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SAYIN BAKAN SUNUŞU

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ülkemizin dünyanın ilk on ekonomisinden biri 
olma hedefiyle dünya ticaret hacmindeki payımızı artırmak için gerek kamu 
kurumlarımız gerekse de ticaret erbabımız ile koordineli bir şekilde çalışma-
larını sürdürmektedir. 

2016 yılı komşu ülkelerimizdeki iç savaşın yarattığı huzursuzluklar ve terör 
örgütlerinin ülkemiz üzerindeki oyunları nedeniyle zor bir yıl oldu. FETÖ’nün 
hain darbe girişimi, terör saldırıları ve ekonomik darbe girişimlerine rağmen 
hamdolsun ekonomik hayat sekteye uğramadan devam etmektedir. 

Bu dönemde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da sunduğu hizmetlerde herhangi 
bir kesintiye yer vermeden ihracat, ithalat, transit ticaret, antrepo ve yolcu 
işlemlerini sorunsuz bir şekilde yürütmüştür. Bakanlığımızca yürütülen proje 
ve faaliyetler bir bir uygulanmaya devam etmiştir. 

Bakanlığımız, Hükümetimizin 2023 hedeflerini gerçekleştirmede kilit bir role 
sahip olduğunun bilinciyle ülkemizin dünya ticaretindeki payını artırma yo-
lunda hem merkez teşkilatı hem de taşra teşkilatı ile ticaretin her alanda 
daha kolay ve daha güvenli yapılması için çalışmalarını sürdürmeye de de-
vam edecektir. 

Bu bağlamda, Bakanlığımızın en önemli projelerinden biri olan “Tek Pencere” 
sistemini geliştirme yolunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. 
Gümrük işlemlerinin tek noktadan gerçekleşmesine olanak sağlayan Tek 
Pencere sayesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle iş birliği 
ve bilgi paylaşımı yapıyoruz;  tüm işlemleri ve bilgi akışını elektronik ortam-
da gerçekleştiriyoruz.   

2016 yılında Başbakanlık Genelgesi ile kurulan ve sekretaryası Bakanlığı-
mızca yürütülen “Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu”nun ticaretin kolaylaş-
tırılmasına yönelik politikaların belirlenmesinde kamu ile özel sektör iş 
birliğinin artırılması amacıyla, devlet ve özel sektör iş birliğinin önemli bir 
göstergesi olduğunu düşünüyorum. 

Ayrıca, ticaretin kolaylaştırılması çalışmaları paralelinde bir yandan da 
güvenli ticaretin geliştirilmesi yönünde Bakanlık olarak çalışmalarımıza ve 
yatırımlarımıza kararlı bir şekilde devam etmekteyiz. Dünyaya açılan kapı-
larımız olan gümrük kapılarımızı ve gümrük idarelerimizi artan dış ticaret 
hacmimize, ihtiyaç ve taleplere göre yeniliyoruz. Terör örgütleriyle sınır kapı-
larında da etkin bir şekilde mücadele etmek için yüz tanıma sistemlerini ve 
X-Rayların kurulumu gibi altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. 

Gümrük ve ticaret alanında rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi 
teşvik eden, piyasa aktörlerinin kurumsal yapılarını güçlendiren, üreticileri 
ve tüketicileri koruyan, etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunan politika ve uy-
gulamaları geliştirmek, yürütmek ve denetlemek misyonuyla hareket eden Ba-

kanlığımız; gümrük işlemlerini, iç ve dış ticareti, tüketici haklarını, piyasa gözetimi 
ve denetimini, kaçakçılıkla mücadeleyi kapsayan geniş bir görev alanı kapsamında 
hizmet üretmektedir. 

Bakanlığımız misyon ve vizyonuna uygun olarak geliştirilen gümrük politikalarının 
uygulayıcı birimleri olan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri, Bakanlığımızın pay-
daşlarına açılan kapılarıdır. İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü de Türki-
ye’deki gümrük işlemlerinin yarısından fazlasının gerçekleştirildiği gerek bağlantı 
müdürlükleri sayısı gerekse de personel sayısı bakımından ilk sırada yer almaktadır. 

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Gümrük Müdürlüklerinden 2016 
yılında 130 milyar dolarlık mal akışı gerçekleştirilmiş, bu dönemde Türkiye genelinde 
tescil edilen 5 milyon 800 bin gümrük beyannamesinin yaklaşık 3 milyon 400 bini İs-
tanbul bağlantısı gümrük idarelerinde tescil edilmiştir. Yine aynı dönemde yaklaşık 1,8 
milyon konteyner, 10 bin gemi, 407 bin uçak ve 430 bin TIR’ın gümrük işlemleri yapılmış, 
52 milyon yolcunun ise giriş-çıkış işlemleri yapılmıştır. 2016’da İstanbul Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürlüğü bağlantı idarelerince bir önceki yıla göre % 9’luk bir artışla yaklaşık 27,4 
milyar TL tutarında vergi tahsilatı yapılmıştır. Ayrıca, etkin ve kararlı bir biçimde sürdürülen 
kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sonucunda 2016 yılında 1.244 olayda; akaryakıt, uyuş-
turucu, tekel maddesi, tıbbi malzeme ve ticari eşya olmak üzere 1,34 milyar TL değerinde 
kaçak eşya yakalanmış, tasfiye işletmelerinde ise gerek ihale gerekse perakende satış 
yöntemiyle yaklaşık 38 milyon TL tutarında satış gerçekleştirilmiştir.

Bununla birlikte 2016 yılında; Türkiye’nin en büyük ihracat gümrüğü olan Halkalı 
Gümrük Müdürlüğünün yap-işlet-devret modeliyle günün şartlarına uygun olarak 
son derece modern bir biçimde inşa edilen Çatalca’daki gümrük kompleksine ta-
şınması sağlanmış, tesis 27 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN’ın Büyükçekmece’deki toplu açılış töreninden telekonferansla ka-
tılarak ilettikleri “hayırlı olsun” dilekleri eşliğinde resmi olarak açılmıştır. 

İstanbul ilinin Avrupa yakasında ambar ihtiyacını büyük oranda karşılamanın yanı 
sıra tasfiye hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesine de önemli 
bir katkı sağlayacak olan Büyükçekmece Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile demiryolu 
taşımacılığına doğrudan hizmet etmek üzere Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü de 
2016 yılında hizmete açılmıştır. 
2016 yılında sunulan tüm hizmetlerin ve yapılan faaliyetlerin genel özeti olan “İs-
tanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 2016 yılı Faaliyet Raporu”nun yapılan 
çalışmaların ve sunulan hizmetlerin değerlendirilmesine imkan vererek gelecek 
yıllara yönelik hedefler için belirleyici ve yol gösterici nitelik taşıyacağına, dolayı-
sıyla gerek Bakanlığımız gerekse paydaşlar açısından faydalı bir çalışma olacağına 
inanıyorum.

İstanbul’un dünya coğrafyasındaki yeri de düşünüldüğünde gerek fiziki gerekse be-
şeri kapasitesini artırarak sunduğu hizmet kalitesini güçlendiren İstanbul Gümrük 
ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün her kademesinde görev yapan yöneticilerimize, 
çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Bülent TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı
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1.1 TARİHÇE

Gümrük, devletlerin egemenlik alanlarının bir ifade biçimi ve hazi-
nelerinin önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Ülkeler, topraklarına gi-
ren kişiler, ticari mallar ve her tür maddeleri ülkenin güvenliği, eko-
nomisi, hükümranlık, halkın sağlığı gibi faktörleri korumak ve vergi 
sağlamak amaçlarıyla sınırlarda denetlemeye tabi tutmuşlardır. 

Türk Gümrük İdaresinin Anadolu Beyliklerinden Osmanlı İmpara-
torluğuna, Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti Dev-
letine kadar gelişerek devam eden uzun bir gelişim öyküsü olduğu 
bilinmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde gümrük gerek iç gerekse dış tica-
ret kapsamında yapılan her türlü ticari maldan alınan vergi anlamında 
kullanıldığı gibi, gümrük işlemlerinin yapıldığı idari ve depo alanları için 
de kullanılmıştır. Tanzimat Fermanından önce iç ve dış ticarette alınan 
vergiler şer’i ve örfi hukuka dayanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda 
gümrükler, Tanzimat’ın ilanından önce İltizam ve Emanet usullerine 
göre toplanmıştır. İltizam usulünde gümrükler arttırma ile 1-3 yıl süre 
ile mültezimlere ihale edilmiştir. Emanet usulünde ise gümrük vergi-
leri gümrük eminleri ve memurları vasıtasıyla hazine hesabına alınmış 
olup, emanet usulünün yürürlükte olduğu dönemde gümrük eminle-
ri doğrudan hazineye bağlı olarak çalışmıştır. 1859 yılında bazı taşra 
gümrük eminleri hazine yerine İstanbul Gümrük Eminliğine bağlan-
mıştır. 1861 yılında ise Rüsumat Emaneti kurularak taşradaki Gümrük 
Emanetleri müdürlük statüsüne getirilmiştir. 

   

Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerek iç gerekse dış ticaret 
açısından İstanbul’un ayrı bir yeri olmuş, kentte deniz yoluyla yapı-

lan ticari faaliyetlerin çekim alanını ise Haliç’in her iki yakası 
oluşturmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm limanların-
dan gelen malların gümrük işlemlerinin yapıldığı aynı za-
manda Gümrük Emininin de makamının bulunduğu binanın 
Eminönü’nde eski deniz surlarının önünde, şimdiki Galata 
Köprüsü yakınlarında yer aldığı belirtilmektedir. Eminönü 
isminin de Osmanlı zamanında burada bulunan Gümrük 
Emininden geldiği bilinmektedir.

1909-1923 yıllarında Gümrükler, Umum Müdürlük şeklinde 
Maliye Vekaleti’ne bağlanmış, Rüsumat Umum Müdürlüğü 
adı altında faaliyetini sürdürmüştür. 1923-1931  yılları 
arasında bu yapı aynen korunmuştur. 

Kurtuluş Savaşı sonrası Lozan Anlaşması nedeniyle bir 
bekleme dönemi geçirilmiş, Cumhuriyet döneminin ilk 
uygulaması 1929’da yürürlüğe giren 1499 sayılı “Gümrük 
Tarifesi Kanunu” olmuştur. Bu tarife uygulaması nedeni-
yle artan kaçakçılık faaliyetlerini önlemek için, 02.06.1929 
tarihinde 1510 sayılı “Kaçakçılığın Men ve Takibi Kanunu” 
yürürlüğe konulmuştur.

30.12.1929 tarihinde 1909 sayılı Kanunla gümrükler 
müstakil bir bakanlık olarak teşkilatlandırılarak “Gümrük ve 
İnhisarlar Vekâleti” kurulmuş, kaçakçılıkla mücadele görev 
ve yetkisi de bu Bakanlığın bünyesine verilmiştir. 1931’de 
kaçakçılıkla mücadele amaçlı yarı askeri “Gümrük Mu-
hafaza Umum Kumandanlığı” kurulmuştur. 29.03.1932 
tarihli ve 1989 sayılı Kanunla Maliye Bakanlığına bağlı 
olan Tekel İdare ve İşletmeleri de bu Bakanlığa bağlanarak 
Bakanlığın kuruluşu tamamlanmıştır. 1945 yılında yürüt-
ülen Türkçeleştirme çalışmaları uyarınca, 12 Nisan tarihin-
den itibaren Bakanlıkların ve Meclis İç Tüzüğünün Türkçe 

Osmanlı Devleti Gümrüklerinin 1277(1861) senesinden itibaren Gümrük Emaneti tarafından 
idare edilmesine, gümrük emini, muhasebeci ve diğer memurların tayinlerine dair Sultan 

Abdülmecit Han’ın fermanı.

Eminönü Gümrük Başmüdürlüğü
         Eminönü yakasında yeni bir gümrük binasının inşası, 19. yüzyılın sonlarında rıhtımın 

düzenlenmesi sırasında ele alınan konulardan biridir. Bina 1910 yılında bitirilmiş olup, 
binanın cephesinin bir bölümü 1915 tarihli fotoğraftan tanımlanabilmektedir.
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karşılıklarının kullanılmasına karar verilmesi nedeniyle, 
“Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti”nin adı “Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir. 

1918 yılından itibaren yürürlükte olan ve değişen ekonomik 
koşullar karşısında yetersiz kalan Gümrük Kanunu 1949 
yılında kaldırılarak yerine 5383 sayılı “Gümrük Kanunu” 
çıkarılmıştır. Cenevre’de imzalanarak 1948 yılında yürürlüğe 
giren Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) 
paralelinde; gümrük mevzuatının basitleştirilmesi, for-
malitelerinin azaltılması ve mevzuat uyumunun sağlanması 
amacıyla yapılan çalışmalar sonucu 1950 yılında Brüksel’de 
Gümrük İşbirliği Konseyi kurulmuş ve ülkemiz bu Konsey-
in ilk üye ülkeleri arasında yer almıştır. Ayrıca, o dönemde 
hazırlanan Nomenklatür ve Kıymet Sözleşmelerine dahil 
olunarak 1916 yılında yürürlüğe konulan spesifik tarifeden 
çıkılmış, yerine kıymet esasına dayalı vergilendirme döne-
mine geçilmiştir.

1931 yılında kurulan yarı askeri nitelikteki Gümrük Muha-
faza Umum Kumandanlığı 1956’da kaldırılmış ve sivilleşerek 
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ismini almıştır. 13.12.1983 
tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Güm-
rük ve Tekel Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı şeklinde birleştirilmiştir. Bu yapı 02.07.1993 tarihli 
ve 485 sayılı “Gümrük Müsteşarlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Başbakanlığa 
bağlı müstakil bir “Müsteşarlık” olarak yeniden teşkilatlanana 
kadar devam etmiştir. 

Türkiye-Avrupa Topluluğu 36 ncı Ortaklık Konseyi’nin 
06.03.1995 tarihli Kararı ile 01.01.1996 tarihinde başlamak 
üzere taraflar arasında “Gümrük Birliği” tesisi öngörülmüştür. 
Avrupa Birliği mevzuatına uyuma ilişkin 01.01.1996 tarihin-
den itibaren Gümrük Birliği uygulamaları Türk gümrükler-
inde başlatılmıştır.

Ülkemizin Gümrük Birliğine girmesi nedeniyle Topluluk 
Gümrük kodunda yer alan hükümlerin, Ortaklık Konseyi 
Kararı gereğince Gümrük Kanununa yansıtılması amacıyla 
4458 sayılı “Gümrük Kanunu” 1999 yılında yayımlanmış ve 
2007 yılında yayımlanan 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu” ile de bütün gümrük suçlarına ilişkin yeni düzen-
lemeler yapılmıştır. 05.04.2007 tarihli ve 5622 sayılı “Tas-
fiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 
Gümrük Müsteşarlığına Bağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” ile TASİŞ Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Gümrük 
Müsteşarlığı’na bağlanmıştır.

Bununla birlikte, Avrupa Birliği Topluluk Gümrük Kodunda za-
man içerisinde meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak 
amacıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu 07.07.2009 tarihli ve 
27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5911 sayılı “Gümrük 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile değiştirilmiştir. Anılan 
yasal düzenleme ile Gümrük Kanununda geçen bazı deyim-
lerin tanımları, transit rejimi, ekonomik etkili gümrük rejimleri, 
gümrük yükümlülüğünün doğması ve başlaması, gümrük ver-
gisi ve para cezalarının tebliği, itirazlar ve usulsüzlük cezası gibi 
konularda değişiklik yapılmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname, 08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı 
Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe 
girmiş, bu Kanun Hükmünde Kararname ile gümrük teşkilatı 
yeniden Bakanlık düzeyinde yapılandırılmıştır.

08.06.2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük Müsteşarlığı 
kaldırılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kurulmuş ve Bakanlığımızın 
kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir. 

22.12.2011 tarih ve 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
2011/2474 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında 
Düzenleme Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ile Güm-
rük ve Muhafaza Başmüdürlükleri kaldırılarak Bölge Müdürlükleri 
kurulmuş olup, Başmüdürlüğümüz İstanbul Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürlüğü adı altında yeniden yapılandırılmıştır ve bu yapı 
ile halen hizmetine devam etmektedir. 

 İstanbul Gümrük Başmüdürlüğü Hizmet Binası (1930)

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası (1930-2014)
Karaköy’deki Çinili Rıhtım Han, 1930’lu yıllarda Denizcilik İşletmeleri tarafından kullanıldık-
tan sonra gümrük teşkilatına hizmet binası olarak devredilmiş ve 17.03.2014 tarihine kadar 
hizmet binası olarak kullanılmıştır.

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası (2014-…)
17.03.2014 tarihi itibarıyla Bölge Müdürlüğümüz Yeşilköy’de yapılan yeni hizmet binasına taşınmış 
olup, halen bahsi geçen hizmet binasında faaliyetini sürdürmektedir.
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1.2 KURULUŞ

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, 640 sayılı Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 
Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkartılan ve 
22.12.2011 tarihli, 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
2011/2474 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teş-
kilatında Düzenleme Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu 
Kararı ile kurulmuştur. Bünyesinde 17 Şube yer alan İstanbul 

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı fiilen 17 Güm-
rük Müdürlüğü; 2 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğü; 3 Tasfiye İşletme Müdürlüğü; 1 Perakende Satış 
İşletme Müdürlüğü; 1 Laboratuvar Müdürlüğü, 1 Personel Mü-
dürlüğü ve 1 Hukuk Grup Başkanlığı bulunmakta olup, bağ-
lantı Müdürlüklerden 17 tanesi Avrupa yakasında, 8 tanesi ise 
Anadolu yakasında yerleşiktir. 

TABLO-1: BAĞLANTI GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ
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1.3 MİSYONUMUZ

Bölge Müdürlüğümüz;
•Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve etkin bir biçimde su-
nulması, 
•Gümrük idarelerimizde bekleme sürelerinin azaltılması sure-
tiyle gümrük işlemlerinin hızlandırılması, 
•Yasal ticareti kolaylaştırırken yasadışı ticaretin önlenmesi,
•Gümrük iş ve işlem süreçlerinin gözden geçirilerek, sürecin 
etkin olarak denetiminin sağlanması,

•Dış ticaret erbabına sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılma-
sı,
•Güvenilir ticaret erbabına yönelik kolaylaştırmaların arttırıl-
ması, 
•Gümrük hizmetlerinin sunulması aşamasında şeffaflık ve he-
sap verilebilirlik anlayışının ön planda tutulması,
•Katılımcı bir yaklaşımla paydaşlarımızla iletişimin ve işbirliği-
nin geliştirilmesi misyonuyla görevini icra etmektedir.

1.4 VİZYONUMUZ

Bakanlığımızın “Yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla ülkemizi, 
gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı, 
dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmek” vizyo-
nuna uygun olarak Bölge Müdürlüğümüz de “daha kolay ve daha 
güvenli ticaret” vizyonuyla hizmet vermektedir. 
2023’e giden yolda sürdürülebilir ihracat artışı ve dış ticaret hac-
minin artması gibi uzun dönemli hedeflerin gerçekleştirilmesinde 

işlem hacmi göz önüne alındığında İstanbul Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürlüğü kilit bir noktadadır. Üstlendiği görev ve sorum-
luluğun bilincinde olan Bölge Müdürlüğümüz, bağlantısı tüm 
Müdürlüklerin; fiziki, teknik ve beşeri altyapısının ve kapasitesinin 
geliştirilerek, dünya ticaretinin her geçen gün değişen ve gelişen 
şartlarına uyum sağlaması adına gerekli her türlü çalışmayı yap-
maktadır.

1.5 FAALİYET ALANIMIZ

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün görevleri Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin 7 
nci maddesinde tanımlanmıştır.
Bölge Müdürlüğünün görevlerini aşağıdaki şekilde özetlemek 
mümkündür.
•Bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,
•Görev alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, mesleki kuru-
luşlar ve mahalli idarelerle işbirliği yapmak, bulunduğu mahalde 
resmi ve özel kuruluşlar nezdinde Bakanlığı temsil etmek, 
•Gümrük hizmetlerinin gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata 
uygun bir şekilde süratli, etkili, verimli ve standartlara uygun bir 
şekilde yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,
•Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği uyarınca yetkisi dahilinde uzlaş-

maya ilişkin işlemleri yürütmek,
•Geçici depolama yerleri, antrepolar, ambarlar, tasfiyelik eşya de-
poları, mağazalar ve satış reyonları açılması ve işletilmesine ilişkin 
işlemleri yürütmek ve denetlemek, 
•Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti 
Gümrük Bölgesinde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak 
suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak,
•Gümrük Müşaviri ve Yardımcıları, Stajyerleri ve Yetkilendirilmiş 
Gümrük Müşavirleri ile doğrudan temsile ilişkin işlemleri yürüt-
mek,
•Taraf olunan adli ve idari davaları takip etmek, bu davalara 
ilişkin tüm işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yü-
rütmek.   
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YEŞİL UYGULAMA

1.6 ORGANİZASYON ŞEMASI
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1.7 İNSAN KAYNAĞIMIZ

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantılarında; ücretsiz izinli, geçici görevle giden ve gelen personel dahil olmak 
üzere toplam 2.438 personel görev yapmaktadır. Bölge Müdürlüğümüzde fiilen görevli personelden 239’u Bölge Müdürlüğümüz 
bünyesindeki Şube Müdürlüklerinde, 2.058’i ise bağlantı Müdürlüklerimizde çalışmaktadır.
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TABLO 2- PERSONEL SAYISININ KADRO UNVANINA GÖRE DAĞILIMI
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TABLO-3 BAĞLANTI MÜDÜRLÜKLERDE GÖREVLİ PERSONEL SAYISI
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GRAFİK-1: PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI GRAFİK-2: PERSONELİN UNVAN BAZINDA DAĞILIMI*

*Not: Yönetici Kadrosuna Şef, Kısım Amiri, Bölge Amiri ve 
üstü tüm Yöneticilerimiz dahil edilmiştir.

Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantı Müdürlüklerde çalışan 
personelin % 74’ü erkek, %26’sı bayan olup, personelin unvan 
durumuna göre dağılımı 2 no’lu grafikte yer almaktadır.

Bölge Müdürlüğümüz 
personelinin %74’ü lisans 
mezunu olup, %9’u yüksek lisans, 
%7’si 2 yıllık ön lisans, % 10’u ise 
lise ve altı okul mezunudur. 

GRAFİK-3: PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

Bölge Müdürlüğümüz 
personelinin %40’ı 19-30 yaş 
aralığında, %37’si 31-40 yaş 
aralığında bulunmakta olup, 
%23’ü ise 41 yaş üstüdür.

GRAFİK-4: PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI
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YEŞİL UYGULAMA

1.8 HİZMET BİNALARIMIZ, 
     CİHAZ VE EKİPMANLAR

1.8.1 Hizmet Binalarımız
17.03.2014 tarihinde hizmet vermeye başlayan Bölge 
Müdürlüğü ana hizmet binası yaklaşık 11 bin metrekare 
üzerine oturmakta ve toplam 15 bin metrekare kapalı alanı 
bulunmaktadır. Hizmet binasında 75 oda, 3 toplantı salonu, 
2 arşiv, 1 kapalı otopark, 1 atış poligonu, 1 dinlenme odası ile 
150 kişilik yemekhane yer almaktadır.
Bununla birlikte, ana hizmet binasına bitişik olarak 13 oda, 1 
dinlenme salonu, 1 kafeterya, 1 sığınaktan oluşan misafirhane 
hizmet vermektedir.
Ayrıca, Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 
İstanbul Grubunda görevli Gümrük ve Ticaret 
Müfettişleri, Beyoğlu ilçesinde kiralanan 8 kattan, 
41 oda ve 2 otopark katından oluşan 
binada görev yapmaktadır.

1.8.2 Cihaz ve Ekipmanlar
Bağlantı Müdürlüklerimizin gümrüklü yer ve sahaların gözetimi 
ve korunması, taşıtların kontrol işlemleri, kabotaj işlemleri, yat 
işlemleri gibi gümrük mevzuatı çerçevesinde yerine getirdikleri 
işlemler ile kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde 
yürüttükleri faaliyetler kapsamında; söz konusu idarelerde 1 
adedi hızlı bot olmak üzere toplam 5 adet deniz botu, 15 adedi 
uyuşturucu yakalamalarında kullanılan narkotik dedektör kö-
pek ve 1 adedi çay dedektör köpeği olmak üzere toplam 16 
adet dedektör köpek mevcuttur. 
Ayrıca Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan person-
ele zimmet ile tahsis edilen çeşitli çap ve markalarda silahlar ile 

araç ve konteyner taramalarında kullanılmak üzere, 
-Pendik Limanında 1 Adet Gamma-Ray
-Pendik Limanında 1 Adet Mobil X-Ray
-Haydarpaşa Limanında 1 Adet Mobil X-Ray
-Ambarlı Limanında 1 Adet Yarı Sabit X-Ray
-Ambarlı Limanında 2 Adet Mobil X-Ray
Bagaj taramalarında kullanılmak üzere,
-AHL Yolcu Salonunda 2 Adet Mobil X-Ray
-Sabiha Gökçen Yolcu Salonunda 1 Adet Mobil X-Ray
-Ambarlı Limanında 1 Adet Mobil X-Ray
-Haydarpaşa  Limanında 1 Adet Mobil X-Ray mevcuttur.
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1.9 ŞUBELERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Şubelerin görevleri Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği ile 
belirlenmiş olup, Şubeler bazında görev dağılımına aşağıda 
yer verilmiştir. 

Gümrük İşlemleri ve Koordinasyon Şubesinde Yetkilendirilmiş 
Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavir 
Yardımcıları ve Stajyerler ile gümrüklerde iş takibi yapan diğer 
temsilciler ile ilgili işlemlerin yanı sıra gümrük işlemlerinin koor-
dinasyonuna ilişkin çalışmalar yürütülmektedir. Şubede 1 Şef, 1 
Muayene Memuru 7 Memur görev yapmaktadır. 
Gümrük İşlemleri ve Koordinasyon Şubesinin görev ve yetkileri 
Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde 
sayılmıştır.

Bu görevler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:
•Bölge Müdürlüğüne bağlı birimler için mevzuat desteği 
sağlamak, bu çerçevede, düzenli olarak ilgili mevzuat kaynaklarını 
takip etmek ve mevzuat değişikliklerini personelin bilgi ve dikka-
tine sunmak,
•Diplomatik statüyü haiz kişilerin araç ve eşyalarının gümrük 
işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
•Uluslararası organizasyonlara katılacak kişi veya kurumların tem-
silcileri ile bu katılımcılara ait araç ve eşyaların gümrük işlemlerinde 
gerekli kolaylığın gösterilmesine ilişkin bildirimlerin ilgili birimlere 
gönderilmesi ve takibi işlemlerini yürütmek,
•İstisna ve muafiyet hükümleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
•Gümrük idarelerinin açılması ve kapatılması ile ilgili çalışmaları 
yürütmek,
•İthal veya ihraç yükü taşıyan ticari kara taşıtları ile turistik 
kolaylıklardan istifade ile geçici girişi yapılan özel kullanıma mah-
sus taşıtların takip işlemlerini yapmak,
•Taşıdığı isim ya da simgeler nedeniyle ithaline izin verilmeyen 
eşyanın başka bir gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma 
tabi tutulmasına ilişkin talepleri inceleyip sonuçlandırmak,
•Gümrüklerde iş yapan gerçek kişi ve firmalara ilişkin dosyalama 
işlemlerini takip etmek,
•İlgili meslek kuruluşları ile bölgesel düzeydeki ilişkileri yürütmek,
•Şube görev alanı ile ilgili olarak, Yetkilendirilmiş Gümrük 
Müşavirleri tarafından verilen tespit raporlarının kabul edilmesini 

1.9.1 Gümrük İşlemleri ve 
Koordinasyon Şubesi

Antrepo ve Serbest Bölgeler Şubesinde ağırlıklı olarak; an-
trepo, geçici depolama yerleri ve lojistik merkezlerinin açılıp 
işletilmesine, buralarda yapılacak değişikliklere ve bu yerlerin 
kapatılmasına ilişkin işlemler gerçekleştirilmekte olup, Şubede 
1 Şef, 1 Muayene Memuru ve 5 Memur görev yapmaktadır.
Antrepo ve Serbest Bölgeler Şubesinin görev ve yetkileri Taşra 
Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılmıştır.

Bu görevler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:
•Geçici depolama yerleri ve lojistik merkezlerinin açılıp 
işletilmesine, buralarda yapılacak değişikliklere ve bu yerler-
in kapatılmasına ilişkin işlemlerle ilgili inceleme ve araştırma 
yaparak evrakı görüşleri ile birlikte Bakanlığa iletmek,
•Genel ve özel akaryakıt antrepoları dışındaki antrepoların 
Açma ve İşletme Yatırım İzni ile Antrepo Açma ve İşletme 
İznine ilişkin başvurularla, devir, genişletme, daraltma, kapat-
ma ve benzeri işlemleri yürütmek,
•Gümrüksüz satış mağazaları ve depolarının açılması, 
işletilmesi, devri, kapatılması ve benzeri işlemlerle ilgili ince-
leme ve araştırma yaparak evrakı görüşleri ile birlikte Bakanlığa 
iletmek ve yerli üretim eşyasına ait katalogları onaylamak,
•Serbest Bölgelerde gümrük işlemlerinin yürütülmesi ve 
takibini yapmak,
•Geçici depolama yerleri, antrepo, gümrüksüz satış mağazaları 
ve depolar için açma ve işletme harçlarının takibini yapmak,
•Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından antrepolarla 
ilgili olarak Gümrük Müdürlüklerine verilen tespit raporlarının 
kabul edilmesi ile ilgili düzenlemeleri yapmak,
•Antrepoların mevzuatta öngörülen şartlan taşıyıp 
taşımadıklarının belirli aralıklarla denetlenmesini ve yıllık 
sayımlarının takip edilmesini sağlamak,
•Gümrük Müdürlüklerince intikal ettirilen bir defaya mahsus 
geçici depolama yeri izin taleplerini karşılamak,
•Antrepolar, geçici depolama yerleri ve gümrüksüz satış 
mağazaları ve depolan ile ilgili olarak Gümrük Müdürlükleri 
tarafından uygulanan cezalara ilişkin itirazları incelemek ve 
sonuçlandırmak,
•Antrepoların uygun teknik cihazlarla izlenmesini sağlayacak 
çalışmaları yürütmek,
•Hudut kapılan, deniz ve havalimanlarında yerli yiyecek ve 
içecek satış yerleri açılıp işletilmesine izin verme işlemlerini 
yürütmek,
•Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

1.9.2 Antrepo ve Serbest 
Bölgeler Şubesi

sağlayıcı tedbirleri almak ve takibini yapmak,
•09.10.2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa 
ilişkin işlemleri yürütmek,
•Teminatlar ile ilgili işlemleri yürütmek,
•Ulaştırma mevzuatına göre yapılması gereken işlemleri yürütmek,
•İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi,
•Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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İşlem hacminin oldukça yoğun olmasından dolayı Dış Ticaret, Ta-
rife, Kıymet ve Vergiler Şubesi Bölge Müdürlüğümüzde 3 şubeye 
ayrılmıştır.

*Dış Ticaret, Tarife, Kıymet ve Vergiler Şubesi-1 (İhracat): 
Şube bünyesinde esas olarak ihracat rejiminden kaynaklı vergi 
farkları ve bu farklarla ilgili uygulanan idari para cezalarına yapılan 
itirazlar değerlendirilmekte, Bağlayıcı Tarife Bilgisi ve Menşe Bilgisi 
ile ilgili işlemler gerçekleştirilmektedir. Şubede, 1 şef, 7 Muayene 
Memuru, 5 Memur görev yapmaktadır. 

*Dış Ticaret, Tarife, Kıymet ve Vergiler Şubesi-2 (İthalat): Şube 
Müdürlüğü bünyesinde esas olarak ithalat rejiminden kaynaklı 
vergi farkları ve bu farklarla ilgili uygulanan idari para cezalarına 
yapılan itirazlar ile ilgili işlemler gerçekleştirilmekte olup, Şubede 2 
Şef, 9 Muayene Memuru, 17 Memur görev yapmaktadır.

*Dış Ticaret, Tarife, Kıymet ve Vergiler Şubesi-3 (Yurtdışı): 
Şube bünyesinde esas olarak Dolaşım ve Menşe Belgelerinin 
sonradan kontrolü ile Yurtdışı Bilgi Talepleri ile ilgili işlemler 
yapılmakta olup, Şubede 1 Şef, 1 Muayene Memuru, 6 Memur 
görev yapmaktadır.
Dış Ticaret, Tarife, Kıymet ve Vergiler Şubesinin görev ve yet-
kileri Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde 
sayılmıştır.
Bu görevler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:
•Serbest dolaşıma giriş, nihai kullanım ve ihracat rejimi ile ilgili 
gümrük işlemlerini yürütmek,
•Tarife, menşe, kıymet, matrah, vergi oranı, teslim, ödeme 
şekilleri ve gümrükçe tahsil edilen vergi, resim, fon, mali yüküm-
lülükler ve gözetim uygulamalarıyla ilgili ihtilafların çözümüne 
ilişkin çalışmaları yürütmek,
•Vergi farkları ve bu farklarla ilgili uygulanan idari para cezaları ile 
şube görev alanına giren usulsüzlüklere ilişkin cezai işlemleri yürüt-
mek,
•Bağlayıcı tarife bilgisi verilmesi ile bağlayıcı tarife bilgisi dışında 
tarife tespiti ile ilgili başvurulan sonuçlandırmak, iptal ve itiraz 
işlemlerini yürütmek,
•Dolaşım belgeleri ve menşe ispat belgelerine ilişkin işlemleri 
yürütmek,
•Şube görev alanı ile ilgili olarak, Yetkilendirilmiş Gümrük 
Müşavirleri tarafından verilen tespit raporlarının kabul edilmesini 
sağlayıcı tedbirleri almak ve takibini yapmak,
•Karşılıklı idari yardım kapsamında bilgi değişim faaliyetlerini 
yürütmek,
•Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

1.9.3 Dış Ticaret, Tarife, 
Kıymet ve Vergiler Şubesi Bağlantı idarelerinde başlatılmış transit işlemlerinin süresi içinde 

sonlandırılmadığı veya ibra edilmediği durumlarda araştırma 
başlatmak için varış idarelerine gerekli mesajları göndermek veya 
gönderilmesini sağlamak Transit Şube Müdürlüğünün görev-
leri arasında olup, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Transit Şubesinde 1 Şef, 1 Muayene Memuru ve 4 Memur görev 
yapmaktadır.
Transit Şubesinin görev ve yetkileri Taşra Teşkilatı Çalışma 
Yönetmeliğinin 11/A maddesinde sayılmıştır.
Bu görevler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:
•Araştırmaya düşen beyannameler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüğü 
bağlantısı varış idarelerinde gerekli araştırmayı yaparak, hareket 
idarelerine gerekli mesajları zamanında göndermek veya gönder-
ilmesini sağlamak,
•Varış idaresi nezdinde yapılan araştırmanın sonuç vermediği 
durumlarda asıl sorumlu nezdinde araştırma başlatmak veya 
başlatılmasını sağlamak,
•Koşulları gerçekleştiği takdirde doğrudan asıl sorumlu nezdinde 
araştırma başlatmak veya başlatılmasını sağlamak,
•İbra edilmemiş transit beyannamelerini düzenli olarak kontrol 
ederek, Ortak Transit Sözleşmesi çerçevesinde belirlenen süreler 
içerisinde kefil kuruluşa ve asıl sorumluya bildirimde bulunmak 
veya bulunulmasını sağlamak,
•Tahsilatı gereken beyannamelerin takibinin yapılarak kefil veya 
asıl sorumlu nezdinde ilgili gümrük idarelerince tahsilat işlemlerinin 
yapılmasını sağlamak,
•Kapsamlı teminat başvurularını değerlendirerek sonuçlandırmak 
ve uygun bulunanların işlem dosyasını Gümrük İşlemleri ve Koor-
dinasyon Şubesine intikal ettirmek,
•Ortak Transit Sözleşmesine akit ülkelerden gelen elektronik 
posta ve resmi yazıları, mevzuata uygun bilgi ve belgeler ile 
cevaplandırmak,
•Ortak Transit Sözleşmesine akit ülkelerin araştırma ve tahsilat 
ile yetkili idarelerine ilave bilgi ve belge göndermek için elektronik 
posta veya mevzuatın öngördüğü resmi yazıları göndermek,
•Bakanlık ortak transit ile ilgili birimleri ve diğer Bölge Müdür-
lükleri ile düzenli iletişim kurmak, durum raporları düzenlemek ve 
bilgilendirmek,
•Bağlantı gümrük idarelerine transit konularında düzenli eğitimler 
vermek,
•BİLGE ve NCTS programında veya mevzuatta transit konuları ile 
ilgili yaşanan aksaklıkları tespit ederek, yapılması uygun görülen 
düzenlemeleri Bakanlık birimlerine bildirmek,
•Bağlantı gümrük idarelerinde yerel transit koordinatörleri be-
lirleyerek transit işlemlerinin zamanında sonlandırılması ve 
kapatılmasını sağlamak,
•Sunulan transit beyanlarının veya alternatif kanıtların 
doğruluğundan şüphe edildiği durumlarda veya risk analizine 
dayalı olarak, sonradan kontrol kapsamında mutat formlar kul-
lanarak varış idaresi ile yazışma yapmak veya yaptırmak,
•Sonradan kontrol kapsamında, hareket idarelerince mutat form-
lar ile gönderilen doğrulama taleplerini zamanında cevaplandırmak 
veya cevaplandırılmasını sağlamak,
•TIR Sözleşmesi kapsamında yapılan işlemlerin yürütülmesini 
sağlamak,
•GÜVAS ve TIR/Transit Takip Programı üzerinden sorgu-
lar yapılarak kayıtları açık görünen TIR Karnelerini sorgula-
mak, bunlara ilişkin takiplerin bağlantı idarelerce yerine getirilip 
getirilmediğini kontrol etmek,
•Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

1.9.4 Transit Şubesi 
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Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Şubesinde ağırlıklı olarak; da-
hilde işleme, geçici ithalat, gümrük kontrolü altında işleme ve 
hariçte işleme rejimlerinin işleyişine ilişkin gümrük idarelerinden 
intikal eden hususlar değerlendirilmekte ve teminat iade işlemleri 
yürütülmekte olup, Şubede 1 Şef, 3 Muayene Memuru ve 6 
Memur görev yapmaktadır.
Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Şubesinin görev ve yetkile-
ri Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde 
sayılmıştır.

Bu görevler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:
•Dahilde işleme, geçici ithalat, gümrük kontrolü altında işleme ve 
hariçte işleme rejimlerinin işleyişine ilişkin gümrük idarelerinden 
intikal eden hususları değerlendirmek, teminat iade işlemlerini 
yürütmek ve dahilde işleme izin belgeleri ile ilgili listeleri takip 
ederek bağlantı gümrük idarelerini bilgilendirmek.
•ATA Karneleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
•Hariçte işleme rejimi ve dâhilde işleme rejimi ile ilgili taahhüt 
kapatmaya ilişkin bildirimleri Gümrük Müdürlüklerine intikal et-
tirmek,
•Dâhilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat re-
jimleri ile ilgili uygulanan para cezalarına yönelik işlemleri yürütmek,
•Şube görev alanı ile ilgili olarak, Yetkilendirilmiş Gümrük 
Müşavirleri tarafından verilen tespit raporlarının kabul edilmesini 
sağlayıcı tedbirleri almak ve takibini yapmak,
•Konteynerler ile ilgili işlemleri yürütmek,
•Yatırım teşvik mevzuatı ile ilgili işlemleri yürütmek,
•Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

1.9.5  Ekonomik Etkili 
Gümrük Rejimleri Şubesi

Ticaretin Kolaylaştırılması Şubesinde esas olarak; Onaylanmış 
Kişi Statü Belgelerinin verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, 
askıya alınması, geri alınması ve iptal edilmesine ilişkin işlemler 
ile yetkilendirilmiş yükümlü başvurularına ilişkin işlemler 
gerçekleştirilmekte olup, Şubede 1 Şef, 1 Muayene Memuru 
ve 2 Memur görev yapmaktadır.
Ticaretin Kolaylaştırılması Şubesinin görev ve yetkileri Taşra 
Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde 
sayılmıştır.

Bu görevler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:
•Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün verilmesi, askıya alınması, 
geri alınması ve iptal edilmesine ilişkin işleri yapmak,
•Eksik bilgi ve/veya belgeyle beyan, eşyanın kayıt yolu ile ilgili 
rejime girişi, mavi hat, onaylanmış ihracatçı (basitleştirilmiş 
usulde ATR düzenleme ve onaylama işlemleri) , götürü temi-
nat, kısmi teminat uygulamalarına ilişkin yetki verilmesi, yet-
kilerin askıya alınması, geri alınması veya iptal edilmesine 
ilişkin işlemleri yürütmek,
•Tam ve eksik beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul uygulaması, 
belirli koşullarda saklanması ve muhafazası gereken eşya ile 
teslimi özellik arz eden eşyanın gümrük işlemlerine ilişkin 
uygulamaları takip etmek,
•Gümrük mevzuat ve formaliteleri konusunda dış ticaret 
erbabı ve diğer ilgili kişileri bilgilendirmek, gümrük işlem ve 
uygulamalarına yönelik talep ve şikayetleri değerlendirerek 
ithalatçı ve ihracatçı firmaların bu alanda karşılaştığı sorunların 
çözümü konusunda danışma hizmeti sunmak,
•Hızlı kargo ve posta gümrük işlemlerini yürütmek.
•Eşyanın teslim sürelerini ölçmek ve bu sürelerin kısaltılması 
için gerekli çalışmaları yürütmek,
•Görev alanıyla ilgili uygulamalara ilişkin analiz ve 
değerlendirmelerde bulunmak ve sonuçlarını Bakanlığa rapor 
halinde sunmak,
•Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

1.9.6  Ticaretin 
Kolaylaştırılması Şubesi

İşlem hacmi yönünden Tahsilât, Taksitlendirme ve Geri Verme 
Şubesi İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde 2 
şubeye ayrılmıştır.

-Tahsilât, Taksitlendirme ve Geri Verme-1 (Geri Verme): 
Şube bünyesinde yetkileri dahilinde olan geri verme, tecil ve 
taksitlendirme işlemleri ile Bölge Müdürlüğünce ve bağlı güm-
rük müdürlüklerince yürütülen ek tahakkuk ve tahsilât işlemleri 
yürütülmekte olup, Şubede 1 Şef, 2 Muayene Memuru ve 4 
Memur görev yapmaktadır. 

1.9.7 Tahsilât, Taksitlendirme ve 
Geri Verme Şubesi

-Tahsilât, Taksitlendirme ve Geri Verme-2 (Uzlaşma): Şube 
bünyesinde gümrük vergileri ile ilgili olarak yapılan uzlaşma 
başvuru işlemleri ve Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyo-
nunun sekretarya çalışmaları yürütülmekte olup, Şubede 1 
Şef, 8 Muayene Memuru ve 7 Memur görev yapmaktadır.
Tahsilât, Taksitlendirme ve Geri Verme Şubesinin görev ve 
yetkileri Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin 14 üncü mad-
desinde sayılmıştır.

Bu görevler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:
•Bağlı gümrük idarelerince tahsil edilen vergi, resim, fon, mali 
yükümlülük ve diğer kamu gelirlerinin tahsil seyrini araştırmak 
ve bütçe tahminlerine esas olacak bilgileri toplamak,
•Gümrük vergileri ile ilgili olarak yapılan uzlaşma başvuru 
işlemlerini yürütmek,
•Kesinleşen amme alacaklarının, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat 
hükümleri çerçevesinde tahsilini temin etmek üzere gerekli 
haciz ve tahsilat işlemlerini yapmak,
•Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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Gümrük Muhafaza Hizmetleri Şubesinde; gümrüklü yer ve 
sahaların gözetimi, korunması, hava, kara, deniz ve demiryolu 
taşıt kontrolü işlemleri, kabotaj işlemleri, yolcu işlemleri, yat 
işlemleri ve diğer muhafaza hizmetleri ile ilgili işlemler yürüt-
ülmektedir. Şubede 1 Şef, 4 Muhafaza Memuru, 2 Muayene 
Memuru ve 2 Memur görev yapmaktadır.
Gümrük Muhafaza Hizmetleri Şubesinin görev ve yetkileri 
Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde 
sayılmıştır.

Bu görevler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:
•Gümrük muhafaza hizmetlerine ilişkin standart iş ve işlem 
süreçlerinin belirlenmesi, basitleştirilmesi ve olası problem-
lerin çözümü ile ilgili çalışmaları yapmak,
•Yolcu, eşya ve araçların giriş-çıkış işlemlerinin hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
•Silah ve mermilerle ilgili işlemleri yürütmek,
•İkramiye dosyalarını hazırlamak, ilgili mercilere intikal et-
tirmek, takip ve arşiv işlemlerini yürütmek,
•Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri ile 
ilgili yazışmaların yürütülmesini sağlamak,
•Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

1.9.8  Gümrük Muhafaza 
Hizmetleri Şubesi

Bölge Müdürlüğü bağlantısı Müdürlüklerde deniz ve ha-
vayoluyla gelen eşya için verilen varış öncesi özet beyanlar 
üzerinde sistem üzerinden yerel bazda risk analizi yapmak ve 
gümrük işlemlerine ilişkin olarak tespit edilen riskli durumları 

1.9.9  Risk Analizleri Şubesi

ilgili birimlere iletmek Risk Analizi Şubesinin önemli görevleri 
arasında yer almaktadır. Şubede 1 Şef, 3 Muayene Memuru ve 
1 Muhafaza Memuru görev yapmaktadır. Bölge Müdürlüğümüz 
bünyesinde 2015 yılında kurulan X-ray Sevk Komisyonunun 
sekretarya işlemleri de Risk Analizleri Şubesince yürütülmek-
tedir.

Risk Analizleri Şubesinin görev ve yetkileri Taşra Teşkilatı 
Çalışma Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde sayılmıştır.
Bu görevler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:
• Bölge Müdürlüğü ve bağlantıları itibariyle gümrükle ilgili ver-
ileri risk analizine tabi tutmak, analiz sonuçlarına göre riskli 
unsur ve alanlar için yerel risk profilleri oluşturarak Gümrük 
Müdürlükleri ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüklerinin riskli alanlara yoğunlaşmasını sağlamak, 
bunların sonuçlarını değerlendirerek gerekli güncellemeleri 
yapmak, bu konularda gerekli koordinasyonu sağlamak,
• Yapılan analiz sonuçlan ve elde edilen bilgilere göre, ülke 
genelinde kullanılabilecek risk unsurlarını Bakanlığa bildirmek,
• Bağlantı gümrük idarelerinde yaşanan kıymet, ta-
rife, menşe gibi hususlarla ilgili tespitlerin paylaşılması ve 
değerlendirilmesi ile uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 
toplantılar yapmak, bu toplantıların sekretarya hizmetlerini 
yürütmek, toplantılarda alınan kararları Bakanlığa ve Bölge 
Müdürlüğünün diğer bağlantılarına bildirmek,
• Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

1.9.10 Kontrol Şubesi
İşlem gören beyannamelerin tarife, kıymet, menşe vs. açılarından 
gümrük mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri bakımından risk 
analizine dayalı kontrolünü sağlamak ve sonuca göre gerekli 
görülenleri belge veya fiziki muayene yoluyla kontrol etmek ya da 
kontrol edilmesini sağlamak Kontrol Şubesinin görevleri arasında 
yer almakta olup, Şubede 1 Şef, 16 Muayene Memuru görev 
yapmaktadır.
Kontrol Şubesinin görev ve yetkileri Taşra Teşkilatı Çalışma 
Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde sayılmıştır.

Bu görevler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:
•İşlem gören gümrük beyannamelerinin gümrük tarife istatistik 
pozisyonu ve vergi nispetlerinin 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife 
Cetveli Hakkındaki Kanun, kıymetin GATT Kıymet Anlaşması, 
matrah unsurları, vergi oran ve tutarlarının 3065 sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 
ile diğer eş etkili vergiler ve mali yüklerin gümrük mevzuatı ve diğer 
mevzuat hükümleri bakımından risk analizine dayalı kontrole tabi 
tutularak sonuca göre gerekli görülenleri belge veya fiziki muayene 
yoluyla kontrol etmek ya da kontrol edilmesini sağlamak,
•Yapılan analiz ve değerlendirme sonucunda eksik alındığı 
veya hiç alınmadığı tespit edilen vergilerin, 4458 sayılı Gümrük 
Kanununda belirtilen zamanaşımı süresi içerisinde ilgili gümrük 
idareleri vasıtasıyla yükümlüsünden istenilmesini sağlamak,
•Yükümlüsüne tebliğ edilen tahakkukların tahsil sürecinin takibi 
için işlem dosyasını Tahsilat, Taksitlendirme ve Geri Verme 
Şubesine intikal ettirmek,
•Gümrüklerce tahsilât ve/veya kontrolü yapılan vergi, fon, mali 
yükler ile diğer yükümlülükler yönünden gerçek ve tüzel kişilere 
ilişkin her türlü bilgi ve belgenin gerektiğinde incelemesini yapmak,
•Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hizmet birimlerinin işlem ve 
faaliyetlerini incelemek ve denetlemek,
•Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
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Tasfiye Hizmetleri Şubesinde, tasfiyelik hale gelmiş eşyanın 
satışı ile ilgili işlemler yürütülmekte olup, Şube Müdürlüğünde 
1 Şef, 3 Memur görev yapmaktadır.

Tasfiye Hizmetleri Şubesinin görev ve yetkileri Taşra Teşkilatı 
Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesinde sayılmıştır.
Bu görevler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:
•İmhalık hale gelmiş eşya ile ilgili işlemleri yürütmek,
•Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen eşya tahsis taleplerine 
ilişkin işlemleri yürütmek,
•Tasfiye İşletme Müdürlüklerince yapılacak yıllık sayım 
tutanaklarını kontrol ederek sonuçlarını takip etmek,
•Tasfiye işlemleri nedeniyle yapılan süre uzatım taleplerini 
değerlendirmek,
•Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden gelen ihale iptal talepleri ile 
ilgili işlemleri yürütmek,
•İhalelere ilişkin teklif değerlendirmelerini inceleyerek 
değerlendirme sonuçlan ile birlikte ilgili Tasfiye İşletme 
Müdürlüğüne göndermek,
•Satış sonuçlan ve performans hedeflerine ilişkin raporlan 
hazırlamak, 
•Döner sermaye bütçe tekliflerini hazırlamak,
•İşletme müdürlüklerince hazırlanan döner sermaye bütçe 
tekliflerine ilişkin işlemleri yürütmek,
•İşletme müdürlüklerince döner sermayeden yapılacak 
taşınır mal ve hizmet alımları ile bina, küçük onarım ve 
yatırım programı kapsamında yapılacak yatırım ihtiyaçlarını 
değerlendirmek, karşılamak ve buna ilişkin işlemleri yerine ge-
tirmek,
•Kesin hesap cetvellerini düzenlemek,
•Eşyanın satışa esas bedelinin değiştirilmesine ilişkin işlemleri 
yürütmek,
•Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden intikal eden harcama 
evrakının ön mali kontrolünü yapmak,
•Perakende satış mağazalarının açılış ve kapanış zamanlarını 
belirlemek,
•Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

1.9.11 Tasfiye Hizmetleri Şubesi 1.9.12 Destek Hizmetleri Şubesi
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Destek 
Hizmetleri Şubesi 3 farklı Şube altında işlem yapmaktadır. 1 Şef, 
1 Mühendis, 1 Ambar Memuru, 4 Bekçi, 4 Koruma ve Güvenlik 
Görevlisi, 2 Şoför, 3 Teknisyen, 2 Hizmetli,  1 Kaloriferci, 1 Geçici 
Personel, 7 Memur görev yapmaktadır.
Evrak Kayıt Şubesi: Gelen-Giden evraklar ve posta ile ilgili 
işlemleri yürütmektedir.
Tahakkuk Şubesi: Genel bütçeden maaş alan personele yapılan 
her türlü ödemeyle ilgili işlemleri yürütmektedir.
Destek Hizmetleri Şubesi: Taşınırların muhafazası, kaydı, zim-
metlenmesi ve kayıtlardan çıkarılması işlemlerini yürütmek, Taşınır 
Yönetim Hesabını hazırlamak ve harcama birimlerinden alınan 
Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini konsolide 
ederek idarenin Bölge Taşınır Hesabı Cetvelini düzenlemek ve ilgili 
yerlere göndermek hususunda görevlidir.
Destek Hizmetleri Şubesinin görev ve yetkileri Taşra Teşkilatı 
Çalışma Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde sayılmıştır.
Bu görevler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:
•Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek,
•Birim faaliyet raporlarını hazırlamak,
•Hizmet Envanteri ve Hizmet Standartlarına ilişkin çalışmaları 
takip etmek, koordine etmek ve uygulamayı geliştirmek için 
çalışmalar yapmak,
•Bakanlık Standart Dosya Planı ile ilgili işlemleri yürütmek,
•Hizmet için ihtiyaç duyulacak hizmet alımı, taşınır ve taşınmaz 
malların kiralanması, satın alınması ve bakımlarının yapılmasını 
sağlamak,
•Kılık kıyafet ile ilgili işlemleri yürütmek,
•Genel bütçeden maaş alan personele yapılan her türlü ödemeyle 
ilgili işlemleri yürütmek,
•Binaların bakım, onarım, güvenlik, temizlik, aydınlatma ve ısıtma 
ile taşıma hizmetlerini gerçekleştirmek,
•Sivil savunma, seferberlik ve yangından korunma hizmetlerini 
planlamak ve yürütmek,
•Lojman, yemekhane, misafirhane ve sosyal tesis hizmetleri ile 
ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
•Doküman Yönetim Sistemi, evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek.
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Özel Büro Şubesi Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, 
özel kuruluşlar ya da meslek kuruluşları arasında yapılan protokol, 
anlaşma veya yetki devri kapsamında Bölge Müdürlüğüne 
verilecek hizmet ve görevleri yerine getirmek; görev alanları ile 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları, mesleki kuruluşlar ve mahalli 
idarelerle işbirliğine ilişkin işlemleri yürütmek ile görevli olup, 
Şubede sekretarya hizmetleri de dahil olmak üzere 4 Memur, 1 
Muhafaza Memuru görev yapmaktadır.
Özel Büro Şubesinin görev ve yetkileri Taşra Teşkilatı Çalışma 
Yönetmeliğinin 22 nci maddesinde sayılmıştır.

1.9.14 Özel Büro Şubesi

Bilgi İşlem, İstatistik ve Değerlendirme Şubesinin faaliyet 
alanına giren konularda veriler toplamak, araştırmalar yapmak, 
istatistikî bilgiler üretmek, değerlendirmek ve bu konularda ge-
rekli koordinasyonu sağlamak ile otomasyon sistemleri ile ele-
ktronik iletişim sistemlerinin çalışması hususunda görevli olup, 
Şubede 1 Şef, 2 Teknisyen, 2 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur, 1 
Programcı, 1 Tekniker Görev Yapmaktadır.
Bilgi İşlem, İstatistik ve Değerlendirme Şubesinin görev ve 
yetkileri Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci mad-
desinde sayılmıştır.

Bu görevler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:
•Faaliyet alanına giren konularda veriler toplamak, araştırmalar 

1.9.13 Bilgi İşlem, İstatistik ve Değerlendirme Şubesi
yapmak, istatistiki bilgiler üretmek, değerlendirmek ve bu ko-
nularda gerekli koordinasyonu sağlamak, 
•Otomasyon sistemleri ile elektronik iletişim sistemlerinin 
çalışması, güvenliğinin sağlanması ve karşılaşılan sorunların 
giderilmesi için gerekli işlemleri yürütmek,
•Bilgisayar, bilgisayar yan ürünleri ve bilgi işlem sarf malze-
meleri ihtiyacını belirlemek,
•Bilgi işlem, yazılım ve donanım sistemlerinin etkin ve verimli 
kullanılması için gerekli eğitimleri vermek,
•Bölge Müdürlüğü ve bağlantı gümrük idarelerinde çalışan 
personelin BİLGE ve GÜVAS kullanıcı kodu ile ilgili işlemlerini 
yürütmek,
•Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

Bu görevler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:
•Bölge Müdürlüğünün bulunduğu mahalde resmî ve özel 
kuruluşlar nezdinde Bakanlığı temsil etmek, gerektiğinde bu 
konularda Bakanlığı bilgilendirmek,
•Basın ve halkla ilişkiler ile tanıtım işlemlerini yürütmek,
•Yurtdışından gelen heyetlere ilişkin temsil ve ağırlama 
hizmetlerini yürütmek,
•Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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1.10 BAĞLANTI MÜDÜRLÜKLERE
       İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Gümrük Müdürlüklerinin görevleri, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin 23 üncü 
maddesinde tanımlanmıştır.
Bu görevleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.
•Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma ilişkin iş ve 
işlemleri yürütmek,
•Gümrük vergileri ve para cezaları ile gümrük idarelerince tah-
sil edilmesi gereken vergi, fon ve diğer malî yüklerin tahakkuk, 
tebliğ, tahsil, takip ve kontrolünü yapmak ile ek tahakkuk ve para 
cezalarının tahsilât aşamalarını ilgili programlara kaydetmek,
•Türkiye Gümrük Bölgesine gelen taşıt yükleri ile ilgili deniz mani-
festosu, yük senedi, CMR, CİM ve CIV gibi belgelerin incelemesini 
yapmak,
•Özet beyanla ilgili işlemleri yürütmek,
•Geçici depolama statüsündeki eşyanın kanuni süresi içinde 

1.10.1 Gümrük Müdürlüklerinin Görev ve Yetkileri
bir rejim beyanında bulunulup bulunulmadığını veya gümrükçe 
onaylanmış diğer işlem ve kullanımlara tabi tutulup tutulmadığını 
takip etmek, süresi içinde rejime veya başka bir kullanıma tabi tu-
tulmayan eşyanın tasfiye sürecini başlatmak,
•Transit rejimi ile ilgili işlemleri yürütmek,
•Gümrük vergisi ve diğer vergi, resim, fon ve mali yükümlülükler-
in ödendiğini tespit ettikten, teminata bağladıktan veya muafiyet 
hükümlerini uyguladıktan sonra eşyayı sahibine veya yetkili temsil-
cisine teslim etmek,
•Serbest dolaşıma giriş ve ihracat rejimi dışında herhangi bir güm-
rük rejimine veya gümrükçe onaylanmış bir İşlem veya kullanıma 
tabi tutulan eşyanın, gümrükle ilişkisini kesecek herhangi bir rejim 
veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar takip ve denetimini yapmak,
•Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinde belirtilen diğer iş ve 
işlemleri yerine getirmek.
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1983 yılında Sirkeci Gümrük Müdürlüğü’nün, Türkiye Cum-
huriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletme Müdürlüğü’ne 
hizmet vermesi için Halkalı’ya taşınması sonucu kurulan 
Halkalı Gümrük Müdürlüğü, ilk önce Halkalı Giriş Gümrük 
Müdürlüğü olarak faaliyete başlamış, 2000 yılında Halkalı Çıkış 
Gümrük Müdürlüğü ile 2006 yılında da Halkalı Tekstil İhtisas 
Gümrük Müdürlüğü ile birleştirilmiştir. 

A sınıfı Gümrük Müdürlüğü olup, her türlü gümrük işlemini 
yapmaya yetkilidir. Müdürlükten ihtisas gerektirmeyen her 
türlü eşyanın ithalatı yapılmakla birlikte; Tarife Cetvelinin 50-
63 fasılları arasında yer alan tekstil ürünlerinin, Avrupa Birliği 
menşeli olmayan ATR Dolaşım Belgesi ile gelen 64. fasılda yer 
alan eşyanın, düz cam, telsiz ve telekomünikasyon ürünlerinin, 
pil ve akümülatör ürünlerinin ithalatında ihtisas gümrüğüdür.

Halkalı Gümrük Müdürlüğü bünyesinde 91 Muayene Memuru, 
19 Muhafaza Memuru, 72 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
(VHKİ)-Memur ve diğer kadro unvanlarında toplam 215 perso-
nel görev yapmaktadır.  

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2016 yılı 
Ocak-Aralık dönemine ait geçici Türkiye dış ticaret verilerine 
göre Halkalı Gümrük Müdürlüğü 19 milyar 794 milyon dolar 
ihracat ile Türkiye geneli ihracat işlemlerinde birinci, 13 milyar 
504 milyon dolar ithalat rakamı ile üçüncü sıradadır. Türkiye 
genelinde en çok gümrük beyannamesi tescil edilen Müdürlük 
olan Halkalı Gümrük Müdürlüğünce 2016 yılında 781 bin 

1.10.1.1 Halkalı Gümrük Müdürlüğü
ihracat ve 281 bin ithalat beyannamesi kapsamında ortalama 
96 bin TIR işlem görmüştür.

İşlem hacmi ve personel sayısı ile Gümrük Müdürlükleri arasında 
ilk sıralarda yer alan Halkalı Gümrük Müdürlüğü, yap-işlet-devret 
modeliyle günün şartlarına uygun olarak Muratbey Mahal-
lesi/Çatalca’da 217 dönümlük bir alanda inşa edilen yeni güm-
rük kompleksine taşınarak, 21 Mart 2016 tarihi itibariyle yeni 
binasında hizmet vermeye başlamıştır. 55.800 metrekare Gümrük 
Müdürlüğü binası, 43.000 metrekare depo alanı ve 13.000 me-
trekare sosyal tesis ve galeri alanından oluşan yeni tesis;

•24 saat yükleme/boşaltma imkanı
•Kapalı devre kamera sistemleri ve 24 saat güvenlik,
•Güvenli Tır Parkı alanları,
•Yurtiçi nakliye araçları için ayrı giriş-çıkış kapıları,
•Modern bilgi teknolojileri ve elektronik altyapı imkanları,
•Geçici depolama, antrepo, serbest depo ve soğuk hava depoları,
•Banka, restoran, market, kargo vb hizmet alanları,
•Akıllı bina içerisinde modern ofis alanları,
içermektedir. Yeni Hizmet Binası içerisinde 4 bağımsız blokta 
3 adedi ithalat sahasında bulunan ve geçici depolama/an-
trepo hizmetine hazır, 1 adedi ise ihracat sahası içerisinde yer 
alan serbest depolamaya müsait depolar tesis edilmiştir. Her 
depo birimine nakliye aracı (Tır/kamyon) yanaşma imkânı 
bulunmaktadır. Halkalı Gümrük Müdürlüğü denetimi altında 
63 adet A tipi, 19 adet C tipi olmak üzere 82 adet antrepo ve 4 
adet geçici depolama yeri bulunmaktadır. 

Halkalı Gümrük Müdürlüğü 19 milyar 794 milyon dolar 
ihracat ile Türkiye geneli ihracat ișlemlerinde birinci, 13 
milyar 504 milyon dolar ithalat rakamı ile üçüncü sıradadır.



25

FAALİYET RAPORU 2016

YEŞİL LOJİSTİK

Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi çerçevesinde yapılan 
çalışmalar sonucunda 17.09.1999 tarihli 23819 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 99/13314 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
AHL Giriş Gümrük Müdürlüğü ile AHL Çıkış Gümrük Müdürlüğü 
birleştirilerek AHL Gümrük Müdürlüğü adı altında faaliyete de-
vam etmekte iken, Müdürlüğün ismi 16.02.2010 tarihli 2010/176 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Atatürk Havalimanı Kargo Güm-
rük Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Atatürk Havalimanı Kargo 
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, Bakanlığımızın Taşra Teşkilatında 
Düzenleme Yapılması Hakkında 2011/2474 sayılı Kararı ile AHL 
Kargo Gümrük Müdürlüğü bünyesine dahil olmuştur.  

Modernizasyon Projesi kapsamında pilot uygulama noktası olarak 
belirlenen AHL Kargo Gümrük Müdürlüğünde ihracat, ithalat, 
özet beyan, transit, antrepo ve diğer gümrük işlemleri 04.08.1998 
tarihinden itibaren bilgisayar ortamında yürütülmektedir.

AHL Kargo terminalinde bulunan DHMİ tarafından tahsis 
edilen binada hizmet vermekte iken 1999 depremi sonrası 
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan depreme karşı 
dayanıklılık etütleri sonucunda güçlendirilmesi gereken bina-
lar arasında gösterildiğinden, DHMİ tarafından güçlendirme 
çalışmaları yapılmak üzere, geçici olarak TASİŞ tarafından 
boşaltılan idari binaya 02.04.2005 tarihinde taşınılmıştır. 
Depreme karşı güçlendirme çalışması tamamlanan binaya 
07.05.2009 tarihinde tekrar taşınılarak her kat 737 metrek-
are olan ve toplam 4.422 metrekareden oluşan 6 katlı bir alan 
içerisinde hizmet vermeye başlanılmıştır.

Gümrük Müdürlüğü olarak hava ve kara yolu ile gelen, tran-
sit yoluyla sevk olunan, serbest dolaşımda bulunmayan 
eşyanın 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, 
15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 5607 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunu kapsamında ithalat ve transit işlemleri ile 
serbest dolaşımda bulunan eşyaların ihracat işlemleri yürütül-
mektedir. İlgili Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuat düzenle-
meleri çerçevesinde;

1.10.1.2 AHL Kargo Gümrük Müdürlüğü
•İthalat, ihracat ve transit işlemleri,
•Yoğun olarak elektronik eşya, ilaç, ilaç hammaddesi, diğer 
ham, yarı mamul ve mamul ürünler, kozmetik, sanayi ürünleri 
aksam ve parçaları, değerli madenler ile tekstil yan ürünleri, 
canlı hayvan (Kuş, balık vb.) ve belirli dönemlerde Et ve Süt 
Kurumunca kırmızı et ithalatı gerçekleştirilmekte ve söz ko-
nusu eşyaların gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma 
tabi tutulması,
•Gümrüklü kargoların geldiği ve gittiği Milli ve Yabancı Bayraklı 
Uçakların Kontrolleri, 4 Seri No’lu Tebliğ Kapsamında hızlı kar-
go taşımacılığı işlemleri ile geçici depolama yerleri ve antrepo-
larda bulunan eşyaların giriş-çıkış işlemlerinin gözetimi, 
•Gümrük İşlemleri tamamlanan yer ve sahaların takip ve 
muhafazası ile gümrük işlemleri yapılmamış eşyanın gümrüğe 
sevkini, ayrıca gümrük işlemleri yapılan gümrüklü sahanın 
gözetimi gibi görevleri ifa etmektedir.

Müdürlük denetimi altında bulunan 7 adet A tipi, 4 adet C tipi 
olmak üzere toplam 11 adet antrepo, 14 adet Geçici Depola-
ma Yeri ve bu alanlarda faaliyet gösteren 17 Adet Hızlı Kargo 
Taşımacılığı yapan firma bulunmaktadır.

Müdürlük bünyesinde 59 Muayene Memuru, 16 Muhafaza Memu-
ru, 82 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)-Memur ve diğer 
kadro unvanlarında toplam 187 personel görev yapmaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2016 yılı Ocak-
Aralık dönemine ait geçici Türkiye dış ticaret verilerine göre  AHL 
Kargo Gümrük Müdürlüğü 2016 yılında 20 milyar 181 milyon 
dolar ile en fazla ithalat yapılan gümrük idaresidir. 10 milyar 227 
milyon dolar işlem hacmi ile ihracat işlemlerinde de 2. sırada yer 
almaktadır.

2016 yılı içerisinde gelen ve giden olmak üzere ortalama 13 
bin kargo uçak seferi kapsamında, 565 bin ithalat ve 314 bin 
adet ihracat beyannamesi işlem görmüştür.  En çok beyan-
name tescil edilen Gümrük İdarelerinden biridir
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AHL Kargo Gümrük Müdürlüğü 2016 
yılında 20 milyar 181 milyon dolar ile 
en fazla ithalat ișlemi yapılan gümrük 
idaresidir. 10 milyar 227 milyon dolar 
ișlem hacmi ile ihracat ișlemlerinde de 
ikinci sırada yer almaktadır.
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Ambarlı Gümrük Müdürlüğü, 16.09.1996 tarihinde fiilen 
faaliyete başlamıştır. Müdürlük Ambarlı Liman Komplek-
sinde hizmet vermekte olup, limanın genel yönetimi ve 
işletmesi Altaş Liman Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından 
yapılmaktadır.

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü A Sınıfı Gümrük Müdürlüğü 
olarak hizmet vermekte olup, her türlü gümrük işlemini yap-
maya yetkili gümrük idaresidir. 

Müdürlük bünyesinde 68 Muayene Memuru, 66 Muhafaza 
Memuru, 84 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)-
Memur ve diğer kadro unvanlarında toplam 251 personel 
görev yapmaktadır.

Müdürlük denetimi altında 35 adet A tipi antrepo, 13 adet C 
tipi antrepo ve 8 adet geçici depolama yeri bulunmaktadır.

Türkiye’nin en fazla ithalat yapılan 2. gümrük idaresidir. Türki-
ye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2016 yılı Ocak-Aralık 

1.10.1.3 Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
dönemine ait geçici Türkiye dış ticaret verilerine göre 2016 
yılında 9 milyar 312 milyon dolar ihracat ve 14 milyar 615 
milyon dolar ithalat yapılmıştır. Aynı dönemde 267 bin adet 
ihracat, 215 bin adet ithalat, 22 bin antrepo ve 18 bin transit 
beyannamesi işlem görmüştür. 

Ambarlı liman kompleksinde Kumport Liman Hizmetleri, Mar-
port Liman İşletmeleri, Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği 
ve Akçansa Liman Hizmetleri tarafından işletilen 4 liman 
bulunmakta olup, 2016 yılı içerisinde 1,7 milyon konteyner 
elleçlenmiştir. Deniz yoluyla yapılan dış ticaretin çok önemli bir 
bölümü buradan yapılmaktadır. 

İstanbul Pendik’den İtalya’nın Trieste ve Fransa’nın Toulon 
Limanına düzenli Ro-Ro seferi gerçekleştiren U.N Ro-Ro 
İşletmelerinin üçüncü hattı Ambarlı Limanında 24 Mayıs 2016 
tarihinde düzenlenen bir açılış Ambarlı Limanı ve İtalya’nın 
Trieste Limanı arasında haftada 3 sefer düzenlenmekte 
olup, seferler kapsamında her türlü ihracat ve ithalat eşyası 
taşınmaktadır.

Türkiye’nin en fazla ithalat yapılan ikinci gümrük idaresidir. 
Deniz yoluyla yapılan dıș ticaretin çok önemli bir bölümü buradan yapılmaktadır.



27

FAALİYET RAPORU 2016

YEŞİL TREYLER

19.09.1988 tarihinde Erenköy Giriş Gümrük Müdürlüğü, 
31.10.1988 tarihinde ise Erenköy Çıkış Gümrük Müdürlüğü 
kurulmuş olup, 29.11.2011 günlü 2011/2474 sayılı Karar ile 
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak 
Erenköy Gümrük Müdürlüğü adı altında faaliyetine devam 
etmektedir.

A Sınıfı Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermekte olup, her 
türlü gümrük işlemini yapmaya yetkilidir. Bunun yanı sıra 96 
Seri no’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) gereğince 
AB menşeli olmayan 41 inci fasılda (41.01, 41.02, 41.03, 41.04, 
41.05, 41.06 hariç) yer alan işlenmiş derinin, 42 nci fasılda yer 
alan ve tebliğde GTİP’leri belirtilen deriden mamul eşyanın, 96 
Seri no’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) gereğince 
64üncü fasıl ayakkabının, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 
2011/3 Sayılı Genelgesinin 2nci maddesi gereğince Genelgenin 
2 no’lu ekinde yer alan tarife pozisyonları belirtilen küçük ev 
aletlerinin, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2011/3 Sayılı 
Genelgesinin 5inci maddesi gereğince herhangi bir ülke ayırımı 
yapılmaksızın, 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer 
alan “Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası” ile 6912.00 gümrük 
tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca Seramikten Sofra ve 
Mutfak Eşyasının (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası 
hariç), 102 sayılı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri ) 
gereğince Pil ve Akümülatörlerin, 103 sayılı Gümrük Genel 

1.10.1.4 Erenköy Gümrük Müdürlüğü

Tebliğ (Gümrük İşlemleri ) gereğince telsiz ve telekomünikasyon 
terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini 
yapmaya İhtisas Gümrüğü olarak yetkilidir.

Ayrıca, 01.03.2001 tarihli 24333 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış 
Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ” gereğince ithal 
ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü kapısı olarak faaliyet 
göstermektedir.

Müdürlük bünyesinde 69 Muayene Memuru, 11 Muhafaza 
Memuru, 78 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)-
Memur ve diğer kadro unvanlarında toplam 188 personel 
görev yapmaktadır.  

Müdürlük denetiminde 66 antrepo ve 2 geçici depolama yeri 
bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2016 yılı 
Ocak-Aralık dönemine ait geçici Türkiye dış ticaret verilerine 
göre; 2016 yılında 9 milyar 615 milyon dolar ihracat, 11 
milyar dolar ithalat yapılmıştır. Aynı dönemde ortalama 72 
bin TIR işlem görmüştür. Günlük ortalama 630 ihracat aracı 
işlem görmekle birlikte bu rakam Cuma-Cumartesi günleri 
ortalama 850-1.000 rakamını bulmaktadır. 
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Türkiye’nin dördüncü en büyük 
ihracat ve ithalat gümrük idaresidir. 
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Haydarpaşa Liman projesi ilk uygulamaya konulduğu 1889’da 
da Yap-İşlet-Devret modeli benimsenmiş, Özellikle Anadolu’dan 
İstanbul’a gelen tahılın depolanması ve gemilere yüklenmesi 
amacıyla 1888 yılında kurulan Anadolu Demiryolu Şirketi’ne 
mevcut limanı büyütüp, silolar yapması ve işletmesi için izin 
verilmiş olup, Liman Cumhuriyetin ilanından sonra stratejik 
konumu nedeni ile devletleştirilmiştir. 

Haydarpaşa Limanı’nda A sınıfı Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet 
vermekte olan Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü her türlü gümrük 
işlemini yapmaya yetkili olmakla birlikte, ağırlıklı olarak dökme 
kuru yük, konteyner ve Ro-Ro gemileriyle gelen eşyanın serbest 
dolaşıma girişi, diğer iç ve kapı gümrüklerine sevk edilmesi, iç 
gümrükler ile kapı gümrüklerinden gelen eşyanın Ro-Ro gemileri 
ve yük gemileri ile yurt dışı edilmesi işlemleri yürütülmektedir. 

Diğer taraftan, deri, pil ve akümülatör, telsiz ve telekomünikasyon, 
düz cam ve gübrelerin de serbest dolaşıma giriş işlemlerini 
yapmaya ihtisas gümrüğü olarak yetkilidir.

Ambarlı Limanından sonra İstanbul’daki ikinci en büyük 
konteyner limanıdır. Ro-Ro işlemlerinde Pendik limanı’ndan 

1.10.1.5 Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
sonra ikinci sıradadır. Ro-Ro gemileri ve yük gemileri ile 
UKRAYNA (Ilıchevsk) limanına haftada 3 geliş 3 gidiş, İTALYA 
(Trieste) limanına ise haftada 4 geliş  4 gidiş RO-RO seferleri 
yapılmaktadır.

Müdürlük bünyesinde 24 Muayene Memuru, 42 Muhafaza 
Memuru, 40 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)-
Memur ve diğer kadro unvanlarında toplam 133 personel görev 
yapmaktadır. 

TCDD tarafından işletilen limandan yoğun olarak ithalat 
yapılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 
2016 yılı Ocak-Aralık dönemine ait geçici Türkiye dış 
ticaret verilerine göre 2016 yılında 2 milyar dolar ithalat 
gerçekleştirilmiştir. Aynı dönem içerisinde ortalama 1.3 bin 
gemi kapsamı 65 bin konteyner elleçlenmiş ve 93 bin tır işlemi 
yapılmıştır. 

TCDD Haydarpaşa Limanı 16.12.2016 tarihli Bakan Oluru ile 
Türk vatandaşları ve yabancıların Türkiye’ye giriş- çıkışlarda 
kullanılmak üzere geçici deniz hudut kapısı olarak tayin 
edilmiştir.

Ambarlı Limanından sonra İstanbul’daki ikinci en 
büyük konteyner limanıdır. Ro-Ro tașımacılığı yapılan 
ikinci önemli limanımızdır.
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Atatürk Havalimanının uluslararası hava trafiğine açılması 
ile 1974 yılında Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü olarak faaliyete 
geçen Müdürlük, 18.01.1989 gün ve 15 sayılı Genelge 
ile Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü 
olarak yeniden yapılandırılmıştır. Müdürlük halen A.H.L. 
Dış Hatlar Geliş Terminali içerisinde faaliyetine devam 
etmektedir.

Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü A sınıfı 
bir Gümrük Müdürlüğü olup, her türlü gümrük işlemini (ithalat, 
ihracat, transit, antrepo işlemleri ve yolcu işlemleri) yapmaya 
yetkilidir.
Müdürlük bünyesinde ağırlıklı olarak kıymetli taş ve maden 
ithalat ve ihracatı, yolcu beraberi eşya işlemleri, C tipi antrepo 

1.10.1.6 AHL Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

ve mağazalar ile bunların işlemleri yürütülmektedir.

Gümrük Müdürlüğü bünyesinde 37 adet C tipi antrepo, 1 adet 
uçakta satış mağazası ve 10 adet gümrüksüz satış mağazası ve 
deposu, 70 adet satış ünitesi faaliyet göstermektedir.

Müdürlük bünyesinde 12 Muayene Memuru, 89 Muhafaza 
Memuru, 16 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)-
Memur ve diğer kadro unvanlarında toplam 128 personel görev 
yapmaktadır.  

Müdürlükten en çok Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), Almanya, 
Fas, İsrail, Libya ve İtalya’dan külçe altın ithalatı, Irak, Azerbaycan, 
Libya, İsrail ve Almanya’ya işlenmiş altın ihracatı yapılmaktadır. 
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Yolcu ișlemlerinin en yoğun olarak yapıldığı Gümrük Müdürlüğüdür. 
2016 yılında toplam 42 milyon yolcu giriș-çıkıș yapmıștır.
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Sabiha Gökçen Havalimanı 11.12.2000 tarihli ve 2000/1793 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Uluslararası yolcu giriş ve çıkış 
kapısı olarak faaliyete başlamıştır. 15.05.2004 tarihine kadar 
İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı iken, 
15.05.2004 tarih 2004/7276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü olarak 
faaliyet göstermeye başlamıştır. A sınıfı bir gümrük idaresi 
olan Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü, havalimanı sahası 
içerisinde K Blok’ta hizmet vermektedir. Alandaki işletmeci 
kuruluş HEAŞ (Havaalanı İşletmeleri Endüstrisi A.Ş.)’tır.

Gümrüklü saha toplamda 10.895,53 metrekareden 
oluşmaktadır. Müdürlük denetiminde 21 adet satış ünitesi,  
9 adet Gümrüksüz Satış Mağazası olmak üzere toplamda 10 
adet antrepo bulunmaktadır.

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’nde başta hava ve 
karayoluyla taşınan eşyaların gümrük işlemleri olmak üzere,  yolcu 
salonu gümrük işlemleri, yurtdışından araç ile gelen ve araçsız 
çıkış yapan yolcuların ve yurtdışından gelen araçlara süre verme 
işlemleri,  posta ve hızlı kargo gibi gümrük işlemleri yapılmaktadır. 

1.10.1.7 Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
Müdürlükte ayrıca altın ithalatı ve ihracatı beyanname 
açılmak suretiyle yolcu salonundan yapılmakta olup, yolcu 
salonundan altın muhafazası için kasa ve tartım içinde 
hassas tartım aleti bulunmakta ve eşyalar X-Ray cihazından 
geçirilmektedir.

Müdürlük bünyesinde 16 Muayene Memuru, 58 Muhafaza 
Memuru, 19 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)-
Memur ve diğer kadro unvanlarında toplam 108 personel 
görev yapmaktadır.  

İstanbul’da uluslararası uçuşların yapıldığı ikinci havalimanıdır. 
2016 yılında gelen giden toplamı 85 bin uçak kapsamında 
yaklaşık 9.7 milyon yolcu giriş çıkış yapmıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2016 
yılı Ocak-Aralık dönemine ait geçici Türkiye dış ticaret 
verilerine göre 2016 yılında gerçekleştirilen toplam 2 milyar 
823 milyon dolar değerindeki ihracat hacmi ile İstanbul 
bağlantısı Gümrük Müdürlükleri arasında 6. sırada yer 
almaktadır. 

İstanbul’da uluslararası uçușların yapıldığı ikinci havalimanında faaliyet gösteren Müdürlüğün ișlem 
hacmi gerek yolcu gerekse kargo tașımacılığı anlamında hızlı bir șekilde artıș göstermektedir. 
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Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü, Türkiye ve 
İstanbul’un en eski gümrük idarelerinden biridir. Yolcu 
salonu bina ve limanlarının inşasına Fransızlar tarafından 
1892 yılı Nisan ayında başlanmış ve inşaat 1937 yılında 
tamamlanarak hizmete girmiştir. İstanbul’daki kruvaziyer 
turizminin kalbidir. Daha önce Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
tarafından işletilirken Galata Port kapsamında 2014 yılının 

1.10.1.8 Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü
Şubat ayı itibariyle Salıpazarı Liman İşletmeleri ve Yatırım 
A.Ş ye devredilmiştir. Nisan- Kasım dönemi sezonun en 
yoğun olduğu dönemdir. 

A sınıfı Gümrük Müdürlüğü olup, ihtisas Gümrük Müdür-
lüklerinin yetkisine giren işlemler dışında Gümrük 
Yönetmeliğine ve yapılan görevlendirmelere istinaden Güm-
rükler Genel Müdürlüğü’nün 24.07.2013 tarihli 2013/28 
sayılı Genelgesi kapsamına giren kumanya, yakıt ve ihrakiye 
işlemleri, Özel Fatura ile bu işlemlere bağlı ihracat, transit, 
ithalat, yolcu işlemleri, gemi takip programı ile gemilerin 
geliş-gidiş kontrollerini yürütmek, demirleme sahalarında 
bulunan gemilerin tamir bakım için ilgili tamirci personeli ve 
gemi personeli değişimi giriş çıkışında hudut kapısı yetkisine 
haiz bulunmaktadır.

Müdürlük bünyesinde 5 Muayene Memuru, 19 Muhafaza 
Memuru, 6 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)-
Memur ve diğer kadro unvanlarında toplam 38 personel 
görev yapmaktadır.  

Gümrük Müdürlüğü 2016 yılında 124 adet kruvaziyer gemis-
ine ve 13.537 yolcuya hizmet vermiştir.
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25.04.2005 tarihinden itibaren Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü 
bünyesinde hizmet vermekte iken,  11.03.2010 günlü 27518 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16.02.2010 tarihli ve 
2010/176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Pendik Gümrük 
Müdürlüğü adı ile A Sınıfı gümrük idaresi olarak 08.06.2010 
tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir.

Müdürlük sahasında işletici kuruluş olarak hizmet veren UN.RO-
RO İşletmeleri A.Ş.’ye ait 10 adet gemi ile Fransa – Toulun ve 
İtalya – Trieste hatlarında Ro-Ro seferleri gerçekleştirilmektedir.

Fransa – Toulun hattında 3’ü ihracat 3’ü ithalat olmak üzere 
haftada 6 sefer; İtalya – Trieste hattında ise 6’sı ihracat 6’sı 
ithalat olmak üzere haftada 12 sefer düzenlenmektedir.

Bununla birlikte, Tuzla Kısım Amirliği denetiminde 62 
adet tersane bulunmakta olup; yalnız 42 tersaneye Türk 

1.10.1.9 Pendik Gümrük Müdürlüğü

ve Yabancı bayraklı gemiler yanaşmaktadır. 2014 ila 
2016 yılları arasında söz konusu Amirlik denetimindeki 
tersanelere gelen ve giden gemi sayısı toplamda 4.951’dir. 
Burada bulunan gemilere Bakanlığımız Gümrükler Genel 
Müdürlüğünün 2013/28 sayılı Genelgesi kapsamında 
kumanya, ihrakiye verilmekte ve seyrüsefer olan gemilere 
ait parçaların (can salı, yangın tüpü vb.) tamir amacıyla 
geçici ithaline yönelik ise Bakanlığımız Gümrükler Genel 
Müdürlüğünün 2014/20 sayılı Genelgesi kapsamında 
işlem tesis edilmektedir. Ayrıca Pendik Marina (Marintürk) 
ve Tuzla Viaport Marina’ya gelen giden yatlar da Müdürlük 
denetimi altında bulunmaktadır.

Müdürlük bünyesinde 8 Muayene Memuru, 27 Muhafaza 
Memuru, 17 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)-
Memur ve diğer kadro unvanlarında toplam 61 personel görev 
yapmaktadır.  

Ro-Ro 
tașımacılığının 
üssüdür.
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1968 yılında Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü olarak 
kurulmuş olup, 11.03.2010 tarihli 27518 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan 2010/176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına isti-
naden Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü olarak isim 
değiştirerek bugünkü adını almıştır.

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı olan 
Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğünde deniz yoluyla 
taşınan akaryakıt türü (Motorin, Fuel Oil ve LPG) ürünlerin ithal-
at-transit gümrük işlemleri yapılmaktadır. Müdürlüğe bağlı iki 
antrepo bulunmaktadır. 

Müdürlük bünyesinde 4 Muayene Memuru, 5 Muhafaza Memu-
ru, 4 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)-Memur ve diğer 
kadro unvanlarında toplam 19 personel görev yapmaktadır.  

1.10.1.10 Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

Müdürlük 1993 yılında, “Yeşilköy Otomotiv İhtisas Güm-
rük Müdürlüğü” adı altında, karayolu araçları ithalatı ve yurt 
dışına giden ve gelen yolcuların yabancı plakalı araçları ile il-
gili işlemlerin hızlı bir biçimde yapılmasını sağlamak amacıyla 
kurulmuştur. 22.12.2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 2011/2474 sayılı “Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Taşra Teşkilatında Düzenlenme Yapılması Hakkında 
Karar” ile de Müdürlüğün adı “Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü” 
olarak değiştirilmiş olup, Yeşilköy’deki adresinde hizmet ver-
meye devam etmektedir. Yeşilköy Gümrük Müdürlüğünde, 

1.10.1.11 Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

otomotiv ürünlerinin ithalat/ihracat/transit işlemleri ve yolcu 
beraberi araç işlemleri yapılmaktadır.

Müdürlük bünyesinde 10 Muayene Memuru, 1 Muhafaza Memu-
ru, 11 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)-Memur ve diğer 
kadro unvanlarında toplam 28 personel görev yapmaktadır.

2016 yılı içerisinde yaklaşık 7.500 adet ithalat beyannamesi, 3.000 
adet antrepo beyannamesi ile yaklaşık 500 adet ihracat beyan-
namesi işlem görmüştür.

İstanbul’da otomotiv 
ürünlerinin gümrük 
ișlemlerini yapmaya yetkili 
olan ihtisas Müdürlüğü’dür.

İstanbul’daki tek akaryakıt 
gümrük idaresidir.
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04.10.2006 tarihli ve 26309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 2006/10969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
kurulan Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğü 21.05.2012 tarihi iti-
bariyle faaliyete geçmiştir. 

A sınıfı Gümrük Müdürlüğü olup, İhtisas Gümrük Müdür-
lüklerinin yetkisine giren işlemler dışında Gümrük Yönetmeliğine 
ve yapılan görevlendirmelere istinaden Gümrükler Genel 
Müdürlüğü’nün 24/07/2013 tarihli 2013/28 sayılı Genelgesi 
kapsamına giren kumanya, yakıt ve ihrakiye işlemleri, özel fatu-
ra ile bu işlemlere bağlı ihracat, transit, ithalat, yolcu işlemleri, 
gemi takip programı ile gemilerin geliş-gidiş kontrollerini yürüt-
mek, demirleme sahalarında bulunan gemilerin tamir bakım 
için ilgili tamirci personeli ve gemi personeli değişimi giriş 
çıkışında hudut kapısı yetkisine haiz bulunmaktadır. 

1.10.1.13 Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğü

Ayrıca Gümrük Muhafaza Kısım Amirliğince Ataköy Marinada  
bulunan yatların (transitlog yenileme kayıp, kayıt vb) gümrük 
işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Müdürlük bünyesinde 6 Muayene Memuru, 14 Muhafaza 
Memuru, 15 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)-
Memur ve diğer kadro unvanlarında toplam 41 personel görev 
yapmaktadır.  

Bavul ticaretinin önemini yitirmesini müteakip yat ve bunker 
hizmetleri işlemlerine yoğunlaşmıştır. Limanın deniz hudut 
kapısı olma çalışmaları devam etmektedir. Bunkercilik ve ku-
manya sektörünün faaliyetlerinin önemli bir kısmı buradan 
gerçekleştirilmektedir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 173 ila 175 inci maddelerinde 
düzenlenen, posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen, 
Türkiye’den gönderilen veya Türkiye’ye iade edilen eşya, posta 
çantaları ve kolilerin;  gümrük kontrolü, muayenesi ile ticari eşyanın 
diğer gümrük işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresidir. Posta yoluy-
la az da olsa ticaret erbabının, firmaların ticari miktar arz eden 
eşyaları da gelmekte olup; bu tür eşyalar için serbest dolaşıma 
giriş beyannamesi düzenlenmesi suretiyle serbest dolaşıma giriş 

1.10.1.12 İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü

işlemleri tamamlanmaktadır.
17 personelin görev yaptığı İstanbul Posta Müdürlüğü İkitelli’de 
yerleşik Uluslararası Kargo İşleme Merkez Müdürlüğüne ait binada 
hizmet vermektedir 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2016 yılı Ocak-
Aralık dönemine ait geçici Türkiye dış ticaret verilerine göre 2016 
yılında 5 milyon dolar ithalat ve 3 milyon dolar ihracat işlemi 
gerçekleştirilmiş olup, 2.307 ithalat beyannamesi ve 542 adet 
ihracat beyannamesi işlem görmüştür. Aynı dönemde posta 
yoluyla Türkiye’ye gelen 410 bin adet posta gönderi kolisinin kon-
trol ve muayenesi yapılmıştır. 
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme 
Yapılması Hakkındaki 11.01.2013 tarihli ve 11.01.2013/4222 
sayılı Kararname ile kurulmuş olup,  21.03.2016 tarihinde 
hizmet vermeye başlamıştır.

Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğünde demiryolu ile gelen ve giden 
eşyaların ihracatı, ithalatı ve transit işlemleri yapılmaktadır. 
Müdürlük denetiminde toplam 5 adet geçici depolama yeri 
bulunmaktadır

1.10.1.14 Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü 

Müdürlük bünyesinde 5 Muayene Memuru, 6 Muhafaza Memuru, 
7 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)-Memur ve diğer 
kadro unvanlarında toplam 26 personel görev yapmaktadır.  

2016 yılında 7 bin ihracat ve 4 bin ithalat beyannamesi işlem 
görmüş olup, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 
2016 yılı Ocak-Aralık dönemine ait geçici Türkiye dış ticaret 
verilerine göre 2016 yılında 435 milyon dolar ithalat ve 231 
milyon ihracat işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Serbest Bölgeler Kanunu 15.06.1985 günlü 18785 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 3218 sayı ile yürürlüğe girmiş 
ve bu Kanuna bağlı olarak Bakanlar Kurulunun 90/220 sayılı 
03.03.1990 tarihli Kararı ile AHL Serbest Bölgenin sınırları 
belirlenmiş olup, 01.09.1990 tarihinde Gümrük Müdürlüğü faa-
liyete geçmiştir.  AHL Serbest Bölgesi 43.604 metrekare kapalı 
alana, 40.000 metrekare açık alana sahiptir. Bölgede ruhsat sa-
hibi firma sayısı 137 adet olup, işletici olarak İstanbul Serbest 
Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş. (İSBİ) firması yetkili kılınmıştır.

Üçüncü ülkelerden bölgeye genellikle bilgisayar, bilgisayar 
aksam ve parçaları, pos cihazı, pos cihazı aksam ve parçaları, 
muhtelif elektrik ve aydınlatma malzemeleri getirilmekte olup, 
bilgisayar, aksam ve parçaları ile pos cihazı, aksam ve cihazları 
serbest dolaşıma giriş rejimine tabii tutulmakta ise de muhtelif 
elektrik ve aydınlatma malzemeleri genelde bölgeden üçüncü 
ülkelere gönderilmektedir.

Avrupa’dan üçüncü ülkelere gönderilmek üzere ilaç, kalp 
kapakçığı, stent, suni damar gibi tıbbi malzemeler gelmekte-
dir. Türkiye’den ise bölgeye genelde hazır giyim eşyasının ihracı 
yapılmakta, bu eşya da TIR Karnesi ile Avrupa’ya gönderilmek-
tedir. Türkiye’den Bölge’ye muhtelif ihracatçı firmalar tarafından 
gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere gıda maddesi ve 
hediyelik eşya ihracatı yapılmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cum-

1.10.1.15 AHL Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 

huriyeti ve Irak’a kumar makineleri transit edilmektedir. Otomo-
tiv ve makine sektöründe kullanılmak üzere imal edilen dişli ro-
tor plaka vb. eşyaların yurtdışındaki otomotiv firmalarına ihracı 
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, yurtdışından getirilen demir tozu 
ve Türkiye’den getirilen çelik çubuk Bölgede kurulu fabrikalarda 
işlenerek Türkiye ve yurtdışındaki firmalara gönderilmektedir

Müdürlük bünyesinde 5 Muayene Memuru, 9 Muhafaza Memu-
ru, 8 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)-Memur ve diğer 
kadro unvanlarında toplam 28 personel görev yapmaktadır.  

2016 yılında 2.836 ithalat, 3.260 ihracat beyannamesi işlem 
görmüştür.  

Demiryolu ile giden ve gelen eșyanın gümrük ișlemlerini yapmak üzere yetkili 
İstanbul’daki tek Gümrük Müdürlüğü’dür. 
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İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 29.07.1994 
tarihli, 22005 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mülga 1615 
sayılı Gümrük Kanununun uygulanmasına dair Gümrük 
Yönetmeliğinin 1 No’lu ekinde İstanbul Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, brüt 540.000 
metrekarelik alana sahiptir. Kurucu ve işleticisi İstanbul Deri ve 
Endüstri Serbest Bölgesi A.Ş. (DESBAŞ) olan Serbest Bölgede 
mülkiyeti anılan işletici firmaya ait hizmet binasında faaliyetini 
sürdürmektedir.

1.10.1.17 İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 
İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü; her türlü ithal-
at, ihracat, transit işlemlerinin yanında Avrupa Birliği menşeli 
olmayan Gümrük Tarifesinin 41inci faslında yer alan işlenmiş 
derinin (41 fasılın tamamı 41.01, 41.02,41.03,41.04, 41.05, 
41.06 hariç) 42nci fasılda yer alan deriden mamul bazı eşya 
ile 64üncü fasılda yer alan eşyanın ithalat işlemlerini yapmaya 
yetkili A Sınıfı gümrük idaresidir. 

İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi’nde mukim firma-
lardan 123’ü üretici, 263’ü alım-satım, geriye kalan 438’i de 
muhtelif iş alanlarında faaliyet göstermektedir. Bu firmaların 
yurt dışından getirip serbest bölgeye aldıkları veya Tür-
kiye Gümrük Bölgesinden getirip serbest bölgeye aldıkları 
eşyanın serbest dolaşıma giriş, ihracat ve transit gibi her tür-
lü gümrük işlemleri gerçekleştirilmektedir. İthalat eşyasının 
başında ayakkabı, ham ve işlenmiş deri, tekstil ürünü ve tek-
stil yardımcı maddesi, torna tezgahı ve iş makinaları vs. gibi 
sanayi ürünleri gelmekte olup, ihracat eşyasının başında da 
yine tekstil ürünü, ambalaj ürünleri, gıda maddeleri, makine 
ve oto yedek aksamı, alüminyum, demir çelik aksamları, 
inşaat malzemeleri, iş makinaları vb. gibi ürünler gelmek-
tedir.

2016 yılında 12.432 ithalat, 9.997 ihracat beyannamesi işlem 
görmüştür. Müdürlük bünyesinde 11 Muayene Memuru, 7 Mu-
hafaza Memuru, 17 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)-
Memur ve diğer kadro unvanlarında toplam 42 personel görev 
yapmaktadır. 

İstanbul Trakya Serbest Bölge Müdürlüğü, Devlet Bakanlığı 
Makamı’nın 15/10/1990 tarih ve 1042 sayılı yazıları üzerine, 3218 
sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 2’nci maddesine istinaden 
22/11/1990 tarih ve 20703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp aynı 
tarihte yürürlüğü girerek kurulmuştur.

02/02/1991 tarih ve 20774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
21/01/1991 tarih ve 91/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
İSBAŞ- İstanbul Trakya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim 
Şirketi tarafından kurulup işletilmesine karar verilmiştir.

İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Karatoprak mevkii, Ferhatpaşa ma-
hallesi mevkiinde kurulmuş olup, TEM’e (Trakya otoyolu) 3 km, 
Çatalca yerleşim merkezine 3 km, Atatürk Havalimanı’na 45 km 
mesafededir.

Çatalca’da yerleşik olarak faaliyet gösteren Trakya Serbest Bölge’de 
diğer gümrük işlemlerinin yanında muhtelif makine ve bunlara ait 
aksam parçalar, CNC torna tezgahları, sanayi tipi dikiş makinaları, 
deterjan hammaddesi, muhtelif kimyevi madde, tekstil boya, 
muhtelif oto aksam parçaları, valf, vana, çelik sac, tekstil ürünleri 
ve iplikler gibi ürünlerin gümrük işlemleri gerçekleştirilmektedir.

2016 yılında 3.555 ithalat 3.954 ihracat beyannamesi işlem 
görmüştür. Müdürlük bünyesinde 6 Muayene Memuru, 7 Mu-
hafaza Memuru, 8 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)-

1.10.1.16 Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Memur ve diğer kadro unvanlarında toplam 27 personel görev 
yapmaktadır. 
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Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinin 
görevleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma 
Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde tanımlanmıştır.
Bu görevleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.
•Her türlü kaçakçılık faaliyetine yönelik önleme, izleme ve 
araştırma yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
•Bakanlık bilgisayar sistemleri ve veri tabanlarını kullanarak, 
her türlü ulusal ve uluslararası kaçakçılık faaliyetleri ile ilgili 
olarak istihbari bilgi toplamak, izlemek ve değerlendirmek,
•Kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon yapmak, 
gerektiğinde müşterek operasyon düzenlemek veya müşterek 
operasyonlara katılmak, bu alanda ilgili kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yapmak,
•Cumhuriyet Savcısının emir ve talimatları doğrultusunda adli 
soruşturma yapmak,
•Müdürlüğün sorumluluk bölgesi dâhilinde ve gerektiğinde 
Türkiye Gümrük Bölgesinde gümrük gözetimi ve kaçakçılıkla 
mücadele kapsamında devriye görevlerini yerine getirmek,
•Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Müdürlüğün sorumluluk 

1.10.2 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
          İstihbarat Müdürlüklerinin Görev ve Yetkileri

bölgesi dâhilinde ve gerektiğinde Türkiye Gümrük Bölgesinde, 
gümrük gözetimi ve kontrolüne 
tabi kara ve deniz taşıtlarını gerektiğinde durdurmak, borda 
etmek, belgelerini incelemek ve aramak,
•Bakanlık bilgisayar sistemleri ve veri tabanlarını kullanmak 
suretiyle görev alanına giren konularla ilgili her türlü veriyi 
temin etmek, değerlendirmek, incelemek ve ilgili birimlerle 
paylaşmak,
•Görev bölgesi içerisinde kaçakçılık eğilimleri, yöntemleri ve 
güzergâhlarının tespiti konusunda çalışmalar yapmak, bölgesel 
kaçakçılık raporları hazırlamak.
•Kaçakçılık olaylarına ilişkin düzenlenen ön bilgi formlarını 
ve olaya ilişkin varsa görüntü kaydı ve fotoğrafları Bakanlığa 
iletmek,
•Araç-gereç, teknik donanım ve dedektör köpeklerin belirlenen 
usul ve esaslar çerçevesinde kullanımını sağlamak ve bu 
alanlardaki ihtiyaçları belirlemek,
•Taşra Çalışma Yönetmeliğinde belirtilen diğer iş ve işlemleri 
yerine getirmek.

İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatının 
yeniden yapılanmasıyla ilgili 22.12.2011 tarih ve 28150 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2011/2474 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı olarak 
kurulmuş olup, 2012 Ocak ayında faaliyete başlamıştır. 

İstanbul Boğazı ile Karadeniz’de Karaburun’dan başlayıp Şileye, 
körfezde Tuzla kıyılarından başlayıp adaları da içine alan Silivri 
burnuna kadar tüm İstanbul karasularını kapsayan alan Müdürlük 
görev alanı içerisindedir.
Haydarpaşa Liman Sahası içerisinde yerleşik olarak faaliyet 
gösteren Müdürlük ve bağlı Amirliklerin yanı sıra Müdürlüğe bağlı 
Ambarlı Limanı’nda Kısım Amirliği bulunmaktadır. 

Müdürlük bünyesinde 1  Müdür, 1  Bölge Amiri, 3 Kısım Amiri, 
2  Kısım Amir Vekili, 1 Muayene Memuru, 24 Muhafaza Memuru,  
2 Yardımcı Hizmetli, 1 Şoför, 9 Kaptan, 4  Makinist ve 12 Gemi 
Adamı kadrosunda bulunan personel olmak üzere toplam 60 
personel görev yapmaktadır.
Müdürlük denetiminde 1 adet Ani Müdahale Motorbotu ve 4 adet 
Devriye Motorbotu mevcuttur. 

1.10.2.2 İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü 

1.10.2.1 İstanbul Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü 

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatının yeniden 
yapılanmasıyla ilgili 22.12.2011 tarih ve 28150 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2011/2474 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı 
olarak kurulmuş olup, 2012 Ocak ayında faaliyete başlamıştır. 

Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği, Merkez/Operasyon 
Bölge Amirliği, AHL Yolcu Salonu, AHL Kargo, Ambarlı, 
Halkalı, Haydarpaşa, Sabiha Gökçen, Pendik ve Erenköy Bölge 
Amirliği olmak üzere Müdürlüğe bağlı 10 adet Bölge Amirliği 
bulunmaktadır. Bölge Müdürlüğü hizmet binasında yerleşik 
olarak faaliyet gösteren İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde kullanılan 1 sorgu odası, 
2 ifade odası, 1 atış poligonu, 3 nezarethane ve 1 avukat odası 
bulunmaktadır. 
Müdürlük bünyesinde 163 personel görev yapmaktadır. 



37

FAALİYET RAPORU 2016

YEŞİL LOJİSTİK

1-
GE

N
EL

 T
AN

IT
IM

Tasfiye İşletme Müdürlüklerinin görevleri, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin 25 inci 
maddesinde tanımlanmıştır.

Bu görevleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.
•4458 sayılı Gümrük Kanununa göre tasfiye edilecek hale 
gelen eşyanın tasfiyesini yapmak,
•Tasfiyelik eşyanın satışa sunulmasından önce özelliklerine 
göre bakımı, tamiri ve ambalajlamasını yapmak veya yaptırmak,
•Gümrük denetimine tabi her türlü eşya ile kaçak veya kaçak 
zannı ile yakalanan eşya ve araç için gümrüklü yer ve sahalarda 
veya diğer yerlerde geçici depolama yerleri, antrepolar işletmek,
•Tasfiyelik eşya için depolar, mağazalar ve satış reyonları 

1.10.3 Tasfiye İşletme Müdürlüklerinin Görev ve Yetkileri 
işletmek,
•Laboratuvarlarda yapılan tahlillerin ücretlerini tahsil etmek 
ve bu laboratuvarların faaliyetleri için ihtiyaç duyulan personel 
giderleri hariç tüm giderleri karşılamak,
•Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, 
boşaltma, nakletme, elleçleme, ambarlama, tartım ve benzeri 
hizmetleri yürütmek,
•Gümrük idarelerinden gelen tespit tahakkuk belgelerinin 
kontrolünü yapmak, tasfiye ambarlarında bulunan eşyanın 
tespit tahakkuk belgelerini düzenlemek,
•Tasfiyelik hale gelen eşya için gerekli hallerde izin veya rapor 
alınması işlemlerini yapmak ve Taşra Çalışma Yönetmeliğinde 
belirtilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü, 01.12.1985 tarihinde 
kurulmuş ve 01.07.1986 tarihinde fiilen hizmete başlamıştır. 
Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü ile aynı hizmet binasında faaliyet 
göstermektedir.  İhaleli satışlar binada mevcut bulunan 200 kişilik 
salonda gerçekleştirilmektedir. 2014 yılının Aralık ayından itibaren 
e-ihale ile araç satışına, 2016 yılının Temmuz ayından itibaren 
ise eşya satışına başlamıştır. Müdürlük bünyesinde 4 Muayene 
Memuru, 4 Ambar Memuru, 17 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
(VHKİ)-Memur ve diğer kadro unvanlarında toplam 38 personel 
görev yapmaktadır.  Müdürlük denetiminde 1 adet F tipi genel 
antrepo, 2 adet kaçak araç ambarı, 1 adet tasfiyelik araç ambarı, 
1 adet geçici araç ambarı, 1 adet yolcu beraberi eşya ambarı, 1 
adet tasfiyelik eşya ambarı, 1 adet kaçak eşya ambarı mevcuttur.

1.10.3.1 Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü 

2016 yılı içerisinde; 927 adet araç, 12 adet eşya ihalesi yapılmıştır. 
Aynı dönemde 3.263 adet Tespit ve Tahakkuk Belgesinin işlem 
görmüştür.

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü Dudullu Caddesi İ.E.T.T. 
Anadolu Garajı yanı Ataşehir / İSTANBUL adresinde yaklaşık 
290.000 metrekarelik alan üzerinde 19.09.1988 tarihinde Tasfiye 
İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Tasfiye 
İşletme Müdürlüğü olarak faaliyete başlamıştır. Daha sonra 
02.03.1998 tarihinde kurulan İstanbul Tasfiye İşletme Bölge 
Müdürlüğüne bağlı Şube Müdürlüğü olarak faaliyet göstermiş, 
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29.11.2011 tarihinde 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlanması nedeniyle İstanbul 
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak yeniden 
Tasfiye İşletme Müdürlüğü olarak faaliyetine başlamıştır.  Erenköy 
Tasfiye İşletme Müdürlüğü 2001 yılına kadar 5 adet antrepo, 2 
adet kaçak eşya ambarı, 1 adet kaçak oto sundurması ve yaklaşık 
50.000 metrekarelik tır parkı ile hizmet vermekte iken; 2001 
yılında antrepo olarak kullanılan 4 adet ambar, tasfiye ambarına 
dönüştürülmüştür.01.04.2004 tarihinde Sirkeci Perakende satış 
mağazası açılmıştır. 29.06.2011 tarihinde ise ikinci mağaza olan 
Erenköy Perakende satış mağazası açılmıştır. 21.02.2011 tarihinde 
kaçak eşya ambarlarının yetersiz kalması nedeniyle üçüncü 
kaçak eşya ambarı, açılmıştır. Geçici depolama hizmetlerinin 
Tasfiye İşletme Müdürlükleri tarafından verilecek olması nedeniyle 
05.10.2009 tarihinde 4 nolu Geçici Depolama Yeri ve 01.04.2011 
tarihinde ise 3 nolu Geçici Depolama Yeri faaliyete geçirilerek 
hizmet vermeye devam etmiştir. 02.01.2012 tarihinde İstanbul 
Perakende Satış İşletme Müdürlüğünün kurulması ile bünyesinde 

1.10.3.2 Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü

bulunan 2 adet perakende mağazası ile 2 adet tasfiye ambarını 
adı geçen Müdürlüğe devretmiştir. İşletme Müdürlüğü hizmet 
binası iki kattan oluşmakta olup, personele hizmet veren 65 kişilik 
yemekhane ile personel ve mükelleflere hizmet vermek üzere 2 
bayan ve 2 bay mescidi bulunmaktadır. İşletme Müdürlüğünce 
yapılan ihaleler 90 kişilik ihale salonda yapılmaktadır. Müdürlük 
sahası içerisinde, toplam 12.540 metrekarelik 3 Adet Kaçak 
Eşya Ambarı, toplam 18.220 metrekarelik 2 Adet Tasfiye Ambarı, 
toplam 51.680 metrekarelik 2 adet Geçici Depolama Yeri, 1 
İhracat Veznesi, Kantar, Kademe (tamirhane), 1 adet Tır Parkı, 1 
adet Soğuk Hava Deposu (Atıl) faaliyet göstermektedir. İşletme 
Müdürlüğümüz 22.09.2016 tarihinden itibaren E-İhale sistemine 
geçerek ihale işlemlerini şeffaf ortamda internet üzerinden 
gerçekleştirmektedir.
Müdürlük bünyesinde 83 personel görev yapmaktadır.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme 
Yapılması Hakkındaki 22.12.2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı 
Kararname ile kurulan Büyükçekmece Tasfiye İşletme Müdürlüğü, 
Yap-İşlet-Devret modeliyle Çatalca’da inşa edilen Halkalı 
Gümrük Müdürlüğünün de içerisinde bulunduğu yeni gümrük 
kompleksinde 02.08.2016 tarihi itibariyle faaliyete başlamıştır.

Büyükçekmece Tasfiye İşletme Müdürlüğü, Çatalca’daki yeni 
gümrük kompleksi içerisinde 2 adet tasfiye ve 2 adet kaçak eşya 
ambarı olmak üzere 2.930 metrekaresi  ambar, geri kalan 3.788 
metrekaresi  ise hizmet binasından oluşmak üzere toplam 6.718 
metrekarelik bir alanda hizmet vermektedir. Müdürlük bünyesinde 
30 personel görev yapmaktadır.

Etkin hizmet anlayışıyla 28.11.2016 tarihinden itibaren de basılı 
evrak birimi kurularak basılı evrak satışlarına başlanmıştır.

Büyükçekmece Tasfiye İşletme Müdürlüğü, İstanbul ilinin Avrupa 
yakasında gerek Güvenlik Güçleri tarafından gerekse de antrepo/

1.10.3.3 Büyükçekmece Tasfiye İşletme Müdürlüğü

geçici depolama yerlerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu kapsamında el konulan kaçak eşya ile ayrıca 4458 
sayılı Gümrük Kanunu kapsamında tasfiyelik hale gelen eşyanın 
işlemlerini gerçekleştirecek olması nedeniyle tasfiye ve kaçak 
eşya ambar ihtiyacını büyük oranda karşılamanın yanı sıra tasfiye 
hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesine de 
önemli bir katkı sağlayacaktır.

Perakende Satış İşletme Müdürlüklerinin görevleri, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin 27 nci 
maddesinde tanımlanmıştır.
Bu görevleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.
•Perakende satış kararı alman eşyanın ambara teslim alınma 
işlemlerini yapmak,
•Perakende satış karan alman eşyanın fiyatlanmasından önce 
piyasaya arzı ile ilgili kontrollerini yapmak,
•Perakende satışa sunulacak eşyanın fiyatlandırılmadan önce 
arızalı olup olmadığının kontrollerini yaparak arızalı olduğu tespit 
edilenlerin bakım ve onarımlarını yaptırmak,
•Perakende satılma imkânı olmadığı anlaşılan eşya ile arızalı 
olup bakım ve onarımı sağlanamayan eşyanın tasfiye ambarına 
teslim işlemlerini gerçekleştirmek, imha edilmesi gereken eşyanın 

1.10.4 Perakende Satış İşletme 
          Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

imhasını yapmak, 
•Döner sermaye kaynaklı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini 
04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince 
yapmak, 
•Eşyanın perakende satış fiyatını belirlemek ve etiketleme 
işlemlerini yaparak perakende satışını gerçekleştirmek,
•Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve 
derneklerin fiyatı kesinleşmiş eşya taleplerini karşılamak, fiyatı 
kesinleşmemiş eşya için tahsis işlemlerini yürütmek,
•Perakende satışı yapılan eşyanın satış bedellerinin gün sonunda 
ilgili bankaya yatırılmasını sağlamak ve kayıtlarını Döner Sermaye 
Saymanlık Müdürlüğüne intikal ettirmek,
•Mağazaların güvenliğini sağlamak için gerekli işlemleri ve 
mağazanın sayım işlemlerini yapmak.

22.12.2011 tarih ve 28150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
2011/2474 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra 
Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu 
Kararı ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı 
olarak 02.01.2012 tarihinde faaliyetine başlamıştır. 
İstanbul Perakende Satış İşletme Müdürlüğü, Erenköy Gümrük 
Müdürlüğü ile aynı saha içerisinde yerleşik olarak faaliyet 
göstermektedir. Müdürlüğe bağlı Hocapaşa Mahallesi Ebusuud 
Caddesi No:21 Sirkeci adresinde Sirkeci Perakende Satış Mağazası 
(100 m²) ve Kayışdağı Mah. Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı 
yanı No:4/2 Ataşehir/İSTANBUL adresinde Erenköy Perakende 
Satış Mağazası (450 m²) olmak üzere iki adet Satış Mağazası ile 1 
adet Perakende Eşya Ambarı (707 m²) bulunmaktadır. 
Müdürlük bünyesinde 1 adet Uzman, 1 adet Şef, 1 adet Şef V., 
1 adet Muayene Memuru, 4 adet Memur/V.H.K.İ., 11 adet Satış 
Memuru, 4 adet Ambar Memuru ve diğer kadro ünvanlarında 
olmak üzere toplam 33 personel görev yapmaktadır.

1.10.4.1 İstanbul Perakende Satış İşletme Müdürlüğü  
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Personel Müdürlüğünün görevleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin 28 inci maddesinde 
tanımlanmıştır.
Bu görevleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.
•Bölge Müdürlüğünün insan gücü planlamasını yapmak, 
•Bölge Müdürlüğü ve bağlantılarındaki personelin şahsi dosya ve 
kayıtlarını tutmak,
•Bakanlıkça verilecek yetki ve alınacak onaylar çerçevesinde, aday 
memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak,
•Bölge Müdürlüğü personelinin hizmet içi eğitim ihtiyacını 
tespit ederek, yıllık hizmet içi eğitim tekliflerini hazırlamak ve 
yıllık hizmet içi eğitim planının oluşturulması için Bakanlığa 
göndermek, hizmet içi eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
•Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, Bölge Müdürlüğü 
personelinin vekâlet, tedvir, görevlendirme ve terfi işlemlerini 
yürütmek,
•Bölge Müdürlüğünün yetkisi dâhilinde personelin görev yerlerinin 
tespitine yönelik işlemleri yürütmek,
•Yetkisi dâhilinde geçici görevlendirme işlemlerini yapmak ve bu 
işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
•Görev alanı ile ilgili tebligat ve bildirimlerin yapılmasını sağlamak,

1.10.5 Personel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

•Bölge Müdürlüğü personeli hakkında Bakanlıkça inceleme 
ve soruşturma yapılması için gönderilen evrakla ilgili işlemleri 
yürütmek,
•Denetim elemanlarınca personel ile ilgili düzenlenen raporlardaki 
idari ve disiplin yönünden getirilen önerilere ilişkin işlemlerin 
takibini yapmak,
•Gözaltına alman veya tutuklanan personel ile görevden 
uzaklaştırılan personele ilişkin bilgi ve belgeleri temin etmek, buna 
ilişkin işlemleri yürütmek ve yargı sürecini takip etmek,
•Bölge Müdürlüğü personelinin sendika üyeliği ve sendikal 
faaliyetlerle ilgili diğer işlemleri yapmak,
•Özürlü ve eski hükümlü kontenjanları ile ilgili Bakanlıkça verilen 
görevleri yürütmek,
•Birimlerin ve personelin görevleri ile ilgili performans denetimini 
yapmak,
•Personelce verilecek olan genel ve ek mal beyanları ile istifa, 
emeklilik, göreve son ve benzeri gibi durumlarda alınması gereken 
mal beyanlarını Bakanlığa göndermek,
•Yeniden kimlik talebinde bulunanların geri alman eski kimliklerini 
komisyon marifeti ile imha etmek,
•Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

İstanbul Personel Müdürlüğü, 22.12.2011 tarihli, 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2474 sayılı Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. İstanbul Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürlüğünün hizmet binasında yerleşik olarak faaliyet gösteren İstanbul Personel Müdürlüğünde 1 Şef ve 9 Memur görev 
yapmaktadır.

1.10.5.1 İstanbul Personel Müdürlüğü
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Hukuk Birimlerinin görevleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra 
Teşkilatı Çalıma Yönetmeliğinin 29/A maddesinde belirtilmiştir.
Bu görevleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.
•Yönetmelik eki listede görev ve yetki alanı olarak belirtilen illerde 
açılan; Bakanlığın taraf olduğu veya talep halinde İl Müdürlüklerinin 
iş ve işlemleri nedeniyle Valiliğin taraf olduğu adlî ve idarî 
davalarda, tahkim yargılamasında, icra ve iflas takip işlemlerinde 
Bakanlığı temsil etmek, dava, icra ve iflas dosyalarını takip etmek, 
anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak,
•6183 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan icra ve iflas takip 
işlemlerini, 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 
ve bu Kanuna dair ikincil mevzuat hükümleri uyarınca yerine 
getirmek,
•Takip ettikleri dosyaları öncelikle zamanaşımı yönünden 
inceleyerek gerekli önlemleri zamanında almak, gerekli bilgi ve 
belgeyi ilgili merkez ve taşra biriminden istemek, dava, icra ve 
iflas takiplerinin zamanında görevli ve yetkili merciler nezdinde 

1.10.6 Hukuk Grup Başkanlığının Görev ve Yetkileri 
açılmasını sağlamak, takip etmek ve sonuçlandırmak.
•Mahkeme kararlarını ve müzekkerelerini, ivedilikle ilgili birimlere 
göndererek gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.
•İlama bağlı borçları ödenmek üzere Bölge Müdürlüğüne veya 
ilgili Müdürlüğe intikal ettirmek,
•Takip ettikleri dava, icra ve iflas dosyaları ile ilgili evrakı düzenli bir 
şekilde dosyalayıp arşivlemek ve bu dosyalara ilişkin yazı işleri ve 
adli kalem işlemlerini yerine getirmek,
•İlama bağlı alacakları zamanaşımı sürelerine riayet ederek 
ivedilikle tahsil etmek, icra ve iflas takip işlemlerini 2004 sayılı 
Kanuna uygun olarak yerine getirmek. 
•Görevlendirilen Hukuk Birimi Personeli vasıtasıyla mahkeme 
harç ve giderlerinin ödenmesini sağlamak,
•Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve avukatlık meslek kuralları 
gereğince yapılması gereken diğer mesleki görevleri yapmak,
•Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Bakanlık Makamının 05.02.2015 tarihli Onayı ile Bakanlığımız 
Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği yürürlüğe girmiş ve aynı Onay ile 
Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik 
yapılmıştır. Buna göre; adli ve idari davalar ile icra takiplerinin 
takibine ilişkin olarak yeni bir düzenlemeye gidilmiş, ayrıca Bölge 
Müdürlüklerinde Hukuk Grup Başkanlıkları ve Yönetmelik eki list-
ede belirtilen gümrük müdürlüklerinde hukuk bürolarının faaliyete 

1.10.6.1 Hukuk Büroları
geçirilmesi sağlanmıştır. Bölge Müdürlüğümüzdeki Hukuk Bir-
imleri; İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Hukuk 
Grup Başkanlığı, Ambarlı Gümrük Müdürlüğünde Ambarlı Hukuk 
Bürosu, Erenköy Gümrük Müdürlüğünde Erenköy Hukuk Bürosu 
ve Halkalı Gümrük Müdürlüğünde Halkalı Hukuk Bürosundan 
oluşmaktadır. Bölge Müdürlüğümüz Hukuk Birimlerinde 38 avu-
kat, 21 memur görev yapmaktadır.
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Laboratuvar Müdürlüğünün görevleri, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin 29 uncu mad-
desinde tanımlanmıştır.
Bu görevleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.
•Eşyanın mahiyetini laboratuvar tahlili ile tayin etmek ve tahlil 
sonuçlarını gümrük tarife istatistik pozisyonunun belirlenmesine 
yönelik terimlerle tespit etmek,
•Yasaklama ve kısıtlama hükümlerinin uygulanması bakımından 
eşyanın mahiyetini laboratuvar tahlili ile tayin etmek,
•Araştırma - geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, 
görev alanı ile ilgili personelinin hizmet içi eğitim planının 
hazırlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak,

1.10.7 Laboratuvar Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri
•Laboratuvarlar arası karşılaştırmalı deney çalışmalarını yapmak,
•TSE, EN, ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının 
Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardının gerektirdiği esaslara 
göre akreditasyon çalışmaları yapmak,
•Yükümlüye ve tahlil işlemine konu eşyaya ait gizli bilgilerin ve 
tescilli hakların korunmasını sağlamak, sonuçlan elektronik or-
tamda ilgili gümrük idaresine ileterek güvenli bir ortamda muha-
faza edilmesini sağlamak,
•Laboratuvarların teknik alet ve cihaz ihtiyaçlarını belirlemek, 
mevcut alet ve cihazların bakım ve onarımını sağlamak,
•Laboratuvarlarda yapılan tahlillerin ücretlerini tahsil etmek,
•Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

1.10.7.1 İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü  

Bakanlığımızın Türkiye genelinde hizmet veren 6 Gümrük 
Laboratuvarından biri olan  İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü 
Hizmet Binası’nın temeli Atatürk Havalimanı yerleşkesi içerisinde 
bulunan ve 2004 yılında tahsis edilen arsada,  27.11.2007 tari-
hinde atılmış olup, İstanbul Halkalı, Erenköy ve Bayrampaşa’da 
bulunan üç Gümrük laboratuvarı 02.03.2009 tarihi itibariyle yeni 
hizmet binasına taşınmışlardır. Bu tarihten itibaren tüm Labora-
tuvar faaliyetleri, İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü adı altında yeni 
hizmet binasında sürdürülmektedir.

Avrupa’da sayılı Laboratuvarlarda bulunan, Türkiye’de ise sadece 
kendi bünyesinde bulunan birtakım özel cihazlara sahip olan 
Müdürlük yapılan yasal düzenlemeler, alınan mali ve idari tedbirler 
ışığında Bakanlığımızın misyonuna paralel olarak üzerine düşen 
görevleri icra etmektedir.
Atatürk Havalimanı yerleşkesi içerisinde bulunan İstanbul Labora-
tuvar Müdürlüğünde 36 Kimyager, 9 Laborant, 8 Veri Hazırlama 
ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)-Memur ve diğer kadro unvanlarında 
toplam 55 personel görev yapmaktadır. 
İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü’nün TÜRKAK tarafından akredi-
tasyonu 30.11.2015 tarihi itibariyle resmen onaylanmıştır. 
Uluslararası kabul görme ve güvenilirlik hüviyeti kazanmış olan 
Laboratuvar Müdürlüğü, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 
2012 Yılı Programlaması kapsamında “Gümrük Laboratuvarlarının 
Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi” nde yer almaktadır.

Söz konusu projede, AB nezdinde, İtalya ve Hollanda Gümrük 
İdareleri konsorsiyumu belirlenmiş olup, projedeki başlıca aktivi-
teler aşağıda yer almaktadır:
-ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak Gümrük Laboratuvarları 
Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve proje sonunda en az 30 
analiz metodunun akreditasyonu,
-Gümrük Laboratuvarlarımızda Gıda, Metal, Petrol, Temel 
Kimya ve Polimer ile Tekstil ve Kağıt birimlerindeki eşyanın anali-
zlerinde geliştirilen akredite metotların kullanılması suretiyle, 
analiz sonuçları ve tespit edilen G.T.İ.P’ de laboratuvarlar arası 
yeknesaklığın sağlanması,
-Numunelerin alınması, taşınması, saklanması ve imhası 
uygulamalarının ve mevzuatının geliştirilmesi,
-Laboratuvarlar arası bilgi ağı sisteminin (LARA programı) AB 
gümrük laboratuvarlarındaki benzer sistemlerle karşılaştırılıp 
uyumlaştırılması,
-Ölçüm belirsizleri tayini, metot validasyonu ve benzeri çalışmaların 
yapılması,
-Teknik ve idari konularda bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla 
çalışma ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi,
-İtalya Gümrük Laboratuvarlarınca geliştirilen bu sistem, AB güm-
rük laboratuvarlarınca ortak kullanıma açılmış olup şu anda Türki-
ye tarafından erişime kapalı olan, analitik kimya metotlarını içeren 
ILIAD’E veri tabanına erişim imkanı sağlanmasıdır.
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2016 yılına ait Türkiye dış ticaret verileri İstanbul iline kayıtlı 
firmalar bazında incelendiğinde; 198 milyar dolar olan itha-
latın 116 milyar doları İstanbul’dan gerçekleştirilmiş olup, bu 
rakam Türkiye genelinde yapılan toplam ithalatın % 58’sine 

karşılık gelmektedir. Bölgelere kayıtlı firmalar bazında bakıldı-
ğında; 2016 yılında İstanbul iline kayıtlı firmalar gerçekleştir-
dikleri % 58 oranındaki ithalat ile diğer bölgelerde kayıtlı firma-
lar arasında ciddi farkla birinci sıradadır.

2.1.1 İthalat Verileri

TABLO-4: İTHALAT İSTATİSTİKLERİ (2016 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ)

Dış ticaret istatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumundan temin edilmiş olup, 2016 yılı verileri geçicidir. Açıklanan bu veriler resmi istatistik olarak kullanılamaz. 
İstanbul’a ait veriler, İstanbul İline kayıtlı firmalar esas alınarak hazırlanmıştır.

2.1 DIŞ TİCARET VERİLERİ 1

1

1
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GRAFİK 5-: TÜRKİYE GENELİNDE KAYITLI FİRMALAR BAZINDA İTHALAT VERİLERİ (%)

İstanbul Bölgesine ait dış ticaret verilerine göre; 2016 yılında İstanbul’dan en çok ithalat yapılan ülke 17,1 milyar dolar ile Çin 
olmuştur. Çin’i yaklaşık 14 milyar dolar ile Almanya, 6,6 milyar dolarla ise ABD izlemiştir.

GRAFİK-6: İSTANBUL İLİNDEN EN ÇOK İTHALAT YAPILAN ÜLKELER
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TABLO-5: İSTANBUL İLİNDE EN FAZLA İTHAL EDİLEN ÜRÜNLER

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri bağlantısı Gümrük Müdürlüklerince gerçekleştirilen ithalat işlemlerine ilişkin 
verilerin eşyanın kıymeti baz alınarak yapılan analizinde ise 2016 yılında İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 
69,6 milyar dolar değerindeki ithalat ile birinci sırada yer aldığı görülmektedir.

GRAFİK-7: 2016 YILI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN TÜRKİYE İTHALATINDAKİ PAYI (KIYMET BAZLI)

Aynı dönemde İstanbul ilinden en fazla ithal edilen ürünlerin ilk sırasında kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler 
gelmektedir. Fasıl bazında en fazla ithal edilen ürünlere aşağıdaki tabloda 2015 yılı ile karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.
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Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Gümrük Müdürlüklerinin 2016 yılı ithalat verileri baz alındığında; AHL Kargo Gümrük Müdürlüğü 20,1 milyar dolar ile birinci sırada; Ambarlı Gümrük 
Müdürlüğü 14,6 milyar dolar ile ikinci sırada; Halkalı Gümrük Müdürlüğü ise 13,5 milyar dolar ile üçüncü sırada, Erenköy Gümrük Müdürlüğü 11 milyar dolar ile dördüncü sırada, 
AHL Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ise 2.8 milyar dolar ile beşinci sırada yer almaktadır.

GRAFİK-8: EN ÇOK İTHALAT YAPILAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ

AHL Kargo Gümrük Müdürlüğü 20,1 milyar dolar değerindeki ithalat rakamı ile Türkiye genelinde tüm Gümrük Müdürlükleri 
arasında birinci sıradadır. 

2016 yılına ait Türkiye dış ticaret verilerine göre; 142 milyar dolar olan ihracatın 76 milyar doları İstanbul iline kayıtlı firmalar 
tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu rakam Türkiye genelindeki ihracatın % 53’ünü oluşturmaktadır.

2.1.2 İhracat Verileri

TABLO-6: İHRACAT İSTATİSTİKLERİ (2016 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ) 
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GRAFİK-9: 2016 YILI TÜRKİYE GENELİNDE KAYITLI FİRMALAR BAZINDA İHRACAT VERİLERİ 

Bölgelere kayıtlı firmalar bazında bakıldığında; 2016 yılında İstanbul iline kayıtlı firmalar gerçekleştirdikleri % 53 oranındaki ihracat ile diğer bölgelerde kayıtlı tüm firmalarca 
gerçekleştirilen ihracat işlemlerine kıyasla ciddi farkla birinci sıradadır.
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GRAFİK-10:İSTANBUL İLİNDEN EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

İstanbul Bölgesinden 2016 yılında en fazla ihraç edilen ürünler 12 milyar dolar ile kıymetli ve yarı kıymetli taşlardır. Bir önceki 
yıla göre ihracında %10 luk bir artış görülmektedir. 2016 yılında en fazla ihraç edilen ürünlere bir önceki yıl ile karşılaştırmalı 
olarak Tablo 7 de yer verilmiştir.

TABLO-7:İSTANBUL İLİNDEN EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER
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İstanbul Bölgesine ait 2016 yılı dış ticaret verilerine bakıldığında, aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere İstanbul’dan en çok 
ihracat yapılan ülke 8,6 milyar dolar ile İngiltere olmuştur. İngiltere’yi 7,2 milyar dolar ile Almanya, 4,2 milyar dolarla ise Birleşik 
Arap Emirlikleri izlemiştir.
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GRAFİK-11: 2016 YILI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN TÜRKİYE İHRACATINDAKİ PAYI (KIYMET BAZLI)

2016 yılına ait Bölge Müdürlüğümüz ihracat verilerine göre; bağlantı Müdürlüklerimiz arasında Halkalı Gümrük Müdürlüğü 
yaklaşık 19,7 milyar dolar ile birinci sırada; AHL Kargo Gümrük Müdürlüğü 10,2 milyar dolar ile ikinci sırada; Erenköy Gümrük 
Müdürlüğü 9,6 milyar dolar ile üçüncü sırada, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü 9.3 milyar dolar ile dördüncü sırada, AHL Yolcu 
Salonu Gümrük Müdürlüğü ise 3,4 milyar dolar ile beşinci sırada yer almaktadır.

GRAFİK-12: EN ÇOK İHRACAT YAPILAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ

Halkalı  Gümrük Müdürlüğü 19,7 milyar dolar değerindeki ihracat rakamı ile Türkiye genelinde tüm Gümrük Müdürlükleri 
arasında birinci sıradadır.

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri bağlantısı Gümrük Müdürlüklerince gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin veriler 
baz alınarak yapılan analizde ise 2016 yılında İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 57.4 milyar dolar değerindeki 
ihracat ile tüm Bölge Müdürlükleri arasında birinci sırada yer aldığı görülmektedir.
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2016 yılı Ocak-Aralık döneminde aylar itibariyle İstanbul ilinin Türkiye genelindeki ithalat ve ihracat hacmindeki payına aşağıdaki 
grafikte yer verilmiştir.

2.1.3 Dış Ticaret Hacmi

GRAFİK-13: İSTANBUL’UN DIŞ TİCARET İÇİNDEKİ PAYI (%) (2016 OCAK-ARALIK DÖNEMİ)

İstanbul iline kayıtlı firmalarca gerçekleştirilen ihracat 2015 yılında 77 milyar dolar iken, 2016 yılında bu tutar % 1 oranında azalarak 76 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
2016 yılında ithalat bir önceki yıla kıyasla % 1,7 oranında azalarak 118 milyar dolardan 116 milyar dolara gerilemiştir.

TABLO-8: İHRACAT, İTHALAT, DIŞ TİCARET HACMİ VE DIŞ TİCARET DENGESİ (milyon $)

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılında % 65 iken, 2016 yılında % 66 olarak gerçekleşmiştir.
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2.2 VERGİ PERFORMANSI 

TABLO-9: TAHSİL EDİLEN VERGİ TÜRLERİ (2016)

  Bu bölümde açıklanan veriler bilgi amaçlı olup, resmi istatistiki veri olarak kullanılamaz. 

Bütçe gelirlerinin önemli bir kalemini oluşturan gümrük 
vergilerinin etkin bir biçimde ve gelir kaybına neden 
olunmaksızın zamanında tahsili ve takibi amacıyla bağlantı 
gümrük idarelerimizce gerekli tedbirler alınmakta, elektronik 
sistemlerden de yararlanılmak suretiyle tahsilat işlemlerinde 
maksimum performans gösterilmektedir. 
Türkiye dış ticaretinde önemli bir payı bulunan ve dış 
ticaret hacminin yarısından fazlasının gümrük işlemlerini 
gerçekleştiren İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

bağlantı idarelerince 2016 yılında, 2015 yılına oranla yaklaşık % 
9’luk bir artışla yaklaşık 27,4 milyar TL tutarında vergi tahsilatı 
yapılmıştır. 
Tahsil edilen tutarın % 91’ini katma değer vergisi (KDV), % 7’sini 
gümrük vergisi, % 2’sini ise özel tüketim vergisi, anti-damping 
vergisi gibi diğer vergi kalemleri oluşturmuştur. 
Şöyle ki 2016 yılında toplanan 27,4 milyar TL’lik verginin 1,8 milyar 
TL’si gümrük vergisi, 24,9 milyar TL’si KDV, 610 milyon TL’si ise 
diğer vergi ve fonlardır.

2

2
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GRAFİK-14: 2016 YILI TÜRKİYE GENELİNDE TAHSİL EDİLEN VERGİLER İÇİNDE 
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ PAYI

2016 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, toplam vergi gelirlerinin %18,5’i oranında yani 84,9 milyar TL vergi tahsilatı 
yapılmıştır. 

GRAFİK-15: 2016 YILI GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA TAHSİL EDİLEN VERGİLER İÇİNDE 
İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN PAYI (%)
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2015 yılı içerisinde İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Gümrük Müdürlüklerince toplanan vergi tutarı, 
aynı dönemde Bakanlığımızca yapılan vergi tahsilatının %29’unu oluşturmakta iken,  bu rakam 2016 yılında %9 oranında 
artarak Bakanlığımızca tahsil edilen vergi toplamının  %32‘sini, ülkemiz toplam vergi gelirlerinin ise  %6’sını oluşturmaktadır. 
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GRAFİK-16: 2016 YILINDA TAHSİL EDİLEN VERGİ TÜRLERİ (%)

Aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere bağlantımız Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin önemli bir bölümünü KDV 
oluşturmaktadır.

Türkiye genelinde 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde; ithalat, ihracat, antrepo ve transit rejimlerinde yaklaşık 7 milyon adet güm-
rük beyannamesi işlem görmüş olup, bu beyannamelerden yaklaşık 4 milyon adedi Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Gümrük 
Müdürlüklerinde tescil edilmiştir. 
Bununla birlikte, aynı dönemde TIR Karnesi, ATA Karnesi vs. olmak üzere toplam 154 bin adet belge de bağlantı Müdürlükleri-
mizde işlem görmüştür. 
2016 yılında Bağlantı Müdürlüklerimizde tescil edilen beyanname sayılarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

2.3 İŞLEM GÖREN BEYANNAME SAYILARI 

TABLO 10- İŞLEM GÖREN BEYANNAME SAYILARI (2016)

Bu bölümde açıklanan veriler bilgi amaçlı olup, resmi istatistiki veri olarak kullanılamaz. 

3

3
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TABLO-11 BAĞLANTI MÜDÜRLÜKLERDE İŞLEM GÖREN BEYANNAME SAYILARI (2016)

GRAFİK-17:İŞLEM GÖREN İTHALAT, İHRACAT, ANTREPO, TRANSİT BEYANNAMELERİ (2016 OCAK- ARALIK)
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TABLO-12: İŞLEM GÖREN BEYANNAME SAYILARI (2010/2016)

Türkiye’nin artan dış ticaret hacmine paralel olarak Bölge Müdürlüğümüz bağlantı Gümrük Müdürlüklerinde işlem gören 
beyanname sayılarında yıllar itibariyle artış görülmektedir. 2010 yılında ithalat, ihracat, antrepo, transit ve diğerleri olmak 
üzere toplam 3,3 milyon beyanname tescil edilmiş olup, 2016 yılında bu rakam % 20 artarak 4 milyonun üzerine çıkmıştır. 

GRAFİK-18: TÜRKİYE GENELİNDE TESCİL EDİLEN İTHALAT 
BEYANNAMELERİNDE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN PAYI (2016)

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye genelinde 2.373.531 adet ithalat beyannamesi tescil edilmiş olup, bu beyanna-
melerden 1.453.688 adedi İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Müdürlüklerde işlem görmüştür. Bu 
kapsamda, Türkiye genelinde tüm Gümrük Müdürlüklerince tescil edilen toplam ithalat beyannamesi içerisinde İstanbul 
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün payı % 61 iken diğer Bölge Müdürlüklerinin payı toplam % 39 olmuştur.
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Aynı dönemde Türkiye genelinde 3.392.446 adet ihracat beyannamesi tescil edilmiş olup, bu beyannamelerden 1.853.041 adedi İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
bağlantısı Müdürlüklerde işlem görmüştür. 

GRAFİK-19: TÜRKİYE GENELİNDE TESCİL EDİLEN İHRACAT BEYANNAMELERİNDE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN PAYI (2016)

2016 yılında Türkiye genelinde 788.659 adet antrepo beyannamesi işlem görmüş olup, bu beyannamelerden 468.240 adedi İstanbul Gümrük Müdürlüklerinde tescil edilmiştir. 

GRAFİK-20 TÜRKİYE GENELİNDE TESCİL EDİLEN ANTREPO BEYANNAMELERİNDE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN PAYI (2016)

2016 yılında Türkiye genelinde Bilge Sistemi Detaylı Beyan modülünde 133.182 adet transit beyannamesi tescil edilmiş olup, bu beyannamelerden 89.114 adedi İstanbul Gümrük 
Müdürlüklerinde işlem görmüştür. 

GRAFİK-21 TÜRKİYE GENELİNDE TESCİL EDİLEN TRANSİT BEYANNAMELERİNDE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN PAYI (2016)

Tüm Gümrük Müdürlüklerinde işlem gören toplam transit beyannamesi 
içerisinde İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün payı % 67 iken, 
diğer Bölge Müdürlüklerinin payı % 33 olmuştur. 

Yukarıda grafik ile gösterilen transit beyannamesi verilerine aktarma işlemlerine ilişkin veriler dahil değildir.
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Tüm Gümrük Müdürlüklerinde işlem gören toplam ihracat beyannamesi 
içerisinde İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün payı % 55 iken 
diğer Bölge Müdürlüklerinin payı % 45 olmuştur.

Tüm Gümrük Müdürlüklerinde işlem gören toplam antrepo beyannamesi 
içerisinde İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün payı % 59 iken 
diğer Bölge Müdürlüklerinin payı % 41 olmuştur.
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Ülkemizin de dahil olduğu Ortak 
Transit Sözleşmesine taraf olan ülkeler 
(AB ve EFTA üyesi ülkeler) arasında 
eşya, gümrük vergileri askıya alınarak 
taşınmakta, “Yeni Bilgisayarlı Transit 
Sistemi” adı verilen sistem aracılığıyla 
elektronik mesajlar kullanılarak beyan ve 
takip edilmektedir.

TABLO-13: YENİ BİLGİSAYARLI TRANSİT SİSTEMİ (NCTS) 
ÜZERİNDEN YAPILAN TRANSİT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN VERİLER (2016)

Transit işlemlerinin hareket ve varış gümrük idaresinde tek bir uygulama ve tek bir beyan ile tamamlandığı NCTS üzerinden 2016 yılında bağlantı Müdürlüklerimizce gerçekleştiri-
len işlemlere ilişkin veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantılarında 2015 yılında toplam 666.415 adet NCTS üzerinden yapılan transit işlemi gerçekleştirilmiş olup, 
2016 yılında bu sayı bir önceki yıla göre %15 oranında artarak 784.943 olmuştur. 2015 ve 2016 yıllarına ait hareket ve varış sayılarına ilişkin detaylı veriler aşağıdaki 
grafikte verilmiştir

GRAFİK-22 NCTS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN VERİLER (2015-2016 )
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Gümrük idarelerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde, bilgi tekno-
lojileri ve risk analizi yöntemleri kullanılarak kontrolü yapılacak 
taşıt ve eşyalarda seçicilik sağlanmakta, bu yolla yasa dışı tica-
retle daha etkin mücadele edilirken, güvenilir dış ticaret erba-
bının da gümrük kontrolleri hızlandırılmaktadır.
Gümrük İdarelerinin tamamında otomasyon sistemi mevcut 

2.4 KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN VERİLER 

olup, ithalat ve ihracat işlemlerinin %100’ü elektronik ortam-
da gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımızca gümrükler alanında 
yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük işlem süreleri 2008 
yılından bu yana gözle görülür biçimde azalmış, ticaret erba-
bının gümrük işlemlerini daha hızlı tamamlayarak zaman ve 
maliyetlerden tasarruf yapmaları sağlanmıştır.

2.4.1 Kontrol Oranları- İthalat

GRAFİK-24 2012-2016 YILLARI ARASINDA İTHALATTA KONTROL ORANLARI

 Bu bölümde açıklanan veriler Bakanlığımız Gümrük Veri Ambarı Sisteminden alınmıştır.  Bilgi amaçlı olup, resmi istatistiki veri olarak kullanılamaz. 

GRAFİK-25 2012-2016 YILLARI ARASINDA İHRACATTA KONTROL ORANLARI

2016 yılında bağlantı Müdürlüklerimizde işlem gören ithalat beyannamelerinin % 19’u kırmızı hatta % 58’i sarı hatta % 3’i yeşil 
hatta işlem görmüş; % 20’ünün işlemleri ise mavi hatta herhangi bir kontrole tabi tutulmadan gerçekleştirilmiştir.İthalat beyan-
namelerinin kontrol hatlarına göre dağılımı sağdaki grafikte yıllar itibarıyla gösterilmiştir.

2.4.2 Kontrol Oranları-İhracat
2016 yılında bağlantı Müdürlüklerimizde işlem gören ihracat beyannamelerinin %5’i kırmızı hatta %60’ı sarı hatta %1’i yeşil hatta 
işlem görmüş; %34’ünün işlemleri ise mavi hatta herhangi bir kontrole tabi tutulmadan gerçekleştirilmiştir. İhracat beyanname-
lerinin kontrol hatlarına göre dağılımı aşağıdaki grafikte yıllar itibarıyla gösterilmiştir.

4

4
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İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün işlem hacmi 
yıllar itibariyle artış eğilimindedir. Ancak son yıllarda dünya ticare-
tindeki daralmanın da etkisiyle 2016 yılında bağlantı Gümrük Mü-

2.5 İŞLEM GÖREN ARAÇ VE 
     YOLCULARA İLİŞKİN VERİLER 

dürlerimizde işlem gören konteyner sayısında bir önceki yıla göre 
%12 oranında azalış gerçekleşmiş olup, 903 bin gelen ve 881 bin 
giden olmak üzere toplam 1,7 milyon konteyner işlem görmüştür. 

TABLO-14:KONTEYNER SAYISI (2016, ADET)

GRAFİK-26: KONTEYNER İŞLEM HACMİ (2011-2016, ADET)
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5

5 Bu bölümde açıklanan veriler bilgi amaçlı olup, resmi istatistiki veri olarak kullanılamaz. 
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TABLO-15: GEMİ SAYISI (2016, ADET)

GRAFİK-27: GEMİ İŞLEM HACMİ (2011-2016, ADET)

2016 yılında İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantılarında gelen ve giden dâhil olmak üzere yıllık ortalama 
8,7 bin gemiye ilişkin gümrük işlemleri yapılmıştır.
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TABLO-16: UÇAK SAYISI (2016, ADET)

GRAFİK-28: UÇAK İŞLEM HACMİ (2011-2016, ADET)

2-
GÜ

M
RÜ

K 
İȘ

LE
M

LE
Rİ

N
E 

İL
İȘ

Kİ
N

 V
ER

İL
ER

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantılarında 2010 yılında 260 bin olan gelen giden uçak sayısı, 
yıllar itibariyle artış göstererek 203 bin gelen 2013 giden olmak üzere toplam 407 bine ulaşmıştır.
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TABLO-17: TIR SAYISI (2016, ADET)

GRAFİK-29: TIR İŞLEM HACMİ (2011-2016, ADET)

2016 yılında 188 bin gelen 241 bin giden olmak üzere toplam 429 bin tır aracına ilişkin işlem gerçekleştirilmiştir.
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TABLO-18: YOLCU SAYISI (2016, KİŞİ)

2010 yılında 20 milyon olan giren-çıkan yolcu sayısı, yıllar içinde artış göstererek 2016 yılında gelen ve 
giden yolcu dâhil olmak üzere yaklaşık 52 milyona ulaşmıştır. 

GRAFİK-30: YOLCU İŞLEM HACMİ (2010-2016 KİŞİ)
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Havalimanı yolcu salonunun bulunduğu İstanbul Gümrük ve 
Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Atatürk Havalimanı Yolcu 
Salonu ve Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüklerin-
ce ticari eşyaya ilişkin gümrük işlemleri ve kontrollerinin yanı 
sıra yolcu beraberi eşya ile ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Ka-
nunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 1567 sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 5549 sayılı 

2.6 HAVALİMANI YOLCU SALONLARINDA 
      GÜMRÜK KONTROLLERİ

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 
ilgili mevzuat çerçevesinde çıkartılan 2016/1 sayılı Nakit Kont-
rolleri Genelgesi uyarınca gümrük kontrolleri yürütülmektedir. 
Yolcu çıkışında nakit kontrollerinin daha etkin yapılmasını te-
minen bahsi geçen Gümrük Müdürlüklerimiz bünyesinde pa-
saport kontrol noktalarından sonra gelmek üzere sabit Güm-
rük Muhafaza Kontrol Noktaları oluşturulmuştur.

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğünce 2016 yılı içerisinde toplamda 403 Nakit Beyan Formu işleme alınmış olup,  
399 Nakit Açıklama Tutanağı düzenlenmiştir. AHL Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünce 2016 yılı içerisinde toplamda 6349 
Nakit Beyan Formu işleme alınmış olup, 1788 Nakit Açıklama Tutanağı düzenlenmiştir.

TABLO-19: NAKİT BEYAN FORMLARININ DÖVİZ DEĞERİ BAZINDA DAĞILIMI

TABLO-20: NAKİT AÇIKLAMA TUTANAKLARININ DÖVİZ DEĞERİ BAZINDA DAĞILIMI

6

6 Bu bölümde açıklanan veriler bilgi amaçlı olup, resmi istatistiki veri olarak kullanılamaz. 
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İstanbul genelinde 166 A tipi, 68 C tipi ve 1 adet F tipi ile 39 
adet Geçici Depolama yeri, 91 adet Satış Ünitesi, 58 adet 
Gümrüksüz Satış Mağazası/Depo bulunmaktadır. Diğer taraf-
tan, 2016 yılı içerisinde 1 adet antrepo açılmış, 1 adet antrepo 

2.7 ANTREPO VERİLERİ

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne devrol-
muş, 13 adet antrepo kapanmıştır. Bölge Müdürlüğümüz bün-
yesinde bulunan antrepoların toplam alanı 1.133.241,39 m2, 
geçici depolama yerlerine ait toplam alan ise 1.390.469 m2’dir.

TABLO-21: ANTREPO, GEÇİCİ DEPOLAMA VE GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARININ MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI

Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) bulunan antrepo sayısı: 124
Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan antrepolarda görevli YGM sayısı: 110

7

7 Bu bölümde açıklanan veriler bilgi amaçlı olup, resmi istatistiki veri olarak kullanılamaz. 
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Bakanlığımız Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütü-
len çalışmalar sonucunda 10.06.2014 tarihinden itibaren ta-
şıtların; 15.04.2016 tarihi itibari ile de eşyanın elektronik ihale 
sistemi (e-ihale) üzerinden elektronik ortamda ihalelerinin ya-
pılmasına başlanmıştır.

E-ihale sistemi ile hedeflenen idarelerin iş süreçlerini sadeleş-
tirmesi ve kolaylaştırması, aynı zamanda daha fazla ve çeşitli 
alıcıya ulaşılması ile daha şeffaf bir ihale sürecinin sağlanması 
ve daha rekabetçi teklifler ile ihaleye çıkan eşyanın gerçek de-
ğerini bulabilmesidir.

Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Bakırköy Tasfiye İşletme 
Müdürlüğünde 29.07.2016, Erenköy Tasfiye İşletme Müdür-
lüğünde 21.09.2016 ve Büyükçekmece Tasfiye İşletme Mü-
dürlüğünde 28.09.2016 tarihinden itibaren eşya satışlarının 
(bekletilmeyecek eşya hariç) e-ihale sistemi üzerinden yapıl-
masına başlanılmıştır. 

Tasfiye İşletme ve Perakende Satış İşletme Müdürlükleri gelir-
leri içerisinde; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 
4458 sayılı Gümrük Kanununa göre eşya ve araç satış gelirleri, 
perakende satış gelirleri, ardiye gelirleri, giriş-çıkış hizmet ge-
lirler vb. yer almaktadır. 

Bağlantı Tasfiye İşletme Müdürlüklerince 2016 yılı içerisinde 
36 ihale ve 2.417 e-ihale (1.928 tanesi araç satışı olmak 
üzere) yolu ile satış gerçekleştirilmiştir. Bu satışlardan top-
lam 32 milyon TL gelir elde edilmiş olup, 22 no‘lu tabloda 
İşletme Müdürlüklerinin 2016 yılına ait gelir ve giderlerine 
yer verilmiştir.

2016 yılı içerisinde İstanbul Perakende Satış İşletme Müdür-
lüğünce 5 milyon TL gelir edilmiş olup, toplamda bağlantı 
Tasfiye ve İşletme Müdürlüklerince 2016 yılı Aralık ayı sonu 
itibariyle yaklaşık 38 milyon TL tutarında net hasılat elde 
edilmiştir.

TABLO-22:TASFİYE İŞLETME VE PERAKENDE SATIŞ İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ 
GELİR / GİDER TABLOSU

Bağlantımız İşletme Müdürlüklerinin 2016 yılına ait gelir ve giderlerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

3. TASFİYE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN VERİLER
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TABLO-23:TASFİYE İŞLETME VE PERAKENDE SATIŞ İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ 
İHALE/PERAKENDE SATIŞ PERFORMANS BİLGİLERİ 

ERENKÖY PERAKENDE 
SATIŞ MAĞAZASI

SİRKECİ PERAKENDE 
SATIŞ MAĞAZASI
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TABLO -24: BEYANNAME VE NUMUNE VERİLERİ (2016)                                                                  

2016 yılı içerisinde tekstil, gıda, metal gibi birimlerde toplam 31.855 adet beyanname işlem görmüş olup, analizi yapılan 
toplam numune sayısı 65.171’dir. Aynı dönem içerisinde tahsil edilen analiz ücreti ise 8.752.756,40 TL’dir.

2016 yılında ilk tahlil tekrarı, ikinci tahlil talebi, tarife bilgisi, bağlayıcı tarife bilgisi, özet beyan, gümrük idareleri ile Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüklerinden gönderilen beyanname harici numuneler olmak üzere toplam 2.074 adet numunenin de analizi yapılmış 
ve raporlanmıştır. Tablo 25’de beyanname harici yapılan işlemlere ilişkin detaylı veriler yer almaktadır.                                                                   

TABLO -25: BEYANNAME HARİCİ YAPILAN İŞLEMLER (2016)                                                                  

4. LABORATUVAR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN VERİLER

Beyanname harici yapılan işlemlerde ilk sırayı 
Gümrük idarelerinin talebi alırken, bunu ikinci 
tahlil talebi ve Kaçakçılık ve İstihbarat Müdür-
lüklerinin talebi takip etmektedir
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İstanbul Gümrük Laboratuvarınca 2016 yılında 247 adet ikinci tahlil yapılmıştır. 79 adet ikinci tahlil işlemi ile Temel Kimya- Polimer 
birimi birinci sıradadır

TABLO -26:  İKİNCİ TAHLİL İŞLEMİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI (2016)

GRAFİK -31: BEYANNAMELERİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI                                                                 

GRAFİK -32:  NUMUNELERİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI                                                                 

2016 yılında tahlile gönderilen beyannamelerin %38 
‘i Temel Kimya- Polimer birimi, %20’si tekstil ve kağıt 
birimi, %9 ‘u ise en az oranla Metal birimidir.

Aynı şekilde numunelerin birimlere göre dağılımın-
da %41  ile ilk sırayı Temel Kimya- Polimer birimi 
almaktadır.
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TABLO -27: 2016 YILI PGD İSTATİSTİK BİLGİLERİ

Belirli bazı fitalat türleri, azo-boyar maddeler ve ağır metaller insan ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadırlar. Bu mad-
deler birçok tüketici ürününde mevcut bulunabilmektedir. Dolayısıyla bu kimyasal maddeleri ihtiva eden ticari eşyaların ithalat 
aşamasında tespiti ve değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, piyasa gözetim ve denetimi kapsamında 
yapılan analizler ilk olarak 20.04.2012 tarihli ve 28270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Ürünlerin Güvenlik Risklerinin 
Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ile başlamıştır. Hali hazırda 2017/12 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici 
Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünce çocukların kullanımına yönelik kırtasiye ürün-
lerinin ve bazı bebek bakım gereçlerinin analizleri yapılmakta olup, 2016 yılı içerisinde piyasa gözetim ve denetimine (PGD) ilişkin 
olarak yapılan incelemelere ilişkin veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Bakanlık Makamının 05.02.2015 tarihli Onayı ile Bakanlığı-
mız Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği yürürlüğe girmiş ve aynı 
Onay ile Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinde 
değişiklik yapılmıştır. Buna göre; adli ve idari davalar ile icra 
takiplerinin takibine ilişkin olarak yeni bir düzenlemeye gidil-
miş, ayrıca Bölge Müdürlüklerinde Hukuk Grup Başkanlıkları 
ve Yönetmelik eki listede belirtilen Gümrük Müdürlüklerinde 
Hukuk Bürolarının faaliyete geçirilmesi sağlanmıştır. Bununla 
birlikte, Bakanlık Makamının 21.12.2015 tarihli Onayı ile yü-
rürlüğe giren, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Ça-
lışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
ile Bölge Müdürlüğümüze mahsus değişiklik yapılarak, Hukuk 
Grup Başkanlığının yanında Halkalı, Ambarlı ve Erenköy Hu-
kuk Büroları kurulmuştur. 

Hukuk Grup Başkanlığı, Hukuk Grup Başkanı idaresinde 19 
avukat ve 10 büro personelinden oluşmaktadır. Bununla birlik-
te Ambarlı Hukuk Bürosunda 5 Avukat ve 5 Personel, Halkalı 
Hukuk Bürosunda 5 Avukat ve 4 Personel ve Erenköy Hukuk 
Bürosunda ise 5 Avukat ve 4 Personel görev yapmaktadır.
2016 yılı itibariyle Bölge Müdürlüğümüzde takip edilen dava 
dosya sayısı ceza, hukuk ve idari olmak üzere toplamda 
43.122 adettir.  

Hukuk Grup Başkanlığımız ve Hukuk Büroları, görev ve yet-
ki alanında bulunan Bakanlığımız birimlerine ilişkin yargısal 
ihtilaflar ile Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde yaşanan 
kaçakçılık fiillerine ilişkin davaların takibini Bakanlığımız Hu-

kuk Müşavirliğinin Dava ve İcra Takipleri ile Bunlara Bağlı İş 
ve İşlemlerde Uyulacak Usul ve Esaslar konulu 2016/1 sayılı 
Genelgesi kapsamında gerçekleştirmektedir.

Bakanlığımız ve Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde hukuk bi-
rimi ve avukat ünvanlı personelin fiili olarak göreve başlaması 
ile birlikte gümrük işlemlerinin uygulanmasında icrai birimler 
ile koordineli bir şekilde çalışılarak iş ve işlemlerin mevzuata ve 
yargısal içtihatlara uygun olarak gerçekleştirilmesi, yapılacak 
ikincil düzenlemelere ilişkin olarak görüş ve öneriler sunularak 
Bölge Müdürlüğümüz birimleri ve mükellefler açısından mev-
zuatın sağlıklı bir şekilde uygulanması ve yükümlülükleri husu-
sunda bilgi edinilmesi sağlanmıştır.

Hukuk birimlerimiz ile icrai birimlerimiz arasındaki koordineli 
çalışma neticesinde mükelleflerin hak kaybı ve mağduriyet ya-
şamasının önüne geçilmesi yönünde olumlu katkı sağlanmış, 
gümrük müşavirleri ve mükellefler ve sektör temsilcileri ile ya-
pılan istişare toplantıları ve konferanslar ile de yaşanan veya ya-
şanacak sorunlara ilişkin yargısal içtihatlar çerçevesinde çözüm 
önerileri üretilmiş, mevzuata ilişkin değişiklik yapılması husu-
sunda gerekli görülmesi halinde teklif ve görüş sunulmuştur.

Bakanlığımız taşra birimlerinden İstanbul Ticaret İl Müdürlü-
ğünün iş ve işlemlerine ilişkin davaların takibi de Bölge Mü-
dürlüğümüz Hukuk Grup Başkanlığı ve Hukuk Büroları eliyle 
yürütülmekte ve periyodik olarak Ticaret İl Müdürlüğüne de 
hukuki destek sağlanmaktadır.

5. HUKUK İŞLEMLERİ
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Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Gümrük Müdürlükleri ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlükleri yasal olmayan ticaretle önceki yıllarda olduğu gibi 2016 

yılında da tüm imkanlarıyla, özverili bir biçimde mücadelesine devam etmiștir.
Bu mücadeleyi günün şartlarına uygun olarak yürütebilmek 
adına Bölge Müdürlüğü birimleri gerekli her türlü teknik 
ekipman ve cihaz ile donatılmıştır. Kaçakçılıkla mücadele 
çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürlüğünde;

•14 adet narkotik dedektör köpek, 
•1 adet çay ve tütün dedektör köpeği,
•1 adet patlayıcı dedektör köpeği

•Araç ve konteyner tarama cihazları, 
•Kargo ve bagaj tarama cihazları,
•1’i hızlı bot olmak üzere 5 adet deniz botu bulunmaktadır.

Ayrıca, kaçakçılık riski bulunan transit eşya taşıyan araçlar 
Araç Takip Sistemi ile anlık olarak izlenmektedir. 
Risk analizi odaklı çalışma sistemiyle de kaçakçılığa konu olma 
riski yüksek eşya ile riskli firmalar tespit edilmekte ve gümrük 
kontrolleri riskli unsurlar üzerinde yoğunlaştırılmaktadır.

6.1 Kaçak Yakalamalarına İlişkin Veriler

TABLO-28: İSTANBUL GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ’NCE 
TESPİT EDİLEN KAÇAK EŞYA YAKALAMA İSTATİSTİKLERİ (2016)

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğünün bağlantı Gümrük Müdürlükleri ile koordineli ve etkin çalışmaları neticesinde; 2016 yılında 1244 olayda; başta 
akaryakıt, uyuşturucu, tekel maddesi, tıbbi malzeme ve ticari eşya olmak üzere yaklaşık 1.34 milyar TL kıymetinde kaçak eşya 
yakalanmıştır. 

Tablo 28 de yer verilen olay sayısı içerisinde Bölge Müdürlüğümüz yetkisi altında bulunan Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu ve Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüklerince 
tespit edilen kaçak eşya yakalamaları da yer almaktadır.
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TABLO-29: İSTANBUL DENİZ GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT 
MÜDÜRLÜĞÜ’NCE TESPİT EDİLEN KAÇAK EŞYA YAKALAMA İSTATİSTİKLERİ (2016)

Ayrıca 250.000 dolar değerinde 1 adet gemi ve 20.000 TL 
değerinde 1 adet balıkçı teknesi yakalanmıştır.

İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nce 2016 yılı içerisinde Cumhuriyet 
tarihinde denizde en büyük kaçak sigara operasyonu gerçekleştirilmiştir. Söz konusu operasyonda 
toplamda 100 ton 464 kg ağırlığında, 3 milyon 300 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 02.07.2014 gün ve 1357461 sayılı emirleri doğrultusunda; Devriye Botları ile Anadolu ve 
Avrupa yakasında görev yapmak üzere devriye ve gözetleme ekipleri oluşturulmuş olup, AIS programı üzerinden yapılan risk analizi 
kapsamında; Müdürlük sorumluluk bölgesinde; gözetim ve kontrole tabi deniz taşıtlarının faaliyetleri değerlendirilerek, transit gemiler 
tarafından Gümrük Yönetmeliğinde belirlenen (48) saat süre kuralına riayet edilip edilmediği, söz konusu transit gemilerin kumanya, 
yakıt vb. ihtiyaçlarını karşılamak için yanaşan teknelerin gerekli izni alıp almadıkları gibi hususlar ile her türlü kaçakçılık faaliyetine 
yönelik olarak önleme, izleme ve araştırma yapılarak gereken tedbirler alınmaktadır.
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6.2 Soruşturmaların Koordinasyonuna İlişkin Veriler

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerince doğ-
rudan müdahil olunan olaylar hariç olmak üzere, gümrük işlemle-
rinin herhangi bir aşamasında ilgili Müdürlüklerce tespit edilen ve 
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve diğer ceza kanunları 
uyarınca takibatta bulunulması gerektiği düşünülen işlem dosya-
ları, koordinasyon ve takibin tek elden yapılabilmesini sağlamak 
amacıyla Bölge Müdürlüğümüz Gümrük Muhafaza Hizmetleri Şu-
besine iletilmektedir. 

Bu bağlamda, 2016 yılında Bağlantı Gümrük Müdürlüklerimiz-
den 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 
değerlendirilmek üzere Bölge Müdürlüğümüze intikal ettirilen 
dosyalardan 60 adedi bağlantımız İstanbul Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne soruşturulmasını temi-
nen gönderilmiştir. Bu dosyalardan 26 adedinin işlemleri so-
nuçlandırılmış olup, diğer işlemler ise devam etmektedir.

6.3 Kaçakçılık Yakalamalarından Görseller

Muhafaza ekiplerinin Atatürk Havalimanı 
yolcu salonunda gerçekleştirdikleri 
bir operasyonda 20.066 kg Bonzai 
Hammaddesi tespit edilmiştir.  Yaklaşık 
1 ton BONZAİ üretilebilen maddenin  
piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olup, 
yakalanan maddeye el konulmuştur.

2016 yılının ikinci yarısında gerçek-
leştirilen bir operasyonda kumaş cinsi 

eşya arkasına gizlenmiş halde yaklaşık 
840.000 TL değerinde toplam 70.000 

adet parfüm cinsi eşya yakalanmıştır.

Uyuşturucu Kaçakçılığıyla mücadele 
kapsamında yapılan bir çalışmada 
toplamda 37 demet olan 37.000 gr 
uyuşturucu madde yakalanmış olup, söz 
konusu maddenin piyasa değeri yaklaşık 
740.000 TL dir.
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İstanbul Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü 
ekipleri tarafından gerçekleştirilen 
bir operasyonda 887.500 Paket ka-
çak sigara cinsi eşya yakalanmış 
olup, söz konusu eşyanın piyasa 
değeri  7.363.005,30 TL dir.

Sabiha Gökçen Havalimanında ger-
çekleştirilen bir operasyonda 8.628 gr 

uyuşturucu madde tespit edilmiş olup, 
söz konusu eşyaların 

piyasa değeri 250.000 TL’dir

 İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 
gerçekleştirilen bir çalışmada değerinin 
7.476.608, 49 TL olduğu tespit edilen 
hediyelik eşya yakalanmıştır.

Atatürk Havalimanında gerçekleştiri-
len bir operasyonda piyasa değeri yak-
laşık 12.000.000 TL olan ve ortalama 3 
ton BONZAİ üretilebilecek 100 pakette 

toplam 62.435KG BONZAİ hammaddesi 
yakalanarak el konulmuştur.
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6.4 Göçmen Yakalamalarına İlişkin Veriler

Bağlantımız İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce 2016 yılında 20  Göçmen kaçakçılığı olayında toplam 65 
göçmen ile ilgili işlem yapılmıştır.

6.5 Araç ve Konteyner Tarama Sistemlerine İlişkin Veriler

Bölge Müdürlüğümüzde yasadışı ticaretin önlenmesi amacıyla, 
araç ve konteyner tarama sistemlerinden de yararlanılmaktadır. 
Bu kapsamda, Ambarlı Limanında 1 adet yarı sabit X-Ray ve 2 

adet mobil X-Ray; Haydarpaşa Limanında 1 adet mobil X-ray, 
Pendik Ro-Ro Limanında ise 1 adet Gamma Ray ve 1adet mobil 
X-Ray  kullanılmaktadır. 

Risk analizi odaklı olarak söz konusu cihazlara yapılan sevk işlemlerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

TABLO-30: X-RAY İSTATİSTİKLERİ (2016)

2016 yılı içerisinde X-Ray’e yapılan sevklerin %75’i Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri, %15’i Gümrük İdaresi, %10’u ise merkezi ve yerel 
risk analizi birimleri tarafından yapılmıştır.
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6.6 Araç Takip Sistemine İlişkin Veriler

Kaçakçılıkla mücadele amacıyla Bölge Müdürlüğümüzce 
kullanılan önemli araçlardan biri de Araç Takip Sistemidir. 
Bu sistem sayesinde riskli eşya taşıyan transit araçlar 

anlık olarak izlenebilmekte, aracın belirlenen güzergahın 
dışına çıkması durumunda ilgili ekiplerce derhal müdahale 
edilebilmektedir. 
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Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Müdürlüklerden Erenköy, Ata-
türk Havalimanı Yolcu Salonu, Ambarlı, Haydarpaşa, Pendik, 
Halkalı, Trakya Serbest Bölge ve İstanbul Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Araç Takip Sistemine dahil-
dir. Kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinde etkin bir araç olan bu 
sistemin amacına uygun olarak ve sağlıklı bir biçimde kullanı-

labilmesini teminen, risk analizi odaklı çalışmalar çerçevesinde 
mümkün olduğunca çok sayıda transit araca mobil ünite ta-
kılması, aktivasyon ve deaktivasyon işlemlerinin usul ve esas-
lara uygun olarak  gerçekleştirilmesi ve mobil ünite stoklarının 
düzenli takibinin yapılması yönünde bağlantı Müdürlüklerimizce 
gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

Bu çerçevede, Araç Takip Sistemine ilişkin 2016 yılı verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

TABLO-31: ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İSTATİSTİKLERİ (2016)

6.7 Gemi Arama Ekipleri İstatistikleri

Müsteşarlık Makamından alınan 21.05.2012 tarihli ve 2012/44 sayılı 
Onay eki Gümrük İdarelerinin Standardizasyonu Eylem Planı’nın 
12 nci maddesi uyarınca Gemi Arama Ekipleri kurulmuş olup, bu 
ekipler Doğu Marmara, Ege, İstanbul ve Orta Akdeniz Gümrük 
ve Ticaret Bölge Müdürlükleri bünyesinde faaliyete geçmiştir.  
Limanlarda kaçakçılığın önlenmesinde etkinliğin artırılması 
amacıyla Bölge Müdürlüğümüzde kurulan ve bağlantımız İstanbul 
Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü 
bünyesinde hizmet veren Gemi Arama Ekiplerine, yapılan 

analizler sonucu tespit edilen riskli gemiler yönlendirilmektedir.

Ayrıca, İstanbul Boğazında yakıt ve kumanya ikmali yaparak limanlarınıza 
gelen gemilerin takibinin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesini teminen 
de Gemi Arama Ekiplerinden destek alınmaktadır. Bu kapsamda; 
kaçakçılıkla mücadele etmek, ayrıca gümrük gözetimi ve denetimini 
etkinleştirmek amacıyla Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet 
gösteren Gemi Arama Ekiplerinin performansına ilişkin 2016 yılı 
verileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO-32: SEVK VE ARAMA VERİLERİ
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7.2 Onaylanmış Kişi Statüsü
Onaylanmış Kişi Statüsü; gümrük işlemlerinde güvenirliliği ka-
nıtlanmış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye ya-
tırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenilebilir 
olan kişilere tanınan, gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde belli 
kolaylıkların tanınmasına olanak veren bir statüdür. Bölge Müdür-
lüğümüze 2016 yılı içerisinde 739 adet Onaylanmış Kişi Statü 

Belgesi  (OKSB) ve Onaylanmış İhracatçı Yetki Belgesi başvurusu 
yapılmıştır. 
Bölge Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmeler sonucunda, 
2016 yılında 88 adet A sınıfı, 193 adet B sınıfı, 395 adet C sınıfı 
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile 158 adet Onaylanmış İhracatçı 
Yetki Belgesi düzenlenmiştir. 

TABLO-34: 2012-2016 YILLARI ARASINDA OKSB VERİLERİ

07.10.2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
nan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik” ile yayım tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan A ve 
B Sınıfı OKSB’lerin süreleri 15.08.2017 tarihine kadar re’sen 
uzatılmıştır. Bu kapsamda, Bölge Müdürlüğümüzce verilen 
672 adet firmanın A veya B Sınıfı OKSB yetkisi 15.08.2017 
tarihine kadar re’sen uzatılmıştır.

23.11.2016 tarihli ve 29897 sayılı Resmi Gazete’de, “Onaylan-
mış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.
Söz konusu her iki değişiklik ile onaylanmış kişi statü belgesi 
yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre, 15.8.2017 tarihinden itibaren;
1- Onaylanmış kişi statü belgeleri sınıf ayrımı olmaksızın tek tip 
belge şeklinde düzenlenecektir. 
2- Onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri serbest dolaşımdaki eş-
yanın ihracatında mavi hat uygulamasından yararlanabilecektir.
3- Onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin, Tebliğin 42/A 
maddesinde yer alan koşulları karşılamaları halinde;
a. Dahilde işleme rejimi kapsamındaki ihracat dahil, tüm ihra-
cat beyannamelerinde mavi hat uygulamasından yararlanabi-
lecektir.
b. İlave koşulları sağlamayan onaylanmış kişi statü belgesi sa-
hipleri ise ithalatta ve ihracatta daha az muayeneye tabi tutu-
labilecektir.

7.1 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü
Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, 
kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve 
güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapa-
bilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve 
imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür.

Serbest Bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik, en az 
üç yıldır faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum 
ve kuruluşları belirlenmiş koşulları sağlamaları halinde yetkilendi-
rilmiş yükümlü olabilmektedirler.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü firmalara ihracatta yerinde güm-
rükleme, izinli gönderici, ithalatta yerinde gümrükleme gibi önemli 
kolaylıklar sağlamaktadır. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası için 
2016 yılında Bölge Müdürlüğümüze 59 adet başvuru yapılmış, 
bu başvuruların 33 âdeti Bölge Müdürlüğümüzce yapılan ön in-
celeme sürecini tamamlayarak Risk Yönetimi ve Kontrol Genel 

Müdürlüğüne iletilmiştir. Hâlihazırda 11 dosyanın da incelenmesi 
devam etmektedir. 2016 Yılında 15 firmaya da Yetkilendirilmiş Yü-
kümlü Sertifikası düzenlenmiştir.

TABLO-33: 2012-2016 YILLARI ARASINDA YYS İSTATİSTİKLERİ
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7.3 Hızlı Kargo
Bilindiği üzere, Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşı-
macılığı) Seri No:4 ile firmalara havayolu ile hızlı kargo taşımacı-
lığı işlemlerini yapmak üzere dolaylı temsil yetkisi verilmektedir. 
Bu kapsamda 2016 yılında Bölge Müdürlüğümüzce yapılan ön 
incelemenin ardından Bakanlığımızca 3 firmaya söz konusu yet-
ki tanınmıştır.  Bununla birlikte, 03.12.2016 tarih ve 29907 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve 
Hızlı Kargo Taşımacılığı) Seri No:5 ile kara yolu ile hızlı kargo ta-
şımacılığı kapsamındaki gönderilerin gümrük beyanı dâhil tüm 
gümrük işlemlerinin dolaylı temsil yoluyla yapılmasına izin veril-
miş ve Bölge Müdürlüğümüze başvurular yapılmaya başlanmış 
olup, hali hazırda 3 firmaya ilişkin inceleme devam etmektedir.

Gümrük İşlem Takip Kartı, özet beyan verecekler ile taşıdık-
ları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluy-
la takip edecek kişilere gümrük idarelerine giriş hakkı tanı-
maktadır. 2016 yılı içerisinde 174 adet Gümrük İşlemi Takip 
Kartı başvurusu yapılmış olup, bu başvurulardan 166 tanesi 
olumlu sonuçlanmıştır.

7.5 Gümrük Müşavirleri
2016 yılı sonu itibariyle, Bölge Müdürlüğümüz faaliyet alanın-
da iştigal eden 1845 Gümrük Müşaviri, 5849 Gümrük Müşavir 
Yardımcısı ile 112 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri bulun-

maktadır. Bölge Müdürlüğümüzce Müşavir ve Müşavir Yardım-
cılarının çalışmaları izlenmekte, gerektiğinde disiplin süreçleri 
işletilmektedir. 

7.4 Gümrük İşlem Takip Kartları

4- Onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri herhangi bir ilave 
koşula gerek kalmaksızın aşağıdaki kolaylıklardan faydalana-
bileceklerdir;
a) Eksik beyan,
b) Kısmi teminat,
c)  Götürü teminat,
d) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi dü-
zenleme ve vize etme,

d) İhracatta mavi hatta işlem gören beyannameye belge 
eklenmemesi,
e) Tahlile tabi bazı eşyanın tahlil sonucu alınmadan teslimi,
f) Tahlile tabi bazı eşya için 6 aylık tahlil raporu kullanımı,
g) Taahhütname karşılığı konşimento ibrazından önce petrol 
ve türevleri cinsi eşyanın alıcıya teslimi,
ğ) Ayniyet tespitinde farklı uygulama,
h) Eşya özelliğine bağlı olmadan taşıt üstü uygulaması.
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TABLO-35: BAĞLANTI MÜDÜRLÜKLER İCRA VERİLERİ (2016)

7.7 Yapılandırma
19.08.2016 tarihli 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
6736 sayılı “‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun”  ile alakalı olarak söz konusu Kanun kapsamına giren 
gümrük alacaklarına ilişkin Bakanlığımızca 25.08.2016 tarihli 
29812 sayılı Resmi Gazetede “6736 sayılı Kanun Kapsamında 
Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ” 
yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile 30.06.2016 tarihinden 
önce (bu tarih dahil) Gümrük Kanunu ve ilgili diğer Kanunlar 
kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Bakanlığımıza 
bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen,
-gümrük vergileri
-idari para cezaları

-faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yapılan-
dırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Buna göre, gümrük alacakları:
1) Kesinleşmiş alacaklar
2) Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar
3) İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan alacaklar
4) Tahsilinden vazgeçilen alacaklar
Şeklinde 4 başlık altında anılan Kanun kapsamında yapılandı-
rılmıştır. Buna göre İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür-
lüğüne ait gümrük alacaklarının yaklaşık 707 milyon TL si ya-
pılandırma konusu edilmiş olup, bu yasa kapsamında yaklaşık 
275 milyon TL alacak yeniden yapılandırılmıştır.

TABLO-36: YAPILANDIRMA VERİLERİ (2016)

7.6 İcra Verileri
Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde 13 adet icra memuru bulun-
makta olup, bağlantımız AHL Kargo Gümrük Müdürlüğü, Hal-
kalı Gümrük Müdürlüğü, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü, Erenköy 
Gümrük Müdürlüğü ve Haydarpaşa Gümrük Müdürlüklerinde 
görev yapmaktadırlar. Söz konusu icra memurlarının, icra memu-

ru bulunmayan bağlantı idarelere de destek sağlayacak şekilde 
görevlendirilmesi yapılmıştır. Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Çalışma 
Yönetmeliği’nin, “İcra Memurunun görev, yetki ve sorumlulukları” 
başlıklı 42. Maddesinde görev ve sorumlukları belirtilen icra me-
murlarının 2016 yılına ait icra verileri Tablo 36’da yer almaktadır. 
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7.8 Uzlaşma
Uzlaşma müessesesi; ticaret erbabı ile gümrük idaresi arasın-
daki vergi ve buna bağlı cezai ihtilafların yargıya gidilmeden 
hızla çözümlenmesi amacıyla kurulmuştur. 31 Ağustos 2011 
tarihinde yürürlüğe giren “Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği” kap-
samında, 2016 yılında Bölge Müdürlüğümüz Uzlaşma Komis-

yonuna 2710 adet başvuru yapılmıştır. 
Uzlaşma başvuru sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık %25 ora-
nında artış göstermiştir. Ayrıca; 2016 yılında yürürlüğe giren 
6736 sayılı Kanun kapsamında 460 uzlaşma başvurusu yapı-
landırmadan faydalanmıştır.

TABLO-37: UZLAŞMA VERİLERİ (2016)

Uzlaşma talebi kabul edilerek görüşmesi yapılan 1.666 adet başvurudan 1592 adedinde uzlaşmaya varılmış, 50 adedinde uzlaşma sağlanamamıştır. Görüşülen dosyalar itibariyle 
uzlaşma oranı % 96’dır.

GRAFİK-33: UZLAŞMA VERİLERİ (2016)

7.9 Geri Verme

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde bağlantı Gümrük Müdürlük-
lerince geri verme taleplerine ilişkin alınan red kararları hakkın-
da yükümlüsünce Bölge Müdürlüğümüze yapılan itiraz başvu-
ruları neticesinde 256 adet karar alınmış olup, bunlardan 25 
adedi kabul, 231 adedi itirazın reddi kararıdır.
Bununla birlikte, aynı dönemde Bölge Müdürlüğümüze yapı-

lan 43 adet geri verme talebine ilişkin başvurulardan 11 adedi 
için kabul, 32 adedi için red kararı alınmıştır.
Diğer taraftan 2016 yılı içerisinde bağlantı Gümrük Müdürlük-
lerimize yapılan geri verme ve kaldırma başvuruları neticesinde 
9.008 adet karar alınmış olup, bunlardan 5.804 adedi kabul, 
3.204 adedi red kararıdır.
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TABLO-38:  GERİ VERME VE KALDIRMA VERİLERİ (2016)

7.10 Bilgi Edinme

2016 yılı içerisinde Bölge Müdürlüğümüze toplam 623 
adet bilgi edinme başvurusu olmuştur. Bu başvurulardan 
579 adedi cevaplandırılmış olup, 44 adet başvuru ise ilgili 

kurum ve kuruluşlara yönlendirilmiştir. Bölge Müdürlüğü-
müze yapılan diğer başvurulara ilişkin işlemler devam et-
mektedir.

TABLO-39: BİLGİ EDİNME İSTATİSTİKLERİ  (2015-2016)



84

FAALİYET RAPORU 2016

YEŞİL UYGULAMA

7.11 Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)

Bağlayıcı Tarife Bilgisi, eşyanın gümrük işlemlerinde kimlik nu-
marası olarak nitelendirilebilecek 12 haneli Gümrük Tarife İsta-
tistik Pozisyonu numarasını belirlemek için Gümrük İdaresince 
ücretsiz ve yazılı olarak verilen bir karardır. 

Gümrük Mevzuatında sınıflandırma kurallarının doğru ve yeknesak 
bir şekilde uygulanması suretiyle sınıflandırmanın uyumlaştırılma-
sını ve böylece dış ticaret rejiminin dış ticaret erbabı arasında doğ-
ru ve eşit olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla BTB verilmek-
tedir. Ayrıca alınan BTB’nin, beyan sürecini ve gümrük işlemlerini 
hızlandırmak ve böylece gümrük kontrolünü ve uluslararası tica-
reti 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 de bulunmaktadır. Gümrük İdaresi 
Bağlayıcı Tarife Bilgisi kararını Gümrük Genel Tebliği (Seri no:14) 
uyarınca vermekte olup, söz konusu Tebliğ ile Bölge Müdürlüğü-
müz de BTB vermeye yetkili kılınmıştır.

2016 yılı içerisinde 416 adet Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvuru-
su yapılmış olup, bunlardan 12 adedi reddedilmiş, 250 adedi 

olumlu karşılanıp tarife bilgisine çevrilmiştir. Diğer taraftan, aynı 
dönemde Bölge Müdürlüğümüze 156 adet Tarife Bilgisi başvu-
rusu yapılmış olup, 128 adet tarife bilgisi verilmiştir. Diğer baş-
vurulara ilişkin işlemler devam etmektedir.

7.12 Gümrük İdarelerince Verilen İzinler
Dahilde işleme rejimi ile ilgili işlemler, dahilde işleme izin belgesi 
ve dahilde işleme izni kapsamında yürümekte olup, 27.01.2005 
tarihli, 25709 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2005/8391 sayılı 
Dahilde İşleme Rejimi Kararı’na istinaden düzenlenen 2006/12 sa-
yılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 15. maddesine göre, dahilde 
işleme izin belgesi almak için Ekonomi Bakanlığı’na, dahilde işle-

me izni almak için ise gümrük idaresine başvurulması gerekmek-
tedir. Ayrıca, anılan Tebliğ’in 14. maddesinde, gümrük idaresince 
dahilde işleme izni verilecek işlemler ayrıntılı olarak düzenlenmiş 
bulunmaktadır. 2016 yılında bağlantımız Gümrük Müdürlüklerince 
dahilde işleme rejimi kapsamında toplam 22.764 Dahilde İşleme 
İzni verilmiştir.

TABLO-40: DAHİLDE İŞLEME İZNİNE İLİŞKİN VERİLER (2016)
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7.13 Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere 
       Giriş-Çıkış İçin Verilen Senelik İzin Belgesi 

Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi 
Hakkındaki 5/1806 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip 
18 Kasım 1961 tarihli ve 10961 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımla-
narak yürürlüğe girmiş olan Yönetmelik uyarınca, milli emniye-
timizi ve gümrük hatlarımızın korunması, gemilere giriş-çıkışın 
disiplin altına alınması amacıyla, yabancı limanlara sefer yapan 

milli gemilerimiz ile limanlarımıza gelen yabancı bayraklı gemile-
re iş gereği veya başka geçerli sebeplerle girip çıkmak isteyenler 
senelik ve geçici izin belgeleri almaktadır. Bu kapsamda, Bölge 
Müdürlüğümüzce 2016 yılında Dış Hatlara Sefer Yapan Gemiler 
için 1203 adet Gemi Giriş-Çıkış Kartı vize edilmiş, 352 adet yeni 
kart düzenlenmiştir.

TABLO-41: GEÇİCİ İTHALAT İZNİNE İLİŞKİN VERİLER

2016 Yılında Erenköy Gümrük Müdürlüğünce 3.900 geçici ithalat izni verilmiş olup, 2.456 geçici ithalat izni ile AHL Kargo 
Gümrük Müdürlüğü takip etmiştir. Bağlantı Müdürlüklerimizde toplam 10.988 geçici ithalat izni verilmiştir.
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8.1 Kontrol Şubesince Yürütülen İncelemelere İlişkin Veriler

Bölge Müdürlüğümüz Kontrol Şube Müdürlüğünce 4458 sa-
yılı Gümrük Kanunu’nun Eşyanın Tesliminden Sonra Beyanın 
Kontrolü başlıklı 73’üncü maddesinin (1) inci fıkrası ve Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği’nin 
17’inci maddesi uyarınca yürütülen ikincil kontrol işlemlerin-
de, GÜVAS, BİLGE, Karar Destek Sistemi (KDS) ve ilgili diğer 
programlar kullanılarak ve gerektiğinde yükümlünün ticari 
belge ve verileri üzerinden yapılan incelemeler, bulunması ha-
linde eşyanın fiziki muayenesi yoluyla kontrol edilmesi esasın-

da çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda; tarife, kıymet, 
menşe, sistem beyan farkı, vergi oranları, vergi matrahları 
gibi vergilendirmeyi etkileyen muhtelif konularda, 2016 yılı 
içerisinde 5.755 adet serbest dolaşıma giriş beyannamesi in-
celenerek 1.399 firma adına işlem gören 2.676 adet serbest 
dolaşıma giriş beyannamesi, yapılan çalışmalar sonucunda 
düzenlenen raporlara konu edilerek, aşağıda ayrıntısına yer 
verilen toplamda 35.351.679,93 TL gümrük vergileri ve dam-
ga vergisi için ek tahakkuk kararı düzenlenmiştir.  

TABLO-42: TAHAKKUK ETTİRİLEN VERGİLERE İLİŞKİN VERİLER (2016)

8.2 Menşe Ve Dolaşım Belgelerinin 
      Sonradan Kontrolüne İlişkin Veriler

2014/1 sayılı Genelge ile Bölge Müdürlüklerine devredilen ATR 
dolaşım belgeleri, menşe ispat belgeleri, menşe şahadetnamesi 
sonradan kontrol talepleri Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmek-
tedir. Bu kapsamda 2016 yılında Yurtdışı Gümrük İdarelerinden 
784 menşe ve dolaşım belgesinin sonradan kontrol talebi Bölge 
Müdürlüğümüze intikal etmiştir. 

Bağlantı Müdürlüklerimizden ise 526 adet talep Yurtdışı Güm-
rük İdareleri nezdinde başlatılmıştır.

Bölge Müdürlüğümüzce başlatılan talepler Rehberlik ve Teftiş Baş-
kanlığı, ilgili Genel Müdürlükler ve Bölge Müdürlüğümüz bağlantı 
Müdürlüklerinin taleplerini kapsamaktadır. 

TABLO-43: YURTDIŞINDAN YAPILAN SONRADAN 
KONTROL TALEPLERİ (2016)

TABLO-44: BAĞLANTI İDARELERİ TARAFINDAN 
YAPILAN SONRADAN KONTROL TALEPLERİ

AB ülkelerinden gelen ve AB ülkelerine yapılan sonradan kontrol talepleri ilk sırada yer almaktadır.



87

FAALİYET RAPORU 2016

YEŞİL UYGULAMA

8.
 G

ÜM
RÜ

K 
İȘ

LE
M

LE
Rİ

N
İN

 
SO

N
RA

DA
N

 K
ON

TR
OL

Ü

TABLO-45: YURTDIŞINDAN ÜLKEMİZE YAPILAN 
BİLGİ TALEPLERİ (2016)

2012/1 sayılı Genelge kapsamında yurtdışı yazışmaları AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce yapılmakta olan 
yurtdışı kıymet araştırması hususunda, 2016 yılı içinde yurtdışından ülkemize yapılan bilgi talepleri toplam sayı-
sı 373, bağlantı idarelerimiz tarafından yapılan bilgi talepleri toplam sayısı ise 85 adettir.

TABLO-46: BAĞLANTI İDARELERİ TARAFINDAN 
YAPILAN YURTDIŞI BİLGİ TALEPLERİ (2016)

TABLO-47: MÜDÜRLÜKLER BAZINDA EK TAHAKKUK VE CEZA KARARI SAYILARI (2016)

8.3 Ek Tahakkuk ve Para Cezası Kararları

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Güm-
rük İdarelerince 2016 yılı içerisinde 11.348 adet ek tahakkuk ve 
75.244 adet para cezası kararı düzenlenmiştir. 

2016 yılında bağlantı Müdürlüklerimizce düzenlenen ek tahakkuk 
ve ceza kararı sayısına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösteril-
mektedir. 

8.4 İtirazlar
4458 sayılı Gümrük Kanununun ilgili maddelerine istina-
den bağlantı Gümrük Müdürlüklerimizce düzenlenen ek 
tahakkuk ve ceza kararlarına yönelik olarak Bölge Müdür-
lüğümüz ilgili Şube Müdürlüklerine 2016 yılı içerisinde 

toplam 2.134 adet itiraz başvurusu yapılmış olup, bu baş-
vurulardan 873 adedi kabul edilmiş, 1.249 adedi ise redde-
dilmiştir. Söz konusu taleplerin Şube Müdürlüklerine göre 
dağılımı aşağıdaki gibidir.

TABLO-48: İTİRAZLARIN ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNE GÖRE DAĞILIMI (2016)
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9.1 Gümrük Müşavirlerine Uzlaşma Eğitimi Verildi

Bölge Müdürlüğümüzde 25 Şubat 2016 tarihinde İstanbul 
Gümrük Müşavirleri Derneği Üyelerinin katılımı ile uzlaşma 
sürecinde yaşanan sıkıntılar ile ilgili olarak bir bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bahse konu toplantıda Bölge 

Müdür Yardımcımız Sn. Faruk ŞEN ve Şube Müdürü Sn. Öz-
lem DEMİROĞLU tarafından Uzlaşma Yönetmeliğinin uygu-
lanmasına ilişkin bir sunum yapılmış, akabinde soru-cevap 
şeklinde görüş alışverişinde bulunulmuştur

9.2 Tahsilat Semineri Düzenlendi

IPA 2012 Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu VIII Pro-
jesi kapsamında Gümrük Borcunun Tahsili ve Gümrük Vergi-
lerinin Geri Verilmesi/Kaldırılmasına İlişkin Mevzuat ve Uygu-
lamanın AB Mevzuatı ve Uygulamaları ile Uyumlaştırılması” 
konuları hakkında 30 Mayıs- 3 Haziran 2016 tarihleri arasında 
Bakanlığımız uzmanları 
ve proje ortağı İspanyol 
uzmanların katılımıyla 
seminer düzenlenmiştir.
Seminer Programının 
30-31 Mayıs tarihlerin-
de Gümrük Memurları 
için düzenlenen ilk bölü-
münde Gümrük İdaresi 
Tarafından Alınan Ka-
rarlar, Borçlu Kavramı, 
Teminatların Yönetimi, 
Vergilerin Tebliğ ve Tah-
silatı ve Gümrük Vergi-
lerinin Muhasebeleşti-
rilmesi ile ilgili olarak 
eğitim verilmiştir. Semi-
nerin Gümrük Müşavir-
lerinin katılımıyla 02-03 
Haziran 2016 tarihlerin-
de gerçekleştirilen ikinci 

bölümünde ise Gümrük İdaresi Tarafından Alınan Kararlar, 
Geri Verme/ Kaldırma, Borçlu ve Dolaylı Temsilci Kavram-
ları, Tebliğ, Gümrük Vergilerinin Muhasebeleştirilmesi, Te-
minatların Yönetimi ve Tahsilat konularında bilgilendirme 
yapılmıştır.
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9.3 “6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
         Kanunu” İle İlgili Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

IPA 2012 Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu VIII Projesi 
kapsamında Gümrük Borcunun Tahsili ve Gümrük Vergilerinin 
Geri Verilmesi/Kaldırılmasına İlişkin Mevzuat ve Uygulamanın AB 
Mevzuatı ve Uygulamaları ile Uyumlaştırılması” konuları hakkında 
30 Mayıs- 3 Haziran 2016 tarihleri arasında Bakanlığımız uzman-
ları ve proje ortağı İspanyol uzmanların katılımıyla seminer düzen-
lenmiştir.

Seminer Programının 30-31 Mayıs tarihlerinde Gümrük Memur-
ları için düzenlenen ilk bölümünde Gümrük İdaresi Tarafından 
Alınan Kararlar, Borçlu Kavramı, Teminatların Yönetimi, Vergilerin 
Tebliğ ve Tahsilatı ve Gümrük Vergilerinin Muhasebeleştirilmesi ile 
ilgili olarak eğitim verilmiştir. Seminerin Gümrük Müşavirlerinin 
katılımıyla 02-03 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen ikinci 
bölümünde ise Gümrük İdaresi Tarafından Alınan Kararlar, Geri 
Verme/ Kaldırma, Borçlu ve Dolaylı Temsilci Kavramları, Tebliğ, 

9.4 “2016/1 sayılı Nakit Kontrolleri Genelgesi” 
       İle İlgili Eğitim Verildi

“2016/1 sayılı Nakit Kontrolleri Genel-
gesi” kapsamında bağlantımız gümrük 
idarelerinde yolcu işlemlerini yürüten 
personelin eğitimine yönelik olarak 
Gümrük ve Ticaret Uzmanı Ömer YIL-
DIZ tarafından 19 Ekim 2016 tarihinde 
Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük 
Müdürlüğü’nde; 20 Ekim 2016 tarihin-
de ise sabah ve öğleden sonra iki grup 
halinde olmak üzere Bölge Müdürlüğü-
müzde eğitim verilmiştir.

9.5 “Yetkilendirilmiş Yükümlü Soru Formu 
      Hazırlama Semineri” Düzenlendi

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurusunda ibrazı gereken soru formunun dol-
durulmasında kolaylık sağlamak amacıyla Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdür-
lüğünce hazırlanan “Soru Formu Hazırlama Rehberi”nin tanıtımına ilişkin olarak 2 
Aralık 2016 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi Konferans Salonunda bir eğitim 
semineri düzenlenmiştir.

Bakanlığımız yetkilileri, Bölge Müdürlüğümüz ile bağlantı Müdürlük Yöneticileri-
mizin de hazır bulunduğu Seminer, dış ticaret sektörü temsilcilerinin yoğun katı-
lımı ile gerçekleşmiştir. Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Sayın H. Hasan 
Murat ÖZSOY ve Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ tarafından 
yapılan açılış konuşmaları sonrasında Ticaretin Kolaylaştırılması Daire Başkanı 
Sayın Jale ARSLAN tarafından başvuru sürecine ilişkin genel bir değerlendirme 
yapılmış olup, akabinde Gümrük ve Ticaret Uzmanları tarafından yapılan sunum 
ile soru formunun nasıl doldurulması gerektiğine ilişkin bilgilendirme yapılmış-
tır. Soru cevap şeklinde devam eden Seminer, son derece verimli bir şekilde 
tamamlanmıştır.

Gümrük Vergilerinin Muhasebeleştirilmesi, Teminatların Yönetimi 
ve Tahsilat konularında bilgilendirme yapılmıştır.
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10.1  Ambarlı Limanında “Konteyner ve Liman 
        Takip Sistemi” Uygulamaya Alındı

Konteyner ve Liman Takip Sistemi ülkemize giriş ve ülkemiz-
den çıkış yapan konteynerlere ilişkin bilgilerin elektronik or-
tamda kayıt altına alınması ve limanlardaki konteyner ve eşya 
hareketlerinin elektronik ortamda takibini teminen Bakanlığı-
mız ile liman işletmelerinin sistemleri arasında entegrasyon 
ile elektronik bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla kurul-
muş olan sistemdir. Proje kapsamında konteynerler ile ilgili 
gümrük işlemlerinin elektronik ortama taşınmasına ilişkin 
teknik çalışmalar yapılmış, bu kapsamda mevzuat değişikli-
ği de gerçekleştirilmiştir. Kağıt ortamında düzenlenen “Giriş 
Konteyner Kayıt ve Takip Formu” ile “Çıkış Konteyner Kayıt ve 
Takip Formu” 01.12.2016 tarihi itibariyle tüm gümrük idare-
lerinde elektronik ortamda verilmeye başlanmıştır. Uygulama 
ile yükümlü tarafından yapılan tescil ile geçici ithalat rejim 
süresi başlamakta, süre takibi yükümlü ve ilgili memur tara-
fından kolaylıkla yapılabilmektedir. Konteynere ilişkin kayıt ve 
takip formu verilerinin elektronik ortamda bulunması, usulü-
ne uygun kayıtları olmayan ya da rejim kurallarını ihlal eden 
konteynere yaptırım uygulanabilmesini kolaylaştırmaktadır.

Ambarlı Limanına giren veya limandan çıkan her türlü araç 
ve konteynere ilişkin bilgilerin ve limanda gerçekleştirilen her 
türlü gümrük işleminin elektronik ortamda takibine imkan 
sağlayan “Konteyner ve Liman Takip Sistemi”, Ambarlı Lima-
nında faaliyet gösteren 4 Liman İşletmesinde 16 Kasım 2016 
tarihi itibariyle uygulamaya alınmıştır. 

Söz konusu sistemin işleyişini yerinde görmek amacıyla, 
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Sayın H. Hasan Mu-
rat ÖZSOY başkanlığında Ticaretin Kolaylaştırılması Dairesi 
Başkanı Sayın Jale ARSLAN, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Sa-
yın Hasan BAYTOK ile Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbra-
him BOZKUŞ’ un da bizzat hazır bulunduğu heyet tarafından        
01 Aralık 2016 tarihinde Ambarlı Liman Sahasına bir çalışma 
ziyareti düzenlenmiştir. 

10.2  Laboratuvar Analiz ve 
        Raporlama Programı

LARA Programı, Gümrük Laboratuvarlarındaki tahlil işlemlerinin 
kâğıtsız ortamda hızlı, kolay, eksiksiz yürütülmesine, arşivlenme-
sine, merkez ve taşradan takibine ve verilerin izlenmesine imkan 
veren, BİLGE sistemine entegre bir yazılım programı olup, bu 
programa tüm gümrük laboratuvarları dahil edilmiştir. 
LARA programı vasıtasıyla,  tescil edilmiş bir gümrük beyanname-
si muhteviyatı eşyanın muayene memurunca tahlil edilmek üzere 
laboratuvara sevkinden itibaren tüm işlemler elektronik ortamda 
yürütülecek, böylece 6 gümrük laboratuvarı arasında bağlantı 
sağlanacak, daha önce herhangi bir ticari isimli eşya numunesi 
için yapılan analizler ve elde edilen sonuçlar görülebilecek, bu şe-
kilde verilerin derlenmesi ve ulaşılabilir kılınmasıyla da işlem süre-
leri kısalacak, bir eşya için yapılan analiz ve inceleme sonuçlarının 
laboratuvar müdürlükleri arasında farklı değerlendirilmesi sonu-
cunda yaşanan sorunların önüne geçilecek ve dolayısıyla labo-
ratuvar müdürlükleri arasında işlemler yeknesaklaşmış olacaktır.  
LARA Programı, ilk defa 01.02.2016 tarihinde AHL Kargo Güm-
rük Müdürlüğünde pilot olarak uygulanmış olup, 15.03.2016 tari-

hi itibariyle tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükler tarafından 
kullanılmaya başlanmıştır.

Gümrük beyannamelerine ilişkin laboratuvar analizine ihtiyaç hasıl 
olması durumunda, Muayene Memuru muayene ekranı altında 
yer alan laboratuvar işlemleri sekmesindeki bilgileri doldurarak 
tahlil talebi oluşturmakta ve yine bu alanda bulunan belge ekleme 
sekmesi kullanılarak taranan evrakların (fatura, beyanname, de-
kont, numune alma tutanağı gibi) sisteme eklenmesi ile evrak ve 
beyanname Laboratuvar Müdürlüğüne elektronik ortamda gön-
derilmektedir.  



91

FAALİYET RAPORU 2016

10.3  Tasfiye Yönetim Sistemi (TYS)

Kaçakçılıkla mücadelede yakalanan eşya ile ülkemize yasal yollarla 
getirilen, ancak yükümlülerince gümrük işlemleri mevzuata uygun 
şekilde tamamlanmayan eşya 4458 sayılı Gümrük Kanununun 
177-180 inci maddeleri hükümleri uyarınca tasfiyelik hale gelir. 

Tasfiye edilecek eşya için 6 adet tasfiye yöntemi bulunmaktadır. 
Buna göre eşya,
a) İhale yoluyla satış,
b) Yeniden ihraç amaçlı satış,
c) Perakende satış,
d) Kamu kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere 
tahsis,
e) Özel yol,
f) İmha yoluyla 

Tasfiye edilebilmektedir.
25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Tasfiye Yönetmeliği bu yöntemlerin nasıl uygula-
nacağına dair yolu göstermektedir. Özetle, antrepoda veya geçici 
depolama yerinde bekleyen ve tasfiyelik hale gelen eşyanın ön-
celikle tasfiye listelerinin hazırlanarak ilgili gümrük müdürlüğüne 
gönderilmesi, burada eşyanın gerçekten tasfiyelik hale gelip gel-
mediğinin kontrol edilmesi ve tasfiyelik hale geldiği tespit edilen 
eşyanın bulunduğu yerde görülerek tespit ve tahakkuk belgesi 
(TTB)  düzenlenerek, tasfiye edilmesi şeklinde anlatılabilecek olan 
sürecin yönetimi ve kontrolü oldukça zordur.

Tüm bu sürecin etkin olarak uygulanabilmesi gümrük birimleri 
arasında koordinasyonu ve entegre bilgisayar sistemleri ile des-
tekli bir çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Öyle ki, birimler arasındaki 
işlemlerin birbirinden bağımsız programlar veya kağıt ortamında 
devam etmesi süreci hantal ve hataya açık bir hale getirmektedir. 

Bu nedenle, Ba-
kanlığımız Tasfiye 
Genel Müdürlü-
ğünce yürütülen 
çalışmalar neti-
cesinde Tasfiye 
Yönetim Sistemi 
(TYS) programı hazırlanarak, 2016 yılı başında uygulamaya 
alınmıştır.

Tasfiye Yönetim Sistemi (TYS) ile tasfiye işletme müdürlükleri ile 
gümrük müdürlüklerine ait ambarlarda bulunan eşyanın kaydı, çı-
kışı, stokların takibi ile eşyanın tasfiyesini kapsayan tüm işlemlerin 
elektronik ortamda yapılması, yönetilmesi, kontrol edilmesi ve bu 
sayede hızlı ve sağlıklı işleyen bir tasfiye süreci amaçlanmaktadır.

Tasfiye hizmetlerinde görevli gümrük çalışanlarının TYS’yi etkin bir 
şekilde kullanabilmesini teminen, sistem kullanılmaya başlanma-
dan önce, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 05-22.10.2015 
tarihleri arasında Gümrük/Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden iki 
veya üç grup halinde toplam 60 kişiye 4 er günlük “Eğiticilerin 
Eğitimi” semineri verilmiştir. 

Buna ilaveten, 01.01.2016 tarihinde uygulamaya geçen sistemin 
kullanımının yaygınlaştırılması ve yaşanan sorunların yerinde tes-
pitinin sağlanması için Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde 16- 18 
Mayıs 2016 tarihleri arasında Avrupa ve Anadolu yakasında iki ayrı 
eğitim daha düzenlenmiştir.

Bakanlığımız otomasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturul-
muş ortak bir altyapı olan BİLGE içerisinde yer alan sisteme inter-
net üzerinden erişim mümkündür.

10.4 Tahsilat Takip 
        Programı

Ek tahakkuk, Ceza, Geri Verme/Kaldırma, İtiraz ve Uzlaşma Ka-
rarlarının sistem üzerinden elektronik olarak düzenlenmesini sağ-
lamak üzere oluşturulan Tahsilat Takip Programı İstanbul, Orta 
Anadolu ve Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine 
bağlı bazı Gümrük Müdürlüklerinde Ek Tahakkuk ve Ceza Ka-
rarı Modüllerinin pilot uygulamasının gerçekleşmesini müteakip 
15.08.2016 tarihinden itibaren tüm gümrük müdürlüklerinde 
uygulamaya alınmıştır. Bu tarihten itibaren oluşturulan bütün ek 
tahakkuk ve ceza kararları Tahsilat Takip Programı üzerinden ger-
çekleştirilmektedir.

BİLGE Sisteminde gümrük beyannamesi ile Tahsilat Takip Prog-
ramının Tahsilat Modülü birbirine entegre edilmiş olup Ek Tahak-
kuk/Ceza Kararı modülünde kapanmış gümrük beyannamelerine 
ilişkin bir karar düzenlenmesini müteakip kararlar EBYS’ye aktarıl-
makta olup böylelikle EBYS ile de entegrasyon sağlanmıştır. 

Söz konusu Program ile yükümlüsüne tebliğ edilmiş ek tahakkuk 
ve ceza kararlarının tahsilat işlemlerinin, BİLGE Sisteminde güm-

rük beyannamesine ilişkin tahakkuk eden vergilerde olduğu gibi, 
bankalar, saymanlıklar veya GÜMKART aracılığı ile yapılması ha-
linde, ödeme bilgisinin Bakanlığımız Sistemine elektronik olarak 
iletilmesi ve kararların otomatik şekilde kapanması sağlanmıştır.

Ayrıca alınması gereken gecikme zammı oranında faiz ve gecikme 
zammının sistem tarafından hesaplanması ve ödenmesi halinde 
otomatik kapanması sağlanmıştır.

Diğer taraftan devreye alınan Sorgulama Modülü ile Bölge ve 
Gümrük Müdürlükleri tarafından düzenlenmiş olan ek tahakkuk 
ve ceza kararları, vergi numarası, tarih aralığı, statü, gümrük kodu, 
kullanıcı gibi kriterlere bağlı olarak, anılan modül üzerinden sorgu-
lama yapılabilmektedir.
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11.1  Halkalı Gümrük Müdürlüğü 
        Yeni Hizmet Binasına Taşındı

İstanbul ili Avrupa yakasına kara ve demir yoluyla taşınan dış 
ticarete konu eşyaların gümrük işlemleri Halkalı Gümrük Mü-
dürlüğü tarafından yerine getirilmektir. Ancak son yıllarda dış 
ticarette meydana gelen artış ve özellikle ihracatımızdaki geliş-
melere paralel olarak Halkalı Gümrük Müdürlüğünün hizmet 
binası ve sahası ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. 

İşlem hacmi ve personel sayısı ile Gümrük Müdürlükleri ara-
sında ilk sıralarda yer alan Halkalı Gümrük Müdürlüğü, yap-
işlet-devret modeliyle günün şartlarına uygun olarak Muratbey 
Mahallesi/ Çatalca’da 217 dönümlük bir alanda inşa edilen 
yeni gümrük kompleksine taşınarak, 55.800 metrekare Güm-
rük Müdürlüğü binası, 43.000 metrekare depo alanı ve 13.000 
metrekare sosyal tesis ve galeri alanı ile 21 Mart 2016 tarihi 
itibariyle hizmet vermeye başlamıştır.

11.3  Laboratuvar Hizmet Binasının Fiziki                
        Altyapısı İyileştirildi

İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü’nün mevcut 3027 m2’lik kul-
lanım alanının, özellikle kırtasiye ürünleri, ayakkabı ve tekstil nu-
munelerinde Piyasa Gözetime ve Denetimi (PGD) analizlerinin 
de başlanması ile yetersiz kalmasından dolayı 2014 yılının Tem-

muz ayında Laboratuvar Müdürlüğünce AVAN Projesi hazırlan 
Çatı Katı Piyesi İnşaatı tamamlanmıştır. 
Çatı katı inşaatı, çelik kontrüksiyon üzerine inşaa edilmiştir. Yapı-
mı tamamlanan Çatı katı piyesinde; yemekhane, mutfak, konfe-
rans salonu ve bir ARGE Laboratuvarı bulunmaktadır. 

Binanın 1. Katında yer alan yemekhane, mutfak, konferans 
salonu ve kütüphanenin bulunduğu alanlar, kimyagerlerin ofis 
çalışmalarını yapacakları her birim için ayrı ofis olarak dizayn 
edilerek, tüm çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği yönünden de 
güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulmuştur.

Bina, kullanımını kolaylaştırıcı teknik ve fiziki koşulları düşünüle-
rek tüm donanımları, maliyetleri yüksek değerlerdeki teknolojik 
cihaz ve aletler kullanılarak dizayn edilmiş olup, ayrıca elektrik ve 
su tesisatı, ısıtma ve soğutma sistemleri, gaz sistemleri ile tahlil-
den artan numunelerin, kimyasalların ve cam malzemelerin ko-
nulacağı depolar,  numunelerin kabul, arşiv, kayıt ve raporlama 
işlerinin yürütüldüğü numune kabul odaları, personel ve labora-
tuvar yazışmalarının yürütüldüğü idari bölümden oluşmaktadır. 

11.2 Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü   
      Faaliyete Başladı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Dü-
zenleme Yapılması Hakkındaki 11.01.2013 tarihli ve 
11.01.2013/4222 sayılı Kararname ile kurulan Halkalı Gar 
Gümrük Müdürlüğü,  21 Mart 2016 tarihi itibariyle hizmet 
vermeye başlamıştır. Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğünde 

demiryolu ile gidecek eşyaların ihracatı, ithalatı ve transit 
işlemleri yapılmaktadır.
Müdürlük bünyesinde 26 personel görev yapmaktadır. Halkalı 
Gar Gümrük Müdürlüğünün denetiminde toplam 5 adet geçici 
depolama yeri bulunmaktadır
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11.4 Büyükçekmece Tasfiye İşletme 
       Müdürlüğü Faaliyete Açıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkındaki 
22.12.2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Kararname ile kurulan Büyükçekmece Tasfiye 
İşletme Müdürlüğü, Yap-İşlet-Devret modeliyle Çatalca’da inşa edilen Halkalı Gümrük 
Müdürlüğünün de içerisinde bulunduğu yeni gümrük kompleksinde 02.08.2016 tarihi 
itibariyle faaliyete başlamış olup, Müdürlük bünyesinde 29 personel görev yapmaktadır. 

Çatalca’daki yeni gümrük kompleksi içerisinde 2930 m²’si ambar, geri kalan 3788 m² 
ise hizmet binasından oluşmak üzere toplam 6718 m²’lik bir alanda hizmet veren Bü-
yükçekmece Tasfiye İşletme Müdürlüğü, İstanbul ilinin Avrupa yakasında ambar ihti-
yacını büyük oranda karşılamanın yanı sıra tasfiye hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir 
biçimde yürütülmesine de önemli bir katkı sağlayacaktır.
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11.5 Erenköy Gümrük  Sahasında                
       Altyapı Düzenlemeleri Yapıldı

Türkiye’nin en önemli ihracat gümrüklerinden biri olan Erenköy 
Gümrük Müdürlüğünün de içinde yer aldığı Erenköy Tasfiye İşlet-
me Müdürlüğünce işletilen Erenköy Gümrük Sahasının fiziki altya-
pısının iyileştirilmesine yönelik olarak 2016 yılının ikinci yarısında 
önemli düzenlemeler yapılmıştır.

•Gümrük Sahasında bulunan tek kantar nedeniyle tırların sebep 
olduğu saha dışı trafiğini asgariye indirmek için mevcut olan kan-
tara ek olarak ikinci kantar alımı yapılmıştır. Buna ilaveten araç 
giriş kayıt ve kantar servisi birleştirilerek özel bir programla manuel 
sistemden otomatik sisteme geçirilmiş, böylece personel tarafın-
dan yapılacak hatalar ortadan kaldırılmış ve ayrıca tırların tartım 
nedeniyle sebebiyet verdiği dış trafik sorunu önemli ölçüde çözül-
müştür.
•Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü sahasının orta kısmında bu-
lunan küçük araç otoparkının TIR yolu üzerinde bulunması ve bü-
tün girişlerin (tır, yaya, küçük araç) aynı giriş kapısından yapılması 
nedeniyle saha içerisinde meydana gelen çeşitli kazaların önlene-
bilmesi için saha ortasında bulunan küçük araç otoparkı, ambar-
ların arka kısmında atıl olarak bulunan alana alınmıştır.

11.6  Bilişim Altyapı ve Donanımların 
        İyileştirilmesi Çalışmaları Yapıldı

Bölge Müdürlüğümüz Bilgi İşlem İstatistik ve Değerlendirme 
Şube Müdürlüğünce Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantı Müdür-
lüklerin bilişim altyapı ve donanımının iyileştirilmesine yönelik 
olarak 2016 yılı içerisinde; 
-273 adet yeni bilgisayar desteği yapılmıştır. 
-Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nün Çatalca’daki yeni hizmet bi-
nasına taşınma süreci, gümrük işlemlerinin kesintisiz bir şekil-
de yapılmasını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmiştir.
-Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nün donanım altyapısı tama-
mıyla yenilenmiştir.
-Genel olarak idarelerin işlem hızlarını etkileyen data hatları 
bakır kablo altyapıdan, fiber optik altyapıya dönüştürülmüştür.

•Küçük araç girişi sahanın yaya giriş kapısı olarak adlandırılan ka-
pıdan verilerek küçük araçların saha içerisine girişi engellenmiştir. 
Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Trafik Şubesi ile yapılan koordineli 
çalışma ile saha içerisine trafik ışığı koydurulmuş ve giriş -çıkışta 
oluşabilecek kazaların önüne geçilmiştir. 
•TIR güzergâhı yeniden düzenlenerek TIR giriş ve çıkışındaki dü-
zensizlik giderilmiş, sahadaki insan ve araç trafiği düzenli hale ge-
tirilerek olası kazaların önüne geçilmiştir.

- İdarelerimizde bilişim güvenliğinin arttırılması için gerekli donanımlar 
temin edilmiş ve yapılandırma ayarları yaptırılarak devreye alınmıştır.
-Bakanlığımız bilişim altyapısı üzerinde hizmet veren harici eri-
şimlerin (Antrepo erişimi vb.) güvenli hale getirilmesi için yapı-
lan çalışmalarda gerekli  koordinasyon sağlanmış ve sürecin 
teknik takibi yapılarak sorunsuz ve en az kesinti ile tamamlan-
ması için azami destek sağlanmıştır.
-Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü hizmet binasının yenileme ça-
lışması ile birlikte bilişim altyapısını yenileme çalışmaları da ta-
mamlanmıştır.
-Bakanlığımızca temin edilen yeni teknoloji bilişim cihazların 
Bölge Müdürlüğümüz ve idarelere kurulumları yapılmıştır.
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12.1  “2023 Yolunda Dijital Gümrükler” 
       Konulu Panel Düzenlendi

26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlamaları etkinlik programı 
kapsamında; 2016 yılının temasına uygun olarak, 21 Ocak 2016 
tarihinde İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün ve İs-
tanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin öncülüğünde ve İstanbul 
Ticaret Odasının ev sahipliğinde, “2023 Yolunda Dijital Gümrük-

ler” konulu bir Panel düzenlenmiştir. İstanbul Ticaret Odası Baş-
kan Yardımcısı Dursun TOPÇU’nun açılış konuşmasıyla başlayan 
Panelde; Gümrükler Genel Müdürü Sn. Mustafa GÜMÜŞ; Risk 
Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Sn. H. H. Murat ÖZSOY, İstan-
bul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sn. Halil İbrahim BOZKUŞ, 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından Daire Başkanı Sn. Hasan BAY-
TOK, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sn.Serdar 
KESKİN, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkan V. Sn. 
Mümin GÜNLER ve İTO 25. Nolu Gümrük Müşavirleri Meslek 
Komitesi Üyesi Sn. Metin KORKMAZ yaptıkları sunumlarla “Dijital 
Gümrükler” kavramının önemini ve gerekliliğini vurgulamışlardır.

Özellikle, Bakanlığımız temsilcilerince; 2023’e giden yolda sür-
dürülebilir ihracat artışı ve dış ticaret hacminin artması gibi uzun 
dönemli hedeflerin gerçekleştirilmesinde kilit bir rolü olan Bakan-
lığımızca geliştirilen ve “daha güvenli ve daha kolay ticaret” mis-
yonuna hizmet eden elektronik sistemlerimiz ile ilgili olarak detaylı 
bilgi verilmiştir. Soru-cevap bölümüyle karşılıklı görüş alışverişi 
havasında tamamlanan ve oldukça yüksek düzeyde katılımla ger-
çekleştirilen panel, son derece verimli geçmiştir.

12.2 İhracatçı Birlikleri ile 2016 Yılı 
       İhracat Hedefleri Konuşuldu

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel 
Sekreterliğinin ev sahipliğinde 22 Şubat 2016 tarihinde Bölge 
Müdürlüğümüz Yöneticileri ile bir toplantı düzenlenmiştir.

İTKİB Genel Sekreterliği bünyesinde yer alan Hazır Giyim, 
Tekstil, Deri ve Halı İhracatçı birlikleri Başkan ve Başkan 
Yardımcıları ile Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim 

BOZKUŞ, Bölge Müdürlüğümüz Yöneticileri ile bağlantı 
Gümrük Müdürlerinin katılım sağladığı toplantıda, sektörel 
olarak ihracat ve ithalatta gümrükleme süreçlerinin iyileş-
tirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca, 
2016 yılı ihracat hedefleri ve bu hedeflere ulaşma nokta-
sında gümrük idarelerince yapılması gereken hususlar ma-
saya yatırılmıştır.
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12.1  “2023 Yolunda Dijital Gümrükler” 
       Konulu Panel Düzenlendi
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12.3 Tekstil Sektöründe Gümrük Uygulamalarına 
       Yönelik Eğitim Semineri Düzenlendi

Bölge Müdürlüğümüz ve İTHİB (İs-
tanbul Tekstil ve Hammaddeleri İh-
racatçılar Birliği) Genel Sekreterliği 
ev sahipliğinde 06 Mart 2016 tarihin-
de Bölge Müdürlüğü Yöneticilerimiz 
ve bağlantı Gümrük Müdürlükleri 
personelinin katılımları ile tekstil, ip-
lik ve kumaş konularında eğitim se-
mineri düzenlenmiştir.

Bölge Müdürümüz Sayın Halil İb-
rahim BOZKUŞ ve İTKİB Genel 
Sekreter Yardımcısı Sayın Süley-
man ÇAKIROĞLU’nun açılış ko-
nuşmalarını yaptığı Seminerde, 
tekstil ve konfeksiyon eşyalarının 
sınıflandırılması ve tarifelendiril-
mesi, İhracatçı Birliklerinin faa-
liyetleri,  İthalat Kayıt Sistemi ve 
Riske Dayalı Denetim Sistemi 
(RDDS) uygulamalarına ilişkin 
bilgilendirme yapılmıştır.

12.4 İstanbul Ticaret Odası 
       Sektör Temsilcileri ile Biraraya Gelindi

Bölge Müdürlüğümüz ve İstanbul Ticaret Odası tarafından 03 
Mayıs 2016 ve 25 Kasım 2016 tarihlerinde olmak üzere  iki tane 
çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantılara 
Bölge Müdürümüz Sn. Halil İbrahim BOZKUŞ, Bölge Müdürlü-

ğümüz ve bağlantı Gümrük Müdürlüklerimiz Yöneticileri ile İTO 
Sektör Temsilcileri tarafından katılım sağlanmış olup, gümrük 
idarelerimizde iş ve işlem süreçlerinin iyileştirilmesi, sektör talep 
ve beklentileri ile çözüm önerileri gündeme getirilmiştir.
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12.5 MÜSİAD Sektör Temsilcileri ile Bir Araya Gelindi

Bölge Müdürlüğümüz Yöneticileri ve 
MÜSİAD Lojistik Yönetim Kurulu Üyeleri 
tarafından 21 Ekim 2016 tarihinde bir 
çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu toplantıya Bölge Müdür-
lüğümüz ve bağlantı Müdürlüklerimiz 
Yöneticileri ile MÜSİAD Lojistik Kurulu 
Temsilcileri tarafından katılım sağlanmış 
olup, toplantıda gümrük idarelerimizde 
iş ve işlem süreçlerinin iyileştirilmesi, 
sektör talep ve beklentileri ile çözüm 
önerileri gündeme getirilmiştir.

12.6  Kimya Sektörü Temsilcileri İle Bir Araya Gelindi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) üyelerinin katılımı ile 

29 Kasım 2016 tarihinde Bölge Müdürlüğümüzde 
bir çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıya Bölge Müdürümüz Sayın 
Halil İbrahim BOZKUŞ, Bölge Müdürlüğümüz ve 
bağlantı Gümrük Müdürlüklerimiz Yöneticileri ile 
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat AKYÜZ ve 
Sektör Temsilcileri tarafından katılım sağlanmış 
olup, toplantıda kimyevi maddelerin ithalat ve 

ihracatına yönelik olarak gümrük idarelerimizde 
iş ve işlem süreçlerinin iyileştirilmesi, kimya 

sektörünün talep ve beklentileri ile çözüm önerileri 
gündeme getirilmiştir.
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12.7 Diğer Faaliyetlerimiz

Türkiye-İtalya arasında düzenli çalışan RO-RO hattı ile 
İtalya/Trieste Limanı ve Gümrüğünün yerinde incelenmesi 
amacıyla 17-20 Mayıs tarihleri arasında bir çalışma ziyareti 
gerçekleştirilmiştir. Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim 
BOZKUŞ başkanlığındaki heyette Pendik Gümrük Müdü-
rü Ünsal YILDIRIM, Halkalı Gümrük Müdürü Nihat KINIK, 
Erenköy Gümrük Müdürü Cihangir TÜYSÜZ yer almış 
olup,  bahse konu ziyarette Uluslararası Tır Sözleşmesi ve 
Ortak Transit Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin İtalya/ 
Trieste ve Pendik Ro Ro Limanında karşılaşılan sorunlar 
ele alınmış ve konuya ilişkin olarak fikir alışverişinde bulu-
nulmuştur.  
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Çevresel Ürünler Anlaşması Müzakereleri Toplantısı

Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı İs-
tanbul Laboratuvar Müdürlüğü tara-
fından 02-04 Mart 2016 tarihleri ara-
sında İsviçre’nin Cenevre kentinde on 
yedi Dünya Ticaret örgütü (DTO) üye-
si tarafından yürütülmekte olan Çev-
resel Ürünler Anlaşması (EGA) Müza-
kerelerinin 12 nci Toplantısına katılım 
sağlanmıştır. 

6. Avrupa Gümrük Kimyagerleri Toplantısı
İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünde görevli 
kimyager Dr. Ayşe Özgür ÖZSAR ve Dr. Fulya 
ELGİN tarafından 21-26 Haziran 2016 tarihle-
ri arasında Hollanda’nın Amsterdam kentinde 
düzenlenen 6 ncı Avrupa Gümrük Kimyagerle-
ri Seminerine katılım sağlanmıştır. Seminerde, 
İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünde görevli 
kimyager Dr. Ayşe Özgür ÖZSAR tarafından 
mevcut cihazlar NMR ve SNIF-NMR’in Güm-
rük Laboratuvarları açısından önemi üzerine 
bir sunum yapılmıştır.

Trieste Limanına İnceleme Ziyareti
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TABLO-49: BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE DÜZENLENEN EĞİMLERE İLİŞKİN VERİLER (2016)

TABLO-50: BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE DÜZENLENEN EĞİTİMLERİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

-Tekstil konulu Eğitim Faaliyeti,
-Aday Memur Uyum Eğitimi,
-Adli Kolluk Personeli Eğitim Programı,
-İcra İşlemleri Eğitimi,
-Varış Öncesi Yolcu Analiz Programı,
-X-Ray Operatörleri Yenileyici Eğitimi,
-Silah Bilgisi, Atış ve Yakın Savunma Teknikleri Eğitimi,

-LARA Programı Kullanım Eğitimi,
-Aday Memur Yetiştirme Eğitimi,
-Araç Takip Sistemi Eğitimi,
-Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi,
-6736 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Eğitimi,
-Hava, Deniz ve Gümrük Limanları Arama Eğitimi 

2016 yılında Bölge Müdürlüğümüzde mevzuatın doğru ve yeknesak bir şekilde uygulanması amacı ile; 
aşağıdaki eğitimler düzenlenmiştir.

Ayrıca, İstanbul Perakende Satış İşletme Müdürlüğünce “Halkla İlişkiler, Temel İletişim ve Müşteri İlişkileri Yönetimi” 
semineri, Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” ve “İlk Yardım” eğitimi düzenlenmiştir.
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13.1  Atış Eğitimi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Silah Taşıma, Bulun-
durma ile Kullanım Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarın-
ca “2016 yılı 1. Dönem Silah Atışları” 09-18 Mayıs 2016 , “2016 
yılı 2. Dönem Silah Atışları” ise 10-21 Ekim 2016 tarihlerinde  
Bölge Müdürlüğümüz Poligonunda gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca Bölge Müdürlüğümüz emrinde görevli Aday Muhafaza 
Memurlarına görev silahı zimmeti yapılabilmesi için Temel Silah 
Bilgisi ve Atış ile Yakın Savunma Taktikleri konusundaki bilgi ve 
becerilerini geliştirmek amacıyla Bölge Müdürlüğümüz Eğitim 
Salonu ve Poligonunda 08-19 Ağustos 2016 ve 22 Ağustos -03 
Eylül 2016 tarihleri arasında 2 grup olmak üzere “Silah Bilgisi ve 
Atış - Yakın Savunma Teknikleri” konulu eğitim düzenlenmiştir. 

13.2 Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince Böl-
ge Müdürlüğümüzde ve bağlantısı İstanbul Gümrük Muhafa-
za Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğünde görevli tüm personele                      
28 Eylül 2016 ve 4 Ekim 2016  tarihlerinde  İş Güvenliği Uz-
manı Umut SERTER, Doktor Şermin ORMANCI ve Süleyman 
ORMANCI tarafından Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi 
verilmiştir.

13.3 Teknik Cihaz Eğitimi

Bölge Müdürlüğümüzde 26-27 Ekim 
2016 tarihlerinde Muhafaza Memurlarına 
Videoskop ve Yoğunluk Ölçüm Cihazlarının 
kullanımına yönelik eğitim verilmiştir.
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13.4 Göreve Yeni Başlayan  Memurlara Uyum Eğitimi
Bakanlığımızca yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olup B 
Grubu Kadrolar için bilgisayar ortamında gerçekleştirilen kura 
sonucunda Bölge Müdürlüğümüze atanarak göreve başlayan 
Gümrük Memurları, Muayene Memurları ve Muhafaza Memur-
ları 27 Nisan – 06 Mayıs 2016 tarihleri arasında Bölge Müdürlü-
ğümüz konferans salonunda düzenlenen “Aday Memur Uyum 
Eğitim Programı’na katılmışlardır.
 
Programın son gününde görev yapacakları gümrük idareleri 
belirlenen aday memurlarla bir araya gelen Bölge Müdürümüz 
Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ, aramıza katılan yeni çalışma ar-
kadaşlarımıza hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, başarılar di-
lemiştir.

13.5 KBRN Eğitimi

Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Bakırköy Tasfiye İşletme Mü-
dürlüğü İhale Salonunda 21- 25 Mart 2016 tarihleri arasında 
“Temel Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikeler” 
eğitimi verilmiştir.

Söz konusu eğitimde Bölge Müdürlüğümüz personeline KBRN 
tehdit ve tehlikeleri hakkında farkındalığın artırılması, bir KBRN 
olayı meydana geldiğinde ilk etapta alınması gereken kişisel ted-
birlerin önemi ve kişisel koruma bilincinin oluşturulmasına yönelik 
olarak örnek olaylar üzerinden bilgilendirme eğitimi yapılmıştır.

13.6 Etik Haftası Etkinlikleri

Kurumlarda etik davranma bilinci ve farkındalığı oluşturmak 
amacıyla 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs günü 
Ülkemiz genelinde “Etik Günü”, aynı günün yer aldığı hafta 
da “Etik Haftası” olarak kutlanmaktadır.
Bu çerçevede 26.05.2016 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz 
Konferans Salonunda Bölge Müdür Yardımcısı Yalçın 
ÖZDEN’in sunumuyla Şube Müdürlüklerine yönelik olarak bir 
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bağlantı 
Müdürlüklerimizde  de Etik Haftası nedeniyle personel için 
bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 
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13.7 Araç Takip Sistemi Eğitimi
Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Faruk ŞEN ve İstan-
bul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Mü-
dürlüğü emrinde görevli Araç Takip Sistemi (ATS) 
Sorumluları tarafından 12 Kasım 2016 tarihinde, 
10:00-12:00 saatleri arasında Erenköy Gümrük 
Müdürlüğünde, aynı gün 14:00-16:00 saatleri ara-
sında ise Yeşilköy Gümrük Müdürlüğünde olmak 
üzere iki grup halinde Bağlantı Gümrük Müdür-
lükleri emrinde görevli Saha Operatörü, İzleme 
Operatörü ve Sistem Sorumluları ile A Tipi Genel 
Antrepolarda görevli Memurlara Araç Takip Siste-
mi (ATS) cihazının sökülmesine ilişkin eğitim ve-
rilmiştir.

13.8 Aday Memurlara Gümrük Memuru 
       Yetiştirme Eğitimi

Bakanlığımızca yapılan sınav sonucunda başarılı olan ve ger-
çekleştirilen kura sonucunda Bölge Müdürlüğümüze atanarak 
göreve başlayan aday Gümrük Memurlarını asli devlet memur-
luğu yapabilmeleri için gerekli olan ortak vasıflar konusunda 
bilgilendirmek ve görevleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandır-
mak amacıyla Bölge Müdürlüğümüz Konferans Salonunda 
26.09.2016 - 15.11.2016 tarihleri arasında “Aday Gümrük Me-
muru Yetiştirme Eğitimi” verilmiştir.  

Söz konusu eğitimin son gününde Bölge Müdürümüz Sayın 
Halil İbrahim BOZKUŞ aramıza katılan yeni çalışma arkadaşla-
rımıza hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, başarılar dilemiştir. 

13.9 Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve 
       Çözüm Önerileri Konulu Eğitim 

Bakanlığımız Proje Gurubunun çalışma-
ları doğrultusunda Gümrük mevzuatın-
daki değişiklikleri takip etme, gümrük 
uygulamalarını güncel mevzuat bilgile-
rine göre yürütme kabiliyetini arttırmak, 
ticaret erbabına hızlı ve doğru hizmet 
verilmesi,  gümrük işlemlerinin hızlandı-
rılması, gümrük mevzuatının yeknesak 
uygulanması ve  Merkez ile taşra arasın-
da iletişimin arttırılmasına imkan sağlan-
ması amacıyla Bölge Müdürlüğümüzde 
21-24 Kasım 2016 tarihleri arasında 
Gümrük ve Ticaret Uzmanları tarafından 
Gümrük Muayene Memurlarına yönelik 
olarak “Uygulamada Yaşanan  Sorunlar 
ve Çözüm Önerileri” Konulu Eğitim dü-
zenlenmiştir.
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