir.

BAKANIMIZ MALATYALI İŞADAMLARI 
DERNEĞİ’NİN 13. OLAĞAN GENEL KURUL 
TOPLANTISI’NA KATILDI

Sayın TÜFENKCİ: “Üretmeye odaklanmalıyız”
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Türkiye’de her yıl 1 milyona yakın yeni insanın 
istihdam edildiğini kaydeden Sayın TÜFENKCİ, 
Türkiye’nin 2017 yılında Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın da teşvikleriyle yılın 
başından bu yana iş gücü piyasasına 2 milyon 34 
bin kişilik yeni istihdam sağladıklarını belirtmiştir.

2016 Aralık’ta 26 milyon 669 bin kişinin istihdam 
edildiğini, bu rakamın temmuz ayı sonu itibarıyla 28 
milyon 758 bine yükseldiğini belirten Sayın TÜFENKCİ 
sözlerine “Cari açığımıza baktığımızda son aylarda 
azalan bir trende girdiğini görüyoruz ve yine Allah’a 
hamdolsun dış ticaret büyüme rakamlarımızın net 
olarak artı verdiğini ve katkı sağladığını da görüyoruz. 
Özellikle gerek güven endekslerine baktığımızda, 
gerekse hizmet endekslerine baktığımızda tamamının 
olumlu seyrini devam ettirdiğini görüyoruz. Burada 
temel sorun, özellikle bizim yatırım iklimini iyileştirme 
noktasında atacağımız adımlar ve bu noktada ortaya 
koyacağımız performans, gelecekte de Türkiye’nin hem 
yeni yatırımlarını çekmesi noktasında, hem de üretimini 
artırma noktasında önemli adımlar olacağına inanıyorum.

Malatyalı iş adamlarımızın da hükümetimizin, 
devletimizin ortaya koyduğu teşvik mekanizmalarından 
yararlanmasını istiyoruz. Yerli ikameyi ortaya koyacak 
ve ithalatı azaltacak her türlü girişimin desteklenme 
oranlarının çok fazla olduğunu ifade ediyoruz. 
Özellikle stratejik yatırım dediğimiz yatırımların 
hemşehrilerimiz tarafından yakinen takip edilmesini ve 
bu noktada güç birliğine giderek ve gerekirse devleti de 
ortak yaparak çok büyük başarılara ve yatırımlara imza 
atacaklarına inanıyorum.” şeklinde devam etmiştir.
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Sayın Bakan burada yaptığı konuşmasında yeni gelişen 
ticari trendlerden kopmamak adına, yeni uygulamaları 

hayata geçirmek gerektiğini belirterek, gelişmelere duyarsız 
kalmadan yönetebilmenin ve bu gelişmeleri insanlığın faydasına 
sunmanın önemine vurgu yaparak, gümrüklerde gerçekleştirilen 
dijitalleşmenin bu amaca hizmet ettiğini ifade etmiştir.

“İnsan unsurunu en aza indirerek hata oranlarını düşürmek istiyoruz.” 
diyen Sayın TÜFENKCİ, gümrüklerdeki işlemleri saydamlaştırıp, 
izlenebilir, görünebilir, müşteri, ithalatçı ve ihracatçı tarafından 
denetlenebilir hale getirmeyi hedeflediklerini dile getirmiştir.

Bakan TÜFENKCİ, gümrüklerde ithalatın, ihracatın hangi safhada 
olduğunu SMS’lerle bildirmeye başladıklarını belirterek, sözlerine 
“Bunu çok yakın zamanda görüntülü hale getireceğiz. Şifreler 
vereceğiz. Her bir ithalatçı veya ihracatçı, oturduğu ofiste, internet 
üzerinden aşamalarını ve bazı görüntülerini görebilecek. Sahadaki 
muayene memurumuza veya diğer arkadaşlarımıza bilgisayar 
ortamında işlem yapmalarının pilot uygulamalarını yaptırıyoruz. 

Amacımız gümrüklerde otomasyonu sağlayabilmek. Sadece 
gümrüklerde otomasyonu sağlamak ve dijitalleşmek yetmiyor. 
Aynı zamanda önümüzdeki yıllarda, ticaretin çok daha ağırlıklı 
olarak elektronik düzlemde gerçekleşeceği konusunda da 
hemfikiriz. Bu değişim kaçınılmaz olduğuna göre, önemli olan 

değişim sürecini iyi yönetmek.” şeklinde devam etmiştir.
Tüm ticari aktörlerin değişime ayak uydurabilmesi 
için hükümetin yaptığı çalışmalar, verdiği destekler 
hakkında katılımcılara bilgi veren Sayın TÜFENKCİ, 
eğitimli insan kaynağı yetiştirme noktasındaki eksiklerin 
giderilmesinin bu konuda önemli olduğunu dile getirmiştir.

Dünyadan daha ileri gitmek çabasında olduklarına dikkati 
çeken, bu anlamda insan kaynağının değişim ve dönüşümü 
yönetebilmesinin önemine işaret eden  Sayın TÜFENKCİ, 

“Dış ticarette belge ve işlemleri ne kadar azaltırsak o 
kadar dış ticareti, ihracatı geliştiririz, maliyetleri ne kadar 
azaltırsak o kadar geliştiririz ki bu yönde de çalışmalarımız 
var. Bunu sadece Gümrük Bakanlığı olarak yapmak 
yetmiyor. Gümrüklerde sadece biz iş yapmıyoruz, tam 19 
bakanlığın gümrüklü sahalarda yetkileri var. Bir çalışma 
yaptık, Tarım Bakanlığı ile görüştük, onlar da olumlu 
bakıyorlar. Gümrüklerdeki veteriner ve ziraat hizmetlerini 
tek bir otorite koordine etsin ve onlarda 24 saat esası 
üzerinden, tıpkı gümrüklerdeki gibi çalışsın istedik. Onu 
hayata geçirirsek biraz daha işlemleri hızlandırmış oluruz.”

İşlemlerin hızlanması adına çalışmalarının devam 
edeceğini bildiren Sayın TÜFENKCİ, “Bir çalışmamız 
daha var. Laboratuvarları tekleştirmek istiyoruz. Bizim 
dışımızda birçok Bakanlık analiz istiyor ve her biri ayrı 
ayrı numune alıyor. Bu laboratuvarları tekleştirelim ve 
bir numune alınsın, tek bir noktada yapalım ve bunu da 
elektronik ortama aktaralım istiyoruz. Dış ticaret işlemlerini 
hızlandırma adına bunu yapıyoruz.” ifadelerini kullanmıştır.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI SAYIN BÜLENT 
TÜFENKCİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 
TARAFINDAN DÜZENLENEN “4’ÜNCÜ 
ULUSLARARASI TİCARET KONGRESİ”NE 
KATILDI

Sayın TÜFENKCİ: “Amacımız gümrüklerde 
otomasyonu sağlayabilmek”
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Bakan Yardımcımız Sayın Fatih ÇİFTCİ, 22 Kasım 
2017 tarihinde Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret 

ederek, Bölge Yöneticilerimiz ile bir araya gelmiştir. 
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Osman Nuri 
BEYHAN’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Bölge Müdürümüz 
Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ tarafından Bölge Müdürlüğümüz 
işlem ve faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirme yapılmıştır. 
Sayın ÇİFTCİ söz konusu toplantıda, son dönemde Bakanlık 
olarak faaliyetlerimizi ileriye taşıyacak, hizmetlerde 
etkinliği ve vatandaş memnuniyetini artıracak, yasal ticareti 
kolaylaştıracak projeler üzerinde yoğun olarak çalışıldığını 
belirterek, bu kapsamda gündeme gelen ve yakın zamanda 
hayata geçirilen Gümrüklü Sahalardaki Eşya Takip ve Analitik 
Performans Ölçme Sistemi (GETAP) projesi ile ticaretin 
kolaylaştırılması faaliyetleri kapsamında firmaların gümrük 
idarelerinde yaşadıkları sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi 
amacıyla ihracat yapan firmalara Bakanlığımız personelince 
danışmanlık hizmeti verilmesi uygulaması ile ilgili olarak Bölge 
Müdürlüğümüz yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunmuştur.  

BAKAN YARDIMCIMIZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ 
ZİYARET ETTİ
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ 23 
Kasım 2017 tarihinde düzenlenen 1. Uluslararası 

(ASSAM) İslam Birliği Kongresi’nin açılışına katılmıştır. 
Sayın TÜFENKCİ açılışta yaptığı konuşmasında 
Türkiye’nin sorumluluğunun sadece kendi 
vatandaşlarına karşı olmadığını, bir yönüyle 300 
milyonluk Türk dünyasına, bir yönüyle 1,7 milyarlık 
İslam alemine bir yönüyle de 7 milyar insanın 
tamamına karşı sorumlulukları olduğunu belirtmiştir.

Sayın TÜFENKCİ, İslam ülkeleri arasındaki 
ticaretin çok zayıf olduğunu ifade ederek, “Dünya 
nüfusunun yüzde 22,5’ini oluşturan İslam ülkeleri 
dünya hasılasının yüzde 8,5’ini paylaşmaktadır. En 
zengin İslam ülkesi ile en fakir olanı arasında 200 kat 
civarında bir gelir dağılımı uçurumu bulunmaktadır. 
Hani bizler kardeştik, hani komşusu açken kendisi tok 
yatan bizden değildi? Bu gelir dağılımında niçin başka 
ülkeleri düşünmüyoruz? İslam ülkelerinin yatırımcıları 
diğer İslam ülkelerinde yatırım yapmıyorlar, gidip 
Batı’da, başka ülkelerde yatırım yapıyorlar, tıpkı 
ticareti birlikte yapmadıkları gibi... Niçin acaba? 

BAKANIMIZ 1. ULUSLARARASI (ASSAM)
İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ’NİN AÇILIŞINA 
KATILDI

Sayın TÜFENKCİ: ”İslam ülkeleri dünya hasılasından, zenginliğinden, 
ticaretinden hak ettiği payı alamadı”
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Bunun cevaplarını bulmak zorundayız.” şeklinde konuşmuştur. 
Dünyada, düşük gelirli ve yiyecek sıkıntısı çeken ülkeler 
olarak sınıflandırılan 70 ülkeden 33’ünün İslam coğrafyasında 
olduğunu belirten  Sayın TÜFENKCİ konuşmasına “Bunun 
yanında gelişmekte olan ülkeler kategorisinde bulunan ama 
başlıca petrol ve gaz ihracatçısı olan 12 ülkenin 10’u da tezat 
teşkil edecek şekilde İslam coğrafyasında yer almaktadır. 
Bu da İslam ülkeleri arasında dayanışmanın geliştirilmesi ve 
dolayısıyla yoksullukla mücadeleye katkı sağlanması için daha 
yakın iş birliği ortamının oluşturulmasının önemini ortaya 
koymaktadır. İnşallah ASSAM’ın çalışmaları bu köprüyü 
kuracaktır. Dünya ticaretinin yapısına ekonomik birlikler 
açısından baktığımızda, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri 
ihracatçılarının yüzde 15’ini kendi aralarında, yüzde 85’ini ise 
örgüt dışında kalan diğer ülkelere gerçekleştirmektedir. APEC ve 
AB gibi teşkilat üyelerine baktığımızda ise ihracatlarının yüzde 
65’ini birlik içindeki ülkelere gerçekleştirdiklerini görüyoruz. 
AB ihracatlarının yüzde 65’ini kendi arasında yapmakta, biz 
İslam ülkeleri ise yüzde 15’ini... İslam ülkeleri ithalatın yüzde 
80’ini diğer ülkelerden ancak yüzde 20’sini İslam ülkelerinden 
gerçekleştirmektedir. APEC ve AB gibi teşkilat üyelerinin ise 
ithalatlarının yaklaşık yüzde 60’ını birlik içindeki ülkelerden 
gerçekleştirdiklerini görüyoruz.” şeklinde devam etmiştir.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 
ifade ettiği gibi kendilerinin her zaman halka ve hakka 
dayandıklarını ifade eden Sayın TÜFENKCİ, bugünkü 
İslam dünyasında yönetimlerin kopukluklarında halk ve 
hak kavramının önemli olduğunu gördüklerini söylemiştir.
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“Fikri Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunması” konulu 
Avrupa Birliği Projesi kapsamında “Türkiye’deki Markalar ve 

Türk Ekonomisindeki Rolleri” Semineri İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Müsteşarımız Sayın Cenap AŞCI tarafından açılışı gerçekleştirilen 
seminerde, teknoloji çağıyla birlikte dünya çapında ekonomilerin 
yapısının değiştiği, artık bilgi temelli ürünler üreten ve pazarlayan 
ülkelerin ekonomik anlamda daha avantajlı bir konuma geldiğinden 
söz edilmiş, yeni bilgi temelli ekonomi modelinde maddi varlıklardan 
ziyade, yenilikçi fikirler, buluşlar, bilgiler ve yöntemler gibi maddi 
olmayan varlıkların firmalar için daha fazla önem arz ettiği ve bu sebeple 
sahip oldukları fikri mülkiyeti korumanın önemine değinilmiştir.

Söz konusu seminerde ayrıca çeşitli firmaların Yönetim 
Kurulu Başkanlarının katılımı ile bir panel düzenlenmiştir. 
Anılan panelde markaların nasıl oluştuğu, küresel piyasalarda 
aktif rol oynamak için neler yapılması gerektiği ve fikri 
mülkiyet haklarının korunmasının öneminden bahsedilmiştir.

MÜSTEŞARIMIZ “TÜRKİYE’DEKİ MARKALAR VE 
TÜRK EKONOMİSİNDEKİ ROLLERİ” SEMİNERİNE 
KATILDI
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Müsteşarımız Sayın Cenap AŞCI başkanlığındaki 
Bakanlık Yöneticilerimiz 28 Eylül 2017 tarihinde 

İstanbul’da Çin Halk Cumhuriyeti Gümrük Bakan 
Yardımcısı Zou ZHIWU ile bir araya gelerek gümrük 
konularında ikili görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. 
 
Sayın AŞCI ile Sayın ZHIWU görüşmesinde İpek Yolu ve 
Kuşağı Girişimi Çerçevesinde İşbirliği, TIR Sözleşmesinin 
Uygulanması, Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması 
(AEO), Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Kaçakçılıkla 
Mücadele Alanında İşbirliği konuları ele alınarak söz 
konusu alanlarda mevcut işbirliğinin ilerletilmesi konusunda 
mutabık kalınmış ve AEO Eylem planı imzalanmıştır. 

Toplantının ardından Çin Halk Cumhuriyeti Heyeti 
bağlantımız Muratbey Gümrük Müdürlüğünü ve Muratbey 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği’ni 
ziyaret ederek TIR işlemlerine ilişkin bilgiler almışlardır. 

MÜSTEŞARIMIZ SAYIN CENAP AŞCI ÇİN 
HALK CUMHURİYETİ GÜMRÜK BAKAN 
YARDIMCISI SAYIN ZOU ZHIWU İLE BİR 
ARAYA GELDİ
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05/07/2017 tarihli Resmi Gazetede( R.G.) de yayımlanan 
2017-10344 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile 72.17 GTİP de 
yer alan demir veya alaşımsız çelikten teller ile 7228.50 
GTİP de yer alan ve  sadece soğuk olarak şekil verilmiş ve 
işlenmiş diğer çubuklar cinsi eşyanın ithalinde %25 İlave 
gümrük vergisi; 11.11.2016 tarihinde RG de yayımlanan 
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Küçük tekerlekler cinsi 
eşyanın ithalatında  %25 oranında ilave gümrük vergisi; 

17.08.2017 tarih R.G. de yayımlanan 
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 
ile  LED ampul cinsi eşyanın ithalinde 
%20 oranında ilave gümrük vergisi; 
17.08.2017 tarihli R.G. de yayımlanan 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Kule vinçler, Testere 
makinaları, Taş kırma makinaları cinsi eşyalardan %7,6 ila %20 
arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacaktır. 

28.07.2017 tarihli R.G. de yayımlanan İthalat Rejimi 
Kararına Ek Karar ile Tekerlekler (tekerleklerin dış lastikleri 
hariç), Jantlar, Tekerlekler (tekerleklerin dış lastikleri hariç), 
Skuterler   cinsi eşyalardan A.TR dolaşım belgesi eşliğinde 
ithal edilip Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayanlardan 
% 13,3 ila %20 oranıda değişen onarlarda üzerinden ilave 
gümrük vergisi alınacak olup, Türkiye‘nin taraf olduğu 
serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe 
kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli 
menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmayacaktır.

20.10.2017 tarihinde RG de 
yayımlanan İthalatta Haksız 
Rekabetin Önlenmesine İlişkin 
Tebliğ ile İspanya, İtalya, 
Yunanistan ve Tayland menşeli 
olarak beyan edilen Menteşeler, 
Sabit askılıklar, şapka askıları, 
dirsekler, benzeri eşya için 
0,75 ila 1,64 (ABD Doları/Kg) kadar dampinge karşı kesin 
önlem; 17.10.2017 tarihli RG de yayımlanan  İthalatta 
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin  Tebliğ ile Yunanistan 
Cumhuriyeti Menşeli Rafine edilmiş 7411.10.10.00.00, 
7411.10.90.00.00 GTİP li bakırdan ince ve kalın boru cinsi 
eşyanın göndericisinin  Halcor Metal Works S.A. olması 
halinde %5, diğer şirketler tarafından gönderilmesi halinde %9 
dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

29.07.2017 tarihli R.G. de 
yayımlanan  Canlı Hayvan Ve 
Et İthalatında Tarife Kontenjanı 
Uygulanması Hakkında Karar ile Et 
ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne; 

500.000 baş Canlı büyükbaş hayvan,  475.000 Canlı koyun 
ve keçi, 75.000 ton Büyükbaş hayvanların eti (taze veya 
soğutulmuş) kadar  tarife kontenjanları tahsis edilmiştir. 

29.07.2017 tarihli    R.G de 
yayımlanan  Bazı Tarım Ürünlerinin 
İthalatında Tarife Kontenjanı 
Uygulanması Hakkında Karar 
ile  Toprak Mahsulleri Ofisi 
Genel Müdürlüğüne Buğday ve 
mahlut 750.000, Arpa  700.000, 

Mısır 700.000, Pirinç 100.000 ton tarife kontenjanı açılmış 
olup, Gümrük Vergisi Oranı (%) 0 olarak uygulanacaktır. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca  02.07.2017 tarihinde 
yapılan düzenleme 01.01.2018 tarihinden itibaren; 
İşletme Müdürlüğünün harcama yetkilisi, İşletme 
Müdürü olarak belirlenmiş olup kendisi yardımcıları 
arasından bir personeli ödeme emri belgesi düzenlemek 
üzere gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirecektir. 

2017/14 genelge ile akaryakıt ürünlerinin GTİP tespitine 
yönelik olarak, yurt içindeki akredite laboratuvarlar tarafından 
düzenlenen analiz raporlarının tarih ve sayısının, yükümlüsünce 
gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde açık bir şekilde beyan 
edilmesi halinde Gümrük laboratuvarlarınca akreditasyonu 
geçerli kuruluş tarafından düzenlenen raporun şüphe veya 
yetersiz bulunma halleri haricinde tarife tespitinde dikkate 
alınması imkanı getirilerek dış ticarete konu eşyanın tahlillerinin 
tek aşamada yapılarak, bir kurum tarafından ulaşılan sonuçların 
diğer kurumlarca da kullanılabilmesine imkan tanınmıştır. 

8903 tarife pozisyonunda 
sınıflandırıldığı belirtilen 
“jet-ski” hariç olmak üzere, 
“motorbot”, “sert polietilen 
bat (şişirilebilir olmayan, 
boyu 2,5 metreden fazla, 
ağırlığı 100 kg’dan fazla, 

motor takılarak hareket ettirilen, spor amaçlı)” ve “tekne” 
ticari isimli eşyaların 2007/13033 sayılı (BKK) eki (I) 
sayılı listenin 19 uncu sırası kapsamında değerlendirilerek 
% 1 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

28.09.2006 tarih ve 26303 sayılı R.G. de 
yayınlanan Türkiye ile Avrupa Topluluğu 
Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin 
Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 
Karar da yapılan düzenleme ile 
dolaşım belgelerinde, Genelleştirilmiş 
Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli 
Rejimden Yararlanacak Eşyanın 
Menşeinin Tespitine İlişkin Karar 

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNE BAKIŞ
Veysel MADEN

 Gümrük ve Ticaret Müfettişi 
Bölge Müdür Yardımcısı V.

Makale
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da yapılan düzenleme EUR.1 Dolaşım Belgelerinde vize 
işlemlerinde idarenin mührü yerine kaşe vize yapılabilmesi 
imkanı getirilmiş, mühürün net okunamaması, kayması 
gibi nedenlerle idarenin vize işlemlerinin gereksiz yere 
sonradan kontrol işlemlerinin azaltılması hedeflenmiştir. 

Çeşitli tasarım ve şekillerde 
modelleri bulunan, başta plastik 
olmak üzere çelik, pirinç, çinko, 
titanyum, bakır, tahta, demir, 
seramik gibi malzemelerden 
üretilen ve genelde üç kollu bir 
yapıya sahip olan; sadece orta 
kısmında veya hem kollarında 
hem orta kısmında rulman 
ile donatılmış olabilen veya 
tamamen rulmansız olarak 

üretilebilen “Stres çarkı” türü eşyanın çocuk ve yetişkinlerin 
eğlenmesine yönelik olması sebebiyle 9503.00.95.00.00 veya 
9503.00.99.00.00 GTİP’lerinde sınıflandırıldığı göz önünde 
bulundurularak mezkur eşyanın Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği 
çerçevesinde oyuncak olarak değerlendirilmesi ve gerekli 
denetimler yapıldıktan sonra piyasaya arzı öngörülmüştür. 

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de yapılan 
değişiklik ile; çinko hurda ve döküntüleri, Geri 
Kazanılmış Kâğıt veya Karton Döküntü, Kırpıntı ve 
Hurdaları İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine alınmıştır. 

01.08.2017 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan 
Gümrük Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik ile  Transit rejimi 
kapsamı ve tanımına ilişkin 
yeni hükümler getirilmiş, 

245 ilâ 252 nci maddeleri ile 263 ilâ 278 inci maddeleri 
yürürlükten kaldırılmış; Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek 
transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan 
eşyanın giriş gümrük idaresinde yapılan kontrolü neticesinde, 
beyan edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme 
ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabilen ve 
gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından 
farklılık oluşturan eşya, belirgin bir şekilde farklı cinste eşya 
olarak kabul edilir şeklinde tanımlanma getirilmiş,  214/1 
inci maddesinde ortak ve ulusal transit rejimlerinde eşyanın 
hareket gümrük idaresince serbest bırakıldığı andan itibaren 
eşyaya ve taşımaya eşlik etmek üzere transit refakat belgesinin 
kullanılacağı, 213 üncü maddesinde ise transit beyanı olarak 
hangi belgelerin kullanılacağı hususları hükme bağlanmıştır.

Buna ilaveten 493 üncü maddesinin birinci ve dördüncü 
fıkralarında yapılan değişiklikle, toplu ve götürü teminatın 
01.11.2017 tarihi itibarıyla transit rejiminde kullanımına son 
verilmiş, karayolu taşımacılığında, uluslararası sözleşmeler 
kapsamında başlamış bir transit işlemi kapsamında Türkiye 
Gümrük Bölgesine getirilen eşya hariç olmak üzere, özet 
beyan bilgilerini de içeren transit beyanının taşıtın giriş 
gümrük idaresine varmasından önce elektronik ortamda 

giriş gümrük idaresine verilmesine başlanılmış, yapılan 
mevzuat değişikliklerine uygun olarak tüm ulusal transit 
işlemlerinin NCTS sistemine taşınmasını teminen 09.10.2017 
tarihi itibariyle TCGB Detaylı Beyan Transit Uygulaması 
(TRIM/TREX) kaldırılmış olup,  Yükümlü Kayıt ve Takip 
Sistemi ile NCTS arasında entegrasyon sağlanarak  Gümrük 
müşavirlerinin dolaylı temsilci sıfatıyla transit beyannamesi 
tescil edilebilmelerine imkan verecek yenilikler getirilmiştir. 

Basitleştirilmiş usuller kapsamında belirlenecek usul ve 
esaslar saklı kalmak üzere, eşyanın ortak transit rejimi ve 
ulusal transit rejimi çerçevesinde taşınmasında uygulanacak 
gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere 
01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı R.G yayımlanan 4 seri nm 
lı Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) ile eşyanın gümrük 
statüsü ve beyan, teminatlar ve kefil, eşyanın gümrük statüsü ve 
beyan ne şekilde olacağı, hareket gümrük idaresinde yapılacak 
işlemler (transit beyanının sunulması, kabul düzeltme, iptali, 
zorunlu güzergahlar, transit süresi, ayniyat önlemleri), taşıma 
sırasındaki olaylar, çok modlu taşımacılık işlemleri, transit 
ve çıkış idaresi işlemleri (taşıma sırasındaki olaylar, çok 
modlu taşımacılık işlemleri) varış gümrük idaresi işlemleri 
(eşyanın ve belgelerin sunulması, beyanın kontrolü işlemleri 
ibra ve teminatın serbest bırakılması, alternatif kanıt, alındı 
ve sonradan kontrol, tahsilat usulü işlemlerine yer verilmiştir. 

Bazı ülkeler menşeli eşyanın Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden 
ithalatı sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife 
farklılığının giderilmesini sağlamak maksadı ile  14.12.2017 
tarihli RG de yayımlanan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali 
Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar  ile Endonezya, Hindistan, 
Vietnam menşeli  plastiklerden banyo küvetleri, duşlar, eviyeler, 
lavabolar, bideler, alafranga tuvaletler, kapaklar ve oturaklar, su 
depoları ve benzeri hijyenik eşya, mobilyalar, yatak takımları, 
şilteler, şilte destekleri, yastıklar ve benzeri doldurulmuş 
mefruşat; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
lambalar ve aydınlatma cihazları; ışıklı panolar, ışıklı isim 

tabelaları ve benzerleri; prefabrik 
yapılar; Endonezya, Hindistan, 
Vietnam, Pakistan menşeli deri 
eşya, saraciye eşyası ve eyer ve 
koşum takımları; seyahat eşyası, 
el çantaları ve benzeri mahfazalar; 
hayvan bağırsağından mamul 
eşya (ipek böceği bağırsağı hariç), 
Endonezya, Pakistan, Vietnam,  
Bangladeş menşeli halılar 
ve diğer dokumaya elverişli 
maddelerden yer kaplamaları; 
Hindistan, Vietnam menşeli 

ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya ve bunların aksamı, 
taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden 
eşya seramik mamulleri cam 
ve cam eşya; Endonezya, 
Vietnam menşeli şemsiyeler, 
güneş şemsiyeleri, bastonlar, 
iskemle bastonlar, kamçılar, 
kırbaçlar cinsi eşyalardan 
G.T.P.’li eşyanın A.TR dolaşım 



İSTANBUL GÜMRÜK

Aralık 2017
38

belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi 
olarak, ek mali yükümlülük tahsil edilmesine karar verilmiştir.

Transit rejimi çerçevesinde 
eşyanın havayolu ile 
basitleştirilmiş usulde 
taşınmasına ilişkin olarak 
uygulanacak usul ve esasları 
düzenlemek üzere 01.08.2017 
tarihli R.G.de yayınlanan 5 seri 

sayılı Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) ile başvuru koşulları 
ve istenilen belgeler, iznin askıya alınması ve iptali, izin sahibinin 
yükümlülükleri ve sonradan kontrol izin sahibinin yükümlülükleri 
basitleştirme izninin verilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

01.08.2017 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan Gümrük 
Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 
ile Antrepolar ve geçici 
depolama yerleri ile ilgili 
olarak da düzenlemelere 
gidilmiştir. 512 maddede 
yapılan değişiklik ile Geçici depolama yeri işleticilerinde 
aranacak şartlar tüzel kişilerin yönetim kurulu başkanlarını 
da kapsayacak şekilde genişletilmiş, Toplu ve götürü teminat 
sisteminde değişikliğe gidilmiş, genel antrepo açma ve işletme 
izinlerinin açma ve işletme izin belgesinin düzenlendiği 
tarihten itibaren beş yıl geçerli olacak şekilde verileceği 
hükmü getirilmiş, antrepo açma ve işletme iznine ilişkin aranan 
şart ve nitelikler Ek-80’de yeniden düzenlenmiş olup; bina 
ve eklentilerinin depreme dayanaklı ve imar planına uygun 
olduğunu gösteren yapı ruhsatı veya yerine geçen belge, antrepo 
için düzenlenen acil durum eylem planı, antrepo işleticisi 
firmaya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, antrepo 
işleticisi firmaya ait kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı 
gibi gibi yeni şartlar eklenmiş olup konu ile ile ilgili ayrıtılı 
bilgiye derginin bu sayısında yer alan  makaleden ulaşılabilir.

Gümrük Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmeliğin 26 ncı 
maddesi ile antrepo açma 
ve işletme iznine ilişkin 
aranan şart ve nitelikler (Ek-
80’de) yeniden düzenlenmiş 
olmakla beraber, bu şartlar 

gümrüksüz satış mağazası ve deposu açma için geçerli değildir. 

Zira bu tür yerlere ilişkin işlemler; Türkiye’ye gelen veya 
Türkiye’den giden yolcular ile transit yolculara, diplomatik 
muafiyetten yararlananlara, yabancı basın yayın organlarının 
yabancı uyruklu mensuplarına, İstanbul Boğazı ve Çanakkale 
Boğazı’ndan transit geçen gemilere ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığınca belirlenecek diğer kişilere satış yapmak üzere 
gümrüksüz satış mağazaları ve bunların depolarının açılışına, 
işleyişine ve buralardan eşya satışına ilişkin usul ve esasları 
düzenlemek üzere 08.08.2017 tarihli ve 30148 sayılı R.G de 
yayınlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği hükümleri 
uyarınca yürütülmektedir. Söz konusu Yönetmeliğin 6 ncı 
maddesinde gümrüksüz satış mağazası ve deposu açma izni 

için başvurabilecekler, 7 nci maddesinde ise başvuruda aranan 
belgeler belirtilmektedir. İlgili yönetmelik ile Mağazalarda 
Yolcu çıkışı yapılan hudut kapılarında açılan mağazalarda, 
Türkiye’den çıkış yapan yolculara, transit yolculara, Türkiye’den 
çıkış yapan nakil vasıtası sürücü ve hizmetlilerine esas itibarıyla 
serbest dolaşıma girmemiş yabancı menşeli eşya satılacağı, 
Serbest dolaşımda olan ya da olmayan Türk menşeli eşya ile 
serbest dolaşıma girmiş yabancı menşeli eşyanın mağazalarda 
satılmasına Genel Müdürlükçe izin verilebileceği, Depoya 
eşyanın gümrük müdürlüğüne yapılan elektronik bildirime 
istinaden alınacağı, ayrı ayrı teminat verilebileceği gibi götürü 
teminat sisteminden de yararlanılabeleceği, teminat miktarı, 
tütün, tütün mamulleri ve alkollü içki satışı yapan mağazalar 
için 1.000.000TL, diğerleri için 600.000TL olduğu, Mağaza 
ve depo açma izni alanların Antrepo giriş-çıkış defteri, Satış 
belgesi,  Gemi satış listesi, Aylık satış listesi, Stok cetveli 
gibi defter ve kayıt  tutacakları hüküm altına alınmıştır. 

Türk Parası Kıymetini 
Koruma Hakkında 32 
Sayılı Kararın 2 nci 
maddesinde belirlenen 
kıymetli taşların Borsa 
İstanbul A.Ş.’de işlem 
görmek üzere kabul 
kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre 
ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi 
oranı %0 (sıfır) olarak tespit edilmiş olup uygulamanın 
yayım tarihi ile yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 16.08.2017 
tarih ve E.102905 sayılı yazı ile gümrük idareleri tarafından, ithalde 
alınan vergilerin mahsubuna yönelik olarak vergi dairelerine 
gönderilen yazılarda ÖTV borçlarına yer verilmeyeceğine ilişkin 
uygulamada yeniliğe gidilmiş,  vergi inceleme raporu neticesine 
göre ÖTV borçlarına mahsubun mümkün hale getirilmiştir. 

Dahilde İşleme İzni 
kapsamında yurda geçici 
ithali yapılan eşyanın, ihraç 
edilecek işlem görmüş 
ürünün bünyesinde kullanılıp 
kullanılmadığının tespitine 
ilişkin yayımlanan 2017/17 
Genelge hükmüne göre Dahilde 
İşleme Rejimi Tebliğinin 

(İhracat:2006/12) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendinde belirtilen tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, 
askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb yardımcı maddeler için 
Dahilde İşleme İzni Talep Formunun 10 no.lu “Diğer Hususlar” 
bölümüne (Kod-7) ibaresinin yazılarak, ayniyet şartı aranmadan 
ihracat işlemleri tamamlanacak olup, idare ile mükellef arasında 
uzun süredir ihtilafa ve cezai işlemlere sebep olan eski uygulama 
mükellef lehine olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Ayrıca  Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler ile 
Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin 
(Sıra No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları 
taşıyan ve mezkur maddede belirtilen kolaylıklardan faydalanma 
hakkı bulunan yükümlüler Genelge de  belirtilen diğer ayniyet 
tespitine ilişkin uygulamalardan istisna tutulmuşlardır.
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NCTS üzerinden ulusal transit 
kapsamında işlem gören 
transit beyannamelerine 
kıymet alanı eklenecek olup,  
0405.10 tereyağı, 0801.32 
kabuksuz badem, 0810.50 
kivi, 6601.91 içiçe billeri 
olan şemsiyeler, 9503.00- 

Üç tekerlekli bisikletler, skuturlar, pedallı arabalar ve benzeri 
tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebekler için arabalar cinsi 
eşyaların bir kara sınır kapısından bir iç gümrüğe karayolu 
ile sevk edilmesi halinde 06.10.2017 tarihi itibari ile belgenin 
kıymet alanının doldurulması zorunlu hale getirilmiştir.  

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken koşulları, 
onaylanmış ihracatçı, eksik beyan, kısmi teminat, götürü teminat 
uygulamaları, beyanın kontrolüne yönelik kolaylaştırmalar, 
emniyet ve güvenlik yönlü kolaylaştırmalar ile gümrük 
mevzuatından kaynaklanan diğer basitleştirilmiş uygulamalara 
ilişkin usul ve esasları düzenleyen Gümrük İşlemlerinin 
Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde 13.10.2017 tarihli R.G 
yayımlanan değişiklik ile başvuru sahiplerinin haiz olması 
gereken şartlar, ceza sayılarının hesaplanması, belli şartlara 
sahip personel istihdamı, süreler, başvuruda aranacak belgeler 
gibi hususlarda yeni düzenlemelere gidilmiş olup konu 
dergimizde yer alan makaleden ayrıntılı olarak incelenebilir. 

Otomatik vezne makinaları (ATM’ler); “Ce” İşareti Taşıması 
Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün 
Güvenliği Ve Denetimi: 2017/9)’inde  20.10.2017 tarihinde 
yapılan değişiklik ile  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak 
Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 
(LVD), Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC) 
kapsamında uygunluk denetimine tabi tutulmaya başlanmıştır. 

2017/19 sayılı genelge ile getirilen düzenlemeler kapsamında; 
Antrepoda depolanan serbest dolaşımda olmayan eşyanın aynı 

gümrük idaresi denetimindeki hava veya deniz limanına sevk 
edilip buralardan yurtdışı edilmesi durumunda, 3171 rejim 
kodlu beyanname çıkış bildirimine bağlanmak sureti ile hava 
veya deniz taşıtına yüklenmesini müteakip eşya yurtdışı  edilme 
imkanı getirilerek süreçte basitleştirilmeye gidilmiş olup bu 
kapsamda  antrepo ile liman arası taşımalar, eşya sahibinin yanı 
sıra beyan sahibi ve taşıyıcının sorumluluğu altında, teminatlı 
olarak gerçekleştirilecektir. Antrepodan limana yapılan sevkin 
eşya sahibinin antrepo beyannamesindeki teminatı altında 
gerçekleştirilmesi durumunda, 3171 rejim kodlu beyannamenin 
kapanmasını müteakip teminat serbest bırakılacaktır. Fakat 
Antrepo rejimine tabi tutulmuş ve riskli olarak değerlendirilen  
2. ve 16. fasılda yer alan kırmızı et, (konserve edilmiş olanlar 
hariç), muz, çay, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki ve konserve 
balık cinsi eşya için bu kapsamda işlem yapılmayacaktır

Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” kapsamında 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel 
Müdürlüğü arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine 
yönelik teknik çalışmalar tamamlanmış olup, İçişleri Bakanlığı-
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 2017/1 sayılı 
İthalat Tebliği Ek:3 (e) maddesi ve 87/12028 karar sayılı 
Tüzük çerçevesinde verilen “İthalat Uygunluk Yazısı” belgesi 
ile “İhracat Uygunluk Yazısı” belgesi 10/10/2017 tarihinden 
itibaren Tek Pencere Sistemi “e-başvuru” kapsamına alınmıştır.  

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca 24/04/2013 
tarihli ve 28627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt 
İçi ve Yurtdışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında düzenlenen “EPDK 
Uygunluk Belgesi” Tek Pencere Sistemine dahil edilmiştir.  

Bakanlığımızın ve diğer Kurumların Tek Pencere Sistemi 
kapsamındaki belgeleri için mükelleflerce Tek Pencere Sistemi 
E-başvuru portalından yapılan başvurular esnasında sisteme 
fotoğraf, resim, katalog, ek belge vb. taranarak yüklenebilmesi 
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ihtiyacı doğmuş olup bu ihtiyaca binaen  sistem üzerinde 
yapılan değişiklik ile istenilen dökümanların taranarak sisteme 
yüklenmesine 27.10.2017 tarihinden itibaren imkan verilmiştir. 
23.11.2017 tarihinden itibaren de talep edilen belgelere ilişkin 
Tek Pencere Sistemine yapılacak başvuruların E-Devlet 
Kapısı üzerinden gerçekleştirilmesine imkan sağlanmıştır.  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmalar 
neticesinde; hâlihazırda ithalat bedelinin yurt dışına transfer 
edildiğinin tevsikini teminen kâğıt ortamda beyanname ekine 
eklenen Transfer Bildirim Formlarına ait bilgilerin bankalarca 
elektronik olarak Bakanlığımız sistemine aktarılması, 
aktarılan bu ithalat bedeli transferine ilişkin bilgilerin ithalat 
beyannameleriyle elektronik ortamda ilişkilendirilmesi ve 
vadeli ithalat işlemlerinde münhasıran Bakanlığımızca tahsil 
edilen Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun BİLGE 
sisteminde elektronik olarak hesaplanması temin edilmiş 
olup konu ile ilgili Transfer Bildirim Formlarının  Elektronik 
Ortama Aktarılması- KKDF başlığında 2017/20 ile GENELGE  
yayımlanmıştır. Bu kapsamda durumlarda bankalar tarafından 
Transfer Bildirim Formu düzenlenerek elektronik ortamda 
Bakanlık sistemine aktarılması ve yükümlü tarafından söz 
konusu Transfer Bildirim Formuna ilişkin iş bu genelgenin 
“C.Transfer Bildirim Formu (Belge ID)nun Oluşturulması” 
başlıklı bölümünde belirtilen Belge ID numarasının gümrük 
beyannamesinin ilgili bölümünde beyanı yapılacak, bu şekilde 
belgelerin mükerrer kullanımı, transfer bildirim formlarının 
sahteciliğe konu edilmesinin önünü geçilmesi amaçlanmış, 
idarelerin kağıt ortamında gelen belgelerin sıhhatini sorgulama 
iş yükü oluşturan ve zaman kaybına sebep olan işlemlere 
artık gerek kalmamış, beyannamelere eklenen bir belgenin 
daha kağıt ortamında ibrazı zorunluluğu ortadan kaldırılarak 
gümrük işlemlerinin tamamı ile elektronik ortama aktarılması 
yönünde önemli bir adım daha atılmıştır. Gerek servisleri hazır 
olmayan Bankalarca gerekse de hazır olup da tüm şubeleriyle 
uygulamaya geçmeyen Bankalarca hali hazırda kağıt ortamda 
transfer bildirim formu düzenlenmesi ve söz konusu belgelerin 
beyanname işlemlerinde kullanımı mümkün bulunmaktadır.

11.11.2017 tarih ve 30237 sayılı R.G. de yayımlanan 484 sıra 
sayılı Vergi Usul Kanunu Genel  Tebliği ile yeniden değerleme 
oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak 
tespit edilmiştir. Bu çerçevede 14.12.2017 tarihli 146 sıra sayılı 
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile 4458 sayılı 
Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında 
belirtilen usulsüzlük cezası 105,00 TL, 500 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 183.000,00 TL, (b) 
bendinde belirtilen tutar 935.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen 
tutar 935.000,00 TL, b) 584 üncü maddesinde belirtilen 
usulsüzlük cezası 105,00 TL olarak belirlenmiş ayrıca 4458 
sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması 
Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 9,39 TL, 
diğer işlemler için 22,52 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı 
kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 
22,52 TL, diğer işlemler için 35,68 TL olarak belirlenmiştir. 

2016 Kasım 2017 tarihli, 30252 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/10973 sayılı Dahilde İşleme 
Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile; 
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararında A ve B Sınıfı 
Onaylanmış Kişi Statü Sahibi Firmalar ifadesi değiştirilerek 
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ifadesi karara eklenmekle 
birlikte, Belge/izin kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin 
yapılacak işlemlerde değişiklikler yapılmış, taahhüt hesabının 
kapatılmasına müteakip maddi hatadan veya geri gelen 
eşyadan dolayı kapamanın ilgili Bakanlıklarca (İhracat Genel 
Müdürlüğü/Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) geri alınmasına ilişkin 
işlemler düzenlenmiş,Dahilde işleme izinlerinin müeyyideli 
kapatılmasına müteakip yükümlüsünce 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun 242. Maddesine istinaden yapılacak itiraz hakkının 
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince değerlendirilmesine 
ilişkin düzenleme yapılmış, ayrıca Döviz kullanım oranlarına 
ilişkin basitleştirmeye gidilerek oranlarda düzenlemeye gidilmiş 
ayrıca ilgili Bakanlıklarca ithal edilen eşyaların ihraç edilen 
mamül bünyesinde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin tevsik 
edici belge aranabileceğine ilişkin düzenleme yapılmış ve İkincil 
İşlem görmüş ürünlere ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

31.12.2009 ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 
(Tebliğ No: 2010/1) çerçevesinde, Tebliğ Ek-1’de fasıl numarası 
ile gümrük tarife pozisyonu belirtilen tekstil ve konfeksiyon 
ürünleri, ithalinde, kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak 
gözetime tabi tutulmakta olup kayda alınacak ürünlerin serbest 
dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe 
ayrımı yapılmaksızın “Kayıt Belgesi” veya elektronik ortamdaki 
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halinde, hat ayrımı yapılmaksızın “kapanmış” ithalat ve ihracat 
beyannameleri ile dâhilde işleme rejimi kapsamında işlem 
gören “kapatılabilir” statüdeki beyannamelerin onaylı örneğinin 
verilmesinde yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak 
2017/16 sayılı Genelge yayımlanarak yükümlü tarafından çıktı 
alınması ve görevlendirilen memurca BİLGE sisteminde detaylı 
beyan modülünde “İşlemler” menüsü altında bulunan “Çıktı Seri 
No Kayıt” ekranından söz konusu beyanname tescil numarası 
ile çağrılmak suretiyle kaydedilmesi sonrasında Beyanname 
nüshasının sağ üst köşesinde yer alan “Sevk-İhracat/Varış 
Gümrük İdaresi” alanı ilgili gümrük idaresince görevlendirilen 
memur tarafından beyannamenin mühürlenerek imzalanıp, 
örneğinin yükümlüye verilmesi uygulamasına başlanılmıştır.  

Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasında 14.11.2015 tarihinde 
imzalanan, 14.02.2017 tarihli ve 6775 sayılı Kanunla onaylanması 
uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Arasında 
Serbest Ticaret Anlaşması” 03.07.2017 tarihli ve 2017/10555 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup söz konusu 
Anlaşma 1 Ekim 2017 tarihinde uygulanmaya başlayacaktır.

16 Aralık 2014 tarihinde imzalanan, 14.02.2017 tarihli 
ve 6782 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan, 
29.05.2017 tarihli ve 2017/10411 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı’yla ülkemiz ve Faroe Adaları (Faroe Adaları ile 
ilgili olarak Danimarka Krallığı) arasındaki Serbest 
Ticaret Anlaşması yürürlüğe konulmuş olup Söz konusu 
Anlaşma 1 Ekim 2017 tarihinde uygulanmaya başlayacaktır.

kaydın ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulması 
gerekmekle birlikte,  23.11.2017 / 29802149 tarih sayılı yazıda 
da belirtildiği üzere  Gümrük Kanununun 168. maddesine 
konu geri gelen eşyanın ihracından önce serbest dolaşımda 
olduğu dikkate alındığında, 2010/1 sayılı Tebliğ kapsamı 4010 
«ihraç edilen eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma 
girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı» tanımlı rejim kodunda 
beyan edilen geri gelen tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin 
serbest dolaşıma girişinde, “Kayıt Belgesi” veya elektronik 
ortamdaki kaydın gümrük idarelerine ibraz edilmesine gerek 
bulunmamaktadır. Fakat dahilde işleme izin belgesi/dahilde 
işleme izni kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil 
işlem görmüş ürünün ülkemize ithalinin ancak serbest dolaşıma 
giriş rejimi hükümleri çerçevesinde mümkün bulunduğu dikkate 
alınarak, bahis konusu eşyanın serbest dolaşıma girişinde 
2010/1 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenecek kayıt 
belgesinin gümrük idarelerince aranması gerekmektedir.

Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda 
yürütülen Müşteri Odaklı Lojistik Bilgi Sistemi Projesi 
kapsamında ; Gümrük hizmetlerinden faydalanan ithalatçı ve 
ihracatçı firmaların eşyaları ile ilgili işlemler hakkında doğru 
ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi, Gümrük işlem sürelerinin 
sürekli olarak ölçülmesi  ve Gümrük işlemlerinde etkin olmayan 
alanların teşhis edilmesi amacıyla Gümrük Eşya Takip ve Analitik 
Performans Programı (GET-APP) uygulamaya alınmıştır. 
Söz konusu program sayesinde 01/11/2017 tarihi itibari  ile  
GET-APP üzerinden ithalatçılar taşıma senedi/konşimento 
numarasını, ihracatçılar ise beyanname numarasını kullanarak 
yapacakları sorgulama ile eşyanın aşama aşama hangi işleme 
tabi tutulduğunu, işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını ve 
işlemlerin ne kadar sürdüğünü görebilme imkanına kavuşmuştur.

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin diğer ülkelerle imzaladığı 
serbest ticaret anlaşmalarının; anlaşma hükümleri, ülkeler 
ve eşya açısından farklılık arz etmesi sonucunda ülkemiz 
aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesine 
yönelik olarak 14.12.2017 tarihli RG de yayımlanan  Bazı 
Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave 
Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar ile ile Fildişi Sahili 
Cumhuriyeti ve Gana Cumhuriyeti menşeli Kakao yağı (katı 
ve sıvı) ve  Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı 
maddeler içermeyenler) cinsi eşyaların A.TR belgesi eşliğinde 
ithal edilmesi halinde;  CIF bedelinin %7 ve %8’i oranında, 
ek mali yükümlülük olarak karşılarında gösterilen oranda 
ilave Toplu Konut Fonu tahsil edileceği hükme bağlanmıştır.  

Gümrük Yönetmeliği’nin 112 nci maddesinde yer alan “Beyanın 
bilgisayar veri işleme tekniği yolu ile yapılması halinde talep 
üzerine gümrük beyannamesinin onaylı örneğinin beyan sahibine 
verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” 
hükmüne dayanılarak yükümlüler tarafından talep edilmesi 
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Müsteşarımız Sayın Cenap AŞCI, İngiltere Gümrük İdaresi Başkanı 
Sayın William WILLIAMSON ve beraberindeki heyet ile 7 Kasım 

2017 tarihinde bir araya gelmiştir.

Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleşen heyetler arası 
görüşmeye Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Sayın Hasan 
KÖSEOĞLU, Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ 
ile Bakanlık ve Bölge Yöneticilerimiz tarafından katılım sağlanmış 
olup, toplantıda başta sigara kaçakçılığı olmak üzere kaçakçılıkla 
mücadele ve istihbarat alanında işbirliği,  e-ticaret uygulamaları ve bu 
alanda işbirliği,  Yetkilendirilmiş Yükümlü Programına ilişkin tecrübe 
paylaşımı, AB’den ayrılma kararı sonrasında İngiltere’nin yol haritasına 
ilişkin bilgi paylaşımı ve genel işbirliği konuları görüşülmüştür.

İNGİLTERE GÜMRÜK İDARESİ BAŞKANI BÖLGEMİZDE 
SAYIN MÜSTEŞARIMIZ İLE BİR ARAYA GELDİ
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Bölge Müdürümüz Sn. Halil İbrahim BOZKUŞ, 26 Ekim 
2017 tarihinde İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik 

Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen “Ulaştırma ve Lojistik 
Ulusal Kongresi’ne konuşmacı olarak katılmıştır.  
Söz konusu Kongrede Bölge Müdürümüz, İstanbul Bölge 
Müdürlüğümüzün iş ve işlem hacminin toplam ticaretimizin 

yarıdan fazlasının gümrük işlemlerini gerçekleştirdiğini, 
İstanbul’un hem dış ticaretin hem de lojistiğin kalbi durumunda 
olduğunu ifade etmiş,  ticaretin kolaylaştırılması kapsamında 
yapılan çalışmalar, Bölge Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen 
transit işlemlerine ilişkin bilgilendirme yapmış, ayrıca 
gümrüklerin dijitalleşmesine yönelik Bakanlığımızca 
uygulamaya konulan çalışmalardan söz etmiştir.

Sektör Temsilcileri ile İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve 
Lojistik Fakültesi Öğretim görevlileri ve öğrencilerinin 
katılım sağladığı kongre soru cevap şeklinde son bulmuştur.

BÖLGE MÜDÜRÜMÜZ “ULAŞTIRMA VE 
LOJİSTİK ULUSAL KONGRESİ’NDE 
BAKANLIĞIMIZ PROJELERİNİ ANLATTI
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Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü 
denetiminde bulunan bir Geçici Depolama 

Yeri’nde; bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi 
muhteviyatı eşyanın ambar çıkışı esnasında 
Atatürk Havalimanı Kargo personelince eşyanın 
ağırlığı ve kapların niteliğinden şüphe duyulması 
üzerine  kaçak istihbarat personelinin de yer aldığı 
heyetle yapılan tam tespitte eşya beyan harici 
olarak piyasa değeri 5.250.000 TL olan  5.855 
adet cep telefonu cinsi eşya tespit edilmiştir.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE FAALİYETLERİMİZ

Bakanlığımızın gümrük hizmetlerinin daha kolay ve daha güvenli yapıldığı, dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri olma vizyonu 
doğrultusunda kaçakçılıkla etkin ve kararlı mücadelemiz geçmiş yıllarda olduğu gibi 2017 yılı içerisinde de kesintisiz olarak 

devam etmiştir.

Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı İstanbul Deniz ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinin koordineli 
ve özverili çalışmaları neticesinde; 2017 yılında 1.802 olayda; uyuşturucu, tekel maddesi, tıbbi malzeme ve ticari eşya olmak üzere 
yaklaşık 781 milyon TL gümrüklenmiş değeri olan kaçak eşya yakalanarak kaçakçılara darbe vurulmuştur.

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

ekiplerince, ihbar hattına ulaşan ihbarın değerlendirilmesi 
kapsamında yapılan bir çalışmada;Uluslararası Kargo 
İşleme Merkezi Müdürlüğü’ne (UKİM), hızlı posta 
gönderisi kapsamında 06.07.2017 tarihinde Birleşik 
Arap Emirlikleri’nden bir kısmı şifreli valizler içerisinde 
gelen, Personel Clothes (Kişisel Giysi) olarak beyan 
edilen toplamda 8 gönderide yapılan araştırma ve 
takip sonucunda elbise değil telefon olduğu tespit 
edilmiş ve Savcılık Makamı talimatına istinaden 
muhafaza altına alınmıştır. Bahse konu gönderilerle 
ilgili yapılan kontrolde;  2.169 adet cep telefonu, 72 
adet cep telefonu anakartı cinsi eşya, 140 adet batarya 
cinsi olduğu anlaşılan ve el konulan mezkur eşyaların, 
Toplam gümrüklenmiş değeri: 2.237.124,24 TL dir

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Alo 136 İhbar Hattına gelen bir ihbara 
istinaden bağlantımız İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 

İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Zeytinburnu’nda bulunan bir işyerine 
yapılan baskın neticesinde, farklı marka ve modellerdeki cep telefonlarına 
ait IMEI numaralarının klonlanmak suretiyle gümrük vergileri 
ödenmeden yurt içinde kullanıma hazır hale getirildiği anlaşılmıştır.

İş yerinde yapılan sayım ve tespit sonucunda piyasa değeri 3 milyon 40 
bin TL olan 6 bin 514 adet cep telefonu bulunmuştur. El konulan cep 
telefonlarına ilişkin Bilişim Teknolojileri Kurumu ile iletişime geçilerek 
cihazlarda bulunan IMEI numaralarının hâlihazırda yasal kullanıcılara 
ait olduğu teyit edilmiştir. Olayla ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet 
Savcısının talimatlarına istinaden firma sahibi hakkında 5607 Sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatılmıştır.
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Bölge Müdürlüğümüz Risk Analizleri 
Şubesince oluşturulan yerel risk profili 

ve ayrıca Bölge Müdürlüğümüze 05.07.2017 
tarihinde ulaşan bir ihbar ile ilgili olarak, 
bağlantımız Erenköy Gümrük Müdürlüğü ile 
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince müştereken 
yapılan bir çalışmada; zati eşya (ev eşyası) 
olarak beyan edilen eşya içerisinde ticari 
amaç teşkil eden, beyanname eki evraklar 
içerisinde bulunan alıcı şahıslarca imzalı eşya 
listesinde yer almadığı görülen; 2.300 adet 
farklı sanatçılara ait plak cinsi eşya, 1 adet 
kullanılmış gramafon cinsi eşya tespit edilmiş 
olup, alınan talimata istinaden söz konusu 
eşyalara el konulmuştur.  El konulan eşyaların 
toplam gümrüklenmiş değeri 57.972,30 TL dir

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünden 
alınan bir istihbari bilgiye istinaden 18.07.2017 

tarihinde Tiflis Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha 
Gökçen Havalimanına gelen ve daha sonra yapılan 
kimlik kontrolünde Rusya doğumlu olduğu tespit 
edilen bir şahıs, uçaktan indiği andan itibaren adı 
geçen Müdürlük personelince gizlilik kurallarına 
riayet edilerek takibe alınmıştır. Söz konusu şahıs 
Gümrüğe tabi eşyam yoktur anlamına gelen Yeşil 
Hattı geçtikten sonra X-Ray cihazı ile yapılan 
kontrolde elinde bulunan çantasında herhangi bir 
şüpheli yoğunluk tespit edilememiştir. Bunun üzerne  
söz konusu şahıs detaylı arama yapılmak üzere 
Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine 
getirilmiş olup, burada yapılan üst aramasında 
şahsın üzerine sarılı vaziyette değeri yaklaşık 
1.600.000,00 TL olan, toplam daralı ağırlığı 12.297 
gr işlenmemiş altın cinsi eşya tespit edilmiştir. 

Almanya’ya transit olarak gönderilmek 
üzere Hong Kong’dan getirilen  ve  Atatürk 

Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğüne 
“polipropilen granül” cinsi eşya olarak beyan 
edilen paletler görevli gümrük ambar memuru 
ve muhafaza memuru tarafından Almanya’ya 
transit edilmesi gereken eşyanın ülke içerisine 
nakledilmeye çalışıldığının anlaşılması üzerine 
eşya X-Ray kontrolüne alınmış olup, X-Ray 
kontrolünden geçirilen paletlerin içerisinde cep 
telefonu ve aksesuarı olduğunun anlaşılması 
üzerine transit eşyası gümrük gözetimine 
alınarak tam muayene işlemi başlatılmıştır. 
Yapılan incelemede piyasa değeri yaklaşık 6 
milyon TL olan, değişik marka ve modellerde 
toplamda 19.572 adet cep telefonu, 180 
adet kulaklık, 3.572 adet batarya, 1.000 
adet cep telefonu kapağı ele geçirilmiştir. 
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İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele 

kapsamında yapılan bir çalışmada; ALO 136 ihbar 
hattına gelen bir ihbar kapsamında, Çin’e uygulanan 
antidamping vergisini ödememek için Çin menşeili 
eşyaların Slovakya menşeili gibi gösterilerek serbest 
dolaşıma sokulmak istenildiği bilgisine ulaşılmıştır.

Bu kapsamda yapılan incelemede Halkalı Gümrük 
Müdürlüğünce tescilli 2 adet beyanname muhteviyatı 
867 kap ve 806 kap eşyaya el konulmuştur. El konulan 
eşyaların Gümrüklenmiş Değeri: 1.169.642,98 TL’dir.

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nce kaçakçılıkla 

mücadele kapsamında yapılan bir çalışmada; üzerinde TAPDK ve benzeri 
herhangi bir bandrol bulunmayan 52 paket (bir paketin ağırlığı 1000 gr), 
toplamda 52 kg nargile tütünü cinsi eşya tespit edilmiştir. El konulan 52 
kg nargile tütünü cinsi eşyanın Gümrüklenmiş Değeri 6.428,81 TL’dir.

Bağlantımız İstanbul Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve AHL 

Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü personelince 
müştereken yürütülen kaçakçılıkla mücadele 
kapsamındaki bir çalışmada; Gümrüklenmiş 
Değeri: 36.613.736,20 TL olan toplamda 
27.946 adet tıbbi ilaç cinsi eşya tespit edilmiştir.

Ambarlı Liman sahasından çıkarılmak istenen 
bir konteynere ait evraklar, Konteyner 

Takip Sistemi üzerinden sorgulanmıştır. Yapılan 
sorguda, çıkış listesinde yer almadığı tespit edilen 
konteynere ilişkin evrakların sahte olduğundan 
şüphelenen muhafaza memuru tarafından 
konteynerin çıkış işlemleri yavaşlatılarak, İstanbul 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğü ekiplerine haber verilmiştir. Yapılan 
arama sonucunda konteynerde piyasa değeri 320 
bin 077 TL olan, 12 bin 500 adet oyuncak, 2 bin 
adet çanta, 8 bin 800 adet cüzdan, 2 bin 600 paket 
magnet harf, 52 bin 800 adet kalem, 11 bin adet 
tarak ve 5 bin 800 adet ayna ele geçirilmiştir.
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İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğüne gelen bir istihbari bilgi doğrultusunda 

yapılan çalışmalar neticesinde Atatürk Havalimanına 
gelen bir şahsın beraberindeki eşyalar Narkotik 
Dedektör Köpekleri Baron, Töki ve  Nitro marifetiyle 
aramaya tabi tutulmuş, dedektör köpeklerin tepki 
vermesi üzerine, şahsın huzurunda şahsa ait 
Valiz  açılmış ve bahse konu valiz içerisindeki 
kitapların ön ve arka cilt kapaklarının kalın olduğu 
görülmüş ve kapaklar ucundan yırtılıp bakıldığında 
2304 gr piyasa değeri 575.000 Türk Lirası olan 
kokain cinsi uyuşturucu madde yakalanmıştır.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğü ve AHL Kargo Yolcu Salonu 

Gümrük Müdürlüğü personelince kaçakçılıkla 
mücadele kapsamında müştereken yapılan bir 
çalışmada; Hong Kong’dan ülkemize gelecek 
olan bir şahıs risk kriterleri çerçevesinde şüpheli 
olarak değerlendirilmiş olup, şüpheli şahıs Atatürk 
Havalimanına gelmesi üzerine şahsın valizinde 
yapılan kontrol ve sayımda toplamda 20(yirmi) adet 
gri renkli alüminyum ambalaj içerisinde, uyuşturucu 
test cihazı ölçüm sonucunda toplam brüt ağırlığı 
20 kilo 977 gram olan, uyuşturucu maddelerden 
5-Fluoro AMB (bonzai hammaddesi) tespit edilmiştir 
Yaklaşık piyasa değeri 8.000.000 TL olan ve 2 ton 
BONZAİ üretilebilecek maddeye el konulmuştur.

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul Gümrük 
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Narkotik Grubu 

tarafından İstanbul UKİM (Uluslararası Kargo İşleme Merkezi)’de 
yapılan rutin kontrollerde Brezilyadan gönderilen iki adet gönderinin 
içindeki, kullanılmış olan, çocuk kıyafeti, pike, havlu vs. türünde eşyalara  
Narkotik Dedektör Köpeklerinin tepki vermeleri üzerine numune alınarak 
uyuşturucu test kitine tabi tutulmuş ve test kiti “kokain” sonucu vermiştir.

Eşyaya emdirme usulü ile gizlenen uyuşturucu maddenin  5.000 gr olduğu 
ve piyasa değerinin ise yaklaşık 1.500.000 TL olduğu tahmin edilmektedir.

Singapur’dan ülkemize giriş yapmak üzere 
Atatürk Havalimanı’na gelen bir şahsın 

beraberindeki valizler X-ray cihazına sevk 
edilmiştir. 

X-Ray cihazında şüpheli yoğunluk tespit 
edilmesi üzerine Atatürk Havalimanı Yolcu 
Salonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Bölge Amirliği’nde yapılan 
kontrollerde söz konusu valizler içerisinde 
cüzdan, çanta, ayakkabı yapımında kullanılmaya 
hazır vaziyette tabaklanmış piyasa değeri 
yaklaşık 120.000 TL olan 99 adet yılan derisi ve 
3 adet timsah derisi cinsi eşya tespit edilmiştir. 
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30 Nisan 2012 tarihinde İstanbul Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürlüğü 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 
fiziki muayeneye ve X-Ray taramasına sevk edilmektedir.

Risk Analizi Şubesince yapılan değerlendirmeler 
kapsamında yönlendirilen beyannamelerde 146 bin TL 
vergi alacağı tahakkuk etmiş olup, vergi farkına isabet 
eden 4 milyon TL tutarında ceza kararı düzenlenmiştir. 

Bunun yanında Risk Analizi Şubesince 2017 yılında 
yapılan yönlendirmeler ile ağırlıklı olarak sigara, tütün 
mamülleri, ilaç, ticari eşya vb. olmak üzere piyasa 
değeri toplamda 24 milyon TL (yaklaşık) olan kaçak 
eşya tespit edilmiştir. 2017 yılının ikinci yarısında tespit 

edilen yakalamalardan başlıcaları aşağıdaki gibidir.
Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne 16.09.2017 tarihinde Çin’den 
gelen 1(bir) adet konteynerın özet beyan aşamasındayken 
başka bir firmaya devredildiği tespit edilmiştir. Ayrıca, söz 
konusu konteyneri devralan firmanın bir başka firmadan 
da 30.08.2017 günü Çin’den gelen 3(üç) adet konteyneri 
özet beyanlara bağlıyken devraldığı tespit edilmiştir. 
Bunun üzerine toplamda 4(dört) adet riskli görülerek fiziki 
muayene sevk edilmiş olup,  İstanbul Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan 
X-Ray taramasına şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine 
oluşturulan heyet huzurunda yapılan sayım ve tespit işleminde; 
Gümrüklenmiş değeri 765.109,05 TL olan beyan harici toplam; 
3.115 kg plastik çerçeve ve 19.415 kg muhtelif oyuncak 
cinsi eşya el konulmak üzere muhafaza altına alınmıştır. 

RİSK ANALİZLERİ ŞUBEMİZ KAÇAK YAKALAMALARINA 
ÖNEMLİ DESTEK VERİYOR

Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce onaylı bir 
özet beyanına bağlı taşıma senedi beyanname 

aşamasında riskli görülerek fiziki muayeneye 
yönlendirilmiştir. Anılan taşıma senedinin bağlı 
olduğu firma adına tescilli serbest dolaşıma 
giriş beyannamesi muhteviyatı eşyaların tespiti 
sonucunda söz konusu beyannamenin ikinci 
kaleminde beyan harici olarak brüt 13.250 kg 
55.152 adet şemsiye cinsi eşya tespit edilerek, 
söz konusu eşyaya el konulmuştur. El konulan 
eşyanın Gümrüklenmiş değeri 327.396,90 TL’dir.



İSTANBUL GÜMRÜK

49
Aralık 2017

Bakanlığımız taşra teşkilatında düzenleme yapılmasına ilişkin 
30.11.2017 tarihli, 30256 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 2017/10874 sayılı sayılı Kararname ile; Bölge 
Müdürlüğümüze bağlı Halkalı Gümrük Müdürlüğünün ismi 

Muratbey Gümrük Müdürlüğü, Büyükçekmece Tasfiye İşletme 
Müdürlüğünün ismi Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğü 
olarak değiştirilmiştir. Bunun yanında Bölge Müdürlüğümüze 
bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Perakende Satış İşletme 
Müdürlüğü kapatılmış olup, adı geçen Müdürlüğe bağlı Erenköy 
ve Sirkeci Perakende Satış Mağazalarımız, Erenköy Tasfiye 
İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerine devam edecektir. 

Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı İstanbul Deniz Gümrük 
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü 

ekiplerince İstanbul Zeytinburnu açıklarında bir gemide 
gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin denizde en büyük 
kaçak sigara yakalaması operasyonu ile değeri 28 milyon 
500 bin TL olan toplamda 100 ton 464 kg ağırlığında 
3 milyon 300 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. 
Bakanımız Sayın Bülent TÜFENKCİ’nin de Komuta 
Kontrol Merkezinden canlı olarak yönettiği operasyonda 

olağanüstü gayret göstererek kamu zararının oluşmasının 
önlenmesinde önemli katkı sağlayan Bölge Müdürlüğümüz 
personeli Kısım Amiri Tuğba KENDİR ve Oğuz Yıldız ile 
Muhafaza Memuru Erkan DOLGUN, Muharrem Serkan 
ÖZBEYENDİR, Ömer Faruk CANBEK, Ali Galip OĞUŞ, 
Mikail ÖZER ve Özkan TÜRKER’e Bakanımız Sayın Bülent 
TÜFENKCİ tarafından Başarı Belgesi verilmiş olup, söz 
konusu belgeler Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim 
BOZKUŞ tarafından adı geçen personele takdim edilmiştir.

BAKANLIĞIMIZ TAŞRA TEŞKİLATINDA YENİ 
DÜZENLEME YAPILDI 

MURATBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ MURATBEY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TARİHİ YAKALAMADA GÖREV YAPAN DENİZ KAÇAK PERSONELİNE 
BAKANIMIZ  TARAFINDAN BAŞARI BELGESİ VERİLDİ
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HAVALİMANI YOLCU SALONLARINDA GÜMRÜK KONTROLLERİMİZ

AHL YOLCU SALONU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Havalimanı yolcu salonunun bulunduğu İstanbul Gümrük ve 
Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Atatürk Havalimanı Yolcu 

Salonu ve Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüklerince 
ticari eşyaya ilişkin gümrük işlemleri ve kontrollerinin yanı sıra 
yolcu beraberi eşya ile ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 
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 Kontrolleri 
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 maddesi 
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 muafiyet kapsamı dışında olan ve sözlü beyan kapsamına 
giren eşyalarında vergilendirilerek yurda girişi sağlanmaktadır.

Ayrıca, Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Gümrük Müdürlükleri 
personeli ile Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince 
kaçakçılıkla etkin mücadele çerçevesinde, ülkemize yolcu beraberi 
kaçak eşya girişini engellemek amacıyla, gerek risk analizi esaslı 
gerekse ihbara dayalı gerçekleştirilen koordineli çalışmalar 
sonucunda 2017 yılında önemli yakalamalar gerçekleştirilmiştir.

Bununla birlikte, yolcu çıkışında nakit kontrollerinin 
daha etkin yapılmasını teminen bahsi geçen Gümrük 
Müdürlüklerimiz bünyesinde pasaport kontrol noktalarından 
sonra gelmek üzere sabit Gümrük Muhafaza Kontrol 
Noktaları oluşturulmuş olup, bu noktalarda  yurtdışına 
çıkış yapan yolculara yönelik yapılan kontroller 7 gün 
24 saat nöbet esasına göre daimi olarak sürdürülmektedir.

Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu sonunda görev yapan gümrük muhafaza memurları ile Kaçakçılık 
ve İstihbarat Amirliği personelinin müşterek ve yerel risk kriterleri dikkate alınarak yapmış oldukları koordineli çalışmalar 

sonucunda 2017 yılı Ocak-Kasım aylarını kapsayan 11 aylık dönemde Atatürk Havalimanından ülkemize giriş yapan yolcularda tespit 
edilen 740 adet kaçakçılık yakalama olayında toplamda 111 milyon TL nin üzerinde değeri olan kaçak eşyaya el konulmuş ve adli işlem 
başlatılmıştır. 

2016 yılında 615 olayda toplam 53 milyon değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirilmiş olup, 2017 yılı 11 aylık dönemde değer 
bazında %110 oranında artış meydana gelmiştir.

Ayrıca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2017 yılı Ocak- Kasım döneminde 6 farklı olayda yakalanan 
uyuşturucu maddelerin değeri 6,7 milyon TL nin üzerindedir. 

Eşya Olay Sayısı Değeri (TL)

Sigara-Nargile Tütünü-Puro Alkol Ür. 471 4.591.766,38
Kıymetli Madenler 19 5.336.286,76
İlaç- Dişçilik Malzemeleri 54 57.337.854,16
Deri-Kürk-Tekstil Ürünleri 21 1.753.483,63
Canlı Hayvan 15 149.395,10
Elektronik- Cep Telefonu ve Aks. 75 6.181.930,43
Diğer 85 35.946.875,64
Toplam 740 111.297.592,10

2017 YILI (OCAK- KASIM) YAKALAMA YAPILAN EŞYA ANALİZİ

Uyuşturucu Çeşidi Olay Sayısı Miktar (GR)  Değeri (TL)

Esrar 2 1336 25.460

Kokain 3 3.370,44 681.800

Sentetik 1 20.977 6.000.000

Toplam 6 25.683,44 6.707.260

2017 YILI (OCAK- KASIM) UYUŞTURUCU YAKALAMALARI
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2017 YILI (OCAK- KASIM) BEYAN DIŞI YAKALANAN DÖVİZ MİKTARLARI

Bununla birlikte, AHL Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü’nde; 2017 yılı ilk 11 aylık dönemde 6.128 adet Nakit Beyan Girişi ve 788 
Adet Nakit Beyan Çıkış işlemi yapılmış olup, yapılan nakit kontrolleri neticesinde 2.872 Adet Nakit Açıklama Tutanağı düzenlenmiştir. 

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

Söz konusu döviz cinsi eşyaya 1567 
sayılı Türk Parasının Kıymetinin 

Korunması Hakkında Kanuna 
muhalefetten Merkez Bankasına 
teslim edilmek üzere el konulmuştur. 

Döviz Cinsi Değer
ABD Doları -$ 48.500
İskoçya Poundu 149.900
Kuveyt Dinarı 22.046,25
Lübnan Lirası 5.126.000
İngiliz Poundu 17.955
Suudi Arabistan Riyali-SAR 9.500.912
İsviçre Frangı-CHF 410
Kanada Doları-CAD 2.085
B.A.E. Dirhemi 2.326.300
Ürdün Dinarı 6.339

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Bağlantımız Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’nce 2017 yılı Ocak-Kasım aylarını içeren 11 aylık dönemde tespit 
edilen 135 adet kaçakçılık yakalama olayında 6,7 milyon TL değerinde kaçak eşyaya el konulmuş ve adli işlem başlatılmıştır. 

Yakalanarak el konulan eşyaların arasında ağırlıklı olarak ilaç ve tekel gibi ürünler dikkat çekmekte olup, temmuz ayı içerisinde yapılan 
bir yakalama olayında ise değeri 1,6 milyon olan toplam daralı ağırlığı 12 kilo altın ele geçirilmiştir.

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’nde 2017 yılı Ocak- Kasım ayları içerisinde 465 adet Nakit Beyan Girişi ve 24 Adet 
Nakit Beyan Çıkış işlemi  yapılmıştır.  Bununla birlikte,  aynı dönemde yapılan nakit kontroller neticesinde 398 Adet Nakit Açıklama 
Tutanağı düzenlenmiştir.

2017 YILI  (OCAK- KASIM)  YAKALAMA YAPILAN EŞYALARIN ANALİZİ
Olay Sayısı Tutar (TL)

Çeşitli Eşya 48 5.371.742,79 

İlaç 7 492.516,54 

Tekel 75 845.691,83 

Uyuşturucu 5 440,00 

Toplam 135 6.710.391,16 TL
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DAHİLDE İŞLEME İZİNLERİNDE 
AYNİYAT UYGULAMALARI

Dahilde İşleme İzinleri kapsamında yurda geçici ithali yapılan 
eşyanın ihraç edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde 

kullanılıp kullanılmadığının tespiti bakımından mevzuatta ayniyat 
şartı bulunmaktadır. İzni veren Gümrük İdaresince belirlenecek 
ayniyat kodlarında yer alan işlemlerin çıkış esnasında yerine 
getirilmesi halinde dahilde işleme rejimi tamamlanmakta ve 
ihracat taahhüdü gerçekleştirilmiş sayılarak gümrük idaresince 
rejim sonlandırılmakta olup, ayniyat işlemlerine ilişkin 
yapılacak işlemlerin çerçevesi 2006/12 sayılı Dahilde İşleme 
Rejimi Tebliğinin uygulanmasına yönelik çıkarılan genelgeler 
ile belirlenmektedir. Dahilde İşleme İzni kapsamında yapılan 
ayniyat işlemlerine yönelik 2017/17 sayılı Genelge’de yer 
alan düzenlemeler yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Dış Ticaret Müsteşarlığınca 20 Aralık 2006 tarihli 26382 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/12 
sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde  dahilde işleme izni 
kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde 
edilmesinde kullanılan (izin sahibi firma ve/veya yan sanayici 
firma tarafından) ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, 
yardımcı madde (katalizör olarak kullanılanlar dahil), yarı mamul, 
mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinin, 
Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik 
firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, 
vergisi teminata bağlanmak suretiyle bedelli ve/veya bedelsiz 
ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip, 
alınan teminatın iade edilmesi sürecine ilişkin dahilde işleme 

tedbirlerinin uygulama usul ve esasları belirlenmiş olup, 
bahse konu Tebliğin 14. ve devamı maddelerinde Gümrük 
ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı Gümrük İdarelerince 
Dahilde İşleme İzinlerinin ne şekilde verileceği düzenlenmiştir. 
Bahse konu Dahilde İşleme Rejimi Tebliğin 14. Maddesinin 
1. Fıkrasının a bendine istinaden elyaf, iplik, ham ve mamul 
mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve 
deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, 
etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, 
lastik vb.) 10.000 ABD Dolarına kadar yapılacak ithalatını 
müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmasına 
yönelik verilen Dahilde İşleme İzinlerinde yukarda belirtilen 
Genelge hükümleri çerçevesinde, izin kapsamında ithal edilen 
eşyanın ihraç edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp 
kullanılmadığına yönelik ayniyat tespitinin (Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler ile Onaylanmış Kişi Statüsüne 
İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin (Sıra No:1) 42/A maddesinin 
birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan ve mezkur 
maddede belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan 
yükümlüler hariç) her halükarda yapılması gerekmektedir. 
Gümrük İdarelerince Tebliğin 14/1-a maddesi kapsamında geçici 
ithali yapılan ve kıymeti düşük olan eşyaların Bakanlığımız 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün (Mülga) 2013/46 sayılı 
Genelge kapsamında giriş ve çıkış esnasında ayniyat zorunluluğu 
bulunması nedeniyle; bu eşyaların kıymeti yüksek olan eşyalara 
dikilerek/monte edilerek, yapıştırılarak mamul ürün haline 
getirilmesi sonrasında birleştirildiği eşya ile birlikte yurt dışı 

Seçil İNAL ÇİLİNGİR
  Şef V.

Makale
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DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNİN 14/1-
A MADDESİ KAPSAMINDA YURDA GEÇİCİ 
GİRİŞİ YAPILAN ETİKET, ÇITÇIT, DÜĞME 
VB. EŞYALAR İÇİN İHRACAT ESNASINDAKİ 
AYNİYAT ZORUNLULUĞU ORTADAN 
KALDIRILDI.

edilmesi halinde de ayniyat şartı aranmaktaydı. Çoğu zaman 
14/1-a maddesi kapsamındaki eşyalara ilişkin yükümlülerce 
ayniyat işlemleri yapılmadan çıkış işlemleri gerçekleştirilmekte,  
ithal edilen eşyanın ihraç edilen mamul bünyesinde kullanılıp 
kullanılmadığı gümrük idaresinde tespit edilememekte ve 
Dahilde İşleme İzni kapsamında geçici girişi yapılan eşyanın 
çıkışı işlemleri yapılmamış gibi değerlendirilerek söz konusu 
eşyalara ilişkin gümrük vergilerinin yanı sıra 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun 238. Maddesine istinaden gümrüklenmiş değer 
üzerinden Para Cezası Kararları düzenlenmekte, bu durum da 
ihracatçı nezdinde haksız uygulamalara sebebiyet vermekte idi. 
Söz konusu (Mülga) 2013/46 sayılı Genelgede; “Dahilde İşleme 
İzni kapsamında ithal edilecek eşyanın ihracat sırasında ayniyat 
tespitinin yapılabilmesi için, ithalatın yapıldığı gümrük idaresince, 
Dahilde İşleme İzni Talep Formunun 10 no.lu “Diğer Hususlar” 
bölümüne aşağıda belirtilen kodlardan en az bir tanesi yazılacaktır.

-(Kod-1) Seri/şasi/motor numaraları ve modeli, 
-(Kod-2) Ek bilgi formunun beyannameye eklenmesi,
-(Kod-3) Numune alınması,
-(Kod-4) Fotoğrafının eklenmesi ya da ayrıntılı teknik tanımının 
yapılması,
-(Kod-5) Ekspertiz raporunun ibrazı,
-(Kod-6) Laboratuar tahlili” şeklinde ayniyat kodları belirlenerek 
kodların Gümrük İdarelerince verilecek izinlerde ne şekilde 
belirleneceği Genelgenin devamında açıklanmış olup Genelgenin 
4. Maddesi; “Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin (İhracat: 2006/12) 
14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal 
edilen etiketler ile (ı) bendi kapsamında ithal edilen tekstil ana 
hammaddelerinden numune alınması (Kod-3) veya fotoğrafının 
eklenmesi ya da ayrıntılı teknik tanımının yapılması (Kod-4), 
bunların mümkün olmaması halinde ise Gümrük Yönetmeliğinin 
194 üncü maddesinin altıncı fıkrası hükmü de dikkate alınmak 
suretiyle eşyanın hangi hatta işlem gördüğüne bakılmaksızın 
laboratuar tahliline tabi tutulması (Kod-6)” şeklinde düzenlenmişti.
Ayniyatlara ilişkin 06.10.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe 
giren Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2017/17 
sayılı Genelgeleri ile ayniyat şartları yeniden düzenlenmiş ve  
DİR Tebliğinin 14/1-a maddesi kapsamında yurda geçici girişi 
yapılan eşyalar için istisna getirilerek ihracatçı üzerindeki 
sorumluluk azaltılmış, işlemlerde basitleştirilmeye gidilmiştir.
 Söz konusu Genelge’de; Dâhilde İşleme İzni kapsamında 
yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem 
görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti 
hususunda genelgede belirtilen Kullanılacak Kodlardan en 
az bir tanesinin Dahilde İşleme İzni kapsamında ithalatın 
yapıldığı gümrük idaresince, Dahilde İşleme İzni Talep 
Formunun 10 no.lu “Diğer Hususlar” bölümüne yazılacağı 
belirtilerek ayniyat işleminin ne şekilde yapılacağı 
belirlenmiştir. Genelge de yer alana kodlar şu şekildedir;

-(Kod-l) Seri/şasi/motor numaraları ve modeli
-(Kod-2) Ek bilgi formunun beyannameye eklenmesi
-(Kod-3) Numune alınması
-(Kod-4) Fotoğrafının eklenmesi ya da ayrıntılı teknik tanımının 
yapılması 
-(Kod-5) Ekspertiz raporunun ibrazı
-(Kod-6) Laboratuvar tahlili
-(Kod-7) Ayniyat aranmaz

Genelge ile getirilen yeni uygulama kapsamında Dahilde 
İşleme İzni kapsamında ithal edilecek eşyanın Dahilde İşleme 
Rejimi Tebliğinin (İhracat: 2006/12) 14 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yardımcı maddeler 
(tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, 
şerit, kordela, lastik vb.)  olması halinde izni veren gümrük 
idaresince Tek Pencere Sisteminde ilgili bölümüne (Kod-7) 
ve (Kod-3) şartlarının yazılması ile  eşyanın geçici ithaline 
izin verilmeye başlanmıştır. İzni veren gümrük idaresi 
eşyanın numunelerini ithalata ilişkin gümrük beyannamesine 
ekleyecek olup, imalat sonucunda hasıl olan işlem görmüş 
ürünün ihracı sırasında ihracat gümrük idaresince yardımcı 
maddeleri  ayniyata tabi tutulmayarak işlemleri tamamlanacaktır.
 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler ile 
Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin 
(Sıra No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 
koşulları taşıyan ve mezkur maddede belirtilen kolaylıklardan 
faydalanma hakkı bulunan yükümlüler genelgede belirtilen 
ayniyet tespitine ilişkin uygulamalardan istisna tutulmuşlardır.

Sonuç olarak; amacı dünya piyasa fiyatlarında hammadde temin 
etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası 
piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını 
geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek olarak ifade edilen 
Dahilde İşleme Rejiminde 2017/17 sayılı Genelge ile izinden 
yararlanan mükellefler lehine işlemlerde basitleştirmeye gidilerek, 
daha önceki uygulamalarda kıymeti düşük olan eşyaların sadece 
ayniyat tespiti yapılmaması nedeniyle uygulanan cezai işlemlere 
son verilerek mükelleflerin işlemlerini zorlaştıran değil ihracatı 
teşvik eden anlayışla ekonominin canlı kalması sağlanmaktadır.
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ZİYARETLER

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Rıza Mehmet
KORKMAZ 27 Ekim 2017 tarihinde bağlantımız

Erenköy, Büyükçekmece ve Bakırköy Tasfiye İşletme
Müdürlüğü ile İstanbul Perakende Satış İşletme
Müdürlüğüne inceleme ziyaretinde bulunmuş olup,
söz konusu ziyarette kendisine Müdürlüklerde yapılan
işlemler ve faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.

TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ
TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİMİZDE
İNCELEME ZİYARETİNDE BULUNDU

İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI
MAKAMINDA ZİYARET EDİLDİ

İSTANBUL DEFTERDARI BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ

İstanbul Defterdarı Sayın Fahrettin ÖZDEMİRCİ ve beraberindeki
heyet 05 Ekim 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
yapılmış olup, ziyaretin anısına hediyeler sunulmuştur.

Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ İstanbul
İl  Jandarma Komutanı Sayın Tuğgeneral Nuh KÖROĞLU’nu 

13 Eylül 2017 tarihinde Makamında ziyaret etmiştir.
Söz konusu ziyarette Bölge Müdürümüz tarafından göreve yeni
atanan Sayın KÖROĞLU’na hayırlı olsun dileklerinde bulunulmuş
olup, ortak görev alanlarına yönelik işbirliğinin güçlendirilmesi
amacıyla bilgilendirme yapılarak, çini tabak takdim edilmiştir.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANI ZİYARET EDİLDİ

Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ ve 
İstanbul Ticaret İl Müdürü Sayın İsmail MENTEŞE 

27 Aralık 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Mevlüt UYSAL’ı Makamında ziyaret etmiştir.
Söz konusu ziyarette göreve yeni başlayan Sayın UYSAL’a hayırlı 
olsun dileklerinde bulunulmuş olup, Bakanlığımızın İstanbul’daki 
faaliyetleri ve çalışmaları ile ilgili olarak bilgilendirme yapılmıştır.
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İTALYAN UZMANLARDAN BÖLGEMİZE ZİYARET

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2012 Yılı
Programlaması kapsamında Bakanlığımızın “Türk Gümrük

İdaresinin Modernizasyonu VIII” Projesinin bileşenlerinden
biri olan “Gümrük Laboratuvarlarının Geliştirilmesi
Eşleştirme Projesi” çerçevesinde İtalyan uzmanlardan oluşan
heyet 11 Eylül 2017 tarihinde Bölge Müdürümüz Halil
İbrahim BOZKUŞ tarafından Makamında kabul edilmiştir.
11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleşen söz konusu çalışma
ziyareti kapsamında heyet tarafından projenin amacı olan Gümrük
Laboratuvarlarının teknik ve idari konularda günümüz şartlarına
uygun geliştirilmesine yönelik olarak bağlantımız İstanbul
Gümrük Laboratuvarı’nda çeşitli incelemelerde bulunulmuştur.

MÜSİAD’DAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ZİYARET

KOSOVA GÜMRÜK İDARESİ BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ

İSTANBUL KUYUMCULAR ODASI YÖNETİCİLERİ
BÖLGE MÜDÜRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ

MALATYALI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ’NDEN
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ZİYARET

Kosova Gümrük İdaresi temsilcilerin oluşan heyet 02
Ağustos 2017 tarihinde Bölge Müdürümüz Sayın

Halil İbrahim BOZKUŞ’u Makamında ziyaret etmiştir.
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Adem
YAZICI ile Bakanlık temsilcilerimizin de hazır bulunduğu ziyarette
ülkemiz ile Kosova arasında tekstil ürünlerine ilişkin ithalat/
ihracat işlem süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Heyet daha sonra bağlantımız Halkalı ve Atatürk
Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünü
ziyaret ederek, burada incelemelerde bulunmuştur.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Sayın Norayr
İŞLER ve beraberindeki heyet, 1 Ağustos 2017 tarihinde

Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ tarafından
Makamında kabul edilmiştir.

Söz konusu ziyarette heyet tarafından kuyumculuk sektörünün
gümrük idarelerimizdeki iş ve işlem süreçleri ile ilgili talep
ve önerileri dile getirilmiş olup, karşılıklı fikir alışverişinde
bulunulmuştur.

Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Başkanı Sayın
Yunus AKDAŞ ve Dernek Yöneticilerinden oluşan

heyet, 20 Temmuz 2017 tarihinde Bölge Müdürümüz Sayın
Halil İbrahim BOZKUŞ’u Makamında ziyaret etmiştir.
Söz konusu ziyarette Dernek Başkanı tarafından MİAD
faaliyetlerinden söz edilmiş ve girişimcilerin gümrük idarelerinin
talep ve beklentileri gündeme getirilmiş olup, ziyaretin anısına
Bölge Müdürümüz tarafından çini tabak takdim edilmiştir.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı ve Kurumsal İlişkiler
Komisyonu Başkanı Sayın Kerim ALTINTAŞ ve Yönetim

Kurulu Üyeleri ile Genç Müsiad yöneticileri 25 Eylül 2017 tarihinde
Bölge Müdürlüğümüz Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ’u Makamında
ziyaret etmiştir.
Söz konusu ziyarette MÜSİAD temsilcileri tarafından sektör talep
ve beklentileri gündeme getirilmiş olup, karşılıklı fikir alışverişinde
bulunulmuştur.
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01.08.2017 tarihli, 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik” ile antrepoların açılış, fiziki yeterlilikleri, antrepo 
işleticilerin yükümlülükleri ile alakalı kapsamlı değişikler 
yapılarak antrepo rejiminde  yeni düzenlemeler getirilmiş olup, 
makalemizde yeni getirilen yükümlülükler ve değişiklikler 
incelenecektir.  

ÖDENMİŞ SERMAYE TUTARI” ŞARTI 
SABİTLENMİŞ OLUP, BU TUTAR 2.500.000-TL 
OLARAK BELİRLENEREK TEMİNATLARDA 
ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK SAĞLANMIŞTIR.

Bu çerçevede genel antrepo ve akaryakıt antrepolarında 
yatırım ön izni işlemine devam edilmekle birlikte özel antrepo 
açılışlarında Bakanlığımız tarafından verilen yatırım ön izni 
uygulaması kaldırılmış olup,  özel antrepo açıp işletmek isteyen 
firmalara açılış izni için direk olarak başvuruda bulunabilme 
imkanı getirilerek özel antrepoların açılışına ilişkin bürokrasi 
azaltılmıştır. Ayrıca genel antrepo işletici firmalarına 2017 
yılı için belirlenen ve her yıl yeniden düzenlenen “ödenmiş 
sermaye tutarı” şartı sabitlenmiş olup, bu tutar 2.500.000-TL 
olarak belirlenerek teminatlarda öngörülebilirlik sağlanmıştır. 
Yapılan bir diğer değişiklik ile genel antrepo açılışında 
ekonomik yönden genel antrepoya ihtiyaç olup olmadığına dair 

ticaret odası görüşü istenilmeyecek olup, 01.08.2017 tarihinden 
itibaren bu görüş ve değerlendirme Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürlüklerine bırakılmıştır.

Yeni uygulama ile açılış taleplerinde, genel antrepo açma 
ön izni için Gümrük Müdürlüğü başvuruya ilişkin görüşünü 
başvuru dilekçesi birlikte bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürlüğüne intikal ettirecektir. Bölge Müdürlüğü 
ise gümrük gözetimi ve denetimini olumsuz etkileyecek bir 
durumun olup olmadığı, antrepo açılmasına ekonomik yönden 
ihtiyaç bulunup bulunmadığı ve yatırım yapılacak yere eşya 
sevkiyatının gümrük denetimi altında güvenli bir şekilde 
yapılıp yapılamayacağı hususlarına ilişkin görüşleri ile birlikte 
bu talebi Bakanlığa intikal ettirecek ve nihayetinde yatırım 
izni talepleri Bakanlık tarafından sonuçlandırılacaktır. Yatırım 
izni verilen başvuru sahiplerine yapılacak bildirim tarihinden 
itibaren altı ay içerisinde antrepo olarak açılmak istenen 
tesisin/yerin hazır hale getirilerek ilgili Gümrük Müdürlüğüne 
başvurulması gerektiği de hüküm altına alınmıştır.

SINIRSIZ OLAN ANTREPO İŞLETME İZİNLERİ 
BEŞ YIL SÜREYLE VERİLECEK OLUP, BU 
DEĞİŞİKLİKLE ANTREPOLARIN FİZİKİ 
YETERLİLİĞİNİ KORUMASININ KONTROLÜ 
AMAÇLANMIŞTIR. 

ANTREPOLARDA YENİ DÖNEM
Antrepo ve Serbest Bölgeler 

Şube Müdürlüğü

Makale
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Gümrük Yönetmeliğinin ‘’İzin’’ başlıklı maddesinde yapılan 
değişiklik ile daha önce sınırsız olarak verilen antrepo 
izinlerinin beş yıl süreyle verileceği belirtilmiştir. Buna göre; 
genel antrepo açma ve işletme izinleri, açma ve işletme izin 
belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl geçerli olacak 
şekilde verileceği,  süre sonunda faaliyetine devam etmek 
isteyen antrepo işleticileri açma ve işletme iznine ilişkin 
yürürlükte olan mevzuata uygun şartların sağlandığını gösteren 
belgeleri bağlı oldukları Gümrük Müdürlüğüne ibraz ederek 
açma ve işletme izninin geçerlilik süresinin uzatılmasını 
talep edebilecekleri,  söz konusu talebin, iznin sona erdiği 
tarihten en erken dört ay, en geç bir ay önce yapılacağı, bir 
aydan sonra yapılan başvurularda gecikme süresi kadar 
antrepoya eşya girişinin durdurulacağı, talebin Gümrük ve 
Bölge Müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bakanlığa aktarılarak 
nihai değerlendirmenin Bakanlık tarafından yapılacağı, talebin 
uygun bulunması halinde izin belgesinin geçerlilik süresinin 
beş yıl daha uzatılacağı, beş yıllık süre sonunda yürürlükte olan 
mevzuata uygun şartları yerine getirmeyen genel antrepoların 
açma ve işletme izinlerinin iptal edileceği hükümleri 
getirilmiştir.

Yeni düzenlemeler sonrasında antreposunun fiziki şartları 
yetersiz olan antrepo işleticilerinin iki seçeneği olacaktır, ya 
fiziki şartı yetersiz olan antreposunu kapatmak ya da mevzuat 
hükümlerine uygun hale getirmek; diğer taraftan, daha önce 
antrepodaki mevzuat çerçevesinde belirlenen şartlarda sınıf 
ayrımı yapılmaz iken Gümrük Yönetmeliği Ek-80’de hafif, 
orta ve ağır kusurlu sınıflar belirlenmiş ve her sınıf kusurun 
müeyyidesi Yönetmelikte açıkça hüküm altına alınmıştır. 
Yapılan inceleme, denetim veya işlemlerde antrepoda Ek-
80’de sayılan kusurların tespiti halinde antrepo işleticilerine 
ilk tebligat tarihinden başlamak üzere “Hafif Kusur”da üç ay, 
“Orta Kusur”da bir ay süre verilerek yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi hususunda bilgilendirme yapılarak bu sürede 
antrepoya eşya girişine izin verilmeyecek, “Hafif Kusur” veya 
“Orta Kusur”un verilen süre içerisinde giderilememesi ile “Ağır 
Kusur” durumlarında antrepoya eşya girişine izin verilmeyerek 
kusur durumlarının sistemli bir şekilde uygun hale getirilmesi 
yeni değişiklikle kontrol altına alınması sağlanmıştır.

Bakanlığımızın üst düzey önem verdiği hususlardan biri de 
antrepolarda kurulması gereken kamera sistemidir. Kamera 
sistemlerinin 01.08.2017 tarihinden önce Yönetmelik Ek-
81/B’de belirtilen özelliklere sahip olması gerekirken sadece 
Ek-81/B yürürlükten kaldırılarak Ek-80’e derç edilmiştir. 
Antrepolarda kamera sistemindeki hükümler aynı hassasiyetle 
devam ettirilecektir.

Antrepolarda yapılan daraltma, genişletme, tadilat ve taşınma 
işlemlerinin nihai değerlendirmesi 01.08.2017 öncesinde 
Bakanlığımız tarafından yapılmakta iken 01.08.2017 
sonrasında taşınma işlemleri hariç değerlendirmelerin Bölge 
Müdürlükleri tarafından yapılacak olması Bakanlığımızca 
yapılan yazışmalarda bürokrasi doğurması ile beraber gümrük 
işlemlerinde aksamalara sebebiyet vermesi sorunu ortadan 
kaldırılmıştır.

Gümrük Yönetmeliği Ek-80’de antrepo işleticilerince Ek-83’te 
yer alan bilgileri içeren stok takip sisteminin kurulması da yeni 
gelen düzenlemelerden olduğu ve Bakanlıkça antrepo stok 
takip sisteminin kurulmasını müteakip antrepo işleticilerince 
kurulan sistemden antrepoda gerçekleşen eşya hareketlerine 

ilişkin verilerin anlık olarak Bakanlık sistemine iletilmesinin 
sağlanması için gerekli altyapı ve üstyapının kurulması 
Gümrük Yönetmeliği’nin 536 ncı maddesinin yedinci fıkrası 
01.01.2018 tarihinde yürürlüğe gireceği ve stok takip sisteminin 
kurulmasını müteakip antrepo işleticilerince antrepoda 
gerçekleşen eşya hareketlerine ilişkin verilerin anlık olarak 
Bakanlık sistemine iletilebileceği ve stok hareketleri Bakanlık 
nezdinde de incelenebilmesi hedeflenmiştir.

Antrepo işleticisi firmaya ait KEP adresi zorunluluğu getirilerek 
iletişim sürecini daha hızlı olması amaçlanmıştır. Antrepo 
açılışlarında Antrepo alanını gösteren plan veya krokilerin 
Resmi bir fen kurulundan alınması gerektiği şartı değiştirilerek; 
resmi kurum ve kuruluşlar, belediyeler veya ilgili odalara 
kayıtlı mühendis ve mimarlar tarafından onaylanmış plan 
kroki alma şekline dönüştürülerek işlettiriciler için antrepo 
açılışındaki proje onaylama yelpazesi genişletilmiştir. Genel 
antrepolarda ödenmiş sermaye tutarında olacak şekilde antrepo 
için düzenlenen yangın sigorta poliçesi veya yangın sertifikası 
şartı ile antrepolara konulan eşyanın güvenlik önlemleri bir kat 
daha arttırılmış olmaktadır. Bir diğer önemli değişiklik ise genel 
antrepo işleticisi firmaların ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi ve 
İş Güvenliği Belgesi alma zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır. 
Bir diğer zorunlulukta antrepo içinde ve/veya sahasında 
eşya yükleme ve boşaltma alanlarının yanı sıra, yükleme ve 
boşaltmanın yapılacağı rampalara araçların yanaşabilmesi, 
antrepo alanına giriş çıkışın sağlanabilmesi ve araçların antrepo 
alanı içerisinde hareket edebilmesi için minimum 500 m2’lik 
açık alanının bulunmasıdır. 

Yapılan son değişikliklerle antrepo rejiminde mevcut ekonomik 
şartlar ve ülke koşullarına göre güncellemeler yapılmış 
ve getirilen yeni zorunluluklar ile antrepo rejiminin daha 
kurumsal bir yapıya kavuşması, daha sağlıklı çalışması, eşya 
güvenliğinin artırılması,  rejimin daha kontrol edilebilir düzeye 
getirilerek oluşabilecek suistimallerin asgari düzeye indirilmesi 
hedeflenmiştir.
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Bakanlığımızca yapılan sınav sonucunda başarılı 
olan ve gerçekleştirilen kura sonucunda 

Bölge Müdürlüğümüz ve Doğu Marmara Gümrük 
ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne atanarak göreve 
başlayan Gümrük Memurlarına yönelik olarak 
05.09.2017-16.10.2017 tarihleri arasında “Aday 
Gümrük Memuru Yetiştirme Eğitimi” verilmiştir.  

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

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Silah 
Taşıma, Bulundurma ile Kullanım Usul ve 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca “2017 Yılı 
2. Dönem Silah Atışları” 25 Eylül - 06 Ekim 2017 
tarihlerinde Bölge Müdürlüğümüz Poligonunda 
gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu atışlar eğitim sorumluları ve atış 
eğitmenleri gözetiminde Bölge ve bağlantı 
Müdürlüklerimizde görevli Muhafaza Memurları 
tarafından sabah ve öğleden sonra üçer saat olmak 
üzere gerçekleşmiştir.

Bakanlığımızca yapılan sınav sonucunda başarılı 
olan ve gerçekleştirilen kura sonucunda Bölge 

Müdürlüğümüze atanarak göreve başlayan Gümrük 
Muhafaza Memurlarına yönelik olarak 03.07.2017-
18.08.2017 tarihleri arasında “Aday Gümrük 
Muhafaza Memuru Yetiştirme Eğitimi” verilmiştir. 

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

ADAY GÜMRÜK MEMURLARINA 
YETİŞTİRME EĞİTİMİ VERİLDİ

“2017 YILI 2. DÖNEM SİLAH 
ATIŞLARI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ADAY MUHAFAZA MEMURLARINA 
YETİŞTİRME EĞİTİMİ VERİLDİ

EĞİTİMLER



İSTANBUL GÜMRÜK

59
Aralık 2017

Bakanlığımızca yapılan sınav sonucunda 
başarılı olan ve gerçekleştirilen kura 

sonucunda Bölge Müdürlüğümüze atanarak 
göreve başlayan Gümrük Memurları 16.08.2017-
25.08.2017 tarihleri arasında “Aday Gümrük 
Memuru Uyum Eğitimi Programına” katılmışlardır. 

Programın son gününde Bölge Müdürümüz 
Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ aramıza katılan 
yeni çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun 
dileklerinde bulunarak, başarılar dilemiştir. 

ADAY MEMURLARA UYUM EĞİTİMİ 
VERİLDİ

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer 
(KBRN) Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği 

gereğince gümrük idarelerinde çalışan personele 
KBRN eğitimi verilmesi çerçevesinde Bölge 
Müdürlüğümüz ve bağlantı idarelerde görevli 
personele yönelik 30-31 Ekim 2017 tarihlerinde 
Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmet 
binasında AFAD KBRN Eğitmenlerince “KBRN 
Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi” verilmiştir.
Söz konusu eğitimde personelin KBRN tehdit 
ve tehlikelerine karşı korunma bilincinin bir üst 
seviyeye çıkarılması amacıyla, yaşanmış olaylardan 
alıntılarla bilgilendirme yapılarak farkındalığın 
oluşturulması sağlanmıştır.

KBRN EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür 
Yardımcısı Sayın Ahmet METİN Başkanlığında 

Gümrük ve Ticaret Uzmanları tarafından 01.08.2017 
tarihinde yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinden Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan değişiklere 
ilişkin 25.10.2017 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz 
konferans salonunda bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 

Söz konusu toplantıya Bölge Müdürlük Yöneticilerimiz ve 
Bölge Müdürlüğümüz Antrepo ve Serbest Bölgeler Şube 
Müdürlüğü personeli ile Bağlantı Gümrük Müdürlüğü 
ASB Servis personeli tarafından katılım sağlanmıştır. 

Toplantıda antrepolarda yaşanan genel sorunlar ve mevcut 
antrepoların yeni yönetmelik şartlarına geçiş süreci ile 
yeni açılacak antrepolara dair öneriler görüşülmüştür.

ANTREPOLARIN YENİ YÖNETMELİK 
ŞARTLARINA GEÇİŞ SÜRECİNE İLİŞKİN 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
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Bağlantımız AHL Yolcu Salonu Gümrük 
Müdürlüğünce 07.12.2017 tarihinde 

yolcu işlemlerinde özellik arz eden Gümrük 
Uygulamaları ile yolcularla iletişim, kurum 
kültürü ve kurum içi iletişim konularında 
personelin bilgilendirilmesi amacıyla tüm 
personelin katılımı ile Atatürk Havalimanı 
Dış hatlar terminalinde hizmet içi eğitim 
düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim anılan 
Gümrük Müdürlüğünde görevli İdari Amirleri 
ve Muayene Memuru ile ayrıca TAV Güvenlik 
Hizmetleri tarafından görevlendirilen 
eğitim görevlisi tarafından verilmiştir.

AHL YOLCU SALONU GÜMRÜK 
MÜDÜRLÜĞÜNDE HİZMET İÇİ 
EĞİTİM DÜZENLENDİ

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında hali hazırda 
kullanılmakta olan “Harcama Yönetim Sistemi” yerine 19 

Ocak 2018 tarihinden itibaren Bakanlığımız kullanıma açılacak 
olan  “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi” ile 
ilgili olarak İstanbul Defterdarlığında görevli Uzman tarafından 
Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantı idarelerinde söz konusu 
sistemi kullanan personele yönelik olarak eğitim düzenlenmiştir.

Bölge Müdürlüğümüzce geleneksel olarak her yıl 
düzenlenen futbol turnuvasının açılış maçında Bölge 

Müdürlüğümüz bağlantısı AHL Kargo Gümrük Müdürlüğü 
ile İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü karşı karşıya gelmiştir.

17 Eylül Pazar günü gerçekleşen müsabakaya Bölge Müdürümüz 
Sn. Halil İbrahim BOZKUŞ ve İstanbul Ticaret İl Müdürü 
Sn. İsmail MENTEŞE tarafından katılım sağlanmış olup, 
turnuvada mücadele edecek takımlara başarılar dilenmiştir.

Söz konusu turnuva Halkalı Gümrük Müdürlüğü ve AHL Kargo Gümrük Müdürlüğü arasında gerçekleşen final karşılaşmasıyla sona 
ererken turnuvanın 2017 şampiyonu Halkalı Gümrük Müdürlüğü olmuştur. Şampiyonluk kupası Bölge Müdürümüz Sn. Halil İbrahim 
BOZKUŞ tarafından takdim edilmiştir.

BÜTÜNLEŞİK KAMU MALİ YÖNETİM BİLİŞİM 
SİSTEMİNE İLİŞKİN EĞİTİM VERİLDİ

6. İSTANBUL GÜMRÜK FUTBOL TURNUVASI 
ŞAMPİYONU BELLİ OLDU
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Bölge Müdürlüğümüz Yöneticileri  ve İstanbul 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 

(İHKİB) Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 23 Kasım 
2017 tarihinde bir çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu toplantıya Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim 
BOZKUŞ, Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantı Müdürlük 
Yöneticilerimiz ile İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Hikmet TANRIVERDİ ve sektör temsilcileri tarafından 
katılım sağlanmış olup, toplantıda hazırgiyim ve konfeksiyon 
ürünlerinin ihracat süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik fikir 
alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca 2017 yılının genel bir 
değerlendirmesi yapılmış ve yeni yıla ilişkin ihracat hedefleri ve 
bu hedeflere ulaşma noktasında sektör temsilcilerinin gümrük 
idarelerinden talep ve beklentileri gündeme getirilmiştir.

Bölge Müdürlüğümüz ve İTKİB (İstanbul Tekstil ve 
Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri) Genel Sekreterliği 

tarafından 27 Kasım 2017 tarihinde Bölge Müdürlüğü ve 
bağlantı Gümrük Müdürlüğü personelinin katılımları ile tekstil 
ve hazır giyim sektörleri hakkında sahip olunan kalifikasyonların 
artırılmasına yönelik olarak bir eğitim semineri düzenlenmiştir.  

Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ ve 
İTKİB Genel Sekreter Vekili Sayın Erol TUNA’nın açılış 
konuşmalarını yaptığı seminerde, eşyanın sınıflandırılması 
ve tarifelendirilmesi, piyasa gözetimi ve denetimi, tekstilde 
kalite kontrol uygulamaları ile İthalat Kayıt Sistemi ve Riske 
Dayalı Denetim Sistemine yönelik bilgilendirme yapılmıştır.

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE GÜMRÜK 
UYGULAMALARINA İLİŞKİN SEMİNER 
DÜZENLENDİ

İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON 
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İLE ÇALIŞMA 
TOPLANTISI YAPILDI 
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İŞLEM GÖREN YOLCU VE ARAÇLAR

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı 
Müdürlüklerde 2017 yılında yaklaşık gelen giden olmak üzere 

yaklaşık 2 milyon konteyner, 374 bin tır ve 9 bin gemi işlem 
görmüş olup,  aynı dönemde İstanbul hudut kapılarından giriş-
çıkış yapan yolcu sayısı ise 55,5 milyon olarak gerçekleşmiştir.

DIŞ TİCARET HACMİ

İhracat:  Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 
2017 yılı Ocak-Kasım dönemine ait geçici Türkiye dış ticaret 
verilerine göre; 143 milyar dolar olan ihracatın 74 milyar doları 
İstanbul iline kayıtlı firmalar tarafından gerçekleştirilmiş olup, 
bu rakam Türkiye geneli ihracatın % 52’sini oluşturmaktadır. 

Aynı dönem içerisinde ihracat verilerine göre bağlantı 
Müdürlüklerimiz arasında Muratbey Gümrük Müdürlüğü 19 
milyar dolar ile birinci sırada, Erenköy Gümrük Müdürlüğü 
9 milyar dolar ile ikinci sırada, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü 
ise 8,7 milyar dolar ile üçüncü sıradadır. 2017 yılı Ocak-
Kasım döneminde İstanbul’dan en çok ihracat yapılan ülke 
7,4 milyar dolar ile BAE olmuştur. BAE’yi 7 milyar dolar 
ile Almanya ve 5,7 milyar dolar ile İngiltere izlemiştir  

Firdes AVAR - Mustafa BABA
Özel Büro Şube Müdürlüğü

İthalat: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2017 
yılı Ocak-Kasım dönemine ait geçici Türkiye dış ticaret 
verilerine göre; 210 milyar dolar olan ithalatın 121 milyar doları 
İstanbul iline kayıtlı firmalar tarafından gerçekleştirilmiş olup, 
bu rakam Türkiye geneli ithalatın % 57’sini oluşturmaktadır. 

Bununla birlikte 2017 yılı Ocak-Kasım aylarını içeren dönemde 
ithalat verilerine göre bağlantı Müdürlüklerimiz arasında AHL 
Kargo Gümrük Müdürlüğü 24 milyar dolar ile birinci sırada, 
Ambarlı Gümrük Müdürlüğü 14,1 milyar dolar ile ikinci 
sırada, Muratbey Gümrük Müdürlüğü ise 12 milyar dolar ile 
üçüncü sıradadır. Aynı dönemde İstanbul’dan en çok ithalat 
yapılan ülke 14,5 milyar dolar ile Çin olmuştur. Çin’i 12,5 
milyar dolar ile Almanya, 7 milyar dolarla Rusya izlemiştir.

BEYANNAME SAYISI

2017 yılında Bölge Müdürlüğümüz bağlantı Müdürlüklerince 
bir önceki yıla göre yaklaşık  %7,4 oranında artış ile 1,6 
milyon adet ithalat beyannamesi, %6 lık artışla yaklaşık 2 
milyon adet ihracat beyannamesi tescil edilmiştir. Bununla 
birlikte, yine aynı dönemde yaklaşık 500 bin antrepo 
beyannamesi ile 172 bin adet transit beyannamesinin gümrük 
işlemleri bağlantımız Gümrük Müdürlüklerince yapılmıştır.

2017 YILINDA RAKAMLARLA 
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 
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LABORATUVAR VERİLERİ

Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı İstanbul Laboratuvar 
Müdürlüğünde 2017 yılında toplam 18.414 adet beyanname 
işlem görmüş olup, analizi yapılan numune sayısı 37.805 dir. 
İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünce tüketicinin sağlığının 
korunması amacıyla piyasa gözetimi ve denetimine yönelik olarak 
2017 yılı içerisinde Tasfiye İşletme Müdürlükleri ile Emniyet 
Kaçakçılık birimlerinden gönderilen 118 adet numunenin piyasa 
gözetimi ve denetimi kapsamında analizi gerçekleştirilmiştir.

TASFİYE VERİLERİ

Bağlantımız Erenköy, Bakırköy ve Muratbey Tasfiye 
İşletme Müdürlüklerince 2017 yılında dönemde 11 Adet 
ihale, 1925 adet eşya ve 417 adet araç için yapılan olmak 
üzere toplam 2.342 adet e-ihale gerçekleştirilmiş olup,  bu 
satışlardan yaklaşık 53,1 milyon TL gelir elde edilmiştir.
Aynı dönemde bağlantımız Erenköy Tasfiye İşletme 
Müdürlüğüne bağlı Sirkeci ve Erenköy Perakende Satış 
Mağazalarından yapılan satışlardan 7,1 milyon TL gelir elde 
edilmiş olup, toplamda Tasfiye ve İşletme Müdürlüklerince 2017 
yılında yaklaşık 60,2 milyon TL tutarında hasılat elde edilmiştir.

2017 YILINDA TAHSİL EDİLEN VERGİ 
MİKTARINDAKİ ARTIŞ DEVAM ETTİ

Gümrük idarelerinin geleneksel fonksiyonlarından 
biri ithal anında alınması gereken gümrük vergileri, 
fon ve diğer mali yükleri kamu adına tahsis etmektir.

İçerisinde bulunduğumuz yüzyılda dünya ticaret hacminin 
giderek büyümesi ile birlikte gümrük idarelerince tahsil 
edilen gümrük vergileri de ülkemiz için toplam vergi gelirleri 
içerisinde önemli gelir kaynaklarından birisi haline gelmiştir. 
Gümrük vergilerinin etkin bir biçimde ve gelir kaybına neden 
olunmaksızın zamanında tahsil edilmesi kamu gelirlerinin 
korunması ve artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye dış ticaretinde önemli bir payı bulunan ve dış 
ticaret hacminin yarısından fazlasının gümrük işlemlerini 
gerçekleştiren İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
bağlantısı Gümrük Müdürlüklerince toplanan vergiler yıllar 
içerisinde artış eğilimindedir. 2013 yılında 19,5 milyar TL vergi 
tahsilatı yapılmış, bu rakam 2016 yılında 27,5 milyar TL’ye 
yükselmiş olup, 2017 yılında 34,1 milyar TL ‘ye ulaşmıştır. 

İstanbul Gümrüklerince Tahsil Edilen Vergiler (Milyar TL)

2017 yılında Türkiye genelinde tüm kurumlarca toplanan 
yaklaşık 536 milyar TL tutarındaki verginin %21,3’ü Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük idarelerince toplanmıştır. 
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı 
Gümrük Müdürlüklerince toplanan vergiler ise, Bakanlığımız 
tarafından yapılan vergi tahsilatının % 30’unu, ülkemiz 
toplam vergi gelirlerinin ise yaklaşık % 6,4’ünü oluşturmuştur.

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

2017 Yılında İstanbul ilinde faaliyet gösteren gümrük idarelerince 
tahsil edilen vergiler 2016 yılına göre %25 oranında artmış 
olup,  2,4 milyar TL gümrük vergisi, 30,8 milyar TL KDV ve 
787 milyon TL diğer vergiler olmak üzere toplam 34 milyar TL 
tutarında vergi tahsilatı yapılmıştır.

Vergi gelirleri açısından 2016 yılı ile 2017 yılı verileri 
karşılaştırmalı olarak incelendiğinde; Türkiye genelinde tahsil 
edilen vergi gelirlerinin %17 oranındaki artış ile 458 milyar 
TL’den 536 milyar TL’ye yükseldiğini, Bakanlığımızca tahsil 
edilen vergi gelirlerinin geçen yıla göre %35 oranında artarak 
84 milyar TL den 114 milyar TL’ye yükseldiğini; Bölge 
Müdürlüğümüz bağlantısı Müdürlüklerce tahsil edilen toplam 
vergi tutarının %25 oranında artarak yaklaşık 27,4 milyar TL’den 
34 milyar TL’ye ulaştığını söyleyebiliriz.

Türkiye Genelinde Tahsil Edilen Vergiler (Milyar TL) 2017 
Yılı 
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BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 
VERİLEN BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ

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 nitelendirilebilecek 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik 
Pozisyonu numarasını kısaca GTİP’ini belirlemek için Gümrük 
İdaresinden alınan ücretsiz ve yazılı olarak verilen bir karar olarak 
tanımlanabilir.

Gümrük Mevzuatında BTB verilmesinin belli başlı amaçları 
arasında sınıflandırma kurallarının doğru ve yeknesak bir şekilde 
uygulanması suretiyle sınıflandırmanın 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 
sınıflandırılmasına 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 03.06.2016 tarihli ve 
29731 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Gümrükler Genel Tebliği 
(Tarife) ( Seri No:14)’e göre yapılabilmekte olup, eşya Bölge 
Müdürlüğünce kurulacak heyet tarafından incelenerek, gerekli 
görülmesi halinde teknik inceleme için ilgili Teknik Üniversite, 
Laboratuvardan yardım alınmak suretiyle eşyanın GTİP’i tespit 
edilir ve tutanağa bağlanır.

Bu durumda tahlil veya ekspertiz masrafları başvuru yapan 
tarafından karşılanır. BTB başvurusu yapılan Bölge Müdürlüğü 
başvuruyu 3 ay içinde sonuçlandırır. Bu mümkün olmadığında 
Gümrük İdaresi süre bitiminden önce gerekli gördüğü ek süreyi 
belirtmek suretiyle başvuru sahibine tebliğde bulunur. Verilen 
BTB Gümrük İdarelerini yalnızca hak sahibine karşı BTB verildiği 
tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu eşya için 
bağlar.

2017 yılı Ocak-Kasım döneminde Bölge Müdürlüğümüze 480 adet 
BTB başvurusu yapılmış olup, 6 adet başvuru gerekli koşulları 
sağlamadığı için reddedilmiş, 253 adet başvuru BTB verilmek 
suretiyle sonuçlandırılmış olup, geri kalan başvurular inceleme 
aşamasındadır.

Referans numarası 
TR.340000.17.0375
Plastikten mamul optik gözlük 
çerçevesi (önyüzüne klips 
ile takılmış güneşten koruma 
aksesuarı ile birlikte) 

GTİP: 9003.11.00.00.00

Referans numarası: 
TR.340000.17.0395
Fotovoltaik hücrelerden oluşan 
trapez profilli fotovoltaik panel 

GTİP: 8541.40.90.00.14

Referans numarası: 
TR.340000.17.0391
Metalden mamul iki adet 
camdan rafı olan tekerlekli 
servis arabası 

GTİP:9403.20.80.90.00

Referans numarası: 
TR.340000.0384
Hes 15 model electric stacker 
ticari tanımlı elektrikli kaldırma 
yüksekliği 1 m veya daha fazla 
olan yük kaldıracı 

GTİP: 8427.10.10.00.00

Bölge Müdürlüğü
Bağlayıcı Tarife Bilgisi Heyeti

BÖLGE  MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE DÜZENLENEN 
BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER:

Makale
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Bölge Müdür Yardımcımız Sayın Yalçın ÖZDEN 
Bakanlık Makamından alınan 28 Temmuz 2017 tarihli 

Onay ile İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne 
Bölge Müdürü görevini yürütmek üzere atanmıştır 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında 
görevli Gümrük ve Ticaret 

Müfettişi Eray DAĞNIK Bakanlık 
Maakamından alınan 16 Haziran 
2017 tarihli Onay ile Bölge Müdür 
Yardımcılığına vekaleten atanmıştır.

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürlüğünde görevli 

Bölge Müdür Yardımcısı Sayın 
Hüsnü KORKMAZ Bakanlığımız Yer 
Değiştirme Yönetmeliğine istinaden 
30 Haziran 2017 tarihi itibariyle 
Bölge Müdürlüğümüze atanmıştır. 

İstanbul Laboratuvar Müdürü Sayın Yaşar 
ÇİFTCİ’nin emekli olması nedeniyle Bölge 

ve Bağlantı  Yöneticilerimizin katılımıyla 17 
Ekim 2017 tarihinde veda töreni düzenlenmiştir.

Söz konusu törende, Bölge Müdürümüz Sayın Halil 
İbrahim BOZKUŞ tarafından Bölge Müdürlüğümüz 
ve Kurumumuza vermiş olduğu değerli hizmetlerden 
dolayı Sayın ÇİFTCİ’ye teşekkür edilmiş, kendisine 
bundan sonraki hayatında sağlık ve mutluluk 
dileklerinde bulunularak plaket takdim edilmiştir.

Ambarlı Gümrük Müdürlüğünde görevli Muayene 
Memuru İksan Taş 30.07.2017 tarihinde,  Halkalı Gar 

Gümrük Müdürlüğünde Görevli Memur Hacı Osman Zoroğlu 
03.01.2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhumlara Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

BİZDEN HABERLER

2017 Yılının İkinci Yarısında Emekli Olan Personelimiz 

Alev Aslan 
(Gümrük Müdür 

Yardımcısı)

Ahmet Şahin 
( V.H.K.İ.)

Hikmet Özbay 
(V.H.K.İ.)

Mümin İşler 
(Hizmetli) 

İksan Taş        Hacı Osman Zoroğlu

Hıdır Doğan 
(Hizmetli)

Elbeyi Dalgıç 
(Güvenlik 
Görevlisi)

Başımız Sağolsun
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